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Tsunami

Když jsem viděl záběry prý až 38 metrů vysoké stěny, která jak buldozer 
před sebou tlačila nejen auta, ale i domy, mrazilo mě v zádech a říkal si: „To 
je průšvih!“ Když se pak začalo rozvíjet drama kolem japonských jaderných 
elektráren, tak jsem svoje hodnocení musel poopravit na: „To je prů…!“ 
Přitom původně ty elektrárny přežily jak ono zemětřesení, které prý bylo 
čtvrté nejničivější, co kdy v dohledné historii lidstvo postihlo, tak následnou 
vlnu tsunami vcelku bez větších pohrom. Osudným pro ně bylo to, že byly 
vyvráceny stožáry vysokého napětí a nebylo tedy možné vznikající teplo 
přeměňovat na elektřinu, a tak se začaly jaderné bloky tavit.

Bylo jasné, že zase stoupne tsunami odporu proti jádru. I včera mě v met-
ru oslovila mladičká studentka francouzštiny, jestli znám Greenpeace a jestli 
bych podpořil jejich kampaň proti jaderné energetice. Tak jsem k ní měl 
delší přednášku o dvojí volbě: buď současný komfort a jádro, nebo asketický 
život. Také jsem jí vysvětloval, že v důsledku činnosti tepelných elektráren 
zemřelo skrze emise více lidí než na následky dosavadních havárií jaderných 
elektráren. Když mi řekla, že oni jsou ale i proti tepelným elektrárnám, tak 
jsem zlomil hůl a řekl, aby se věnovala frančtině a ev. i tomu ekohnutí (které 
ostatně považuji za užitečnou negativní zpětnou vazbu), ale aby si věci, za 
které nebo proti kterým chce bojovat, nejdříve více nastudovala. 

Ale ještě k tomu Japonsku: fascinovalo mě zpravodajství o tom, jak 
lidé na katastrofu reagovali. V opuštěných obcích nebyly žádné hlídky, 
které by bránily případnému rabování, protože takový hyenismus je prý 
tam nepředstavitelný. To by u nás tedy možné nebylo. Budu si pamatovat 
záběry, na nichž evidentně zraněný člověk odmítá zdravotníky s tím, aby 
šli k těm, kteří je více potřebují než on. Kolik by u nás bylo podobných? 
No a když jsem asi po čtrnácti dnech po tragédii viděl vedle sebe záběry 
dálnice rozlámané zemětřesením a narychlo opravené, tak jsem si říkal: 
„To by se u nás nestalo!“ Před Japonci smekám a přeji jim vše dobré a nám 
všem přeji, abychom na jaderné elektrárny nezanevřeli.

Ing. Václav Stránský
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Obr. 1. Zařízení k terénnímu měření rozdělení koncentrace radio-
aktivního indikátoru v závislosti na hloubce a času [2]
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Souhrn
V článku je prezentována metodika, která umožňuje předpověď 

transportu reaktivních rozpuštěných látek v půdě během závlahy 
nebo srážky následující po aplikaci těchto látek na povrch půdy. 
Využívá dvě originální radioindikátorové metody měření para-
metrů transportu a dvoudoménový model S1D Dual k předpovědi 
transportu rozpuštěných látek v půdě. Radioindikátorová měření 
ukázala, že více než 40 % kadmia, aplikovaného na povrch půdy, 
se dostalo do hloubky 10–60 cm. Z předpovědí transportu kadmia 
během extrémního přívalového deště jsme zjistili, že asi 7krát větší 
hodnota nasycené hydraulické vodivosti půdy měla za následek 
jenom 1,5násobné zvětšení množství kadmia, které vniklo do 
hloubky větší než 20 cm. V další části článku jsme zhodnotili vliv 
rostlinného pokryvu na infiltraci vody do písčité půdy. Vliv rost-
linného pokryvu na smáčivost půdy jsme charakterizovali stálostí 
a indexem hydrofobnosti (vodoodpudivosti) půdy, hydrofyzikální 
vlastnosti půdy byly popsány sorptivitou a hydraulickou vodivostí 
nenasycené i nasycené půdy. Zjistili jsme, že vliv hydrofobnosti 
na sorptivitu a nenasycenou hydraulickou vodivost půdy byl 
významný, přičemž jejich hodnoty se měnily v rozsahu tří řádů 
při změně charakteristik hydrofobnosti v rozsahu rovněž tří řádů. 
Vliv hydrofobnosti na nasycenou hydraulickou vodivost půdy byl 
podstatně menší. Hodnoty nasycené hydraulické vodivosti se měnily 
v rozsahu jednoho řádu při změně charakteristik hydrofobnosti 
v rozsahu tří řádů. Indikátorové experimenty s barvivem ukázaly, že 
vlivem hydrofobnosti snížená sorptivita a nenasycená hydraulická 
vodivost půdy způsobily přerozdělení závlahy na mírně zvlněném 
povrchu půdy a preferenční proudění vody infiltrované zejména 
v mikrodepresích. 

u

Úvod
Článek prezentuje výsledky, které autoři se svými spolupracovníky 

získali při měření a modelování vlivu preferenčního proudění na 
pohyb vody a transport kadmia v nenasycené zóně půdy v nížinných 
oblastech jihozápadního Slovenska. V rámci dvou česko-slovenských 
projektů, řešených v r. 2002–2003 (zodpovědnými řešiteli byli T. Vogel 
a Ľ. Lichner) a 2008–2009 (zodpovědnými řešiteli byli M. Tesař 
a Ľ. Lichner) jsme studovali infiltraci vody do půdy, preferenční 
proudění vody v půdě a jemnými půdními částicemi zprostředkovaný 
transport kadmia v půdních makropórech.

Hydrologicky efektivní biopóry (tj. na povrchu půdy otevřené 
makropóry vytvořené kořeny rostlin a půdními živočichy) mohou 
způsobit zrychlení pohybu vody, nereaktivních rozpuštěných látek 
a reaktivních látek adsorbovaných na částice půdy < 0,01 mm 
v těchto pórech, přičemž rychlost pohybu v nich (v doméně prefe-
renčního proudění) je o několik řádů větší než rychlost proudění vody 
v mikropórech (v doméně matricového proudění). Podobný rozdíl 
v rychlostech proudění je možno pozorovat v strukturních půdách 
mezi inter- a intraagregátovými póry. Biopóry, agregáty a pukliny, 
vytvořené při smršťování půdy během jejího vysychání, umožňují 
infiltraci a hluboký průnik vody a rozpuštěných nebo jemnými čás-
ticemi nesených látek (agrochemikálií, polutantů atd.) preferenčními 
cestami v jílovitých a hlinitých půdách, přičem dochází k obtoku 
(angl. by-pass) velké části půdní matrice.

V nestrukturních písčitých půdách je podobné nerovnoměrné 
rozdělení rychlostí (angl. fingering) způsobeno hydrofobními a amfi-
filními sloučeninami, vylučovanými kořeny rostlin, mikroorganismy 
a půdními živočichy nebo vznikajícími rozkladem půdní organické 
hmoty. Tyto sloučeniny buď pokrývají půdní částice, nebo se vysky-

tují v prostoru mezi těmito částicemi. Hydrofobnost půd může mít 
též za následek zvětšení povrchového odtoku a eroze půdy během 
přívalového deště, snížení klíčivosti a nerovnoměrný růst rostlin 
(angl. patchy growth).

Nepříznivé důsledky obtokového proudění je možno snížit mělkou 
orbou a aplikací agrochemikálií do podpovrchové vrstvy půdy. Ke 
snížení nepříznivých důsledků hydrofobnosti se používá očkování 
půdy bakteriemi degradujícími vosk, aplikace jílu, vápence a povr-
chově aktivních činidel.

Vliv makropórů na transport kadmia v půdě
Transport kadmia v půdě byl sledován pomocí originální radio-

indikátorové metody měření rozdělení koncentrace radioaktivního 
indikátoru v závislosti na hloubce a času [1]. Zařízení, jehož schéma 
je na obr. 1, se skládá z duralové trubky (3), ve které se pohybuje 
Geiger-Müllerův (G-M) detektor (1), připojený koaxiálním kabelem 
k nukleárnímu analyzátoru (2). Trubky (s vnitřním průměrem 8 mm 
a tloušťkou stěny 1 mm), které jsou do půdy pod infiltrometrem (4) 
zasunuty vertikálně z povrchu, slouží k měření koncentračních profi-
lů, tj. rozdělení koncentrace indikátoru v závislosti na hloubce. Trubky 
zasunuté horizontálně z jámy slouží k měření průnikových křivek, 
tj. změn koncentrace indikátoru v dané hloubce v závislosti na času. 
Trubky se zasouvají do otvorů předražených ocelovou tyčí  o průměru 
10 mm. Kolem každé vertikální sondy bylo z jílovitohlinité zeminy 
vytvořeno kuželovité těsnění (5), aby se zabránilo preferenčnímu 
proudění vody podél sondy. Funkce těsnění byla testována barvivem 
Methylene Blue. Díky svým malým rozměrům (průměr 6,3 mm a délka 
21 mm) může být G-M detektor pokládán za bodový detektor [2].

Transport kadmia jsme studovali v lehké hlinitopísčité půdě v loka-
litě Kráľovská lúka (Bodíky). Radioindikátorová měření ukázala, že 
více než 40 % kadmia aplikovaného na povrch půdy se dostalo do 
hloubky 10–60 cm. Laboratorní sorpční experimenty ukázaly, že více 
než 95 % kadmia se během 1 minuty adsorbovalo na částice půdy 
z této lokality, takže bylo možno konstatovat, že se jedná o transport 
kadmia adsorbovaného na částice půdy < 0,01 mm, které jsou dobře 
pohyblivé v půdních makropórech.

Výhodami prezentované radioindikátorové metody jsou jednodu-
chost, rychlost, nedestruktivnost a schopnost detekce velmi malého 
množství radioaktivního indikátoru. Měření jednoho bodu závislosti 
koncentrace indikátoru na hloubce nebo času trvá asi 1 minutu a insta-
lace měřící sondy v terénu asi 10 minut. K měření na této lokalitě jsme 
použili jenom 2 mg kadmia.

Stanovení poměrné části kadmia adsorbovaného 
na částice půdy < 0,01 mm

Poměrnou část kadmia S adsorbovaného na všechny částice půdy 
jsme určovali pomocí konvenčního adsorpčního experimentu (angl. 
batch method) s použitím radioaktivního kadmia 109Cd. V každém 
adsorpčním experimentu jsme použili 10 g suché půdy s částicemi 
< 2 mm, 40 ml destilované vody a kadmium 109Cd (v chemické formě 
CdCl2) v koncentraci 50,9 mg l–1 a o měrné aktivitě a0. Půdu, vodu 
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Obr. 2. Porovnání naměřených výsledků rozdělení relativní hmot-
nosti kadmia v závislosti na hloubce s výsledky modelování jed-
nodoménovým modelem HYDRUS a dvoudoménovým modelem 
S1D Dual

a kadmium jsme umístili do polyetylenové láhve s objemem 100 ml 
a třepali 5 s. Jednu minutu po třepání jsme odebrali vzorek výluhu 
o objemu 5 ml a po odstředění v centrifuze jsme multikanálovým 
gamaspektrometrem s Ge/Li detektorem zjistili měrnou aktivitu 
a kadmia 109Cd v kapalné fázi. Měření trvala 10–60 minut v závislosti 
na měrné aktivitě kadmia. Poměrná část kadmia S adsorbovaného na 
všechny částice půdy se vypočítala z rovnice:

 (1)

Stejnou proceduru jsme použili pro čas trvání kontaktu kadmia 
s půdou t = 2, 3, 5, 10, 30 a 60 minut.

Poměrnou část kadmia S’, adsorbovaného na částice půdy > 0,01 mm, 
jsme určovali pomocí modifikovaného adsorpčního experimentu, který 
je další originální radioindikátorovou metodou [3]. V každém modifiko-
vaném adsorpčním experimentu jsme použili, stejně jako v předchozím 
případě, 10 g suché půdy s částicemi < 2 mm, 40 ml destilované vody 
a kadmium 109Cd (v chemické formě CdCl2) v koncentraci 50,9 mg l–1 
a o měrné aktivitě a0. Půdu, vodu a kadmium jsme rovněž umístili do 
polyetylenové láhve s objemem 100 ml a třepali 5 s. Jednu minutu 
po třepání, kdy se hrubší částice půdy už usadily na dně láhve, jsme 
odebrali vzorek výluhu o objemu 5 ml (ve kterém se na rozdíl od před-
chozího experimentu vyskytovalo vedle kadmia v kapalné fázi i 109Cd 
adsorbované na částice půdy < 0,01 mm) a multikanálovým gamaspek-
trometrem s Ge/Li detektorem jsme 90 sekund měřili měrnou aktivitu 
a’. Poměrná část kadmia S’ v sedimentu se vypočítala z rovnice:

 (2)

Odečtením rovnice (2) od rovnice (1) dostaneme rovnici pro poměr-
nou část kadmia S’’, adsorbovaného na částice půdy < 0,01 mm, které 
se do jedné minuty po třepání vzorku neusadily na dně nádoby:

 (3)

Stejnou proceduru jsme použili pro čas trvání kontaktu kadmia 
s půdou t = 2, 3, 5, 10, 30 a 60 minut, s jedinou změnou, že 1 minutu 
před odebráním vzorku eluátu jsme směs znovu třepali 5 sekund. 
Ze Stokesova zákona je možno vypočítat, že všechny částice půdy 
> 0,01 mm se usadí na dně nádoby do 1 minuty [4].

Distribuční koeficienty a modelování transportu 
kadmia v půdě

Distribuční koeficient KDm pro doménu matricového proudění jsme 
vypočetli z poměrné části kadmia S, adsorbovaného na všechny čás-
tice půdy, podle rovnice (1), pro čas trvání kontaktu kadmia s půdou 
t = 60 minut:

 (4)

kde m je hmotnost suché půdy a V objem roztoku kadmia v desti-
lované vodě.

Distribuční koeficient KDf pro doménu preferenčního proudění 
jsme vypočetli z poměrné části kadmia S’, adsorbovaného na částice 
půdy > 0,01 mm, podle rovnice (2), pro čas trvání kontaktu kadmia 
s půdou t = 1 minuta:

 (5)

Poměrná část kadmia adsorbovaného na částice půdy a distribuční 
koeficienty pro dvoudoménové proudění byly použity při modelování 
transportu kadmia ve strukturní půdě jednodoménovým modelem 
HYDRUS [5] a dvoudoménovým modelem S1D Dual [6]. V dvoudo-
ménovém modelu S1D Dual je nenasycené proudění popsáno dvěma 
Richardsovými rovnicemi:

 (6)

kde dolní indexy m a f označují domény matricového a preferenč-
ního proudění, h je vlhkostní potenciál, K hydraulická vodivost, 
C diferenciální vodní kapacita, z vertikální souřadnice s kladným 
směrem nahoru, Γw přenosový člen, který popisuje výměnu vody 
mezi doménami, a wm a wf jsou objemové podíly domény matricového 
a preferenčního proudění, přičemž platí: wm + wf  = 1.

Přenos vody mezi doménou matricového a preferenčního proudění 
je úměrný rozdílu vlhkostního potenciálu mezi doménami: 

 (7)

Transport rozpuštěných látek je v tomto modelu popsán dvěma 
spojenými advekčně-disperzními rovnicemi:

 (8)

 (9)

kde c je koncentrace rozpuštěné látky, θ obsah vody v půdě, D koe-
ficient hydrodynamické disperze, q hustota toku vody a Γs přenosový 
člen, který popisuje výměnu rozpuštěné látky mezi doménami:

 (10)

Lineární rovnovážná sorpce je do rovnic začleněna prostřednic-
tvím retardačního faktoru R (–), který je přímo spojen s distribučním 
koeficientem KD:

 (11)

kde ρ je objemová hmotnost půdy. Adsorpce je závislá na doméně, 
a proto byl v advekčně-disperzních rovnicích použit retardační faktor 
Rf pro doménu preferenčního proudění a Rm pro doménu matricového 
proudění.

Porovnání naměřených výsledků rozdělení relativní hmotnosti 
kadmia po hloubce s výsledky modelování jednodoménovým mode-
lem HYDRUS a dvoudoménovým modelem S1D Dual pro lokalitu 
Kráľovská lúka v katastru obce Bodíky v Podunajské nížině je uvedeno 
na obr. 2. Z adsorpčních experimentů jsme zjistili, že 99 % kadmia se 
na půdní částice adsorbovalo do 1 minuty od začátku adsorpce a že 
na půdní částice menší než 0,01 mm se adsorbovalo 66 % kadmia. 
Distribuční koeficient KDm pro doménu matricového proudění je 
654 cm3.g–1 a distribuční koeficient KDf pro doménu preferenčního 
proudění je 2,01 cm3.g–1. 

Jednodoménový model, který nebere v úvahu preferenční prou-
dění, předpověděl, že kadmium nepronikne do větší hloubky než 
10 cm, což je v rozporu s naměřenými výsledky. Dvoudoménový 
model prezentuje dobrou shodu mezi naměřenými a simulovanými 
hmotnostmi kadmia. Podle modelu se 32 % z celkového množství 
kadmia nachází v hloubce větší než 10 cm a simulovaná maximální 
hloubka vniku kadmia je 75 cm. Tato hloubka je o něco větší než 
naměřená maximální hloubka vniku kadmia, je v ní však méně než 
10–3 % aplikovaného kadmia.

Modelování transportu kadmia v půdě dvoudoménovým modelem 
S1D Dual jsme použili také k předpovědi transportu kadmia v lehké 
písčitohlinité půdě v Kalinkově (zde jsme předpokládali neexistenci 
preferenčního proudění v makropórech a zvolili jsme nulové hodnoty 
nasycené hydraulické vodivosti Ksf a distribučního koeficientu KDf pro 
preferenční doménu), ve středně těžké hlinité půdě v Macově (Ksf = 
= 2029,0 cm.d–1, KDm = 138,9 cm3.g–1.a KDf = 7,01 cm3.g–1) a těžké hli-
nité půdě v Jurové (Ksf = 14516,0 cm.d–1, KDm = 483,8 cm3.g–1 a KDf = 
= 3,95 cm3.g–1). Byl modelován případ extrémního přívalového deště, 
při němž za 17 hodin spadlo 150 mm vody (použili jsme údaje o srážce 
v Pezinku-Myslenicích dne 10. 7. 1999). Výsledky modelování ukázaly, 
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Obr. 3. Fotografie půdního profilu na louce po infiltraci 20 mm obar-
vené vody a 24,7 mm vody z předcházejícího 3denního deště

že hmotnost kadmia, které vniklo do hloubky větší než 20 cm (orná 
hloubka), je v následujícím pořadí: Jurová (0,0045 μg.cm–2, tj. 2,3 % 
aplikovaného kadmia) > Macov (0,003 μg.cm–2, tj. 1,5 % aplikované-
ho kadmia) > Kalinkovo (0 μg.cm–2) [7]. Z výsledků je vidět, že asi 
7krát větší hodnota nasycené hydraulické vodivosti půdy v Jurové 
v porovnání s Macovem měla za následek jenom 1,5násobné zvětšení 
množství kadmia, které vniklo do hloubky větší než 20 cm.

Prezentovaná metodika umožňuje předpověď transportu reaktiv-
ních rozpuštěných látek v půdě během závlahy nebo srážky po jejich 
aplikaci na povrch půdy. Je aktuální zejména při probíhající změně 
trendů hnojení v zemědělské výrobě, spojených s využitím afrických 
fosfátů a kalů z čistíren odpadních vod s vysokým obsahem kadmia [8, 
9]. V případě překročení nejvyšší přípustné koncentrace škodlivin se 
totiž doporučuje smíchání kalů s vhodným materiálem, čímž se obsah 
kadmia nesníží, jenom se aplikuje na větší plochu povrchu půdy.

Vliv rostlinného pokryvu na infiltraci vody do půdy
Cílem této studie bylo zhodnocení vlivu rostlinného pokryvu na in-

filtraci vody do písčité půdy na lokalitě Mláky II v katastru obce Sekule 
(Borská nížina na jihozápadním Slovensku). Na lokalitě jsme vytyčili 
tři stanoviště, přičemž první se nacházelo na louce, druhé v borovico-
vém lese a třetí na lesní mýtině. Porost na prvním stanovišti je tvořen 
společenstvem trav, bylin a mechů. Porost na druhém stanovišti tvoří 
asi 30leté borovice Pinus sylvestris, pod kterými se nacházejí mechy. 
Porost na třetím stanovišti představují převážně mechy a lišejníky, 
z vyšších rostlin se tu sporadicky vyskytuje tráva druhu Corynepho-
rus canescens. Na tomto stanovišti se také vyskytovaly velké plochy 
vátého písku bez vegetace [10]. Vliv rostlinného pokryvu na smáčivost 
půdy jsme charakterizovali stálostí a indexem hydrofobnosti půdy, 
hydrofyzikální vlastnosti půdy byly charakterizovány hydraulickou 
vodivostí nenasycené a nasycené půdy a sorptivitou.

Stálost hydrofobnosti jsme určovali WDPT testem, při kterém 
jsme na povrch půdy kápli tři kapky destilované vody a změřili čas 
potřebný na jejich infiltraci do půdy. V případě odlišných časů jsme 
vypočetli průměrnou hodnotu času vsaku kapky.

Kumulativní infiltraci I při aplikovaném tlaku h0 = –2 cm vodního 
sloupce jsme měřili minidiskovým infiltrometrem Decagon [11]. 
Sorptivitu Sw(–2 cm) pro vodu a Se(–2 cm) pro etanol jsme určovali 
z prvního členu Philipovy infiltrační rovnice (I = C1 t

1/2 + C2.t + C3.t
3/2 

+ … + Cn.t
n/2), který dominuje pro malé hodnoty času (t < 180 s):

 (12)

Nenasycenou hydraulickou vodivost k(–2 cm) jsme určovali z dru-
hého členu Philipovy infiltrační rovnice:

 (13)

kde jsme použili hodnotu A2 = 2,4 pro písčitou půdu a aplikovaný 
tlak h0 = –2 cm z tabulky 2 návodu k použití minidiskového infiltro-
metru [11].

Index hydrofobnosti RI jsme určovali z rovnice:

 (14)

Kumulativní infiltraci I při aplikovaném tlaku h0 = +2 cm vodního 
sloupce jsme měřili dvouválcovým infiltrometrem s vnitřním válcem 
o průměru 24,5 cm, vnějším válcem o průměru 34,5 cm, o výšce 
23,5 cm. Nasycenou hydraulickou vodivost Ks jsme určovali z prvních 
dvou nebo tří členů Philipovy infiltrační rovnice:

 (15)

 (16)

kde m = 0,667 je nejčastěji používaná hodnota tohoto součinitele 
[12, 13].

Zjistili jsme, že stálost a index hydrofobnosti půdy klesaly v pořadí: 
les >> mýtina ≈ louka > čistý písek (tj. holá půda na mýtině v hloub-
ce z = 50 cm). Nenasycená hydraulická vodivost k(–2 cm) a sorptivita 
půdy pro vodu Sw(–2 cm) klesaly v pořadí: čistý písek > mýtina > 
> louka > les, což ukazuje na vliv vegetace na proudění vody v půdě, 
způsobený zmenšením kapilárních sil v půdě v důsledku přítomnosti 
hydrofobních látek pokrývajících půdní částice nebo se nacházejících 
ve formě globulí v prostoru mezi částicemi [14]. Vliv hydrofobnosti 
na nenasycenou hydraulickou vodivost a sorptivitu půdy pro vodu 
je velmi silný, neboť jejich hodnoty se měnily v rozsahu tří řádů při 
změně velikosti WDPT a RI v rozsahu tří řádů. Nasycená hydraulická 
vodivost půdy Ks rostla v pořadí: louka < mýtina ≈ les < čistý písek, 
avšak vliv hydrofobnosti na ni byl podstatně menší, protože hodnoty 

Ks se měnily v rozsahu jednoho řádu při změně velikosti WDPT a RI 
v rozsahu tří řádů. Hodnoty nasycené hydraulické vodivosti vypoč-
tené z rovnice (16) byly jenom 43,2 %, 40,5 %, 56,9 % a 59,9 % ana-
logických hodnot Ks vypočtených z rovnice (15) pro půdu na louce, 
mýtině, v lese a pro čistý písek [15].

Indikátorové experimenty s barvivem Briliant Blue FCF ukázaly, 
že vlivem hydrofobnosti snížená nenasycená hydraulická vodivost 
a sorptivita způsobily přerozdělení závlahy na mírně zvlněném povr-
chu půdy a preferenční proudění vody infiltrované zejména v mikro-
depresích. Na obr. 3 je vidět půdní profil na louce po infiltraci 20 mm 
obarvené vody a 24,7 mm vody z předchozího 3denního deště.

Vliv vegetačního pokryvu na půdní hydrologíí bude při součas-
ných trendech klimatické změny ve střední Evropě velmi významný. 
Letní sucha se stávají častějšími, přičemž teploty 50 °C, dosahované 
v horkých dnech na povrchu půdy, mají za následek vznik její vodo-
odpudivosti. Frekvence a intenzita přívalových dešťů, následujících 
po suchých a teplých obdobích, také roste [16], což má za následek 
zvětšení povrchového odtoku, půdní eroze a znečištění vod povrcho-
vým odtokem.

Na území ČR dochází každý rok k 60–100 bleskovým povodním, 
které působí značné materiální škody a ohrožují zdraví i životy oby-
vatel zejména na horních částech toků a v podhorských či horských 
oblastech na území do 100 ha v povodích do 10 km2. Vyskytují se 
výhradně v letním období v lokálním měřítku a jsou způsobeny 
náhlým plošným odtokem srážkové vody. Tento druh povodní lze 
sice ze synoptických situací předpokládat, ale nikoliv předpovídat 
přesně. Navíc na předání informací zjišťovaných varovnými systémy 
chybí zpravidla čas. 

Předpovědi výskytu bleskových povodní lze značně upřesnit 
s uvážením nejnovějších poznatků o hydrodynamických mechanis-
mech tvorby odtoku z malých povodí. Dlouhodobý hydrologický 
výzkum prováděný Ústavem pro hydrodynamiku AVČR, v.v.i., uká-
zal, že na vznik bleskové povodně mají vedle intenzivních srážek 
nezanedbatelný vliv další rizikové faktory. Bylo zjištěno, že extrémní 
odtoky způsobují tyto faktory a jejich kombinace: (1) přesycení půd-
ního pokryvu vodou, (2) hydrofobie půdního povrchu, (3) gravitačně 
destabilizované proudění vody v půdě, (4) extrémní srážky, zpravidla 
po dlouhodobém suchu. Nové metody včasné výstrahy před náhlý-
mi povodněmi by proto měly být založeny na detekci jednotlivých 
rizikových faktorů [17].

Poděkování: Autoři děkují recenzentovi za podnětné připomínky. Člá-
nek vznikl za podpory z projektů SK-CZ 185/099, SK-CZ-0066-07/MEB 
0808114, VEGA 2/0170/09, MSM6840770002 a GAČR 526/08/1016.
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A methodology for predicting the transport of reactive solutes in 
the soil during and after irrigation or precipitation is presented in 
the paper. Two original radioactive tracer techniques were used for 
the transport parameter measurements, and the dual-continuum 
model S1D Dual was used for simulation of reactive solute transport 
in the soil. The tracer measurements showed that more than 40% of 
cadmium applied at the soil surface penetrated down to the depth of 
10–60 cm. The predictions of cadmium transport during heavy rain 
revealed that an approximately 7-times greater saturated hydraulic 
conductivity of the soil resulted in only 1.5-times higher amount 
of cadmium that penetrated deeper than 20 cm. In the second part 
of paper, the impact of plant cover on the infiltration of water into 
a sandy soil was assessed. The impact was characterized by the 
persistence of water repellency estimated with the water drop pen-
etration time (WDPT) test and the water repellency index RI. The 
hydrophysical properties of the soil were characterized by both the 
sorptivity Sw(–2 cm) for water and the unsaturated (k(–2 cm)) and 
saturated (Ks) hydraulic conductivity. It was found that the impact 
of water repellency on the sorptivity and unsaturated hydraulic 
conductivity is very strong, as both the Sw(–2 cm) and k(–2 cm) 
values varied within the range of 3 orders of magnitude for both 
WDPT and RI varying within the range of 3 orders of magnitude. The 
impact of water repellency on the saturated hydraulic conductivity 
was smaller, as the Ks values changed within the range of one order 
of magnitude for both WDPT and RI changing within the range of 
3 orders of magnitude. The dye tracer experiments indicated that 
a drop in both the Sw(–2 cm) and k(–2 cm) values resulted in the 
redistribution of water on slightly undulated surface of soil and 
preferential flow of water infiltrated mainly in microdepressions.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. června 
2011. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Hygienicky významné 
mikroorganismy 
v odpadních vodách
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bakterií

Souhrn 
V příspěvku jsou shrnuty hlavní problémy mikrobiologické kon-

troly biologicky čištěných odpadních vod, včetně odběru vzorku, 
výběru ukazatelů a metod. Dále jsou prezentovány výsledky eli-
minace fekálních bakterií biologickým čištěním a průměrné hod-
noty mikrobiologických ukazatelů v odtocích ze 100 různých ČOV. 
Přestože se úroveň čištění odpadních vod u nás neustále zvyšuje 
a biologickým čištěním lze běžně odstranit více než 99 % fekálních 
bakterií v odpadní vodě, mikrobiální kontaminace odtoků z ČOV 
je nadále vysoká a v řadě případů mohou tyto odtoky negativně 
ovlivňovat jakost vody v recipientu. 

Úvod 
Mikrobiální znečištění povrchových vod v České republice je 

i přes velké zlepšení v posledních desetiletích značné a řada toků 
nevyhovuje požadavkům na jakost vody danou právními předpisy. 
Hlavními zdroji mikrobiálního znečištění v ČR jsou komunální zdroje 
znečištění, a to jak bodové (včetně odtoků z čistíren odpadních vod), 
tak difuzní (rozptýlené). Naprostá většina čistíren odpadních vod je 
založena na principu aktivace, další stupně dočištění (stabilizační 
nádrže apod.) jsou spíše výjimkou. Povinné je dezinfikovat pouze 
odpadní vody z nemocnic, které mají infekční oddělení, což je upra-
veno platnou českou technickou normou ČSN 75 6406 – Odvádění 
a čištění odpadních vod ze zdravotnických zařízení, jejíž vybrané části 
jsou na základě požadavku Ministerstva zdravotnictví ČR závazné. 

Vypouštění odpadních vod není limitováno a v českých právních 
předpisech donedávna nebyly definovány emisní standardy pro mikro-
biologické ukazatele. Nově nařízení vlády ze dne 14. 12. 2010 o ukazate-
lích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech 
povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, kde se 
uvádí emisní standardy pro odpadní vody vypouštěné z jednotlivých 
staveb do vod podzemních, E. coli 50 000 KTJ/100 ml, tj. 500 KTJ/ml, 
enterokoky 40 000 KTJ/100 ml, tj. 400 KTJ/ml. Jedná se o maximální 
hodnoty. Pravidelná mikrobiologická kontrola odtoků z komunálních 
čistíren odpadních vod se u nás neprovádí, mezi výjimky patří pouze 
největší ÚČOV. V Evropské unii není mikrobiologický monitoring odto-
ků z ČOV předepsán evropskými směrnicemi, ale řešení je ponecháno 
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odtoku z ČOV, na velikosti ČOV a na objemu vypouštěných biologicky 
vyčištěných odpadních vod, ale i na schopnosti recipientu (velikost, 
obsah živin, stupeň dalšího znečištění) eliminovat tyto mikroorganismy 
bez dalšího zhoršování jeho kvality.

Pilotní průzkum mikrobiální kontaminace odtoků 
z komunálních ČOV v ČR

Byly analyzovány prosté vzorky odtoků z více než 100 čistíren 
odpadních vod různých typů a velikostí. Počty koliformních bakterií, 
fekálních koliformních bakterií a enterokoků se v odtocích pohy-
bovaly v širokém rozmezí od hodnot, které odpovídají mikrobiální 
kontaminaci čistých povrchových vod (desítky KTJ/ml), až po hodnoty 
tisíce (fekální koliformní bakterie a enterokoky) až desetitisíce KTJ/ml 
(koliformní bakterie). V tabulce 2 jsou uvedeny statisticky zpracované 
výsledky mikrobiologických analýz prostých vzorků odtoků z ČOV 
rozdělených podle velikosti. Uvedeny jsou většinou jednorázové 
výsledky; v případě opakovaných odběrů byla brána průměrná hod-
nota (geometrický průměr). Podle očekávání nejlepší výsledky byly 
dosaženy ve velkých ČOV v kategorii nad 100 000 EO, rozdíly mezi 
ostatními ČOV však byly minimální. Je zřejmé, že počty indikátorů 
fekálního znečištění v odtocích více závisí na kvalitě čištění než na 
samotné velikosti ČOV. 

TC FC ECOLI ENT
Max 99,93 % 99,95 % 99,97 % 99,98 % 

Min 97,56 % 92,31 % 87,18 % 96,35 %

Průměr 99,13 % 98,27 % 97,93 % 99,27 %

Tab. 1. Eliminace koliformních bakterií (TC), fekálních koliformních 
bakterií (FC), E. coli a enterokoků (ENT) ve 23 ČOV různých 
velikostí

na jednotlivých členských státech. Stejně je tomu i ve Spojených státech 
amerických, kde se limitní hodnoty liší stát od státu – nejčastěji se jedná 
o limit 200 KTJ/100 ml (= 2 KTJ/ml) [1]. 

Ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T.G.M., v.v.i., se touto 
problematikou zabýváme od roku 2003, naše průběžné výsledky již byly 
několikrát prezentovány [2, 3, 4, 5, 6]. Předmětem tohoto příspěvku je 
shrnout hlavní získané poznatky týkající se mikrobiální kontaminace 
odpadních vod a seznámit s nimi českou odbornou veřejnost. 

Odběr vzorků odpadních vod 
Odběry vzorků odpadních vod (přítok i odtok) k mikrobiologickým 

analýzám mají svá specifika, která je významně odlišují od vzorků 
určených k analýzám chemickým. Je to dané zejména vysokou 
nestabilitou a malou homogenitou vzorků (k vlastní analýze se navíc 
bere malý objem). Prosté vzorky vykazují dostatečnou stabilitu 4 až 6 
hodin po odběru, totéž lze konstatovat pro směsné vzorky. Hodnoty 
mikrobiologických ukazatelů nevykazují žádný interpretovatelný 
denní průběh (na rozdíl od chemických ukazatelů), výsledky mikro-
biologických analýz prostých vzorků z jedné lokality by tedy neměly 
být závislé na době odběru. Nelze doporučit odběry časně zrána. 

Podle normy ČSN EN ISO 19458 Jakost vod – Odběr vzorků pro 
mikrobiologickou analýzu (Příloha A: Stanovení počtu vzorků pro 
analýzu ke stanovení střední hodnoty koncentrace mikrobů ve vodě 
s danou spolehlivostí, pro kvantitativní stanovení získané kultivací 
mikroorganismů) by měl být minimální počet požadovaných vzorků 6 
(velmi zakalená voda, počet KTJ v analyzovaném objemu 12 až 30, 
požadovaná přesnost 25 %, konfidenční úroveň 95 %). 

Mikrobiologické ukazatele a metody stanovení 
Z bakteriologických ukazatelů pro stanovení v odpadních (včetně 

čištěných) vodách jsou nejvhodnější E. coli, případně fekální koliform-
ní bakterie a intestinální enterokoky. Vzhledem k vysokému mikro-
biálnímu oživení odpadních vod a obsahu doprovodné mikroflóry je 
nutné používat vysoce selektivní metody, jako např. metody dle norem 
ČSN 75 7835 (stanovení fekálních koliformní bakterií a E. coli) a ČSN 
EN ISO 7899-2 (stanovení intestinálních enterokoků). Pro hodnocení 
výsledků je vhodné používat robustní charakteristiky střední hodnoty 
medián nebo geometrický průměr, které na rozdíl od např. aritmetic-
kého průměru více eliminují jednorázové naměřené odchylky. 

Eliminace fekálních bakterií biologickým čištěním 
Bylo zjištěno, že biologické čištění odpadních vod běžně snižuje 

počty indikátorů fekálního znečištění o 2 až 3 řády, tj. o více než 
98 %. Konkrétní příklad eliminace indikátorů fekálního znečištění 
(snížení počtů testovaných bakterií na 23 pilotních čistíren odpadních 
vod (ČOV)) je prezentován v tabulce 1. Vzhledem k tomu, že jsou 
změny počtů bakterií v rozmezí řádů, je účelné uvádět tyto výsledky 
minimálně na dvě desetinná místa. V některých pracích se uvádí 
redukce počtů mikroorganismů na čistírnách odpadních vod (ČOV) 
v jednotkách dekadických logaritmů [7].

Konečné procento úbytku bakterií je více závislé na jejich kolísajících 
počtech v surové odpadní vodě než na vlastní kvalitě čištění. Nebyly 
nalezeny přímé závislosti mezi kolísáním ukazatelů chemického 
a fyzikálně chemického (CHSKCr, NL) a mikrobiálního znečištění. Pro 
hodnocení výsledků eliminace hygienicky významných bakterií 
biologickým čištěním je nejvhodnější sledování indikátorů fekálního 
znečištění v odtocích z ČOV (prosté, případně krátkodobě, tj. max. 
4 hodiny, slévané směsné vzorky). Průměrné hodnoty indikátorů fekál-
ního znečištění zhruba desetinásobně převyšují hodnoty přípustného 
znečištění toků, dané českou legislativou (nařízení vlády č. 61/2003 Sb., 
o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod 
a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod 
do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění 
nařízení vlády č. 229/2007 Sb.). Vliv takto znečištěných odtoků na 
recipient závisí nejen na počtech bakterií na jednotkový objem (KTJ/ml) 

TC (KTJ/ml) FC (KTJ/ml) ENT (KTJ/ml) 
Do 500 EO N=8 N=8 N=8

Aritmetický průměr 3 849 803 998

Medián 2 900 590 180

Geometrický průměr 2 112 493 242

501 – 2 000 EO N= 18 N= 18 N= 18

Aritmetický průměr 4 833 1 402 859

Medián 2 184 600 120

Geometrický průměr 1 525 493 138

2 001 – 10 000 EO N=15 N=35 N=35

Aritmetický průměr 3 764 1 175 489

Medián 1 850 550 165

Geometrický průměr 1 848 542 172

10 001 – 100 000 EO N=9 N=31 N=30

Aritmetický průměr 4 230 962 800

Medián 4 175 395 250

Geometrický průměr 2 364 457 240

Více než 100 000 EO N=4 N=6 N=5

Aritmetický průměr 1 134 477 211

Medián 1 000 275 100

Geometrický průměr 911 311 125

Tab. 2. Výsledky detekce koliformních bakterií (TC), fekálních 
koliformních bakterií (FC) a enterokoků (ENT) v odtocích z ČOV 
různých velikostí (EO). N= počet studovaných ČOV

Průměrné hodnoty indikátorů fekálního znečištění zhruba desetiná-
sobně převyšují hodnoty přípustného znečištění toků, dané nařízením 
vlády 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 
povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých 
oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. 

Závěr
Přestože je vzorek odpadní vody poměrně nehomogenní a nesta-

bilní, při vhodném zacházení lze získat signifikantní výsledky počtů 
fekálních bakterií. Biologické čištění snižuje počty fekálních bakterií 
o 2–3 řády, tj. o více než 98 %, přesto jsou počty mikrobiologických 
ukazatelů v řadě odtoků relativně vysoké. Do budoucna by se mělo 
více využívat dalšího dočištění biologicky vyčištěných odpadních 
vod a uvažovat o mikrobiologické kontrole odtoků z ČOV, zejména 
v citlivých oblastech. 
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The main problems of microbiological control of biologically 
treated waste waters, including sampling, the choice of indicators 
and methods are summarized. Furthermore the results of elimina-
tion of faecal bacteria by biological treatment and average values 
of microbiological indicators from effluents of 100 waste water 
treatment plants are presented. In spite of the fact, that the level of 
purification of waste water is improving and biological treatment 
can eliminate more than 99 % faecal bacteria from waste water, 
microbiological contamination of effluents from waste water treat-
ment plants is still high and in many cases can negatively influence 
the water quality of water body. 
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Souhrn
Příspěvek uvádí řešení hydrologické a vodohospodářské bilance 

povodí zbytkové jámy lomu Medard na Sokolovsku, devastovaném 
povrchovou těžbou uhlí. Účelem příspěvku je návrh metodiky pro 
určení hlavních komponent těchto bilancí včetně bilance terestrické 
části povodí a případné využití hlubokých důlních vod. Prioritní je 
návrh využití umělého jezera k vytvoření vodního zdroje k hospo-
dářským nebo obecním účelům, k rekreaci, sportu, sportovnímu 
chovu ryb atd. Výsledky bilance simulované modelem WBCM slouží 
jako podklad pro rozhodnutí o časovém harmonogramu napouštění 
a míchání vlastní vody z povodí včetně podílu důlní vody a externích 
dodávek. Povodí lomu Medard je tvořeno jednak rostlým terénem, 
ale dotvářeno výsypkami po povrchové těžbě. Při plnění jezera se 
předpokládá režim bezodtokový, poté průtočný po dosažení provozní 
kóty. Interním přítokem je srážková voda z vlastního povodí a hlu-
boké důlní vody, hlavním externím přítokem voda z Ohře jednak 
průsakem a jednak nápustným objektem pro přítok povrchové vody. 
Předpokládá se příznivý poměr míchání kyselých důlních vod, ome-
zujících nárůst sinic, s povrchovou vodou z Ohře. Modelové výpočty 
hydrologické bilance jsou provedeny pro tři experimentální roky 2001 
(normální rok), 2002 (mokrý rok) a 2003 (suchý rok).

u

Úvod
Na začátku devadesátých let byly projektovány první hydrorekulti-

vace „zbytkových jam“ v lokalitách hnědouhelných dolů provozova-
ných ve velké míře povrchovou těžbou v krajích Ústeckém a Karlovar-
ském. Použitou technikou hydrorekultivace, tj. zatopením jam vodou, 
jsou dnes některé tyto jámy úspěšně zatopeny (např. Ležáky – Most, 

Michal – Sokolov, Milada – Chabařovice), další jsou v současné době 
ve stadiu výstavby a jiné, tam kde těžba hnědého uhlí stále probíhá, 
jsou pro hydrorekultivaci uvažovány v budoucnu.

Všechna takto nově vzniklá jezera musí splňovat požadavky sou-
stavy nařízení EU [1], rovněž musí vyhovovat české legislativě a také 
by měla reflektovat přijatelné investiční náklady. Z řady důvodů se 
zdají být, zejména jestliže je externí voda čerpána, hydrorekultivace 
nákladnější než zemědělské nebo lesnické rekultivace. Hlavní pro-
blém plnění „zbytkových jam“ vodou je obvykle špatná dostupnost 
vody společně s její nízkou kvalitou [2]. V povodí Ohře tvoří říční 
síť Krušných hor levostranný přítok této řeky. V době těžby nebylo 
možno vést povrchovou vodu přes těžené lokality, po dobu těžebních 
prací byly vodoteče odkláněny stranou v bezpečné vzdálenosti. Toto 
regulační opatření společně s velkými těžebními plochami drasticky 
změnily charakter krajiny. 

Přírodně meandrující trasy vodních toků byly opuštěny, jejich nové 
kanály byly často zatrubněny a odkloněny, aby se vyhnuly těženým 
oblastem. Dnes tyto říční systémy po těžebních pracích zasluhují být 
revitalizovány, také je třeba obnovit charakter povodí, zahrnující bio-
technická opatření pro stabilizaci nových svahů výsypek a pro zpevnění 
břehů jezer, izolaci dna a břehů jílovou vrstvou a další nákladné kroky, 
jež je třeba udělat před napuštěním vody do jam. Tato inženýrská opat-
ření samozřejmě zvyšují cenu hydrorekultivací. Také přívod externí 
vody není levný [3]. Z tohoto důvodu je uvažované jezero Medard, 
napouštěné hlavně vodou řeky Ohře, projektem nesnadným a finančně 
náročným. Avšak bez dotací externích přítoků může být projekt jezera 
Medard jen těžko dokončen. Solidní pomůckou projektantů je metodika 
výpočtu bilance vody, pomocí které se stanoví proveditelnost záměru 
rychlého zatopení lomu podle modelu hydrologické bilance WBCM 
společně s manipulací externími vodními zdroji [4, 5, 6].

Materiál a metody
Projekt vyžaduje výpočet vodohospodářské bilance modelem 

WBCM nebo jiným modelem. Všechny významné složky této bilance 
jsou vypočteny v denních krocích v povodí zbytkové jámy Medard 
pro tři charakteristické roky: 2001 (normální rok), 2002 (mokrý rok) 
a 2003 (suchý rok).

Povodí
Povodí jámy Medard–Libík je částečně formované přírodní geomor-

fologií, avšak jeho větší část je utvářena povrchovou těžbou a reliéfem 
s terasovými svahy s přirozenou stabilitou (viz obr. 1 a 2). Výsledkem 
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Export výrobků pro čistírny  
odpadních vod

S nastávajícím vyvrcholením výstavby a rekonstrukce 
čistíren odpadních vod v České republice hledají tuzemští 
výrobci a dodavatelé svá odbytiště v zahraničí. 

Firma FONTANA R, s.r.o., nastoupila tuto cestu již před 
20ti roky a v posledních letech se podíl exportu stále 
zvyšuje. 

IHP Lake Alfred

Jedním z nejdůležitěj-
ších, ale i nejvíce nároč-
ných trhů je trh USA. 
Kromě dodávek integro-
vaných systémů hrubého 
předčištění jsou nejvíce 
žádanými výrobky mi-
krosítové filtry. Vyplývá 
to z přísných požadav-
ků na kvalitu vyčiště-
né vody, takže součástí 
čistíren jsou i výrobky 
terciální sféry.Vyčištěná 
voda, konkrétně na Flo-
ridě, nesmí přesáhnout 
5 mg/l BSK5 , neboť je 
desinfikována a akumu-
lována v nádržích o obje-
mu 10 tis. m3 a následně 
používána na zavlažo-
vání. V tomto procesu 
se osvědčily mikrofiltry 
firmy Fontána. Volusia SCC + LSP

Umísťují se do 
venkovního pro-
středí, kde musí 
odolávat teplotám 
0–50 °C, takže jejich 
robustní provedení 
a kvalitní dílenské 
zpracování jsou 
podmínkou spoleh-
livé funkce.

D o d á v k y  d o 
USA, ale i jiných 
vzdálených loka-
lit, jsou spojeny 
s vyššími nároky 
na přípravu před 

expedicí. Výrobky jsou převáženy v uzavřených kontejnerech, 
což vyžaduje i použití speciálních manipulačních prostředků 
při  nakládání 
a vykládání. 

Nezbytnost í 
úspěšných dodá-
vek je vstřícnost 
a okamžitá reak-
ce na požadav-
ky odběratele 
v oblasti výpo-
moci při montáži, 
servisu a dodá-
vek náhradních 
dílů.

Vykládání mikrofiltrů na stavbě

MFO Lake Groves

Ing. Antonín Fiala
FONTANA R, s r.o.

Příkop 4, 602 00 Brno
Tel.: 545 175 853, 545 175 854,  

545 175 852, 545 175 850, 545 175 855
Tel./fax: 545 175 851, 545 175 852

fontanar@fontanar.cz; www.fontanar.cz

Nakládání do kontejneru ve výrobním 
areálu 

MF Volusia

Uložení mikrofiltru na základ Zkušební mikrofiltr
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Obr. 2. Plnění jezera Medard vodou

 Obr. 3. Batygrafické křivky jezera Medard

 Obr. 1. Situační plán zbytkové jámy Medard–Libík

je jáma hluboká cca 50 m, s téměř plochým 
dnem. Konečná hladina vody je uvažována 
v nadmořské výšce 400,00 m n. m.

Detailní výkres rozvodnice je dán geode-
tickým zaměřením, povodí jámy Medard–
Libík je popsáno podle mapového systému 
ZABAGED v měřítku 1 : 10 000. Charakteris-
tiky povodí jsou určeny hodnotami v tab 1. 
Základní hydrologická data byla poskytnuta 
Českým hydrometeorologickým ústavem 
(pobočka Plzeň). Ostatní charakteristiky se 
vztahují k využití území a k odpovídajícímu 
číslu odtokové křivky (CN), hodnoty jsou 
prezentovány v tab. 2. Hodnoty CN jsou 
určeny samostatně pro využití půdy ze 
standardních tabulek [7, 8] s uvažováním 
hydrologické půdní skupiny „C“ [9, 10]. 

 0

 5

 2 5

 7 5

 9 5

 1 0 0
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CN 100 85 73 71 CN
vážený 
průměr

Nadmořská 
výška

Plocha 
jezera

Industriální
holá půda

Les Permanentní 
travní porost

m n. m. km2 % km2 % km2 % km2 % (–)
350 0,1 0,7 11,4 78,1 2,0 13,7 1,1 7,5 82,4

360 1,0 6,9 10,5 71,9 2,0 13,7 1,1 7,5 83,3

370 1,9 13,0 9,6 65,8 2,0 13,7 1,1 7,5 84,9

380 2,8 19,2 8,7 59,6 2,0 13,7 1,1 7,5 85,2

390 3,9 26,7 7,6 52,0 2,0 13,7 1,1 7,5 86,3

400 4,9 33,6 6,6 45,2 2,0 13,7 1,1 7,5 87,3

Rok Přítoky do jezera Odtoky z jezera Objem vody v jezeru

2006 – 6531 –

2007 – 6478 –

2008 81 2834 3200

2009 160 + (1728) * – 10072

* přítok důlních vod z externích čerpacích stanic Lomnice a Rafanda

Nadmořská výška
(m n. m.)

Zatopená plocha
(ha)

Zatopený objem
(mil. m3)

336,56 0 0

350,00 13,77 0,827

355,00 53,80 2,481

360,00 100,00 6,101

365,00 152,47 12,231

370,00 192,30 20,985

375,00 231,63 31,529

380,00 279,29 44,229

385,00 344,48 59,862

390,00 (394,13) (79,858)

395,00 (443,78) (99,854)

400,00 493,44 119,851

(.) Hodnoty v závorce byly interpolovány, data Sokolovská uhelná, a. s. [12]

Celková plocha povodí FC = 14,6 km2

Vodní plocha (po naplnění) FL = 4,9 km2 

Délka jezera LL = 4,0 km

Šířka jezera LW = 1,5 km

Maximální hloubka DM = 50 m

Objem vody v jezeře V = 120 mil. m3

Délka břehové linie BL = 12,4 km

Plánovaná nadm. výška hladiny H = 400,00 m n. m.

Jednoleté průměrné srážky P = 610 mm

Dlouhodobý roční průtok Qa = 74 l · s-1

Minimální m-denní průtok Qmin = 8,5 l · s-1

Polní vodní kapacita 33 % < FC < 38 %

Celková pórovitost 42 % < P < 48 %

Nasycená hydraulická vodivost 0,0 < Ks < 0,08 mm · min−1

Tab. 1a. Základní charakteristiky povodí jezera Medard Tab. 1b. Základní hydrologická data povodí jezera Medard

Tab. 1c. Rozmezí hodnot půdních parametrů povodí jezera Medard

Tab. 2. Využití území a odtokové křivky (CN) na povodí jezera 
Medard

Tab. 3. Přítoky a odtoky důlních vod (v 103 m3)

Tab. 4. Batygrafické souřadnice jezera Medard

Jelikož se objem vody mění s hloubkou, je vodní bilance jezera 
počítána pro současnou úroveň (první třetina zatopené hloubky 
z konečné úrovně – data 06/2010) a také pro finální úroveň vody, 
zatímco parametry suché části povodí se nemění. Hlavní hodnoty 
půdních parametrů jsou uvedeny v tab. 1c.

Klimatologická a hydrologická data
Byla použita denní data ze tří hydrologických roků (tj. 1/11 do 

31/10), a to rok 2001 jako normální, 2002 jako mokrý rok a 2003 
jako rok suchý. Údaje, naměřené ČHMÚ Plzeň (stanice Citice), jsou 
následující:
•	 Úhrn srážek (mm)
•	 Průměrná teplota (°C)
•	 Trvání slunečního svitu (hod)
•	 Průměrná relativní vlhkost vzduchu (%)
•	 Průměrná rychlost větru (m.s-1)

Tato data jsou použita pro výpočet denní potenciální evapotranspi-
race a následně pro výpočet aktuální evapotranspirace v závislosti na 
půdní vlhkosti. Pro celkovou bilanci povodí platí [11]:

SP = SAE +SOF + SBF + (ASM + GWR) (1)

kde:
–	 SP je výška srážek (mm),
–	 SAE je aktuální evapotranspirace (mm),
–	 SOF je výška přímého odtoku (mm),
–	 SBF je výška základního toku (mm),
–	 ASM je změna půdní vlhkosti (mm),
–	 GWR je změna dotace podpovrchových vod (mm),
–	 SOF + SBF vytvářejí celkovou výšku odtoku STF.

Denní hodnoty výšky srážek SP a aktuální evapotranspirace SAE 
ovlivňují zbývající složky bilance. Výška přímého odtoku SOF závisí 
na CN hodnotách. Výška základního odtoku SBF, změna obsahu půdní 
vlhkosti ASM a změna dotace podpovrchových vod GWR jsou hodnoty 
dané hydrologickými procesy, kde jsou parametry modelu stanoveny 
podle půdních testů a podle parametrů povodí.

Srážky nejsou jediným zdrojem vody k plnění zbytkových jam. 
Doplňkovým zdrojem je důlní voda čerpaná z místních báňských 
odvodňovacích systémů (čerpací stanice Medar–Josef), kde čerpání 
bylo zastaveno 1. 7. 2008. Navíc byla do jezera Medard v roce 2009 
a částečně ještě 2010 čerpána a dodávána hloubková důlní voda ze 
sousedních dvou stanic (Lomnice a Rafanda). Tento přítok byl zajištěn 
potrubní dodávkou nejen kvůli zamýšlenému množství, ale také pro 
zlepšení kvality vody z důvodu kontroly růstu řas a sinic (zvyšování 
kyselosti vody) v jezeře. Tab. 3 ukazuje přítoky/odtoky hlubokých 
důlních vod, kdy odtok znamená odčerpávání vody z jezera a její 
odvedení mimo povodí. Přítok pak vzniká z čerpání vnějších zdrojů 
a jejich přivádění do povodí z jiných štol (Lomnice a Rafanda) za 
účelem zvyšování množství kyselých důlních vod. Tento přítok byl 
zastaven v polovině roku 2010. Vlastní zdroj důlních vod Medardu 
(čerpací stanice Medard, štola Josef) bude zachován i nadále.

Od června 2010 je technicky možné plnit jezero z řeky Ohře pomocí 
vtokového objektu, který byl v té době již zkolaudován. Zatím však 
přilehlý břeh Ohře plní jezero nepřímo horizontální infiltrací. Tato 
infiltrační kapacita není moc vysoká, zpoždění začátku plnění jezera 
přímým vtokovým objektem bylo způsobeno současnými stavebními 
pracemi na březích jezera. Co se týče geomorfologie jámy, byly měřeny 
kóty jednotlivých hloubek vody zatopené plochy a objemy (batygrafie). 
Obr. 2 představuje současné plnění jezera Medard. Obr. 3 charakte-
rizuje jámu pomocí batygrafických křivek, jejich souřadnice uvádí 
tab. 4. Tato data byla poskytnuta Sokolovskou uhelnou a.s. [12].

Model WBCM
Model WBCM je deterministický, patří do kategorie modelů neline-

árních s pravděpodobnostně rozdělenými proměnnými i parametry 
po ploše modelovaného povodí tak, aby byla zachována jejich plošná 
variabilita [4, 5, 13]. Každý kapacitní prvek modelu představuje při-

rozenou zásobu vody v jednotlivých vertikálních subsystémech hyd-
rologického profilu. Byl koncipován pro simulaci denních bilančních 
hodnot ve vegetačním období, což je kritická doba pro vznik deficitů. 
Model uvažuje všechny podstatné interakce mezi jednotlivými zónami 
(tj. vegetační zónou, aktivní i celkovou nenasycenou zónou, nasycenou 
zónou). Kapacity všech zón respektují různorodost přirozených hyd-
rologických podmínek povodí. Model ve většině zón uvažuje lineární 
rozdělení těchto kapacit kolem jejich průměrných hodnot. Struktura 
modelu bere v úvahu fyzikální principy, podle nichž dochází k eva-
potranspiraci, intercepci, infiltraci a k tvorbě přímého i základního 
odtoku. Nedílnou součástí modelu WBCM je automatická optimalizace 
parametrů v jeho identifikační fázi. Jeho aplikační verze optimalizuje 
tři parametry. Používá denní hydrometeorologická data.

Ve vzájemné vazbě jsou řešeny následující dílčí hydrologické 
procesy:
– potenciální evapotranspirace,
– intercepce,
– tvorba povrchového odtoku a jeho transformace,
– vláhová dynamika aktivní zóny a povrchová retence,
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– dynamika nenasycené zóny a skutečná 
evapotranspirace,

– dynamika nasycené zóny a celkový odtok.
Objemová shoda složek bilance je zabez-

pečena sledováním kontinuity dle bilanční 
rovnice:

SRAIN = AE + STF ± (∆WP + ∆WZ) (2)

SRAIN= AE + STF ± ∆W (3)

kde SRAIN je výška srážek (mm), STF je 
výška celkového odtoku (mm), AE je skutečný 
(aktuální) výpar (mm), ∆WP je změna vlhkosti 
nenasycené zóny (mm), ∆WZ je změna objemu 
nasycené zóny (mm), ∆W je výsledná změna 
objemu podpovrchových vod (mm). 

Proces je popsán rekurzivními vztahy 
respektujícími plošnou proměnlivost lokál-
ních hodnot parametrů pórovitosti (POR) 
a polní vodní kapacity (FC) nenasycené zóny. 
Model WBCM má 13 parametrů:
AREA plocha povodí (km2)
FC parametr charakterizující „prů-

měrnou“ hodnotu kapacity oblasti kořenové zóny (–)
POR parametr charakterizující průměrnou hodnotu půdní 

pórovitosti kořenové zóny (–)
DROT parametr hloubky kořenové zóny (mm)
WIC horní limit kapacity intercepce (mm)
SMAX parametr reprezentující maximální kapacitu nenasycené 

zóny (mm)
ALPHA parametr vyjadřující nelineární plnící proces nenasycené 

zóny (–)
CN číslo odtokové křivky (–)
P1, P2, P7 parametry ovlivňující dynamiku nenasycené zóny: plní-

cího (P2) a vyprazdňovacího (P1 a P7) procesu (–)
GWM parametr vyjadřující maximální aktivní kapacitu nasycené 

zóny v sousedním vodním proudu (mm)
BK parametr transformace podzemní vody základního odtoku 

(den)
Podrobně je model popsán v literatuře (např. [13]).

Výsledky a diskuse
Výpočet vodní bilance byl zpracován pro šest hlavních úrovní vodní 

hladiny od 359 m (dno) vertikálně po 10 m do 400 m n. m., což bude 
úroveň finální vodní hladiny.

Hydrologická bilance
Model WBCM byl použit pro výpočet výparu z měnící se volné 

vodní hladiny AEw a aktuální evapotranspirace z pevninské části 
povodí, AET [14, 15, 16]. Celková územní část evapotranspirace AE 
tak činí:

AE = AEw + AET (4)

Odtoková sekce je řešena pro celkový odtok z pozemní části povodí 

Komponent hydrologické bilance
rok 2001
(v mm)

rok 2002
(v mm)

rok 2003
(v mm)

Srážky 565,6 692,0 529,1

Celkový odtok (STF) 53,1 95,1 110,6

Povrchový odtok (SOF) z STF 26,4 62,4 88,6

Potenciální evapotranspirace (SPE) 390,3 408,0 430,6

Aktuální evapotranspirace (SAE) 349,3 365,8 344,3

Změna vlhkosti v nenasycené zóně (ASM) -87,6 -78,7 -130,0

Změna vlhkosti v nasycené zóně (GWR) 281,1 343,1 226,5

Čistý přítok do nasycené zóny (SNGWR) 254,3 310,4 204,5

Celkový přítok podpovrchové vody (ΔW) 166,7 231,7 74,5

Bilanční chyba (ER) v mm -3,58 -0,59 -0,27

Bilanční chyba (ER) v % -0,63% -0,08% -0,05%

Měsíc
Hydrologické komponenty

Normální rok 2001 Mokrý rok 2002 Suchý rok 2003

SP(L) AE STF SP(L) AE STF SP(L) AE STF

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) mm (mm) (mm) (mm)

11 34,8 6,6 3,0 47,4 5,6 10,0 95,2 4,4 21,1

12 19,5 7,8 1,3 61,5 5,9 9,1 80,6 3,7 31,0

1 34,2 5,8 2,7 28,9 10,1 2,5 24,9 6,4 2,9

2 18,7 14,3 1,2 73,6 14,3 13,7 4,8 9,1 0,4

3 92,7 20,5 6,9 43,3 25,9 3,4 13,5 28,1 0,2

4 46,1 31,6 2,5 18,8 42,7 0,6 22,2 41,3 1,1

5 38,1 66,3 1,5 49,9 56,7 2,1 58,6 56,7 11,2

6 44,9 55,6 1,4 81,2 63,1 3,2 68,9 62,3 18,3

7 70,0 59,4 27,7 28,0 53,4 0,5 68,4 53,4 12,7

8 56,1 43,2 0,9 126,0 46,2 25,4 13,9 46,2 0,2

9 82,5 25,3 2,8 71,7 27,9 22,4 22,3 22,6 3,3

10 28,0 13,1 1,1 62,1 14,0 2,3 55,8 10,2 8,1
∑ 565,6 349,3 53,1 692,0 365,8 95,1 529,1 344,3 110,6

Tab. 5. Měsíční hodnoty hydrologické bilance v letech 2001, 2002 a 2003

Tab. 6. Roční hydrologická bilance povodí jezera Medard v charak-
teristických letech 2001 (normální rok), 2002 (mokrý rok) a 2003 
(suchý rok)

Tab. 7. Vodohospodářská bilance standardního roku (2001) plnění jezera Medard

Úroveň Vodní 
plocha

Terestriální 
plocha 
povodí

Vlastní přítoky Ztráty Vlastní 
přírůstek

Externí přírůstek Batygrafie

SP(L) STF AE DW OM OS OI DW+OM+OS V

Srážky na 
hladinu

Celkový 
odtok ze 
srážek

Evapotran-
spirace

Rovnice. 
(4)

Důlní 
vody

Přítoky 
a průsaky 

vody

Přítok 
napouštěním 

z Ohře

Rovnice (6) 
minus OI

Objem 
vody

m n. m. km2 km2 103 m3 103 m3 103 m3 103 m3 103 m3 103 m3 103 m3 103 m3 103 m3

350,00 0,13 14,50 73,5 770,0 45,4 798,1 4) 142,1 1800,0     1) – 2740,2 827,0

360,00 1,00 13,60 565,6 722,0 349,3 938,3 2)+4) 3440,3 3600,0 1) – 7978,6 6100,0

370,00 1,90 12,70 1074,6 674,4 663,7 1085,3 4) 52,0 1545,1 11027,2 2682,4 20985,0

380,00 2,80 11,80 1583,7 626,6 978,0 1232,3 4) 101,6 1030,1 21495,7 2364,0 44228,0

390,00 3,90 10,70 2205,8 568,2 1362,3 1411,7 4) 160,1 515,1 33960,8 2086,9 79858,0
400,00 4,90 9,70 2771,4 515,1 1711,6 1574,9 4) 181,1 257,5 38418,1 2013,5 119851,0

Suma 8274,6 3876,3 5110,3 7040,5 4077,2 3)8747,8 104901,8 19865,6 –

Vysvětlivky:
1) žádný přítok (napouštěním) jímacím objektem z důvodu prací na úpravě dna a břehů 2009–10
2) hloubkové důlní vody přivedené z čerpacích stanic Lomnice a Rafanda v r. 2009–10 (z obou ČS ukončeno čerpání v 7/2010)
3) průsak z Ohře přes jímací objekt (nejvydatnější od zahájení staveb. prací 6/2008) dle měření v 2010 a extenze Darcyho rovnice
4) důlní vody ze štoly Josef (jejíž výtok je nad kótou 400 m n. m., bude stálý cca 160,1 tis. m3 · rok-1

STF řešením dynamiky obou částí, přímého odtoku SOF a základního 
odtoku z nasycené zóny SBF:

STF = SOF + SBF (5)

Zjednodušením rovnice (2) pro změnu přírůstku prostoru nádrže 
DW je možno zapsat hydrologickou bilanci:

DW = SP(L) + STF – AE (6)

kde SP(L) je část srážkové vody dopadající na hladinu jezera. Tab. 5 
uvádí výsledky měsíční hydrologické bilance ve třech charakteristic-
kých letech. Celkovou roční hydrologickou bilanci výsledků poskytuje 
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tab. 6 pro stejné charakteristické roky 2001–2003. Tabulka 6 znázor-
ňuje, že ve všech testovaných letech byla hydrologická bilance kladná, 
dokonce i v suchých letech. Tento jev je nutnou obecnou podmínkou 
pro provádění hydrorekultivace.

Vodohospodářská bilance
Na rozdíl od hydrologické bilance zahrnuje vodohospodářská 

bilance i komponenty vytvořené a regulované člověkem. Mezi tyto 
externí komponenty patří hloubkové důlní vody OM a externí dotace 
vod z řeky Ohře, ať už průsaky OS nebo přímý vtok OI. Po modifikaci 
rovnice (5) a zavedením externího přítoku do jezera, platí:

INW = DW + OM + OS + OI (7)

Rovnice (7) byla začleněna do modelového výpočtu procesu plnění 
jezera pro hladiny od 350 m do 400 m n. m. Výsledky jsou ukázány 
v tab. 7 pro normální rok 2001, kdy roční úhrn srážek byl 565,6 mm, 
výpar vody byl 349,3 mm a celkový odtok 53,1 mm. Z tabulky 7 je 
zřejmé, že vlastní povodí jezera Medard jen těžko poskytne významný 
vlastní zdroj pro rychlé naplnění v několika letech. Doba naplnění by 
tak byla cca 25 let, což je reálně nepřijatelné. Zdroje DW z vlastního 
povodí jsou jen malým přínosem, zatímco přímý tok z řeky Ohře OI, 
představuje zdaleka největší zdroj externí vody. Současný průsak vody 
je ještě bilančně posílen stávajícími drobnými přítoky přírodního 
charakteru, zvyšujícími spontánní dotaci z Ohře alespoň dvojnásob-
ně. Malý přítok důlních vod OM reguluje stav pH a kontroluje výskyt 
fytoplanktonu. Klesající hodnoty průsaků z řeky Ohře jsou způsobe-
ny snižujícím se hydraulickým sklonem mezi vodní hladinou řeky 
a jezera. Tabulka 7 také ukazuje hlavní objemy vody k naplnění jezera 
z vlastních i externích zdrojů. Vlastní povodí může poskytnout okolo 
16 % (19,9 mil. m3 – včetně důlních vod a prosakující vody z Ohře), 
zatímco zbytek je přímý dotační korytový přítok z řeky Ohře (104,9 
mil. m3).

Na základě těchto údajů můžeme usoudit, že spolu souvisí doba 
plnění jezera a míchání povrchové vody z řeky Ohře s kyselou důlní 
vodou z hlediska kontroly kvality. Také mechanismus přítoku a odtoku 
by měl být součástí optimálního postupu při manipulaci s vodou při 
plnění jezera Medard. Nicméně zkrácení doby plnění může vést ke 
zlepšení funkcí krajiny a přiblížení rekreačních možností. Případná 
klimatická změna, která by způsobila citelný nedostatek vody, by 
situaci zhoršila [17, 18].

Poděkování: Článek byl zpracován s využitím informací získaných 
v rámci řešení Výzkumného projektu NAZV 92091 „Optimalizace 
rekultivačních a sanačních opatření“.
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This paper presents the method used for water balance computati-
on in the catchment where the mining pit Medard (Sokolov district) 
left after surface exploitation is in a deep depression without runoff. 
The purpose of this paper is to determine all major water balance 
components including those in a terrestrial part of the catchment, 
plus a possible supply of deep mining groundwater. Special attention 
is given to the fact that the new artificial lake will be used for further 
landscape improvement, for recreation and, on a long run, for cre-
ating a better microclimate in the entire region. The water balance 
results simulated by the WBCM model (Water Balance Conceptual 
Model) are used as basic data for determining the appropriate 
method for mixing water from the local catchment, i.e. deep mining 
water which contains acids, with water coming from an external 
delivery of the Ohře river. The model can be also used to calculate 
the time it will take to fill the artificial lake. The model balance 
comutations have been proceeded for three experimental years, i.e. 
2001 (normal year), 2002 (wet year), and 2003 (dry year).

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. června 
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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Problematika podzemní 
vody při návrhu 
protipovodňové ochrany 
Troubek
Marek Čejda, Jaromír Říha
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proudění podzemní vody – matematické modelování – protipovodňová 
ochrana – ochranné hráze

Souhrn
Obec Troubky v okrese Přerov se nachází na levém břehu řeky 

Bečvy cca 2 km nad jejím soutokem s Moravou. Obec byla významně 
zasažena záplavou při povodni v roce 1997, kdy došlo ke značným 
materiálním škodám na majetku, zmařeno bylo 9 lidských životů. Již 
v roce 1997 byla projekční firmou Aquatis, a.s., zpracována studie 
na ochranu obce. Další projekční práce byly zahájeny po květnové 
povodni v roce 2010, která znovu způsobila zaplavení zástavby 
v Troubkách. Již při zadávání projekčních prací přikládali zástupci 
zadavatele prací (Povodí Moravy, s. p.) velký význam problematice 
proudění podzemní vody v lokalitě nacházející se z geologického 
hlediska v prostoru velmi propustných kvartérních písků a štěrko-
písků. Z toho důvodu byla jako nedílná součást projektu pro územní 
řízení [1] vypracována koncepční studie [5] hodnotící průsakový 
režim v prostoru Troubek při návrhové povodňové situaci. Součástí 
studie byl kromě vyhodnocení režimu podzemních vod v širším 
okolí Troubek také návrh opatření přispívajících k zajištění požado-
vané spolehlivosti protipovodňových prvků z hlediska průsakového 
režimu a možných filtračních deformací. V článku je uveden postup 
při modelovém hodnocení průsakového režimu jak v širší zvodni, 
tak v detailu linie ochrany před povodněmi při průchodu návrho-
vé povodně v Bečvě. Výsledky řešení naznačují nutnost realizace 
poměrně rozsáhlých a nákladných protiprůsakových a drenážních 
prvků a také zařízení zajišťujících neškodné odvedení a přečerpá-
vání prosáklých vod v množství, které může při hladině v úrovni 
koruny hráze dosáhnout souhrnně až 2 m3/s.

u

1.  Úvod
Potřebnost protipovodňových opatření (PPO) v obci Troubky potvr-

zuje opakované zaplavování lokality při povodňových stavech na 
řece Bečvě. Nezanedbatelným důvodem je tlak veřejnosti způsobený 
značnou medializací situace během povodní v letech 1997 a 2010.

Ochranu Troubek před povodněmi je vzhledem k morfologii terénu 
a průběhu zaplavování území třeba koncipovat jako uzavřenou (obr. 1). 
Převážnou linii PPO navrženou v rámci [1] tvoří ochranné hráze, ve 
stísněných poměrech podél zástavby protipovodňové zdi. Prostupy 
v ochranných hrázích jsou zajištěny prvky umožňujícími osazení mobil-
ního hrazení. Koruna PPO je odvozena z hladiny při průchodu stoletého 
průtoku s převýšením 0,85 m stanoveným v souladu s [4].

Při poměrně dlouhém trvání povodňových epizod při soutoku 
Bečvy a Moravy lze vzhledem k propustnému podloží v lokalitě oče-
kávat značný nástup piezometrické úrovně podzemní vody v mocném 
hydrogeologickém kolektoru. Tento stav může negativně ovlivnit jak 
vlastní prvky PPO, tak samotnou zástavbu v Troubkách. S cílem kvan-
tifikovat účinky prosakující vody a navrhnout možná opatření vedoucí 
k omezení jejího nepříznivého vlivu byla zpracována rozsáhlá studie 
[5] průsakového režimu v uvedené lokalitě.

Součástí prací bylo zejména:
•	 zhodnocení průsakových poměrů v širší zvodni a vlivu zásahů do 

režimu podzemních vod, jako je těžba štěrkopísků ve štěrkovišti 
Tovačov II, provoz jímacího území Troubky, hydraulická ochrana 
Přerovských strojíren a opatření v prostoru letiště Bochoř, 

•	 simulace proudění podzemní vody pro návrhovou povodňovou 
vlnu pro stav bez zásahů a pro navrhovaná opatření a vyhodnoce-
ní bezpečnosti vůči hydraulickému prolomení povodňových hlín 
vztlakem, 

•	 podrobné řešení filtračních podmínek v detailu protipovodňových 
opatření.

Součástí prací bylo také stanovení hloubky podzemní těsnicí 
stěny zajišťující filtrační stabilitu podloží a také zhodnocení potřeby 
odvodňovacích prvků a doporučení na jejich umístění a základní 
parametry.

2.  Charakteristika lokality
Zájmová lokalita se nachází v okrese Přerov cca 10 km jihozápadně 

od Přerova (obr. 1) na levém břehu řeky Bečvy cca 2 km nad soutokem 
s řekou Moravou. Zástavbu obce tvoří převážně rodinné domy. Obcí 
prochází státní silnice Přerov – Tovačov.

Na severozápadní hranici obce protéká územím řeka Bečva, která 
je výrazně zahloubena do fluviálních sedimentů, a to místně více než 
8 m. Úroveň hladiny podzemní vody je při západním okraji Troubek 
ovlivněna dvěma jezy na Bečvě. Ze vzdutí horního jezu u Troubek 
v km 1,968 odbočuje na levém břehu Bečvy náhon Malá Bečva, která 
prochází při jižním okraji obce a pokračuje přibližně jihovýchodním 
směrem. Její koryto je zahloubeno cca 4 až 5 m pod okolní terén. 
Na pravém břehu Malé Bečvy leží těžebna štěrkopísků Tovačov II. 
V okolí Troubek se nachází meliorační příkopy a svodnice, které na 
několika místech procházejí podél a také přímo zamýšlenou linií PPO. 
Jejich hloubka pod úrovní okolního terénu je 2 až 3 m a ve srovnání 
s mocností málo propustných povodňových hlín lze očekávat, že dno 
stávajících hlubokých příkopů zasahuje místně až do propustných 
vrstev štěrkopísků. 

Geologický průzkum v místě zamýšlené linie protipovodňové ochra-
ny provedený v rámci [1] potvrdil na většině území stropní izolátor 
tvořený povodňovými hlínami a jíly. Jeho mocnost se v linii opatření 
pohybuje v rozpětí od 0,8 do 4,1 m. Hydrogeologický kolektor je tvořen 
silně propustnými písky a štěrky soutokové oblasti Bečvy a Moravy 
s hydraulickou vodivostí řádu k = 5.10-4 až 1.10-3 m/s. Mocnost pro-
pustných sedimentů je proměnlivá, v prostoru Troubek nad Bečvou 
převažuje jednokolektorový zvodňový systém o mocnosti 18 až 35 m. 
Počevní izolátor, tvořený převážně jíly neogenního stáří, je v hloubce 
20 až 40 m pod terénem.

Hladina podzemní vody (HPV) ve studovaném území je převážně ve 
volném, popř. mírně napjatém režimu. V oblasti Troubek nad Bečvou 
se pohybuje přibližně mezi 3,0 až 5,0 m pod terénem a její kolísání 
sleduje pohyb hladiny v povrchových útvarech – Bečvě a těžebně 
štěrkopísků. 

3.  Koncepce protipovodňové ochrany
Navržené ohrázování Troubek spolu s navýšenou stávající levobřež-

ní hrází Bečvy uzavře obec před přítokem inundovaných vod při 
povodni. Předpokládá se, že podzemní vody prosáklé do uzavřeného 
prostoru budou odvádět odvodňovací kanály vyústěné do čerpací 
nádrže umístěné v jižní části obce. Odpad z této nádrže, který je gra-
vitačně připojený na stávající meliorační kanál, se při povodni uzavře 
a voda bude z nádrže přečerpávána do předhrází. 

Obr. 1. Situace zájmové oblasti
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Ohrázování obce vylučuje inundaci o ploše cca 220 ha. Na severo-
západní straně se využívá stávající hráze Bečvy (obr. 2) v délce cca 
1 670 m, která bude mírně navýšena na návrhovou úroveň. Nová 
ochranná hráz navazuje v severním cípu Troubek na hráz Bečvy, stáčí 
se na jih a v mírném odstupu od zástavby navazuje na těleso pláno-
vaného jižního silničního obchvatu Troubek. Délka silnice tvořící 
ochranu je cca 1 110 m, celá délka nové hráze je cca 2 390 m. 

Ve stísněných podmínkách na levém břehu Malé Bečvy se využívá 
protipovodňová zeď v délce cca 230 m a navýšená stávající hráz 
v délce cca 420 m. Na západní straně je PPO vedeno zhruba v trase 
staré levobřežní hráze Malé Bečvy. Jižní strana obce bude uzavřena 
tělesem silničního obchvatu (obr. 1).

Niveleta PPO obce Troubky odpovídá hladině při návrhovém průto-
ku Q100 = 892 m3/s s převýšením 0,85 m. To bylo stanoveno v souladu 
s [4] při zohlednění očekávaných nejistot v hydrologických a hydrau-
lických podkladech a také s přihlédnutím ke složitým základovým 
podmínkám prvků PPO.

4. Hodnocení průsakového režimu

4.1 Koncepční přístupy
Zkušenosti z průběhu průsakového režimu při povodních ve stu-

dované lokalitě ukazují, že v důsledku výrazného nástupu hladiny 
vody v Bečvě a posléze i v těžebně štěrkopísků dojde k dočasné změně 
přírodního režimu proudění podzemní vody. Proud bude směřovat od 
koryta Bečvy a od těžebny Tovačov II směrem do zvodně, kde bude 
docházet k nástupu piezometrické hladiny podzemní vody. Je známo, 
že nástup piezometrické úrovně bude za průběhem hladiny v povr-
chových útvarech opožděn v závislosti zejména na propustnosti mate-
riálů zvodně a na okamžitém stupni nasycení (resp. vlhkosti) těchto 
zemin. Poněkud složitější poměry nastanou v blízkosti jezové zdrže, 
kde je napojeno koryto Malé Bečvy, a také v místě melioračních svod-
nic. Infiltraci do zvodně těmito drobnými toky lze vzhledem k jejich 
přirozenému zakolmatování, resp. k izolační vrstvě omezené mocnosti 
pod jejich dnem, při předběžných propočtech zanedbat s tím, že míra 
interakce bude ověřena kalibrací navržených postupů. 

Z koncepčního hlediska byly průsakový režim a sledovaná proti-
průsaková opatření a jejich účinek studovány: 
•	 modelem plošné filtrace s využitím Dupuitových předpokladů 

[2], kdy bylo snahou vystihnout režim podzemních vod v lokalitě 
a jejím širším okolí v průběhu povodně; tento model sloužil také 
k návrhu umístění odvodňovacích prvků – studní, 

•	 dvojrozměrným modelem proudění ve vertikální rovině, kterým 
byl kvantifikován účinek jednotlivých protiprůsakových opatření. 
Modelové simulace umožnily návrh rozmístění odvodňovacích 

studní a odhad odlehčovaného množství vody v zahrází, dále pak 
návrh hloubky těsnicích podzemních stěn a doporučení na uspořádá-
ní v prostoru odvodňovacích kanálů a melioračních svodnic. 

Důležitým předpokladem pro modelové řešení byla volba maximální 
návrhové hladiny vody v povrchových tocích při povodni. Vodní stavy 
dosažené při návrhové povodni byly pro modelové řešení průsakových 
poměrů zvýšeny o převýšení koruny protipovodňových prvků tak, aby 
kulminace povodně korespondovala s kótami koruny ochranné hráze. 
Cílem bylo zajistit požadovanou bezpečnost PPO proti účinkům prů-
saku podzemní vody až do chvíle přelití ochranných hrází. 

Režim podzemních vod ve zvodni před příchodem povodňové vlny 
byl uvažován jako mírně napjatý. To odpovídá spíše vyššímu stavu hla-
diny podzemní vody potvrzenému staršími pracemi [6]. Tento předpo-
klad posouvá výsledky a závěry řešení na stranu bezpečnosti.

4.2 Proudění v širší zvodni 
Cílem řešení hydraulických poměrů v širší zvodni bylo modelově 

vystihnout nástup hladiny podzemní vody (piezometrické úrovně) 
v hydrogeologickém kolektoru v průběhu návrhové povodně s polo-
hou hladiny upravenou dle předpokladů uvedených v odstavci 4.1. 

Řídící rovnice pro nestacionární proudění v horizontálním kolek-
toru s piezometrickou výškou h(x, y, t) vztaženou k hladině moře má 
tvar:

 (1)

kde b je mocnost napjaté zvodně, k je hydraulická vodivost, h je 
piezometrická výška, SP je pružná zásobnost.

Okrajové podmínky jsou:

 (2)

kde  je známý průběh piezometrické výšky v průběhu povodně, 
např. v povrchových vodních útvarech; 

 (3)

kde nx, ny jsou směrové kosiny vektoru vnější normály k části hrani-
ce zadané podmínkou (3), Q1n je specifický přítok částí hranice. 

Počáteční podmínka charakterizuje průběh známé piezometrické 
výšky h0 na celé oblasti řešení v počátečním čase sledovaného procesu 
(t = 0):

h(x, y, 0) = h0 (x, y) (4)

Počáteční podmínka pro dynamické simulace byla stanovena 
z výsledků řešení odpovídajícího stacionárního stavu potvrzeného 
kalibrací modelu s využitím naměřených hodnot o stavech hladiny 
podzemní vody (viz níže).

Numerické řešení bylo provedeno metodou konečných prvků.
Součástí řešení byla kalibrace modelu pro kvazistacionární pod-

mínky za předpokladu vyššího vodního stavu dle [6] a pro podmín-
ky nástupu hladiny podzemní vody při povodních v letech 1997 
a 2010. Ten byl zachycen hydrologickými pozorovacími vrty VB149 
v Henčlově a VB150 jižně od Troubek. Kalibrací modelu byla potvrze-
na hydraulická vodivost v rozsahu k = 5.10-4 až 1.10-3 m/s, součinitel 
průtočnosti kolísá v rozmezí 0,01 až 0,03 m2/s v závislosti na hydrau-
lické vodivosti a mocnosti hydrogeologického kolektoru. Dynamické 
sbližovací simulace ukázaly na poměrně vysokou ulehlost podložních 
štěrků, kalibrace modelu naznačuje hodnoty pružné zásobnosti Sp 
= 14.10-4, což poměrně dobře odpovídá hodnotám uváděným pro 
ulehlé písky a štěrkopísky. Výsledky kalibrace stacionárního modelu 
jsou uvedeny na obr. 3. 

Dalším krokem bylo řešení časového průběhu piezometrické úrovně 
ve studovaném území s cílem vyhodnotit rychlost propagace zvýše-
ných vodních stavů z vodních toků do chráněného prostoru Troubek. 
Pomocí dynamických simulací byl vyhodnocen časoprostorový prů-
běh proudění podzemní vody a odvozeny maximální úrovně piezome-
trických výšek hMAX (x, y) = max h(x,y,t) dosažené v průběhu návrhové 
povodně. Výsledky těchto výpočtů naznačily, zda může dojít v prů-
běhu nástupu hladiny podzemní vody k jejímu vysakování na terén 
v chráněném území, popř. zda mohou být méně propustné hlinité 
vrstvy v nadloží hydrogeologického kolektoru zatíženy nepřiměřeným 
vztlakem signalizujícím jejich možné porušení prolomením. 

Pro další spolehlivostní analýzu bylo provedeno prostorové 
vyhodnocení úrovně terénu KT v zájmové oblasti s využitím digitál-
ního modelu terénu, úrovně KBS báze stropního izolátoru a mocnosti 
stropního izolátoru. 

4.3 Celková stabilita vůči prolomení pokryvu vztlakem
K hydraulickému prolomení („nadzvednutí“) vztlakem může dojít, 

jestliže v propustné vrstvě pod málo propustným materiálem nevelké 
mocnosti vznikne vztlak vedoucí k místnímu prolomení pokryvu a ke 
vzniku trhliny, jíž voda vysakuje na terén. V okolí místa prolomení 
může zejména u písčitých zemin dojít ke ztekucení zeminy, voda se 
zeminou vytvoří suspenzi, která prakticky nevzdoruje smykovým 
silám. Suspenze může být trhlinou vynášena na terén, porucha se 
může dále šířit a její dodatečná sanace může být obtížná. Hydraulické 
prolomení může při déletrvajícím zatížení vést následnou progresí ke 

Obr. 2. Stávající levobřežní hráz Bečvy u obce Troubky
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vzniku privilegované průsakové cesty a k provalení základu ochranné 
hráze či povodňové zdi.

Při hodnocení možnosti porušení hydraulickým prolomením dle 
obr. 4 se vycházelo z obecné podmínky mezního stavu dle [3] modi-
fikované následujícím způsobem:

γsit γn γfv γW (hMAX – KBS) ≤ γfgγZ (KT – KBS) (5)

kde γsit je součinitel návrhové situace, γn je součinitel významu kon-
strukce, γfv je součinitel zatížení tlakem vody, γW je objemová tíha vody, 
hMAX (x, y) = max h(x, y, t) je maximální normová piezometrická výška 
v daném místě, KBS je kóta báze stropního izolátoru, γfg je součinitel 
zatížení vlastní tíhou, který zahrnuje nejistotu v KBS a objemové tíze 
zeminy γZ, KT je kóta terénu za hrází v daném místě. 

Jednotlivé veličiny a součinitele ve vztahu (5) byly uvažovány 
následujícími hodnotami:
•	 součinitel návrhové situace γsit = 0,9 pro zemní ochrannou hráz, γsit 

= 1 pro betonovou povodňovou zeď,
•	 součinitel významu konstrukce γn = 1,15,
•	 součinitel zatížení tlakem vody γfv = 1,1,
•	 objemová tíha vody γW = 10 kN/m3,
•	 součinitel zatížení vlastní tíhou γfg = 0,8,
•	 objemová tíha zeminy nasycené vodou γZ ≈ 21 kN/m3. 

Pro vypočtené úrovně maximálních piezometrických výšek byl 
s využitím GIS vyhodnocen prostorový průběh splnění podmínky 
spolehlivosti (5). Na obr. 5 je zobrazen podíl PS pravé a levé strany 
podmínky spolehlivosti (5) po dosazení příslušných dílčích souči-
nitelů:

 (6)

kde PS vyjadřuje spolehlivostní rezervu, popř. deficit vůči požadav-
kům vztahu (5). Na příslušné ploše nehrozí ztráta stability stropního 
izolátoru, pokud PS ≥ 1, v opačném případě hrozí prolomení nadloží 
přetlakem vody ve štěrkopískovém kolektoru.

Vyhodnocení parametru PS definovaného vztahem (6) z pohledu 
hydraulického prolomení naznačilo plochy, na nichž bude potřeba 
snížit piezometrickou úroveň. Proto byl postupným sbližováním 
navržen systém odvodňovacích studní lokalizovaných v zahrází za 
patou ochranných hrází. Pro jednotlivé studny byla modelově odvo-
zena odlehčovaná množství, jejich hloubky a průměr odpovídající 
splnění podmínky filtrační stability na plášti studny. Situace s umís-
těním a označením studní je uvedena na obr. 6. Celkem bylo navrženo 
41 studní ve sponu 60 až 100 m. Odpovídající průměr studní je 0,2 

až 0,5 m v závislosti na odlehčovaném množství. Hloubka studní 
odpovídá mocnosti hydraulického kolektoru, který v lokalitě dosahuje 
18 až 30 m. Celkové odlehčované množství vody za předpokladu 
kulminace povodňové hladiny na úrovni koruny ochranných hrází 
bude činit až 2 m3/s.

Odlehčení navrženou soustavou studní zajistí dostatečnou stabilitu 
nadloží proti hydraulickému prolomení tlakem ve zvodni (obr. 7).

4.4 Řešení v detailu protipovodňových opatření
Odlehčení navrženými studnami zajistí dostatečnou stabilitu 

nadloží proti hydraulickému prolomení tlakem ve zvodni především 
v linii samotných ochranných hrází. Povšechné hodnocení (obr. 7) 
nicméně nezohledňuje zcela přesně poměry v detailu jednotlivých 
opatření, zejména vliv stávajících, resp. nově navržených odvod-
ňovacích příkopů v předpolí a za linií ochranných prvků. Stávající 
příkopy navíc místně procházejí vrstvou stropního izolátoru a mohou 
umožňovat určitou komunikaci vody z rozlivů se zvodní. Tento vliv 
byl hodnocen modelem proudění ve vertikální rovině za předpokladu 
ustáleného proudění. Řídící rovnice má následující tvar: 

 (7)

při okrajových podmínkách 

  (8)

 (9)

kde h je piezometrická výška, k je hydraulická vodivost,  je zná-
má hodnota piezometrické výšky odvozená z kóty hladiny v tocích, 
v inundačním území, popř. v zahrází. nx, nz jsou směrové kosiny 
vektoru vnější normály k části hranice.

Obr. 3. Srovnání interpretovaných a vypočtených izolinií piezome-
trické výšky

Obr. 4. Schéma ke vztahu (5)

Obr. 6. Situace s rozmístěním odvodňovacích studní a podzemních 
stěn
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Obr. 5. Mapa splnění podmínky spolehlivosti bez odlehčovacích 
studní

Obr. 7. Mapa splnění podmínky spolehlivosti s účinkem odvodňo-
vacích studní

Podrobné řešení bylo provedeno pro jednotlivá typická uspořádání 
ochranné hráze, odvodňovacích příkopů a geologických podmínek. 
Byly hodnoceny tyto typické situace:
•	 Pro úseky ochranné hráze s dostatečně mocnou vrstvou stropního 

izolátoru s pouze vzdušním odvodňovacím příkopem (levobřežní 
hráz Bečvy) bylo provedeno zpřesněné hodnocení splnění podmín-
ky mezní spolehlivosti (5) se zaměřením na prolomení stropního 
izolátoru v místě dna odvodňovacího příkopu. Pokud nebyla splně-
na podmínka spolehlivosti, byly posouzeny mezní přípustné střední 
hydraulické gradienty JKRIT v podloží a podle potřeby doporučeno 
prodloužit průsakovou dráhu těsnicí stěnou.

•	 Pro úseky ochranné hráze s oboustrannými příkopy, popř. podél 
Malé Bečvy, bylo provedeno hodnocení modelem proudění ve 
vertikální rovině pro následující typické profily:
−	 v severovýchodní linii s oboustrannými mělkými příkopy,
−	 ve východní linii s návodním hlubokým a mělkým příkopem 

na vzdušní straně PPO,
−	 v jihovýchodní linii v místě omezeného (resp. žádného) strop-

ního izolátoru,
−	 v jihozápadní linii v souběhu PPO s Malou Bečvou.
Pro jednotlivé úseky pak byla navržena opatření, která zajistí 

v daném místě splnění podmínky spolehlivosti a filtrační stability. 
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Byla navrhována tato opatření, případně jejich kombinace (obr. 6):
•	 těsnicí stěna hloubky až 15 m od koruny hráze,
•	 těsnění dna u hlubokých návodních příkopů,
•	 přitížení dna odváděnou vodou u mělkých příkopů na vzdušní 

straně hrází,
•	 do hráze zapuštěný „kobercový“ drén.

Na obr. 8 je uveden příklad výsledků řešení pro profil s návodním 
hlubokým a vzdušním mělkým příkopem, v tomto případě s variantou 
těsnicí stěny.

5.  Závěr 
V článku je stručně popsán postup hodnocení průsakových poměrů 

a návrh odvodňovacích a protiprůsakových prvků v prostoru uzavřené 
obvodové ochrany Troubek před povodněmi. Vyhodnocení bezpečnos-
ti vzhledem k hydraulickému prolomení stropního izolátoru ukázalo 
na nutnost odlehčení tlaků v hydrologickém kolektoru soustavou 
odvodňovacích studní. Jejich uspořádání bylo navrženo diferen-
covaně v jednotlivých úsecích PPO, kde nebyla splněna podmínka 
mezního stavu stability polohy s ohledem na „nadzvednutí“ (UPL ve 
smyslu Eurokódu [3]). Mezní stav stability polohy není rovněž splněn 
lokálně tam, kde je stropní izolátor oslaben stávajícími melioračními, 
popř. nově navrženými odvodňovacími příkopy (prakticky po celém 
obvodu PPO). Stav je nejméně příznivý v místě stávajících hlubokých 
návodních příkopů, které místně prořezávají stropní izolátor. V těchto 
případech bylo jako výsledné opatření navrženo utěsnění hlubokých 
příkopů ve dně a na březích v rozsahu propustných zemin v kom-
binaci s nedokonalou podzemní těsnicí stěnou. U mělkých příkopů 
postačí „přitížení“ dna vodou hloubky cca 0,50 m. Modelové výpočty 
ukázaly, že samotné těsnicí stěny nezajistí splnění podmínky mezní 
rovnováhy (5), prodlouží však průsakovou dráhu a zajistí tak filtrační 
stabilitu podloží.

Studie průsakových poměrů v Troubkách nad Bečvou byla zpraco-
vána v rámci dokumentace k územnímu rozhodnutí a bude sloužit 
jako podklad pro další stupně projektové dokumentace. Studie 
mimo jiné umožnila získat představu o účincích podzemní vody 
v linii PPO i v chráněném území. Dále naznačila rozsah technických 
opatření potřebných pro bezpečný provoz PPO včetně doporučení 
na doplnění geologického průzkumu a zaměření terénu v zájmové 
oblasti.
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Groundwater Flow Problems in the design of flood protection 
for the village of Troubky (Čejda, M.; Říha, J.)

Key words
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The village of Troubky is located in Přerov region on the left 
bank of the river Bečva 2 km upstream from the junction with the 
river Morava in an area of highly permeable Quaternary sands 
and gravel-sands. Troubky was severely affected during a flood in 
1997 which resulted in 9 fatalities and considerable material losses. 
During the technical design of flood protection for Troubky, the 
groundwater flow phenomenon was considered as important and 
a seepage flow study was included as a part of the documentation.

In the paper the modelling procedures are described together with 
a brief discussion on the results achieved. During the groundwater 
flow modelling an assessment of reliability in the event of topsoil 
failure due to uplift pressure was carried out together with the for-
mulation of a proposal for arrangements protecting levees against 
internal erosion. It is evident that extensive and expensive measures 
including the cutting of more than 40 relief wells, slurry walls, 
a collecting drainage system and pumping are necessary to achieve 
the required safety and reliability of the flood protection system. The 
amount of leakage water could reach approximately 2 m3/s in the 
case of critical flood water reaching the levee crest.

Obr. 8. Proudové pole – hluboký návodní příkop, mělký vzdušní 
příkop s těsnicí stěnou

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. června 
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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Konference Vodárenská biologie 2011 
v Praze

Ve dnech 2. až 3. února 2011 se v prostorách Státního zdravotního 
ústavu v Praze konala mezinárodní konference VODÁRENSKÁ BIO-
LOGIE 2011 (již 27. ročník). Odborné střetnutí pořádali a odborně 
zaštítili zástupci následujících organizací: Vodní zdroje Ekomonitor 
spol. s r.o., VŠCHT FTOP ÚTVP Praha, Státní zdravotní ústav Praha, 
Česká limnologická společnost, Biologické centrum v.v.i. České Budě-
jovice, Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, odborná 
skupina Biologie vody pracující v rámci České asociace pro vodu 
(CzWA), a v neposlední řadě Československá asociace vodárenských 
expertů. 

Program konference byl rozdělen do 6 tématických bloků: (i) legisla-
tiva a normy; (ii) biologický stav vod; (iii) sinice, trofizace vod fosforem 
a metody jejich eliminace; (iv) bazény a jejich provoz; (v) čistírenství, 
metody a charakter odtoků; (vi) technologie úpravy vody a dezinfek-
ce. Bylo předneseno celkem 36 odborných témat, do programu byla 
zařazena i posterová sekce (12 plakátových sdělení). Konference se 
zúčastnilo cca 150 účastníků. Odborné dvoudenní setkání i večerní 
koktejl v prostorách hotelu Populus byly účastníky hodnoceny jako 
velmi přínosné, programově zajímavé a vydařené. 

V následujícím textu je uvedena přehledná anotace řešených témat, 
v jednotlivých blocích, z obou dní konference. 

Ad (i) Legislativa a normy
Lenka Fremrová: Normy pro biologický rozbor vod: Referát obsahuje 

informace o činnosti pracovní skupiny CEN/TC 230/WG 2 Biologické 
metody a metody pro hodnocení ekologického stavu a subkomise 
ISO/TC 147/SC 5 Biologické metody. Uvádí přehled norem zave-
dených do soustavy ČSN. Referát obsahuje také výsledky prověrky 
norem pro biologický rozbor vod. Na závěr jsou uvedeny informace 
o dostupnosti norem.

Tereza Pouzarová, Petr Pumann: Několik metodických poznámek 
ke stanovení chlorofylu-a pomocí ČSN ISO 10260: Pro stanovení chlo-
rofylu-a ve vodě se v provozních laboratořích většinou používá ČSN 
ISO 10260. Ačkoli se jedná o metodu, která dává reprodukovatelné 
výsledky, občasné odlehlé nebo opakovaně nižší výsledky některých 
účastníků programů zkoušení způsobilosti poukazují na to, že v postu-
pu existují problematická místa. Jedná se především o nedostatečnou 
extrakci a proměnlivý obsah zbytkové vody ve filtrech, vliv velkých 
koloniálních sinic, vláknitých řas a okřehku na výsledek stanovení 
chlorofylu-a.

Ad (ii) Biologický stav vod
Marcela Pejchalová, Petra Hanzalová, Jarmila Vytřasová, Radek 

Metelka: Kvalita pramenů a studánek v Pardubickém kraji: Vybrané 
prameny a studánky v Pardubickém kraji byly vyšetřeny na ana-
lytické a mikrobiologické ukazatele, rozbor zahrnoval stanovení 
intestinálních enterokoků, koliformních bakterií, E. coli a stanovení 
počtu kolonií vykultivovaných při 22 °C a 36 °C. Z 11 kontrolovaných 
pramenů a studánek vyhověly požadavkům na pitnou vodu ve všech 
sledovaných ukazatelích pouze tři.

Jarmila Makovinská, Emília Mišíková Elexová, Matúš Haviar, 
Dana Fidlerová, Margita Lešťáková, Soňa Ščerbáková, Elena Rajczy-
ková, Lívia Tóthová: Hodnotenie stavu vodnych utvarov povrchovych 
vod v povodí Slanej: Způsob hodnocení stavu povrchových vod ve 
smyslu nových přístupů a principů, které přinesla Rámcová směrnice 
pro vodu, je založený na hodnocení ekologického stavu a chemického 
stavu vodních útvarů povrchových vod. Základním principem hod-
nocení ekologického stavu je typová specifičnost a porovnání změn 
kvality prostředí s referenčními podmínkami (hodnotami). Prioritní 
postavení mají biologické prvky kvality, fyzikálně-chemické a hyd-
romorfologické prvky kvality jsou podpůrné prvky pro organismy 
vázané na vodu (bentické druhy bezobratlých, fytobentos, makrofyta, 
fytoplankton a ryby). V příspěvku jsou diskutované částečné výstupy 
ze sledování jednotlivých prvků kvality ekologického a chemického 
stavu povrchových vod v povodí Slanej.

Lucie Doležalová, Dana Komínková: Screening výskytu toxických 
kovů v pražských nádržích: Cílem tohoto příspěvku bylo prozkoumat 
kontaminaci toxickými kovy v sedimentech a v rybách v deseti nádržích 
na území Hlavního města Prahy. Výsledky prokázaly, že se toxické kovy 
hromadí v sedimentech i v rybách. Obsah sledovaných toxických kovů 
v sedimentech překročil limit pro zemědělské využití (aplikace na půdu 
pro pěstování rostlin) a mnoho dalších environmentálních standardů. 

Ačkoliv rybí maso splnilo požadavky právních předpisů, je nutné pokra-
čovat v monitoringu pro posouzení ekologického a hygienického rizika 
toxických kovů v rybí biomase, a to zejména proto, že ryby z většiny 
nádrží jsou používány k lidské spotřebě.

Lucie Večeřová, Dana Komínková, Jana Nábělková, Hana Horá-
ková: Deset let sledování kvality vody a sedimentu pražského Botiče: 
Drobné vodní toky v urbanizovaných oblastech jsou dynamické sys-
témy ovlivněné náhlými změnami fyzikálních, chemických a hydrau-
lických podmínek. Časté překračování přirozených průtoků společně 
se znečištěním v důsledku městského odvodnění, průmyslu a silniční 
dopravy vede ke kolísání hydrologických a fyzikálně-chemických 
parametrů vody. Článek prezentuje dlouhodobé trendy vývoje kvality 
vody a sedimentu a dokumentuje vliv opatření provedených v povodí 
a v recipientu na změny kvality.

Peter Baláži, Katarína Mišíková: Zhodnotenie indikačných vlast-
ností machorastov a ich následné využitie pre stanovenie ekologického 
stavu vodných útvarov povrchových vöd podľa vodných makrofytov: 
Mechorosty patří spolu s vyššími cévnatými rostlinami, kapraďorosty, 
vláknitými řasami a parožnatkami k vodním makrofytům, které se 
využívají jako jeden z biologických prvků kvality pro stanovení ekolo-
gického stavu útvarů povrchových vod. Na základě zjištěných hodnot 
koeficientů frekvence lze konstatovat, že na typech sledovaných lokalit 
byly druhově nejbohatší mechorosty a vyšší cévnaté rostliny.

Jana Novotná, Gabriela Šťastná: Městské odvodnění a jeho vliv na 
společenstva nárostů a makrozoobentosu ve vodních tocích: Biologický 
stav vodních toků se hodnotí na základě struktury společenstva vodních 
organismů. Mezi nejčastěji používaná společenstva patří společenstva 
makrozoobentosu a rozsivek. Těchto dvou společenstev bylo použito 
pro biologické hodnocení tří drobných městských toků – Botiče, Rokyt-
ky a Únětického potoka. Všechny tři toky podléhají antropogennímu 
znečištění a jsou též ovlivněny činností prvků městského odvodnění 
(zaústění ČOV a odlehčovacích komor). Kromě biologických ukazatelů 
byly monitorovány také základní chemické parametry. Při hodnocení 
stavu narušení společenstva byly sledovány změny v počtu taxonů, 
abundanci, ve funkčním složení společenstva, saprobita a trofie. Všech-
ny sledované toky vykazují nízkou kvalitu vody, prostředí, stejně jako 
společenstva makrozoobentosu a rozsivek. 

Ad (iii) Sinice, trofizace vod fosforem a metody jejich 
eliminace

Petr Pumann: O sinicích, epidemiologických studiích a pitné vodě: 
Epidemiologické studie, které zkoumají vztah onemocnění a opako-
vanou expozici lidí nízkým dávkám cyanotoxinů (nebo produktům 
sinic obecně) prostřednictvím pitné vody, místy ukazují na možnou 
příčinnou souvislost s výskytem sinic ve zdrojích pitné vody a nega-
tivním vlivem na dosud nenarozené děti nebo výskytem některých 
druhů nádorů (primární karcinom jater, kolorektální karcinom). 
Vzhledem k nízké kvalitě těchto studií však není možné jejich závěry 
dosud považovat za důkaz, že k takovému poškození zdraví při této 
expozici u člověka skutečně dochází.

Pavel Dusílek: Ekologické inženýrství – rekapitulace dlouhodobých 
zkušeností z vybraných evropských zemí (UK, Nizozemí, Dánsko 
a Švédsko): Cílem příspěvku je provést stručné připomenutí a při-
blížení několika vybraných zahraničních relativně dlouhodobých 
případových studií (EU Life Programme), na kterých v minulosti 
byly aplikovány nejrůznější postupy včetně metod ekologického 
inženýrství.

Jiří Palčík, Blahoslav Maršálek, Eliška Maršálková, Roman Sládek, 
František Pochylý: Potlačení masového rozvoje sinic v Brněnské údolní 
nádrži: Aerace a destratifikace vodního sloupce jako metoda nechemic-
kého omezení rozvoje vodních květů sinic: Aerace a destratifikace se 
stává v zahraničí stále populárnější metodou nechemického omezení 
rozvoje sinic. Výsledky předložené v tomto příspěvku ukazují, že ač 
byla aerace a destratifikace spuštěna nevhodně pozdě, zařízení je plně 
funkční a s vysokou pravděpodobností přispělo k mimořádně dobré 
kvalitě vody v přehradě, potvrzené znovu zaplněnými plážemi.

Lenka Šejnohová, Daniel Jančula, Blahoslav Maršálek: Vliv aerace 
na množství inokula sinic v sedimentech: Některé druhy cyanobakterií 
jsou schopné přečkávat nepříznivé růstové podmínky v období mezi 
vegetačními sezónami v sedimentech vodních nádrží. Pokud nastanou 
podmínky příznivé pro rozvoj sinic, buňky ze sedimentu mohou začít 
kolonizovat vodní sloupec a způsobovat tvorbu vodního květu. Mezi 
rody s takovouto strategií patří například rod Microcystis. Do jaké míry 
ovlivňují oxické a anoxické podmínky životaschopnost kolonií sinic 
v sedimentech bylo řešeno v této studii. Aerace sedimentů s obsahem 
kolonií sinic může vyvolat zhoršení životních podmínek, projevující 
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se snížením jejich počtu v horní vrstvě sedimentů. Tento fakt je způ-
soben především oxidací organických látek a snížením bioreaktivního 
fosforu na rozhraní sediment/voda. 

Eliška Maršálková, Blahoslav Maršálek, Radek Zbořil, Jan Slunský, 
Kateřina Jašková: Možnost využití nZVI pro odstraňování sinic a fosforu 
v povrchových vodách: Vodní květy sinic vyvolávají každoročně mnoho 
problémů v rekreačních, rybochovných a vodárenských nádržích a stále 
se hledají nové technologie pro omezení masového rozvoje vodních 
květů a omezení množství živin. Zcela novou možností je využití 
nulamocného nanoželeza (nZVI), které je známo především svým 
využití pro podzemní vody. Příspěvek uvádí možnosti využití nZVI pro 
omezení rozvoje vodního květu sinic a odstraňování živin (především 
fosforu) z povrchových vod.

Josef Hejzlar, Jiří Kopáček, Josef Polívka, Jan Turek, Alena Volko-
vá: Trendy vývoje kvality vody a trofie ve vodárenské nádrži Římov: 
Vodárenská nádrž Římov prošla za dobu více než tří desítek let svojí 
existence řadou změn. Zejména se měnily hydrologické podmínky 
a vodohospodářské řízení nádrže, klesalo zatížení živinami a nastal 
nárůst koncentrace huminových látek v přítoku z povodí. Z rozboru 
vývoje přítokových a nádržových koncentrací fosforu a hydrologie 
nádrže vyplývá, že dosavadní vývoj trofie nádrže odpovídá dlouhodo-
bé stabilní schopnosti nádrže zadržovat fosfor, a je zřejmé, že vnitřní 
zatížení nádrže fosforem ze sedimentů se nezvyšuje. Pro zlepšení 
kvality vody pro vodárenský odběr by bylo vhodné udržovat co nej-
vyšší objem nádrže, což by zvětšilo využitelnou zásobu čisté vody 
v hypolimniu pro vodárenský odběr během letní stratifikace a mírně 
by snížilo plošné zatížení nádrže fosforem, a přijmout opatření pro 
snížení přísunu fosforu z povodí ve vegetačním období.

Jindřich Duras, Marek Liška, Milan Koželuh, Karel Forejt: VN 
Švihov (Želivka) – zajímavosti z monitoringu živin a organických mi-
krokontaminant: V příspěvku je věnována pozornost třem zajímavým 
otázkám spojeným s kvalitou vody ve vodárenské nádrži Švihov na 
Želivce. Zásadní význam má problematika kontaminace povrchových 
vod a nádrže triazinovými herbicidy, které se široce používají při 
pěstování řepky a kukuřice a jsou rizikem především na propustných 
půdách, které jsou pro povodí VN Švihov typické. Byly vytipovány 
hlavní zdrojové oblasti těchto látek. Byla sledována jakost vody dvou 
malých rybníků a bylo zjištěno, že při neintenzivním hospodaření 
v nich dochází k retenci fosforu. Dále je poskytnut pohled na vývoj 
obsahu živin v hlavních tocích v povodí VN Švihov.

Pavel Hucko: Výskyt fosforu vo vode a v sedimentoch vodárenskej 
nádrže Klenovec: Obsah živin (dusíku a fosforu) ve vodě a sedimentech 
vodárenských nádrží představuje potenciální riziko, které je spojené 
s možností jejich postupného uvolňování do vodního prostředí. Tím se 
mohou vytvářet příznivé podmínky pro rozvoj eutrofizace. Příspěvek 
je zaměřený na hodnocení obsahu fosforu (řešený na základě jeho frak-
cionace) v přítocích do vodárenské nádrže Klenovec z jednotlivých 
povodí, v samotné nádrži a v akumulovaných sedimentech. 

Daniel Fiala, Pavel Rosendorf: Variabilita odnosu fosforu ze země-
dělské půdy v měřítku mikropovodí – příklad z povodí VN Želivka: 
Z pohledu zemědělské bilance je odnos fosforu ve vodě odtékající 
z povodí zanedbatelný. Tato množství nejsou ale zanedbatelná z vodo-
hospodářského pohledu. Výsledky studie lze zobecnit zejména pro 
ornou půdu v podmínkách Českomoravské vrchoviny. Výsledky tvoří 
spolu s údaji o hnojení fosforem a sklizni plodin základ pro zeměděl-
skou bilanci sledovaného povodí. Problematika vymezení rozvodnice 
v povodí s odvodněnými plochami je dílčím výstupem studie.

Marek Holba, Miroslav Plotěný, Núria Valdes-Mediavilla, Eliška 
Maršálková, Blahoslav Maršálek: Předpokládané scénáře budoucího 
nakládání s fosforem z hlediska ochrany životního prostředí a udržitel-
né zemědělské produkce. Přehled technologií recyklace a odstraňování 
fosforu z povrchových a odpadních vod: Zatímco v mikrosvětě ochrany 
vod je fosfor na jedné straně esenciálním nutrientem a na druhé straně 
jeho zvýšená koncentrace způsobuje problémy v recipientech, tak 
v globálnějším měřítku slouží fosfor zejména jako hnojivo pro země-
dělskou produkci a v menší míře také pro průmyslovou výrobu. Trh 
už na situaci zareagoval a cena fosfátových hnojiv stoupla v poslední 
dekádě téměř sedminásobně a stále častěji se skloňují termíny jako 
fosfátová krize. Existuje řada technologií čištění odpadních i povr-
chových vod, které fosfor nejenže z vod odstraní, ale zároveň jej jsou 
schopny v bakteriemi a mikroorganismy využitelné formě recyklovat 
a snižovat tlak na brzký plánovaný nedostatek tohoto esenciálního 
nutrientu. Oba příspěvky přinášejí nadhled na problematiku znečiš-
tění povrchových vod živinami a zdrojů fosforu s cílem zamyšlení 
se nad problematikou recyklace fosforu, včetně praktických ukázek 
technologií v České republice doposud neprojektovaných.

Ad (iv) Bazény a jejich provoz
Bohumil Šťastný, Jan Máca: Vliv výměnného systému vody v bazénu 

na výslednou kvalitu bazénové vody: Způsob výměny vody v bazénu 
má velký vliv na rozptýlení dezinfekčního činidla ve  vodě v bazénu, 
a tím i na výslednou kvalitu bazénové vody. Nevhodným návrhem či 
špatným seřízením vtokových trysek vznikají místa s nedostatečnou 
výměnou vody v bazénu, čímž není zaručeno požadované množství 
dezinfekčního činidla a dochází k nárůstu znečištění, což je v rozporu 
z vyhláškou č.135/2004 Sb. V příspěvku je řešena vhodná metodika 
ke kontrole navrženého způsobu proudění vody v bazénové vaně 
a určení potenciálních míst s nedostatečnou výměnou vody, a návrh 
míst odběrných vzorků pro kontrolu kvality vody bazénu. 

Michal Janoušek: Vliv bazénového provozu na recipient: V pří-
spěvku je stručně popsána technologie bazénu a vznikající odpadní 
vody, jsou uvedeny problematické látky a negativní vlivy na životní 
prostředí z bazénových odpadních vod. Sledováním bylo zjištěno, že 
v odpadní vodě byly u cca 5 ukazatelů zjištěny vysoké hodnoty, které 
by mohly poškozovat vodní toky.

Ad (v) Čistírenství, metody a charakter odtoků
Ladislava Matějů: Nové metody stanovení mikrobiologických para-

metrů v čistírenských kalech: V důsledku předpokládaného zavedení 
nových metod stanovení indikátorových organismů Evropskou unií 
bylo provedeno porovnání metod stanovení pro indikátorové organismy 
v čistírenských kalech a upravených bioodpadech. Je důležité zajistit 
návaznost nových metod s metodou používanou v ČR a porovnat mož-
nosti posuzování výsledků, které byly dlouhodobě získávány, a posou-
dit významnost rozdílů metod. Na základě výsledků porovnávání byly 
vybrány nové metody pro stanovení indikátorových organismů v čistí-
renských kalech, sedimentech, zeminách a podobných matricích.

Ladislava Matějů: Jak využít metodu Colilert®-18  a Enterolert pro 
stanovení indikátorových organismů v čistírenských kalech: V důsledku 
předpokládaného zavedení nových metod stanovení indikátorových 
organismů Evropskou unií bylo provedeno porovnání metod stano-
vení pro indikátorové organismy v čistírenských kalech a upravených 
bioodpadech. Kromě klasických metod MPN a kultivačních pro určení 
indikátorových organismů v čistírenských kalech, byly porovnávány 
metody firmy IDEXX Laboratories, Inc., USA, Colilert®-18 a Enterolert. 
Na základě výsledků bylo zjištěno, že metodu Colilert®-18 je možné 
použít pro stanovení Escherichia coli v čistírenských kalech, metoda 
Enterolert výsledky stanovení enterokoků velmi podceňovala.

Eva Podholová, Zuzana Honzajková, Radek Vurm: Opětovné 
využití vyčištěných odpadních vod pomocí membránových technologií: 
V posledních letech se mění pohled na odpadní vodu, která již není 
jen nepotřebným odpadem, ale díky novým technologiím se stává 
znovu využitelnou v mnoha oblastech. V ČR není díky dostateč-
nému množství vodních zdrojů tato problematika akutní, avšak se 
zmenšující se zásobou podzemní vody a se zvyšujícími se náklady 
ve výrobních procesech, spojenými s růstem ceny pitné vody, začíná 
být otázka opětovného využití odpadních vod aktuální. V příspěvku 
je porovnána účinnost odstranění různých kontaminantů pomocí 
membránových technologií a pomocí koagulace.

Andrea Benáková, Dana Baudišová: Mikrobiální oživení odtoků 
z čistíren odpadních vod: Příspěvek se zabývá prezentací detekce 
indikátorů fekálního znečištění (fekální koliformní bakterie, E. coli 
a enterokoky) kultivačními metodami a prezentací detekce celkových 
počtů bakterií fluorescenční mikroskopií (DAPI) v odtocích na čistír-
nách odpadních vod a v jednotlivých čisticích stupních. 

Petra Oppeltová, Zdeňka Přichystalová: Hodnocení účinnosti 
vegetační kořenové čistírny: Práce hodnotí účinnost kořenové čistír-
ny odpadních vod, která byla vybudována v k. ú. Biskoupky. Obec 
Biskoupky leží v okrese Brno-venkov, asi 7 km západně od Ivančic. 
Uživatelem i provozovatelem je obec Biskoupky, čistírna je zřízena 
pro 240 obyvatel. U vybraných parametrů byla spočítána procentuální 
účinnost čištění a výsledky porovnány s limitními hodnotami dle 
Nařízení vlády 61/2003 Sb., v platném znění, o ukazatelích a hodno-
tách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod.

Lenka Vacková, Martin Srb, Radek Stloukal, Jiří Wanner: Denitrifi-
kace za použití imobilizované biomasy: Výběr organismu pro použití ve 
studených vodách: Tato práce porovnává denitrifikaci prováděnou za 
použití tří druhů imobilizované biomasy, a to snadno kultivovatelné 
mezofilní kultury Paracoccus denitrificans, snadno kultivovatelné 
psychrofilní kultury Pseudomonas fluorescens a vysoce adaptované 
směsné kultury, vykultivované během 12 měsíců za anoxických 
podmínek při 5 °C z aktivovaného kalu. Experimenty byly prováděny 
v teplotním rozmezí 5–15 °C. 
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Ad (vi) Technologie úpravy vody a dezinfekce
Eva Sýkorová, Ľubica Kollerová, Štěpánka Smrčková: Test stano-

vení aktivního chloru metodou DPD se zaměřením na oxid chloričitý: 
Spektrofotometrická metoda DPD (N,N-diethyl-1,4-fenylendiamin) je 
jednou z metod vhodných pro stanovení aktivního chloru. Postupem 
DPD-G lze stanovit oxid chloričitý. K tomu je zapotřebí inaktivace 
ostatních forem aktivního chloru. Pro testování účinnosti inaktivace 
metody DPD-G byly použity modelové vzorky se známou hodnotou 
pH, obsahující aktivní chlor ve formě oxidu chloričitého, chlornanu 
a chloritanu. Obměnou standardního postupu DPD-G byly získány 
výsledky, podle kterých lze charakterizovat podmínky a účinnost 
inaktivace.

Marcel Gómez, David Balcar, Jaroslav Fiala: Hygienické zabezpe-
čení pitné vody obce Blatnička bezgenerátorovým způsobem přípravy 
oxidu chloričitého: V roce 2010 proběhl na čerpací stanici Louka, 
zásobující obec Blatnička, tříměsíční zkušební provoz hygienického 
zabezpečení pitné vody pomocí bezgenerátorové technologie přípravy 
oxidu chloričitého. Po celou dobu zkušebního provozu byla pitná 
voda sledována na dvou odběrových místech a pravidelně byly také 
vyhodnocovány fyzikální, chemické, mikrobiologické a organoleptické 
ukazatele.

Jana Hubáčková, David Balcar: Praktické zkušenosti s využíváním 
ClO2 – TwinOxide® v Srbsku: Alternativní možnosti dávkování ClO2: 
TwinOxide® (0,3% roztok oxidu chloričitého) v úpravně vody, v čerpa-
cí stanici, ve vodojemu, za prameništěm přímo do řadu, po trase apod. 
Jednoduchost instalace zásobních nádrží, dávkovacích čerpadel při 
dezinfekci pitné a výrobní vody. Možnost předoxidace a dezinfekce 
upravené vody ze silně eutrofní víceúčelové nádrže.

Eva Špetlíková, Václav Janda, Petr Lukeš, Martin Člupek: Účinky 
impulzních korónových výbojů na biologické oživení vod: V příspěvku 
jsou předkládány výsledky dekontaminace suspenze bakterií pomocí 
impulzních korónových výbojů ve vodě. Dezinfekční účinnost je 
posuzována v závislosti na použité konduktivitě a na typu použité-
ho mikroorganismu. Při pokusech byly použity suspenze bakterií 
Escherichia coli a Enterococcus faecalis. Ke generaci výboje ve vodě 
byly použity výbojky v konfiguraci hrot-rovina a pin-hole. Jakmile 
byla suspenze vystavena výboji, počty bakterií klesaly v závislosti 
na hodnotě konduktivity. Bylo dokázáno, že výbojka v konfiguraci 
pin-hole dokáže účinně odstranit biologické znečištění, zvláště pokud 
suspenze bakterií necirkuluje v okolí výbojky.

Lenka Matoušová, Miroslav Váňa, Jana Hubáčková, Josef Fuksa: 
Účinnost procesů úpravy vody na odstraňování farmak: V současné 
době vzrůstá počet nálezů farmak ve zdrojích vody pro úpravu na 
pitnou a lze očekávat, že se farmaka v budoucnu stanou významným 
faktorem pro posuzování jakosti pitné vody. Pro výrobu pitné vody 
se v České republice využívají jak zdroje podzemní, tak i povrchové. 
Oba typy zdrojů se nemohou vyhnout zatížení rezistentními farmaky 
a zejména pro podzemní vody v nivě (kvartéru) je zatížení již proká-
záno. V příspěvku jsou zpracovány údaje o možnostech a efektivnosti 

základních způsobů vodárenské úpravy používaných v ČR k odstra-
ňování nejvíce frekventovaných farmak ze surové vody.

Postery (plakátová sdělení)
Milena Bošáková, Anna Korbačková, D. Matulík: Taxonómia 

a abundancia fytoplanktónu v ústí rieky Nitry
Pavla Řezníčková, Libuše Opatřilová, Vít Syrovátka, Jiří Kokeš, 

Denisa Němejcová, Hana Janovská: Makrozoobentos Labe a Vltavy 
– testování účinnosti odběrových zařízení v nebroditelných tocích

Denisa Němejcová, Libuše Opatřilová, Jiří Kokeš, Pavla Řezníč-
ková: Testování německého systému hodnocení ekologického stavu 
nebroditelných toků podle makrozoobentosu v českých podmínkách

Petr Vágner: Jak se žije pakomárům na biologické čistírně?
Jarmila Vytřasová, Hana Nesnídalová, Petra Moťková, Iveta 

Brožková, Marcela Pejchalová: Tvorba biofilmu u bakterií rodu 
Arcobacter

Iveta Brožková, Lenka Vánská, Petra Moťková, Jarmila Vytřasová, 
Marcela Pejchalová: Výskyt a přežívání arkobakterů ve vodách

Marcel Gómez, Iveta Růžičková, Lukáš Dvořák: Dávkování pomoc-
ných chemikálií za účelem prodloužení pracovního cyklu membránové 
čistírny odpadních vod

Agáta Fargašová: Porovnanie citlivosti 4 druhov sladkovodných rias 
na prítomnosť toxických kovov

Lenka Vacková, Radek Stloukal, Jiří Wanner: Stanovení množství 
enkapsulované biomasy v polyvinylalkoholových peletách

Jaroslav Vrba: Jazykové zamyšlení v metalimniu mezi epilimniem 
a hypolimniem 

Mária Horecká, Viera Nagyová, Andrea Švardová, Lucia Cho-
mová: Cyanobaktérie a mikrocystíny na vodárenských nádržkách 
Slovenska

Jana Říhová Ambrožová: Interpretace abiosestonu

Zájemce o bližší informace ke konané akci odkazuji na internetovou 
adresu http://www.ekomonitor.cz/seminare/2011-02-02#hlavni, kde je 
možné shlédnout nejen program, fotogalerii, přehled témat dodaných 
a otištěných ve sborníku (prodejný i po konání akce, možno objednat 
na adrese firmy Ekomonitor), ale současně blíže nahlédnout do pre-
zentací přednášejících v  souboru typu .pdf. Podstatné pro konanou 
akci je i fakt že organizátoři vždy žádají, v souladu s vyhl. MZd. ČR č. 
321/2008 Sb., kterou se mění vyhl. č. 423/2004 Sb., Komoru vysoko-
školsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR a Spo-
lečnost středně zdravotnických pracovníků – obor mikrobiologický 
o přidělení kreditů pro autory a kreditů pro účastníky.

doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.
VŠCHT, Ústav technologie vody a prostředí  

Technická 3, 166 28, Praha 6
tel.: 220 445 123 

e-mail: jana.ambrozova@vscht.cz

Asociace pro vodu ČR získala  
dotaci z ESF

Dovolujeme si oznámit, že naše asociace se stala úspěšným žada-
telem o dotaci financovanou z Evropského sociálního fondu a stát-
ního rozpočtu ČR. Stali jsme se příjemcem dotace v rámci programu 
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, v rámci výzvy č. 52, 
kterou administruje Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Podporu jsme získali na projekt s názvem „Dalším vzděláváním 
zaměstnanců členů Asociace pro vodu ČR k posílení jejich adaptabi-
lity“. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/52.00104.

Projekt byl zahájen 1. 1. 2011 a jeho ukončení je naplánováno na 
31. 12. 2013.

Asociace pro vodu ČR připravila pro 6 svých korporativních členů 
projekt zaměřený na vzdělávání jejich zaměstnanců. Snahou CzWA 
je prostřednictvím tohoto komplexního vzdělávacího projektu, zamě-
řeného na obecné vzdělávání zaměstnanců členských firem, podpořit 
konkurenceschopnost členů, adaptabilitu a profesní potenciál jejich 
zaměstnanců.

Pro cílovou skupinu (378 zaměstnanců z šesti krajů ČR) je vytvořen 
vzdělávací projekt složený z celkem 8 vzdělávacích programů a B-lear-
ningu, kdy všechny vzdělávací aktivity svým zaměřením a rozsahem 
přesně reagují na požadavky cílové skupiny:
• sedm tematických programů je zaměřeno na rozvoj manažerských, 

komunikačních, obchodních, jazykových, IT dovedností, odborných 
znalostí environmentálního managementu, práva a ekonomiky, 
včetně oblasti RP.

• jeden vzdělávací program je určen na míru pracovní pozice dělníků 
(odborná školení pro vazače, jeřábníky, řidiče vysokozdvižných 
vozíků, svářeče a elektrikáře).
Po absolvování školení si účastníci zvýší kvalifikaci, profesní i osob-

ní potenciál a adaptabilitu. Dle svých vzdělávacích potřeb si v různé 
míře zdokonalí manažerské, komunikační, obchodní, marketingové 
a IT dovednosti, zlepší si znalosti cizích jazyků, obohatí odbornost 
o témata environmentálního managementu, rovných příležitostí, 
práva, ekonomiky i vysoce odborné znalosti.

Ing. Břetislav Krňávek, Ph.D.
předseda CzWA
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Posuzování dešťových 
oddělovačů jednotných 
stokových systémů  
Část I. – Účel a hlavní principy 
metodické příručky
Ivana Kabelková, Vladimír Havlík, Petr Kuba a Petr Sýkora

Klíčová slova
dešťové oddělovače – vodní toky – emise – imise – kombinovaný 
přístup

Souhrn
Tento příspěvek je prvním ze seriálu článků představujících 

Metodickou příručku „Posuzování dešťových oddělovačů jednotných 
stokových systémů v urbanizovaných územích“ (PDO), která zavádí 
posuzování dešťových oddělovačů kombinovaným přístupem a sta-
noví postupy k identifikaci kritických případů narušení vodních 
toků v důsledku přepadů z dešťových oddělovačů. Je zde představen 
obsah příručky, její účel a rozsah platnosti.

u

Úvod
Přepady z dešťových oddělovačů působí značné nárazové hyd-

raulické a látkové zatížení vodních toků, které může vést ke změně 
jejich hydrologického režimu, hydrobiologickému stresu působícímu 
na vodní organizmy a ke zhoršení jakosti vody a říčního sedimentu, 
čímž může být narušen ekologický stav vodních toků. 

I když se v současnosti z hlediska stavebního zákona [24] preferuje 
před výstavbou jednotné kanalizace budování kanalizace oddílné, 
případně vodohospodářsky vhodnější decentralizované nakládání se 
srážkovými vodami (retence a vsakování do podloží) [20], většina měst 
či jejich center je historicky odkanalizována jednotnou stokovou sítí. 
Splaškové vody nově urbanizovaných území jsou na existující jednot-
né stokové systémy připojovány, a tak funkci dešťových oddělovačů 
bude muset být trvale věnována pozornost.

V České republice však chybí legislativa a metodické postupy týkají-
cí se posuzování vlivu dešťových oddělovačů na recipienty. Zpravidla 
stačí splnit poměrně jednoduchá emisní kritéria definovaná ředicím 
poměrem nebo mezním deštěm [18]. I když v rámci nově zpracováva-
ných Generelů odvodnění se někdy uplatňují i pokrokovější postupy, 
nejsou ale sjednoceny. Vyvstala tedy potřeba vypracovat metodiku, 
která by dávala jasná pravidla pro posuzování dešťových oddělo-
vačů a vycházela ze současného stavu znalostí v oboru městského 
odvodnění.

Tato situace byla motivací nejprve pro vypracování kritické literární 
rešerše zahraničních přístupů [4, 5], na jejímž základě pak pro ově-
řování v podmínkách České republiky doporučila odborná skupina 
ČVTVHS metodické přístupy Německa [2], Rakouska [16] a příp. 
i Švýcarska [19], které jsou všechny založeny na kombinovaném emis-
ně-imisním přístupu posuzování vlivu oddělovacích komor na vodní 
toky [11]. Ověřování proběhlo ve třech případových studiích (Benešov, 
Janské Lázně a Prostějov) a jeho cílem bylo porovnání splnitelnosti 
rozdílných emisních a imisních kritérií použitých v jednotlivých meto-
dikách, zjištění proveditelnosti výpočetního posouzení z hlediska dat 
a softwarové návaznosti na Generely odvodnění a verifikace výsledků 
výpočetního posouzení biologicko-ekologickým průzkumem vodních 
toků [10, 12, 6, 8, 7, 9]. Nejvhodnějším pro české podmínky se ukázal 
být přístup rakouský zakotvený ve směrnici ÖWAV-Regelblatt 19 [16]. 
Na jejím základě byla po modifikaci na české podmínky vypracována 
Metodická příručka „Posuzování dešťových oddělovačů jednotných 
stokových systémů v urbanizovaných územích“ (PDO) [13].

Metodická příručka PDO bude na stránkách Vodního hospodářství 
představena seriálem článků. 

Účel metodické příručky
Metodická příručka PDO byla zpracována v rámci technické pod-

pory Operačního programu životní prostředí (dále jen OPŽP) Státního 
fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR). Metodická příručka PDO 
má poskytnout podporu při přípravě a administraci předložených 

projektů výstavby, rekonstrukce a dostavby stokových systémů 
v rámci OPŽP. Poskytuje rovněž podklad pro investory při zadávání 
a kontrole zpracování koncepcí odvodnění pro následné krátkodobé 
i dlouhodobé investiční plány obnovy a dostavby stokových systémů 
včetně posouzení priorit opatření. Zároveň je pomůckou pro zajišťová-
ní a posuzování dotačních zdrojů pro tyto účely. Podobně má sloužit 
i zpracovatelům generelů odvodnění. Vodoprávním orgánům dává 
vodítko pro posouzení požadované funkce dešťových oddělovačů. 

Základní metodické přístupy
Hlavním cílem metodické příručky PDO je zavedení posuzování 

dešťových oddělovačů kombinovaným přístupem, obdobně jako je 
tomu dnes u ČOV [15]. Důvodem je skutečnost, že dosud používaná 
emisní ochrana, kdy látkové zatížení z oddělovačů je omezeno mini-
málním poměrem ředění nebo kritickou intenzitou deště při odlehčení 
či dalšími statistickými údaji, jako např. povolenou četností přepadů 
nebo maximálním ročním množstvím odlehčené vody či látek, chrání 
vodní toky jen do určité míry, a to spíše před kumulujícími se látkami 
(např. organické znečištění, nerozpuštěné látky, živiny). Nedostateč-
ně však postihuje ekologicky podstatně významnější akutní zatížení 
působící během odlehčení či krátce po něm (především hydraulický 
stres, toxicita amoniaku, deficit kyslíku a zákal) [21]. Imisní ochrana 
recipientů přihlíží navíc ještě k parametrům vodního toku a event. 
v něm probíhajícím procesům, protože rozsah narušení se může pro 
jednotlivá zaústění a jednotlivé typy toků značně lišit [14]. Proto také 
opatření přijatá na základě emisně-imisního přístupu jsou problémově 
orientovaná a místně specifická. Metodická příručka stanoví postupy 
k identifikaci kritických případů narušení vodních toků v důsledku 
přepadů z dešťových oddělovačů. Na základě posouzení imisí jsou 
v případě nutnosti emise z oddělovačů zpřísněny.

Metodický přístup je založen na skutečnosti, že simulace srážkood-
tokových procesů v urbanizovaném povodí se staly v oboru měst-
ského odvodnění současným stavem znalostí. Minimální nároky na 
nakládání s dešťovým odtokem v jednotné kanalizaci proto již nevy-
cházejí z požadavků na konstrukci oddělovacích objektů, ale z cíle, 
že určitý podíl znečisťujících látek v tomto odtoku musí být v ročním 
průměru odváděn za deště na biologický stupeň ČOV.

Postupy pro identifikaci kritických případů narušení vodních toků 
v důsledku přepadů se zaměřují na jednoduché posouzení pomocí 
základních relevantních klíčových ukazatelů a obsahují určitou 
bezpečnost (postihují možný nejnepříznivější stav). V některých pří-
padech je uváděno více možností provedení výpočetního posouzení 
s tím, že nejprve se provádí posouzení co nejjednodušším způsobem, 
s malými nároky na data a výpočet. Teprve když při tomto posouzení 
nejsou splněny cílové hodnoty kritických ukazatelů (imisní krité-
ria), přistupuje se k  přesnějšímu, ale i náročnějšímu výpočetnímu 
posouzení imisí. Návrh opatření by po případném zjištění určitého 
problému měl být prováděn až na základě podrobného posouzení, 
nejlépe ve spojení s biologicko-ekologickým průzkumem vodního 
toku, aby investice byly vynaloženy účelně.

Obsah metodické příručky
Na začátku příručky jsou vysvětleny vlivy dešťových oddělovačů 

na vodní toky a potenciál ohrožení různých typů vodních toků.
Ochrana recipientů z emisního hlediska uvádí použitá emisní 

kritéria pro celé urbanizované povodí i jednotlivé oddělovací komory 
a způsob jejich výpočtu.

Ochrana recipientů z imisního hlediska se zaměřuje na hydrau-
lické narušení vodních toků přepady z dešťových oddělovačů, akutní 
toxicitu amoniaku v recipientu, deficit kyslíku a na nerozpuštěné látky. 
Pro tyto ukazatele jsou definovány cílové hodnoty v recipientu za 
deště (imisní kritéria). Imisní ochrana zahrnuje i hygienické znečištění 
a estetické narušení recipientu přepady, pro něž však klíčové ukaza-
tele nemají za deště cílové hodnoty. Popsány jsou různé podrobnosti 
výpočtu splnění imisních kritérií, možné zdroje vstupních dat i jejich 
doporučené hodnoty.

Metodická příručka uvádí i možná opatření k dodržení emisních 
kritérií a imisních kritérií. Škála opatření zahrnuje opatření v urba-
nizovaném povodí, ve stokové síti i ve vodním toku. Důraz je kladen 
na identifikaci problému a zohlednění místně-specifických podmínek. 
Doporučeny jsou i způsoby kontroly účinnosti přijatých opatření, a to 
jak z hlediska emisí ze stokového systému, tak imisí a jejich působení 
v recipientu. 

Blíže jsou popsány i základní prostředky a metody, které se použí-
vají při aplikaci metodické příručky: vhodné simulační modely pro 
jednotlivé typy úloh a biologicko-ekologický průzkum vodního toku 
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pro získání informací o aktuálním narušení vodního toku. Průzkum 
zahrnuje posouzení viditelných projevů narušení vodního toku 
a společenstva bentických bezobratlých (makrozoobentosu). Jeho 
nezbytnou součástí je posouzení jakosti vody a hydromorfologického 
stavu vodního toku včetně potenciálu znovuosídlení. 

Dána jsou i doporučení pro postup prací při posuzování dešťových 
oddělovačů a při stanovování priorit opatření.

Jednotlivé kroky posuzování splnění emisních a imisních kritérií 
i postup a výstupy biologického posouzení vodního toku jsou pro větší 
názornost dokumentovány v případových studiích.

Rozsah platnosti
Metodická příručka PDO vychází z právního rámce České republiky 

[17, 22, 23, 24, 15, 20] a zpřesňuje podmínky týkající se ochrany reci-
pientů před vlivy městského odvodnění za deště včetně metodických 
postupů. Je též v souladu s platnou evropskou normou, převzatou i do 
české národní normy [3], která říká: „Je nutno zohlednit polohu odleh-
čovacího objektu, množství látkového znečištění, dobu trvání a četnost 
zaústění, koncentrace znečisťujících látek a hydrobiologický stres…“. 

Metodická příručka PDO úzce navazuje na metodickou příručku 
„Posouzení stokových systémů urbanizovaných povodí“ [1].

Příručka je zaměřena na jednotné stokové systémy a zabývá se 
všemi objekty na jednotné stokové síti s přepadem do vodního toku 
(tj. oddělovacími komorami, dešťovými nádržemi, retenčními stoka-
mi atd.). V oblasti ovlivnění hydrologického režimu vodních toků se 
příručka dotýká i problematiky oddílných systémů. Návrh a posou-
zení nutné retence se však týká pouze ekologických aspektů, nikoliv 
ochrany před povodněmi.

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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ŽIVINY, FYTOPLANKTON 
A ZOOPLANKTON VE STŘEDNÍ 
ČÁSTI ČESKÉHO ÚSEKU LABE: STAV 
V OBDOBÍ 1996–1999 A 2006–2009

Blanka Desortová, Ladislav Havel, Jan Šťastný
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živiny – fytoplankton – zooplankton – dlouhodobý vývoj – Labe

Souhrn
Článek se zabývá dlouhodobými změnami obsahu živin a vývojem 

společenstva fyto- a zooplanktonu v úseku toku Labe vymezeném 
profily Valy a Obříství. Vyhodnocení výsledků stanovení amoniakál-
ního a dusičnanového dusíku a celkového fosforu prokázalo výrazný 
pokles koncentrace těchto látek mezi časovým obdobím 1996–1999 
a 2006–2009 ve sledovaných profilech Valy, Lysá a Obříství. Současně 
nebyly v uvedeném období zjištěny významnější změny v úrovni biomasy 
fytoplanktonu a v kvantitě zooplanktonu. Zůstala zachována i vysoká 
druhová pestrost společenstva fytoplanktonu a relativně chudé taxono-
mické složení zooplanktonu.

Úvod 
Společenstva fytoplanktonu a zooplanktonu jsou přirozenou součástí 

biocenóz povrchových vod, a to jak stojatých, tak tekoucích. Jejich změny 
v čase jsou výsledkem přirozené heterogenity podmínek prostředí, ale 
mohou také indikovat hlubší změny ve vodním prostředí. Variabilita vývoje 
biomasy fytoplanktonu může být ovlivněna např. změnami  koncentrace 
dostupných živin, změnami meteorologických a hydrologických podmínek 
(průtok), ale také působením predačního tlaku zooplanktonu. Intenzita 
vyžírání fytoplanktonu zooplanktonem závisí na druhové skladbě a množství 
zástupců zooplanktonu ve vodním biotopu. 

V literatuře je poměrně málo odkazů na práce, které se zabývají jak 
fyto-, tak zooplanktonem tekoucích vod a jejich vzájemným působením. 
Kompletní studie, realizované zejména v devadesátých letech minulého 
století, se týkají především velkých západoevropských řek, např. Rýna 
(Admiraal et al., 1990), řek Meuse (Ruyter van Steveninck et al., 1990) 
a Moselle (Gosselain et al., 1998). Meister (1994) publikovala výsledky 
jednorázového průzkumu fytoplanktonu a zooplanktonu v toku Labe v úse-
ku mezi Veletovem (ČR) a ústím do moře v Geesthachtu, které proběhlo 
v letních měsících r. 1991. Možností využít charakteristik fytoplanktonu 
a zooplanktonu k indikaci znečištění toku Labe mezi Kolínem a Poděbra-
dy se zabývala Růžičková (1993). Některé výsledky sledování druhové 
struktury a abundance fytoplanktonu a zooplanktonu v podélném profilu 
českého úseku toku Labe, získané v období 1996–1999, byly shrnuty 
v práci Desortové et al. (2000). 

Cílem této práce bylo posoudit: (1) zda došlo z dlouhodobého pohledu 
ke změnám ve složení a kvantitě fytoplanktonu a zooplanktonu střední 

části toku Labe, (2) jak reagovalo společenstvo fytoplanktonu na změny 
koncentrace živin a (3) zda vlivem predačního tlaku zooplanktonu může 
docházet v toku Labe ke snížení biomasy fytoplanktonu.

Metodika
Pro hodnocení dlouhodobých změn vybraných biologických a chemických 

charakteristik kvality vody byla k dispozici data týkající se úseku toku 
Labe mezi profily Valy a Obříství. Data byla získána během řešení Projektu 
mezinárodní spolupráce s Německem (Desortová et al., 2000) a národních 
Projektů Labe (např. Desortová, 2007). 

K uvedenému účelu byly vybrány výsledky za časová období 1996–1999 
a 2006–2009 pro profily Valy (ř. km 227), Lysá (ř. km 150) a Obříství (ř. km 
114). Kritériem pro výběr výsledků byl jednak stejný metodický postup 
při odběrech vzorků a jednak použití identických analytických metod pro 
zpracování vzorků. Dostupné byly údaje týkající se koncentrace N-NH

4
, 

N-NO
3
, celkového fosforu a obsahu chlorofylu-a (měřítko celkové biomasy 

fytoplanktonu). Co se týká charakteristik fytoplanktonu (druhová struktura, 
kvantita, biomasa) a zooplanktonu (složení, kvantita), bylo jejich sledování 
prováděno v menším časovém rozsahu. 

Soubory dat pro hodnocení představují výsledky analýz vzorků odebíra-
ných z uvedených profilů na Labi v časovém intervalu dva týdny až jeden 
měsíc. Odlišnou frekvenci měl odběr vzorků pro stanovení zooplanktonu 
v letech 1996–1998 – byl prováděn v intervalu dva měsíce. Odběry vzorků 
a následné analýzy jak biologických, tak chemických ukazatelů byly provádě-
ny v obou hodnocených obdobích identickými standardními přístupy podle 
ČSN nebo ČSN/ISO, popř. metodami běžnými v limnologickém výzkumu. 

Analýzy vzorků zahrnovaly stanovení:
– chemických ukazatelů: N-NO

3
, N-NH

4
, celkový P,

– hydrobiologických ukazatelů: stanovení koncentrace chlorofylu-a, určení 
druhové struktury a kvantity fytoplanktonu, ve vybraných případech 
stanovení živé hmotnosti (biomasy) fytoplanktonu mikroskopickou meto-
dou; stanovení abundance a druhového složení zooplanktonu včetně 
zastoupení jednotlivých skupin (Rotatoria, Copepoda, Cladocera). 
Statistické vyhodnocení bylo provedeno pro soubory výsledků stanovení 

N-NH
4
, N-NO

3
, celkového P a chlorofylu-a za použití statistického software 

PAST (Hamer et al., 2001). Vyhodnocení zahrnovalo zjištění popisných 
statistických charakteristik souborů dat (průměr, medián, min., max., 
25–75 percentil) a testování významnosti rozdílů souborů mezi obdobími 
1996–1999 a 2006–2009. Byly provedeny testy shody rozptylů, průměrů 
a mediánů.

Výsledky

Živiny
Jedním z důležitých faktorů pro rozvoj fytoplanktonu je koncentrace 

a dostupnost živin, která je některými autory považována za rozhodující fak-
tor pro nárůst biomasy fytoplanktonu v toku (např. Basu et Pick, 1997). 

Změny úrovně živin ve sledovaném úseku Labe v obou hodnocených 
obdobích jsou zřejmé z obr. 1, kde jsou znázorněny roční průměrné 
hodnoty koncentrace N-NH

4
, N-NO

3
 a celkového P v profilech Valy, Lysá 

a Obříství. Statistické charakteristiky souborů výsledků pro uvedené 
profily za jednotlivé roky vyjadřují grafy na obr. 2 (N-NH

4
, N-NO

3
) a obr. 4A 

(celkový P). Z porovnání průměrných hodnot je patrný významný rozdíl mezi 

Obr. 1. Roční průměrné hodnoty koncentrace N-NH
4
, N-NO

3
 a celkového P ve sledovaných profilech na Labi v období 1996–1999 a 2006–2009
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obdobím 1996–1999 a 2006–2009, zejména co se týká koncentrace 
N-NH

4 
a celkového P.

Ve všech sledovaných profilech došlo k výraznému poklesu koncentrace 
N-NH

4. 
Například v profilu Obříství se roční průměry koncentrace N-NH

4
 

v období 1996–1999 pohybovaly v rozmezí 0,5–1,0 mg/l, v období 2006 až 
2009 poklesly na úroveň 0,14–0,22 mg/l. Podobný pokles nastal v profilu 
Valy, kde byla v r. 1996 zjištěna nejvyšší průměrná hodnota koncentrace 
N-NH

4
,
 
tj. 1,4 mg/l. V období 2006–2009 se roční průměry koncentrace 

N-NH
4 
v tomto profilu snížily na úroveň 0,1–0,2 mg/l. Podobně významný 

je při srovnání obou časových období pokles koncentrace celkového P 
(obr. 1, 4A). V profilu Valy s nejvyššími hodnotami celkového P se v období 
1996–1999 roční průměry pohybovaly v rozmezí 0,3–0,6 mg/l, v období 
2006–2009 pak poklesly o více než polovinu na hodnoty 0,15–0,17 mg/l. 
Co se týče koncentrace N-NO

3
, nejsou změny ve sledovaných profilech tak 

výrazné, ale pokles je při porovnání obou časových období také evidentní 
(obr. 1, 2). Například roční průměrné hodnoty N-NO

3 
v profilu Valy vykazují 

pokles z výchozích 5,7 mg/l na 4,0 mg/l. Na základě testování souborů 
výsledků byl zjištěn mezi obdobím 1996–1999 a 2006–2009 pro sledo-
vané profily statisticky významný rozdíl (hladina významnosti p < 0,001) 
v koncentraci N-NH

4
, N-NO

3
 a celkového P.

Fytoplankton
Základní informaci o úrovni biomasy fytoplanktonu ve sledovaných profi-

lech na Labi poskytuje obr. 3, na kterém jsou znázorněny průměrné hodnoty 
koncentrace chlorofylu-a za vegetační sezonu (tj. březen–říjen) v daných 
časových obdobích. Statistické charakteristiky souborů výsledků stanovení 
chlorofylu-a jsou pro jednotlivé profily znázorněny na obr. 4B. Obrázek 3 
umožňuje porovnání velikosti biomasy fytoplanktonu, resp. koncentrace 
chlorofylu-a v jednotlivých profilech a mezi profily navzájem. Z porovnání 
průměrných hodnot vyplývá, že v rámci jednotlivých profilů nedošlo k výraz-
ným změnám biomasy fytoplanktonu, patrné je ale kolísání hodnot mezi 
jednotlivými sezonami. Výjimkou byl rok 1998 se zvýšenými průměrnými 
hodnotami ve všech profilech a rok 2006 v profilu Obříství, kde byla zazna-
menána nejvyšší průměrná hodnota koncentrace chlorofylu-a (54 µg/l) za 
vegetační sezonu. Z porovnání se změnami koncentrace živin je zřejmé, že 
k výrazné změně (tj. snížení) v úrovni biomasy fytoplanktonu nedošlo. Také 
výsledky statistického zpracování dat týkajících se koncentrace chlorofylu-a 
neprokázaly odlišnost obou hodnocených období. 

Stanovení biomasy fytoplanktonu jako živé hmotnosti mikroskopickou 
metodou bylo prováděno výběrově v některých letech, pro srovnání byly 
použity výsledky z r. 1998 a 2009. Na obr. 5 jsou znázorněny změny 
biomasy fytoplanktonu a podílu hlavních skupin řas v celkové biomase 
v jednotlivých profilech. 

Hodnoty biomasy fytoplanktonu v profilech Lysá a Obříství ukazují na 
srovnatelné rozmezí výsledků v r. 1998 a 2009, kdy nejvyšší hodnoty 

Obr. 3. Sezonní 
průměry koncentrace 
chlorofylu-a ve sledo-
vaných profilech na 
Labi v období 1996 až 
1999 a 2006–2009

Obr. 4. Statistické charakteristiky (min., max., medián, 25–75 percentil) 
souborů výsledků stanovení koncentrace celkového P (obr. 4A – vlevo) 
a koncentrace chlorofylu-a (obr. 4B – vpravo) 

nepřesáhly 10 mg živé hmotnosti/l. V profilu Valy (obr. 5) byla v květnu 
1998 zjištěna výjimečně vysoká hodnota biomasy fytoplanktonu (33 mg/l), 
při koncentraci chlorofylu-a 152,3 µg/l. 

Jak je patrné z grafů na obr. 5, hlavní podíl v celkové biomase fyto-
planktonu tvoří skupina Diatomae (rozsivky). Například v profilu Obříství 
byl v r. 1998 podíl rozsivek v celkové biomase fytoplanktonu 46–90 %, 
v r. 2009 pak 57–72 % (obr. 5). Druhou významnou skupinou s větším 
podílem v biomase fytoplanktonu jsou zelené řasy (Chlorophyceae), men-
ší podíl pak tvoří kryptomonády (Cryptophyceae). V několika případech 
se vyskytovali také zástupci skupiny Cyanophyceae (sinice). Jejich podíl 
v celkové biomase fytoplanktonu byl nejvýše 10 %. Výjimkou je r. 1998, 
kdy byl v profilu Lysá (obr. 5) jednorázově zaznamenán silnější výskyt sinic 
(17 % celkové biomasy fytoplanktonu). 

Druhová struktura fytoplanktonu sledovaného úseku toku Labe byla jak 
v období 1996–1999, tak v období 2006–2009 charakterizována přítom-
ností velkého počtu druhů a srovnatelností jejich výskytu, i když početnost 
zastoupených taxonů se v jednotlivých letech lišila. Celkem bylo zjištěno 
248 taxonů sinic a řas. Největším počtem nalezených druhů (111) byla 
zastoupena skupina kokálních zelených řas (Chlorococcales). Vyskytovali 
se především zástupci rodů Actinastrum, Coelastrum, Crucigenia, Crucige-
niella, Desmodesmus, Dictyosphaerium, Granulocystopsis, Lagerheimia, 
Monoraphidium, Oocystis, Pediastrum, Scenedesmus, Tetrastrum a Tet-
raedron. Druhou skupinou řas s vysokým počtem zjištěných druhů (51) 
byly rozsivky (Diatomae). V celkové biomase fytoplanktonu tvořili největší 
podíl zástupci ze skupiny centrických rozsivek, především Aulacoseira 
granulata, A. subarctica, Cyclostephanos dubius, C. invisitatus, Cyclotella 
meneghiniana, Stephanodiscus hantzschii a S. binderanus. Opakovaně 
byly ve fytoplanktonu sledovaného úseku Labe zjištěny invazní druhy 
centrických rozsivek Actinocyclus normanii a Skeletonema potamos. Ze 
skupiny penátních rozsivek se nejčastěji vyskytovaly např. druhy Achnanthes 
minutissima, Asterionella formosa, Fragilaria crotonensis, F. ulna, Navicula 

Obr. 2. Statistické charakteristiky (min., max., medián, 25–75 percentil) 
souborů výsledků stanovení koncentrace N-NH

4
, N-NO

3 
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gregaria, N. lanceolata, Nitzschia acicularis, N. 
fruticosa, N. paleacea, N. sigmoidea. Uvedené 
taxony nalezené ve sledovaném úseku toku 
Labe se vesměs běžně vyskytují v planktonu 
větších řek eutrofního charakteru. Jejich výskyt 
ve střední části německého Labe uvádí např. 
Krienitz (1990) nebo Meister (1994) na základě 
průzkumu v podélném profilu Labe od Veletova po 
Geesthacht. Nálezy uvedených druhů řas v řece 
Moravě a Dyji popisuje Hindák et al. (2006). 
Jejich výskyt v někter ých západoevropských 
řekách (Rýn, Moselle, Saar, Loira) uvádějí např. 
Reynolds a Descy (1996) a Friedrich a Pohlmann 
( 2009).

Výsledky založené na analýze souborů dat z let 
1996–1999 a 2006–2009 ukázaly, že druhové 
složení fytoplanktonu ve sledovaném úseku Labe 
je velmi pestré a podstatně se v průběhu hodno-
cených období nezměnilo.

Zooplankton
Pro hodnocení struktury a abundance zooplank-

tonu a jeho případného predačního vlivu na 
množství fytoplanktonu byly k dispozici výsledky 
z období 1996–1998 a z r. 2009, a to pro profily 
Valy a Obříství. Výsledky získané analýzou dru-
hového složení a abundance zooplanktonu jsou 
shrnuty na obr. 6. Vzhledem k tomu, že o vlivu 
zooplanktonu na fytoplankton rozhoduje přede-
vším množství zooplanktonu a jeho velikostní 
struktura, byla při zpracování vzorků sledována 
druhová skladba a kvantita zooplanktonu stan-
dardně ve dvou velikostních frakcích: větší než 
710 µm a menší než 710 µm. Ve frakci větší než 
710 µm se zooplankton ve sledovaných profilech 
nevyskytoval. Tato frakce obsahovala pouze 
detritus, vláknité bakterie a exuvie larev hmyzu 
(především pakomárů). Grafy na obr. 6 znázorňují 
složení a abundanci (počet jedinců/l) zooplankto-
nu ve frakci menší než 710 µm. Jak kvalitativně 
(celkem nalezeno 35 taxonů zooplanktonu), tak 
i kvantitativně je zooplankton ve sledovaném 
úseku Labe poměrně chudý, vyskytuje se většinou 
v desítkách až stovkách jedinců v litru. Z obr. 6 je 
zjevné, že zooplankton sledovaného úseku Labe 
je tvořen převážně vířníky (Rotatoria), v menší 
míře klanonožci (Copepoda) a perloočkami (Cla-
docera). Filtrující crustaceoplankton je zastoupen 
především nízkými počty drobných perlooček 
z rodu Bosmina. Velcí filtrátoři rodu Daphnia, 
schopní svou činností účinně ovlivnit množství 
fytoplanktonu, nebyli v průběhu vzorkování zachy-
ceni. Ve skupině Rotatoria převažovali zástupci 
rodu Brachionus a Keratella. 

Na obr. 7 jsou znázorněny hodnoty abundance 
skupiny Rotatoria a koncentrace chlorofylu-a 
v profilech Valy, Lysá a Obříství v r. 2009. Téměř 
shodný průběh křivek obou charakteristik ukazu-
je, že fytoplankton je částečně (kromě bakterií 
a detritu) zdrojem potravy pro vířníky (Rotatoria). 
Zástupci této skupiny jsou ale schopni filtrovat 
pouze malé jednobuněčné řasy do velikosti cca 
10 µm. Vzhledem k nízkému počtu zástupců 
skupiny Rotatoria není množství fytoplanktonu 
v toku významně ovlivňováno. 

Uvedené výsledky analýz zooplanktonu se 
shodují s nálezy pro Labe z minulosti. Růžičková 
(1993) uvádí celkové množství zooplanktonu 
v desítkách jedinců v litru, s převahou skupiny 
Rotatoria – až 100 % celkového počtu zooplank-
tonu. Meister (1994) při jednorázovém odběru 
z podélného profilu Labe zjistila v dolním úseku 
českého Labe dominanci Rotatoria v množství 
143 ind./l s převahou Brachionus a Keratella 
a abundanci zástupců Crustacea 4–50 ind./l 
s dominancí druhu Bosmina longirostris. K podob-
ným závěrům dospěl Holst (2006) na základě 
sledování zooplanktonu ve střední části němec-
kého Labe, stejně jako Gosselain et al. (1998) 
výzkumem řek v povodí Rýna a Bergfeld et al. 
(2009) na základě srovnání situace v několika 

Obr. 5. Biomasa (živá hmotnost) fytoplanktonu a podíl významných skupin řas, srovnání situace 
v r. 1998 a 2009 [Cy = Cyanophyceae, Crypto = Cryptophyceae, Diat = Diatomae, Chloro = Chlo-
rophyceae]

Obr. 6. Abundance (počet jedinců) sledovaných skupin zooplanktonu v profilech Valy a Obříství; situace 
v letech 1996–1998 a v r. 2009
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evropských řekách, které se vyznačují vyšší biomasou řas. Podle závěrů 
studie Rossetiho et al. (2009) jsou Rotatoria nejdůležitější skupinou 
zooplanktonu v tekoucích vodách a predační tlak zooplanktonu není efek-
tivní v ovlivňování biomasy řas v tocích. 

Závěr
Na základě vyhodnocení souborů výsledků sledování obsahu živin, fyto-

planktonu a zooplanktonu v úseku toku Labe mezi profily Valy a Obříství 
bylo zjištěno, že:
– je statisticky vysoce významný rozdíl v koncentraci N-NH

4
, N-NO

3
 a cel-

kového P mezi obdobím 1996–1999 a 2006–2009 ve sledovaných 
profilech, tzn. došlo k významnému poklesu hodnot koncentrace těchto 
látek v uvedených letech;

– není mezi oběma časovými obdobími významná odlišnost v koncentraci 
chlorofylu-a, zjištěný pokles koncentrace živin nebyl následován snížením 
biomasy fytoplanktonu; 

– biomasa fytoplanktonu, vyjádřená koncentrací chlorofylu-a, je do značné 
míry závislá na průtokových poměrech v toku. To dokumentuje obr. 8, 
na kterém je znázorněna závislost mezi sezonními průměry hodnot 
koncentrace chlorofylu-a a průtoku pro profil Obříství. Vztah, který je sta-
tisticky signifikantní, vychází z dostupných údajů za období 1991–2000 
a 2006–2009; 

– druhové složení fytoplanktonu je velmi pestré (celkem bylo identifiková-
no 248 taxonů sinic a řas), v obou obdobích srovnatelné, stejně jako 
úroveň biomasy (živé hmotnosti) fytoplanktonu, k zásadním změnám 
v zastoupení taxonů nedošlo;

– druhové složení zooplanktonu je chudé, kvantita zooplanktonu je nízká 
a jeho predační tlak neomezuje rozvoj fytoplanktonu, k zásadním změ-
nám ve výskytu taxonů nedošlo. 
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The assessment was performed of a long-term development of nutri-
ent concentrations and phyto- and zooplankton characteristics in the 
monitored sites Valy, Lysá and Obříství on the Elbe River. Evaluation 
of data on N-NH4, N-NO3 and total P showed a marked decrease in 
concentration values when the periods 1996–1999 and 2006–2009 
were compared.

Despite the reduction in nutrient concentrations no decrease of 
phytoplankton biomass was observed based on chlorophyll-a values. 
Phytoplankton taxonomic composition was similar in the both period 
compared. A high species diversity of phytoplankton remained (248 taxa 
were recorded) and the distinct prevalence of diatom and chlorococcal 
algae taxa was conspicuous.

Opposite to phytoplankton, zooplankton abundance as well as 
a number of zooplankton taxa present was relatively low (35 taxa 
were recorded). Rotifers clearly dominated the zooplankton quantity 
by about 100%.

Considering the low quantity of zooplankton and its taxonomic struc-
ture, there is no assumption for significant grazing effect of zooplankton 
upon phytoplankton biomass.

Obr. 7. Změny koncentrace chlorofylu-a a kvantity skupiny Rotatoria ve sledovaných profilech na Labi v r. 2009

Obr. 8. Vztah koncentrace chlorofylu-a a velikosti průtoku zjištěný na 
základě průměrných  hodnot za vegetační sezonu (březen–říjen) let 
1991–2000 a 2006–2009, profil Obříství



�

KUMULACE KOVŮ A METALOIDŮ 
V SEDIMENTECH A VYBRANÝCH 
MAKROFYTECH VODNÍHO TOKU 
BÍLINY

Petr Lochovský, Ladislav Havel

Klíčová slova
vodní makrofyta – těžké kovy – říční sedimenty

Souhrn
Přítomnost vodních makrofyt může významně ovlivňovat látkový trans-

port polutantů ve vodním toku. V průběhu vegetačního období dochází 
v důsledku asimilačních procesů k přemístění nutrientů a minerálních 
látek z vodní fáze a říčních sedimentů do biomasy makrofyt. Současně 
je zde kumulována i řada polutantů, mezi jiným i těžké kovy a metaloidy. 
Po odumření rostlin dochází ke zpětnému uvolnění nakumulovaných látek 
do vodní fáze a říčních sedimentů.

Článek se zabývá kumulací těžkých kovů a metaloidů ve rdestu 
hřebenitém (Potamogeton pectinatus) v podélném profilu vodního toku 
Bíliny, od antropogenně nekontaminovaného odběrového místa pod vodní 
nádrží Jirkov po značně kontaminovaný profil v Ústí nad Labem. Přibližně 
v jednoměsíčních časových intervalech byly na vybraných lokalitách 
v průběhu vegetačního období odebírány a analyzovány vzorky rdestu 
hřebenitého a říční vody, ve dvouměsíčních intervalech pak vzorky říčních 
sedimentů. V rámci sledování bylo zjištěno, že obsah kovů a metaloidů 
(s výjimkou manganu) se v biomase makrofyt pohyboval v porovnání 
s obsahem v říčních sedimentech (frakce částic < 20 μm) na nižší 
koncentrační úrovni. 

Mezi koncentračními nálezy jednotlivých prvků v říčních sedimentech 
a rostlinném materiálu nebyla zjištěna žádná významná korelace. V porov-
nání s hodnotami přirozeného pozadí byly v říčních sedimentech Bíliny 
zjištěny výrazně zvýšené nálezy některých antropogenních prvků.

Úvod 
Těžké kovy a metaloidy, které se dostávají do povrchových vod v důsled-

ku celé řady antropogenních činností (popřípadě mohou být i původu 
geogenního), působí negativně na vodní ekosystémy v důsledku akutní 
i chronické toxicity, kancerogenity, estrogenních účinků a řady dalších 
vlivů (Pitter, 2009). V závislosti na chemickém složení vody je rozpuštěný 
podíl těchto prvků velmi rychle eliminován z vodní fáze v důsledku řady 
fyzikálně-chemických procesů, jako je srážení, adsorpce a kumulace 
v říčních sedimentech. Kromě sedimentů jsou tyto prvky rovněž významně 
kumulovány v makrofytech a biofilmech. Kumulačních schopností vodních 
rostlin je proto často využíváno k odstraňování škodlivin z kontaminova-
ných vodních toků, nádrží a zamokřených ploch, zejména v oblastech 
důlní a těžební činnosti (Salt et al., 1998; Rai et al., 2003). Svrchní části 
rostlin jsou po nárůstu pravidelně odstraňovány a poté transportovány na 
vhodné úložiště. 

Kumulace kovů ve vodních rostlinách je ovlivňována celou řadou fakto-
rů, zejména jejich koncentracemi ve vodní fázi a sedimentech, teplotou, 
hodnotou pH, chemickým složením vody a sedimentů, množstvím světla 
a dalšími faktory (Greger, 1999). V kumulačních schopnostech jednotli-
vých druhů vodních rostlin byly pro různé kovy zjištěny významné rozdíly 
(Greger, 1999). Řada autorů proto řešila otázku cesty, kterou jsou kovy 
do vodních rostlin transportovány – zda přes kořeny z říčních sedimentů, 
nebo přímo z vodní fáze přes listovou a stonkovou část rostliny (Greger, 
1999; Wolterbeek and van der Meer, 2002; Welsh and Denny, 1979). 
Výsledkem těchto studií byly často protichůdné závěry. Fritioff a Greger 
(2006) experimentálně studovali průnik Zn, Cu, Cd a Pb do rostlinné 
hmoty rdestu Potamogeton natans a zjistili, 
že uvedené kovy jsou transportovány prakticky 
výlučně z vodní fáze do listové a stonkové části 
rostlin, zatímco sedimenty přispívají k celkovému 
kumulovanému množství kovů jen zanedbatelně. 
Autoři též experimentálně potvrdili, že u studova-
ného druhu nedocházelo ke zpětné translokaci 
kovů z říčních sedimentů přes rostlinu do vodní 
fáze. Peng et al. (2008) experimentálně sledovali 
vztah mezi koncentracemi Cd, Pb, Mn, Zn a Cu 
ve vodní fázi, říčních sedimentech a v rostlinném 
materiálu rdestu hřebenitého (Potamogeton 
pectinatus). Zjistili významnou korelaci mezi 
obsahem uvedených kovů ve vodní fázi a v rost-
linném materiálu. Naproti tomu nebyla nalezena 
žádná významná korelace mezi obsahem kovů 

v říčních sedimentech a v rostlinném materiálu. Autoři tuto skutečnost 
vysvětlují tím, že v sedimentech byl stanovován pouze celkový obsah kovů 
namísto jejich biologicky přístupné formy. Lewander et al. (1996) porovná-
vali obsah kovů v Potamogeton pectinatus pěstovaném experimentálně po 
dobu šesti týdnů v kontaminovaných říčních sedimentech a v sedimentech 
nekontaminovaných. Mezi oběma případy nezjistili žádný významný rozdíl, 
z čehož usoudili, že hlavní cesta transportu kovů do rostlinného materiálu 
vede přímo z vodní fáze. Míra kumulace se přitom zvyšovala s rostoucím 
poměrem plochy listů k jejich hmotnosti (Sawidis et al., 1995).

Při studiu kinetiky kumulace některých těžkých kovů ve vodních rostli-
nách bylo zjištěno, že v počáteční fázi dochází v rostlině k reverzibilnímu 
procesu sorpce kovů (tzv. biosorpce), kterou následuje výrazně pomalejší 
proces spojený s jejich průnikem plazmatickými membránami do buněčné 
cytoplazmy (bioakumulace). Kumulační schopnost živých vodních rostlin je 
proto z uvedeného důvodu výrazně vyšší, v porovnání s neživým organickým 
materiálem (Rahmani and Sternberg, 1999).

V důsledku velmi hustých porostů vodních makrofyt (převážně rdestu 
hřebenitého Potamogeton pectinatus) v toku Bíliny dochází zřejmě v prů-
běhu vegetačního období k významné translokaci těžkých kovů a metaloidů 
z vodní fáze do biomasy makrofyt, která fungují jako „pufr“ vyrovnávající 
větší koncentrační výkyvy ve vodní fázi. V důsledku velmi rychlého průniku 
těchto polutantů do rostlinné hmoty dochází v porovnání s vodním tokem 
bez rostlinného porostu k poměrně účinné redukci kontaminace vyvolané 
případnou havárií. Peng et al. (2008) pozorovali v experimentálním uspořá-
dání vysokou rychlost a účinnost transportu Cd, Pb, Mn, Zn a Cu z vodného 
roztoku do biomasy rdestu hřebenitého již v průběhu dvou hodin. Rychlost 
i účinnost se přitom zvyšovaly s rostoucí koncentrací kovů v roztoku.

Částečně v průběhu, zejména však po skončení vegetačního období, 
nastává odumírání rostlinného materiálu. Kovy a metaloidy vázané v odum-
řelé rostlinné hmotě jsou unášeny vodním tokem a v místech sníženého 
průtoku dochází k jejich ukládání ve formě sedimentu. Vysoký obsah 
organického uhlíku je přitom dobrým substrátem pro řadu degradačních 
mikrobiálních procesů, při kterých jsou kumulované prvky uvolňovány zpět 
do vodní fáze. Tyto procesy jsou však v porovnání s poměrně rychlými 
procesy jejich kumulace v živých rostlinách výrazně pomalejší. Kohušová 
et al. (2010), kteří sledovali kontaminaci vody, sedimentů a biofilmů 
v Bílině v letech 2004–2007, pozorovali vždy v zimním období zvýšené 
nálezy některých kovů v čerstvých říčních sedimentech a biofilmech, a to 
v porovnání s hodnotami stanovenými v letním vegetačním období. Výrazný 
byl zejména koncentrační rozdíl u vanadu, kterým je střední a dolní tok 
Bíliny kontaminován.

Experimentální část
Pro sledování kumulace kovů a metaloidů ve vodních rostlinách byl vybrán 

vodní tok Bíliny, jehož převážná část je značně kontaminována v důsledku 
rozsáhlé těžby hnědého uhlí, provozu několika tepelných elektráren, průmys-
lové činnosti (zejména chemického průmyslu) a řady městských aglomerací 
s vysokou hustotou obyvatel. Kromě současných průmyslových aktivit má 
na jednotlivé složky vodních ekosystémů negativní dopad i řada starých 
ekologických zátěží v povodí Bíliny (skládky, úložiště). Ke zhoršení situace 
značně přispívá i nízký průtok vody v Bílině (vodní tok Bíliny je dlouhý 84 
km a odvodňuje plochu povodí 1 071 km2, průměrný roční průtok u ústí 
do Labe činí 6,6 m3/s).

Výběr sledovaných vodních makrofyt
Ke sledování kumulace kovů a metaloidů ve vodních makrofytech byl 

vybrán rdest hřebenitý (Potamogeton pectinatus) pro jeho značné rozšíření 
na území ČR a zejména v toku Bíliny. Jedná se o rostlinu s jednoletou až 
vytrvalou lodyhou, s plazivým podzemním oddenkem s terminálními hlízka-
mi, které slouží k přezimování. Patří mezi tzv. úzkolisté rdesty. Lodyha je až 
200 cm dlouhá, v proudící vodě někdy dosahuje délky až 350 cm. 

Odběrová místa
Odběrová místa (obr. 2) byla vybrána s cílem zachycení kontaminace 

v jednotlivých úsecích toku Bíliny; podmínkou výběru profilu byl i výskyt 

Obr. 1. Rdest hřebenitý (Potamogeton pectinatus) v toku Bíliny (Želenice)
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sledovaného druhu vodních makrofyt a přítomnost dostatečného množství 
říčního sedimentu. Odběrové místo B-1 (říční km 69,5) leží 2,3 km pod vodá-
renskou nádrží Jirkov, v horní části aglomerace města Jirkova. Úsek Bíliny 
nad tímto odběrovým místem lze považovat za antropogenně neovlivněný 
(pokud neuvažujeme vliv atmosférických depozic). Odběrové místo B-2 (říční 
km 59,0) se nachází u Komořan nad mosteckou městskou a průmyslovou 
aglomerací. Místo zachycuje kontaminaci převážně komunálního původu 
z města Jirkova a jeho okolí. Odběrové místo B-3 (říční km 40,5) leží v obci 
Želenice a zachycuje kontaminaci z mostecké průmyslové oblasti a z che-
mických průmyslových závodů v Litvínově. Odběrové místo B-4 (říční km 
10,2) je v obci Stadice nad komunální a průmyslovou aglomerací města 
Ústí nad Labem a místo B-5 (říční km 0,3) zachycuje úroveň znečištění 
Bíliny těsně před ústím do Labe.

Odběr, úprava a analýza odebraného rostlinného materiálu, říč-
ních sedimentů a vody 

Rostlinný materiál byl odebírán broděním v toku Bíliny. Odebrány byly 
svrchní části rostlin s mladými výhonky zelených listů, materiál byl poté 
v místě odběru důkladně omyt v říční vodě a zbaven nánosů odumřelých 
rostlin, řas a jemného říčního sedimentu. V laboratoři byl rostlinný materiál 
ještě jednou důkladně promyt vodovodní vodou a zamražen při teplotě 
-18 oC. Poté byl vysušen lyofilizací ve vakuu, zhomogenizován a rozložen 
v tlakových nádobkách lučavkou královskou v mikrovlnné peci. 

Říční sedimenty byly odebírány vždy z několika míst na větší ploše 
(minimálně 5 m2) a materiál jednotlivých dílčích vzorků byl poté zhomo-
genizován ve skleněném akváriu. Odebírán byl svrchní horizont čerstvého 
říčního sedimentu. Zhomogenizovaný sedimentový materiál byl převeden 
do plastových nádobek o objemu 0,4 l a v laboratoři zamražen při teplotě 
-18 oC. Poté byl vysušen lyofilizací a k analýze byla sítováním zamokra 
oddělena frakce velikosti částic < 20 µm (eliminace vlivu velikosti částic). 
Sedimentový materiál o velikosti částic < 20 µm byl poté rozložen v tlako-
vých nádobkách lučavkou královskou v mikrovlnné peci.

Vzorky vody byly odebírány do PE vzorkovnic (pouze pro stanovení Hg 
byly použity skleněné zábrusové vzorkovnice) a konzervovány přídavkem 
kyseliny dusičné. Vlastní stanovení kovů a metaloidů bylo provedeno 
technikami OES-ICP a AAS.

Výsledky a diskuse
Na výše popsaných odběrových místech byly od dubna do října 2010, 

v přibližně jednoměsíčním časovém intervalu odebrány vzorky rostlinného 
materiálu a říční vody. Čerstvé říční sedimenty byly odebrány celkem 4x, 
v přibližně dvouměsíčním časovém intervalu. 

Kontaminace vodních makrofyt a říčních sedimentů v podélném 
profilu toku Bíliny

Na obr. 3 je graficky znázorněn průběh průměrných koncentračních nálezů 
jednotlivých prvků (kovů a metaloidů) v říčním sedimentu a v rostlinném 
materiálu  v podélném profilu vodního toku Bíliny.

Z průběhu koncentrací v podélném profilu Bíliny na obr. 3 je patrné, že 
s výjimkou manganu jsou nálezy stanovovaných prvků v rostlinném mate-
riálu nižší v porovnání s jejich obsahem v jemné frakci říčních sedimentů 
o velikosti částic < 20 µm. U některých prvků jsou tyto rozdíly malé (Cr, Co, 
Se), naopak například u Pb nebo Hg jsou koncentrační nálezy v sedimentu 
přibližně řádově vyšší. Vyšší nálezy Mn v rostlinném materiálu zřejmě 
souvisejí s jeho uplatněním jako biogenního prvku při fotosyntetických 
procesech.

Mezi obsahem prvků v rostlinném materiálu a říčním sedimentu neby-
la zjištěna žádná významnější korelace. Tato skutečnost je v souladu 
s literárními údaji Penga et al. (2008), kteří sledovali kumulaci některých 
těžkých kovů v listech rdestu hřebenitého v silně kontaminovaném toku 
Donghe River v Číně. Autoři zjistili významnou korelaci mezi koncentracemi 
sledovaných kovů (Cd, Pb, Cu, Zn) ve vodní fázi a rostlinném materiálu, 
ale naopak nevýznamnou korelaci mezi obsahem těchto kovů v říčním 

Obr. 2. Mapa odběrových míst v podélném profilu vodního toku Bíliny

Obr. 3. Průměrné koncentrace vybraných kovů a metaloidů v  biomase 
Potamogeton pectinatus (v sušině) a v říčních sedimentech (frakce částic 
< 20 µm) v podélném profilu toku Bíliny (koncentrační nálezy v biomase 
Potamogeton pectinatus na odběrovém místě Komořany nebyly do grafů 
zařazeny z důvodu jeho velmi omezeného výskytu na této lokalitě)

sedimentu a rostlinném materiálu. Tuto skutečnost vysvětlují tím, že 
k hodnocení byly použity celkové koncentrace kovů v sedimentu, zatímco 
rostliny mohou absorbovat pouze jejich biologicky přístupné podíly (Cardwell 
et al., 2002). Většina kovů je přitom transportována kořeny rostlin buď 
metabolicky, nebo čistě pasivně (Marschner, 1995). Rovněž Lewander et 
al. (1996) pozorovali, že rdest hřebenitý pěstovaný v říčním sedimentu 
s vysokými obsahy těžkých kovů nevykazoval ani po šesti týdnech zvý-
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šené koncentrace kovů v listech rostliny na rozdíl od rostliny pěstované 
v nekontaminovaném sedimentu. Fritioff et al. (2006) potvrdili na základě 
experimentů s rostlinným materiálem rdestu hřebenitého, že Zn, Cu, Cd 
a Pb jsou kumulovány v listech, stoncích a kořenech rostliny přímo z vodní 
fáze. Obsah kumulovaných kovů byl přitom přímo úměrný jejich koncentraci 
ve vodní fázi. Autoři zjistili, že přesun sledovaných kovů mezi jednotlivými 
částmi rostliny (kořen–stonek–list) je pouze velmi omezený, kovy jsou 
zřejmě pevně fixovány na materiálu mezibuněčných stěn.

V námi odebraném rostlinném materiálu byly v jarních měsících (duben, 
květen) na všech sledovaných lokalitách pozorovány zvýšené koncentrace 
řady prvků – As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb a V (až dvojnásobek průměrné 
hodnoty), v porovnání s nálezy v následujících měsících. U říčních sedimentů 
a ve vodní fázi nebyly v uvedené době žádné zvýšené nálezy zaznamenány. 
Bylo zjištěno, že zvýšené koncentrace těchto prvků významně korelovaly 
s obsahem železa v rostlinném materiálu. Otázkou však je, zda byly zvýšené 
obsahy těchto prvků a železa kumulovány přímo v buněčné hmotě rostliny, 
nebo pouze fixovány na povrchu listů sorpčními silami (rostlinný materiál byl 
po odběru vždy důkladně promyt vodou). Jako pravděpodobná se jeví sorpce 
na povrchu rostlinného materiálu, neboť při zvýšených nálezech uvedených 
prvků, včetně železa, byly ve vzorcích rostlinného materiálu současně 
pozorovány i zvýšené koncentrace skandia. Skandium je jako geogenní 
prvek přirozenou součástí jemné jílové frakce říčních sedimentů. Jeho kon-
centrace se v sedimentech pohybuje v průměru kolem 13 mg/kg (Turekian 
and Wedepohl, 1961), v plaveninách jsou nálezy mírně nižší (v závislosti na 
obsahu organického uhlíku). V rostlinném materiálu, který jsme analyzovali, 
se koncentrace skandia pohybovaly pod mezí stanovitelnosti analytické 
metody (< 1mg/kg), pouze za přítomnosti vyšších koncentrací železa bylo 
možno pozorovat koncentrace skandia vyšší. Na obr. 4 je graficky znázorněn 
vzájemný vztah koncentrace železa a skandia v rostlinném materiálu.

Přes nízkou mez stanovitelnosti skandia je z obr. 4 patrná jeho významná 
korelace s obsahem železa. V povrchových vodách jsou koncentrace skandia 
extrémně nízké a pohybují se v rozmezí 0,004–0,04 µg/l (Prange, 1997). Je 
proto nepravděpodobné, že by se skandium dostávalo do rostlinného mate-
riálu přímo z vodní fáze a zde docházelo k jeho kumulaci. Vysvětlením zvýše-
ných nálezů některých antropogenních prvků a železa v rostlinném materiálu 
v jarních měsících je zřejmě vytvoření tenké, ale velmi stabilní vrstvy biofilmů 
s vysokým obsahem hydratovaných oxidů železa, ve kterých se kumulují těžké 
kovy a metaloidy současně s jemnými partikulemi plavenin. 

Vzhledem k převážně velmi nízkým koncentracím stanovovaných prvků 
ve vodní fázi Bíliny a malému počtu analytických výsledků nemohla být 
hodnocena případná korelace mezi koncentračními nálezy jednotlivých 
prvků v rostlinném materiálu a ve vodě. 

Porovnání kontaminace říčních sedimentů Bíliny s hodnotami při-
rozeného pozadí

Celková úroveň kontaminace říčních sedimentů kovy a metaloidy sestá-
vá z přirozeného geogenního pozadí a z podílu původu antropogenního. 
V tabulce 1 jsou uvedeny průměrné koncentrační nálezy jednotlivých 
prvků v říčních sedimentech na sledovaných odběrových místech v porov-
nání s hodnotami přirozeného pozadí stanoveného na dolním toku Bíliny 
(Lochovský, 2008).

Z tabulky 1 je patrné, že většina koncentračních nálezů překračuje 
hodnotu přirozeného pozadí. Z ekologicky významných prvků se jedná 
zejména o Ag, As, Cd, Cu, Hg, Pb, Sb, Zn. Zvýšené koncentrace některých 
prvků lze pozorovat nejen na dolním toku Bíliny v Ústí nad Labem (zejména 
Hg), ale i na jejím horním toku pod vodárenskou nádrží Jirkov, kde žádnou 
významnější antropogenní kontaminaci nepředpokládáme. Přesto zde lze 
pozorovat značně zvýšené hodnoty koncentrací zejména Cd, As, Pb, Sb 
a Zn (obr. 3), které však mohou být původu geogenního. Ve vodní fázi nebyly 
na této lokalitě žádné zvýšené koncentrace uvedených kovů pozorovány. 
Na středním toku Bíliny (odběrové místo B-3 Želenice) lze v říčních sedi-
mentech, ve vodních rostlinách i ve vodě pozorovat zvýšené koncentrace 
vanadu, jejichž zdrojem jsou zřejmě chemické závody v Litvínově. Podobné 
nálezy vanadu zde byly pozorovány již v polovině devadesátých let ve vodní 
fázi i v sedimentech (Schindler et al., 1997) a později v letech 2004–2007 
ve vodní fázi, sedimentech a biofilmech (Kohušová et al., 2010).

Závěr
V průběhu vegetačního období byla sledována úroveň kontaminace 

vybraných makrofyt (rdest hřebenitý – Potamogeton pectinatus) těžký-
mi kovy a metaloidy v podélném profilu Bíliny. Paralelně byly odebírány 
a analyzovány vzorky říčních sedimentů a vody. Koncentrační nálezy všech 
stanovovaných prvků (s výjimkou manganu) v biomase makrofyt se pohybo-
valy na nižší úrovni, v porovnání s obsahem v říčních sedimentech (frakce 
částic < 20 µm). U některých prvků byly tyto rozdíly malé (Cr, Co, Se), 
naopak například u Pb nebo Hg byly nálezy v sedimentu přibližně řádově 
vyšší. Mezi koncentracemi jednotlivých prvků ve vodních makrofytech 
a říčním sedimentu nebyla zjištěna žádná významná korelace, přesto však 
na lokalitách s výrazně vyššími nálezy v sedimentu bylo možno pozorovat 
i zvýšené nálezy v rostlinném materiálu.

Porovnáním koncentračních nálezů kovů a metaloidů v čerstvých říčních 
sedimentech Bíliny s hodnotami přirozeného geogenního pozadí bylo zjiště-
no, že u většiny prvků nálezy výrazně překračují hodnoty přirozeného pozadí. 
Jde zejména o následující prvky: Ag, As, Cd, Cu, Hg, Pb, Sb, Zn. Zvýšené 
koncentrace některých prvků (As, Cd, Sb) v říčním sedimentu i vodních 
makrofytech bylo možno pozorovat nejen na dolním toku Bíliny u ústí do 
Labe, ale i na jejím horním toku pod vodárenskou nádrží Jirkov, kde nejsou 
žádné významné antropogenní zdroje kontaminace předpokládány. 

Střední a dolní tok Bíliny je kontaminován vanadem, jehož zvýšené nálezy 
lze pozorovat ve vodě, v říčních sedimentech i vodních makrofytech.
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Jirkov Komořany Želenice Stadice Ústí n. L. BG
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Obr. 4. Vztah mezi koncentracemi železa (Fe) a skandia (Sc) v biomase 
Potamogeton pectinatus (mez stanovitelnosti skandia 1 mg/kg Sc)

Tabulka 1. Průměrné koncentrace kovů a metaloidů v říčních sedimentech 
Bíliny v porovnání s hodnotami přirozeného pozadí (BG) (frakce částic 
< 20 µm, všechny koncentrace jsou uvedeny v mg/kg).
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Accumulation of heavy metals and metaloids in sediments and 
some water plants of the Bílina River (Lochovský, P.; Havel, L.)

Key words
aquatic plants – heavy metals – river sediments

Water plants together with fine sediments and biofilms influence the 
quality of surface waters by accumulation of contaminants inclusive 
heavy metals and metaloids. The article is dealing with the contami-
nation of Potamogeton pectinatus by heavy metals and metaloids in 
comparison with river sediments (particle size < 20 μm) in the longitudal 
profile of the Bílina River in the Czech Republic. Generally lower element 
concentrations were determined in the plant material compared with 
sediments. No significant correlation between concentration of heavy 
metals and metaloids in sediments and water plants could be establis-
hed. In comparison with natural background values significant higher 
concentrations of some anthropogenic elements in the sediments of the 
Bílina River could be observed.
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NA POVODÍ RAKOVNICKÉHO POTOKA

Ladislav Kašpárek, Martin Hanel, Petr Máca, Jiří Pavlásek, 
Pavel Pech

Klíčová slova
klimatická změna – pokles odtoku – zásobní nádrže 

Souhrn
Článek se zabývá posouzením poklesu průtoků a přírodních zdrojů 

podzemní vody v povodí Rakovnického potoka v posledních desetiletích. 
Modelování hydrologické bilance ukázalo, že rozhodující příčinou poklesu 
je vliv změny klimatu, kdy při nezvětšených průměrných srážkách se 
podstatně zvýšila průměrná roční teplota vzduchu. Při posouzení možností 
zvětšit akumulační schopnosti povodí pomocí změn využití půdy se uká-
zalo, že tyto změny mohou mít dopad na zvětšení základního odtoku jen 
v rozsahu několika procent. Za účinný prostředek zvětšení akumulace 
vody v povodí, využitelný pro zmírnění účinků hydrologického sucha, lze 
považovat akumulaci vody v nádržích se zásobní funkcí.

 

Úvod
Z pozorování meteorologických veličin (zejména teploty vzduchu) vyplývá, 

že na území České republiky dochází v několika posledních desetiletích ke 
klimatické změně. Proto je stále větší důraz kladen na hledání efektivních 
možností, jak její dopady eliminovat či omezit. Platí to zejména pro odvětví, 
která jsou klimatem a jeho vývojem bezprostředně ovlivněna. Mezi ně patří 
významné sektory vodního hospodářství a zemědělství. Zpracovávány jsou 
studie, které kvantifikují možné změny v hydrologickém režimu povrchových 
a podzemních vod pro časové horizonty vzdálené řádově desítky let, které 
využívají zejména klimatické scénáře, tj. výstupy klimatických modelů pro 
variantně změněné podmínky.

Vzestup teploty vzduchu, který se již projevil na celém území ČR, byl 
v procesu hydrologické bilance na většině území doprovázen mírným zvět-
šením srážek, které postačily dotovat zvýšený výpar, a odtok z povodí se 
nezmenšoval. Nicméně podle map, které ukazují úhrn srážek v % normálu 
1961–1990 (odkaz ČHMÚ), na území Středočeského kraje srážky spíše 
klesají. Z dvanácti let z období 1998–2009 jen ve dvou letech byly nad 
normálem. Ve většině let oblast s podprůměrnými srážkami zasahuje i část 
Ústeckého kraje, zejména dolní část povodí Ohře. V této oblasti dochází 
v současnosti také ke snížení extrémních srážkových úhrnů, jak ukazuje 
studie Kyselý et al. (2008). Jedná se o území, charakterizované nejmenšími 
dlouhodobými úhrny srážek v Čechách. Výsledky z několika vodoměrných 
pozorování na povodích v této oblasti pak ukazují výrazně klesající trend 
průtoků až do hodnot blízkých nule.

Jedním z takových povodí je i povodí Rakovnického potoka, kde při posud-
ku zabezpečení bilančního stavu (v daném profilu Rakovník jde o zachování 
minimálního průtoku) je již současný stav charakterizován jako pasivní, 
tj. nevyhovující požadavkům ČSN 75 2405 (viz studii VÚV TGM, 2006). 

Průtok Rakovnického potoka v Rakovníku poklesl například v letním období 
roku 2009 až na úroveň cca 10 l/s (ze 163 km2), což představuje asi čtvr-
tinu vypouštění vody z ČOV Rakovník. I když v profilu vypouštění je průtok 
zvětšen o příspěvek z Lišanského potoka, vypouštění z ČOV je v takové 
hydrologické situaci rovnocenné nebo i větší než průtok v potoce. 

Na nepříznivý stav hydrologické bilance, která se v povodí Rakovnické-
ho potoka projevuje nejen v odtokových poměrech, ale i nedosahováním 
optimálních výnosů zemědělských plodin v důsledku sucha, upozornila 
představitele Ministerstva zemědělství a následně i VÚV TGM, v.v.i., 
Zemědělská agentura Rakovník.

V návaznosti na uvedené skutečnosti byl pro povodí Rakovnického potoka 
(jako pilotní případ) zahájen výzkum vedoucí k návrhu opatření pro zlepšení 
nepříznivé vodní bilance, jenž bude zároveň sloužit jako podklad ke vzniku 
metodiky pro tvorbu opatření směřujících primárně ke zvýšení akumulační 
schopnosti povodí a zabezpečujících požadavky na užívání vody. Výzkum 
je financován Národní agenturou pro zemědělský výzkum. V tomto článku 
předkládáme doposud dosažené výsledky řešení.

Charakteristika zájmového území
Povodí Rakovnického potoka nad Rakovníkem leží v nadmořských výš-

kách cca 315–600 m n. m., sklony terénu jsou na většině povodí malé, 
průměrně 7 %. Významná je velká míra zemědělského využití povodí 
a nerovnoměrné rozmístění zalesněných částí povodí; 59 % plochy povodí 
je využito jako orná půda, 18 % je zalesněno.

Většina povodí leží v permokarbonské rakovnické pánvi, do horní části 
povodí Rakovnického potoka zasahují magmatity čistecko-jesenického 
masivu. V povodí se vyskytují denundační relikty sedimentů křídy a terciéru, 
povrch je pokryt sedimenty kvartéru. Detailní geologická i hydrogeologická 
stavba území je poměrně pestrá. Z podrobných průzkumů v jímacím území 
nad Rakovníkem vyplývá, že střídání průlino-puklinových kolektorů a izolá-
torů je značně chaotické, dominantní vliv na proudění podzemní vody má 
tektonika. V rozsáhlejších oblastech je proto možno racionálně hodnotit 
pohyb podzemní vody jen s použitím velmi zjednodušeného přístupu, kdy 
se horninové prostředí uvažuje jako kvazihomogenní.

V povodí Rakovnického potoka se vyskytují především půdy se střední 
rychlostí infiltrace (0,06–0,12 mm/min), v povodí Lišanského potoka 
jsou významně zastoupeny i půdy s vysokou rychlostí infiltrace (více než 
0,12 mm/min). Půdy s malou infiltrační schopností 0,02–0,06 mm/min 
se vyskytují jen ojediněle, zejména v povodí Kolešovického potoka.

V povodí Rakovnického potoka nad Rakovníkem se nachází cca 85 malých 
vodních nádrží, jejich celková výměra je cca 143 ha. Z toho připadá 44 ha 
na Velký jesenický rybník, který však není běžně zcela napouštěn, odhad 
jeho skutečné rozlohy je asi 15 ha. Reálná plocha rybníků je tedy cca 
114 ha, tj. 3,8 % plochy povodí. Přibližně 70 % rybníků má plochu menší 
než 1 ha. Rybníky, které vytvářejí na horním toku Rakovnického potoka 
jesenickou soustavu, jsou vypouštěny jednou či dvakrát za 2 roky, většinou 
na podzim, popř. na jaře. Pokud vypouštění začne v září, může přispět ke 
zkrácení období minimálních průtoků na Rakovnickém potoce, při plnění 
rybníků však je vypouštěn jen předepsaný minimální průtok a průtoky jsou 
znatelně zmenšovány. Vzhledem k tomu, že jesenická rybniční soustava je 
spojena s odběry vody v Jesenici, není pro nadlepšování průtoků Rakovnic-
kého potoka vhodná. Zásobní objem několika dalších relativně významných 
malých vodních nádrží v povodí nad městem Rakovník je asi 250 tis. m3. 
Jejich teoretická schopnost navýšit průtoky při polovičním vypuštění je cca 
24 l/s po dobu dvou měsíců, účel nádrží však je jiný. 
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Klimatické a hydrologické poměry
Rozhodující veličinou, která v našich přírodních 

podmínkách ovlivňuje velikost odtoku, jsou atmo-
sférické srážky. Plošné rozložení srážek z období 
1960–2005 nám poskytl ČHMÚ, stejně jako data 
ze srážkoměrných stanic a klimatických stanic 
pro období 1961–2008. Plošná proměnlivost 
dlouhodobých úhrnů srážek není na povodí 
Rakovnického potoka zanedbatelná. Rozmezí 
ročních úhrnů srážek je 484–584 mm. Srážkové 
úhrny jsou nejnižší pro subpovodí nacházející 
se v severozápadní části povodí, zejména na 
subpovodích Kolešovického potoka, na kterých jsou (kromě horní části 
Kolešovického potoka) úhrny srážek nižší než 500 mm. Naopak v jižní 
části povodí dosahují srážky na jednotlivá subpovodí úhrnů nad 510 mm. 
Subpovodí s nejvyššími úhrny srážek se nacházejí při severovýchodním 
okraji povodí (subpovodí Kounovského a Krušovického potoka) s ročními 
úhrny nad 530 mm.

Pro rozbor dlouhodobého kolísání a trendů průtoků na povodí je k dis-
pozici řada z vodoměrné stanice Rakovník. Při předběžných analýzách 
a pokusech modelovat hydrologickou bilanci povodí nad touto stanicí se 
některé části řady jevily jako problematické. Jelikož je tato řada pro řešení 
hydrologických poměrů v povodí Rakovnického potoka nejdůležitějším pod-
kladem, rozhodli jsme se ověřit věrohodnost vyčíslení průtoků a následně 
vyčíslení celé řady rekonstruovat. Postup podrobně dokumentuje Kašpárek 
(2009). Další analýzy vycházejí z této rekonstruované řady.

Z provedeného porovnání charakteristik hydrologické bilance (tabulka 1) 
používaných pro reprezentativní období 1931–1960 a 1931–1980 s údaji 
pro období 1966–2008 a 1988–2008 vyplývá, že při relativně malém pokle-
su srážek je pokles průměrného průtoku extrémní, při porovnání období 
1988–2008 oproti 1931–1980 poklesne průtok na 53 %. Je zřejmé, že 
dosud používané charakteristiky průměrných průtoků a m-denních průtoků 
nemohou odpovídat současným hydrologickým poměrům. 

Rozbor údajů o užívání vod v povodí Rakovnického potoka z období 
1979–2008 ukázal, že nejpodstatnější jsou odběry z podzemních vod. 
Jejich součet v druhé polovině osmdesátých let přesáhl 100 l/s, po poklesu 
na minima v roce 1998 a 1999 se zvětšoval, v roce 2008 byl cca 85 l/s. 
Největší díl z něj (cca 46 l/s) připadá na vodárenské zásobení Rakovníka, 
významný je i odběr pro pivovar Krušovice (cca 7,9 l/s) a RAKO-LUPKY (cca 
10,9 l/s). Součet odběrů povrchové vody z hodnoty cca 22 l/s v roce 1979 
soustavně klesal až do roku 2004 na současnou úroveň méně než 2 l/s. 
Do povodí se nepřivádí voda z vnějších zdrojů, ani se z něj voda neodvádí, 
takže jej lze z hlediska užívání vod považovat za uzavřený systém. Svědčí 
o tom i bilance odběrů a vypouštění. Součet vypouštění byl v roce 2008 
o cca 1,6 l menší než součet odběrů podzemní 
i povrchové vody, což je méně než 2 % součtu 
odběrů vody. Bilanční ztráta vody při jejím užívání 
je tedy řádově menší než pokles průtoků Rakov-
nického potoka a nemůže ji vysvětlit.

Analýza trendů v pozorovaných meteorolo-
gických a hydrologických veličinách 

Z hlediska dlouhodobého kolísání srážek 
v období 1931–2008 není nepatrně klesající 
trend srážek podstatný a dlouhodobý režim je 
z hlediska průměru ročních úhrnů srážek stacio-
nární. Nicméně, ve stanici Kounov je klesající 
trend v období 1960–2008 natolik významný, 
že převáží nevýrazné trendy z ostatních stanic, 
takže trend průměrných výšek srážek na povodí 
je klesající průměrně o 0,68 mm za 1 rok, tj. 
33 mm za 49 let (obr. 1). Klesající trend v období 
1960–2008 je výraznější než v řadě 1931–2008. 
Kolísání srážek po roce 1984 je odlišné od období 
1961–1983, maxima jsou menší. Z porovnání 
čar překročení měsíčních výšek srážek z období 
1960–1984 a 1985–2008 vyplývá, že v pozděj-
ším období se zmenšila četnost i velikost srážek 
v oblasti hodnot větších než 50 mm/měsíc. V roč-
ním chodu se největší pokles srážek projevuje 
v dubnu, patrný je však i v následujících měsících 
květnu a červnu a také v říjnu. Největší vzestup 
srážek se vyskytuje v červenci, mírně stoupají 
srážky i v srpnu a září. Od listopadu do března 
jsou změny srážek malé.

V souhrnu tedy lze konstatovat, že i když 
roční úhrny srážek klesají jen velmi mírně, jejich 
rozdělení se změnilo. Podstatně ubylo srážek 
s velkými výškami na povodí, důležitý je také 
pokles srážek v tříměsíčním jarním období od 
dubna do června.

Lineární trend vzestupu teploty je významný – za 49 let činí zvýšení 1,4 0C. 
Přitom převážná část vzestupu teploty vzduchu nastala až v období po roce 
1980. V ročním chodu se od prosince až po srpen teploty výrazně zvyšují, 
vzestup je zřetelně menší pouze v dubnu a v červnu. Maximum zvýšení je 
v lednu. Od září do listopadu se průměry teplot téměř nemění.

Z analýzy rekonstruované řady průtoků Rakovnického potoka ve stanici 
Rakovník, kde je k dispozici pozorování od roku 1960, vyplývá, že gradient 
poklesu průtoků řady je značný (obr. 2). Trend přepočítaný na pokles za 
jeden rok je 0,0113 m3/s, což je 1,85 % z průměru 0,611 m3/s. Odpoví-
dající pokles za období délky celé řady 43 let je 0,487 m3/s.

Charakter průtokové řady se změnil v období po roce 1983. V úseku řady 
1976–1981 byly průtoky zvětšené, na konci tohoto úseku řady se v roce 
1981 vyskytla velká povodeň. Od té doby je výskyt velkých průměrných 
měsíčních průtoků podstatně méně častý a ani při povodni v roce 2002 
nedosáhly velikosti extrému z roku 1981. 

Z rozboru ročního chodu změn vyplývá (obr. 3), že poklesy na jaře a v létě 
jsou větší než na podzim, nejméně klesají průtoky v zimě. Při porovnání dat 
z období 1966–1987 a 1988–2008 se ukázalo, že v případě mediánů průměr-
ných měsíčních průtoků je nejmenší pokles cca 6 % v lednu, největší přibližně 
60 % v srpnu. Ostatní hodnoty poklesů jsou v rozmezí cca 20 až 40 %.

Při zkoumání minim průměrných měsíčních průtoků je v pozdějším 
období jen prosincové minimum poněkud větší, ani pokles lednové hodnoty 
není výrazný. Minima ve všech ostatních měsících poklesla obdobně jako 
mediány o cca 40 až 60 %.

Rozbor meteorologických a hydrologických pozorování v povodí Rakovnic-
kého potoka ukázal, že i když roční úhrny srážek nijak významně nepoklesly, 
způsobilo významné oteplení, které nastalo zejména po roce 1980, spolu 
se zmenšením četnosti a velikosti vydatných srážek a zmenšením jarních 
srážek v období po roce 1981, velmi podstatné změny odtoků z povodí. 
Pokles průtoků o 40 % až 60 % nastal v téměř celém jejich rozsahu. Nej-
větší poklesy se projevily v jarních měsících a také v srpnu, kdy je v tomto 
povodí nejčastější výskyt minimálních průtoků. 

Vyčísleno 
podle dat 
z období 

Průměrná roční 
výška srážek 

[mm]

Průměrná roční 
výška odtoku 

[mm]

Rozdíl výšky 
srážek a odtoku 

[mm]
Průměrný průtok 

[m3/s]

Specifický 
průměrný průtok 

[l/s/km2]

1931–1960 517 73 444 0,68 2,32

1931–1980 526 90 436 0,867 2,87

1966–2008 512 64 448 0,611 2,02

1988–2008 497 48 449 0,46 1,52

Tabulka 1. Charakteristiky hydrologické bilance Rakovnického potoka ve vodoměrné stanici Rakovník 
v různých obdobích 

Obr. 1. Trendy v průměrných ročních srážkových úhrnech pro stanice v povodí Rakovnického potoka

Obr. 2. Časový průběh průměrných měsíčních průtoků Rakovnického potoka, klouzavých průměrů 
(12 a 60 měsíců) a lineární trend
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Rozbor tedy ukázal, že odtok z povodí s prů-
měrným ročním úhrnem srážek cca 500 mm 
velmi citlivě reaguje na probíhající zvyšování 
teplot vzduchu. 

Z dosud provedených rozborů a modelových 
výpočtů vyplývá, že pokles celkového odtoku (jenž 
je z cca poloviny tvořen základním odtokem) je 
způsoben z podstatné části poklesem základního 
odtoku vlivem klesající dotace podzemních vod. 
Dotace podzemní vody nastává obvykle v únoru 
a zejména v březnu. K jejímu poklesu přispívají 
dvě skutečnosti. Pr vní je, že se buď vůbec 
nevytváří, nebo je jen velmi malá zásoba vody ve 
sněhu, další spočívá v tom, že v lednu a zejména 
v únoru se zvětšuje územní výpar. Následkem 
těchto změn dochází častěji k tomu, že ani na 
konci zimy není půda zcela nasycena vodou 
a srážky neprosakují půdou, ale jen doplňují 
zásobu vody v půdě a nedoplňují zásoby podzemní 
vody. Pro vývoj hydrologické bilance v následujících měsících je nepříznivé, 
že zejména dubnové, ale i květnové a červnové srážky mají klesající trend. 
Výsledkem je, že dosud uvažované velikosti přírodních zásob podzemní 
vody, odvozené na základě dat z období 1971–1990, ukazují při použití 
dat z období 1988–2009 pokles o 23,5 %.

Možnosti adaptačních opatření 
Účinek změny využití pozemků na zvětšení odtoku

Podle poznatků, které vyplývají z výsledků pozorování v experimentálních 
povodích, a ze statistických analýz výsledků dlouhodobého systematického 
pozorování prvků hydrologické bilance lze usuzovat, že reálně použitelnými 
změnami využití pozemků (pokud vyloučíme drastické zásahy jako trvalé odstra-
nění vegetačního krytu, půdy nebo zřízení nepropustných ploch) prakticky nelze 
trvale znatelně změnit dlouhodobou průměrnou výšku odtoku z povodí.

Vyrovnanost průtoků závisí především na velikosti povodí, dlouhodobé 
velikosti odtoku a hydrogeologickém typu povodí. Vliv zalesnění, které 
přispívá k menší rozkolísanosti průtoků, je statistickou analýzou prakticky 
neprokazatelný.

Rozdílné využití pozemků se projevuje při povodních. U lokálních povodní 
z krátkodobých intenzivních dešťů má podstatný vliv, který se zmenšuje 
u povodní z několikahodinových extrémních dešťů, kdy výška srážky přesáh-
ne významně retenční schopnost půdy. U povodní z extrémních regionálních 
dešťů je pak vliv využití pozemků řádově slabší v porovnání s významem 
příčinné srážky. U všech povodní je samozřejmě z hlediska eroze a ochrany 
půdy příznivější, když je povrch povodí pokryt travou, buření nebo lesem 
v porovnání se zemědělskými plodinami. 

Podstatné také je, že změny využití pozemků, které vedou ke zvětšení 
retenční schopnosti krajiny například zalesněním, jsou sice vhodné z hle-
diska redukce povodní z krátkodobých přívalových srážek, ale na povodích 
s menšími průměrnými srážkami se mohou projevit znatelným zmenšením 
celkového odtoku, a tedy i zmenšením množství vody dostupné pro záso-
bování. Pro zlepšení akumulační schopnosti povodí můžeme využít zásob 
vody v půdě, zásob podzemní vody, akumulace vody v nádržích.

Při posuzování, jaký účinek lze předpokládat při změně využití pozemků 
v povodí, které zvětší infiltraci do půdy (nebo obdobných opatření v povodí), 
je nezbytné posoudit
1. jaké množství vody můžeme ovlivnit,
2. jak velké plochy povodí můžeme ovlivnit.

Efekt zlepšení infiltrační schopnosti povrchu povodí má význam v případě 
větších intenzivních srážek. Za předpokladu, že jejich výskyt můžeme spojovat 
s denními úhrny alespoň 20 mm, spíše 30 mm, je roční úhrn těchto srážek 
na povodí Rakovnického potoka cca 90 mm/rok (pro mez 20 mm/den), 
respektive jen 43 mm/rok (pro mez 30 mm/den). Odtokové koeficienty 
povodňového odtoku i z velmi intenzivních a velkých srážek jsou blízké hod-
notě 0,3. Za předpokladu, že je pomocí opatření na ploše povodí radikálně 
zmenšíme na třetinu, dosáhneme zvětšení infiltrace o 20 % uvedených 
srážek. Pro dělení infiltrace mezi hypodermický odtok a dotaci podzemních 
vod budeme předpokládat, že větší díl – 2/3 připadne na dotaci podzemních 
vod. Pro mez 20 mm/den pak vyjde odhad zvětšení dotace 12 mm/rok, pro 
mez 30 mm/den 5,7 mm/rok, což jsou hodnoty nezanedbatelné vzhledem 
k průměrné roční výšce podzemního odtoku cca 40 mm.

Při uvážení toho, na jaké části povodí lze posuzovaná opatření uskutečnit 
(orná půda zaujímá 58,8 % plochy povodí) a jen na její menší části je reál-
né opatření prosadit, zjistíme, že efekt posuzovaných opatření při reálně 
odhadnutých možnostech změn užívání zemědělské půdy je velmi malý, 
řádově jen několik procent celkové dotace podzemních vod.

Tento závěr neříká, že změny užívání pozemků a další opatření v povodí 
zmenšující povrchový odtok by se neměly používat. Racionální důvody pro 
ně však spočívají ve zmenšení eroze a zmenšení kulminačních průtoků 
zejména krátkodobých povodní, nikoliv ve zvětšení dotace podzemní vody, 
resp. zvětšení průtoků v období hydrologického sucha.

Akumulace vody v nádržích má v porovnání s využitím zásob podzemní 
vody tu přednost, že pro doplnění zásoby lze zachytit průtok generovaný 
z hypodermického odtoku a i část přímého odtoku z intenzivních dešťů 
a akumulovanou zásobu použít v době, kdy to je potřeba, zejména v době 
agronomického a hydrologického sucha. 

Z uvedeného rozboru vyplývá, že v povodí Rakovnického potoka a zřejmě 
i v povodích s obdobným režimem srážek lze za jediný účinný prostředek 
zvětšení akumulace vody v povodí, využitelné pro zmírnění účinků hydrolo-
gického sucha, považovat akumulaci vody v nádržích se zásobní funkcí.

Výzkum účinků agrotechnických opatření na zmenšení kulminačních 
průtoků a objemů povodňových vln ukázal, že pro reálně proveditelná opat-
ření na zemědělských pozemcích je účinek relativně malý, v řádu několika 
procent. Výrazně většího efektu lze dosáhnout využitím retence v několika 
vodních nádržích. Jako nejvhodnější se pro zmenšení kulminačních průtoků 
jeví kombinace účinku vodních nádrží a agrotechnických opatření.

Možnosti akumulace vody v nádržích a nadlepšování průtoků
Na základě publikace „Jak je to s rybníky na Rakovnicku“ z roku 1964 

a s využitím historických map byly identifikovány lokality zrušených rybníků. 
Následně byl proveden terénní průzkum s cílem nalézt hráze zrušených 
rybníků nebo jejich zbytky. Pro každou lokalitu byla posouzena případná 
možnost obnovy. Celkem bylo nalezeno 12 lokalit, v několika případech 
existují zachované hráze. Získané informace byly využity jako jeden z pod-
kladů při vyhledání možných lokalit pro akumulační prostory v povodí.

Podle informací Zemědělské vodohospodářské správy Rakovník jsou 
v povodí Rakovnického potoka čtyři nové malé vodní nádrže ve stavu pro-
jektové dokumentace, další dvě jsou naplánovány v dlouhodobém výhledu. 
Z projektovaných nádrží je největší v Kněževsi s objemem 19 700 m3, cel-
kový objem všech čtyř nádrží je 26 600 m3, takže jejich vodohospodářská 
a retenční funkce je minimální. Obě výhledové nádrže mají plochu menší 
než 2 ha, takže o nich platí totéž.

Pomocí prostředků GIS byly vyhledány lokality potenciálně vhodné pro 
zřízení nových akumulačních nádrží. Výběr byl proveden pouze z hlediska 
morfologie terénu a využití území (v budoucích zátopách až na výjimky není 
zástavba, souvislý les, silnice, železnice). Na základě 171 hydrometrických 
měření provedených v závěrových profilech 18 dílčích povodí bylo posouzeno 
rozdělení odtoku na ploše povodí v hydrologickém roce 2009 a analogií 
k průtokům ve vodoměrné stanici Rakovník byly pro profily potenciálních 
nádrží odvozeny průtokové řady.

Na základě provedených průzkumů a posouzení zejména z hlediska 
velikostí průtoků bylo pro další úvahy a posuzování vybráno sedm lokalit, 
v kterých přichází v úvahu výstavba malých vodních nádrží s akumulační 
funkcí. Nádrže jsou uvažovány na Rakovnickém potoce i jeho hlavních 
přítocích tak, aby bylo možné ovlivňovat odtok z podstatné části celého 
povodí. Součet maximálních, morfologicky omezených objemů všech nádrží 
je cca 6 mil. m3. Pro akumulaci a nadlepšování průtoků by bylo z tohoto 
objemu možné využít jen část, nádrže by měly mít i objem stálého nadržení, 
do úvahy přichází i možnost využití části celkového objemu pro ochranu 
před povodněmi.

Součet nadlepšení účinkem všech posuzovaných nádrží je 190 l/s. Před-
pokládat, že budou všechny uvažované nádrže současně zřízeny, není reálné. 
I při redukovaném výběru, např. když uvažujeme jen čtyři větší nádrže v povodí 
nad Rakovníkem, lze zajistit nadlepšení Rakovnického potoka v Rakovníku 
cca 80 l/s. Pro současné hydrologické podmínky tedy lze pomocí akumu-
lačních nádrží podstatně zvětšit minimální průtoky Rakovnického potoka 
v Rakovníku. Nadlepšení minimálních průtoků by také přibližně dvojnásobně 
zvětšilo minimální průtoky v profilu vypouštění odpadních vod z ČOV Rakovník, 
takže ředění odpadních vod by bylo podstatně příznivější. 

Pokud by se klimatická změna v povodí Rakovnického potoka projevovala 
dalším oteplováním bez zvětšení atmosférických srážek, klesaly by dále 
přirozené i nádržemi ovlivněné minimální průtoky (obr. 3). Pro období, 
ve kterém by průměrná teplota stoupla proti výchozímu stavu o 2 0C, by 

Obr. 3. Pokles průměrných měsíčních průtoků za 10 let v procentech průměrů vypočtený podle 
trendové analýzy



��

pokleslo nadlepšení o cca 37 %, tj. pro uvedenou redukovanou soustavu 
na 50 l/s, což by ještě znatelně režim minimálních průtoků zlepšovalo. 
Pro zvýšení teploty o 4 0C by uvažovaná sestava nádrží poskytla nadlep-
šení jen 37 l/s. Když uvážíme značnou nejistotu všech použitých řešení, 
můžeme usuzovat, že pro tyto podmínky by již redukovaná soustava patrně 
nepostačovala a bylo by třeba ji posílit dalšími nádržemi nebo převodem 
vody z jiného povodí.

Uvedené poznatky vyplynuly ze studie změn hydrologické bilance s využi-
tím scénářů klimatické změny. Nepočítalo se však s  tím, že by se v povodí 
Rakovnického potoka podstatně zvětšovaly odběry vody pro závlahy. Pokud 
by tuto spotřebu vody další oteplení vyvolalo, byly by odhady zvětšení 
minimálních průtoků nepříznivější. 

Závěr
Podrobný rozbor vývoje meteorologických a hydrologických poměrů na 

povodí Rakovnického potoka ukázal, že probíhající oteplování na povodí 
s poměrně malým ročním úhrnem srážek způsobuje pokles průtoků i pří-
rodních zdrojů podzemních vod. Z posouzení účinku změn využití pozemků 
na zvětšení základního odtoku vyplynulo, že při reálně odhadnutých mož-
nostech změn užívání zemědělské půdy je dopad velmi malý, řádově jen 
několik procent celkové dotace podzemních vod. V povodí Rakovnického 
potoka a zřejmě i v povodích s obdobným režimem srážek lze za jediný 
účinný prostředek zvětšení akumulace vody v povodí, využitelné pro zmír-
nění účinků hydrologického sucha, považovat akumulaci vody v nádržích 
se zásobní funkcí.

Výzkum účinků agrotechnických opatření na zmenšení kulminačních 
průtoků a objemů povodňových vln ukázal, že pro reálně proveditelná opat-
ření na zemědělských pozemcích je účinek relativně malý, v řádu několika 
procent. Výrazně většího efektu lze dosáhnout využitím retence v několika 
vodních nádržích. Jako nejvhodnější se pro zmenšení kulminačních průtoků 
jeví kombinace účinku vodních nádrží a agrotechnických opatření.
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Adaptation measures to prevent climate change impacts in the 
Rakovnicky brook basin (Kašpárek, L.; Hanel, M.; Máca, P.; Pavlá-
sek, J.; Pech, P.)

Key words
climate change – runoff decrease – accumulation reservoirs

In present paper we analyze the causes of decrease in runoff and natu-
ral resources of ground water in the Rakovnicky brook basin. Modelling 
of the hydrological balance has shown that the main reason for these 
decreases is the present climate change, an increase of air temperature 
in combination with more or less no change in mean annual precipitation 
in particular. Results of simulations indicate that land-use optimization 
(respecting practical limits) would have only marginal effects on water 
resources, though its positive effect on soil protection and improve-
ment of ecological stability is evident. Therefore, we conclude that the 
most effective measure to increase the runoff in periods of hydrological 
drought is the accumulation of water in reservoirs.

HODNOCENÍ POSTUPŮ  
PRO ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY DETEKCE 
NÍZKÝCH POČTŮ BAKTERIÍ 
VE VZORCÍCH VOD METODOU 
POLYMERÁZOVÉ ŘETĚZOVÉ REAKCE

Hana Mlejnková, Milada Lytková

Klíčová slova
detekce bakterií – zakoncentrování buněk ze vzorků vod – izolace DNA 
– polymerázová řetězová reakce (PCR) 

Souhrn
Cílem práce bylo zvýšení efektivity postupů pro detekci nízkých počtů 

bakterií v reálných vzorcích vod pomocí polymerázové řetězové reakce 
(PCR), optimalizací jejích nejvýznamnějších kroků, tj. zakoncentrování 
buněk ze vzorku, izolace DNA z buněk a vlastní amplifikace vyizolované 
DNA. V rámci práce byly uvedené postupy testovány při detekci entero-
koků z vod pomocí druhově specifického genu tuf. 

Vyhodnocení výsledků ukázalo, že kombinací vhodných postupů, 
zaměřených na snížení ztrát DNA, lze zvýšit efektivitu detekce při použití 
metody PCR pro vzorky s nízkým obsahem bakterií. 

Úvod
Detekce mikroorganismů ve vodním prostředí má vzhledem k jejich 

vlastnostem stěžejní význam, a to jak z pohledu hygienického, protože 
mohou představovat potenciální zdravotní riziko při užívání vod pro pitné 
a rekreační účely, tak z pohledu možnosti využití jejich schopností transfor-
mace velké škály přírodních i lidskou činností vytvořených látek v oblasti 
ochrany životního prostředí a technologických procesů. Současné detekční 
metody, založené na různých principech (např. kultivace, mikroskopie, 
molekulární biologie, hmotnostní spektrometrie) mají vždy určitá omezení 
– ať už nízkou specificitu, citlivost nebo robustnost, či např. časovou nebo 
finanční náročnost.

Cílem naší práce bylo zvýšit výtěžnost metody PCR (polymerázová řetězo-
vá reakce), která je velmi perspektivní metodou pro detekci bakterií přímo 

ze vzorků vod, optimalizací nejvýznamnějších kroků předúpravy vzorku, tj. 
zakoncentrování buněk ze vzorků vod a izolace DNA.

K odzkoušení byly ze širokého spektra hygienicky významných mikro-
organismů, které se vyskytují ve vodním prostředí, zvoleny enterokoky, 
které jsou v mikrobiologii vody díky svým vlastnostem (vysoká citlivost vůči 
vnějším podmínkám, krátkodobé přežívaní ve vodách, rezistence k dezin-
fekci vody) považovány za dobrý indikátor fekální kontaminace (Baudišová, 
2007; Šimonovičová et al., 2008). Termín fekální enterokoky zahrnuje 
čtyři druhy: E. faecalis, E. faecium, E. durans a E. hirae (Junco et al., 
2001). Jejich stanovení je podle naší legislativy vyžadováno u vod pitných 
(vyhláška Ministerstva zdravotnictví – MZ – č. 252/2004 Sb., 187/2005 
Sb., 293/2006 Sb.) a balených (vyhláška MZ č. 275/2004 Sb.), koupacích 
(vyhláška MZ č. 135/2004 Sb., 292/2006 Sb.) a povrchových (nařízení 
vlády č. 61/2003 Sb., v platném znění). 

Nejrozšířenější technikou pro stanovení bakterií jsou kultivační metody, 
které podle výběru médií umožňují růst a izolaci mikroorganismů, kvanti-
tativní stanovení a zisk čisté kultury (Pepper and Gerba, 2005), ačkoli je 
známo, že jimi lze získat pouze 1–4 % z jejich celkového počtu (Chaudhuri 
et al., 2006). Metody založené na principech molekulární biologie jsou 
nezávislé na kultivaci, vysoce citlivé a specifické. K identifikaci a typizaci 
enterokoků lze použít tyto metody: PCR v různých modifikacích, např. 
amplifikace strukturních genů, náhodná amplifikace polymorfních úseků 
DNA (RAPD); sekvenace DNA; multilokusová sekvenační typizace (MLST); 
fluorescenční in situ hybridizace (FISH); analýza polymorfismu restrikčních 
fragmentů (RFLP) s následnou separací velkých restrikčních fragmentů 
DNA pulzní gelovou elektroforézou (PFGE); stanovení polymorfismu délky 
amplifikovaných fragmentů (AFLP) nebo analýza restrikčních fragmentů 
genomové DNA obsahujících geny kódující rRNA, tzv. ribotypizace (Doming 
et al., 2003; Frahm and Obst, 2003; Meays et al., 2004; Naser et al., 
2005; Scheidegger et al., 2009). Z uvedených metod se pro specifickou 
detekci bakterií přímo ve vzorcích vod ukazuje jako v běžné praxi nejlépe 
využitelná metoda PCR. 

Polymerázová řetězová reakce je založena na amplifikaci cílových 
sekvencí nukleových kyselin, vymezených specifickými primery, s využitím 
cyklicky se opakující enzymové syntézy nových řetězců hledaných úseků 
dvouřetězcové DNA pomocí enzymu DNA polymerázy. Produkty každého 
cyklu pak vystupují jako substráty v cyklu následujícím. Konečné PCR 
produkty jsou detekovány pomocí gelové elektroforézy nebo hybridizací se 
značenou sondou. PCR je vysoce citlivá metoda, pro dosažení této citlivosti 
však musí být její průběh pečlivě optimalizován. Mezi faktory ovlivňující 
výsledek reakce patří kvalita templátové DNA, výběr cílové sekvence, výběr 
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primerů či poměr složek v reakční směsi, teplota v jednotlivých krocích, 
počet cyklů, přítomnost inhibitorů DNA polymerázy, pocházející z reálného 
vzorku, a DNA pozadí ve vzorku (Sachse, 2004). Na vyhodnocení ampli-
fikace má vliv i způsob detekce amplikonů (Altwegg, 1995). Cílem úpravy 
vzorků je snížení koncentrace nebo úplné odstranění PCR inhibitorů a zisk 
dostatečného množství DNA (Rådström et al., 2004). Optimalizace těchto 
kroků je důležitá zejména při extrakci DNA přímo ze vzorků z prostředí, 
u kterých není použita předkultivace pro obohacení vzorků. Při přípravě 
vzorků pro PCR je základním krokem izolace DNA, kterou je nutno vhodně 
zvolit pro zpracovávanou matrici (Chaudhuri et al., 2006). Většina postupů 
je založena na třech krocích: buněčné lyzi, extrakci nukleové kyseliny 
a purifikaci DNA (Lemarchand et al., 2005). Buněčná lyze je prováděna 
pomocí fyzikálního, chemického nebo enzymatického rozrušení buňky. 
Hrubý buněčný lyzát se dále upravuje pro extrakci DNA. Extrahovanou DNA 
je dále možno purifikovat pro odstranění inhibitorů přítomných ve vzorcích, 
včetně detergentů a lyzačních reagens užitých v předešlých krocích, které 
mohou mít vliv na amplifikaci DNA (Miller et al., 1999; Abolmaaty et al., 
1998). S každým purifikačním krokem však dochází ke ztrátě DNA (Maier 
et al., 2000). Pro izolaci DNA se využívají také různé komerční kity jako 
BAX (Quallcon Inc.), PrepMan (Applied BioSystems), Puregene (Gentra 
System Inc.) nebo XTRAX (Gull Laboratories Inc.). Odlišnost v postupech 
při úpravě vzorků je dána jejich původem a účelem PCR analýzy (Rådström 
et al., 2004). 

Při izolaci DNA přímo ze vzorků vod je třeba před izolací DNA bakterie 
zakoncentrovat. K tomu lze použít centrifugaci nebo filtraci (Chaudhuri et al., 
2006; Rousselon et al., 2004; Simmon et al., 2004). U rychle rostoucích 
organismů se někdy užívá před izolací DNA kultivace. Výhodou tohoto 
postupu je zvýšení počtu cílových buněk a částečná eliminace inhibitorů 
(Altwegg, 1995; Haugland et al., 2005). Jako inhibitory PCR se ve vodě 
mohou vyskytovat huminové kyseliny, různé organické a anorganické 
sloučeniny aj. (Khan et al., 2007).

Metodika
Postupy zakoncentrování buněk a metody izolace DNA byly odzkoušeny na 

suspenzi připravené ze sbírkového kmene Enterococcus faecalis CCM 4224 
(E. faecalis CCM 4224) a na reálných vzorcích vod, kdy byl použit objem 10 ml 
pro vzorky odpadních vod a 100 ml pro vzorky povrchových vod.

Zakoncentrování buněk ze vzorku
Ze suspenze z kolonií vyrostlých na Slanetz-Bartley agaru byla připra-

vena ředicí řada, která byla použita pro standardní kultivaci za účelem 
získání informace o počtu buněk vnesených do PCR reakce. Suspenze 
sbírkového kmene E. faecalis CCM 4224 byla dále použita pro odzkoušení 
koncentračních a extrakčních postupů, využívajících: a) různé typy filtrů 
(filtry o porozitě 0,22 µm a průměru 25 mm, Durapore membrane filtres 
a Millipore; filtr o porozitě 0,22 µm a průměru 47 mm, MCE, Pall; filtr 
o porozitě 0,45 µm a průměru 47 mm, MCE, Pall), b) různé úpravy filtru 
(stříhání, řezání skalpelem, zmražení a rozdrcení) a c) různé způsoby de-
sorbce buněk z filtru (ultrazvuk, vortex, třepání se skleněnými kuličkami, 
přídavek Tritonu X-100, centrifugace). 

Pro zakoncentrování buněk ze vzorků byly použity kombinace výše uvede-
ných možností. Získaný pelet byl zamražen při -20 0C pro následnou izolaci 
DNA, která byla prováděna dále uvedenými metodami. 

Izolace templátové DNA
Pro izolaci bakteriální DNA byly použity tyto metody: 
1) alkalická extrakce (Horáková et al., 2006); 2) převaření v PCR pufru 

(Albomaaty et al., 1998); 3) metoda využívající Chelex-100 (Wiklund et 
al., 2000); 4) metoda využívající Chelex-100 a proteinázu K (González et 
al., 2004); 5) metoda využívající proteinázu K, 37 0C (Frahm and Obst, 
2003); 6) metoda využívající proteinázu K, 55 0C (Albomaaty et al., 1998); 
7) metoda využívající lysozym a proteinázu K (Albomaaty et al., 1998); 8) 
modifikovaná Slusarenkova metoda (Slusarenko, 1990; Horáková et al., 
2008); 9) modifikovaná metoda podle Maniatise (Sambrook and Russel, 
2001); 10) Chemagen DNA tissue 10 kit (Chemagen); 11) PrepMan Ultra 
Sample Preparation reagent (Applied Biosystems). Pro izolaci DNA z reál-
ných vzorků vod byly na základě předběžných výsledků vybrány metody 1, 
2, 4, 6, 8, 10 a 11. 

Uvedené metody byly použity podle postupů v citovaných zdrojích, 
u komerčních kitů podle návodů výrobce.

Postup metody PCR
Pro detekci enterokoků ve vodě metodou PCR byl vybrán rodově 

specifický gen tuf kódující elongační faktor Tu. Byla použita následující 
sekvence primerů, vymezující oblast o velikosti 112 bp (Cupáková et al., 
2005): (+) 5´- TAC TGA CAA ACC ATT CAT GAT G - 3´; (-) 3´- AAC TTC GTC 
ACC AAC GCG AAC - 3´.

PCR směs byla připravena v tomto složení: 1 U DyNAzymeTM II DNA 
polymerázy (Finnzymes); 1x PCR pufr pro DyNAzymeTM II DNA polymerázu 
o koncentraci 10 mMTris-HCl, 1,5 mM MgCl

2
, 50 mM KCl, 0,1% Triton; 

(Finnzymes); 200 µM dNTP (Invitek); 0,5 µM primeru (+) a primeru (-); 
2–2,5 µl (u metod 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9) a 5 µl (u metod 3, 4, 10) templátové 

DNA. Směs byla doplněna do celkového objemu 25 µl sterilní destilova-
nou vodou. Pro negativní kontrolu bylo do směsi místo templátové DNA 
přidáno 2,5 µl sterilní destilované vody, pro pozitivní kontrolu 2,5 µl DNA 
vyizolované alkalickou extrakcí ze 109 buněk čisté sbírkové kultury rodu 
E. faecalis CCM 4224.

Amplifikace probíhala v termocykleru (Biometra T-personal) za násle-
dujících amplifikačních podmínek: po úvodní denaturaci při 95 0C po dobu 
180 s proběhlo 36 cyklů vlastní denaturace při 95 0C po dobu 30 s; 
nasedání primerů při 55 0C po dobu 30 s a extenze při 72 0C po dobu 60 s 
a v 1 cyklu dokončení extenze při 72 0C po dobu 420 s. 

Separace produktů byla prováděna pomocí elektroforézy v 1,8% agaró-
zovém gelu s ethidium bromidem při 75 V po dobu 80 minut. Pro určení 
velikosti amplifikovaných úseků byl použit DNA marker (100 párů bazí; 
Fermentas).

Výsledky
V rámci studie bylo provedeno porovnání výtěžnosti jednotlivých postu-

pů zakoncentrování buněk z bakteriální suspenze E. faecalis CCM 4224 
a z reálných vzorků vod a izolace DNA z buněčného peletu. Účinnost 
testovaných postupů byla hodnocena porovnáním přítomnosti PCR pro-
duktů a počtu buněk vnesených do reakce a náročnosti postupu na čas 
a provedení.

Zakoncentrování buněk ze vzorků vod a bakteriální suspenze bylo tes-
továno kombinací více postupů (viz Metodiku). Jako nejefektivnější postup, 
při kterém byl získán kompaktní a současně dobře suspendovatelný pelet, 
bylo vyhodnoceno použití filtrace vzorku přes filtr o porozitě 0,45 µm, 
desorbce buněk ultrazvukem a vortexováním a následná centrifugace při 
6 000 ot./min po dobu 15 min s přídavkem 5 µl 10% Tritonu X-100 na 
1 ml suspenze. 

Nejnižší detekovaná množství buněk enterokoků, která se podařilo 
u jednotlivých metod izolace DNA dosáhnout v suspenzi kultury E. faeca-
lis CCM 4224, a informace o účinnosti těchto metod jsou uvedeny v tabul-
ce 1. Výsledky detekce enterokoků v reálných vzorcích vod jsou uvedeny 
v tabulce 2. Na obr. 1 jsou příklady PCR produktů pro gen tuf, získaných 
pro různá množství buněk E. faecalis CCM 4224. 

Ozn. Princip metody
Nejnižší detekované 

množství buněk 
vstupujících do PCR *

1 alkalická extrakce 7,0.102

2 převaření v PCR pufru 3,1.101

3 metoda využívající Chelex-100 9,0.104

4 metoda využívající Chelex-100 a proteinázu K 5,1.103

5 metoda využívající proteinázu K, 37 0C 1,4.104

6 metoda využívající proteinázu K, 55 0C 3,4.102

7 metoda využívající lysozym a proteinázu K 6,3.102

8 modifikovaná Slusarenkova metoda 1,4.104

9 modifikovaná metoda podle Maniatise 3,3.104

10 Chemagen DNA tissue 10 kit 7,0.100

11 PrepMan Ultra Sample Preparation reagent 2,7.103

Tabulka 1. Výsledky testování účinnosti metod pro izolaci bakteriální DNA 
z čisté kultury E. faecalis CCM 4224

Při srovnání metod podle náročnosti na čas a provedení lze označit 
metody 1–7 a 11 za technicky snadno proveditelné s časovou náročností do 
90 minut (zahrnuta doba inkubace, vaření, centrifugace). Metody obsahující 
více purifikačních kroků, tj. 8–10, jsou technicky i časově náročnější.

* ve vztahu ke konečnému reakčnímu objemu dané metody , tj. podíl buněk v PCR 
směsi (2–5 µl) k výslednému objemu lyzační směsi dané metody (50–2000 µl) 

Ozn. Princip metody
Nejnižší detekované 

množství buněk 
vstupujících do PCR *

1 alkalická extrakce 284

2 převaření v PCR pufru 1,5

4 metoda využívající Chelex-100 a proteinázu K 670

6 metoda využívající proteinázu K, 55 0C 1,5

8 modifikovaná Slusarenkova metoda 60

10 Chemagen DNA tissue 10 kit 6

11 PrepMan Ultra Sample Preparation reagent –

Tabulka 2. Výsledky testování účinnosti metod pro izolaci bakteriální DNA 
z reálných vzorků vod 

* ve vztahu ke konečnému reakčnímu objemu dané metody, tj. podíl buněk v PCR 
směsi (2–5 µl) k výslednému objemu lyzační směsi dané metody (50–2000 µl) – žádný 
záchyt
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Z uvedených výsledků vyplývá, že nejlepší výtěžnosti při detekci bakterií 
ze suspenze čisté kultury E. faecalis CCM 4224 bylo dosaženo s komerč-
ním kitem Chemagen DNA tissue 10 kit (metoda 10), následovaly jednodu-
ché extrakční metody, jejichž výsledkem je hrubý lyzát (metoda 2, 6, 7 a 1). 
Nízké výtěžnosti poskytovaly vícekrokové metody s fenol/chloroformovou 
extrakcí, v jejichž průběhu dochází ke ztrátám DNA, a metody s použitím 
Chelexu-100. 

Výsledná účinnost testovaných metod izolace DNA, zkoušená na reál-
ných vzorcích vod, byla nejvyšší u jednoduchých extrakčních metod 2 a 6 
a u komerčního kitu Chemagen DNA tissue 10 kit.

Diskuse
Princip PCR obecně umožňuje detekci mikroorganismů na úrovni jednotli-

vých buněk/molekul DNA a zahrnuje i tzv. nekultivovatelné mikroorganismy. 
Proto se využití této metody jeví jako vhodné pro detekci mikroorganismů 
z vod, především hygienicky významných mikroorganismů. 

Při aplikaci této metody v mikrobiologii vody hraje klíčovou roli předúprava 
vzorku, která zahrnuje zakoncentrování buněk a izolaci DNA, jejichž cílem je 
minimalizace ztrát DNA a snížení koncentrace nebo úplné odstranění PCR 
inhibitorů (Rådström et al., 2004). Tato práce byla zaměřena na porovnání 
efektivity těchto důležitých kroků, tj. zakoncentrování buněk ze vzorku 
vody s obsahem malého množství mikroorganismů a následná izolace 
DNA. Metody a postupy použité v této práci byly získány z odborných prací 
mnoha autorů (Albomaaty et al., 1998; Frahm and Obst, 2003; González 
et al., 2004; Horáková et al., 2006; Horáková et al., 2008; Sambrook and 
Russel, 2001; Slusarenko, 1990; Wiklund et al., 2000). Uvedené postupy 
byly kombinovány a doplněny o vlastní úpravy, zaměřené na optimalizaci 
jednotlivých kroků, tedy zakoncentrování vzorku a postupy extrakce DNA.

Zakoncentrování vzorků vod i připravené bakteriální suspenze s čistou 
kulturou buněk a získání peletu bylo v našem případě prováděno filtrací 
s následnou desorbcí buněk z filtru ultrazvukem a vortexováním, čímž bylo 
získáno cca 102 buněk. Cíchová aj. (2008) použili ke koncentraci buněk 
z většího objemu vzorku lyzi buněk přímo na membránovém filtru, čímž pře-
dešli ztrátám buněk, ke kterým dochází při desorbci buněk z filtru. Dosažený 
detekční limit na testované E. coli CCM 3954, tj. 102 buněk, byl řádově 
shodný s námi dosaženým limitem pro reálné vzorky vod. Oyofo a Rollins 
(1993) porovnávali na čisté kultuře buněk Campylobacter jejuni ve sterilní 
vodě zakoncentrování buněk s použitím filtrů z různých materiálů. Lyzi pro-
váděli přímo na filtru. S filtry Fluoropore (polytetrafluorethylen) a Durapore 
(polyvinyldifluorid) dosáhli detekčního limitu 101 buněk/100 ml. V naší 
práci byly použity membránové filtry MCE (Pall – směs esterů celulózy) 
a filtry Durapore, které nevykázaly velké rozdíly při hodnocení výtěžnosti. 

Wolffs et al. (2006) detekovali salmonely v biologických vzorcích za použití 
dvoufázové filtrace a Real-time PCR a dosáhli o málo vyššího detekčního 
limitu než v naší práci, a to 220 KTJ salmonel na 100 ml vzorku. Ztráty 
však byly zvýšeny dvojí filtrací.

Metody izolace DNA byly v naší práci zkoušeny na suspenzích čisté kul-
tury rodu E. faecalis CCM 4224 a na reálných vzorcích vod. Při testování 
extrakčních metod na čistých kulturách, kde nejsou přítomny inhibitory 
PCR, je nejvyšší účinnost předpokládána u jednoduchých metod, při kterých 
nedochází ke ztrátám DNA. Jako inhibitor však může působit také látka 
přítomná v lyzační směsi. V naší práci bylo v čisté kultuře buněk dosaženo 
nejlepšího výsledku s komerčním kitem Chemagen DNA tissue 10 kit, který 
zahrnuje mnohakrokový postup s velkou ztrátou DNA. Kitem byl lyzován 
pelet připravený bez Tritonu X-100, nedošlo tak k odsátí buněk ani u sus-
penzí s nízkým počtem buněk. V kitu byl použit velký objem lyzačního roztoku 
(cca 2 ml), čímž bylo vykompenzováno usazení buněk na stěně zkumavky. 
Jako nejúčinnější po komerčním kitu se podle očekávání jevily metody 1, 
2, 6 a 7, jejichž produktem je hrubý lyzát buněk. Albomaaty et al. (1998) 
srovnávali na čisté kultuře E. coli 0157:H7 jednoduché lyzační metody 
podle množství uvolněné DNA a intenzity PCR produktu. Použili převaření 
v destilované vodě, PCR pufru, detergentech (1% Triton X-100, 0,05% SDS) 

a enzymatickou lyzi (lysozym, proteináza K a jejich 
kombinace). Jako nejúčinnější se ukázaly být 
metody s převařením v PCR pufru a s použitím 
proteinázy K, což se shoduje s našimi výsledky. 
Metody využívající enzymatickou lyzi a převaření 
v PCR pufru uvedené v práci Albomaaty et al. 
(1998) testovali také Cíchová aj. (2008) na sus-
penzích čisté kultury E. coli, kde se jim podařilo 
detekovat 102 buněk. 

Nejslabší výtěžky byly dosaženy metodami 3, 4, 
5, 8 a 9. Metody 8 a 9 obsahují purifikační kroky, 
při kterých dochází k významným ztrátám DNA. 
Metody 3 a 4 využívají Chelex-100, který může 
při vysokých teplotách působit jako katalyzátor 
vzniku zlomů DNA a inhibovat tak PCR (Gonzáles 
et al., 2004). Zde byl však použit k amplifikaci 
malých úseků DNA (112 párů bazí), u kterých 
by tato vlastnost nemusela způsobovat obtíže. 

Wiklund et al. (2000) použili metodu 3 k izolaci DNA z bakterie Flavo-
bacterium psychrofilum ve vzorku vody a při amplifikaci úseku velkého 
1089 bp dosáhli PCR produktu u 220 KTJ. Metoda 5 využívá stejně jako 
metoda 6 proteinázu K. V obou metodách však působí při jiných teplotách 
a v metodě 5 je navíc zařazen krok centrifugace pro odstranění lyzovaných 
částí buněk. Rozdílnost v účinnosti obou metod může být tedy způsobena 
optimální teplotou pro proteinázu K, nebo v metodě 5 nedochází k úplné 
lyzi buněk a část DNA zůstává přichycená na cytoplazmatickou membránu, 
při centrifugaci tak může docházet ke ztrátám DNA. 

Námi dosažený detekční limit pro celý objem reakční směsi v suspenzi 
čisté kultury rodu Enterococcus se pohyboval od 1,4.102 do 5,4.106 KTJ. 
U reálných vzorků vod bylo toto rozmezí hodnot od 1,5.102 do 7,1.104 KTJ. 
Merk et al. (2001) porovnávali účinnost několika metod (lyze proteinázou 
K; fenol/chloroform/isoamylalkoholová extrakce; povaření; užití mikrovlnné 
trouby) s šesti komerčními kity na čisté kultuře buněk Burkholderia cepacia 
v destilované vodě. Dosažené hodnoty se pohybovaly od 1,3.103 do 4.108 

buněk. Nejlepších výsledků bylo dosaženo při užití proteinázy K a srovnatel-
ných výsledků bylo dosaženo i s dvěma komerčními kity, jejich cena však 
byla na jeden vzorek 3,5x a 5,7x vyšší než při použití proteinázy K.

Závěry
• Nejefektivnějším postupem získání buněk z bakteriální suspenze nebo 

reálného vzorku bylo použití filtrace vzorku a desorbce buněk ultrazvukem 
a vortexováním a následná centrifugace s přídavkem Tritonu;

• z testovaných metod pro izolaci DNA byly z čisté suspenze buněk rodu 
Enterococcus i z reálných vzorků vod nejúčinnější: komerční kit Chemagen 
DNA tissue 10 kit, metoda s převařením v PCR pufru (metoda 2) a metoda 
využívající proteinázu K při 55 0C (metoda 6), přičemž tyto dvě metody 
jsou jednodušší a méně finančně náročné než použitý komerční kit.
Otestované metody a postupy ukázaly, že lze úspěšně stanovit bakterie 

přímo ze vzorků vod. Dosažený detekční limit 102 bakterií ve 100 ml vzorku, 
kterému odpovídají jednotky detekovaných buněk vstupujících do reakce, 
získaný jak při použití komerčního kitu, tak při použití jednoduché extrakční 
metody, splňuje možnost použití metody PCR pro detekci mikroorganismů 
ve vodách s jejich nízkým obsahem. Nicméně použití metody pro detekci 
kontaminace vod patogeny je při tomto detekčním limitu omezeno.

Poděkování: Práce byla podporována „Výzkumným záměrem 
MZP0002071101 – Výzkum a ochrana hydrosféry – výzkum vztahů 
a procesů ve vodní složce životního prostředí, orientovaný na vliv 
antropogenních tlaků, její trvalé užívání a ochranu, včetně legislativních 
nástrojů“ a byla součástí diplomové práce: Lytková, M. (2010) Použití 
PCR pro detekci nízkých počtů hygienicky významných bakterií ve vzorcích 
vod. Brno, PřF MU, 70 s.
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Evaluation of procedures for effectiveness increasing of detection 
of low bacteria counts in water samples using polymerase chain 
reaction (Mlejnková, H.; Lytková, M.)

Key words
detection of bacteria – cells extraction – DNA isolation – polymerase chain 
reaction (PCR)

The aim of the study was to test the possibility of yield increasing of 
polymerase chain reaction (PCR), which seems to be very perspective 
method for detection of bacteria directly in water samples. It was achiev-
ed by optimisation of the most significant steps, i.e. cells extraction, 
isolation and amplification of DNA. The DNA isolation methods, methods 
for cells concentration from water samples and PCR for detection of 
enterococci from water were tested for species-specific genus tuf. 

The results evaluation of tested methods and procedures showed that 
by combination of suitable procedures and their accurate realisation, 
focused on decrease of DNA losses in reaction mixture, the effectiveness 
of PCR detection of bacteria in samples with small bacterial density 
can be increased.

VYPOUŠTĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ DO VOD 
POVRCHOVÝCH – ZPŮSOBY JEHO 
ZJIŠŤOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ PODLE 
PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
A STATISTICKÝCH PROGRAMŮ

Arnošt Kult

Klíčová slova
vodní zákon – vypouštění odpadních vod – bodový zdroj znečištění – infor-
mační systém veřejné správy – vodní bilance – správce povodí

Souhrn
Článek se věnuje problematice sběru informací souvisejících s vypouš-

těnými odpadními vodami. Především jde o údaje o množství vypouš-
těných odpadních vod a jejich znečištění. V současnosti jsou v České 
republice informace zajišťovány několika způsoby, které však nejsou 
plně kompatibilní. Tato skutečnost působí mnohé problémy, které jsou 
v článku popsány. Dalším závažným momentem je to, že u řady hodnot 
respondenti údaje nevyplní. Proto je možno předpokládat, že souhrnné 
údaje vypočítané za celou Českou republiku jsou mnohem nižší, než je 

skutečný stav. Text je doplněn tabelárními sestavami a odhadem skuteč-
ně vypouštěného znečištění z bodových zdrojů znečištění v celé České 
republice. Zjištěné rozdíly jsou více než značné. Na základě provedených 
zjištění došel autor článku k přesvědčení, že záležitost je kritická. Jde 
totiž o to, že je nezbytné zajistit zasílání řady požadovaných souhrnných 
údajů rovněž příslušným evropským institucím.

Úvod 
Tento příspěvek je možné chápat pouze jako určitý „pokus“ zaměřený na 

další (výhledové) zlepšování systému vykazování potřebných vodohospodář-
ských údajů, a to i s ohledem na následnou prostorovou lokalizaci hodnot 
o vypouštěném znečištění. Jako aktuální téma (související s pojednávanou 
problematikou) lze v současnosti označit především implementaci tzv. 
sdruženého přístupu k bodovým a difuzním zdrojům znečišťování1. V rámci 
„softwarové pomůcky“, kterou zpracovávalo oddělení HEIS Výzkumného 

1 Do určité míry je v českém právním systému v oblasti vypouštění odpadních vod 
stále zachováván „imisní“ či „emisně-imisní“ přístup definovaný již dříve ve zrušeném 
nařízení vlády č. 25/1975 Sb. České socialistické republiky ze dne 26. března 1975, 
jímž se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod, nařízení vlády č. 171/ 
/1992 Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod a nařízení 
vlády č. 82/1999 Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění 
vod. Uvedené pojetí má v současnosti své opodstatnění především s ohledem na 
čl. 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000 
ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky [14].
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ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, 
veřejné výzkumné instituce, (VÚV TGM, v. v. i.) 
jsou využívána pouze data získávaná na základě 
§ 22 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně někter ých zákonů (vodní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů [3]. Existují však 
i jiné informační systémy a databáze veřejné 
správy, které by mohly být výhledově využity 
tak, aby posloužily ke zlepšení úrovně znalostí 
o vypouštěném znečištění vykazovaném v rámci 
vodních útvarů, dílčích povodí či národních částí 
mezinárodních oblastí povodí (§ 24 zákona 
č. 254/2001 Sb. [3]).

Systém výkaznictví množství 
a jakosti odpadních vod a informační 
systémy veřejné správy zajišťující 
sběr údajů včetně databázového 
zpracování

V současnosti neexistuje v České republice 
zcela jednotný systém sběru údajů o množství 
a jakosti vypouštěných odpadních vod, který by 
plně vyhovoval všem nezbytným technicko-práv-
ním požadavkům – a též situaci odpovídající reálné praxi veřejné správy. 
Právní úprava v dané oblasti je zcela nejednotná, mnohdy zjevně neefektivní 
a též i částečně duplicitní. Informační systémy veřejné správy, sběr infor-
mací a následně systém výkaznictví lze rozdělit do čtyř okruhů:
1) údaje získávané na základě § 22 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., 

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů [3], a podle prováděcí vyhlášky č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní 
bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci [9],

2) údaje shromažďované Ministerstvem zemědělství na základě § 5 zákona 
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve 
znění pozdějších předpisů [4], a § 5 až 7 vyhlášky č. 428/2001 Sb., 
kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovo-
dech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb. a vyhlášky 
č. 515/2006 Sb. [8],

3) údaje shromažďované Ministerstvem životního prostředí na základě 
zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životní-
ho prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností 
v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů [5], a prová-
děcího nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam zne-
čišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování 
do integrovaného registru znečišťování životního prostředí [7],

4) údaje získávané Českým statistickým ústavem (ČSÚ) v souladu se záko-
nem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších 
předpisů [1].
Data jsou získávána pro potřeby veřejné správy rovněž v souladu se 

zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů [2], a vyhláškou 
č. 391/2004 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a pod-
zemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do 
informačních systémů veřejné správy [11] – neslouží pouze pro zpracování 
celostátních souhrnů, ale též jako jednotlivé informace prostorově vázané 
na strukturu vodních toků. Jsou používána také jako podkladové údaje 
potřebné k zpracování plánů povodí (viz § 24 zákona č. 254/2001 Sb. [3]). 
Obdobně jsou využívána pro potřeby vodohospodářské bilance v souladu 
s § 5 až 9 vyhlášky č. 431/2001 Sb. [9]. 

V nedávné době VÚV TGM, v. v. i., zpracoval software pro výpočet tzv. 
kombinovaného přístupu – v návaznosti na požadavky vyplývající z nařízení 
vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, 
ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. a nařízení vlády č. 23/2011 Sb. 
[6]. Informace o množství a jakosti odpadních vod od jednotlivých znečišťo-
vatelů zde budou použity individuálně, a to ve vazbě na příslušný vodní 
útvar (§ 2 odst. 3 až 6 zákona č. 254/2001 Sb. [3]). V tomto článku se 
s ohledem na výše uvedené aktuální okolnosti budeme dále věnovat jen 
okruhu 1, 2 a 4.

Číselné porovnání počtu obyvatel připojených na 
kanalizace pro veřejnou potřebu vykazované různými 
informačními systémy veřejné správy 

Pro souhrnné porovnání bylo vybráno období 2007–2009. V tabulce 1 
uvádíme počty obyvatel připojených na čistírny odpadních vod (ČOV) a počty 
obyvatel připojených na kanalizace, které vypouštějí odpadní vody přímo do 
vodních toků bez čištění (v pojmech provozní a majetkové evidence vedené 

podle vyhlášky č. 428/2001 Sb. [8] jde o nečištěné tzv. „volné výpusti“) 
podle různých informačních systémů veřejné správy.23

Z tabulky 1 vyplývá, že souhrnné údaje vypočtené z dat zahrnutých do 
majetkové evidence a celkové hodnoty statistického výkazu VH 8b-01 se 
mezi sebou liší jen nepatrně. Rovněž platí, že výběrový soubor zahrnova-
ných respondentů je v obou případech velmi rozsáhlý a podrobný. Počet 
dílčích položek majetkové evidence zařazených do tzv. provozních celků 
obsažených v databázi provozní evidence je v období 2007–2009 poně-
kud nižší než celkový počet u základního souboru majetkové evidence. 
S ohledem na výše uvedené souhrnné údaje je zapotřebí poznamenat, že 
rozdíl mezi údaji vyhlášky č. 431/2001 Sb. [9] a údaji majetkové evidence 
vedené podle vyhlášky č. 428/2001 Sb. [8] je s ohledem na počet oby-
vatel vypouštějících odpadní vody prostřednictvím tzv. „volných výpustí“ 
poměrně závažný – jde přibližně o 370 tisíc obyvatel. Proti statistickému 
výkazu VH 8b-01 lze zaznamenat rozdíl o velikosti 340 tisíc obyvatel. Při 
další analýze komunálních zdrojů znečištění budeme vycházet spíše z druhé 
uvedené hodnoty4. 

Počet obyvatel připojených na ČOV kanalizací pro 
veřejnou potřebu (komunální ČOV)

Statistickou analýzu počtu připojených obyvatel jsme provedli u ČOV 
pouze za období 2007–2009. Rozdíly uvedené v tabulce 2 též souvisí s cel-
kovým počtem vykazovaných ČOV zahrnovaných do jednotlivých databází 
(či souboru statistických šetření). Podle výkazu VH 8b-01 existovalo v ČR 
v roce 2007 celkem 2 004 komunálních ČOV, do tzv. majetkové evidence 
bylo zahrnuto 2 250 ČOV, do provozní evidence pak 2 2255. U souboru 
údajů, tzv. souhrnné vodní bilance, se nám podařilo v této časové úrovni 
identifikovat celkem 1 932 ČOV. Podle výkazu VH 8b-01 v ČR v roce 2008 
bylo celkem 2 037 ČOV, do majetkové evidence bylo zahrnuto 2 326 ČOV, 
do provozní evidence pak 2 277 ČOV5. U souboru souhrnné vodní bilance 
tomu odpovídalo 2 017 ČOV. Podle výkazu VH 8b-01 bylo v ČR v roce 2009 
provozováno celkem 2 108 ČOV, do majetkové evidence bylo zahrnuto 
2 366 ČOV, do provozní evidence pak 2 344 ČOV5. V souboru souhrnné 
vodní bilance se podařilo identifikovat 2 081 ČOV.

S ohledem na značnou pracnost výpočtu (neexistuje databázové propo-
jení mezi údaji souhrnné vodní bilance a majetkové a provozní evidence) 
byly rovněž využity výsledky podrobné analýzy (autora tohoto článku) z roku 
2007. Údaje za rok 2008 a 2009 pak posloužily k ověření předešlých 
závěrů.

2  Byly zjištěny dílčí nesrovnalosti u dat za rok 2009 oproti roku 2008 (především 
aglomerace Brno), uvedené číslo bylo dopočítáno z údajů provozní evidence 2009 
a majetkové evidence 2008.
3  Tato položka charakterizující počet obyvatel připojených na kanalizaci je v příloze 
č. 3 vyhlášky č. 431/2001 Sb. [9] sice obsažena, horší je ta okolnost, že bývá 
respondenty mnohdy sporadicky vykazována. Proto byl výpočet proveden na zákla-
dě relačního propojení údajů majetkové evidence za pomoci identifikačního čísla 
vypouštění odpadní vody, které je uvedeno jak v databázi vodní bilance, tak majetko-
vé či provozní evidence. Kanalizace pro veřejnou potřebu byly vymezeny především 
na základě prvního dvojčíslí OKEČ 90 a 75 (NACE 37).
4  Při podrobné kontrole údajů provozní evidence vodovodů byly zjištěny u údajů za 
rok 2009 částečné nesrovnalosti – obdobná situace byla i u majetkové evidence 
ČOV (viz poznámka pod čarou č. 6).
5  Jde převážně o komunální ČOV. V databázích majetkové a provozní evidence se 
vyskytuje jen velmi malý počet spíše průmyslových ČOV, na které je napojeno i oby-
vatelstvo, nebo ČOV vojenských útvarů, sociálních a zdravotnických zařízení či rekre-
ačních objektů. Podle údajů provozní evidence šlo v roce 2007 celkem o 64 ČOV, 
v roce 2008 o 58 ČOV a v roce 2009 o 61 ČOV.

Údaj – popis
Bez ČOV 
rok 2007

Bez ČOV 
rok 2008

Bez ČOV 
rok 2009

ČOV 
rok 2007

ČOV 
rok 2008

ČOV 
rok 2009

Počet obyvatel 
podle majetkové 
evidence 
– kanalizace

610 508 591 158 565 0002 7 659 023 7 871 568 7 954 028

Počet obyvatel 
podle provozní 
evidence 
– kanalizace

554 838 580 673 554 402 7 558 537 7 881 512 7 953 117

Počet obyvatel 
podle výkazu  
VH 8b-01

582 920 561 392 529 333 7 761 303 7 897 824 8 000 514

Počet obyvatel 
podle údajů 
vyhlášky č. 
431/2001 Sb.3

241 330 7 056 068

Tabulka 1. Porovnání počtů obyvatel za celou ČR připojených na kanalizace pro veřejnou potřebu, 
které vypouštějí odpadní vody přímo do vodních toků bez čištění, a na komunální ČOV v období 
2007–2009



16

678Za nejpodrobnější šetření lze jednoznačně 
označit zpracovávání individuálních dat ČSÚ, 
v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb. [1]. 
Výsledné hodnoty zahrnuté do výkazu VH 8b-019 
je možno zjistit na internetových stránkách www.
czso.cz. V současnosti jsou nejvíce využívány 
údaje obsažené v příslušných databázích10 
vytvářených na základě vyhlášky č. 431/2001 
Sb. [9] – je však možné si povšimnout, že např. 
proti statistickým šetřením, jejichž výsledné 
hodnoty jsou publikovány prostřednictvím výkazu 
VH 8b-01, jsou celkové hodnoty vypočítané za 
celou ČR podle údajů souhrnné vodní (či vodo-
hospodářské) bilance jednoznačně méně přesné, 
resp. „podhodnocené“. Tento rozdíl je nemalý 
(přibližně 0,5 mil. obyvatel).

Na základě přehledu uvedeného v tabulce 2 by bylo možné doporučit, 
aby při (výhledově uvažované) novele vyhlášky č. 431/2001 Sb. [9] (samo-
zřejmě jen v návaznosti na zmocnění dané v § 22 zákona č. 254/2001 Sb. 
[3]) bylo popřípadě zváženo snížení limitu určujícího povinnost předávání 
údajů ze 6 000 m3/rok na 2 000 m3/rok. 

Celkové vypouštěné a produkované znečištění 
vypočítané na základě údajů souhrnné vodní bilance 
sestavované podle vyhlášky č. 431/2001 Sb.

V tabulce 3 uvádíme souhrnné hodnoty vypouštěného a produkovaného11 
znečištění vypočtené jak za všechny, tak za komunální zdroje znečištění 
(tj. ČOV i nečištěné „volné výpusti“).

Uváděné hodnoty je možné porovnat s oficiálně zveřejňovanými údaji ČSÚ 
(výkazem VH 8a-01) – avšak jen u ukazatelů BSK

5
, CHSK

Cr
 a nerozpuštěné 

látky. Diference jsou nevýznamné – v obou případech se využívají primární 
data pořizovaná správci povodí na základě povinnosti stanovené v § 10 
vyhlášky č. 431/2001 Sb. [9]. Například v tabulce 3.4 je na internetových 
stránkách www.czso.cz uvedena u produkovaného znečištění vyjádřeného 
v ukazateli BSK

5
 hodnota 245 321 t/rok (místo údaje 244 785 t/rok 

vypočteného podle údajů databáze souhrnné vodní bilance), u CHSK
Cr
 

je diference rovněž nevýznamná (583 894 t/rok místo 582 821 t/rok). 
Hodnoty znečištění vyjádřené podle ukazatele dusík anorganický a fosfor 
celkový bohužel nejsou na výše uvedených internetových stránkách dostup-
né – lze vycházet jen z hodnot vypočítaných z údajů obsažených v databázi 
souhrnné vodní bilance (tabulka 3).

Číselné porovnání vykazovaných hodnot znečištění 
vypouštěného a produkovaného komunálními ČOV 

V předcházející části článku bylo dokladováno celkové produkované 
a vypouštěné znečištění odpovídající všem tzv. bodovým zdrojům znečištění 
– tj. nejen komunálním, ale též průmyslovým, zemědělským a ostatním. 
V této části se budeme podrobněji věnovat znečištění, které je vypouštěno 
do vod povrchových komunálními ČOV. Následně se pokusíme vyčíslit celo-
státní souhrn vypočtený jednak z oficiálně vykazovaného, jednak z rámcově 

6  V původní databázi se nacházely částečné duplicity a dílčí nepřesnosti. Autor 
tohoto článku se pokusil některé údaje opravit. Zjištěná diference však není natolik 
významná, že by mohla zásadně ovlivnit celostátní bilanční souhrn. Existuje celá 
řada mnohem závažnějších nesrovnalostí – o těch se zmíníme dále. S ohledem na 
časovou náročnost výše uvedené kontroly jsme provedli toto šetření jen u údajů za 
rok 2009.
7  Jde o ČOV, u kterých bylo nalezeno stejné základní identifikační číslo zjišťované 
v souladu s přílohou č. 3 vyhlášky č. 431/2001 Sb. [9], a to položku č. 01 – iden-
tifikační číslo vypouštění vody (vyplňuje příslušný správce povodí). Nebyly zahrnuty 
ČOV, které podle kódu OKEČ či NACE není možné přiřadit k ČOV kanalizací pro 
veřejnou potřebu.
8  V rámci výkaznictví prováděného podle vyhlášky č. 431/2001 Sb. [9] se jedná 
o bodové zdroje znečištění, které nesplňují předpoklad limitní hodnoty 6 000 m3/rok. 
Naopak údaje uváděné v provozní evidenci (na základě vyhlášky č. 428/2001 Sb. [8]) 
jsou podrobnější – obecně platí, že jsou vždy evidovány všechny ČOV s větším počtem 
připojených obyvatel než 50. Tomu též odpovídá nižší hodnota vypouštěného množství 
odpadních vod. Při jednoduchém propočtu je možné odvodit, že 50 obyvatelům (viz 
§ 1 zákona č. 274/2001 Sb. [4]) odpovídá přibližně 1 500–2 000 m3/rok (u men-
ších obcí lze předpokládat nižší specifickou potřebu vody). Množina znečišťovatelů 
mezi 1 500–6 000 m3/rok je (s ohledem na specifické, historicky dané demografické 
poměry v České republice) poměrně významná. 
9  Je těžké odhadnout, do jaké míry jsou v rámci šetření ČSÚ zahrnovány do systému 
výkaznictví i tzv. průmyslové ČOV – sloužící především k čištění průmyslových odpad-
ních vod – v menší míře jsou pak na ně napojeny kanalizace pro veřejnou potřebu. 
S ohledem na velmi podrobné šetření prováděné v rámci vyhlášky č. 428/2001 Sb. 
[8] (majetková a provozní evidence) lze předpokládat, že do uváděné výsledné hod-
noty jsou zahrnovány i tyto ČOV.
10  Jde především o databáze a sběr údajů, který je realizován prostřednictvím 
správců povodí. S ohledem na § 1 vyhlášky č. 431/2001 Sb. [9] je možné se též 
zmínit o informačním systému, který je provozován VÚV TGM, v.v.i. Ten posloužil 
autorovi tohoto článku při zpracovávání řady statistických analýz, jejichž výsledky 
jsou v tomto příspěvku následně uváděny.
11   Produkovaným znečištěním je množství znečištění obsažené v produkovaných 
(nečištěných) odpadních vodách.

odhadnutého znečištění z tzv. „volných výpustí“ (jde o odpadní vody přímo 
vypouštěné do vodních toků).

Údaje obsažené v provozní evidenci jsou získávány od přibližně stejného 
počtu respondentů – liší se však rozsah předávaných statistických údajů 
jednotlivými provozovateli. Určitým nedostatkem je u výkazu VH 8b-01 fakt, 
že není šetřeno znečištění obsažené v nečištěných odpadních vodách (tzv. 
„volných výpustech“). Rovněž není k dispozici hodnota celkového znečištění 
u ukazatele amoniakální dusík. Lze konstatovat, že celkové hodnoty za 
celou ČR se od sebe výrazným způsobem neliší. Pokud jde o údaje souhrn-
né vodní bilance, je zapotřebí poznamenat, že je poměrně obtížné (i když 
existuje položka „čistírna odpadních vod – ano/ne“ definovaná v příloze 
č. 3 vyhlášky č. 431/2001 Sb. [9]) vymezit vypouštění, které je možné 
označit za ČOV (štěrbinové nádrže, biologické rybníky, kořenové ČOV atp.). 
Mnohdy je uvedená položka vyplněna nesprávně. Při rozhodování je určitou 
pomůckou vypočtení podílu mezi množstvím vypouštěného a produkovaného 
znečištění (u řady menších ČOV lze použít jen ukazatel BSK

5
 či CHSK

Cr
 – když 

jsou hodnoty vyplněny). Pokud jde o vypouštěné znečištění odpovídající ČOV 
v rámci souhrnné vodní bilance, je možné říci, že rozdíly proti údajům výkazu 
VH 8b-01 a hodnotám vypočteným z dat provozní evidence nejsou významné. 
Například podle souhrnné vodní bilance činilo v roce 2007 vypouštěné CHSK

Cr
 

26 662 t, v roce 2008 26 170 t a v roce 2009 26 124 t. Takto vypočtené 
vypouštěné znečištění je proti údajům VH 8b-01 přibližně o 3–4 % nižší. 
Při porovnání s údaji provozní evidence jde o větší rozdíl – ten však vyplývá 
z toho, že do tohoto souboru je rovněž mnohdy zahrnována řada převážně 
průmyslových ČOV (ojediněle i průmyslových kanalizací).

Vykazované komunální znečištění vypouštěné bez čištění 
přímo do vod povrchových (nečištěné „volné výpusti“)

V této části se budeme věnovat problematice tzv. „volných výpustí“. 
Existuje určitý nesoulad, o kterém jsme se jsme již zmínili – jde o počet 
obyvatel napojených na kanalizační systémy vypouštějící odpadní vody přímo 
do vodních toků (bez jejich čištění na příslušné ČOV). V tabulce 5 uvádíme 
souhrnné údaje provozní evidence kanalizací a ČOV získávané na základě 
vyhlášky č. 428/2001 Sb. [8] a údaje vypočtené z databáze souhrnné vodní 
bilance sestavované podle vyhlášky č. 431/2001 Sb. [9].

Z údajů zahrnutých do databáze souhrnné vodní bilance lze zjistit 
poměrně obtížně vypouštěné znečištění především z těchto tzv. „volných 
výpustí“. Je zřejmé, že celkové vykazované množství vypouštěného znečiš-
tění je značně nižší především u „klasických“, více sledovaných ukazatelů 
(BSK

5
, CHSK

Cr
).

Údaj – popis informačního systému 2007 2008 2009

Majetková evidence kanalizace 7 659 023 7 871 568 7 954 028

Provozní evidence kanalizace 7 558 537 7 881 512 7 953 117

Majetková evidence ČOV 7 556 336 7 674 941 7 774 349

Majetková evidence ČOV (po korekci)6 7 749 939

Provozní evidence ČOV (veškeré) 7 585 645 7 686 498 7 809 228

Provozní evidence ČOV (převážně průmyslové) 66 246 71 747 77 584

Výkaz VH 8b-01 7 761 303 7 897 824 8 000 514

Relačně odpovídající ČOV ve VH bilanci7 7 056 068

Menší ČOV vykazované v provozní evidenci8 ~ 40 000

Tabulka 2. Porovnání vykazovaného počtu obyvatel v ČR připojených na komunální ČOV v období 
2007–2009

Ukazatel Rok
Produkované 
znečištění 
celkem

Vypouštěné 
znečištění 
celkem

Produkované 
znečištění 
komunální

Vypouštěné 
znečištění 
komunální

BSK
5

2007 248 797 7 861 202 506 5 425
2008 249 164 7 739 205 333 5 391
2009 244 785 7 195 203 830 5 323

CHSK
Cr

2007 590 576 48 893 459 345 29 375
2008 592 527 45 494 471 529 28 759
2009 582 821 44 357 472 015 28 867

Nerozpuštěné 
látky

2007 294 146 16 080 243 512 7 602
2008 278 102 13 866 237 846 7 551
2009 271 295 13 414 231 988 7 397

Dusík 
amoniakální

2007 29 276 5 741 23 119 2 816
2008 27 766 3 849 24 337 3 073
2009 26 602 3 231 23 910 2 591

Dusík 
anorganický

2007 25 838 12 972 20 636 8 637
2008 26 031 13 224 21 746 8 791
2009 25 935 11 869 22 200 8 520

Fosfor 
celkový

2007 5 444 894 5 034 792
2008 5 360 845 4 966 749
2009 5 586 921 5 106 816

Tabulka 3. Vypouštěné a produkované znečištění vypočítané podle údajů 
obsažených v databázi souhrnné vodní bilance v období 2007–2009 (t/rok)
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Produkované znečištění 
u komunálních ČOV

Z množiny údajů získávaných na základě 
vyhlášky č. 428/2001 Sb. [8] jsme využili soubor 
tzv. provozní evidence ČOV – vybrali jsme dvě 
velikostní kategorie podle počtu připojených oby-
vatel. Výsledky statistického šetření jsou uvedeny 
v tabulkách 6 a 7.

Odhad množství znečištění 
vypouštěného z veřejných 
kanalizací bez čištění přímo do vod 
povrchových (nečištěné „volné 
výpusti“)

Na základě tabulky 1 lze odhadovat, že počet 
obyvatel nepřipojených na ČOV činí přibližně 
550 000. V dalších úvahách budeme z tohoto 
čísla vycházet. Takzvané „volné výpusti“ se vět-
šinou vyskytují u menších sídel, při (orientačních) 
výpočtech je možné uvažovat s následující speci-
fickou produkcí znečištění odpovídající 1 obyvateli 
v g/den (s ohledem na eliminaci údajů o vypouš-
těném znečištění, ovlivněných místním připojeným 
průmyslem použijeme mediány z tabulky č. 6; 
u fosforu lze převzít aritmetický průměr):

BSK
5

50 g/den/ob.,
CHSK

Cr
110 g/den/ob.,

nerozpuštěné látky 50 g/den/ob.,
dusík amoniakální 9 g/den/ob.,
dusík anorganický 13 g/den/ob.,
fosfor celkový 2 g/den/ob.

Při výše uvedeném počtu 550 000 nepřipojených obyvatel tomu odpovídá 
následující znečištění vyjádřené v t/rok:

BSK
5

10 038 t/rok,
CHSK

Cr
22 083 t/rok,

nerozpuštěné látky 10 038 t/rok,
dusík amoniakální 1 807 t/rok,
dusík anorganický 2 610 t/rok,
fosfor celkový 402 t/rok.

Oficiálně vykazované znečištění uvádíme v tabulce 5. Podle údajů 
tzv. provozní evidence jde přibližně jen o 2 000 t BSK

5
, 5 500 t CHSK

Cr
, 

2 400 t nerozpuštěných látek, 270 t amoniakálního dusíku a 35 t celko-
vého fosforu. Rozdíly proti údajům souhrnné vodní bilance jsou ještě větší 
(přibližně 1 100 t BSK

5
, 2 700 t CHSK

Cr
, 1 100 t nerozpuštěných látek, 

270 t amoniakálního dusíku a 35 t celkového fosforu). Tato skutečnost je 
dána převážně tím, že tzv. „volné výpusti“ jsou měřeny spíše jen sporadic-
ky. Navíc je často nesprávně vykazováno vypouštěné množství vyjádřené 
v tis. m3/rok12. Dále pak je zapotřebí poznamenat, že do databází vodní 
bilance není zahrnován značný počet tzv. „volných výpustí“ (viz výše – jde 
o cca 340 000 obyvatel). Pro celkové zhodnocení vypouštěného znečištění 
(viz např. každoročně vydávaná Zpráva o stavu vodního hospodářství České 
republiky) jsou používána výhradně data z vodní 
bilance. Na závěr této dílčí části článku lze říci, 
že vykazované celostátní souhrny jsou evidentně 
výrazně podhodnoceny13.

12  Tato skutečnost má svůj vliv na výpočet množství 
vypouštěného znečištění. I když v daném případě 
existují laboratorně změřené hodnoty jakosti odpadní 
vody a daná koncentrace je naměřena správně, čas-
to se stává, že celkové vypouštěné znečištění bývá 
určeno nesprávně – např. při započtení nižšího uvažo-
vaného množství odpadních vod v m3/rok. Většinou 
jde o nezahrnutý podíl tzv. balastních vod, který je 
u netěsných kanalizací velmi výrazný.
13  U ukazatele BSK

5
 platí, že 1 obyvateli u nečiš-

těných odpadních vod odpovídá přibližně 40 obyvatel 
připojených na funkční ČOV. Takto lze dovodit, že 550 
tisícům obyvatel s nečištěnými odpadními vodami 
může odpovídat v ukazateli BSK

5
 cca 20 mil. obyva-

tel připojených na ČOV. Výše uvedený propočet lze 
samozřejmě označit za pouze orientační – je totiž 
zapotřebí zvážit i (pozitivní) okolnost, že část odpad-
ních vod vypouštěných z tzv. „volných výpustí“ může 
být předčištěna v místních štěrbinových nádržích atp. 
Odhadnout tento podíl je však velmi obtížné.

Korekce potřebná ke zjištění skutečného množství 
znečištění vypouštěného z ČOV s ohledem na četnost 
měření hodnot jakosti odpadních vod

U ČOV můžeme zaznamenat častější měření odpadních vod (než je 
tomu např. u tzv. „volných výpustí“) – nicméně i zde platí, že existuje urči-
tá část (především jde o menší ČOV), kde nejsou k dispozici naměřená, 
tedy ani vykazovaná data. V tabulce 8 uvedeme procento měřených ČOV 
(vždy u daného ukazatele jakosti vody) na odtoku a odpovídající procento 
množství měřených odpadních vod. Vycházeli jsme z podrobné analýzy, 
kterou jsme provedli za období 2007–2009.

V tabulce 3 uvádíme celkové vypouštěné komunální znečištění podle 
údajů obsažených v databázi souhrnné vodní bilance – v tabulce 5 pak 

Ukazatel
Výkaz VH 8b-01

Provozní evidence podle 
vyhlášky č. 428/2001 Sb.

Přítok ČOV Odtok ČOV Přítok ČOV Odtok ČOV
2007 197 835 4 589 210 133 4 714

BSK
5

2008 202 592 4 667 213 247 4 879
2009 202 738 4 582 210 708 4 660
2007 454 829 27 360 487 992 28 435

CHSK
Cr

2008 465 321 27 061 492 791 29 119
2009 461 133 27 236 481 626 28 123
2007 246 382 6 857 255 642 7 323

Nerozpuštěné látky 2008 235 569 7 177 249 149 8 153
2009 228 588 6 763 238 681 7 050
2007 23 168 2 604

Dusík amoniakální 2008 25 621 3 095
2009 25 043 3 167
2007 36 089 10 570 33 663 10 252

Dusík celkový 2008 36 695 10 955 34 566 10 633
2009 36 312 10 561 35 438 11 731
2007 5 599 857 5 424 850

Fosfor celkový 2008 5 443 841 5 512 1 195
2009 5 365 902 5 373 865

Tabulka 4. Porovnání množství komunálního znečištění za celou ČR podle jednotlivých ukazatelů 
získaných na základě výkazu VH 8b-01 a údajů provozní evidence kanalizací a ČOV podle vyhlášky 
č. 428/2001 Sb. (t/rok)

Ukazatel
Provozní evidence Souhrnná vodní bilance

2007 2008 2009 2007 2008 2009

BSK
5

1 572 1 983 2 075 1 141 1 067 1 105

CHSK
Cr

3 301 5 455 5 586 2 741 2 575 2 735

Nerozpuštěné látky 1 522 2 549 2 381 1 196 956 1 164

Dusík amoniakální 225 253 269 287 280 257

Dusík anorganický 252 234 198

Fosfor celkový 32 31 39 33 34 34

Tabulka 5. Množství komunálního znečištění za celou ČR vypouštěné bez 
čištění do vod povrchových podle provozní evidence kanalizací a souhrnné 
vodní bilance (t/rok)

Ukazatel
2007 2008 2009 2007–2009

průměr medián průměr medián průměr medián průměr medián

BSK
5

60,4 49,5 64,1 50,5 61,2 50,4 61,9 50,1

CHSK
Cr

137,7 111,0 148,0 111,6 141,4 114,4 142,4 112,3

Nerozpuštěné látky 68,1 53,8 70,1 51,5 65,2 50,2 67,8 51,8

Dusík amoniakální 9,0 8,4 10,1 8,6 9,3 8,8 9,5 8,6

Dusík anorganický 14,4 13,0 13,9 12,4 13,9 12,7 14,0 12,7

Fosfor celkový 1,9 1,6 1,9 1,7 1,9 1,6 1,9 1,6

Tabulka 6. Produkované znečištění přepočtené na 1 obyvatele v g/den – čistírny odpadních vod pro 
2 000–10 000 připojených obyvatel (aritmetické průměry a mediány)

Ukazatel
2007 2008 2009 2007–2009

průměr medián průměr medián průměr medián průměr medián

BSK
5

85,3 73,7 84,3 67,2 84,0 67,7 84,5 69,6

CHSK
Cr

208,8 156,3 189,6 154,2 185,1 159,1 194,5 156,5

Nerozpuštěné látky 98,6 79,8 94,3 72,4 89,8 75,4 94,2 75,9

Dusík amoniakální 9,8 8,8 9,7 8,9 9,8 8,9 9,8 8,9

Dusík anorganický 14,5 13,8 14,6 13,3 14,5 13,7 14,6 13,6

Fosfor celkový 2,3 1,9 2,3 1,8 2,3 1,9 2,3 1,9

Tabulka 7. Produkované znečištění přepočtené na 1 obyvatele v g/den – čistírny odpadních vod pro 
10 000–100 000 připojených obyvatel (aritmetické průměry a mediány)
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vypouštěné znečištění za celou ČR odpovídající tzv. „volným výpustem“ 
– rovněž vypočtené na základě údajů obsažených v této databázi14. Rozdíl 
mezi hodnotami uvedenými v tabulce 3 a 5 odpovídá znečištění vypouš-
těnému komunálními ČOV. Z údajů za rok 2009 lze odvodit následující 
hodnoty:

BSK
5

4 218 t/rok,
CHSK

Cr
26 132 t/rok,

nerozpuštěné látky 6 234 t/rok,
dusík amoniakální 2 334 t/rok,
dusík anorganický 8 322 t/rok,
fosfor celkový 782 t/rok.

S ohledem na tabulku 8 je možné odhadnout, že např. v roce 2009 
by tomu odpovídalo následující znečištění, které nebylo měřeno u části 
odpadních vod z ČOV před jejich vypouštěním do vodních toků:

BSK
5

11 t/rok,
CHSK

Cr
0 t/rok,

nerozpuštěné látky 6 t/rok,
dusík amoniakální 145 t/rok,
dusík anorganický 967 t/rok,
fosfor celkový 85 t/rok.

Odhad celkového množství skutečně vypouštěného 
znečištění jak z veřejných kanalizací bez čištění, 
tak z komunálních ČOV

Protože následující propočty lze označit spíše za odborné odhady, 
pojednáme pouze o třech ukazatelích jakosti odpadních vod. Nejdříve 
se pokusíme provést souhrnnou celostátní bilanci CHSK

Cr
. Výše jsme 

naznačili, že největším problémem při všech typech prováděných šetření je 
vyčíslení vypouštěného znečištění z tzv. „volných výpustí“. Ukazatel CHSK

Cr
 

lze u tohoto typu vypouštění označit za méně „citlivý“ než BSK
5
. Provedli 

jsme statistickou analýzu u 97 ČOV s kapacitou do 500 EO (rok 2009). 
Jde z velké části o mechanické či méně vyhovující biologické ČOV. Účinnost 
podle ukazatele BSK

5
 činila 79 %, u CHSK

Cr
 pak jen 67 %. Z tzv. „volných 

výpustí“ bývají mnohdy vypouštěny nejen zcela nečištěné odpadní vody, 
ale též částečně předčištěné na menších ČOV. Lze předpokládat, že by 
mohlo jít odhadem o kombinaci stejného podílu jak zcela nečištěných, tak 
částečně předčištěných odpadních vod – i tak se však podle našeho názoru 
do recipientů vypouští minimálně polovina produkovaného znečištění podle 
ukazatele CHSK

Cr
. S ohledem na výše provedenou bilanci by vypouštěné 

množství odpovídající 550 000 obyvatelům činilo minimálně 10 000 t podle 
ukazatele CHSK

Cr
. Vykazováno je (v rámci vodní bilance) u tzv. „volných 

výpustí“ (tabulka 5) přibližně jen 2 700 t. Tento údaj lze označit za značně 
„podhodnocený“. Z uvedeného vyplývá, že roční vypouštěné množství zne-
čištění nečiní u tohoto ukazatele za celou ČR pouze 28 867 t (tabulka 3, 
rok 2009), ale ve skutečnosti spíše 36 000–40 000 t.

Podobně se pokusíme provést bilanci u ukazatele anorganický dusík. 
Zde je situace jednodušší. Pokud existuje u tzv. „volných výpustí“ i určitý 
podíl předčištěných odpadních vod, lze bilančně počítat v podstatě se zcela 
zanedbatelným odstraněným podílem právě u tohoto ukazatele. S ohledem 
na výše uvedené propočty lze odhadovat, že je takto vypouštěno přibližně 
2 600 t. Z dostupných údajů vodní bilance je však možné vyčíslit (tabul-
ka 5) pouze 198 t (rok 2009). Dále pak je vypouštěno z „nesledovaných“ 
ČOV15 967 t (viz výše). Souhrnem jde o cca 3 600 t navíc, které je zapo-
třebí připočítat k 8 520 t vypočteným z „oficiálních“ údajů vodní bilance 
(tabulka 3, rok 2009).

Analogicky k předchozí bilanční úvaze lze dovodit u ukazatele celkový 
fosfor množství vypouštěné do vodních toků tzv. „volnými výpustmi“ 
odpovídající asi 400 t. Z existujících údajů je však doložitelné pouze 34 t 
(tabulka 5, rok 2009). Z „nesledovaných“ ČOV15 je vypouštěno navíc 85 t. 
Souhrnem jde přibližně o 450 t, které je zapotřebí připočítat k 816 t vypoč-
teným z dostupných údajů vodní bilance (tabulka 3, rok 2009).

Dalším problémem je to, že v ČR existuje řada tzv. dešťových kanali-
zací. Uvážíme-li, že např. v roce 2009 činil počet obyvatel připojených na 
vodovod pro veřejnou potřebu 9,733 mil. a ve stejném roce počet obyvatel 
připojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu 8,530 mil., pak je možné 
zaznamenat rozdíl o hodnotě 1,203 mil. obyvatel zásobovaných pitnou 
vodou, avšak bez příslušné kanalizace. Dá se předpokládat (podle značného 
plošného rozšíření využívání tzv. „dešťových kanalizací“ v menších obcích), 
že určitá část z těchto obyvatel vypouští odpadní vody do vodních toků přímo 
– bez jejich čištění. Šlo by tak o další znečištění, které je možné připočíst 
k výše uvedeným údajům. Pokud by i jen čtvrtina z 1,203 mil. obyvatel 
vypouštěla „nekontrolovaně“ odpadní vody do vodních toků (nikoliv jen 
do vod podzemních), pak např. u ukazatele celkový fosfor by šlo o dalších 
cca 200 t. Skutečně vypouštěné množství znečištění bychom pak u tohoto 

14  Jde zde do určité míry o problematické zařazování jednotlivých výpustí do pod-
souboru ČOV či tzv. „volných výpustí“ – viz výše.
15  Jde o menší ČOV, pro které není vodoprávními úřady v příslušných rozhodnutích 
stanovena povinnost sledovat koncentraci příslušného ukazatele. Provozovatelé jej 
následně nesledují – proto také nevykazují.

ukazatele mohli celkově uvažovat o 650 t vyšší – a tuto hodnotu následně 
připočíst k 816 t (vypočteným pouze z dostupných údajů vodní bilance).

Závěry a doporučení
Pojednávaná problematika není jednoduchá – shromažďovaná data jsou 

využívána jak pro účely výpočtu celkových souhrnů za celou ČR (v podstatě 
jde o statistické hodnocení celé republiky), tak individuálně pro výpočet 
ovlivnění jednotlivých vodních toků či vodních útvarů (viz úvodní část tohoto 
článku). Jde například o zpracování plánů oblastí povodí nebo tzv. vodo-
hospodářskou bilanci prováděnou na základě vyhlášky č. 431/2001 Sb. 
[9]. Při druhém využití přebíraných údajů je nezbytné zajistit nejen jejich 
bezchybnost (množství vypouštěných odpadních vod a jejich jakost), ale též 
správnou lokalizaci jednotlivých výpustí odpadních vod do vod povrchových 
(v každém případě by mělo být povinné uvádět souřadnice x a y). V tomto 
článku jsme se soustředili především na první jmenovaný problémový okruh, 
druhý by si zasloužil zcela samostatnou odbornou pozornost.

Na závěr si autor dovolí poznamenat, že bude časem nezbytné provést 
určité legislativní změny. Půjde především o to, aby se podařilo (při maxi-
mální vzájemné provázanosti) navrhnout novelizovaná ustanovení ve třech 
prováděcích předpisech:
1) vyhlášce č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího 

sestavení a o údajích pro vodní bilanci [9],
2) vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., 

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně někte-
rých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky 
č. 146/2004 Sb. a vyhlášky č. 515/2006 Sb. [8],

3) vyhlášce č. 391/2004 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrcho-
vých a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání 
těchto údajů do informačních systémů veřejné správy [11].
Doporučuje se předpisy novelizovat současně a příslušné pracovní skupiny 

pověřené návrhem legislativních změn sloučit v pracovní skupinu jedinou. 
Pokud by se uvedený návrh jevil jako neschůdný, měla by být vyvinuta co 
největší snaha o vzájemnou koordinaci při tvorbě všech tří novelizovaných 
předpisů. Bude nutné rovněž změnit stávající přístup tak, aby byly v maximální 
míře akcentovány v současné době široce používané technologie GIS.

Dalším problémem zůstává sběr dat prováděný s ohledem na zákon 
č. 25/2008 Sb. [5]. V daném případě jde o další „paralelní“ zajišťování 
sběru informací. Doporučuje se zvážit účelnost provedené nepřímé novely 
zákona č. 254/2001 Sb. [3] právě tímto zákonem.

S ohledem na územní působnost by měla být právně zakotvena jedno-
značná kompetence správců povodí16. Jakýkoliv centralizovaný (nezbytný 
s ohledem na potřebu zpracování celostátních statistických výkazů) systém 
nemůže plnit svou funkci bez regionálně zajištěné (s. p. Povodí již dlouho-
době provozované) odborné podpory.

Seznam použitých podkladů
[1] Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., 

zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., 
zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 81/2004 Sb., zákona 
č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 245/
2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., 
zákona č. 154/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb.

[2] Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně 
některých zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., 
zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona 
č. 110/2007 Sb. a zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona 
č. 190/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona 
č. 281/2009 Sb.

[3] Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 
znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., 
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zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., 

16  Zvláště po 1. 1. 2011, kdy došlo ke sloučení s bývalou ZVHS.

Ukazatel

Procento měřených ČOV 
z celkového počtu do 
souhrnné VH-bilance 

zahrnutých ČOV

Procento komunálních 
odpad. vod s měřenou 
jakostí z celkového 

vypouštěného množství 

2007 2008 2009 2007 2008 2009

BSK
5

99,5 99,5 99,2 99,9 99,9 99,7

CHSK
Cr

98,7 99,2 99,7 99,9 99,9 100,0

Nerozpuštěné látky 99,3 99,4 99,7 99,9 99,9 99,9

Dusík amoniakální 82,5 82,2 82,3 93,7 93,7 93,8

Dusík anorganický 66,3 64,0 61,1 85,1 88,3 88,4

Fosfor celkový 70,4 69,2 69,6 88,6 88,5 89,1

Tabulka 8. Četnost měření jednotlivých ukazatelů na odtoku z komunálních 
ČOV a odpovídající procento množství odpadních vod s měřenou jakostí 
v daném ukazateli v období 2007–2009
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The article deals with the collecting information related to discharged 
waste water. In particular, data on the quantity of discharged waste 
water and pollution are collected. At present, in the Czech Republic the 
information is provided in several ways which are not fully compatible. 
This situation creates many problems, which are described in this artic-
le. Another major point is that respondents do not fill completely the 
data. This makes that the summary data calculated for the whole Czech 
Republic are much lower than the actual situation. The text is supple-
mented by tabular assemblies, where actual pollution discharged from 
point sources of pollution in the Czech Republic is estimated. Observed 
differences are more than significant. On the basis of the findings the 
author came to the conclusion that the problem is very serious – espe-
cially when transmission of the required number of aggregated data to 
relevant European institutions will have to be ensured.

ANALÝZA FAKTORŮ A VAZEB 
OVLIVŇUJÍCÍCH STAV A VÝHLED 
ZDROJŮ A POTŘEB UŽITÍ VODY 
V ZÁJMOVÉM POVODÍ (OHŘE)

Lubomír Petružela, Jiří Dlabal
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povrchová voda – odběry vody – cena vody – náklady na správu povodí

Souhrn
Příspěvek vznikl v rámci projektu „Socioekonomická analýza dopadů 

klimatické změny ve vazbě na vodní hospodářství“ podporovaného NAZV 
ČR v roce 2010. Cílem bylo určit a ekonomicky interpretovat změny 
v odběru povrchové vody v závislosti na ceně a typu užití vody. Dále byl 
posuzován zpětný dopad změny (poklesu) odběrů do nákladů podniku 
Povodí a na schopnost zajistit návratnost nákladů na správu povodí. 
Obecně se vychází z metod empirického určení poptávkové křivky z údajů 
o spotřebě při pevné nebo neovlivnitelné ceně. Způsob regulace odběru 
povrchových vod (zákon č. 254/2001 Sb., § 6, 8) a určení ceny (zákon 
č. 254/2001 Sb., § 101) správcem povodí (na základě nákladů správy 
povodí) lze považovat za předpoklady pro užití této metody. Jako vstupní 
data jsou použity agregované údaje o skutečných odběrech z evidence 
vodohospodářské bilance (§ 21 zákona č. 254/2001 Sb., prováděcí 
vyhláška č. 431/2001 Sb.), jež je součástí vodní bilance, která jsou 
porovnána s cenou, za níž je voda v jednotlivých letech dodávána. 

Úvod
V obecné rovině lze očekávat odlišné chování poptávky v závislosti na 

ceně v jednotlivých segmentech (typech) užití, jež dohromady určuje celkový 
obecný trend poklesu odběrů povrchové vody v posledních letech.

Ve vztahu k hydro-sociální bilanci, jak byla definována v předchozí zprávě 
projektu (Petružela, 2009), lze odvodit, že ekonomické a sociální faktory, které 
ovlivňují nakládání s vodami (poptávku), jsou silným a dynamickým vlivem, 
který může způsobit jak kvalitativní, tak i strukturální reakci na dílčí i rozsáhlejší 
změny ve zdrojích vody, zejména ve spojení s klimatickou změnou. 

Tato zjištění nijak nekolidují s cíli, postupy a opatřeními v oblasti vodního 
plánování, zaměřenými ke stabilizaci a posílení zdrojů (nabídky). Ukazují, že 
ekonomické a cenové ovlivnění poptávky může být podpůrným nástrojem řešení 
přechodného nebo lokálního nedostatku vody, předcházejícím přípravu a reali-
zaci adaptačních opatření, a to dokonce s nižšími nebo téměř nevýznamnými 
dopady u uživatelů oproti vynucenému paušálnímu omezení nabídky. 

V souladu s dřívějšími předpoklady jde o doložení hypotézy, že obě 
základní stránky hydro-sociální bilance (hydrologická a socioekonomická) 
působí současně. Efektivní řešení by mělo zahrnovat jak opatření na straně 
nabídky (vyšší zabezpečenost zdrojů), tak poptávky (vyšší účinnost užití) 
s tím, že právě odezva v socioekonomickém segmentu může být relativně 
velmi rychlá a málo nákladná, tedy aktuálně velmi významná.

Zároveň lze přispět k vysvětlení zdánlivého paradoxu: Proč jsou tržní 
mechanismy, které omezeně reflektují veřejný zájem, na praktické úrovni 
v užívání vod tolerovány a v řešení všeobecného, lokálního nebo dočas-
ného nedostatku vody je jim přikládán rostoucí význam. Ceny stavebních 
i technologických částí infrastruktury a prostředků k jejich provozování 
(především práce, ale také materiálu, energií a služeb) se tvoří na trhu 
a promítají do nákladů provozu vodohospodářské infrastruktury, včetně 
adaptačních opatření. Na druhé straně poskytování produktů a služeb 
uživatelům vody se řídí pravidly nakládání s vodami nebo veřejného záso-
bování vodou a podléhá cenové regulaci. Požadavek návratnosti nákladů 
vodohospodářských služeb včetně adaptačních opatření vůči vyšší varia-
bilitě klimatického cyklu vyžaduje synchronizaci těchto mechanismů, při 
které se přirozeně uplatňují prvky trhu (cena, nabídka a reakce poptávky). 
Vynaložené náklady se vracejí v platbách uživatelů, ale jen tehdy, pokud 
služby (odběry, dodávky) využívají a pokud je cena za jednotku přiměřená. 
Celková efektivnost opatření v podmínkách omezených rozpočtů se neřídí 
udržením jednotné a prakticky absolutní úrovně dostatku vody za každou 
cenu, ale závisí též na hodnotě užitku odebrané vody pro jednotlivé spo-
třebitele a jejich ochotě ji platit, tedy i odebrat, při porovnání s náklady na 
zabezpečení vody ve zdrojích. 

Data a metody 
Analýza je založena na datech o ceně, která jsou ve tvaru srovnatelném 

se základními nákladovými a výnosovými ukazateli (složky tvořící cenu 
povrchové vody a náklady správy povodí) a jsou korelována navzájem.

Další skupina dat pochází z evidence odběrů vody z portálu ISVS Voda 
(http://www.voda.gov.cz/portal/cz/) a Souhrnné vodní bilance. Data jsou 
prezentována jako poměrové (nikoli absolutní nebo individuální) ukazatele 
agregované do skupin podle hlavních typů užití. 

Z uvedených dat o ceně a odběru lze známým způsobem (např. Frank, 
1995) odvodit poptávkovou křivku po vodě u jednotlivých typů uživatelů 
(na bázi cenové spotřební křivky – PCC). Poptávka v jednotlivých typech 
užití se zaměřuje na různé vlastnosti (funkce) vody, jejichž nositelem je 
povrchová (surová) voda. V dalším textu jsou stejným způsobem stanoveny 
dílčí poptávkové křivky pro jednotlivé typy uživatelů a vyšetřovány základní 
parametry poptávky (cenová elasticita). 

Poptávkové charakteristiky nejsou v jednotlivých skupinách užití totož-
né. Z jejich vlastností lze ve vztahu k poptávkové křivce obecně soudit 
(např. Samuelson a Nordhaus, 1991), zda vazba množství na cenu vyvo-
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lává změnu v poptávce („posun po křivce“), nebo spíše změnu poptávky 
(„posun čáry“, a změna jejího tvaru). Tam, kde je shoda s prvním typem 
chování malá nebo neprokazatelná, by bylo nezbytné zahrnout do analýzy 
další faktory (např. údaje o vývoji, technických a strukturálních změnách 
uživatelského odvětví). Odlišné charakteristiky u druhého typu chování lze 
dále popsat na úrovni základních odvozených parametrů poptávky (cenová 
elasticita), které mohou být interpretovány obvyklými metodami (více nebo 
méně elastická poptávka.) 

Ceny
Ceny tvoří první datovou sadu. Jsou rozděleny do skupin, které odpovídají 

jejich titulu ze zákona (§ 101, zákon č. 254/2001 Sb.). 
Obecně platí, že se jedná o ceny regulované (zákon č. 526/1990 Sb., 

o cenách a prováděcí opatření MF č. 1 vždy příslušného roku, kterým se 
stanovuje zboží s věcně usměrňovanými cenami). Dostupná data lze rozdělit 
do dvou nestejně velkých skupin. 

První skupina zahrnuje období před rokem 1990 (časově 1988–1990). 
Tyto ceny (nazvané „úplaty“) podle NV č. 35/1979 Sb. byli povinni platit 
správci vodního toku, popřípadě správci toho jeho úseku, v němž k odbě-
ru vody nebo k jejímu užívání dochází. Úplaty sloužily k úhradě nákladů 
spojených se správou vodních toků. Výši těchto úplat upravovaly cenové 
předpisy. Objem podléhající zpoplatnění určoval vodní zákon (ve znění 
zákona č. 138/1973 Sb. až do komplexní novely v roce 2001).

Druhá skupina zahrnuje období od roku 1990 (včetně) do roku 2009 
(poslední skutečnost), ve kterém je cena povrchové vody určována správ-
cem povodí, v tomto případě Povodí Ohře, s.p. (od roku 2001 podle § 101 
zákona č. 254/2001 Sb.).

Pro práci s celým datovým souborem lze definovat předpoklady, které 
jsou společné pro celé sledované období:
a) ceny mají charakter regulovaných cen,
b) ceny mají přímou vazbu k úhradě nákladů 

správců povodí (vodních toků),
c) ceny jsou stanovovány na dobu určitou (jeden 

rok),
d) ceny jsou uplatňovány při překročení určitého 

odebraného množství, 
e) ceny jsou stanoveny za jednotku odebraného 

množství. 
Principy mechanismu stanovení, parametry 

a uplatňování ceny odběru povrchové vody jsou 
v celém sledovaném období velice podobné. 
Principy regulace tedy nepředstavují významný 
variabilní faktor ovlivňující výši ceny. Případné 
diference lze – vzhledem k celkové délce řady (21 
let) – prověřit analýzou částí datové řady. 

Odběry 
Údaje o odběrech zachycují obecně zpoplatně-

né odběry na základě povolení, tj. takové, které 
přesáhnou stanovený roční (měsíční) objem. S tím 
jsou spojeny také další povinnosti odběratele 
povrchové vody, např. měření.

Údaje o odběrech (a dodávkách) jsou k dispozici 
ve stejné struktuře odpovídající cenovým datům, 
tj. pro „Voda (VaK)“, „Voda (energetika)“, „Voda 
(průmysl)“, „Voda (závlahy)“, „Voda (průtočné chla-
zení)“, „Voda (zatápění)“ a dále „Voda PKP“, „Voda 
PVN – zajištěná“ a „Voda PVN – bez zajištění“.

V období pokrytém datovou řadou lze rozlišit 
dvě skupiny.

První období let 1988–2001, podléhající režimu 
§ 43 zákona č. 138/1973 Sb. (platný do roku 
2001, pak nahrazen zákonem č. 254/2001 Sb.), 
který zpoplatněný odběr limitoval množstvím přesa-
hujícím 15 000 m3 ročně nebo 1 250 m3 měsíčně 
(nebo užitím síly vody k výrobě elektrické energie).

Druhým úsekem je období let 2001 až 2009 
(poslední skutečnost), kdy zpoplatněný odběr upra-
vuje § 101 zákona č. 254/2001 Sb. (v návaznosti 
na evidenci odběrů ve vodní bilanci rovněž § 22 cito-
vaného zákona) tak, že jako zpoplatněné množství 
stanovuje překročení odběru povrchové vody v obje-
mu 6 000 m3 ročně nebo 500 m3 měsíčně. 

Snížení zpoplatněného objemu vody o více 
než polovinu – při zásadní změně legislativy, tj. 
náhradě zákona č. 138/1973 Sb. zákonem č. 
254/2001 Sb. – je významnou změnou, která 
se však nemusí jednoznačně projevit v řadě dat. 
Změna limitů zpoplatněného odběru mohla jak 
přechodně (po zavedení), tak i nepřímo, spolu 
s odezvou na vývoj cen povrchové vody, působit 

jako faktor ovlivňující úspory vody, ale pouze v relativně úzkém pásmu, 
zahrnujícím odběratele těsně nebo blízko nadlimitního odběru. Tento vliv lze 
vyšetřit porovnáním obou uvedených časových úseků, nebo (lépe) vzhledem 
k celkové délce řady (21 let) zcela eliminovat analýzou dat po roce 2001. 

Údaje tedy nezahrnují objem „podlimitních“ odběrů (v tom i zdroje 
– studny a vrty – pro individuální zásobování). Zvláštním případem neevi-
dovaným v těchto datech, který však není vzhledem k podílům významný, 
může být i odběr pro snížení vláhového deficitu, který není podle zákona 
č. 254/2001 Sb. zpoplatněn. 

Analýza a zjištění
Odběry a cena

Z dostupných dat lze odvodit souhrnnou závislost mezi určenou cenou 
a odebraným množstvím vody. Tato souhrnná závislost se vztahuje ke komo-
ditě „surová“ voda a k ceně, jež je (podle principů zákona č. 254/2001 Sb.) 
pro všechny typy užití, které ji tvoří, jednotná. Tuto závislost – pro hydrolo-
gické a správní povodí Ohře lze interpretovat jako charakteristickou reakci 
poptávky na nabídkovou cenu, tedy formu poptávkové charakteristiky. To 
odpovídá obecným předpokladům pro odvození poptávky z prostých údajů 
o množství a ceně, tj., že odebírané množství není omezováno, nelinearita 
jde především na vrub důchodovému efektu a substituční efekt je vzhledem 
ke zvláštnímu charakteru a užitku surové vody jako zboží omezen. Vliv 
determinant poptávky a její posun je tlumen tím, že podobné vlivy, kterým 
jsou v uvažovaném období vystaveni uživatelé (navíc diferencovaně s rozdíly 
uvnitř oboru užití) působí i na správce povodí, který určuje cenu. 

Vyšetření uvedené závislosti jako charakteristiky poptávky po povrchové 
vodě je možné určením cenové elasticity, resp. jejího trendu. Voda je často 
dávána za příklad komodity s neelastickou poptávkou (koeficient elasticity 
E je v rozmezí mezi 0 a 1). Odvození charakteristiky elasticity tento předpo-

Obr. 1. Charakteristiky poptávky po povrchové vodě podle typů užití 

Obr. 2. Charakteristiky elasticity poptávky podle typů užití
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klad potvrzuje. Hodnoty se pohybují v rozmezí od cca 0 do 0,7 bodu a trend 
po vyrovnání mezi cca 0,5–0,2 bodu. Zaznamenaná tendence, kterou lze 
vztahovat jak k časové ose, tak i cenovému vývoji, ukazuje, že elasticita 
směrem k vyšší ceně klesá, poptávka je více konkávní. 

Reakce uživatelů na cenu vody je stále omezenější. Vývoj odběrů je v sou-
časné době v provozní terminologii popisován jako „odražení se ode dna“ 
s perspektivou mírného nárůstu. V případě, že se potvrdí předpoklad, že bylo 
dosaženo určitého „technologického“ nebo „spotřebního“ minima v užití vody, 
pak rozdíl mezi původní (vyšší) spotřebou (na kterou jsou služby správců povodí 
a její prostředky nastaveny) a aktuální (nižší) spotřebou lze považovat za rezer-
vu, využitelnou k tlumení negativních dopadů případné změny klimatu. 

Porovnání stejných vazeb v základních typech užití (obr. 1) a odvození 
parametrů odpovídajících elasticitě (obr. 2) ukazuje jednak rozdílné chování 
v jednotlivých typech spotřeby, jednak rozdíly, které by bylo možno vyjádřit 
jako „míru adaptace“ na růst cen. Odběry pro hlavní typy užití v povodí Ohře 
(s výjimkou zemědělských závlah, které tvoří i v průměru ČR menší a klesající 
podíl), tj. veřejné vodovody, průmysl a energetiku, se pohybují v podobném 
řádu. „Nejukázněnější“ je vztah objemů a ceny u odběrů pro veřejné vodo-
vody, který je ovlivňován chováním spotřebitelů konečného výrobku – pitné 
vody. Relativně dobře odpovídá korelace i pro typ závlah a energetiky. V pří-
padě průmyslu je situace nejméně uspořádaná, tudíž se vazby mezi cenou 
a množstvím velmi vzdalují od interpretace poptávkové křivky. 

Parametr elasticity, odvozený z položek podle typů užití, ukazuje na „ohý-
bání“ směrem k hodnotám blízkým 0 (neelastická poptávka) v situacích, 
odpovídajících aktuální dosažené vyšší ceně. Záporné hodnoty, zejména 
u položky průmysl, lze vysvětlit tím, že tato závislost již postrádá charakter 
poptávkové křivky. Spíše než reakce na cenu indikují změny v odvětví z jiných 
příčin (vznik, zánik, transformace výrob).

Další část analýzy se týká diverzity odběrů vody v jednotlivých typech užití 
(kromě průmyslu) a jejího možného vlivu na poptávku i její vývoj. Diverzitou 
je zde označena rozmanitost v odebíraném množství jednotlivých uživatelů 
v rámci typu užití. Sledovaným ukazatelem je zde skutečný odběr při stejné 
ceně v příslušném roce. K pokrytí zkoumaného období byl zvolen na počátku 

rok 1991, rok 2001 zhruba uprostřed a poslední uzavřený rok 2009. Závis-
losti jsou shrnuty do tří skupin podle typu uživatelů: pro veřejné vodovody, 
energetiku a závlahy, a to v podobě relativních charakteristik (podílu každého 
individuálního odběru v daném roce na celkovém odběru). Tím lze elimino-
vat i vliv metodických rozdílů při vykazování objemu odběrů pro zpoplatnění 
vody (v provozní metodice správce povodí) a jejich zaznamenání v metodice 
SVB (časové posuny, vazby na fakturaci a účtování poplatku za odběr atp.) 
a umožnit tak souhrnnou interpretaci výsledků. Poměrové ukazatele rovněž 
odstraňují razantní vliv poklesu celkového objemu odběrů, který by při absolut-
ním vyjádření překryl ostatní trendy. Důvody nezahrnutí průmyslových odběrů 
(včetně těžby) jsou obdobné uvedeným výše (změny v odvětví).

Ve všech zkoumaných případech se ukazuje tendence ke koncentraci 
poptávky, tj. buď snížením počtu odběratelů a/nebo zvýšením podílu odběru 
u větších a snížení u menších odběratelů ve skupině (graficky se projevuje 
jako posun vlevo a napřímení průběhu rozdělení). Jednoznačně se prokazuje 
u odběratelů pro vodárenské užití (obr. 3). Rozdíly mezi situací v roce 1991 
a 2001 a dále 2001 a 2009 jsou takové, že neindikují přírůstek nebo 
úbytek evidovaných odběrů, který by bylo možno přičíst na vrub změně 
v limitovaném zpoplatněném (a tedy evidovaném) odběru. 

Výsledky pro skupinu energetiky ukazují na totožný trend, i když mohou 
být více ovlivněny tradiční koncentrací odběru a relativně malou velikostí 
souboru dat (tj. 5–7 velkých elektráren).

Největší rozdíly vykazuje skupina odběrů pro závlahy, kde je patrný velký 
rozdíl mezi obdobím 1991–2001 a druhým intervalem. Vysvětlením je zánik 
mnoha menších odběrů (který se projevil ve snížení celkového odběru 
skupiny). Nelze vyloučit vliv změny v limitu zpoplatněného (evidovaného) 
odběru (většina odběrů v roce 2009 je v objemu málo nad 7 000 m3/rok; 
nespadají sem odběry pro vyrovnání tzv. vláhového deficitu). I přes relativně 
malý podíl závlah na odběrech v této skupině nelze uvažovat o dosažení 
„technologického minima“, ale naopak potřeba vody (a tedy odběry) je 
přímo závislá na suchu, a tedy i dostatku vody. 

Posledním okruhem je analýza základních ekonomických parametrů 
správce povodí ve vztahu k odběrům a ceně. 

Cenu povrchové vody stanovuje podle zákona 
správce povodí v zásadě na nákladovém základě, 
kdy by platby měly zaručit návratnost nákladů 
vynaložených na správu povodí. 

Výnosy z plateb za odběry povrchové vody 
se podílejí na výnosech správce povodí mezi 
60 a 70 %, s mírně klesající tendencí v čase. 
Zbývající rozdíl je pokrýván tržbami z provozu 
vodních elektráren a „ostatními“ výnosy (podle 
výše uvedeného vymezení).

Podíl plateb za odběry povrchové vody na pokry-
tí nákladů správce povodí se rovněž pohybuje 
mezi 60 a 70 % s tím, že mírně vzrůstá. Zbytek 
pokrývají rostoucí tržby z vodní energie a klesající 
„ostatní služby“, které si svou roli (obdobně jako 
u vlivu ve výnosech) „prohodily“ cca koncem 
90. let (obr. 4). Z trendu lze usuzovat, že (pokud 
nebude realizována žádná akce v rozvoji vlastních 
vodních elektráren), role plateb za povrchovou 
vodu v pokrytí a návratnosti nákladů služby správy 
povodí poroste. 

Podíl tržeb za elektrickou energii z vodních 
elektráren tvoří významnou položku jak z pohledu 
celkových výnosů, tak i v pokrytí nákladů. 

Z dostupných dat lze odvodit ukazatel, který 
je označen jako „cena povrchové vody bez dota-
cí z elektrické energie“. Propočet ukazuje, že 
návratnost nákladů za službu správy povodí bez 
této „dotace“ by vyžadovala trvale vyšší cenu, 
přibližně o 0,50 Kč(s) (na začátku období), resp. 
cca 1,40 Kč v aktuální situaci.

Podíl výnosů z vodní elektřiny na dotaci ceny 
povrchové vody se u správce povodí – podniku 
Povodí Ohře, s.p. – pohybuje mezi cca 17–32 %, 
aktuálně kolem 1/3. Tato skutečnost je významná 
i pro eventuální koncepty regulace cen povrchové 
vody, protože podléhá jinému regulačnímu mecha-
nismu („zelený bonus“ v podpoře obnovitelných 
zdrojů energie). 

Závěr
Poptávka

Poptávka po povrchové vodě (v zájmovém 
území) stagnuje. Její případné „oživení“, tedy vývoj 
odběrů, bude patrně sledovat trend stagnace nebo 
velmi malého kolísání (spíše v rámci meziročních 
výkyvů) za předpokladu, že nebudou strukturální 

Obr. 3. Rozložení poptávky po povrchové vodě v oboru – vývoj (typ užití veřejné vodovody) 

Obr. 4. Podíl hlavních tržeb na pokrytí – návratnosti nákladů správy povodí
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změny typu nových podniků v odvětví nebo inovace typu technologického 
zvratu, která by změnila/nahradila vodu v technologii, čili za předpokladu, že 
hlavní tendencí je pohyb po křivce, nikoli posun („shift“) křivky. Z toho plyne, 
že je nutné a efektivní zachovávat v provozu zařízení a opatření, která udrží 
bilanční zálohu rovnou cca rozdílu mezi spotřebou let 1990 a 2009 jako 
„rezervu“ pro tlumení výkyvů působených změnou klimatu.

V dalším je možné analyzovat, zda se situace nevyvíjí (a u průmyslu 
již nevyvinula) formou, kdy dochází k posunu („shift“) poptávky. Lze 
však předběžně předpokládat, že sklon (elasticita) posunuté poptávky se 
nebude vracet zpět k méně elastické poptávce, jako tomu bylo na počátku 
sledovaného období. 

Cena
Cena povrchové vody patrně neklesne (za předpokladu, že bude jednou 

z jejích nejvýraznějších funkcí zajistit návratnost nákladů vodohospodářské 
služby, zahrnované pod pojem „správa povodí“). Lze tedy odvodit, že stá-
vající vyrovnání mezi objemem a cenou, které fungovalo v podmínkách 
dostatku vody a „nákladové únosnosti“, se u uživatele posune směrem 
k optimalizaci „nákladů za vodu“ v nákladech a jejich dopadu na cenu 
produkce a služeb. Problém se (při nezbytném nutném technologickém 
objemu odběrů) posune od problému ceny k problému nákladů na jednotku 
produktu uživatele. (Předpoklad, že se jednotlivá uživatelská odvětví přiblížila 
k technologickému minimu – s menším množstvím vody produkovat nelze, ale 
nastává problém, jak nákladový agregát, tj. cenu x množství uplatnit v nákla-
dech a ceně produkce.) Náklady na vodu mohou působit substituční efekt 
v nákladech výrobců (a ovlivňovat jejich konkurenceschopnost, pokud jsou 
exportéry) i spotřebitelů. Sazbová, nestrukturovaná nákladová cena správce 
povodí začíná působit spíše jako „ad hoc“ cenový parametr, tj. „úřední cena“. 
V této situaci může fungovat i jako „cenový strop“, před kterým není úniku. 
Pokud stávající cenový mechanismus neumožňuje zahrnout vliv mezních 
nákladů jednotlivých typů užití, pak se možnosti ekonomického chování 
uživatele ve vztahu k odběru vody zužují na nutný odběr za stanovenou cenu 
z celkových zdrojů, které jsou ovlivněny i kolísáním klimatu. 

V dalším je možné analyzovat strukturovanou cenu povrchové vody. 
Jednou z možností je pevná složka sazby za zajištěný požadovaný odběr 
(zjednodušeně koncept zpoplatnění limitu povolení k odběru). 

Vývoj v užití vody
Mezi strukturou uživatelské skupiny v jednotlivém typu užití a cenou povr-

chové vody, jež zaručuje návratnost nákladů služeb správy povodí, je vazba, 
která se v čase mění. Je charakterizována „diverzitou“ odběratelů daného 
typu užití (vztah mezi objemem a počtem odběrů). Diverzita odběratelů 
obecně souvisí s rizikem rozkolísání ceny, resp. dopadem hospodářské 
pozice jednoho nebo více velkých odběratelů na celkový výnos plateb za 
odběr povrchové vody a jejich podílu na úhradě nákladů podniku Povodí. 
Vliv má několik forem. Dramaticky působí, jestliže dochází k přesunu do jiných 
aktivit v rámci téhož odvětví, jejich kapitálu do jiné formy podnikání nebo 
k úplnému zániku podnikání. Relativně stabilnější (i když nikoli statické) je 
chování odběratelů, jejichž aktivity jsou vázány v regionu obtížně přesunutel-
ným kapitálem nebo trhem. To platí především pro obor VaK a zemědělské 
závlahy. U druhých z nich však trend zahrnuje také zánik odběrů. 

Ostatní faktory
Velmi významným faktorem působícím na cenu jsou výnosy z využití stát-

ního majetku, se kterým hospodaří správci povodí, a jejich vliv na „dotaci“ 
ceny povrchové vody. Cena povrchové vody a její výše vyplývá z toho, že 
správce povodí plní veřejnou vodohospodářskou službu, určenou zákonem 
(hlavní činnost). Stanovením ceny zajišťuje návratnost nákladů na tuto službu. 

BŘEHOVÝ STABILIZAČNÍ ARMOVANÝ 
KOBEREC

Miloslav Šlezingr 

Klíčová slova
břeh – stabilizace – geosyntetikum – vegetační doprovod – řeka

Souhrn
Článek se věnuje problematice založení stabilizačního armovaného koberce jako 

možné stabilizace břehu. Využití geosyntetických sítí (geosítí) v rámci stabilizace 
břehů vodních toků a nádrží není v České republice, ale ani ve světě běžně použí-
vanou metodou. 

Využití geosyntetické sítě, popř. rohože jako vyztužujícího prvku je možné přímo na 
břehu toku či nádrže. Základ stabilizace je však v řádném prokořenění geosítě vhodnou 
travní směsí, popř. kořenovým systémem vhodných dřevin – většinou keřových vrb.

V textu popisujeme situaci, kdy mimo břehové území předpěstujeme vhodný stabi-
lizační armovaný koberec konkrétních vlastností. Je možno použít různé typy geosítí 
(podle konkrétních požadavků a podmínek) i různé druhy travních směsí (např. podle 
nadmořské výšky, způsobu namáhání svahu tvořícího břeh apod.). V našem případě 
se zabýváme popisem a vyhodnocením založení stabilizačního armovaného koberce 

Jako svého typu veřejnoprávní podnikatelský subjekt vedle této základní funkce 
hospodárně a efektivně (s cílem získat výnos a zisk z vynaložených nákladů) 
hospodaří se svěřeným majetkem státu. Výnos z tohoto hospodaření průběž-
ně (meziročně) slouží k stabilizaci ceny povrchové vody. Důležitý příspěvek 
k zájmovému povodí představují výnosy z provozu vodních elektráren. Tvoří 
až 25 % výnosů a téměř třetinou dotují cenu povrchové vody. 

Významné pro další analýzu je, že tento vliv na cenu je regulován zcela 
odlišným mechanismem (zelený bonus v rámci podpory obnovitelných 
zdrojů energie). 
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Analysis of the factors and relationships influencing the present 
state and future prospects of water resources use and water needs 
in a pilot catchment (Ohře) (Petružela, L.; Dlabal, J.)

Key words
surface water – water abstraction – price of the water – river basin 
administration costs

The article emerges from the project „Socio-economic analysis of 
the impacts of climate change in relation to water management“ NAAR 
– The National Agency for Agriculture Research – in 2010. The paper 
is aimed to identify changes in surface water abstraction due to the 
price and type of water use and offer an economic interpretation. The 
reverse impact of the changes in surface water abstractions (decline) 
on the river basin administrator´s income and his ability to guarantee the 
costs recovery was examined. It is based on general method of empirical 
determination of the demand curve from data on consumption and price 
of the water. Price is derived from the regulated abstraction price in CR 
based on river basin management costs. In the conslusions the present 
price elasticity of surface water in the Ohre catchment, changes in both 
type and diversity of the users, and a part of supporting revenues from 
water power stations is analyzed from the view of the cost recovery of 
the river basin administrator – Povodi Ohre state enterprise. 

pro konkrétní účel a lokalitu, stabilizaci nevelké části břehu poškozené například 
po rekonstrukci  břehových objektů, při sanaci erozní rýhy apod. V případě potřeby 
sanace rozsáhlých poškození, popř. návrhu úprav nově realizované stavby na toku je 
možno využít nabídky firmy Geosyntetika, s.r.o., a produktu ENKAZON. 

Úvod
V rámci řešení stabilizace svahů tvořících břeh vodního toku či nádrže jsme se zaměřili 

na návrh stabilizačního zemního koberce vnitřně vyztuženého vhodným geosyntetikem. 
Obdobné stabilizační konstrukce se již užívají, ale není vypracována jednotná metodika 
výběru vhodného geosyntetika ani vhodné travní směsi. Výrazně častěji se pro zame-
zení vzniku erozních rýh používají povrchově umísťované sítě z přírodních vláken (např. 
kokosové provazce spletené v síť, jutové sítě aj.).

Výhodou geosyntetika jakožto vnitřní výztuže svahu by měla být větší trvanlivost 
i lepší hodnota pevnosti v tahu podpořená spolupůsobením kořenových systémů travních 
směsí či vhodných dřevin.

Obdobnou problematikou jsme se již zabývali při řešení grantového projektu GAČR 
103/04/0731, jehož výsledky byly shrnuty v publikaci Břehová abraze (Šlezingr, 2005) 
a následně v publikaci Stabilizace břehů (Úradníček, Šlezingr, Míča aj., 2007). Při řešení 
problémů stabilizace břehů jsme vycházeli z dlouhodobého sledování chování břeho-
vého území vybraných údolních nádrží, jejichž břehy vykazují vysoký stupeň abrazního 
poškození, i z podkladů získaných studiem odborné literatury. 

Výrazným přínosem je dílo prof. Lukáče (STU Bratislava), především práce Vlnenie na 
nádržiach, jeho účinky a protiabrázne opatrenia (Bratislava, 1980). Dané problematice 
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Výběr vhodné travní směsi 
Dalším postupným krokem byl výběr vhodné travní směsi. Měla by být tvořena travina-

mi s bohatým, hustým kořenovým systémem, jejichž nadzemní hmota je poměrně malá. 
Travní směs musí být odolná proti sešlapání i několikadennímu zatopení. Zároveň musí 
být tvořena obecně dostupnými a v našich podmínkách prosperujícími druhy travin, jejichž 
semena je možno zajistit i ve větších objemech pro plošné a opakované výsevy.

Pro založení experimentálních ploch byly vybrány v první fázi dva druhy travních 
směsí. Jedná se o:

směs č. 1 „standard“ ve složení:
- jílek mnohokvětý „LOLITA“   20 %,
- jílek vytrvalý „PIMPERNEL“   40 %,
- jílek vytrvalý „BELIDA“   20 %,
- kostřava červená „MAXIMA“   20 %, 

která bude využita v oblasti namáhané chůzí, na březích ohrožených stékající, popř. 
proudící vodou (možnost tvorby erozních rýh) apod.; 

směs č. 2 „luční“ ve složení :
- bojínek luční „PHLEWIGLA“   23 %,
- jílek mnohokvětý „ROŽNOVSKÝ“   10 %,
- jílek mnohokvětý „LOLITA“  15 %,
- jílek vytrvalý „TOVE“   25 %,
- jetel luční „VLTAVÍN“    7 %,
- kostřava luční „LEVOČSKÁ“  20 %,

zde předpokládáme využití v oblastech mimo intravilán, při přechodu břehu v okolní 
luční porosty.

Postup založení stabilizačního armovaného koberce
Pro založení stabilizačního armovaného koberce byla vybrána experimentální plocha 

na ulici Žižkova v areálu VUT FAST v Brně. Další experimentální plochy byly založeny na 
březích brněnské údolní nádrže Brno v oblasti Rakovec a Osada a na stabilizovaném 
svahu v blízkosti mokřadů u Hartmanického potoka na Českomoravské vysočině. 
V našem popisu se zaměříme na experimentální plochu Žižkova. 

Postup založení stabilizačního armovaného koberce na experimentální ploše byl 
následující:
1. Výběr plochy – musí se nacházet na rovině, důležité je situování do polostínu, popř. 

částečné zastínění. Důležitý je také vhodný přístup ze všech čtyř stran (pohodlná 
zálivka, odplevelování, drobné úpravy).

2. Urovnání plochy, odstranění větví, kamenů.
3. Položení PVC fólie pro zjednodušení následného přenesení koberce na místo určení. 

V našem případě se jednalo o dvě PVC fólie o rozměrech 1,8 x 5 m položené vedle 
sebe.

4. Na rozprostřené fólie byla rozhrnuta 3 cm silná vrstva zeminy, včetně zapracovaného 
startovacího hnojiva.

5. Na zeminu jsme položili geosítě 3 D Mat na jednu plochu a ENKAMAT 7010 na druhou 
plochu.

6. Rozprostřené geosítě byly opět zasypány vrstvou zeminy, tentokrát silnou 2 cm, se 
zapracovaným startovacím hnojivem.

7. Každá z takto vzniklých ploch byla rozdělena na dvě poloviny a oseta travní směsí 
č. 1 a 2. Následně jsme opět přesypali semena vrstvičkou zeminy promíchanou 
s pískem silnou cca 1 cm a mírně uhutnili (za použití desek).

8. Následovala zálivka a konečné dorovnání ploch.
Tloušťky jednotlivých vrstev zeminy byly voleny po konzultacích v Ústavu tvorby 

a ochrany krajiny Mendelovy univerzity s ohledem na následnou konsolidaci a sedání, 
dále s ohledem na následnou možnost a nutnost transportu stabilizačního koberce. 
Vybrány byly tedy minimální doporučené tloušťky jednotlivých vrstev.

Založeny byly dva zemní stabilizační armované koberce, každý do poloviny oset jinou 
travní směsí. Výsledkem je založení čtyř kombinací:
3 D Mat a travní směs označená jako č. 1, 
3 D Mat a travní směs označená jako č. 2, 
ENKAMAT 7010 a travní směs označená jako č. 1, 
ENKAMAT 7010 a travní směs označená jako č. 2.

Tyto experimentální plochy byly založeny v květnu 2010. V následujících týdnech 
byla prováděna pravidelná zálivka, následně i odplevelování. Bohužel v letních měsících 
došlo vlivem sucha a tepla a také opomenutí zálivky k místnímu proschnutí trávníku 
a úhynu cca 20 % travní hmoty.

Počátkem srpna byly tedy experimentální plochy upraveny – dosety, odpleveleny, 
odstraněna byla železná armovací výztuž coby zátěž (měla za úkol zamezit odplavení či 
odvátí zeminy v první fázi při malém prokořenění).

Na podzim (10/2010) byly plochy ve velmi dobrém stavu a předpěstované stabilizační 
koberce byly připraveny k umístění na vytipovanou lokalitu (obr. 3 a 4).

Závěr
Stav experimentálních ploch byl v říjnu 2010 (5 měsíců od založení a 6 týdnů po 

následné úpravě) hodnocen jako velmi dobrý – stabilizační koberce vykazovaly souvislý 
vzrůst travních směsí, velmi dobře prokořeněnou zeminu včetně vložené armatury 
– geosyntetické sítě. Podle předběžných pokusů bylo možno s předpěstovanými stabi-
lizačními koberci bez problémů manipulovat (nadzvednout je a rolovat).

Následovalo sesekání travního koberce na výšku cca 2 cm a řádná zálivka, pak 
alespoň po dvou bezdeštných dnech stočení koberců a převoz na vybranou lokalitu 
(toto by mělo proběhnout maximálně do týdne po sesekání). Převoz se uskutečnil 
v průběhu měsíce listopadu 2010, a to na vytipovanou část břehů brněnské údolní 
nádrže, oblast Rokle).

se však dlouhodobě věnovala a věnuje také například Akademie věd ČR (Spanilá) a řada 
ústavů technických univerzit. 

K dané problematice přispěli ze zahraničních autorů především Wu (1995), Rankilor 
(1997), Budhu (2000), Lamlom-Savidge (2003) a další.

Cílem popisovaného experimentu bylo ověření možnosti předpěstování armovaného 
stabilizačního koberce pro konkrétní lokalitu, tedy s předem vybranou geosítí a předem 
vybranou travní směsí, a to právě s ohledem na danou lokalitu (například za požadavku 
využít právě určitou travní směs, která byla aplikována a osvědčila se na ostatních 
částech, jež nebyly v dané lokalitě rekonstrukcí či jinak dotčeny).

Metody řešení 
Filozofie návrhu

Základem je myšlenka navrhnout biotechnickou stabilizaci, která bude pohledově 
na svahu vypadat jako vitální plně vzrostlý travní kryt a bude okamžitě plnit stabilizační 
funkci. Jde o ochranu břehu proti vodě stékající po svahu (zamezení tvorby erozních rýh), 
proti proudící vodě při vyšších vodních stavech (základem stabilizace břehu je opevnění 
paty do úrovně cca Q

150
, popř. do úrovně dané výpočtem stability koryta), teprve výše 

po svahu přebere (doplní) ochrannou funkci stabilizační koberec. 
Další předpokládaná funkce je stabilizace svahu proti poškození chůzí, a to především 

v turisticky využívaných oblastech, kde se dá předpokládat chůze po svahu. Armovaný 
koberec by měl velmi dobře přenášet a eliminovat možná poškození způsobená vytržením 
drnu, popř. stržením drnu a okolní zeminy.

Stabilizační koberec vyztužený geosyntetickou armaturou dále působí proti hlodav-
cům (myši, hraboši, krtci), jimž významně znepříjemňuje norování a tvorbu výlezů na 
povrch nory.

Výběr geosyntetické prostorové sítě
Základem návrhu břehového stabilizačního armovaného koberce je výběr vhodné 

geosyntetické sítě jako vnitřní břehové armatury. 
Před vypracováním vlastního návrhu stabilizace byly osloveny firmy dodávající tento typ 

výrobku na trh (Kordárna Plus, a.s., Geosyntetika, s.r.o., aj.) a byly jim sděleny základní 
požadavky na geosyntetikum: Geosíť by měla být tvořena jako „chaotická“ prostorová 
změť vláken, o tloušťce minimálně 10, lépe 15 mm, tahová pevnost alespoň 1,5 kN/m, 
hmotnost pod 400 g/m2. Musí splňovat hygienické standardy (mít příslušný atest) a být 
cenově dostupná na našem trhu v dostatečném množství. 

Z nabídnutých typů byly následně vybrány ty, jejichž stabilizační působení bude 
součástí ověřování na připravovaných experimentálních plochách. Vzhledem k omeze-
ným časovým i prostorovým možnostem (výzkum je v první fázi omezen na jeden rok, 
prostorově je omezena i experimentální plocha v areálu VUT FAST v Brně) byly vybrány 
dva typy geosítí dodané Geosyntetikou, s.r.o. Jedná se o typy 3 D Mat a ENKAMAT 
7010 (obr. 1 a 2).

Obr. 1. Geosyntetická síť (geosíť) 3 D Mat 

Obr. 2. Geosyntetická síť (geosíť) ENKAMAT 7010

Vybrané charakteristiky:
Obchodní název:  Protierozní matrace 3 D Mat
Tahová pevnost:  do 1,9 kN/m
Tloušťka v mm:  18 mm
Hmotnost:   400 g/m2

Teplotní odolnost:  -30 až 100 0C

Vybrané charakteristiky:
Obchodní název:  Protierozní matrace ENKAMAT 7010
Tahová pevnost:  do 1,5 kN/m
Tloušťka v mm:  10 mm
Hmotnost:    260 g/m2

Teplotní odolnost:  -30 až 100 0C
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Zvolený postup založení stabilizačního armovaného koberce je možno – vzhledem 
k současnému stavu – jednoznačně hodnotit jako správný, včetně výběru plochy, volby 
druhu geosítí, výběru travních směsí i zvolené tloušťky vrstev. Ta byla při zakládání ploch 
(5/2010) 6 cm. Po konsolidaci a přirozeném ulehnutí byla tloušťka zeminy v 10/2010 
přibližně 3 cm. Zemina včetně armatury a kořenového systému travin je kompaktní, je 
možno s ní manipulovat. Kromě toho při problémech s manipulací je možné prostřižení 
armovaného travního koberce a jeho rozdělení na menší části (bylo odzkoušeno při 
konečném urovnávání koberce na experimentálních plochách). 

První, přípravnou, ale pro následné pokračování experimentu podstatnou a velice 
důležitou fázi můžeme tedy hodnotit úspěšně. Konečné hodnocení lze provést až 
po uložení stabilizačních koberců na vybranou lokalitu a jejich adaptaci v přírodních 
podmínkách. 

Následovat tedy bude druhá část experimentu, a sice vlastní využití ke stabiliza-
ci. Jedná se o osazení koberce do břehu, jeho zabudování jako součásti navržené 
biotechnické stabilizace. V dalších měsících budeme sledovat chování stabilizačního 
armovaného koberce v reálném prostředí. Vyhodnocení druhé části bude možné nejdříve 
na podzim roku 2011.
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Shoreline stabilization reinforced carpet (Šlezingr, M.)

Key words
bank – stabilization – geosynthetics – vegetation of a bank-river

To prevent the problems with the consolidation of the slope stabilization, we can 
propose and pre-grow an internally stabilized grass carpet in favourable conditions and 
then use this for the slope stabilization.

The basis is the selection of a suitable geotextile and grass mixture. The geotextile 
was chosen with respect to the previous long experience with similar stabilization 
at water structure Brno Bílovec and experimental plots in the Mendel University 
Arboretum. Representatives of Geosyntetika Praha also joined in the proposal of the 
suitable geonet and they significantly contributed to the final selection. Moreover, 
they provided the material for the stabilization carpet. The selected geotextile is 3 D 
Mat and ENKAMAT 7010.

Another task was to choose the appropriate grass mixture. It was important to find 
a mixture which consists of available grass species meeting the basic criteria and 
which is available in a sufficient amount. 

The grass mixture has to be resistant to trampling, needs to have a thick root 
system and small overground mass, should not be difficult to maintain and also it 
should endure occasional flooding. Therefore, we chose two possible grass mixtures 
out of the available range.

Obr. 3. Stav experimentálních ploch Žižkova po úpravě – říjen 2010 Obr. 4. Ukázka prokořenění „sendvičové“ konstrukce – říjen 2010



Membránová separace – čisté odpadní 
vody díky moderním technologiím

Rozvoj kanalizačních sítí a rostoucí nároky na kvalitu vyčištěných 
vod vypouštěných zpět do přírody vyžadují v mnoha případech 
výstavbu nové či intenzifikaci stávající ČOV na malém zastavěném 
území. Membránová separace je jedním z velice účinných řešení pro 
dosažení vysoké kvality odtoku vyčištěné vody z ČOV při malých 
nárocích na zastavěný prostor celé čistírny. 

Historie membránové separace sahá až do poloviny minulého sto-
letí, kdy začala být využívána v různých průmyslových odvětvích. 
Konstrukce membrán prošla od té doby mnoha vývojovými změnami 
a většina světových výrobců dnes používá dva základní typy mem-
brán, dutá membránová vlákna a ploché membránové archy. Použití 
jednoho nebo druhého typu membrán pro zpracování odpadních vod 
má své výhody i nevýhody, a proto Alfa Laval zkombinovala přednosti 
obou těchto typů membrán a vyvinula duté deskové membrány přímo 
pro potřeby komunálních čistíren odpadních vod. Toto jedinečné řeše-
ní umožňuje plně využít celou plochu membrány s podstatně vyšším 
filtračním výkonem a současně nižší spotřebou energie. 

Duté deskové membrány seskládané do modulu jsou zcela ponořeny 
do nádrže. Modul je vybaven systémem odvodu vyčištěné vody a dis-
tributorem vzduchových bublin, které „oplachují“ povrch membrány. 
V závislosti na hloubce nádrže a potřebné kapacitě lze na plochu 
cca 1 m2 na sebe postavit až tři moduly. Výška a šířka duté deskové 
membrány nabízí oproti jiným typům membrán větší filtrační plochu 
a její maximální využití. Čištěná voda tak prostupuje celou plochou 
membrány a vystupuje hrdly v horní části modulu. Mimořádnou 
výhodou duté deskové membrány je nízký transmembránový tlak 
(TMP) díky němuž je celé zařízení velmi jednoduché a nevyžaduje 
složité podtlakové systémy, které obvykle bývají nedílnou součástí 
membránových jednotek. Pro odvod vyčištěné vody je využito pouze 
tlaku vodního sloupce v nádrži. Nízkotlaký provoz, tangenciální 
proudění znečištěné vody po povrchu membrány a „oplach“ membrán 
vzduchovými bublinami minimalizují jejich zanášení a radikálně pro-
dlužují životnost membrán. Regenerace membrán probíhá zpětným 
proplachem vyčištěnou vodou v nastavených časových intervalech. 
Absence čerpadel a podtlakových systémů zjednodušuje obsluhu 
a údržbu celého zařízení. Spotřeba vzduchu vztažená na účinnou 
plochu je u dutých deskových membrán ve srovnání s běžně použí-
vanými membránami z plochých archů či dutých vláken o 10–25 % 
nižší. Použití dutých deskových membrán Alfa Laval přináší nejen 
vysokou kvalitu vyčištěné vody, ale i podstatné úspory energie.

membránovým archem a je odváděna ven, nežádoucí látky zůstávají 
v nádrži. K zajištění účinné cirkulace kalové vody v nádrži se využíva-
jí vzduchové bubliny, které taktéž zabraňují zanášení membrány díky 
proudění po jejím povrchu. Duté deskové membrány jsou seskládány 
do modulu s rámem z nerezové oceli.

Princip funkce membránového reaktoru s dutými 
deskovými membránami Alfa Laval

Membránový bioreaktor s dutými deskovými membránami je 
navržen tak, že filtrovaná kalová voda proudí tangenciálně mezi mem-
bránovými prvky směrem nahoru. Zatímco voda (permeát) prochází 

1. Kompletní membránový filtrační modul je ponořen v nádrži 
reaktoru (MBR). Kalová odpadní voda přitéká do modulu zespodu 
a je tažena nahoru pomocí vzduchových bublin. Proudění po 
povrchu membrány je tangenciální.

2. Voda se průchodem přes póry membrány zbavuje kalů a je 
odváděna dutinami v membránové desce. 

3. Vyčištěná voda prochází stovkami vestavěných kanálků do 
kolektoru modulu.

4. Vyčištěná voda vystupuje v horní části modulu a je odváděna 
potrubím do výstupní nádrže k opětnému použití nebo dalšímu 
zpracování.

Ilustrace: Tomas Öhrling

Společnost Alfa Laval působí v odvětví zpracování odpadních vod 
již přes 50 let. Její zařízení jako jsou dekantační odstředivky, rotační 
zahušťovače a spirálové výměníky tepla používané v procesech 
zpracování odpadních vod a kalů v komunálních a průmyslových 
zařízeních obhospodařují více než 250 milionů obyvatel. 

Posláním Alfa Laval je poskytnout svým zákazníkům ty nejlepší 
prostředky – odborníky, technologie a zkušenosti – abychom jejich 
provozu pomohli dosáhnout nejvyšší možné výkonnosti. Je samozřej-
mé, že dodáváme náhradní díly a udržujeme zařízení ve špičkovém 
stavu Navíc můžeme být považováni za poradce, kteří se rádi podělí 
o své zkušenosti z oblasti průmyslových procesů a technologií, sepa-
race látek, přenosu tepla a dopravy tekutin. S Alfa Laval, partnerem 
pro výkonnost, lze využívat prostředků celosvětové organizace. Od 
návrhu, dodávky, oprav a údržby zařízení až po konzultace výrobních 
procesů a zlepšování výkonnosti.

Ing. Jan Kobera
jan.kobera@alfalaval.comMembránové filtrační moduly Alfa Laval
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Konference  
Mokřady a klimatická změna 2011

Ve dnech 2.–5. února 2011 se v Blansku-Češkovicích konala kon-
ference „Mokřady a klimatická změna“. Konference byla pořádána 
Českým ramsarským výborem u příležitosti 40. výročí existence tzv. 
Ramsarské úmluvy. 

Ramsarská úmluva, správněji Úmluva o mokřadech 
majících mezinárodní význam především jako biotopy 
vodního ptactva, je mezinárodní úmluva pro ochranu 
a rozumné využívání mokřadů. Úmluva byla uzavřena 
2. února 1971 (tehdy Česká a Slovenská Federativní repub-
lika k ní přistoupila v roce 1990 a v roce 1993 byl založen 
Český ramsarský výbor jako poradní orgán Ministerstva 
životního prostředí ve věcech ochrany mokřadů). 

Pro nepoučeného čtenáře je třeba poznamenat, že pojem 
mokřady zahrnuje klasická rašeliniště a slatiny, říční 
nivy, rybníky a také drobné mokřadní systémy vázané na 
vodoteče nebo samostatné. Ke standardně akceptovaným 
přínosům mokřadů přibývají v posledních letech funkce 
udržování lokálního klimatu a zmirňování účinků povod-
ní. Některé mokřadní ekosystémy jsou přímo hospodářsky 
využívané, další (nivy) jsou často obětí projektů v oblasti 
stavebnictví, „meliorací“, nebo zemědělské produkce ori-
entované na krátkodobý zisk. Zvláštní skupinou jsou mokřady, které 
byly pro svoji unikátnost zapsané na seznam celosvětově významných 
mokřadů. Česká republika má těchto mokřadů na seznamu zapsáno 
celkem 12. 

Konference nepatří k akcím pořádaným pravidelně a její rozsah 
a organizace byly pozoruhodné. Program byl skutečně nabitý a témata 
konference zahrnovala prakticky celý rozsah problematiky a aspektů 
mokřadů, včetně vztahu k mokřadům. Můžeme začít ekosystémo-
vými službami mokřadů, managementem, možnými reakcemi na 
projevy klimatické změny, revitalizací poškozených nebo nadměrně 
využívaných systémů, ochranou celých (dílčích) ekosystémů a dru-
hů vázaných na mokřady a skončit u výchovy k rozumnému vztahu 
k mokřadům, přírodě a životnímu prostředí vůbec. 

Jednání bylo rozděleno do sedmi sekcí a dvou workshopů (v závor-
ce jsou uvedeni moderátoři jednotlivých sekcí a workshopů):
•	 Ekologické a ekosystémové funkce mokřadů (Martina Eiseltová, Jan 

Pokorný)
•	 Revitalizace vodních toků a jejich niv (David Pithart, Tomáš Just)
•	 Ochrana a obnova rybničních ekosystémů a přilehlých mokřadů 

(Jiří Pykal, Ivo Přikryl.
•	 Management lučních mokřadů a zamokřených luk (Karel Prach, 

Michal Hájek)
•	 Zvláštní mokřadní stanoviště (Miroslav Kovařík)
•	 Ochrana a revitalizace rašelinišť (Ivana Bufková, Karel Spitzer)
•	 Biologie a ochrana mokřadních druhů (Jan Květ, Josef Chytil)
•	 Workshop „Ekologická výchova a mokřady“ (Markéta Drábková)
•	 Workshop „Využíváme dostatečně výsledků výzkumu v praxi? 

Zkušenosti, příležitosti, bariéry“ (Mojmír Vlašín)
170 účastníků konference reprezentovalo „mokřadníky“ všech dru-

hů, od vědců a vysokoškolských pedagogů přes profesionální ochránce 
přírody po pracovníky nevládních organizací, zabývající se ochranou 
mokřadů, revitalizacemi, ekologickou výchovou apod. Pořadí profesí 
by mohlo být i opačné, protože si všichni rozuměli a diskuse standard-

ně probíhala oběma směry. Pro praktiky byly zásadní prezentované 
výsledky výzkumu různého režimu mokřadů, jejich funkce v regulaci 
hydrologických poměrů a v tvorbě klimatu, pro vědce zase konkrétní 
zkušenosti z provozu a rutinního monitoringu jednotlivých lokalit 
a oblastí. Mimo klasický „odborný rámec“ byl zásadním přínosem 
workshop „Ekologická výchova a mokřady“, kde si všichni ujasnili 
filosofii ekologické výchovy a její úskalí – na školách i v neziskových 

organizacích. Především zde platí nutnost schopnosti 
komunikace, bez které nelze publiku cokoliv sdělit, natož 
jej přimět k nějaké „akci“. 

Závěrem konference bylo účastníky přijato prohlášení 
(viz příloha), ve kterém jsou uvedeny naléhavé problé-
my mokřadů a také doporučení pro mokřady ČR. Další 
informace a materiály jsou k dispozici na webové adrese 
konference: www.mokrady2011.

RNDr. Josef Fuksa, CSc.
předseda Českého ramsarského výboru

Výzkumný ústav vodohospodářský VUV T.G.M.

Mgr. Libuše Vlasáková
tajemnice Českého ramsarského výboru

národní zástupkyně pro Ramsarskou úmluvu  
odbor mezinárodní ochrany biodiverzity

Ministerstvo životního prostředí ČR
Libuse.Vlasakova@mzp.cz 

Prohlášení účastníků konference „Mokřady 
a klimatická změna“, pořádané u příležitosti 40. výročí 
podepsání Ramsarské úmluvy o mokřadech 
ve dnech 2.–5. února 2011 v Blansku

Konference ke 40. výročí existence Ramsarské úmluvy o mokřadech 
byla uspořádána Českým ramsarským výborem, poradním orgánem 
Ministerstva životního prostředí ve věcech ochrany mokřadů a pod-
pořena Ministerstvem životního prostředí. 170 účastníků konference 
projednalo v sedmi sekcích a dvou workshopech problematiku všech 
typů mokřadů v ČR, jejich funkce, ochrany, managementu a jejich 
úlohy v krajině, s orientací na aspekty klimatické změny. Účastníci 
konference zastupovali výzkumné organizace, správce povodí, chrá-
něné krajinné oblasti, národní parky, státní správu, technické orga-
nizace, školy a neziskové organizace. Jak forma a průběh konference, 
tak obsah referátů a diskuse k nim byly účastníky velmi dobře přijaty 
a Český ramsarský výbor byl zavázán dále udržovat diskusní fórum 
založené touto konferencí.

Klimatická změna ve svých scénářích pro území ČR přináší pře-
devším prognózu zvýšeného výskytu extrémů – přívalových dešťů 
a dlouhodobého sucha, tedy rizika povodní a dlouhodobých nízkých 
průtoků na tocích. Mokřady tyto extrémy účinně vyrovnávají, což 
se prokázalo např. při povodních v letech 1997 a 2002. Mokřady 
dále fungují jako přirozená centra biodiverzity, a to na jak lokální, 
tak regionální úrovni, a obecně jako základ naplnění současných 
snah o udržení vody v naší krajině. Naprosto nezastupitelný je jejich 
význam pro vodní ptactvo a pro udržení vzácných a ohrožených 
organismů, endemitů i druhů ohrožených na celé planetě Zemi. Další 
existence a zachování prospěšných funkcí mokřadů vyžaduje, aby 

u
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byly přiměřeným způsobem chráněny a aby jejich management byl 
orientován na dlouhodobé udržitelné využívání. 

Mokřady a jejich funkce v krajině jsou v současné době ohroženy 
především těmito jevy:
•	 Odvodňování mokřadů i okolní krajiny.
•	 Eutrofizace v důsledku nadměrného zatížení minerálními živinami 

z bodových i plošných zdrojů; u rybníků způsobované nadměrným 
zaměřením na jejich produkční funkci. 

•	 Regulace větších i menších toků, vedoucí ke zrychlenému odtoku 
vody a v jeho důsledku ke ztrátě výměny vody v korytech toků 
s vodou v říčních nivách. Fragmentace toků a mokřadů, a tím 
i migračních cest na ně vázaných organizmů. 

•	 Nadměrné hospodářské využívání lužních lesů a vlhkých luk, zamě-
řené na krátkodobý ekonomický efekt a nezohledňující zejména 
jejich druhové bohatství a hydrologickou funkci.

•	 Přímá likvidace mokřadů pro získání stavebních pozemků nebo 
využívaných civilizační infrastrukturou (zejm. dopravní cesty). 
Mokřady poškozuje také jejich zaplavení při necitlivé výstavbě 
vodních děl (přehrad, plavebních zařízení apod.).  

•	 Narušování rašelinišť zejména velkoplošnou těžbou rašeliny, jež je 
prakticky neobnovitelným přírodním zdrojem. 

•	 Invaze nepůvodních druhů rostlin a živočichů do mokřadů a měl-
kých vod.

•	 Necitlivé terénní úpravy při regulaci vodotečí a tzv. rekultivacích, 
nerespektujících přirozený rozvoj krajiny, vegetace a fauny, urba-
nizace území sousedících s mokřady a řešení regulace odtoku vody 
z krajiny velkými investičními stavbami.

•	 Nedokonalá právní ochrana mokřadů.
Zachování funkce mokřadů, jejich úlohy v udržování klimatu 

a zmírňování důsledků klimatické změny a jejich udržitelné hospo-
dářské využívání v rámci obcí, krajinných celků a povodí vyžaduje 
především tato opatření:

1. Uznávat revitalizace mokřadů za opatření ve veřejném zájmu.
2. Pozemky v říčních nivách udržovat ve vlastnictví státu, převádět je 

do vlastnictví státu a v pozemkovém fondu udržovat pozemky pro 
jejich směnu.

3. Zahrnout zamokřené plochy a mokřadní biotopy mezi krajinné prv-
ky v  systému agroenvironmentálních opatření – podmínky „Dob-
rého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC )“ a doplnit 
agroenvironmentální opatření o dotace na ochranu zamokřených 
ploch a mokřadních biotopů.

4. Do obecného chápání funkce mokřadů zahrnout ekosystémové 
služby, které mokřady prokazují společnosti, včetně krajinotvorné 
funkce. 

5. Ve školách, institucích státní správy a samosprávy a v  neziskových 
organizacích podporovat vzdělávací programy zaměřené na neza-
stupitelnou funkci mokřadů v koloběhu a zadržování vody v krajině 
a na jejich ochranu a obnovu.

6. Vytvořit motivační podmínky v ekonomické oblasti podporující 
revitalizaci mokřadů a je ovlivňujících narušených krajinných 
struktur a objektů, s vyloučením stereotypních velkoplošných 
řešení. Podporovat původní funkci mokřadů při udržování vody 
v krajině a nenahrazovat ji nákladnými stavbami.

7. Při tvorbě územních plánů respektovat ochranu a obnovu mokřadů, 
včetně těch nejmenších, v souladu s aplikací Rámcové směrnice pro 
vodní politiku ES (90/2000/EC) a s principy a závazky Ramsarské 
úmluvy. 
Doporučujeme proto všem institucím, aby mokřadům věnovaly 

pozornost a podporovaly jejich ochranu, udržitelné využívání a stu-
dium jejich funkcí v krajině – jak na celostátní, tak na regionální 
a lokální úrovni.

V Blansku 4. února 2011

Ekonomický a institucionální přístup 
ke zlepšení vztahů mezi zemědělstvím 
a vodní nádrží Švihov

Mezinárodní konference „Voda v krajině“, která se konala ve dnech 
9. – 10. 2. 2011 v Praze, přinesla řadu posunových poznatků jak obec-
ně tak ve vztahu k problémům vodní nádrže Švihov. Ukazuje se, že 
již existují, resp. jsou známy:
– vyspělé monitorovací systémy a dlouhodobé časové řady údajů 

o stavech v dané oblasti,
– informace o jednotlivých zdrojích znečišťování,
– metody, přístupy a plány k řešení problémů, které vycházejí také 

z dobrých příkladů ze zahraničí (např. z kooperačních smluv mezi 
zemědělci a institucemi distribuce vod v Německu),

– dostatečná stimulační opatření zemědělské politiky ke zlepšení 
vztahů zemědělství k vodnímu režimu krajiny.
Zemědělci v dané oblasti hospodaří v méně příznivých přírodních 

a klimatických podmínkách (v tzv. oblastech LFA – Less Favoured Are-
as), které jsou výrobně i ekonomicky vhodné pro extenzivní faremní 
systémy, méně náročné na energetické a chemické vstupy. Nadále však 
přetrvávají intenzivní faremní systémy, spojené s živočišnou výrobou 
s krmivovou základnou na orné půdě, a v poslední době se rozvíjejí 
intenzivní systémy na orné půdě s vazbou na nově budované bioply-
nové stanice. Stupeň zornění se blíží 80 %, což naprosto neodpovídá 
výrobním podmínkám oblasti. Vodní eroze půdy, retence vody a pro-
sakování chemických přípravků na ochranu rostlin z intenzivních 
faremních systémů patří mezi nejzávažnější dlouhodobé problémy 
ve vztahu k vodní nádrži Švihov.

Otázkou je, proč dosažený vyspělý know how ve spojení s dosta-
tečnými stimulacemi zemědělské politiky nevedou k žádoucím změ-
nám, resp. jaké jsou bariéry jejich implementace do reality. Průzkum 
mezi zemědělskými podniky v dané oblasti identifikoval zejména 
tyto bariéry:
–  složitá, rozsáhlá a extrémně fragmentovaná vlastnická struktura 

v zemědělství, ústící také do nižšího vnímání internalizace účinků, 
resp. do vysokých transakčních nákladů žádoucích změn,

– převažující sebe-zaměstnanecká orientace v rozhodování manage-
mentu zemědělských podniků, která preferuje udržování zaměst-
nanosti v intenzivních faremních systémech,

– protichůdně působící opatření zemědělské, energetické a vodo-

hospodářské politiky, vedoucí v konečných důsledcích k tomu, 
že náklady příležitosti intenzivního užití půdy jsou nižší než její 
žádoucí méně intenzivní využití,

– nedostatek finančních zdrojů pro řešení bodových zdrojů znečiš-
tění,

–  méně účinné poradenské systémy.
Kromě vnitřních překážek existují v dané oblasti významné insti-

tucionální bariéry pro efektivní a pro všechny aktéry (tj. zemědělce, 
podniky povodí, úpravny a distributory vody, spotřebitele vody, 
daňové poplatníky) „win-win“ řešení problémů, tak jako je tomu např. 
v Německu. Institucionální bariéry vyplývají ze specifické organizace, 
vazeb a smluv v systému distribuce vody z vodní nádrže Švihov, které 
velmi znesnadňují „win-win“ řešení. 

Další výzkumné a projekční úsilí ve zlepšování vztahu zeměděl-
ství-voda by mělo být přednostně orientováno na řešení, resp. 
odstraňování uvedených bariér tam, kde je to reálné. V tomto úsilí 
jde zejména o pozici České republiky k formování budoucí Společné 
zemědělské politiky EU po roce 2013, s vědomím úkolů a závazků, 
které vyplývají pro ČR z rámcové vodní směrnice EU a z navazujících 
nařízení EU. Jde například o:
– další zpřísnění podmínek křížové shody (cross compliance) pro 

poskytování přímých plateb zemědělcům v rámci tzv. dobrých 
zemědělských a environmentálních podmínek (GAEC), zejména 
pro snižování vodní eroze;

– využití části přímých plateb k jejich „ozelenění“, tj. k platbám za 
nadstandardní chování zemědělských podniků ve smyslu úhrady 
„přeshraničního, evropského public goods“;  

– propojení přímých plateb pro znevýhodněné oblasti s rámcovou 
vodní směrnicí EU, resp. s vodním zákonem ČR (např. v kompen-
zacích za žádoucí hospodaření v ochranných pásmech vodních 
zdrojů II);

– řešení vlastnických práv, resp. kompenzací vlastníkům půdy 
v případě žádoucí konverze zemědělské půdy vedoucí k potencio-
nálnímu snižování její hodnoty;

– celkové sladění stimulačních opatření pro vyváženou produkci 
soukromého a veřejného zboží ze zemědělství, tzn. sladění opatření 
obou pilířů Společné zemědělské politiky EU ke zvýšení žádoucích 
synergických účinků ve vztahu zemědělství-voda. 

doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc.
Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

doucha.tomas@uzei.cz

161vh 4/2011



WATENVI představí novinky 
i nejnovější legislativu

Pro nadcházející 17. ročník Mezinárodní vodohospodářské výstavy 
Vodovody–Kanalizace, který se uskuteční v rámci Mezinárodního 
vodohospodářského a ekologického veletrhu WATENVI na brněnském 
výstavišti od 24. května do 26. května 2011, připravujeme nejen zají-
mavé expozice, ale i atraktivní doprovodný program. Pozornost bude 
věnována především otázkám nové legislativy, tedy zákonu o vodách. 
Pro vlastníky vodohospodářské infrastruktury připravujeme informace 
o možnostech jejího financování a současných požadavcích na obsah 
nových smluv mezi vlastníky a dodavateli vodohospodářských služeb. 
Nedílnou součástí veletrhu WATENVI je 17. mezinárodní veletrh 
techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí Envibrno. Expo-
zice vystavovatelů i bohatý doprovodný program budou soustředěny 
do příjemného prostředí moderního pavilonu P. Praktické ukázky 
protipovodňové ochrany, které připravuje MŽP a Česká protipovod-
ňová asociace, budou probíhat po celou dobu veletrhu ve venkovní 
expozici v bazénu před pavilonem Z.

Plnění požadavků EU v oblasti likvidace odpadních vod 
Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního 

prostředí v současné době provádí prověrku aglomerací z pohledu 
plnění požadavků Směrnice 91/271/ES na čištění odpadních vod. 
Podle ní měla ČR zajistit do konce roku 2010 řádné čištění a odvádění 
odpadních vod v aglomeracích nad 2000 obyvatel. Celkový proces 
přípravy žádostí o financování vodohospodářských investic ze zdrojů 
OPŽP byl velice náročný z hlediska finančního i technického zpra-

cování projektu. „Nejistota v získání a rozsahu objemu finančních 
prostředků zpozdila zahájení přípravy projektů a je i jedním z důvodů, 
proč drobní vlastníci (obce), kteří nemají dostatek vlastních finanč-
ních prostředků, nezahájili včas proces přípravy projektů a žádostí 
o spolufinancování z OPŽP. Podrobným rozpracováváním podmínek 
přijatelnosti s doplňováním dalších podmínek a regulačních nástrojů 
se celý proces stal svojí vysokou administrativní a finanční náročností 
pro žadatele projektů téměř neschůdný. Časová ztráta několika let se 
odráží v realitě schvalování a čerpání prostředků na projekty z OPŽP 
a je hlavním důvodem nesplnění závazku ČR,“ upřesnil Ing. František 
Barák, předseda představenstva SOVAK. 

Novela zákona o vodách reaguje na vývoj  
ve vodním hospodářství

Jedním z hlavních témat doprovodného programu bude novela 
zákona o vodách. Pro oblast vodního hospodářství novela přinesla 
několik zásadních změn, a to zejména úpravu plánování v oblasti vod, 
posílení zásobování obyvatelstva pitnou vodou, řešení srážkových vod 
a zneškodňování odpadních vod. „Pro obor vodovodů a kanalizací je 
zásadní změnou posílení významu zásobování obyvatelstva pitnou 
vodou, které se podařilo prosadit na roveň ochrany vodních ekosysté-
mů. Tato změna zajistila legalizaci odběrů vody z vodních zdrojů při 
zajištění zásobování obyvatelstva v mimořádných situacích a možnost 
regulace nakládání s vodami v případě využití vodních zdrojů vyme-
zených v plánech rozvoje vodovodů a kanalizací. Další významnou 
změnou je nový pohled na hospodaření se srážkovými vodami,“ uvedl 
Ing. Barák. Vodní zákon obsahuje také obecnou povinnost pro staveb-
níky zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění srážkových vod 
v souladu se stavebním zákonem. Ten stanovuje kritéria pro vymezení 
stavebního pozemku tak, aby bylo vyřešeno vsakování nebo odvádění 
srážkových vod ze zastavěných nebo zpevněných ploch, pokud se 
neplánuje jejich jiné užití.  Důležité pro obor vodovodů a kanalizací 
je nové  vymezení vztahu srážkových vod k odpadním vodám.

Více informací na www.watenvi.cz
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Technologie čištění odpadních vod 
z úpravy povrchu

Počátkem března 2011 oslavila společnost Quins 20 let 
působení na trhu se systémy vodního hospodářství. I po 
těchto letech jsou hlavní částí výrobkového portfolia 
čistírny průmyslových odpadních vod. Postupem času se 
společnost orientuje zejména na středně a silně znečiště-
né odpadní vody, které jsou kontaminovány především 
emulgovanými ropnými látkami, tenzidy, fosfáty, těžkými 
kovy a podobně. Jednotky Quins nacházejí proto své uplat-
nění především v provozech předúpravy povrchu. Těmto 
odpadním vodám je věnován i následující článek.

Likvidace kapalných odpadů z předúpravy povrchu
Úvod do problematiky

Při předúpravách povrchu kovových materiálů 
přichází v úvahu převážně odmašťování a fosfátová-
ní nebo jiné pasivační postupy. V současné době se 
pro tyto předúpravy používají téměř výhradně vod-
né roztoky tenzidických odmašťovacích prostředků 
a pasivačních činidel, případně i sdružených 
přípravků s kombinovaným odmašťovacím a pasi-
vačním účinkem. Předúpravy se obvykle provádí 
ponorem nebo postřikem a prakticky ve všech pří-
padech je nutný důkladný oplach po jednotlivých 
operacích. Pracovní lázně je nutno periodicky obměňovat, frekvence 
výměny se pohybuje v rozmezí cca 2–8 týdnů.

Z procesu předúpravy povrchu tedy vystupují dva základní typy 
odpadních vod – vyčerpané pracovní lázně a oplachy. I když se více-
stupňovým oplachem s protiproudým průtokem dosáhne význam-
ného snížení množství oplachových vod, bývá poměr množství 
oplachů k vyčerpaným lázním cca 10 : 1 až 20 : 1. Oplachy přitom 
svým složením odpovídají zhruba pracovním lázním zředěným vodou 
v poměru 1 : 10 až 1 : 15. 

Kontaminace oplachů je obvykle tak vysoká, že není možné je bez 
předčištění vypouštět do splaškové kanalizace. I když se dnes v pra-
covních lázních používají poměrně zředěné roztoky (obvykle 1–2%), 
je kontaminace vyčerpaných lázní tak vysoká, že nejen není možno 
je v žádném případě vypouštět do splaškové kanalizace, ale je i velmi 
obtížné tyto vyčerpané lázně přímo čistit. Jejich likvidace  spalováním 
nebo odpařováním rovněž naráží na řadu technických problémů. 
Z našeho hlediska se jeví jako schůdná technologie současného 
zneškodňování vyčerpaných pracovních lázní a oplachů. Obvykle se 
nejedná o příliš velká kvanta odpadní vody, je možno předpokládat, že 
například u středně velkých lakoven bude denní produkce odpadních 
vod řádově 1–5 m3 denně, u velmi velkých provozů pak produkce 
odpadní vody nepřekročí 5 m3 za hodinu.

Technologie likvidace kapalných odpadů
Podle našich zkušeností je pro likvidaci odpadních vod z předúpra-

vy povrchu stále vhodná klasická technologie chemické deemulgace 
hydrolyzujícími solemi (např. síran železitý), úprava pH přídavkem 
vápenného hydrátu, sorpce kontaminantů na bentonit, vyvločkování 
kalu, jeho separace sedimentací a odvodnění filtrací. Odvodněné kaly 
se pak likvidují spalováním, biodegradací nebo solidifikací u speci-
alizovaných firem. Před vlastním čištěním odpadních vod je třeba 
zajistit směšování jednotlivých typů vyčerpaných pracovních lázní 
a oplachů tak, aby se zajistilo vhodné synergické působení jednotli-
vých přípravků a přijatelný obsah jednotlivých kontaminantů tak, 
aby bylo dosaženo maximálního čisticího efektu. Například je možno 
vhodně využít vyčerpané mořicí lázně namísto přídavku síranu žele-
zitého nebo k úpravě pH apod. Pokud některé odpadní vody obsahují 
šestimocný chrom, je nutno před jejich smíšením s ostatními vodami 
provést redukci šestimocného chromu na trojmocný, ostatní operace 
je možno provádět až po smíšení. K tomu se obvykle využívá redukce 
pyrosiřičitanem sodným v kyselém prostředí za důsledné kontroly pH 
a redox potenciálu.

Samozřejmě je možno v procesu čištění odpadních vod využít 
i membránové procesy jako je mikrofiltrace nebo ultrafiltrace. V sou-
časné době se tyto postupy jeví jako efektivní pro regeneraci někte-
rých pracovních lázní, což vede k prodloužení jejich životnosti a tím 
snížení imisí kontaminantů do odpadních vod. Dnešní ekonomické 

poměry, zejména poměrně nízká cena vody ve srovnání se západní 
Evropou, zatím nepodporují použití membránových procesů pro 
samotnou likvidaci odpadních vod.

Velkým problémem u všech čisticích postupů je obsah rozpuště-
ných látek ve vyčištěné vodě. I když se dnes používají velmi účinné 
odmašťovací prostředky aplikované v nízkých koncentracích, proniká 
z těchto přípravků do odpadní vody určité množství rozpustných 
anorganických solí alkalických kovů. I z vlastní reakce deemulgačních 
činidel vznikají rozpustné anorganické soli. Při použití síranu žele-
zitého v kombinaci s vápenným hydrátem vzniká jako produkt síran 
vápenatý – tedy sádra. Bohužel sádra není zcela nerozpustná, rovno-
vážná koncentrace je kolem 2 gramů na jeden litr vody. Někdo sice 
může navrhnout dočišťování vody ionexy, toto řešení je však pouze 
zdánlivé, protože následně nastává problém s likvidací eluátů z ione-
xových kolon. S ohledem na praní kolon kyselinou chlorovodíkovou 
a hydroxidem sodným pak eluáty obsahují celkem až dvojnásobek 
rozpustných anorganických solí než původní odpadní vody. Zdá se, 
že jediné schůdné řešení je v používání dostatečného množství vody 
pro oplach (ostatně to obvykle vede k lepší kvalitě povrchu) a v kal-

kulovaném směšování vyčištěné odpadní vody 
s jinými vodami (chladicí, splaškové).

Zařízení firmy QUINS pro likvidaci kapalných 
odpadů

QUINS spol. s r. o. se zabývá navrhováním, 
výrobou a instalací zařízení pro likvidaci odpad-
ních vod z předúpravy povrchu již deset let. Pro 
tyto účely využíváme shora uvedené klasické tech-
nologie chemické deemulgace, případně redukce 
šestimocného chromu. Máme rovněž k dispozici 

mikrofiltrační a ultrafiltrační jednotky. 
Podle množství a charakteru odpadních vod můžeme nabídnout 

celou škálu zařízení, od malých vsázkových jednotek s kapacitou 1 m3 
(do 3 m3 denně) na várku s ruční obsluhou přes jednotky 2 a 3 m3 na 
várku s ruční obsluhou nebo automatickým provozem až po průtočné  
linky s automatickým provozem a s kapacitou do cca 6 m3 za hodi-
nu. Vsázkové jednotky do 3 m3 na operaci jsou typizované, je u nich 
samozřejmě možná úprava pro konkrétní aplikaci. Průtočné jednotky 
navrhujeme jako atypické podle konkrétních podmínek. Jako příslu-
šenství vyrábíme a dodáváme skladovací a manipulační nádrže jak 
samonosné, tak pro podzemní instalaci, o objemech od desítek litrů 
do desítek kubických metrů. Tyto nádrže mohou mít různé vestavby, 
míchadla, víka, šikmá nebo kónická dna, hrdla atd. Pro odvodňování 
kalů vyrábíme pro malé jednotky gravitační filtry s malými kalovými 
políčky, pro větší kapacity zajišťujeme dodávku kalolisů. Jako doplň-
ková zařízení dále vyrábíme a instalujeme fibroilové filry nebo rege-
nerovatelné filtry s plovoucí náplní a lamelové odlučovače. Veškeré 
nádrže a ostatní zařízení jsou vyráběny svařováním z termoplastů 
(polyethylen, polypropylen nebo polyvinylchlorid), potrubní rozvody 
jsou obvykle z PVC.

Rozsah dodávky
Firma QUINS  je schopna zajistit kompletní dodávku technologie 

kromě stavební přípravy v rozsahu:
•	 vypracování nabídky,
•	 vypracování technologického projektu,
•	 výroba zařízení a nákup kompletačních prvků,
•	 montáž zařízení včetně vyzkoušení, seřízení a zaškolení obsluhy,
•	 dodávka chemických činidel pro provoz zařízení,
•	 vypracování provozních návodů, případně provozního řádu.

Za stavební připravenost (není součástí naší dodávky) se považuje 
zejména:
•	 výkopové, stavební a betonářské práce,
•	 zřízení přívodu elektrické energie a vody do místa instalace,
•	 zřízení kanalizační přípojky do místa instalace.

Další informace
Další informace o výrobní náplni a sortimentu firmy QUINS je 

možno získat:
•	 na internetové adrese www.quins.cz 
•	 telefonicky na čísle +420 377 972 233 
•	 e-mailem: info@quins.cz

Ing. Jan Kačín
QUINS spol. s r. o. 

Plzeň
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Možnosti měření projevů 
vodní eroze objemovou 
kvantifikací erozních rýh
Miroslav Dumbrovský, Veronika Sobotková, Jana Podhrázská

Klíčová slova
vodní eroze – rýhová a mezirýhová eroze – ztráta půdy

Souhrn 
Princip vodní eroze spočívá v uvolnění půdních částic vodou 

a v jejich transportu a akumulaci v transportních a akumulačních 
morfologických krajinných polohách v hydrografické síti a ve vod-
ních nádržích. V příspěvku je věnovaná pozornost zejména proble-
matice mezirýhové a rýhové eroze. K rýhové erozi přispívá plošný 
povrchový odtok a jím transportované částice z mezirýhového 
prostoru a následně soustředěný povrchový odtok o malé hloubce 
ve vlastních erozních rýhách – TOY a kol., 2001. Rýhová eroze je 
charakteristická vznikem erozních rýh, které jako drobné kanálky 
vedou povrchový odtok, který způsobuje také změnu tvaru erozních 
rýh v čase. Prostorová lokalizace a parametry tvaru erozní rýhy jsou 
dány stabilitou a odolností půdy (K faktorem), sklonem svahu, smě-
rem a výškou přímého odtoku a vegetačním pokryvem povrchu.

Jako zájmové území bylo vybráno k. ú. Šardice, typické velmi 
sklonitým reliéfem se sprašovými pokryvy. Měření probíhala 
přímo v terénu na výzkumných plochách, které byly situovány na 
pozemcích se sklonem nad 10 %, kde je pěstovaná širokořádková 
plodina – kukuřice – po spádnici. Pomocí erodoměru bylo zaměře-
no několik set příčných profilů půdy, z nichž byl vypočítán objem 
erozních rýh.

u

Úvod
Příspěvek pojednává o volumetrické kvantifikaci projevů vodní 

eroze. V rámci řešení výzkumného projektu NAZV č. QH92298 byla 
vyvinuta speciální metoda, která umožňuje získání dat potřebných 
pro stanovení ztráty půdy. Na VUT v Brně, Ústavu vodního hospo-
dářství krajiny, bylo navrženo a realizováno zařízení (erodoměr), 
které umožňuje zaměření příčného profilu povrchu půdy. Pomocí 
erodoměru je možné zaměřit objem vzniklých erozních rýh. První 
myšlenku vedoucí k zaměření změny povrchu půdy pomocí erodomě-
ru měli RANGER A FRANK (1978). Jednalo se o výpočet ztráty půdy 
na pozemcích, které vznikly odtěžením dřeva. Tuto metodu použili 
i další autoři, jako např. HUDSON, N. W. (1993), BERNSDORF, B., 
RICHTER, G., SCHMIDT, R. G. (1995) a u nás ji také podrobně roz-
pracovala TOMANOVÁ, O. 1998). 

Zaměřením příčného profilu je možné kvantifikovat velikost 
erozních rýh a efemérních strží (TOY a kol ., 2001), které vznikly na 
svažitém pozemku po přívalovém dešti. Erozní rýhy jsou zpravidla 
výsledkem nesprávného obhospodařování zemědělských pozemků. 
Zemědělci se bohužel příliš nezabývají ochranou půdy a často pěstují 

na svažitých, po spádnici příliš dlouhých pozemcích širokořádkové 
plodiny. Výsev těchto plodin je prováděn po spádnici (kolmo na vrs-
tevnice) a bez uplatnění protierozních opatření. Plošný povrchový 
odtok se dále po svahu mění v soustředěný povrchový odtok, a gene-
ruje tím tvorbu erozních rýh. 

K rýhové erozi přispívá plošný povrchový odtok a jím transportova-
né částice z mezirýhového prostoru a následně soustředěný povrcho-
vý odtok o malé hloubce ve vlastních erozních rýhách. Jestliže objem 
odnosu splavenin z mezirýhového prostoru je větší než transportní 
kapacita odtoku v erozních rýhách, začíná se i v erozních rýhách 
projevovat depozice sedimentu. To se stává v případě poklesu sklonu 
v dolní části konkávního svahu či v případě přítomnosti opatření 
k snížení povrchového odtoku, např. zasakovacích a sedimentačních 
zatravněných pásů.

Rýhová eroze je charakteristická vznikem erozních rýh, které 
jako drobné kanálky vedou povrchový odtok, který způsobuje také 
změnu tvaru erozních rýh v čase. Prostorová lokalizace a parametry 
tvaru erozní rýhy jsou dány stabilitou a odolností půdy (K faktorem), 
sklonem svahu, směrem a výškou přímého odtoku a vegetačním 
pokryvem povrchu.

Dalším faktorem ovlivňujícím parametry erozních rýh je nerov-
noměrné tečné (tangenciální napětí) povrchového odtoku v okraji 
vzniklé erozní rýhy. Tečné napětí a erozivita je největší ve středu eroz-
ní rýhy. Změna tvaru a rozšiřování erozní rýhy je způsobeno mecha-
nickým rozrušováním stran profilu erozní rýhy, kdy se zvětšuje její 
sklon a nastává kolaps přirozené stability a zborcení stěn do prostoru 
erozní rýhy, odkud je tento materiál transportován dále soustředěným 
povrchovým odtokem o malé hloubce až k oblasti depozice. 

Jakmile se erozní rýha prohloubí až na neerodovatelnou vrstvu, 
začíná se erozní rýha rozšiřovat v závislosti zejména na charakteris-
tikách přímého odtoku. Erozní rýha se přestane rozšiřovat a tvarově 
měnit v případě, kdy charakteristiky následujících odtoků nedosa-
hují parametrů odtoku generujícího, tzv. finální šířky a tvaru erozní 
rýhy. TOY a kol. (2002) uvádí, že rýhová eroze je největší v případě 
výskytu přívalové srážky ve fázi po kultivaci a zasetí kultury, větší než 
u následných srážek, kdy systém rýh je již generován, kdy se dále ještě 
může uplatnit faktor listové pokryvnosti území.

Obr. 4. Ukázka měření v terénu pomocí erodoměru

Obr. 5. Schéma erodoměru

Obr. 6. Erodoměr při modelovém měření
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Obr. 1. Sklonitostní poměry na vybrané řešené lokalitě v k. ú. Šardice

Obr. 2. Zobrazení  soustředění odtoku a odtokových linii v zájmové lokalitě

Obr. 3. Situace modelových výzkumných ploch v k. ú. Šardice

Materiál a metoda

Charakteristika území
Zájmové území je situováno v povodí Šar-

dického potoka, které se nachází v Jihomorav-
ském kraji v okrese Hodonín. Samotný poze-
mek, na kterém probíhalo měření, se nachází 
v západním cípu katastrálního území. Výměra 
pozemku je 68,1 ha, řešená lokalita s výzkum-
nými plochami se nachází na svahu převážně 
se severní a severovýchodní expozicí.

Zájmové území je součástí pahorkatiny 
Kyjovské. Terén je mírně členitý, o průměr-
né nadmořské výšce 250 m, mírně stoupá 
z jihozápadu na sever a severovýchod, kde 
místy překračuje hranici 300 m. Na vybrané 
lokalitě je sklon svahu v horní a dolní částí 
15–20 %, ve střední části je sklon svahu 
20–30 % (obr. 1).

Pedologicky leží území v oblasti černo-
zemních půd. Nejrozšířenější hlavní půdní 
jednotkou (HPJ) je v k.ú. Šardice HPJ 08. 
Na řešeném pozemku se v horní a spodní 
části svahu nachází HPJ 08 a ve střední části 
svahu HPJ 40.

Popis daných HPJ vyskytujících se na 
řešeném pozemku (vyhl. č. 327/1998 
Sb.):

HPJ 08 – Černozemě modální smyté, kde 
dochází ke kultivaci přechodného horizontu 
nebo substrátu na ploše větší než 50 %, na 
spraších, sprašových a svahových hlínách, 
středně těžké i těžší, převážně bez skeletu a ve 
vyšší sklonitosti.

HPJ 40 – Půdy se sklonitostí vyšší než 12 
stupňů, černozemě, zrnitostně středně těžké, 
lehčí až lehké, s různou skeletovitostí, vláho-
vě závislé na klimatu a expozici.

Z hlediska hydrologických poměrů se 
zájmová plocha nachází v povodí Moravy 
v dílčím povodí Dyje. Hlavními recipienty, 
které přivádějí povrchovou vodu do katastru 
obce, jsou Šardický, Loučkový a Hovoranský 
potok a potok Červenice. Vedle těchto prvků 
hydrografické sítě je v modelovém morfolo-
gicky velmi členitém území častý výskyt prv-
ků hydrografické mikrosítě, představovaných 
drahami soustředěného povrchového odtoku. 
Detailní odtokové poměry na modelové loka-
litě zobrazuje obr. 2.

Metodika měření ztráty půdy přímo 
v terénu

Výzkumné plochy, na kterých byla sledo-
vána ztráta půdy (eroze půdy), se vyskytují 
v území s půdou velmi náchylnou k erozi. 
Jedním z významných důvodů vysokých 
odnosů půdy je velmi časté pěstování širo-
kořádkových plodin (zejména kukuřice 
a slunečnice) při absenci půdoochrannéých 
způsobů jejich pěstování. Širokořádkové plo-
diny jsou osévány v řádcích po spádnici při 
absenci jakéhokoli prvku přerušujícího délku 
svahu. Povrchové vodě stékající po svahu tak 
nestojí v cestě žádné překážky, a negativním 
výsledkem je rýhová eroze s erozními rýha-
mi širokými místy až několik decimetrů. 
Situování výzkumných ploch je zobrazeno 
na obr. 2 a 3. 

Před zahájením měření bylo provedeno 
zaměření příčných profilů povrchu půdy na 
transektách 1 a 2 vedoucí po spádnici (ve 
směru výsevu kukuřice). Každá transekta 
zahrnuje 5 čtvercových ploch o velikosti 
2 x 2 m vzdálených od sebe 15 m. V každé 
čtvercové ploše bylo zaměřeno 5 příčných 
profilů povrchu půdy. Měřené čtvercové 
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Obr. 7. Grafické zobrazení příčného profilu 1/II/4 – 26. 6. 2009 a 2. 9. 2009

plochy jsou stabilizovány pomocí speciál-
ně zkonstruovaných stabilizačních prvků 
(v zemi ukotvených čtvercových kovových 
profilů 10 x 10 cm s čepem), čímž je zabez-
pečeno přesné opakované umísťování čtverce 
na měřená místa.

Popis měřicího zařízení
Pro účel volumetrické kvantifikace projevů 

vodní eroze přímo v terénu byl zkonstruován 
erodoměr (obr. 4 až 6), umožňující stanovení 
objemu erozního smyvu po každém přívalo-
vém dešti. 

Erodoměr se umisťuje v každém profilu 
dané čtvercové plochy 5krát. Profily erozních 
rýh kopírují jehlice, jejichž horní části po 
spuštění udávají body potřebné pro vynesení 
příčného profilu erozních rýh (obr. 7). Vše 
je následně dokumentováno pomocí fotoaparátu a série fotografií je 
automatizovaně vyhodnocována speciálním softwarem.

Bylo zahájeno řízení o udělení užitného vzoru s názvem „Zařízení 
k provádění volumetrické kvantifikace projevů vodní eroze půdy“ 
a byla podána přihláška vynálezu o názvu „Způsob volumetrické 
kvantifikace projevů vodní eroze půdy a zařízení k provádění tohoto 
způsobu“ u firmy Kudrlička & Sedlák, Husova 5, P. O. BOX 1, 370 01 
České Budějovice, IČ: 600 73 641. Zařízení na tomto principu byla 
výše uvedenými autory v literatuře již popsána a navržená kontruk-
ce byla s nimi také konfrontována. Předmětem užitného vzoru je 
však originální konstrukce, jakož i způsob měření a vyhodnocování 
snímků.

Výsledky a diskuse
Měření v terénu probíhalo v roce 2009 po každé přívalové srážce. 

Celkem proběhlo 3x za vegetační období. Na ukázku jsou níže zob-
razeny profily erozníh rýh (obr. 7) ze čtvercové plochy 1/II umístěné 
v 1. transektě, která je vedena po spádnici. Pro porovnání je graficky 
znázorněn stav zaměření profilů povrchu půdy na počátku vege-

tačního období, tj. 29. 6. 2009, a na konci vegetačního období, tj. 
2. 9. 2009.

Pro výpočet ztráty půdy byla použita objemová hmotnost 1,6 g. cm3. 
Vyhodnoceny byly pokusné čtvercové plochy umístěné na svahu se 
sklonem 15 %, místy až 30 %, s převládající rýhovou erozí. 

Profil původního terénu byl zohledněn jeho zaměřením před vzni-
kem rýhové eroze. Ve výpočtech není započítána plošná mezirýhová 
eroze. Přepočet na 1 ha, který platí pro měřenou oblast lokalizovaných 
měrných ploch, byl proveden na základě vyhodnocení 10 měrných 
ploch umístěných na celém profilu svahu (viz obr. 2 a 3). 

Z tabulky 1 je patrné, že výsledná ztráta půdy dosahuje vysokých 
hodnot. Výsledky ukazují, že k nejvyšší ztrátě půdy došlo po první 
přívalové srážce 27. 6. 2009 (až 76 % z celkové ztráty půdy), kdy 
vysetá širokořádková plodina (kukuřice) dosahovala pouze nízkého 
vzrůstu, a tím nezamezila degradační schopnosti kinetické energie 
dopadajících dešťových kapek. 

Následně se v průběhu vegetačního období zvýšila ztráta půdy o 53 
t.ha-1, tj. 33 m3.ha-1 (24 % z celkové ztráty půdy). Tento přírůstek eroz-
ního smyvu je téměř 3krát nižsí než odnos půdy po prvním příčinném 
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Obr. 8. Plošný zákres erozních rýh 1/II – 26. 6. 2009 (vlevo) a 2. 9. 2009 (vpravo)

objem erozních rýh pro jed-
notlivé profily 

č. řezu 29. 6. 2009 2. 9. 2009 jednotka
1/II/1 0,008014 0,012375 m3

1/II/2 0,007864 0,009933 m3

1/II/3 0,007128 0,007871 m3

1/II/4 0,006460 0,008811 m3

1/II/5 0,006623 0,008844 m3

1/II/6 0,006644 0,008092 m3

objem erozních rýh – celkem 0,043 0,056 m3

ztráta půdy [t.ha-1] a [m3.ha-1]
170,93 223,71 t.ha-1

106,83 139,82 m3.ha-1

Tab. 1. Výpočet objemu oderodované půdy z jednotlivých příčných 
profilů a ztráty půdy, 29. 6. 2009 a 2. 9. 2009

přívalovém dešti, což je způsobeno tím, že 
v dalším období zde u kukuřice začíná půso-
bit faktor zvyšujícího se procenta pokryvnosti 
území vegetačním krytem a také fakt, že již 
byl po první přívalové srážce vytvořen systém 
erozních rýh, kde každá z nich odvádí svůj 
„díl“ odtoku v závislosti na velikosti přispíva-
jící plochy, aniž by docházelo k další erozi.

Závěr
Uvedenou metodou kvantifikace objemu 

erozních rýh přímým měřením v terénu je 
možné stanovit ztrátu půdy po každé kon-
krétní přívalové srážce. Dlouhodobé měření 
objemu erozních rýh na plochách širokořád-
kových plodin s vyhodnocenými výsledky 
udávajícími mnoho desítek t.ha-1 erodované 
půdy ukazuje, že pěstování širokořádkových 
plodin na svažitých pozemcích je ekonomicky 
velmi nevýhodné, byť z pohledu momentál-
ního ekonomického přínosu uživatele, který 
se doposud nemusí podílet na sanaci škod, 
je to výhodné. Dosažený efekt z prodeje komodity je mnohonásobně 
nižší, než představují následné náklady na odstranění škod (které 
však zatím uživatelé pozemků neodstraňují) vzniklých odnosem půdy 
a transportem splavenin do vodních toků nádrží s nutností jejich 
následného odtěžení a sanací. 
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Novinky v softwaru SiteFlow® 
pomáhají zkvalitnit a zrychlit práci 
ve vodohospodářském oboru

Vývoj softwaru SiteFlow® se posunul za poslední dobu 
o velký kus dopředu. Program SiteFlow® pomáhá zkvalit-
nit a zrychlit práci při projektování a simulování trubních 
systémů více než doposud. Software ocení projektanti, 
provozovatelé a vlastníci vodovodů a kanalizací, pro které 
je rychlost práce a kvalita výstupů na prvním místě.

SiteFlow® je možné použít ve třech 
úrovních. Základní úroveň je využití 
jako GIS pro střední a malé provozo-
vatele a vlastníky vodovodů a kanali-
zací. Další úrovní je využití SiteFlow® 
pro projektování. V nejvyšší úrovni je 
možné SiteFlow® rozšířit o simulační 
modely vodovodu, kanalizace, otevře-
ných kanálů a plynovodů. Získává se 
tím plnohodnotný přehled o trubním 
systému. Projektant tak může součas-
ně projektovat a ověřovat, zda vypro-
jektované potrubí provede bezpečně 
požadované množství media. Jedná 
se o plnohodnotné propojení pasport 
– projekt – simulační výpočet.

SiteFlow® a projektant
Pro projektanty je zásadní projektování sítě 

ve 3D. To umožňuje pohodlně projektovat 
současně v Situaci trubní sítě a v Podélném 
profilu. Ten je se situací plně propojený. 
Výkresy situací a podélných profilů jsou auto-
maticky generovány do formátu dxf. V aktuální verzi SiteFlow® je zob-
razování podélných profilů vylepšené na úroveň, kdy se vyžaduje už 
jen minimální úprava (například v AutoCADu). Zlepšení se projevilo 
v individuálním definování chování uzlů nebo úseků na síti. U úseků 
může uživatel rozlišit, zda se jedná o přípojku nebo běžné potrubí. 
Nově je možné prostřednictvím inteligentního přečíslovacího nástroje 
automaticky očíslovat šachty nebo jiné objekty na síti, které se projeví 
v Podélném profilu. Výškové členění sítě je možné kromě importu 
souřadnic z formátu xls vytvořit prostřednictvím modulu Digitální 
model terénu. Při nedostatku výškových bodů je možné doplnit 
DMT o chybějící výškové body, které se automaticky interpretují do 
triangulační sítě. SiteFlow® podporuje import a export podkladních 
vrstev, situací sítí, podélných profilů a všech potřebných metadat ve 

formátu dxf, tin, xls a txt. Ve verzích dostupných i pro malé projektan-
ty jsou dobrým vylepšením výpočty kapacitních průtoků u kanalizace 
a výpočty součtovou a Máslovou metodou. Dimenzování kanalizační 
sítě se stává o mnoho jednodušší. Tyto výpočty jsou součástí nástrojů 
pro projektování.

SiteFlow® jako GIS
Pro provozovatele a vlastníky se může stát SiteFlow® nepostra-

datelnou pomůckou pro správu trubních sítí. Umožňuje popisem, 
barvou a velikostí odlišně zobrazovat různé charakteristiky od mate-
riálů a dimenzí, až po průtoky a tlaky v potrubí. Pracovníci v terénu 
jistě ocení importování a propojení fotodokumentace s libovolným 
místem na síti. Program SiteFlow® je otevřený. Soustava knihoven 

Projektování sítě ve 3D je jedna z největších přednosti SiteFlow®

Příklad podélného profilu kmenové kanalizační stoky vygenerovaného v SiteFlow® 

umožňuje uživateli doplňovat údaje o potrubí, editovat a doplňovat 
značky objektů, které jsou použity v situaci a v podélných profilech. 
Styly podélného profilu a styly vykreslování situací jsou nastavitelné 
dle vlastních potřeb a zvyklostí. Velkou výhodou je využití jednoho 
programu jak pro GIS, tak pro posuzování hydrauliky sítě.

Novinky v simulační platformě SiteFlow®

Program SiteFlow® je v neposlední řadě plnohodnotný simu-
lační nástroj schopný počítat fyzikální chování trubních systémů. 
K výpočtům jsou využity mezinárodně respektované výpočetní jádra 
SWMM pro kanalizaci a EPANET pro vodovodní sítě. Projektanti 
se zájmem o hydraulické posouzení sítě můžou využít hned něko-
lik novinek v této simulační platformě. Městské stokové sítě, které 
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jsou charakterizované prouděním s volnou 
hladinou se značnou interakcí s externími 
přírodními vlivy, jsou bez přesné kalibra-
ce těžko modelovatelné. Pro zefektivnění 
kalibrace simulačního modelu kanalizace 
je nově k dispozici modul pro automatické 
zpracování citlivostní analýzy parametrů 
ovlivňující chování sítě. Prostřednictvím toho-
to nástroje uživatel v krátkém čase odhadne, 
jaký vliv mají jednotlivé retenčně-infiltrační 
charakteristiky povodí zájmové lokality na 
přítok povrchových vod do kanalizačního 
systému. Při velkých srážko-odtokových 
událostech se zvyšuje riziko zhoršení kvality 
vody v recipientu přepadem z odlehčova-
cích komor. Tomuto jevu je v poslední době 
věnována čím dál větší pozornost. Spolu 
s modelováním odlehčovacích komor a jiných 
objektů na kanalizaci, je program SiteFlow® 
momentálně schopen počítat také látkové 
toky libovolných polutantů. Jednoduše lze 
simulovat vtoky splaškových nebo průmyslo-
vých vod včetně jejich kvality. Velmi cennou 
novinku, kterou software SiteFlow® přináší, 
reprezentuje modul pro hromadné výpočty. 
SiteFlow® může automaticky zpracovat kvantitativně objemná data 
o historických deštích bez větší účasti uživatele a vyhodnotit potřebné 
statistiky do exportovaných souborů. 

Dalším významným rozšířením funkčnosti představují otevřená 
koryta, jejichž příčné profily lze definovat třemi nebo čtyřmi parametry 
jako např. lichoběžníkové, trojúhelníkové nebo parabolické profily. 
Kombinace hydraulických výpočtů otevřených koryt s trubními 
stokovými sítěmi nabízí uživateli úplnější pohled na chování odvod-
ňovacích systémů v urbanizovaném území. Umožňuje tak při jedné 
simulaci pracovat s trubními prvky i otevřenými kanály.

Nově lze také simulovat nízkotlakové a středotlakové plynovody 
včetně rozvodů technických plynů.

Závěr
Aktuální verze softwaru SiteFlow® nabízí ještě mnohem více. Mys-

líme si, že v simulačních výpočtech a projektování trubních systémů 
patříme mezi špičku ve střední Evropě. Předností vývojářského týmu 
firmy Aquion s.r.o. je osobní přístup a přizpůsobení se požadav-

Příklad z dynamického simulačního výpočtu vodovodní sítě

Příklady příčných profilů potrubí kanalizace

kům našich zákazníků. Neváhejte využít software, který flexibilně 
reaguje na trendy ve vodohospodářské praxi. Program SiteFlow® 
Vám pomůže být konkurenceschopnější a udělat za kratší dobu více 
kvalitní práce.

Nová verze programu eVaK® rozšiřuje 
možnosti majetkové a provozní 
evidence

eVaK® je majetková a provozní evidence vodovodů a kanalizací 
s automatickým oceňováním majetku, rizikovou analýzou opotřebe-
nosti infrastruktury a plány obnovy vodovodů a kanalizací. 

eVaK Vám přináší dobrý přehled o vašich vodovodech a kanaliza-

cích očima vodohospodáře. Je vhodný pro vlastníky, správce a provo-
zovatele vodovodů a kanalizací. Zajišťuje sdílení vodohospodářských 
dat ve firmě. Usnadňuje práci a pomáhá podávat hlášení vodoprávním 
úřadům a ČSÚ. Program eVaK je datově otevřený. Uživatel může data 
o vodovodních a kanalizačních sítích hromadně importovat z exter-
ních GIS programů, např. ze softwaru SiteFlow. 

Nová verze programu eVaK přináší svým uživatelům nové moder-
nější uživatelské prostředí. Součástí majetkové a provozní evidence 
včetně automatického oceňování majetku dle aktuálního Metodic-

kého pokynu Ministerstva zemědělství ČR jsou 
vylepšené nebo zcela nové evidence. Jedná se 
o vylepšenou Evidenci dokumentů, nově je mož-
né evidovat například pozemky nebo právní stav 
v souvislosti s jednotlivými prvky infrastruktury. 
Objekty vodovodů a kanalizací je nově možné 
rozšířit o jejich vybavení podle účetní evidence. 
Tato data slouží také pro vytvoření plánů obnovy 
v závislosti na finančních možnostech společ-
nosti. Nová verze eVaKu také pomáhá v rychlé 
orientaci v datech a usnadňuje práci.

Aquion s.r.o.
Dělnická 38, 170 00 Praha 7

Tel.: +420 283 872 265
e-mail: info@aquion.cz

www.aquion.cz

Náhled uživatelského prostředí programu eVaK
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Revitalizace vodních toků a rozvoj 
české plavby

Vnitrozemská vodní doprava a velké vodní toky spolu velmi úzce 
souvisí. Tato skutečnost platí již po staletí a nese s sebou svá negativa 
i pozitiva. Zejména negativy se zabýval Ing. Tomáš Just ve svém článku 
Vliv plavebních úprav na morfologický stav 
vodních toků (VH 2/2011, strana 77 a dále). 
Článek správně upozorňuje na velmi potřeb-
nou a zatím nedostatečně pokrytou oblast 
revitalizace našich řek. Autor však bohužel 
také uvádí řadu nepřesných či zavádějících 
informací týkajících se Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC), které je 
nezbytné korigovat.

Velmi zajímavým aspektem článku je přístup autora ke Směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, 
kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní 
politiky (RSV). Tvrzení, že plánované plavební úpravy zatím nebyly 
posuzovány z hlediska obecné ochrany příznivého ekologického stavu 
toků, je problematické zejména ze dvou důvodů.

Především není pravdou, že plánované záměry rozvoje vodních 
cest nebyly posuzovány v souladu s RSV. Například dokumentace EIA 
záměru Plavební stupeň Děčín se v příslušných kapitolách požadavky 
RSV podrobně zabývá. Z podstaty věci je nepřijatelné, aby projekty 
plánované po vstupu České republiky do Evropské unie RSV a další 
platnou legislativu nezohledňovaly.

Zajímavé je používání termínu příznivý ekologický stav vodních 
toků. RSV totiž tento termín nezná. Pracuje s termínem (velmi) dob-
rý ekologický stav vodních útvarů. Zřejmě jde o nesprávné převzetí 
pojmu z oblasti ochrany biodiverzity (příznivý stav druhu/populace 
z hlediska ochrany).

Jednostranný ideologický pohled autora je pak zřejmý z tvrzení, 
že RSV není dostatečně účinná, protože příliš toleruje různé formy 
„nepříznivých změn vodních toků, souvisejících s jejich hospodář-
ským využíváním, včetně plavby“. Vodní toky jsou prostředím, kde 
se nutně kříží mnoho často protichůdných zájmů. Proto je třeba 
hledat kompromisy a nová řešení, která umožní optimalizaci těchto 
zájmů. Z celospolečenského hlediska je nezbytné a správné, aby byl 
respektován nejen environmentální, ale též ekonomický a sociální 
aspekt udržitelného rozvoje.

Zde se dostáváme k roli plavby pro českou ekonomiku a životní 
prostředí. Autor zmiňovaného článku uvádí: „Ti, kteří hodlají profito-
vat ze zesplavňující výstavby a z plavby, tradičně udržují, prostředky 
spíše propagandistickými než odbornými, mýtus o plavbě coby nej-
ekologičtějším druhu dopravy.“ Opak je pravdou. Pokud porovnáme 
externí náklady jednotlivých dopravních módů komplexně, je zřejmé, 
že plavba je environmentálně nejšetrnější. Tuto skutečnost dostatečně 
ilustruje například i jeden z výstupů studie [Infras, 2007] zadané 
německým sdružením propagujícím železniční dopravu Allianz 
pro Schiene (viz tab. 1), které jistě z žádné propagandy ve prospěch 
plavby podezírat nelze. Za pozornost stojí, že při výpočtu externalit 
byly zohledněny i vlivy na přírodu a krajinu.

Tato tabulka velmi dobře koresponduje i s grafem uvedeným před 
nedávnem v tomto časopise, který vycházel z údajů Evropské komise 
[vh 12/2010]. Naopak značného zkreslování skutečnosti se dopouštějí 
někteří čeští i němečtí odpůrci plavby, když dokládají environmen-
tální škodlivost plavby tím, že vytrhnou z komplexního hodnocení 
pouze ukazatele týkající se emisí lodních motorů. Účelově tedy ze 
všech ukazatelů vyberou jen ten, který je u plavby opravdu horší než 
u železniční dopravy, a ostatní zanedbají. Je však nutné upozornit na 
to, že modernizace pohonných jednotek lodí je na rozdíl od ostatních 
dopravních módů z převážné části před námi.

Druhou otázkou, kterou Ing. Just vznáší, je ekonomická smyslupl-
nost plavby a rozvoje vodních cest. Dle propočtů ŘVC – a jiná čísla 
zatím nikdo v případě české plavby nepředložil – působí plavba jako 
významný cenový regulátor ostatních dopravních módů, stejně jako je 
tomu kdekoli jinde v Evropě. Pokud by česká plavba zanikla, ztratila 
by především železniční doprava významného konkurenta a mohla 
by své přepravní tarify trvale zachovat na úrovni, kterou požaduje 

v případě zastavení plavby. Tento efekt byl 
pro českou ekonomiku vyčíslen na více než 
4 mld. Kč ročně. Zánik české plavby přitom 
reálně hrozí. Tato hrozba však nevychází 
z nevyhnutelné nekonkurenceschopnosti 
vnitrozemské vodní dopravy, nýbrž z nedosta-

tečnosti labské vodní cesty. Tato nedostatečnost není absolutní, neboť 
české vodní cesty dosahují ve své valné délce moderních evropských 
parametrů. Několik úzkých míst však logicky degraduje celou síť. To 
dokládá i porovnání postavení plavby v rozvinutých zemích západní 
Evropy a u nás.

Co se týče rozvoje vodních cest, je každý záměr nejprve nutné 
obhájit vůči ministerstvu dopravy. Součástí podkladů, které jsou ke 
každému záměru předkládány, je i ekonomické zdůvodnění potřeby 
záměru. Například pro záměr Plavební stupeň Děčín byly zpracovány 
dvě studie proveditelnosti [Mott MacDonald, 2007; CityPlan, 2010], 
které prokázaly návratnost tohoto projektu v horizontu 10 let. Obavy 
Ing. Justa o ekonomickou přijatelnost podpory rozvoje a provozování 
plavby v ČR však nejsou v článku nijak podložené a vycházejí zřejmě 
z dojmu vyvolávaného kampaní některých nevládních organizací.

Lze naopak souhlasit s tvrzením, že ekologický stav našich vodních 
toků by mohl být zlepšen více či méně nákladnými revitalizačními 
opatřeními. V této oblasti má ŘVC velmi omezené možnosti, protože 
tento úkol nespadá do jeho kompetence. Přesto se ŘVC v rámci rozvoje 
vodních cest snaží dělat maximum pro obnovu ekologických funkcí 
splavných vodních toků. Zcela paradoxně však při této snaze naráží 
na odpor orgánů ochrany přírody. V souvislosti s plavebním stupněm 
Děčín uvažovalo ŘVC o zprůtočnění nyní slepých říčních ramen v PP 
Nebočadský luh a v Podskalí. Proti těmto záměrům se však postavily 
správy příslušných CHKO s argumentem ochrany bobra. Nemluvě již 
o rozsahu navržených krajinářských úprav v rámci Stupně Přelouč II 
(více viz www.rvccr.cz), které jsou zcela unikátní, a přesto je stavba 
cílem útoků ze strany tzv. ochránců přírody.

Podobně se k revitalizačním opatřením, které byly navrženy v rámci 
záměru Plavební stupeň Děčín – Varianta 1B se zmírňujícími a revi-
talizačními opatřeními, staví ve svém článku i Ing. Just. V postatě se 
jimi hlouběji nezabývá a pomíjí širší souvislosti – zejména lokalizaci 
v hustě obydleném území Děčína a v kaňonu Labe s jeho velmi úzkou 
nivou i vazbu na vzdutí plánovaného jezu. Autor zpochybňuje dosta-
tečnost navržených opatření a odmítá je s tím, že stejného efektu by 
se dosáhlo během několika let samovolnou renaturací, iniciovanou 
případně odstraněním svrchních půdních vrstev. Z tohoto vyjádření je 
zřejmé, že se Ing. Just s dotčeným územím příliš neseznámil. Opevně-
né břehy v intravilánu města samovolné renaturaci příliš nepodléhají, 
až 7,5 m mocná vrstva antropogenní navážky pod Novým mostem 
se za desítky let také neodplavila a odkrytá půda by bez patřičného 
managementu nepochybně rychle zarostla zde velmi hojnými invaz-
ními druhy rostlin.

Tvrzení, že „nákladná plavební výstavba není provázena praktic-
ky žádnými opatřeními, která by zlepšovala morfologický stav řeky 
a nivy“, je tedy nepravdivé a silně zavádějící. Tuto chybnou interpre-
taci podporuje i užitá ilustrace dokládající vytvoření „jalové bermy“ 
v Českých Budějovicích.

Cílem úprav zobrazených na fotografii byla protipovodňová úprava 
koryta a zvýšení jeho kapacity v souvisle zastavěném území centra 
města, přičemž plavební využití je pouze druhotný účel této úpravy. 

Koryto je nově opevněno kamenným záhozem 
s proštěrkováním a již za 1 rok po dokončení 
není patrné, že zde probíhaly stavební prá-
ce a břehy jsou porostlé travou. Jiná forma 
úpravy břehů a bermy zde právě existencí 
města a potřebou maximální kapacity koryta 
nepřicházela v úvahu. Pro přesnost uveďme, 
že úpravy realizovalo Povodí Vltavy, s. p., 
nikoliv ŘVC.

I v případě úprav na Vltavě se ŘVC snažilo 
zlepšit ekologický stav řeky a nivy. Právě 
dokončený úsek z Českých Budějovic do Hlu-
boké n. Vltavou v oblasti zdrže České Vrbné 

Silnice Železnice Plavba
Nehody 7,2 0,1 0
Hluk 9,9 3,3 0
Znečištění ovzduší 8,2 1,9 3,7
Změny klimatu 7,5 0,4 2,2
Příroda a krajina 2,1 0,1 0,6
Předřazené a následné procesy 3,3 3 0,5
Doplňkové náklady v městských oblastech 0,6 0,7 0
Celkem 38,8 9,5 7

Tab. 1. Průměrné externí náklady nákladní dopravy v €/1 000 tunokilometrů (Infras, 2007)
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neobsahoval žádné úpravy pro plavbu, neboť nebyly nutné. Koryto 
je vedeno přímo městem, s oboustranným ohrázováním, a úpravy 
koryta a nivy vedoucí k jejich rozčlenění nejsou prostorově možné. Na 
navazujícím úseku ve zdrži jezu Hluboká se naopak úprava koryta pro 
plavbu omezila čistě na prohloubení koryta při důsledném zachování 
přírodně cenných břehů včetně pobřežní vegetace. Další rozčlenění 
by zde bylo kontraproduktivní.

Jiný charakter mají právě zahajované úpravy v prostoru nádrže 
Hněvkovice. V konci jejího vzdutí je plavebně obtížný úsek, kde 
zároveň vznikají ekologicky cenné ostrovy a mělčiny. Zde bude rea-
lizováno revitalizační opatření v podobě usměrňovací hrázky, oddě-
lující plavební dráhu od mělkovodních zón. Investor měl původně 
připraveno z revitalizačního hlediska podstatně velkorysejší řešení, 
nicméně po jednání s orgány ochrany přírody bylo nutné rozsah 
úprav minimalizovat.

V prostoru další úpravy v konci vzdutí jezu Kořensko, jejíž realizace 
bude v letošním roce zahájena, je současné upravené koryto prohlubo-
váno tak, aby na březích vznikla soustava periodicky zaplavovaných 
pláží. Několik nyní slepých ramen pak bude nově zprůtočněno a pro-
pojeno s korytem a také břehová linie bude rozčleněna.

Zvláštní je, že Ing. Just naopak ignoruje vzorový příklad úprav 
vodní cesty v tzv. úžině Chvatěruby na Vltavě severně od Prahy, 
které byly dokončeny v roce 2010 a obsahují příkladnou revitalizaci 
formou tří rozšířených a tří nových tůní, výsadbu lužních porostů 
s aplikací mrtvého dřeva apod. Tato opatření dokladují, že přírodně 
vstřícné úpravy vodních cest v České republice realizovat umíme, jen 

je třeba konstruktivní přístup a ochota ke spolupráci ze strany orgánů 
ochrany přírody.

V kontextu těchto staveb je nutné si uvědomit, že se práce na splav-
ňování Vltavy nacházejí v urbanizovaném území a jsou prováděny 
s maximální snahou o zachování cenných biotopů a podporu jejich 
biodiverzity. Na druhou stranu ale není možné za prostředky vodní 
dopravy zcela měnit podmínky v po desetiletí stabilizovaných pod-
mínkách krajiny, s vymezenými vlastnickými vztahy, hospodářským 
využitím apod. Dokonce pokud neexistuje příčinná souvislost mezi 
zabezpečením plavebních podmínek a stavební úpravou revitalizač-
ního typu, ŘVC tyto úpravy financovat ze zákona ani nesmí (vylučují 
to podmínky financování Státním fondem dopravní infrastruktury 
a fondy EU prostřednictvím Operačního programu Doprava). Pro 
účely revitalizací jako takových existují finanční iniciativy z rezortu 
životního prostředí a kompetentní organizace (nikoliv ŘVC) se tak 
jimi mohou zabývat.

Pokud měl být článek Ing. Justa impulzem ke spolupráci ŘVC, 
státních podniků Povodí a ochránců přírody, nebyl napsán tím 
nejšťastnějším způsobem. Věříme však, že to potřebné spolupráci 
nezabrání. 

Ing. Jan Bukovský Ph.D.
vedoucí oddělení rozvoje

Ředitelství vodních cest ČR
tel.: 67 132 806

e-mail: bukovsky@rvccr.cz

Restoration of Lakes, Streams, 
Floodplains, and Bogs in Europe. 
Principles and Case Studies.
Martina Eiseltová (editor)

V roce 2010 vyšla v nakladatelství Springer 
publikace věnovaná problematice revitalizací 
mokřadů. Editorkou je Martina Eiseltová, žena, která se dlouhodobě 
věnuje výzkumu v oboru ekologie mokřadů, ale i praktickým apli-
kacím ochrany a obnovy vodních ekosystémů. Publikace zahrnuje 
příspěvky od předních evropských 
vědců ale i „praktiků“ z oboru revitali-
zací mokřadů. Přináší souhrn základ-
ních teoretických poznatků, které jsou 
názorně prezentovány na rozmanitých 
modelových příkladech. Zdůrazněna je 
potřeba hlubokého poznání přírodních 
procesů, pochopení role a funkce mok-
řadů v krajině jako celku.

 Současných stav vodních ekosystémů 
na Zemi je neuspokojivý. Většina vod-
ních mokřadů se potýká s výraznými 
antropogenními zásahy do jejich přiro-
zenosti. Člověkem jsou stále více využí-
vány a jejich původní hydrologické, 
ekologické, biologické a estetické funkce 
jsou přizpůsobovány socioekonomickým 
nárokům a potřebám člověka. Jejich 
degradace je v mnoha případech způ-
sobena trvale neudržitelnými destruk-
tivními způsoby hospodaření v krajině 
jako celku. Snahy o návrat k přírodě 
blízkému stavu vodních ekosystémů 
je možno vypozorovat v evropských 
zemích již od počátku 80. let, kdy byly 
realizovány tzv. biotechnické a sanační 
projekty.  V devadesátých letech se 
následně objevují revitalizační projekty. 

Uvedená publikace přináší přehled základních principů a metod 
pro obnovu mokřadů.  Svým pojetím je značně obsáhlá, neboť zahr-
nuje revitalizace stojatých a tekoucích vod, dále revitalizační opatření 
údolních niv a rašelinišť. Je exkurzem do strategií udržitelného rozvoje 
mokřadní krajiny, problematiky zanášení, znečištění a obnovy jezer-
ních ekosystémů. Prezentovány jsou základní holistické principy, cíle, 
postupy plánovaní a implementace revitalizačních opatření.  Autoři 
zdůrazňují jedinečnost mokřadů a s tím související fakt, že jejich 
obnova není zpravidla jednoduchou a přímočarou cestou. Pochopení 

jejich funkčnosti vidí v širším kontextu fungo-
vání krajiny jako celku. Úspěšné revitalizace 
navíc vyžadují spolupráci mezi zástupci 
mnoha vědních disciplín a oborů – hydrology, 
krajinnými ekology, botaniky, zoology, vodo-
hospodářskými inženýry, územními plánova-
či, socioekonomy a dalšími odborníky.

 Zvolené modelové studie velmi dobře 
dokumentují rozmanité revitalizační principy a postupy v Evropě, 
neboť zahrnuje příklady ze Skandinávie, Irska, Nizozemí, České 
republiky, Bulharska a Běloruska. Pozornost je věnována mokřadům 

všech velikostních řádů a v rozmani-
tých typech krajiny. Z detailně popsa-
ných modelových příkladů je možno 
se zároveň poučit o chybných krocích 
vodohospodářského managementu 
a ochrany vodních ekosystémů. 

Publikace obsahuje celkem 17 kapitol. 
Úvodní kapitola je věnována hydrolo-
gickému cyklu, jeho významu a kritéri-
ím udržitelného rozvoje krajiny. Násle-
dující kapitoly jsou zaměřeny na jezera 
a vodní nádrže z pohledu jejich vývoje, 
zanášení, znečištění a vývoje vodních 
makrofyt, potravino-trofickým řetězcům 
a vazbám. Prezentovány jsou konkrétní 
realizovaná revitalizační opatření jezer 
a nádrží. Zajímavým úvodem do pro-
blematiky revitalizací tekoucích vod je 
desátá kapitola, kde autor hodnotí kva-
litu vodní toku z pohledu pěti dimenzí: 
kvality vody, průtoků, proměnlivosti 
fyzického habitatu koryta, kontinuity 
podélného profilu a vzájemné hydro-
logické propojenosti koryta a údolní 
nivy. Následující příspěvek je věnovaný 
revitalizacím údolních niv významných 
evropských řek: Rýn a Dunaj. Pozornost 

je však věnována i drobným vodním toků a to konkrétně revitalizacím 
v zemědělské krajině. Pět závěrečných kapitol je věnováno revitalizaci 
rašelinišť, názorně jsou demonstrovány příklady jejich obnovy v Irsku, 
Švédsku, České republice, Nizozemí a Bělorusku.

 Z výše uvedených důvodů lze danou publikaci doporučit jako 
studijní materiál pro širokou odbornou veřejnost: od vědců, peda-
gogů a jejich studentů, vodohospodářů, projektantů až po správce 
a ochránce mokřadů.

Milada Matoušková

171vh 4/2011



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

Poznámky Ing. Soukupa velmi věcně a přesně vystihují stav, který 
překvapivě nastal po vstoupení Nařízení vlády č. 416/2010 Sb. (dále 
jen NV) v platnost. Překvapivě proto, že příprava tohoto NV nebyla 
veřejnosti nijak avizována a většina projektů dokončovaných od pře-
lomu roku do dnešního dne uvedenému NV nevyhovuje a je nutné 
jejich přepracování. 

Zcela souhlasím se skutečností, že na jakost 
odpadních vod vypouštěných přes půdní 
vrstvy do vod podzemních musí být kladeny 
vysoké nároky. Nehodlám diskutovat o svých 
pochybnostech o nutnosti stanovení limitu pro 
ukazatele Escherichia coli a Enterokoky, a vlastně i o nutnosti limitů 
v ukazatelích N-NH4 a Pcelk. Rád bych ale zdůraznil a podpořil pochyb-
nost Ing. Soukupa „o reálnosti stabilního dosahování požadované 
jakosti vypouštěných odpadních vod čistírnami, které při své velikosti 
a ve skutečných provozních podmínkách objektivně nemohou mít tak 
kvalitní provozování, dohled a servis, jaký mají čistírny větší“.

V této souvislosti již samo NV obsahuje zajímavý paradox. ČOV 
nad 10 EO, které budou řádně povoleny včetně povolení k vypouš-
tění odpadních vod, musí splňovat limity pro vypouštění znečištění 
rovněž ve výše zmíněných ukazatelích Escherichia coli a Enterokoky. 
Pro stejně velké ČOV, které budou jenom ohlašovány, žádná povin-
nost prokázat účinnost v těchto ukazatelích není požadována. Přitom 
s řádným povolením je spojeno stanovení podmínek pro jejich reálný 
provoz včetně minimálně půlroční četnosti kontroly účinnosti ČOV 
formou odběru vzorků, zatímco pro „ohlášené“ ČOV bude četnost 
kontroly podle § 59, odst. 1, písm. k) pouze 1x za 2 roky, ačkoliv jejich 
účinnost nebyla vyzkoušena v konkrétních reálných podmínkách, ale 
v rámci certifikace jen v podmínkách „laboratorních“.

Je zřejmé, že provozovatelé ČOV postavených na „ohlášení“ budou 
výrazně zvýhodněni, přičemž praktický dopad na podzemní vody 
bude v těchto případech s vysokou pravděpodobností výrazně horší, 
než u ČOV řádně povolených. Zákonem daná četnost kontroly pro-
vozu „ohlášených“ ČOV 1x za dva roky je z pohledu Ing. Soukupem 
zmiňovaných konkrétních podmínek zdroje znečištění (způsob 
zatěžování, sezónnost, denní režim, maximální a minimální zatížení 
a doba jejich trvání, způsob používání „hygienických“ prostředků 
v objektu atd.) naprosto nedostatečná.

Další velký paradox souvisí s porovnáním podmínek pro vypouštění 
do vod podzemních podle výše uvedeného NV s podmínkami pro 
vypouštění do vod povrchových, které jsou nově stanoveny Nařízením 
vlády č. 23/2011 Sb. (novela NV č. 61/2003 Sb.).  

Při pohledu na emisní limity a způsob jejich aplikace uvedené 
v tomto předpise bychom mohli nabýt dojmu, že u nás tečou pouze 
evropské veletoky a na nějakém tom kilogramu znečištění příliš nezá-
leží. Emisní limity jsou většinou benevolentní a každá nově postavená 
biologická ČOV je i bez nejmodernějších technologií snadno splní 
a výrazně překoná o polovinu či dvě třetiny. Imisní limity jsou sice 
o poznání přísnější (až na výjimky v problémových ukazatelích, jako 
je např. fosfor), ale aplikují se až na konci vodních útvarů, tedy v mís-
tech, kde už je většinou zajištěno dostatečné naředění. Drobné toky, 
kterých máme většinu a do kterých je často vypouštění realizováno, 
jsou tímto předpisem zcela odepsány. 

Novela navíc obsahuje a závazně určuje tzv. BAT – tedy nejlep-
ší dostupné technologie a limity, které mohou vodoprávní úřady 

nařídit jako maximální v případě, že nejsou dodrženy limity imisní. 
Pomineme-li fakt, že tyto tzv. BAT jsou v českých podmínkách sta-
novených naším ministerstvem, které má v názvu životní prostředí, 
spíše výsměchem skutečným možnostem, protože limity uvedené 
v nich jako nejlepší dostupné technologie v současné době v pohodě 
plní čistírny přes čtvrt století staré, je zajímavé právě jejich srovnání 
s limity uvedenými v NV pro vody podzemní. Ing. Soukup ve svém 
článku uvádí, že limitní hodnoty pro vypouštění do vod podzem-
ních pro malé ČOV jsou přísnější nebo srovnatelné s limity pro ČOV 
nejvyšších kategorií nad 10000 a 100000 EO pro vypouštění do vod 

povrchových. Ale nejenom to, ony jsou srov-
natelné i s limity uvedenými pro tyto kategorie 
jako BAT, přičemž BAT pro kategorie nižší než 
10000 EO podle MŽP těchto výsledků nemo-
hou dosáhnout.

Z porovnání obou nařízení vlády vyplývá, 
že podle MŽP jsou moderní technologie v čištění odpadních vod 
(které prokazatelně existují) snadno dostupné pro drobné živnostníky 
provozující služby nebo pro jednotlivé domácnosti, ale nedostupné 
pro vodárenské společnosti provozující kanalizační systémy v obcích. 
A to nejde u malých ČOV jen o vypouštění do vod podzemních, ale 
i při vypouštění do vod povrchových je možno nařídit v případě expo-
novaných lokalit (vodárenské využití, koupací vody nebo vody jinak 
chráněné) u malých (domovních) ČOV použití technologie vyšší třídy, 
zajišťující kvalitu na odtoku na úrovni vypouštění do vod podzemních 
(tabulka 1c přílohy č. 1 NV č. 61/2003 Sb. ve znění novely č. 23/2011 
Sb.). Nebo-li na drobný lid musí být i v ochraně životního prostředí 
patřičná přísnost, zatímco velké společnosti mají podmínky úměrné 
úspěšnosti svého lobbingu.

Závěrem bych chtěl upozornit, že NV č. 23/2011, kterým se noveli-
zuje NV č. 61/2003 Sb., je způsobem stanovení tzv. BAT ve své příloze 
č. 7 v přímém rozporu se zásadním vodohospodářským dokumentem 
ČR, kterým je „Plán hlavních povodí České republiky“, schválený 
usnesením vlády ČR ze dne 23. května 2007 č. 562. V závazné části 
Plánu hlavních povodí ČR je hned v bodě 1.1.1. deklarováno zamezení 
zhoršení stavu všech útvarů povrchových vod a uloženo zajištění 
ochrany, zlepšení stavu a obnova těchto útvarů. Aplikací tzv. BAT 
stanovených v NV č. 23/2011 Sb. dojde u většiny ČOV k uvolnění 
limitů, vypouštění většího množství znečištění a výsledkem nemůže 
být nic jiného, než zhoršení jakosti našich povrchových vod.

Ing. Vlastimil Zahrádka
zahradka@poh.cz
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Proč se zabývat unifikací menších čistíren odpadních vod
Stávající podoba projektovaných a realizovaných čistíren odpadních 

vod (ČOV) je neobyčejně rozmanitá. Je to do značné míry pochopitelné 
u velkých čistíren, jejichž příprava a výstavba je záležitostí individuálně 
pojatého technického řešení, které musí zohlednit místní provozní 
a dispoziční podmínky a podobu dosud provozovaného díla. (Šlo a jde 
většinou o rekonstrukce). V současné době však dochází ke snižování 
počtu čistírenských objektů. Jednak většina těch velkých je již reali-
zována a také se dramaticky snižuje počet připravovaných nových 
velkých objektů. Na druhé straně jsou zde závazky týkající se poměrně 
významného počtu malých a středních čistíren, které budou ve větší 
míře představovat projekty zcela nové. Jejich provozní podmínky jsou 
v podstatě obdobné, snadno technicky definovatelné na straně vstupu 
a výstupu a mají většinu předpokladů pro to, aby byly navrhovány 
a provedeny na základě jednotné technologické koncepce. Odhlédne-
me-li od pochopitelného zájmu zefektivnit fázi přípravy a projekce, 
je zde i zájem mnohých větších provozovatelů o co možná shodnou 
podobu jednotlivých objektů. Vzhledem k dosud proponovanému 
počtu zařízení, která je třeba v krátkém časovém horizontu vybudovat, 
může dobře zvládnutá unifikace staveb (nebo alespoň jejich částí a seg-
mentů), představovat značnou výhodu jak pro firmy dodavatelského 
řetězce, tak pro provozovatele a koncového uživatele.
Obecné požadavky kladené na systémy ASŘ a elektro pro malé 
a střední ČOV
• Nízké náklady obecně.
• Nízké požadavky na prostor v místě instalace a jeho kvalitu. 
• Rychlá a jednoznačná realizace v konkrétní lokalitě.
• Dobré komunikační možnosti a vzdálená správa – jde většinou 

o bezobslužná zařízení.
• Nízký stupeň nutné odbornosti obsluhy.
• Jednoduché odstraňování závad zejména v silové části.
Co nabízejí řešení založená na produktech firmy Siemens

Divize Industry Automation and Drive Technologies společnosti 
Siemens počítá ve svém portfoliu prakticky se vším, o čem je zapotřebí 
uvažovat při realizaci a unifikaci části ASŘ a elektro čistírenských 
technologií.

V segmentu vhodných malých řídicích systémů je jednoznačným 
favoritem nástupce populární platformy Simatic S7-200, systém 
Simatic S7-1200. Vedle příznivých ekonomických parametrů nabízí jako 
základní a standardní komunikační prostředek ethernetové rozhraní 
a nadstandardní komunikační možnosti. Současně je k dispozici 
odstupňovaná řada jednoduchých operátorských panelů řady KTP 
s vysokým poměrem výkon/cena. Pro programování a správu jak 
systému, tak uvedených panelů KTP, se používá jednotné programovací 
prostředí, což významně zjednodušuje a zrychluje realizaci.

Dalším systémem vhod-
ným pro uvažovanou oblast 
jsou řešení postavená na sta-
vebnici komponent systému 
Simatic ET200S s procesory 
IM151-8 CPU. Výhodou toho-
to systému, kromě ceny, je 
jeho hardwarová koncepce. 
Ta efektivně eliminuje potře-

bu klasického „drátování“ rozvaděčů, protože součástí systému jsou 
i potřebná svorkovnicová pole. Dále systém přirozeným způsobem 
umožňuje nekonfliktní prolnutí hardware řídicího systému a výkono-
vých prvků pro ovládání motorických spotřebičů do výkonu 7,5 kW - 
opět včetně potřebných silových sběrnic, jištění, ochran a výkonových 
prvků typu stykač, softstartér i měnič kmitočtu. Vystrojení rozvaděče 
pro malou ČOV za použití těchto prvků 
je záležitostí několika hodin s použitím 
nejzákladnějšího nářadí. 

Zásadní výhodou je snadný servis 
a opravy spočívající v podstatě ve 
výměně vadného bloku, jehož vyjmutí 
je záležitostí dvou hmatů při možnosti 
nepřerušeného provozu ostatních 
modulů. Jednou zkoncipovaný systém 
lze jednoduše adaptovat záměnou nebo 
doplněním modulů podle konkrétních 

požadavků a tak ho přizpůsobit okrajovým podmínkám daného 
projektu.

Kromě uvedených výkonových prvků systému Simatic ET 200S jsou 
k dispozici nové kompaktní motorové vývody zejména řady 3RA6. 
Tyto prvky v jedné mechanické sestavě kombinují jistič, stykač, tepel-
nou ochranu a případné komunikační rozhraní pro připojení k řídicí-
mu systému. Spolu se sběrnicovým napájecím systémem 3RA68 lze 
vytvářet typové sestavy, (pouhou záměnou použitých modulů), při-
způsobitelné konkrétním pracovním podmínkám. Zároveň nevyžadují 
vystrojování většiny obvyklých svorkovnicových polí rozvaděčů 
a jejich vnitřní kabeláže. Pokud se využije komunikačního propojení 
těchto přístrojů se systémem Simatic S7-1200 prostřednictvím roz-
hraní I/O link nebo ASi, značně se redukuje počet potřebných I/O ve 
vlastním systému při maximálním „vytěžení“ informací, které lze do 
systému přenést bez navýšení počtu spojů i vstupů, a tím i nákladů. 
To v případě vzdálené správy technologie přináší i možnost lépe na 
dálku posoudit příčiny možných problémů a případný servisní zásah 
již připravit. Minimalizuje se tak obvyklý dvojfázový proces – „vím, 
že je porucha – jedu se na to podívat – vyhodnotím co – jedu si pro 
potřebný materiál – jedu to opravit“.

Dnešní zařízení ČOV se málokdy obejdou bez techniky měničů 
kmitočtu. Pro malé a střední ČOV má Siemens k dispozici nové řady 
měničů Sinamics G110 a G120. Zejména řada G120, ve variantě 
G120P s vysokým krytím skříně, představuje vítaný prvek, insta-
lovatelný kdekoli bez nároku na vnitřní prostor rozvaděčů a jejich 
ventilaci. Současně je tento nový stroj typický výrazně sníženým 
rušením napájecí sítě, příjemným uživatelským rozhraním včetně 
české jazykové mutace. 

Při nasazování měničů je důležitým aspektem, že při propojení 
s řídicím systémem prostřednictvím komunikačního rozhraní je 
již postaráno o potřebné programové funkční bloky ať v S7-1200 či 
v ET 200S.
Typická aplikace na malé ČOV

„Malá ČOV“ představuje čističku okolo 2500 EO, vybavenou násle-
dujícím technologickým zařízením:
• čerpací stanice na vstupu ČOV,
• integrované mechanické předčištění splaškové vody,
• biologický stupeň obsahující míchanou denitrifikaci, provzdušňo-

vanou nitrifikaci a dosazovací nádrž s čerpáním vratného a přeby-
tečného kalu,

• dmychárna zajišťující vzduch pro biologický stupeň a kalovou 
jímku,

• technologie pro odvodnění přebytečného kalu a případně svozo-
vých kalů.
Tato ČOV bude osazena zhruba následujícím zařízením SŘTP 

a ELEKTRO:
• snímači hladiny Probe LU ve všech jímkách, snímačem O2 a teploty 

v nitrifikaci a snímači průtoku a množství odvodňovaného kalu 
a vyčištěné vody Sitrans F (celkem 6 spojitě snímaných signálů),

• snímáním stavu balených jednotek (integrované mechanické před-
čištění a zařízení pro odvodnění kalu),

• ovládáním, řízením a snímáním stavu všech čerpadel, míchadel 
a dmychadel (celkem do deseti kusů) – jedna až dvě sestavy spouš-
těčů řady 3RA6 – 3RA68.
Pro řízení a přenos dat může být použit řídicí systém S7-1200 

v konfiguraci 8AI/2AO/38DI/18DO.
Pro vizualizaci a ovládání v místě ČOV operátorský panel KTP600, 

5.7“ MONO.
Pro ukládání dat host server.
Pro vizualizaci, prohlížení a správu dat libovolné PC provozovatele 

s instalovaným web klientem s aplikačním SW podle požadavku 
provozovatele.
Závěrem

Použitím standardních komponent Siemens lze vytvořit kompakt-
ní, technicky a cenově optimalizovaná řešení s unifikovanými prvky 
i podobou jejich sestav. K přednostem také patří dálková správa zaříze-
ní, nízké požadavky na obsluhu, snadná kontrola provozních nákladů, 
technická podpora a úroveň související s velkosériovou produkcí.

Ing. Ivan Šifta
Siemens, s.r.o 

Unifikovaná řešení elektro a ASŘ pro malé a střední ČOV
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20 let práce pro životní prostředí 
K&H KINETIC a.s., člen skupiny K&H 

Skupina K&H v roce 2011 slaví 20 let od založení své první společ-
nosti. Širší odborné veřejnosti je známá především prostřednictvím 
akciové společnosti K&H KINETIC se sídlem v Klatovech, inženýr-
sko-dodavatelské firmy zajišťující plný výrobní program v oblasti 
přípravy a realizace staveb, výroby, servisních služeb a provozního 
poradenství.

K dalším významným členům skupiny v České republice patří 
Vodohospodářský podnik a.s., zajišťující klientům projektovou, 
inženýrskou, servisní a poradenskou činnost pro přípravu, výstavbu 
a provozování vodohospodářských staveb a zařízení a Šumavské 
vodovody a kanalizace a.s., zajišťující provoz vodovodů, kanalizací 
a čištění odpadních vod v Klatovském regionu. Na Slovensku je to 
potom K&H KINETIC a.s. se sídlem ve Slovenské Lupči, která realizuje 
stavby na Slovensku. 

Vodohospodářské odborné veřejnosti není třeba připomínat, že 
skupina je zaměřena na komplexní dodávky technologických částí 
staveb pro vodní hospodářství – čistíren odpadních vod pro oby-
vatelstvo i průmysl, úpravny vody, čerpacích stanic, průmyslové 
trubní rozvody, elektrotechnologie a systémy řízení pro průmyslová 
zařízení. V posledním období je to však i např. dodávka uzávěrů pro 
hydrotechnické dílo. 

K hlavním přednostem skupiny K&H patří komplexnost. V oborech 
vodohospodářské stavby, zpracování kalů a odpadů a zemědělské bio-
plynové stanice je se svojí úplnou škálou činností spíše výjimečná. Od 
prvotních konzultací přes jednotlivé stupně projektové dokumentace, 
eventuálně související inženýrské služby, s vlastní výrobou a zkuše-
nou montážní složkou, až po uvádění dodaných zařízení do provozu 
a provozní poradenství. Samozřejmě včetně servisu k dodaným stro-
jům a zařízením a následným opravám a modernizacím dlouhodobě 
provozovaných technologických celků. 

Realita posledních dvaceti let určila, že investice v oboru vodovodů 
a kanalizací směřovaly především do odvádění a čištění odpadních 
vod. U čistíren odpadních vod zahrnují reference skupiny K&H více 
než stovku úspěšně realizovaných investičních celků. Společnosti 
skupiny zajišťovaly dílčí nebo finální dodávku technologické části 
stavby, v řadě případů plnily i úlohu generálního dodavatele. 

V České republice patří do seznamu úspěšných referencí např. 
čistírny Brno-Modřice, Hodonín, Jirkov, Benešov, Liberec, Ústí n. 
Labem, Karlovy Vary, ÚČOV Praha a další. Mezi rozpracované hlavní 
projekty patří v současné době probíhající Česká Lípa a Domažlice 
nebo zahájená čistírna odpadních vod Plzeň.

Na Slovensku se skupina v uplynulých létech podílela na čistírnách 
Bratislava-Petržalka, Bratislava-Vrakuňa, Považská Bystrica, Šala-Veča 

nebo Banská Bystrica a dalších. Tady k hlavním současným obchod-
ním případům patří technologická část čistírny odpadních vod Žilina, 
která je připravená k zahájení.

Mimo desítky staveb, úspěšně realizovaných v České republice 
a na Slovensku, skupina K&H získala zkušenosti i v zahraničí, přede-
vším Ruské federaci a zemích SNS. Patří sem např. projekty čistíren 
odpadních vod Satka nebo Kišiněv nebo nejvzdálenější dodávka vůbec 
– plynové hospodářství pro pivovar Baltika v Chabarovsku.

Na zahraničních trzích spolupracuje skupina K&H s investory 
na přípravě jejich nových projektů. Je také připravena se podílet 
na exportních dodávkách technologické části staveb zajišťovaných 
jinými dodavateli.

I v budoucnu budou čistírny odpadních vod patřit k hlavním 
směrům odborného zaměření skupiny doma i v zahraničí. V České 
republice a na Slovensku budou v nejbližších létech dokončovány 
programy související se závazky obou států v oblasti tvorby a ochrany 
životního prostředí, 
které byly přijaty při 
vstupu do Evropské 
unie. Po této etapě 
zásadní dostavby 
a modernizace čistí-
ren odpadních vod 
bude velkým téma-
tem dalšího desetiletí 
v Česku a následně 
i na Slovensku obno-
va. Bude vyžadovat 
jiné přístupy než vel-
ké investice. Právě 
komplexnost skupiny K&H ukazuje, že je na takové práce připravena 
a komplexní přístup s důrazem na optimální a úsporné řešení detailu 
nebo provozního uzlu je její hlavní konkurenční předností.

Skupina disponuje i potřebnými znalostmi vodárenských techno-
logických procesů a má odpovídající znalosti pro navrhování a reali-
zaci vodárenských technologických celků. Je připravena na blízkou 
budoucnost, kdy bude potřeba v České republice a na Slovensku 
začít s rozsáhlejší obnovou a modernizacemi úpraven vody. Ať už 
z důvodu opotřebovanosti technologických zařízení nebo rostoucích 
požadavků na kvalitu pitné vody z důvodů nových nároků na ochranu 
lidského zdraví.

Významné místo v technologiích pro ochranu životního prostředí 
má zpracování biologicky rozložitelných odpadů nebo biologicky 
rozložitelných, cíleně pěstovaných plodin, sloužících zároveň jako 
zdroj energie z obnovitelných zdrojů. Skupina K&H pro klienty projek-
tuje a dodává bioplynové stanice pro jakékoliv organické, biologicky 
rozložitelné substráty – pro odpady ze zemědělské živočišné výroby, 
pro cíleně pěstované plodiny, odpady z potravinářského průmyslu 
i biologicky rozložitelné komunální odpady. V tomto oboru se opírá 
o dlouholeté zkušenosti a téměř stovku referencí z dodávek pro anae-
robní zpracování kalů s  energetickým využitím získaného bioplynu, 
především v kogeneračních jednotkách. 

Zatímco většina dodavatelů bioplynových stanice je orientovaná 
na relativně jednoduché procesy při zpracování zemědělských, 
cíleně pěstovaných plodin, společnosti skupiny K&H odborně vyřeší 
návrh, přípravu, realizaci a uvedení do provozu bioplynové stanice 
s jakoukoliv kombinací substrátů. Mimo dlouholeté zkušenosti, řadu 
realizací, vlastní výrobu vybraných technologických prvků a zařízení, 
je to dáno především znalostmi technologických procesů anaerobní 
fermentace odlišných substrátů a jejich kombinace. Tlak na optimální 
energetické využití biologicky rozložitelných odpadů bude důležitým 
tématem nejbližších let.

„20 let skupiny K&H je dvacetiletím práce pro životní prostředí, jeho 
zlepšování a ochranu. Pro obchodní partnery, kterým jsme připraveni 
poskytnout své znalosti, zkušenosti a kvalitu tak, abychom zajistili 
jejich maximální spokojenost,“ říká Václav Kutil, předseda předsta-
venstva a generální ředitel akciové společnosti K&H KINETIC.

Ing. Jiří Rosický
K&H KINETIC a.s.
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ZPRÁVY ČESKÉ VĚDECKOTECHNICKÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI

Povodně byly, jsou a budou 
(Výskyt povodní v podmínkách  
České republiky)

Česká republika má následkem své geografické polohy a značné 
členitosti území poměrně kolísavý hydrologický režim. Pravidelný 
sezónní cyklus teplot a srážek je často narušován přechody atmosféric-
kých front, které občas přinášejí vydatné a rozsáhlé srážky, způsobující 
velké povodně regionálního charakteru. V letních měsících se často 
vyskytují krátkodobé extrémní srážky bouřkového charakteru, které 
zasahují poměrně malá území a způsobují přívalové povodně. Úhrn 
srážek obecně stoupá se zvětšující se nadmořskou výškou a významně 
se také projevují orografické vlivy terénu. Odtokové poměry jsou tedy 
značně nerovnoměrné. Poměr průměrného průtoku a kulminačního 
průtoku 100leté povodně je na větších tocích 1 : 20 až 50, na malých 
tocích se blíží 1 : 100 a na některých horských tocích je ještě větší. 

Naše území bylo a je zasahováno velkými a ničivými povodněmi. 
Ukazují to záznamy starých kronik a od poloviny 19. století výsledky 
pozorování hydrologické služby. Nejdelší a nejpodrobnější údaje jsou 
pochopitelně o povodních na velkých řekách v historicky důležitých 
místech. V řadě prací byl publikován přehled povodní na Vltavě 
v Praze např. [1]. V době do začátku pravidelného pozorování v roce 
1825 byly v Praze zaznamenány desítky velkých povodní. Kvantifi-
kaci velikosti těchto povodní odhadl ve své práci Elleder [2] podle 
povodňových značek a historických záznamů. Rekonstruoval řadu 
kulminačních průtoků od roku 1118 a připojil ji k řadě pozorovaných 
kulminací. Srpnová povodeň v roce 2002 je v úseku pravidelných 
měření nejvyšší a v celé řadě je na třetím místě za povodněmi v září 
1118 a v červenci 1432. I když jde pouze o odhad, je téměř 900 let 
dlouhá řada cenným podkladem pro analýzy výskytu povodní v Praze 
a ukazuje na shlukování velkých povodní v určitých obdobích. Zají-
mavá je také úvaha o možné vazbě pravděpodobnosti výskytu velkých 
povodní na určité fáze 179letého slunečního cyklu. 

Bez ohledu na tyto hypotézy, jejichž rozbor necháme povolanějším, 
lze konstatovat, že výskyt velkých povodní je značně nepravidelný. 
Podle doložených hydrologických záznamů byly velké povodně 
poměrně časté ve druhé polovině 19. století. Pak jejich výskyt pozvol-
na ustával a druhá polovina minulého století byla na výskyt velkých 
regionálních povodní již vysloveně chudá. Zdá se, že přirozený cyklus 
střídání povodňově chudých a bohatých období přesahuje střední 
délku lidské generace. To má své důsledky 
v myšlení a jednání lidí i odpovědných orgá-
nů. Všeobecné podvědomí o nebezpečí povod-
ní se ve druhé polovině 20. století pozvolna 
vytrácelo, což se projevovalo zejména v zasta-
vování a nevhodném využívání přirozených 
záplavových území podél toků.

Byli to hlavně vodohospodáři, kteří se 
pokoušeli upozorňovat na nebezpečnost toho-
to vývoje. Když se nemohli opřít o výskyt sku-
tečných povodní, využívali alespoň kulatých 
výročí významných povodní historických 
k uspořádání konferencí na téma ochrany 
před povodněmi. Tak byla v roce 1990 uspořá-
dána konference v Praze ke 100letému výročí 
100leté povodně v září 1890 na Vltavě a o pět 
let později další konference v Ústí nad Labem 
ke 150letému výročí největší změřené povodně 
na Labi v roce 1845. Cílem těchto akcí, kromě 
vědeckého přínosu pro účastníky a odbornou 
veřejnost, bylo přizvat zástupce odpovědných 
státních i místních orgánů a připomenout jim 

trvající nebezpečí povodní a potřebu se jím zabývat. Nicméně ani 
odborné akce a prezentace povodňové problematiky v médiích nebo 
cvičení uspořádaná k řešení virtuálních povodní (tzv. dispečerské 
hry) se nemohly srovnávat s úderností výskytu skutečných povodní, 
a tak opatření k ochraně před povodněmi neměla stále potřebnou 
prioritu. Zásadní obrat v přístupu k povodňové problematice nastal 
až po katastrofální povodni v červenci 1997. 

Povodně jako katalyzátor pokroku
Je známým faktem, že katastrofické události jsou často katalyzátorem 

pokroku, uvolní finanční prostředky a odstartují rozvojové aktivity 
v různých oblastech, ale pro povodňovou ochranu to platí obzvláště. 
Můžeme připomenout výstavbu celé řady ochranných nádrží a úprav 
toků, které byly provedeny po povodňových událostech na konci 19. 
století. Významným impulzem byla např. povodeň na tocích pra-
menících v Jizerských horách a Krkonoších v červenci 1897 (během 
které byla zaznamenána rekordní jednodenní srážka na našem území 
345 mm), po níž byla vybudována řada přehrad – Harcov, Mlýnice, 
Fojtka, Bedřichov, Mšeno a další. Zahraniční zkušenosti jsou v tomto 
směru obdobné. V poslední době měly u nás obdobný buditelský účinek 
povodně na Moravě v roce 1997 a v Čechách v roce 2002. 

Na základě poznatků z těchto povodní došlo v ČR také k legisla-
tivním změnám, zlepšení v organizaci povodňové služby a jejímu 
provázání s krizovým řízením, významnému rozvoji předpovědní 
povodňové služby a hlásné povodňové služby, rozvoji činností správ-
ců toků v oblasti povodňové prevence i zvládání reálných povodní, 
uvolnění finančních prostředků z dotačních programů na ochranu 
proti povodním atd. 

Po povodních v roce 2002, které významně zasáhly i další státy, 
se problematika povodňové prevence začala výrazněji prosazovat 
i v aktivitách orgánů Evropské komise, které byly do té doby v oblasti 
vod zaměřené téměř výhradně ekologicky. Česká republika po při-
stoupení k Evropskému společenství v květnu 2004 synchronizovala 
svoje aktivity s ostatními členy. V roce 2007 byla přijata evropská 
směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových 
rizik, která stanovuje postup členských států společenství v oblasti 
mapování a hodnocení povodňového rizika a sestavování plánů pro 
jeho zvládání. Směrnice byla implementována do poslední novely 
vodního zákona, platné od 1. srpna 2010, kde jsou plány pro zvlá-
dání povodňových rizik začleněny do celkového systému plánování 
v oblasti vod. Lze říci, že Českou republiku povodňová směrnice 

Povodeň Typ povodně Zasažená oblast Nejvyšší dosažená 
N-letost

Důsledky 
povodní

červenec 1997 letní regionální  
dvě povodňové vlny

povodí Odry a Moravy 100 až 500
výjimečně >500

62,6 mld. Kč 
60 obětí

červenec 1998 přívalová povodeň Dědina, Bělá  
(prav. přítoky Orlice)

> 100 1,8 mld. Kč 
10 obětí

březen 2000 jarní povodeň,  
tání a déšť 

povodí horního Labe 
a Jizery

50 až 100
výjimečně >100

3,8 mld. Kč 
2 oběti

srpen 2002 letní regionální  
dvě povodňové vlny

povodí Vltavy a Be-
rounky, dolní Labe

200 až 1000
někde >1000

75 mld. Kč 
16–19 obětí

březen/duben 
2006

jarní povodeň,  
tání a déšť 

povodí Dyje, Moravy, 
Sázavy, Lužnice a další 

50 až 100 
výjimečně >100

6,2 mld. Kč 
9 obětí

červen/
červenec 2009

přívalové povodně Novojičínsko, Jesenicko, 
Děčínsko

100, > 100
někde >> 100

8,5 mld. Kč
15 obětí

květen/červen 
2010

letní regionální  
dvě povodňové vlny

povodí Odry a Moravy 50 až 100
výjimečně >100

5,1 mld. Kč
3 oběti

srpen 2010 letní povodeň s prvky 
přívalové povodně

povodí Smědé, Lužické 
Nisy, Ploučnice 
a Kamenice

50 až 100, >100
výjimečně >1000

10,1 mld. Kč
5 obětí

Tab. 1. Souhrnné údaje o povodních od roku 1997
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rozhodně nezaskočila a díky předchozím aktivitám vyvolaným výše 
zmíněnými velkými povodněmi, např. fungujícímu systému stano-
vování záplavových území, nebudeme mít se splněním požadavků 
směrnice vážnější problémy.

Přesto nebezpečí povodní je u nás stále aktuální, což potvrzuje 
celá řada významných povodní v posledních letech. V tabulce 1 jsou 
uvedeny souhrnné údaje vyplývající ze zpráv a vyhodnocení těchto 
povodní, které bylo většinou provedeno v rámci komplexních projektů 
[3], [4], [5], [6], [7], [8], realizovaných na základě usnesení vlády ČR 
a financovaných s podporou ze státního rozpočtu 

Kromě výše uvedených povodní se vyskytlo několik dalších pří-
valových povodní, např. v červnu 1995 v povodí Litavky (Hořovice) 
a v povodí Blanice (Vlachovo Březí), v květnu 1996 v povodí Opavy 
(Broumovsko), v květnu 2003 v povodí Sloupského p. (Blanensko), 
jejichž odhadnuté kulminace rovněž překračují 100letý průtok. Výčet 
povodní v ČR za posledních 15 let je ve srovnání s předcházejícími 
lety jistě úctyhodný. Zcela logicky se tedy jeví otázka, zda jde o při-
rozený povodňový režim či zda je normální, aby se téměř každoročně 
vyskytovaly 100leté povodně. 

Jak správně rozumět pojmu 100letá povodeň?
Zastavme se však nejprve u pojmu 100letá povodeň. To je často dis-

kutovaná a i laickou veřejností užívaná hydrologická charakteristika. 
Patří mezi tzv. standardní hydrologické údaje, které ČHMÚ veřejně 
prezentuje (např. pro hlásnou povodňovou službu) nebo zpracovává 
na objednávku uživatelům pro libovolně zvolený profil v síti vodních 
toků. V době nárůstu mediálního a veřejného zájmu o povodně měl 
ČHMÚ pro širší veřejnost dlouho na svých webových stránkách zve-
řejněnou definici 100leté povodně. Jde o povodeň s kulminačním 
průtokem, který se vyskytuje v dlouhodobém průměru jednou za 
100 let. Tato jednoduchá definice je však někdy veřejností nesprávně 
chápána jako určitá forma predikce výskytu povodní. To rozhodně 
neplatí, a je proto vhodné připojit několik poznámek:
a) Stejný význam má obrácený přístup, tj. místo průměrné doby opako-

vání lze použít pravděpodobnost výskytu v běžném roce – v případě 
100leté povodně je to 1 %. To platí pro každý rok, tedy i pro rok, 
který následuje bezprostředně po výskytu 100leté povodně. Případy, 
kdy se vyskytly za sebou dvě povodně se 100-letým kulminačním 
průtokem jsou doloženy (např. Rýn v letech 1993/94 a 1995, Dyje 
2002 a 2x 2006, Kamenice 2009 a 2x 2010). 

b) Naopak může být delší období bez výskytu 100leté povodně. Veli-
kost 100leté povodně se podle u nás používané metodiky stanovuje 
z časové řady ročních maximálních průtoků v daném profilu. 
Jelikož většina měřených řad nedosahuje délky 100 let, je teore-
tická kulminace 100leté povodně stanovena proložením vhodnou 
distribuční funkcí. Aby byl potlačen vliv různé délky pozorovaných 
řad v jednotlivých profilech, provádí ČHMÚ regionální vyrovnání 
parametrů použité distribuční funkce.

c) Posuzujeme-li pravděpodobnost výskytu 100leté povodně v určitém 
časovém období, tak pravděpodobnost jejího výskytu 1 % v každém 
běžném roce se pro delší období nesčítá. Z teoretického výpočtu 
vychází, že pravděpodobnost výskytu 100leté nebo vyšší povodně 
v daném profilu toku během období 20 let je 18,2 %, během 50 let 
je to 39,5 % a ve 100 let dlouhém období jen 63,4 %. Až v období 
500 let máme téměř jistotu (99,3%), že se v něm vyskytne alespoň 
jedna 100letá povodeň. Naopak 1000letá povodeň, která se často 
užívá jako kontrolní povodeň pro ověření kapacity přelivů přehrad, 
se vyskytne během 50 let s pravděpodobností téměř 5 %, což jistě 
stojí za uváženou – tab. 2.

d) Velikost 100leté povodně není neměnnou hodnotou. V případě 
výskytu nové velké povodně se na konci časové řady kulminací 
náhle objeví nový údaj, který může významně ovlivnit tvar funk-
ce v oblasti nízké pravděpodobnosti. ČHMÚ proto po velkých 
povodních provádí přepočet a případně vydá nové údaje N-letých 
průtoků. V hodnotící zprávě však extremita proběhlé povodně 
bývá hodnocena podle dosavadních (v té době platných) N-letých 
průtoků. Může se tedy stát, že podle současných N-letých průtoků 
by extremita povodně byla hodnocena již níže, což je například 
případ povodně v srpnu 2002 v jižních Čechách. 

e) Je třeba si uvědomit, že pokud není výslovně uvedeno jinak, je 
extremita (pravděpodobnost výskytu) povodní hodnocena podle 
velikosti kulminačního průtoku. To nevypovídá nic o velikosti 
a objemu povodňové vlny, která je obvykle rozhodující pro transfor-
mační účinek nádrží a velkých inundačních území. Je však možno 
obdržet údaje o velikosti 100letého objemu povodňové vlny, tyto 
však nijak nekorespondují se 100letou kulminací. 

f) Předpokladem při stanovování 100letého průtoku je přirozený 
a stacionární hydrologický režim toku. Získaná hodnota vlastně cha-
rakterizuje uplynulé období, za které byla vypočítána. Dále by měla 
vyjadřovat pokud možno přirozený režim, bez umělého ovlivnění 
průběhu povodní lidskými zásahy (zejména retenčními nádržemi). 
Problematika ovlivnění nebyla dříve tak podstatná, neboť povodňové 
charakteristiky se odvozovaly z referenčního období před výstavbou 
rozhodujících velkých nádrží. Naopak stará vodní díla, například 
historické rybniční soustavy, se již pokládaly za „přirozený stav“. 
Nyní požadavků na poskytnutí ovlivněných N-letých průtoků přibý-
vá. Stanovení teoretické 100leté povodně ovlivněné např. provozem 
retenční nádrže je možné bezprostředně v profilu hráze. Níže po toku 
je to již problém, pro jehož řešení je sice správný postup známý [9], 
ale je tak pracný, že jej nelze v běžném provozu používat. Zjednodu-
šenou metodiku vyvíjí a ověřuje v současné době Výzkumný ústav 
vodohospodářský T.G.M. 
Vše, co bylo výše uvedeno, platí pro pravděpodobnost výskytu 

povodně v jednom konkrétním místě (profilu) na konkrétním toku. 
Povodně se ovšem vyskytují v různých místech a na různých tocích, 
někdy současně, někdy v různou dobu a z různých příčin. Nabízí se 
tudíž otázka, jaká je pravděpodobnost výskytu povodní ve větších 
územních celcích, např. na území kraje nebo v celé republice.

Podle struktury sítě vodních toků máme celkem 90 hlavních povodí 
s průměrnou plochou asi 800 km2 (resp. od 200 do 2000 km2). Zane-
dbána jsou malá povodí a povodí hraničních toků pod touto spodní 
hodnotou. Pokud bychom předpokládali nezávislost výskytu povodní 
v jednotlivých hlavních povodích (což je ovšem v případě regionál-
ních povodní sporné), dostali bychom aplikací stejného postupu jako 
při výpočtu pravděpodobnosti výskytu povodně v delším časovém 
období, že pravděpodobnost výskytu 20leté povodně kdekoli v repub-
lice je každý rok 99%, tedy téměř jistá, pravděpodobnost výskytu 
100leté povodně pak zhruba 60%. Zdá se, že události posledních let 
těmto číslům odpovídají. 

Vliv klimatických změn na výskyt povodní
Ve světě se podle mediálních zpráv zvyšuje počet přírodních 

katastrof včetně těch, které jsou způsobeny hydrologickými extrémy. 
Na obecné úrovni to bývá spojováno s nastupující změnou klimatu, 
např. hodnotící zpráva Mezivládního panelu o změně klimatu (IPCC) 
upozorňuje na možné významné změny ve velkosti i frekvenci jak 
povodní, tak sucha [10]. Tato očekávání vycházejí většinou z obecného 
předpokladu oteplování atmosféry, která tím může pojmout více vody 
a může být méně stabilní. Konkrétní analýzy a kvantifikace tohoto 
jevu jsou zatím spíše sporadické.

Ani v našich podmínkách není možný vliv očekávaných klimatic-
kých změn na výskyt a intenzitu povodní doposud zcela objasněn, a již 
vůbec ne kvantifikován. Klimatické modely podle různých scénářů 
predikují možné změny dlouhodobých charakteristik teploty vzduchu, 
avšak již daleko méně průkazně změny charakteristik srážek. Obecný 
nárůst ročních srážkových úhrnů je očekáván v severní Evropě, pokles 
srážek naopak v jižní Evropě. Naše území se nachází v pásmu mezi tím, 
kde se predikce možné změny ročních srážek pohybují kolem nuly, 
případně se uvádí mírný nárůst nebo pokles podle různých modelů. 
Poměrná shoda je v očekávané změně sezónního rozdělení srážek, kdy 
se očekává určitý nárůst srážek v zimě a úbytek srážek v létě. 

Možná změna povodňového režimu by však musela vycházet ze změ-
ny režimu extrémních srážek, ať už vícedenních regionálních, nebo lokál-
ních a krátkodobých. V tomto směru se sice často v různých materiálech 
objevují úvahy o očekávaném nárůstu extrémních srážek a povodní, tyto 
však nejsou doloženy a kvantifikovány konkrétními výpočty. 

V případě výskytu povodní z tání sněhu mohou v budoucnu půso-
bit dva protichůdné faktory, nárůst zimních (sněhových) srážek na 
straně jedné a teplejší zimy s menšími podmínkami pro akumulaci 
sněhu na straně druhé. Současné zimy jsou pravidelně přerušovány 

Tab. 2. Pravděpodobnost výskytu povodně s dobou opakování N let 
v období délky P let (v %)

Doba opa-
kování

Délka období (P let)

N (let) 1 20 50 100 500 (let)
50 2 33,2 63,6 86,7 100,0

100 1 18,2 39,5 63,4 99,3
500 0,2 3,9 9,5 18,1 63,2

1000 0,1 2,0 4,9 9,5 39,4
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jedním či více obdobími oblevy, kdy sněhová pokrývka z nižších 
poloh mizí. Velké povodně z tání sněhu, které se vyskytovaly zhruba 
do poloviny minulého století, jsou tak pravděpodobně minulostí 
[11]. V posledním období byly významné jarní povodně zazname-
nány v roce 2000 v povodí Jizery a horního Labe a v roce 2006 spíše 
v povodích moravských řek.

Český hydrometeorologický ústav se výzkumem možných dopadů 
klimatických změn intenzivně zabývá. Dosavadní výsledky grantové-
ho výzkumného projektu [12] však žádné zásadní zhoršení povodňo-
vého režimu v průběhu 21. století neindikují. Výsledky provedených 
simulací se liší podle jednotlivých scénářů a použitých modelů a je 
obtížné stanovit jednoznačný trend. Pro nejbližší období (do roku 
2040) se v hodnocených profilech objevují jak nárůsty, tak poklesy 
velikosti povodní, zatímco pro vzdálenější časové horizonty většina 
simulací kupodivu ukazuje spíše jejich poklesy. Projekt bude uzavřen 
koncem letošního roku a až na základě jeho konečných výsledků 
ČHMÚ uváží případnou úpravu povodňových charakteristik pro 
budoucí období nebo doporučení k jejich užívání.
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Povodně v roce 2010 ve světě
Rok 2010 a počátek roku 2011 bylo období s výskytem významných 

povodní nejen v prostoru střední Evropy, ale i v dalších regionech 
světa – Pákistán, Čína, Austrálie a další. Informace o těchto povodních 
se v poměrně široké míře dostaly i do českých sdělovacích prostředků. 
Ambicí tohoto textu je přinést některé základní informace o vybraných 
povodních z daného období a jejich zasazení do širšího kontextu 
historie i klimatických zákonitostí.

Je nutné si uvědomit, že nejrozsáhlejší povodně bývají spojeny 
s plošně a časově rozsáhlými fenomény opakujícími se v ročním 
cyklu, pouze s proměnnou intenzitou a charakteristikami. V případě 
Pákistánu, jihu Číny i Austrálie jde v podstatě o letní monzun a tro-
pické níže přinášející intenzivní srážky.

Charakteristika roku 2010
Rok 2010 byl jedním z nejteplejších roků v historii [1], a to pře-

devším v důsledku výskytu jevu El Niňo (teplá fáze ENSO) v první 
polovině roku, který je obecně spojen s výraznými kladnými odchyl-
kami globální teploty (viz např. rok 1998). V průběhu roku však 
došlo k prudké změně podmínek v oblasti rovníkového Pacifiku, kde 
ve druhé polovině roku panovala opačná fáze ENSO zvaná La Niňa, 
která ovlivnila výskyt povodní v řadě oblastí (obr. 1). 

Zajímavostí je fakt, že ačkoliv hurikánová sezóna v Atlantiku byla 
co do počtu bouří i jejich celkové akumulované energie nadprů-
měrná, nevyskytl se žádný hurikán, který by způsobil katastrofální 
škody srovnatelné například s Katrinou z roku 2005, v celosvětovém 
měřítku pak byl rok 2010 jedním z hurikánově nejslabších roků od 
sedmdesátých let [2]. 

Asi nejlepším současným zdrojem o povodních ve světě jsou 
internetové stránky Flood Observatory provozované Univerzitou 
v Coloradu [3]. Pro rok 2010 evidovaly v databázi celkem 174 
povodňových událostí (obr. 2). Problém je, že ne vždy lze relevantně 
posoudit jejich konkrétní příčinu, extremitu a velikost z hlediska doby 
trvání a zasažené plochy, což jsou faktory ovlivňující dopad povodně. 
Proto je velmi obtížné vybrat ty nejvýznamnější povodňové události 
roku. Dále se zmíníme pouze o vybraných případech, jimž se dostalo 
významnějšího mediálního zájmu, povodni v Pákistánu a v Austrálii. 
Za zmínku však jistě stojí i monzunové povodně v Číně a Vietnamu, 
přívalové povodně na počátku roku na ostrově Madeira a na konci 
roku v Brazílii a výskyt povodní v létě ve střední Evropě.

Povodně v Asii
V roce 2010 se v Asii vyskytlo několik významných povodňových 

událostí spojených s letním monzunem v této oblasti. Monzunové 
srážky a následné povodně se v pásu na jihu Asie od Iránu přes 
Indii až po Čínu vyskytují každoročně, avšak s rozdílnou intenzitou 

a postižením jednotlivých regionů. Intenzita monzunových srážek je 
ovlivňována některými globálními fenomény, jako je například fáze 
ENSO (El Niňo-Southern Oscillation) či rozsah sněhové pokrývky 
v předešlém zimní období v Asii [4]. Intenzivnější monzun lze oče-
kávat v případě výskytu situace La Niňa a obecně teplejších anomálií 
povrchové teploty severní části Indického oceánu.

Zatímco rok 2009 a první čtvrtletí roku 2010 bylo ENSO ve své 
pozitivní fázi El Niňo a monzun roku 2009 byl spíše slabý [např. 5], 
během roku 2010 došlo k velmi prudké změně do fáze La Niňa. Ačko-
liv v Pákistánu byl nástup letního monzunu pozdější než normálně, 
na konci července a zejména na počátku srpna došlo k uspořádání 
synoptické situace, která vedla k intenzivním srážkám a povodním 
v Pákistánu a současně k suchu a požárům v Rusku. Nad Ruskem se 
vytvořila stabilní mohutná tlaková výška a došlo ke stabilizaci proudě-
ní jet-streamu rozděleného na severní větev nad Sibiří a na jižní větev 
udržující se neobvykle až nad Pákistánem a Himalájí, která podpořila 
silné srážky nad Pákistánem. V severních provinciích zde spadlo 
na konci července během 4 dní až okolo 500 mm s denními úhrny 
až okolo 250 mm [6]. Srážky zde však pokračovaly i během srpna 
a v souhrnu za červenec a srpen dosáhly 200 až 450 % dlouhodobého 
normálu. Výsledkem bylo rozvodnění řeky Indus a jejích přítoků. Na 
dolním toku Indu průtok dosáhl nejvyšších hodnot od počátku sle-
dování v roce 1947 na úrovni až 30 000 m3.s-1 a doba opakování zde 
výrazně přesáhla hodnotu 100 let (200 až 500 let) [7, 8].

Obr. 1. Průběh hodnoty indexu NINO3.4 SST. Kladné hodnoty 
odpovídají fázi El Niňo, záporné hodnoty pak fázi La Niňa. (Zdroj: 
http://www.bom.gov.au/climate/enso/monitoring/nino3_4.png)
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Obr. 4. Historická maxima vodního stavu Brisbane River v Brisbane. 
(Zdroj: http://www.bom.gov.au/hydro/flood/qld/fld_history/pk_
brisbane_city.gif)

Povodně z monzunových dešťů v červenci významně postihly i další 
oblasti Asie – povodí Chuang Che v Číně, kde se jednalo o dosud nej-
silnější povodně v 21. století, či Vietnam. Významnou lokální událostí 
pak byla povodeň v indickém městě Leh v Ladhaku, kde přívalové 
deště způsobily rozsáhlý sesuv, který si vyžádal okolo 200 obětí. V této 
souvislosti je zajímavý i fakt, že v roce 2002 při katastrofální povodni 
v povodí Vltavy došlo rovněž k výskytu povodní v oblasti středního 
východu a jihu Číny, kde příčinou povodní byly velmi silné monzunové 
deště a byla zmiňována nezvyklá poloha jet-streamu [9]. 

Povodně v Austrálii
Prosinec 2010 byl ve Východní Austrálii a v Quenslandu vůbec 

nejvlhčím prosincem za dobu pozorování [10], navíc nadnormálně 
vlhká zde byla celá druhá polovina roku 2010. Podobně jako v případě 
asijského monzunu i zde byla příčinou silná fáze La Niňa v Pacifiku. 
Přitom se jednalo o nejsilnější La Niňu od roku 1973–1974, kdy byl 
východ Austrálie rovněž postižen rozsáhlými povodněmi. Vlastní pří-
činou povodní bylo šest epizod intenzivních srážek, které se vyskytly 
od 28. listopadu do 15. ledna, přičemž příčinou srážek byly jednot-
livé tlakové níže a tropické cyklony opakovaně zasahující zejména 
Queensland a Nový Jižní Wales. 

Nejvýznamnější byla srážková epizoda 23. až 28. prosince, kdy nad 
východ Austrálie srážky přinesla tropická cyklona Tasha. Denní úhrny 
v Queenslandu dosáhly až rekordních 274 mm ve stanici Carnarvon 
(a až 300 mm na severním „tropickém“ pobřeží). Významný pro vznik 
povodně však byl velký rozsah plochy, která byla postižena srážkou 
větší než 100 mm, resp. 200 mm. Celkový úhrn za tuto epizodu na 
pobřeží přesáhl až 400 mm [10].

Při dalších srážkách 10. až 12. ledna bylo nejvíce postiženo okolí 
Brisbane. Ve stanici v Peachesteru byl naměřen denní úhrn 298 mm 
a třídenní úhrny se vyšplhaly až na 648 mm na Mount Glorious 
[10]. Zajímavé je i srovnání zaznamenaných hodinových intenzit 
překračujících na několika stanicích 60 mm s podobnými hodnotami 
naměřenými v Hejnicích na Liberecku při povodni v srpnu 2010.

Poslední významnou epizodou byly srážky ve Victorii, Tasmánii 
a na západě Nového Jižního Walesu 12. až 15. ledna s denními úhrny 
v Tasmánii dosahujícími až 282 mm ve Falmouth.

Celkově za období od 28. listopadu do 17. ledna dosáhly srážkové 
sumy v celé východní polovině Queenslandu více než 300 mm (pro-
sincový průměr za celý stát Queensland byl rekordních 209 mm), 
přitom v maximech byly zaznamenány hodnoty až přes 1200 mm 
(Mackay a oblast severně od Brisbane – obr. 3) [10]. Výjimečný byl 
rozsah extrémů směrem do vnitrozemí, který byl pravděpodobně 
srovnatelný s rokem 1918, kdy došlo k rekordní povodni na řece 
Fitzroy [10].

Z dalšího srovnání s historickými událostmi vyplývá, že lze nalézt 
analogie k současným povodním. Rozložení srážek při povodni 
v okolí Brisbane bylo velmi podobné srážkám z 25. až 27. ledna 
1974, úhrny tehdy však dosáhly až 1215 mm na Mount Tamborine, 
zatímco v roce 2011 dosáhly nejvýše 648 mm. Ještě extrémnější 
srážky se vyskytly v roce 1893, kdy, i přes omezenou měřící síť, byl 
zaznamenán denní úhrn 907 mm v Crohamhurstu a třídenní úhrn 
1715 mm v Mooloolah [10].

Vlastní povodně měly asi nejdramatičtější průběh při epizodě 10. až 
12. ledna, zejména na menších tocích, kde měly charakter přívalových 

povodní (např. Toowoomba), a v Queenslandu na konci prosince 2010. 
V řadě stanic byly zaznamenány dosud nejvyšší kulminační stavy, 
zejména na tocích Dawson, Nogoa, Comet, Burnett, Condamine, Cam-
paspe či Avoca [10]. V případě medializovaných povodní v Brisbane 
a Rockhamptonu však v žádném případě o historické rekordy nešlo. 
V Brisbane výrazně výše vystoupala hladina v letech 1974, 1893 či 
1841 (obr. 4) [11], na řece Fitzroy v Rochamptonu se jednalo o pátou 
nejvyšší kulminaci hladiny za posledních 100 let (poslední vyšší 
stav byl zaznamenán v roce 1990, historické maximum pak nastalo 
v roce 1918 [12]). 

Diskuse a závěr
Území zasažená povodněmi v roce 2010 patří mezi tradiční „povod-

ňové“ oblasti. Jak vyplývá z obr. 5, většina zaznamenaných povodní 
se vyskytuje v blízkosti oceánu a moří a v tropickém až mírném pásu, 
tedy v oblasti výskytu monzunových dešťů, hurikánů a níží středních 
šířek a současně v oblasti s nejhustším osídlením. Posledně zmíněný 
fakt je však spíše příčinou častějšího zaznamenání událostí. Opako-
vané postižení některých oblastí je dáno dlouhodobým přetrváním 
nepříznivých příčinných podmínek (například v případě Austrálie 
výskytu fáze La Niňa). 

Zhodnocení roku 2010 z hlediska jeho povodňové výjimečnosti 
není možné, je však zjevné, že některé události dosáhly v uvedených 
oblastech dosud rekordních zaznamenaných hodnot (Pákistán, 
Madeira), avšak ne vždy případy, jimž se dostalo největšího medi-
álního zájmu, byly svou velikostí z historického hlediska výjimečné 
(viz případ Austrálie). To mimo jiné ukazuje na roli médií v našem 
vnímání četnosti výskytu extrémů, které budí dojem jejich rostou-
cího počtu a velikosti, což však často bývá v rozporu s historickou 
skutečností. Proto je nezbytné prosazovat odborné informování 
v problematice výskytu povodní tak, aby vždy byly uváděny v dlou-
hodobém kontextu.
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Obr. 2. Významné povodňové události v roce 2010. (Zdroj: http://
floodobservatory.colorado.edu/2010.html)

 Obr. 3. Celkový úhrn srážek ve státě Queensland za období 
říjen 2010 až únor 2011. (Zdroj: http://www.bom.gov.au/jsp/awap/
rain/index.jsp)

 Obr. 5. Zaznamenané povodně v databázi Flood Observatory 
za období 1985–2010. (Zdroj:http://floodobservatory.colorado.edu/
Archives/index.html)

Celý Irák včetně Kurdistánu má velmi dobré podmínky pro inten-
zivní rostlinnou zemědělskou výrobu, k jejímuž úspěšnému završení 
chybí v letním období voda, která by umožnila pravidelné zavlažo-
vání. Zdroje poměrně mělké (často jen několik metrů pod povrchem) 
kvalitní podzemní vody jsou téměř na celém území Iráku poměrně 
bohaté a jsou na nich závislá z hlediska zásobení pitnou i užitkovou 
vodou velká města včetně Erbilu. Potřeba závlah vede k rozsáhlému 
plánu výstavby přehrad, který začal být realizován v roce 2010.

Přehrady v Kurdistánu – některé poznatky
1) Geologie: Až na některé hornaté okrajové části je geologie Kur-

distánu poměrně mladá (převažují druhohory až třetihory se 
čtvrtohorními pokryvy). Charakteristické je střídání téměř nepro-
pustných jílovců či siltovců s mírně propustnějšími pískovci, časté 
jsou i polohy vápenců (mnohdy s doprovodnými krasovými jevy), 
na které se někdy váží i ve vodě rozpustné a tím pro podloží pře-
hrad nebezpečné polohy sádrovců. Stupeň povrchového zvětrání 
se různí, avšak obvykle je větrání poměrně mělké. Tektonické 
porušení vrstev je většinou poměrně nevýrazné. U některých 
přehradních lokalit je třeba počítat s mírnou až střední seismici-
tou území. Přehrady budované v současné době bývají situovány 
do poměrně příznivých geologických podmínek, kde po očištění 
povrchových vrstev a vytvoření těsnicí jílové ostruhy není nutná 
injektáž podloží.

Přehrady v iráckém Kurdistánu
Několik základních informací úvodem

Příslušníků kurdského národa žije na jejich historickém území 
kolem 30 milionů. Dalších několik milionů jich žije hlavně v evrop-
ských zemích, zejména v Německu, Švédsku, Norsku a Nizozemsku. 
Historické území Kurdů, kteří nemají svůj vlastní stát, zasahuje nejvíce 
do Turecka, dále do Iránu, Iráku, Sýrie a Arménie. Toto území má cel-
kovou plochu přes 400 tis. km2, což je více než výměra Německa. Do 
kurdského teritoria patří i hora Ararat vysoká přes 5 100 m n. m.

Irácký Kurdistán je jediný ze všech kurdských území, který má ofi-
ciální statut samostatného regionu v rámci Irácké republiky, z jejíž cel-
kové plochy zaujímá asi 17 %. Jedná se o plochu jen o málo menší než 
území České republiky. Na rozdíl od celého Iráku má v současné době 
irácký Kurdistán poměrně stabilní vládu a prezidenta Barzáního. Není 
bez zajímavosti, že prezidentem celé Irácké republiky je p. Talabání, 
původem také Kurd. Hlavním městem iráckého Kurdistánu je Erbil 
s téměř 2 miliony obyvatel, prudce se rozvíjející moderní městská 
aglomerace. Historicky hlavním městem Kurdistánu je však Kirkúk, 
z jehož více než milionové populace tvoří asi z 80 % Kurdové. V rámci 
mírových dohod je ale toto město součástí arabské části Iráku, což je 
způsobeno hlavně intenzivní těžbou ropy v těsné blízkosti Kirkúku 
(jedná se o největší současnou světovou lokalitu, kde se těží kolem 
5 % celosvětové produkce ropy).

Hlavní řekou Kurdistánu je Tigris (tvoří hranici mezi Kurdistánem 
a arabským Irákem na jihozápadě) a její levostranné přítoky Větší Zab, 
Menší Zab a Sirván. Tyto řeky odvodňují většinu kurdského území 
Iráku. Řada dalších, často i poměrně velkých řek, má charakter občas-
ných toků, které v létě zcela nebo téměř zcela vysychají. Kurdistán je 
považován za bránu přítoku povrchových vod do Iráku, a to převážně 
od severního souseda Turecka, což se týká obou hlavních iráckých řek 
Tigridu a Eufratu a jejich přítoků. 

Kurdistán má typické aridní podnebí, což se projevuje zcela 
suchým létem, kdy od května do září jsou prakticky nulové srážky 
a denní teplota vzduchu značně přesahuje 40 0C a ani teploty přes 
50 0C nejsou výjimkou. Noční teploty přitom jen málokdy klesají pod 
30 0C. Podzimní a jarní období je klimaticky příjemné a připomíná 
léto v našich podmínkách. V průběhu zimy, tj. hlavně od prosince 
do února naprší značné množství srážek, což způsobí vyrovnání 
ročního srážkového úhrnu na většině míst Kurdistánu na našich 500 
až 800 mm. Sníh se vyskytuje jen v horských oblastech a teploty kle-
sají pod bod mrazu v běžných nadmořských výškách jen výjimečně. 
Roční výpar na většině území převyšuje 1500 mm a hodnoty přes 
2000 mm nejsou výjimkou. 
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Traubova 6, 602 00 Brno
 crea@creacz.com
 www.creacz.com

VODNÍ DÍLA - TBD a. s. je inženýrská a konzultační firma, jejíž hlavní 
činností je technickobezpečnostní dohled nad vodními díly v ČR.

Pro vlastníky a provozovatele vodních děl – přehrad, jezů, rybníků, MVE, 
poldrů a odkališť nabízíme:

• Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly
• Posudky pro zařazení VD do kategorie TBD
• Komplexní servis pro bezpečný provoz VD ve všech fázích jejich přípravy, 

výstavby a provozu 
• Průzkumy, prohlídky, zkoušky a rozbory
• Projektování a výkon autorského dozoru
• Návrh protipovodňové ochrany a prevenci proti vzniku zvláštních povodní od 

havárií VD

Reference:
• Pověření ústředního vodoprávního úřadu (MZe ČR) k výkonu TBD nad 

vodními díly I. až IV. kategorie bez omezení
• Pověření MZe ČR ke zpracování posudků pro zařazování VD do I. až IV. 

kategorie TBD
• Více než 50 let zkušeností na více než 250 vodních dílech

Sídlo společnosti:
Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1  tel.: 222 241 362
e-mail: praha@vdtbd.cz   www.vdtbd.cz

HG partner s.r.o. je projekční a inženýrská 
společnost, zaměřená především na hydrotech-
nické a geotechnické stavby. 
V oblasti projektové činnosti nabízíme zpracování 
studií, projektů pro územní rozhodnutí, projektů pro 
stavební povolení, vyřízení územního a stavebního 

povolení, zpracování realizačních dokumentací stavby, technologických 
postupů, rozpočtů, povodňových plánů a další.

Hlavní náplň činnosti:
Vodní hospodářství
• Protipovodňové opatření
• Přehrady, jezy
• Vodní díla, rybníky
• Vodní cesty – objekty, dalbová stání, údržba vodních cest
• Úprava toků a bystřin, štěrkové přehrážky
• Malé vodní elektrárny
Geotechnické stavby
• Pažení stavebních jam – podz. stěny, larseny, zápory, zemní kotvy
• Zakládání staveb - plošné základy, piloty, mikropiloty
• Injektáže včetně tryskové, opěrné konstrukce

Sídlo společnosti:
Husova 78, 250 82 Úvaly  tel.: 777 161 198
e-mail: hgp@hgpartner.cz  www.hgpartner.cz

Služby v oblasti ochrany  
životního prostředí
a aplikované geologie

• Průzkumy pro ochranu vod a horninového prostředí, sanační práce, likvi-
dace ekologických zátěží

• Skládky, nakládání s odpady, odpadové hospodářství

• Geotechnika a inženýrská geologie, geodetická zaměření

• Hydrogeologie, hydroekologické mapy

• Environmentální studie – EIA, ekologické audity, analýzy rizik, studie 
proveditelnosti, due diligence

• Systémy managementu (QMS, EMS/EMAS, OHSAS)

• Akreditované hydrochemické laboratoře  
a laboratoř mechaniky zemin  
(akreditace ČIA)

GEOtest, a.s.
Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
tel.: 548 125 111, fax: 545 217 979
e-mail: trade@geotest.cz, www.geotest cz

PS PROFI s.r.o. nabízí projekční a konstrukční 
práce, potápěčské práce a opravy technologických 
zařízení na vodních dílech v České republice  
a v zahraničí.

Projekční a konstrukční práce
• Výkresová dokumentace
• Spolupráce s projektanty a projekčními firmami

• Návrhy zařízení nutných pro úspěšnou realizaci zakázek (hradící zátky, 
ochranné stěny, úpravy strojních technologií přehrad a jezů

• Návrhy a instalace kontrolních a monitorovacích jednotek s přenosem dat 
na dispečink, protipovodňová ochrana

• Návrhy a realizace malých vodních elektráren
• Hydrodynamické modelování

Potápěčské práce
Společnost poskytuje široké spektrum prací pod vodou.

Technologické práce
Revize a opravy technologických zařízení. Společnost realizuje veškeré práce 
související s technologickými zařízeními vodních děl.

Sídlo společnosti:
Stará 5, 602 00 Brno    tel.: 545 212 310
e-mail:  info@psprofi.cz   www.psprofi.cz



2) Několik velkých přehrad bylo budováno v druhé polovině 20. století 
s rozhodující pomocí Velké Británie, Francie, Německa, tehdejšího 
SSSR a dalších zemí, a to jak v oblasti přípravy (průzkum, projekt), 
tak i dodávky stavebních prací. Jedná se o dosud největší irácké 
přehrady, z nichž jsou kurdským regionem spravovány Dokan, Dar-
bandikhan a Dohuk. Přehrada Mosul na řece Tigris je v Kurdistánu 
jen levým břehem a je ve správě arabské části Iráku. Všechna tato 
vodní díla byla zřízena především pro energetické účely. Zásoba 
vody v jejich nádržích je obrovská (5 až 7 mld. m3 při normálním 
nadržení) a protipovodňová funkce (zachycení povodňových prů-
toků v průběhu zimního období) je tak mimořádně významná. Tato 
vodní díla jsou dále blíže popsána.

3) V současné době je ministerstvem zemědělství a vodních zdrojů 
regionu Kurdistán připraven plán na vybudování asi 120 přehrad 
v časovém horizontu cca 10–15 let. Většinou se jedná o zemní hráze 
se středním jílovým těsněním, vysoké 15 až 40 m, s převažujícím 
účelem akumulace vody pro závlahy. Výjimkou je asi 5 přehrad 
vyšších než 100 m a jiného konstrukčního typu (betonová tížná 
hráz, klenba, RCC). U některých z přehrad je navrženo i energetické 
využití. Čtyři přehrady jsou ve výstavbě a na dvou z nich už probí-
há první napouštění. Shodou okolností jde o přehrady Hamamok 
a Bawashaswar, jejichž původním projektantem byl pražský Hydro-
projekt (později však byl tento projekt místními odborníky značně 
a často nelogicky transformován). Autory studií proveditelnosti 
a projektů přehrad, z nichž jsou mnohé i pro připravované přehrady 
již vypracovány, jsou většinou irácké nebo turecké firmy. Stavební 
realizaci zajišťují vesměs místní stavební dodavatelé, kteří si na 
speciální práce najímají zahraniční specialisty, a to hlavně Kurdy 
z přilehlých zemí Turecka a Iránu. Projekty mají řadu závažných 
nedostatků. Ani v složitých geologických podmínkách (např. kra-
sové vápence) a při značné výšce hráze (často hodně přes 40 m) 
nejsou vůbec navrhovány injekční chodby. Výjimečně je součástí 
projektu kontrolní měření a sledování deformací hráze a objektů 
a průsakového režimu. Základní vodohospodářská legislativa 
dosud zcela chybí. Nejsou žádná pravidla pro manipulaci s vodou 
(manipulační řády), chybí měření přítoků do nádrže, problémem je 
i měření úrovně hladiny v nádrži při napouštění. Objekty spodních 
výpustí jsou většinou navrženy ve srovnání s běžnými zvyklostmi 
v Evropě či jiných „přehradářsky“ vyspělých zemích velmi nezvykle 
nebo nevhodně, a to jak stavební, tak i technologická část. Špatně 
jsou navrhovány drenážní systémy, filtry, těsnění pracovních a dila-
tačních spár apod. Všeobecně je zřejmé, že od výstavby velkých 
přehrad v Iráku, zajištěných kompletně ze zahraničí, uplynulo 
téměř půl století a v současnosti chybějí jakékoliv zkušenosti. 

4) Pozitivním poznatkem z projektů naopak je, že díky příznivé morfo-
logii terénu jsou objekty bezpečnostních přelivů situovány většinou 
zcela mimo těleso hráze, s nímž tak nejsou konstrukčně vůbec 
v kontaktu. Průtočná kapacita přelivů je však často poddimenzo-
vána. Na rozdíl od běžně známých podmínek se běžně opevňuje 
kamenným záhozem či rovnaninou nejen návodní, ale i vzdušní 
svah, protože zatravnění by v Kurdistánu nemělo šanci přežít 
extrémně dlouhé letní sucho. Na rozdíl od evropských sypaných 
hrází není nutné v Kurdistánu uvažovat rizika promrzání zemin.

5) Z výše popsaných důvodů bylo kurdským Ministerstvem zemědělství 
a vodních zdrojů vypsáno začátkem roku 2010 výběrové řízení na zajiš-
tění činnosti tzv. „Panelu konzultantů“, v němž uspěla Česká republika. 
Specialisté zejména z oboru hydrotechniky a geotechniky z různých 
firem a specializovaných odborných pracovišť zastřešení konsorciem 
CREA s hlavním sídlem v Brně tak již více než rok poskytují projek-
tantům a stavebním dodavatelům přehrad v Kurdistánu odbornou 
konzultační pomoc. První pozitivní dopady vlivu konzultační činnosti 
začínají být pomalu znát a projekty jsou v mnoha částech na základě 
doporučení expertů z ČR opravovány či přepracovávány. Poznatky 
shrnuté v tomto článku jsem získal v průběhu 5 měsíců, které jsem 
měl možnost strávit v Kurdistánu jako člen týmu konzultantů z ČR 
v druhé části roku 2010 a začátkem roku 2011. 

6) Další vizitkou českých firem v Kurdistánu byl úspěch ve výběrovém 
řízení na dokumentaci pro výstavbu závlahové nádrže Bawanoor na 
řece Sirván ve východní části země. CREA reprezentovaná zejména 
Geotestem a.s. Brno zajišťovala zpracování studie proveditelnosti 
a práce na vypracování projektu stavby s termínem 09.2011 právě 
probíhají.

Velké přehrady v iráckém Kurdistánu
Přehrada Mosul (dříve Saddám): Byla vybudována na řece Tigris 

německo-italským konsorciem Hochtief a.s. v letech 1980 až 1984 

s náklady 1,5 mld. USD. Sypaná zemní hráz se středním těsnicím jád-
rem a betonovým přelivem v jejím levém konci je největší přehradou 
v celém Iráku. Hráz je vysoká 135 m a dlouhá 3,4 km a je situována 
asi 45 km nad městem Mosul s 1,7 mil. obyvatel. Objem nádrže při 
dlouhodobě snížené provozní hladině (z důvodů dále popsaných) 
je asi 7 mld. m3. Přehrada je velmi významným energetickým dílem 
s průtočnou hydroelektrárnou vybavenou 4 turbinami s celkovým 
instalovaným výkonem 1060 MW. 

Přehrada Mosul je označována za nejnebezpečnější přehradu na 
světě. Důvodem k tomu je její nešťastné založení ve velmi nevhodných 
geologických podmínkách. V podloží hráze se vyskytují poměrně 
rozsáhlé polohy rozpustných sádrovců, které vyvolávají silnou prů-
sakovou činnost spojenou s neustálým ohrožováním filtrační stability 
a výskytem nežádoucích propadů dna nádrže v těsné blízkosti hráze 
až v oblasti návodní paty. Tyto oblasti jsou průběžně injektovány a sta-
bilizovány s ročními náklady nejméně 0,5 mil. USD. Tyto speciální 
zabezpečovací práce probíhají pod stálým dohledem zahraničních 
odborných firem a institucí a specialistů, zejména z U.S. Army Corps. 
Přes všechny zatím úspěšné snahy hrozí reálné nebezpečí havárie 
hráze, jejíž protržení by vyvolalo průlomovou vlnu vysokou v Mosulu 
až 20 m a v několik set km vzdáleném sedmimilionovém hlavním 
městě Bagdádu ještě až 5 m. Tato průlomová vlna je potenciálním 
nebezpečím pro miliony osob v oblasti žijících (odhaduje se ztráta 
nejméně 500 tis. lidských životů). 

Přehrada Dokan: Betonová klenbová hráz na řece Menší Zab byla 
vybudována v letech 1954 až 1959. Výška hráze je 116,5 m a délka 
v koruně 360 m. Nádrž má při normální hladině objem vody více než 
7 mld. m3, avšak v současné době následkem dlouhodobého sucha je 
to méně než 1,5 mld. m3. Hrazený přeliv se skládá ze 3 přelivných 
polí a doplňkového šachtového přelivu o celkové průtočné kapacitě 
4 300 m3.s-1. Hydroelektrárna uvedená do provozu až v r. 1979 je vyba-
vena 5 turbínami Francis s celkovým instalovaným výkonem 400 MW. 
V současné době je zahajována obnova instrumentace hráze pro 
účely TBD moderními přístroji firmy Geokon, protože zařízení z doby 
stavby již byla nefunkční a zastaralá. Nově instalovaná přístrojová 

Přehrada Dokan – celkový pohled na hráz s elektrárnou (11.2010)

Přehrada Duhok – celkový pohled na hráz
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technika umožní kvalitnější posuzování chování stárnoucí betonové 
konstrukce. Instrumentaci provádí ve spolupráci se zahraničními 
poddodavateli české konsorcium CREA reprezentované společností 
VODNÍ DÍLA – TBD a.s. a do funkce by měla být nová přístrojová 
technika uvedena v druhé polovině roku 2011.

Přehrada Darbandikhan: Kamenitá hráz se středním jílovým 
těsněním je situována na řece Sirván asi 60 km jihovýchodně od 
Suleimánie, jednoho z největších měst iráckého Kurdistánu. Hráz 
je 128 m vysoká a 445 m dlouhá v koruně. Nádrž má při normální 
hladině objem vody asi 3,5 mld. m3, avšak v současné době následkem 
dlouhodobého sucha je to méně než polovina. Stavba byla realizována 
konsorciem amerických a evropských firem v letech 1956 až 1961. 
Hydroelektrárnu postavili dodatečně Japonci v letech 1992 až 1994. 
Špičková elektrárna má tři turbíny s celkovým instalovaným výko-
nem 249 MW a využívá průtoku 330 m3.s-1. V současné době probíhá 
doplnění a výměna zařízení pro kontrolní měření. Hlavní práce na této 
akci (tj. vypracování projektu vrtné práce, vystrojení vrtů a dodávku 
a odbornou instalaci přístrojové techniky od firmy Geokon) zajišťuje 
česká CREA, reprezentovaná společnostmi VODNÍ DÍLA – TBD a.s. 
(instrumentace) a ALGOMAN s.r.o. (vrtné práce).

Přehrada Duhok: Zemní hráz se středním jílo-prachovým těsněním 
vysoká 60 m a v koruně dlouhá 600 m je situována na severu Kurdis-
tánu asi 2 km od města Duhok na stejnojmenné řece. Vodní dílo bylo 
uvedeno do provozu v roce 1988. Šachtový přeliv je dimenzován na 
průtočnou kapacitu 81 m3.s-1 a spodní výpust (betonový tunel) pojme 
dalších 35 m3.s-1. Nádrž má objem vody 52 mil. m3 při běžné provozní 
hladině. Hlavními účely jsou zásobování města Duhok a okolí pitnou 
a užitkovou vodou a akumulace vody pro závlahy.

Nedokončené velké přehrady
Přehrada Badush je umístěna na řece Tigris 16 km severozápadně 

od Mosulu. Výstavba zemní hráze s návodním jílovým těsněním 
vysoké 102 m a dlouhé v koruně téměř 3 700 m byla zahájena v roce 
1990. Hlavním účelem vodního díla byla hydroenergetika. Průtočná 
vodní elektrárna měla pomocí 4 turbín produkovat celkový výkon 
170 MW. V roce 2003 byla stavba v nepříliš pokročilém stadiu ofi-
ciálně zastavena pro četné opakované problémy s exhalacemi plynu 
v přehradním místě. V současné době jsou již od roku 2005 vedena 
jednání k možnostem dokončení stavby a připravována projektová 
dokumentace. 

Přehrada Bekhme je navržena na řece Větší Zab asi 60 km severový-
chodně od Erbilu jako největší přehrada v Iráku a jedna 
z největších na světě. Kamenitá hráz se středním jílo-
vým těsněním má být 230 m vysoká a 600 m dlouhá 
v koruně. Vzniklá nádrž by měla objem vody 17 mld. 
m3. Stavba byla zahájena v roce 1979 a několikrát poté 
byla zastavena kvůli válečným konfliktům. Od roku 
2003 se kurdistánská vláda snaží prosadit u vedení Irá-
ku pokračování stavby. Zdá se, že hlavním oficiálním 
důvodem v neochotě pokračovat se stavbou jsou histo-
ricky mimořádně cenné archeologické nálezy v pohoří 
Zagros v povodí nádrže, které sahají až do doby 11 000 

Č. Název 
přehrady Typ hráze Výška 

hráze [m]

Objem vody 
v nádrži 
[mil. m3]

Předpoklad 
ukončení 

stavby
1 Banuy Talaban

vesměs 
zemní se 
středním 
jílovým 

těsněním
(VD 

Khanas – 
alternativně 

hráz 
betonová 

tížná)

23 2,75

2012

2 Aquban 27 2,50

3 Razga-Dween 32 2,63

4 Degala 30 1,03

5 Gali Bila 27 0,95

6 Bedohi 36,5 3,65

7 Khanas 12 až 25 1,15 až 2,50

8 Khornawazan 22,5 9,98

9 Surqawshan 40 3,50

10 Dewana 40 22,50

Tab. 1. Další přehrady v iráckém Kurdistánu ve výstavbě (výstavba 
byla zahájena koncem r. 2010)

Tab. 2. Přehrady v iráckém Kurdistánu v přípravě (stadium zpraco-
vání studie proveditelnosti a projektové dokumentace)

Tab. 3. Výběr velkých přehrad v iráckém Kurdistánu v přípravě 
k výstavbě (stadium průzkumu, měření a přípravy projektové 
dokumentace)

Č. Název 
přehrady Typ hráze Výška 

hráze [m]

Objem vody 
v nádrži
[mil. m3]

Předpoklad 
ukončení 

stavby
1 Qutabian 

vesměs 
zemní hráze 
se středním 

jílovým 
těsněním

42,7 28,80

2013

2 Shewasoor 35 6,70

3 Gilnaghaj 25 1,10

4 Qadir Karam 19,5 1,70

5 Awaspi 25 22,00

6 Shewasoor-1 31,3 8,3

7 Bawanoor x) 22 ?

Č. Název přehrady Typ hráze
Výška 
hráze
[m]

Objem vody 
v nádrži
[mil. m3]

Předpoklad 
ukončení 

stavby
1 Deralok – Rashawa ER 163 457

asi 2018

2 Taq – Taq TE 92 2860

3 Gamaspan (Bastora) RCC 85 215

4 Bakirman (Khazir) VA 112 490

5 Basara RCC + TE 53 93

let před n. l. Tyto památky by byly vodním dílem na základě rozborů 
v různých studiích ohroženy. Pokračování málo rozestavěné stavby 
v blízké budoucnosti je nepravděpodobné.

Současná přehradní výstavba v iráckém Kurdistánu
V konečné fázi výstavby jsou tyto 4 přehrady (předpokládané úplné 

dokončení v roce 2011):
Hammamok – H = 30 m, na malém potoce 2 km nad městem Koya, 

protipovodňová ochrana, rekreace, již se napouští nádrž.
Jali – H = 20 m, asi 60 km severovýchodně od Erbilu, závlahy.
Bawashaswar – H = 22 m, více než 300 km od Erbilu (jihovýchod-

ní cíp Kurdistánu u města Kifri), závlahy, protipovodňová ochrana, 
probíhá napouštění nádrže.

Hassan Kanosh – H = 12 m, asi 150 km jihovýchodně od Erbilu, 
závlahy, protipovodňová ochrana. 

Výstavba přehrad však bude následovat i v budoucnu, jak o tom 
svědčí tab. 1–3.

Závěr
Přehradní stavitelství v iráckém Kurdistánu se velmi rychle rozvíjí, 

je mimořádně zajímavé a poskytuje možnosti k mezinárodní spolu-
práci. Příslušnými kurdskými ministerstvy (zemědělství a vodních 
zdrojů, energetiky, místního rozvoje) jsou vypisována výběrová řízení, 
nabízející spolupráci jak při přípravě, tak i výstavbě přehrad a souvi-
sejících pracích (průzkum, zaměření, konzultační pomoc, projekční 
práce apod.). Finanční nabídky nejsou příliš vysoké, a proto nejsou 
lákavé pro ekonomicky nejvyspělejší země. V tom je třeba vidět šanci 
pro odborníky ze zemí postkomunistických či z jiných méně vyvinu-
tých regionů třetího světa. 

Přes poněkud nezvyklé prostředí, tj. zejména podnebí 
a převažující islámské zvyklosti, by možnost pracovní-
ho uplatnění v Kurdistánu (s ohledem na faktický stop 
stav ve výstavbě přehrad nejen u nás, ale v celé Evropě) 
měla být výzvou zejména pro mladé inženýry a techniky 
s dobrou znalostí anglického jazyka. 

Ing. Jiří Poláček
specialista VODNí DíLA–TBD a.s. Praha

místopředseda Českého přehradního výboru
polacek@vdtbd.cz
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K čemu tolik ministerstev a úředníků?

Pokaždé, když se vrátím z procházky lesem se svým psem, tak se vracím 
rozzloben a se smutkem v duši. Vždy žasnu nad bezohledností a liknavostí 
úředníků a lidí, kteří se lesnictvím a životním prostředím zabývají. Pokaž-
dé se mi chce napsat o tom, do jakého stavu ti úředníci a politici přivedli 
dědictví po předcích, které bychom měli i my dále předat svým potom-
kům. Mám podezření, že mnozí z nich buď hodně dlouho, nebo vůbec, 
v lese nebyli. Vždy si vzpomenu na slova bývalého ministra Gandaloviče, 
jak si pochvaloval, že nikdy nebyly u nás lesy v takovém pořádku, jako 
jsou dnes, tak bych ho s chutí pozval na procházku.

Bojují ve mně dva protivníci – jeden zkušený mazák, radící tomu dru-
hému, aby se na vše vykašlal, že je to stejně jedno, že nic nenapravím, 
a druhý, vysochán skautingem, YMCA, vodáctvím, potápěním, cyklistikou 
a navíc dlouholetou odbornou činností v oboru jako vědecký pracovník, 
mající vždy v duši jiskřičku naděje, že se snad jednou mé články setkají 
s pochopením a semínko se ujme.

Když jsem byl ještě v pracovním procesu, slyšel jsem o bezzubosti teh-
dejších inspekcí, kdy státní instituce měla dávat pokuty prakticky sama 
sobě. Po listopadu 1989 jsem slyšel, že až se vše zprivatizuje, pak se prý 
vše napraví a inspekce si hříšníky patřičně vychutnají. Jenže kde jsou ony 
inspekce? Kde je zlepšení?

Do roku 1970 bylo minimum národních parků a CHKO snad vůbec nee-
xistovaly. Těchto institucí nebylo do té doby potřeba, protože lidé si jaksi 
spontánně chránili své životní prostředí sami. Sedmdesátá léta přinesla 
„normalizaci“, která způsobila beznaděj, zklamání, morální devastaci 
národa, bezohlednost obyvatelstva, což se neblaze projevilo kromě jiného 
i na našem životním prostředí.

Stalo se i to, že lidé, kteří neměli dříve potřebu pobytu v přírodě, začali 
náhle jezdit, stavět chaty, kupovat chalupy a turistika se stala módou. 
Dnes se stala davovou módou cyklistika, vodáctví, turistika. Půjčovny 
lodí a sportovního nářadí vesele vydělávají na touze lidí vypadnout 
z otráveného prostředí města. To samozřejmě přineslo mnoho negativního 
a podstatné změny v přírodním dění.

Dřívější přírodní lidé, trampy počínaje a cyklisty konče, si tu přírodu 
chránili sami, byli i k tomu vychováni rodinami a skautingem počínaje 
a Svazem turistů konče. Když si chcete půjčit auto, musíte mít patřičné 
oprávnění a zkoušky, které by vás měly (i když to rovněž úplně nefunguje) 
naučit, jak se na silnicích chovat. Půjčovny sportovního nářadí vůbec 
nezajímá, komu půjčují loď, lyže, kolo nebo jiné nářadí, jestli s ním 
umí zacházet a hlavně, jestli ví, jak se chovat v prostředí, ve kterém se 
s půjčeným nářadím bude zákazník pohybovat. Tito lidé, nevědoucí, jak 
se chovat, navíc bez výchovy k ohleduplnosti k ostatním, svému okolí, 
přírodě, nabyvší „normalizačními“ procesy bezohlednost a lhostejnost, 
skutečně začali ničit své okolí a přírodu.

Jenže úředníci, místo aby využili své erudice a poslání k nápravě 
výchovou těchto lidí příklady, hrou, výukou ve školách, filmy a jinými 
prostředky, začali řešit problém příkazy a zákazy, vydáním spousty 
i nesmyslných zákonů, vyhlašováním rezervací, CHKO, národních parků. 
Vznikla řada dalších úředníků a ochránců přírody, z nichž mnozí využívají 
své postavení ke zneužívání moci (což je na jednu stranu pochopitelné, 
když vycházíme z přírodních zákonů, na druhou stranu neomluvitelné 
z důvodů práva morálky) a „chrání“ svá vyhlášená území, označkovaná 
místo močí nebo škrábanci na stromech, jak to dělají zvířata, zákazovými 
a příkazovými tabulkami a pokutami. Vyhánějí chodce, cyklisty, vodáky, 

lyžaře s odůvodněním, že plaší zvěř, ničí porosty, působí erozi. V něčem 
mají pravdu. Skutečně jsou někteří bezohlední lidé, kteří to dělají. Ale proč 
má trpět, tvor, po kterém zbyde pouze na pár hodin slehlá tráva? Ale na 
těžké těžební stroje, nevhodnou mechanizaci, nepořádek v lese, terénní 
motocyklisty a čtyřkolkáře, kteří skutečně ničí přírodu, plaší zvěř a působí 
ničením cest a porostů erozi, na ty si páni úředníci netroufnou!

Před léty, když jsem byl ještě v pracovním procesu, zorganizoval odbor 
ochrany vody MŽP docela zajímavé a poučné setkání odborníků, zabývají-
cích se životním prostředím a hlavně vodním hospodářstvím, na Jesenické 
nádrži u Chebu. Bylo to setkání našich a bavorských odborníků. Tam 
jsem se mimo jiné dozvěděl, že v Bavorsku zrušili Ministerstvo životního 
prostředí a sloučili ho s Ministerstvem zemědělství, takže všechny pro-
blémy, týkající se krajiny a životního prostředí, jsou pod jednou střechou. 
Kromě mnohých zajímavých rozhovorů a poznatků jsem si odnesl otázku: 
„K čemu je u nás MŽP?“

Již od začátku vedou úředníci MŽP a MZe knoflíkovou válku. Oba resor-
ty se mají zabývat vodním a lesním hospodářstvím, tvorbou a ochranou 
krajiny, jenže po vzoru našich politiků místo toho, aby společnou silou 
napravily hlavně po zmíněných sedmdesátých létech zničenou a nemoc-
nou krajinu, tak si dělají naschvály kluků knoflíkových válek, nebo pod-
léhají požadavkům bezcitného a nezodpovědného byznysu. Navíc MŽP 
nabylo různými změnami organizace a odlišnou schopností úředníků spíše 
kredit bezzubého a impotentního soupeře MZe!

Společnost je rozdělena do dvou skupin, z nichž obě škodí. Jednu nazý-
vám Superbetonovou a druhou Superzelenou. Superbetonová skupina 
vidí pouze trh a zisk, druhá s klapkami na očích sice hezké, leč v dnešní 
době neuskutečnitelné sny. Přístup první skupiny, jak mi kdysi vysvětlil 
jeden zastydlý svazák, nyní docent na Lesnické univerzitě, např. k les-
nímu bohatství spočívá v tom, že lesy slouží pouze k výrobě hmoty. Pak 
velkoryse připustil ještě vodohospodářský význam lesa.

Druhá skupina by chtěla bezzásahové hospodářství. V této zemi však 
neexistuje hektar lesa, který by nebyl zasažen lidskou činností. Skupina 
lidí, která prosazuje tuto variantu, má mezi sebou určitě dobré a poctivé 
odborníky, avšak většinou úzce specializované, vidící pouze zájmy svého 
oboru. Ale tato skupina lidí zapomněla na to, že sukcesní procesy počítají 
rovněž s přirozenými požáry, nutnými k obnově a omlazení lesního eko-
systému. To si mohou dovolit v USA, Rusku nebo Kanadě, ale ne v naší 
přelidněné malé, kulturní zemi.

Tak jsem si cestou z procházky, kde jsem viděl zmrzačený les, neod-
klizený osek, rozježděné cesty, poraněné stromy od těžké, nevhodné 
mechanizace, kladl otázku: „Nebylo by na čase vzít rozum do hrsti 
a změnit myšlení zbytečných rivalů a společnou silou zachránit to, co 
se ještě zachránit dá?“

Po našich předcích jsme zdědili ještě krásnou krajinu, kulturní dědic-
tví, hrady, zámky. Toto bylo značně poničeno komunistickým hospodář-
stvím. Ale děláme nyní něco lepšího? Neprohloubil byznys ještě více 
lhostejnost, bezohlednost, sobectví a lenost? Co my přenecháme svým 
potomkům???

Ing. Václav Vojtěch
VencaVojtech@seznam.cz
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