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Kdy bude lépe?

Prázdniny se dětem moc nevyvedly. Moje dcera měla letos prvé 
a komentovala je, že jsou pěkně hnusné. Obdobně v jednom filmu kdysi 
pan Kemr stoicky prohlásil: „A chčije a chčije!“ Vančurův převozník v Roz-
marném létu, ve filmu nádherně podaný panem Hrušinským, to vyjádřil 
distingovaněji: „Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným!“

Snad každý den zaprší, a přesto, když se podíváte na průtoky našich řek, 
tak mnohé jsou hodnoceny tak, že jsou ve stavu hydrologického sucha. 
Třeba dnes jsou takto hodnoceny v povodí Vltavy tři profily. Po jednom 
na Litavce, Lužnici a Želivce. Co více – mnohé lokality jsou postiženy 
i pedologickým suchem. Třeba u nás u Volyňky: když vyryjete drn, tak 
v dvaceti centimetrech je hlína na první pohled vyschlá, v lese je hustota 
hub limitně blízká nule. Letos neplatí, že pod stromy prší dvakrát. Naopak 
stromy slouží jako dokonalý deštník, jelikož srážky jsou rozloženy ne do 
vydatných dešťů, ale tvoří řadu drobných spršek za den, které jen listy či 
jehličí trochu smočí a voda se z nich zase rychle vypaří. Nejsou to tedy ty 
predikované přívalové deště. Já vím, jedna vlaštovka jaro nedělá a statistika 
je nádherný obor, ale myslím si, že i to dnešní počasí je dalším kamínkem 
do mozaiky tvrzení: Něco se děje! Příroda je stále méně předvídatelnou. 
A o počasí to platí, zdá se mi, tuplovaně! Když si člověk prohlíží třeba na 
Seznamu předpověď počasí, tak to každý den vypadá tak, že zítra bude 
lépe, ale ono není! 

No a pro nás dospělé se ten svět takovým nepodařeným a nepředví-
datelným jeví taktéž býti. Akcie ztrácí o překot, cena zlata letí nahoru. 
Sociální nepokoje se šíří Evropou. Politici a ekonomové jsou bezradní. 
Býval jsem znechucen, když nás učili, že komunismus bude poslední 
vývojové stádium lidstva, protože nic dokonalejšího už nemůže být. Stejně 
tak se usmívám dnešním PR masážím, že nad kapitalismus lepšího nic 
není. Obávám se, že současné události kapitalismus, aspoň ten dnešní, 
založený na financích a dluzích, na spotřebě a růstu růstu, zpochybňují. 
Obávám se, že dnešní dění je naplněním bonmotu: Lépe už bylo! Obávám 
se, že po létech tučných nás očekávají léta hubená. Ač vlastně možná 
lidem dieta a střídmost obecně prospějí. Ona dieta asi bude naordinována 
i vodohospodářství a ochraně životního prostředí, ať se nám to líbí, či 
(a to asi většině) nelíbí. Jen je třeba bojovat za to, aby se dieta nezměnila 
v hladovění, aby platilo aspoň to, že nebude hůře.

Co má tedy dnes kromě rodiny a přátel cenu? Ovšemže zlato, o kterém 
však kdysi jeden indiánský náčelník prohlásil: Až když padne poslední 
strom, poslední řeka otrávena, poslední ryba chycena, zjistíte, že se zlato 
nedá jíst. Tak mě napadá: cenu – lépe hodnotu a smysl – má vědění, které 
umožňuje dělat dobrou a užitečnou práci. Proto vás v ní zase po dovo-
lených vítáme a snad vám časopis v té práci pomůže. A kdyby jedním 
z jejích výstupů bylo poznání politiků, ekonomů a i občanů, že voda je 
nad zlato, bylo by to fajn. Mohlo by to být předzvěstí toho, že zase bude 
lépe.

Ing. Václav Stránský

Snad takto nedopadneme.
(Autor V. Stránský)
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Využití hydrologického 
měření při tvorbě 
hydrodynamických modelů 
z dat leteckého laserového 
skenování
Pavel Novák, Radek Roub, Tomáš Hejduk

Klíčová slova 
příčný profil – průtok vody – HEC-RAS – rozdělení rychlostí – zápla-
vové území

Souhrn
Průtok vody představuje základní hydrologickou veličinu vyja-

dřující objem vody, který proteče daným profilem vodního toku za 
jednotku času. Letecké laserové skenování (dále LLS) povrchu patří 
k nejmodernějším technologiím pro pořizování prostorových geogra-
fických dat. Znalost těchto dvou poznatků vytváří v kombinaci vhod-
ný předpoklad pro tvorbu relevantního digitálního modelu reliéfu 
(DMR) vstupujícího do hydrodynamických modelů. Vysoké finanční 
požadavky na geodetické zaměření příčných profilů koryta vedly 
k posouzení možností, jakým vhodným způsobem snížit vynakláda-
né finanční prostředky na získání této informace. Alternována byla 
možnost využít hydrologické měření při pořizování výškopisných 
dat LLS povrchu při sestavování jednotlivých simulačních epizod 
v hydrodynamickém modelu. Daný způsob předpokládá využít 
stanovené průtoky z doby pořizování výškopisných dat metodou 
LLS při tvorbě modelovaných scénářů, kdy je modelovaná epizoda 
snížena o naměřenou hodnotu průtoku z doby pořizování dat, čímž 
je přesně vystižená zbývající část profilu koryta, která není metodou 
LLS v DMR reflektována.

u

1. Úvod
Jedním z nejdůležitějších podkladů pro hydrodynamické modely 

jsou vstupní data pro schematizaci koryta vodního toku. Získaná výš-
kopisná data jsou rozhodující i při samotné volbě hydrodynamického 
modelu pro prováděné simulace. Méně náročnými modely z hledis-
ka výškopisu území jsou jednorozměrné (1D) modely, kterým pro 
výpočet postačí příčné profily koryta a přilehlé inundace. V případě 
dvourozměrných (2D) modelů výpočet již vyžaduje detailní DMR, 
který přesně vystihuje morfologii sledovaného území. Na základě 
požadavků vstupních dat 1D a 2D modelů se odvíjí i finanční nároč-
nost na pořízení těchto dat [1,3].

Pro zpracování hydraulických výpočtů pomocí numerických mode-
lů, pro vyhodnocení výsledků simulací i pro zpracování navazujících 
rizikových analýz jsou používány tři základní způsoby pořízení 
těchto dat:
•	 geodetické zaměření příčných profilů (koryto + inundace),
•	 letecké laserové skenování,
•	 fotogrammetrie.

Geodetické zaměření koryta a inundace bývá časově i finančně nej-
náročnějším způsobem s ohledem na velikost zaměřeného bodového 
pole. Maximální vzdálenost mezi jednotlivými příčnými profily se 
obecně pohybuje v rozsahu od několika desítek metrů až po stovky 
metrů s ohledem na variabilitu tvaru říčního koryta. Standardní vzdá-
lenost příčných profilů se pohybuje v intervalu od 50 m až do 100 m 
v intravilánu a 200 až 400 m v extravilánu. Důležitou podmínkou při 
prováděném zaměření je, aby zaměřením byla co nejvýstižněji zachy-
cena prostorová variabilita vodního toku a byly zachyceny všechny 
významné změny v geometrii koryta (změny příčného průřezu koryta, 
změny podélného sklonu apod.) [6].

Letecká fotogrammetrie se používá pro sběr polohopisných a výš-
kopisných dat ve velkých a středních měřítkách s dostatečnou přes-
ností a s výrazně nižšími náklady než při použití geodetických metod. 
Obvyklá forma DMR v případě letecké fotogrammetrie je tvořena 
základní vrstvou 3D bodů, který je doplněn vyhodnocením význam-
ných terénních hran v podobě 3D linií. Maximální krok rastru bodů 

by neměl překročit hodnotu 25 metrů (optimální hodnota činí 10 až 
15 m), vyhodnoceny musí být veškeré terénní hrany a lomy, jejichž 
relativní výška je větší než 25 cm. Požadovaná přesnost je definována 
maximální polohovou odchylkou 0,5 m a střední výškovou chybou 
0,11 m [7].

Pokud je základem DMR letecké laserové skenování, je obvyklým 
výstupem mračno 3D bodů o vysoké hustotě. Značná hustota elimi-
nuje nutnost samostatného vyhodnocení terénních lomů a hran, krok 
rastru však musí být dostatečně jemný. Z hlediska vystižení význam-
ných terénních tvarů (koryta, násypy komunikací apod.) numerickým 
modelem musí být krok rastru maximálně 2 až 3 metry [7].

Při tvorbě DMR je nutné fotogrammetrické metody a metody 
založené na využití laserové či radarové technologie vhodně kombino-
vat s geodetickými metodami. U významných vodních toků s většími 
šířkami a hloubkami koryta je vhodnější využít souvislé zaměření 
batymetrie dna pomocí speciálních měřicích zařízení [4].

1.1	 Letecké	laserové	skenování
Metoda LLS je založena na principu odrazu laserových paprsků, 

které interpretují obraz měřených objektů laserovému paprsku. Na 
základě tohoto paprsku vyslaného k zemskému povrchu je změřena 
vzdálenost, kterou urazí směrem k povrchu měřeného území nebo 
objektu. GPS ve spolupráci s inerciální navigací určí směr paprsku. 
Zpracováním těchto parametrů dojde k výpočtu polohy daného 
bodu. Dílčím výstupem laserového skenování je soubor 3D souřad-
nic odražených bodů – takzvané mračno bodů. Na základě dalších 
informací o odraženém bodu – např. intenzitě odrazu – může být 
provedena tzv. klasifikace. Takto získané mračno bodů je možné 
reklasifikovat do 3 základních skupin – terén, vegetace, zástavba. 
Vedlejšími kategoriemi vzniklými reklasifikací mračna bodů jsou 
ještě chyby a mosty. LLS se vyznačuje vysokou rychlostí měření ve 
vazbě na množství měřených dat a informací [2]. Technologie LLS 
umožňuje sběr výškopisných dat, vyznačující se vysokou dosaženou 
přesností. Ve spojení s poměrně vysokým stupněm automatizace jejich 
zpracování při vytváření digitálního modelu terénu a povrchu předsta-
vuje jednu z nejefektivnějších metod pro získávání prostorových dat. 
Nachází své uplatnění v mnoha praktických disciplínách [8].

V současné době probíhá tvorba nového výškopisu ČR metodou 
LLS, která navazuje na současné výškopisné databáze, především 
na různé vývojové modifikace Základní báze geodetických dat 
(ZABAGED) a DMR v gesci Ministerstva obrany. Tvorba nového 
výškopisu České republiky je v kompetenci tří státních subjektů, 
kterými jsou Český úřad zeměměřičský katastrální (ČUZK), Minis-
terstvo zemědělství (MZe) a Ministerstvo obrany (MO). Plánovanými 
produkty z tvorby nového výškopisu ČR, které vzniknou po zpra-
cování dat v různých časových obdobích, budou digitální model 
reliéfu 4. generace (DMR 4G) ve formě mřížky 5 m x 5 m, digitální 
model reliéfu 5. generace (DMR 5G) ve formě nepravidelné sítě 
trojúhelníků (TIN), digitální model povrchu 1. generace (DMP 1G) 
ve formě TIN [2,9].

1.2	 Hydrologické	měření	
Monitoring průtoků na vodních tocích je v kompetenci Českého 

hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a podniků povodí. Na území 
ČR je v současnosti v provozu 492 stanic s hydrologickým měřením 
na významných vodních tocích. Kontinuita hydrologického měření na 
celkových 492 stanicích tak poskytuje adekvátní předpoklad k úvaze 
o možnosti využití zjištěných hodnot z měření průtoků při tvorbě 
korektní geometrie pro hydrodynamický model.

2. Materiál a metody
Ve vazbě na prováděné nové výškopisné mapování ČR technologií 

LLS a s ohledem na prováděný kontinuální hydrologický monitoring 
ČHMÚ a podniky povodí je sledována možnost využití stanovených 
průtoků v době pořizování výškopisných dat metodou LLS pro 
snížení hodnot modelovaných průtoků v jednotlivých simulacích. 
Uvažováno tak bylo nahrazení finančně náročného geodetické zamě-
ření, které s ohledem na omezenost zaměřených příčných profilů 
koryta neposkytuje relevantní podklad pro meziprofilové oblasti, 
dostupnými údaji z hydrologického měření, které zcela přesně vysti-
hují příčný profil koryta v celém podélném profilu. Pro posouzení 
tak byly modelovány scénáře jak se snížením simulovaného průtoku 
o naměřenou hodnotu průtoku z doby pořizování dat metodou LLS, 
tj. na podkladě DMR vygenerovaného pouze z dat LLS, tak scénáře 
bez provedeného snížení simulovaného průtoku, tj. na podkladě 
DMR s dodatečně zahrnutým korytem vodního toku (data LLS + 
geodetické zaměření).
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2.1	 Popis	zájmové	oblasti
Vodními toky, na kterých byla posuzována možnost využití hyd-

rologického měření při tvorbě hydrodynamických modelů z dat LLS 
byly vodní toky Divoká Orlice v rozsahu od obce Borohrádek po 
soutok s Tichou Orlicí v Týništi nad Orlicí, dále samotná Tichá Orlice 
od Čestic po soutok s Divokou Orlicí a vodní tok Orlice od Týniště 
nad Orlicí po obec Třebechovice pod Orebem. Za zájmovou oblast, 
kde byla uvažovaná myšlenka aplikována, tak bylo vybráno území 
západně od Hradce Králové, které je vymezeno obcemi Třebechovice 
pod Orebem – Borohrádek – Čestice (obr. 1).

Pro výběr předmětného území byl rozhodující především velký 
počet stanic s probíhajícím hydrologickým měřením, které se nachá-
zí buď přímo na sledovaných vodních tocích v okrajových zónách 
řešeného území, či na jejich přítocích, kde bylo možné na základě 
hydrologické analogie dopočítat konkrétní průtoky, které byly v době 
pořízení dat z LLS na sledovaných tocích dosaženy. Hlavní přednosti, 
které rovněž vedly k výběru dané lokality, byly především hydraulické 
a hydrologické charakteristiky. 

2.2	 Datové	podklady	použité	na	tvorbu	geometrie	toku
Pro tvorbu geometrie toku bylo využito dvou datových zdrojů ve 

vazbě na použitou variantu výpočtu. Při variantě výpočtu se sníženým 
simulovaným průtokem bylo využito samotných dat z LLS. Při řešení 
druhé varianty výpočtu bez snížení simulovaného průtoku bylo pro 
zpřesnění DMR, vyjma použitých dat z LLS, ještě nutné dodatečně 
použít zaměřené příčné profily koryta pro následnou interpolaci mezi-
profilového prostoru vodního toku pro zanesení do konečného DMR, 
z kterého již byla vytvářena schematizace koryta vodního toku.
2.2.1 Data z LLS

Pro posouzení simulací mezi scénářem se sníženým modelovaným 
N–letým průtokem a scénářem, kdy byl modelován konkrétní N – letý 
průtok na základě odlišných výškopisných podkladů, které byly 
vstupem pro tvorbu geometrie do modelu HEC – RAS, byla určující 
data z LLS. Data z LLS pro předmětnou analýzu byla předána již po 
transformaci souřadného systému v zobrazení S-JTSK v textovém 
ASCII formátu (X, Y, H). Byla poskytnuta v podobě klasifikovaného 
mračna bodů (s hustotou 1,2 bod/m2) v třídách G – terén, B – budovy, 
V – vegetace, H – výškové překážky (body výše jak 46 m nad povr-
chem), E – hluboké chyby, F – uměle generovaná mřížka 5 m x 5 m 
(v místech kde nebyly data), m – mosty. U použitých dat je garanto-
vána střední souřadnicová chyba – 0,18 m.
2.2.2 Data z geodetického zaměření

Geodeticky zaměřené příčné profily koryta pro zahloubení koryt 
sledovaných vodních toků byly poskytnuty podnikem Povodí Labe 
(PLA). Zaměření příčných profilů koryt sledovaných vodních toků 
bylo provedeno v rozmezí od 80 m – 250 m s tím, že interval 80 m 
byl použit v intravilánech dotčených obcí a vyšší interval mezipro-
filových vzdáleností byl použit do míst mimo intravilán (do extra-
vilánu). Interval mezi jednotlivými zaměřenými příčnými profily 
poskytuje adekvátní podklad pro další operace. Především se jedná 
o interpolace úseků mezi zaměřenými profily a následného zanesení 
do DMR z dat LLS. 

2.3	 Hydrologická	data
Pro modelované scénáře byla hydrologická data získána z listů hlás-

ných profilů ČHMÚ. Pro potřeby relevantního srovnání dosažených 
výsledků bylo použito stanovených N-letých průtoků vody pro tři 
povodňové epizody Q20, Q50, Q100. Data byla získána ze čtyř stanic 
s hydrologickým měřením nacházejících se přímo na řešených vodních 
tocích. Pro zpřesnění dosažených průtoků pro jednotlivé úseky řeše-
ného území bylo rovněž využito stanic nacházejících se na přítocích. 
Takto získané hodnoty dosažených průtoků v době pořizování dat LLS 
byly následně použity pro snížení samotných N-letých průtoků. Pro 
modelované simulace tak byly vytvořeny scénáře ve dvou variantách.

První varianta spočívala ve využití stanovených N-letých průtoků, 
jejichž hodnota již nebyla dále korigována. Pro simulaci dané varianty 
bylo využito pro tvorbu geometrie do modelu HEC – RAS datového 
podkladu, který byl připraven v kombinaci dat z LLS s daty z geode-
tického zaměření příčných profilů koryt (tab. 1). 

Druhá varianta vycházela ze stanovených N-letých průtoků, při-
čemž každý modelovaný N-letý průtok byl snížen o průtok (Qs), který 
byl dosažen v době pořizování dat LLS. Na vytvoření výpočetní geo-
metrie pro scénář dané varianty bylo využito výškopisného podkladu, 
který byl vytvořen pouze ze samotných dat LLS (tab. 2).

2.4	 1D	matematický	model
Použitelnost 1D matematických modelů se vyznačuje relativní 

jednoduchostí, dobrou interpretovatelností, kontrolou výstupů a rela-

tivně malými nároky na vstupní data. Vstupní data jsou v daném 
případě omezena na požadavek, kdy je modelovaná oblast schema-
tizována soustavou příčných profilů, přičemž se předpokládá, že 
proudění se děje ve směru spojnic mezi jednotlivými profily a lze 
ho zjednodušeně popsat v každém profilu pomocí polohy hladiny 
a střední průřezové rychlosti ve směru osy koryta. Na základě daného 
zjednodušení v podobě použité schematizace je aplikace 1D modelů 
omezená. Oblast uplatnění je limitována především ve vazbě na hyd-
raulické náročnosti místních podmínek. 1D modely lze bez problémů 
aplikovat v oblastech, kdy se proudění vyznačuje převážně jedno-
rozměrným charakterem (paralelní proudění v toku a inundačním 
území, konstantní úroveň hladiny v příčném směru). Navíc 1D modely 
umožňují také schematizaci podélných a příčných technických 
objektů v korytech, která není u 2D modelů ještě plně možná (např. 
MIKE 21c, TUFLOW) nebo je využito hybridní 1D & 2D řešení, např. 
MIKE FLOOD. Použití 1D modelu tedy v tomto ohledu nepředstavuje 
méněcenné řešení v porovnání s 2D modely. S ohledem na charakter 
sledovaného území, které se vyznačuje vhodnými podmínkami pro 
aplikaci 1D modelu, byl jako vstupní použit 1D model [10].

2.5	 Použitý	software	HEC	–	RAS
Sestavení hydrodynamických modelů mapujících možnost využití 

kontinuálních měření průtoků při schematizaci výpočetní trati bylo 
provedeno pomocí 1D hydrodynamického modelu v softwaru HEC 
– RAS. Program HEC – RAS umožňuje jednodimenzionální výpočet 
ustáleného i neustáleného nerovnoměrného proudění, transportu 
splavenin (pohyblivého dna) či modelování změn teploty proudící 
vody. Pro potřeby vyhodnocení, zda je možné využití hydrologického 
měření při přípravě geometrie toku, byl použit výpočet v ustáleném 
režimu proudění. Výpočetní schéma ustáleného proudění je založeno 
na výpočtu nerovnoměrného proudění vody v korytech metodou po 
úsecích. Program umožňuje rozdělení profilu na vlastní koryto (tzv. 
efektivní neboli účinná oblast proudění) a levou či pravou inundaci. 

Stanovení průběhu hladin je v softwaru HEC – RAS postaveno 
na jednorozměrném řešení Bernoulliovy rovnice (energy equation). 
Řešení energetických ztrát je řešeno v podobě ztrát třením (Manning‘s 
equation), přičemž místní ztráty jsou vyjádřeny pomocí koeficientů 
(contraction/expansion coefficients). Hydraulicky komplikovaná místa 
v podobě přelivů, soutoků, bifurkací, mostů či propustků jsou řešena 
upravenou pohybovou rovnicí. 

Pro přípravu geometrických dat a konečné vizualizace bylo využito 
rovněž extenze HEC – GeoRAS, která představuje soubor nástrojů 
a pomůcek pro zpracování geoprostorových dat v ArcGIS pomocí 
grafického uživatelského rozhraní (GUI). Rozhraní umožňuje přípravu 
geometrických dat v podobě schematizace výpočetní trati a násled-
ného exportu do prostředí HEC – RAS. V programu HEC – RAS byly 
provedeny požadované simulace a získané výsledky byly importovány 
zpět do prostředí ArcGIS, kde byly dále přehledně vizualizovány 
a podrobeny dalším analýzám vedoucím k vyhodnocení srovnání 
sledovaných variant modelovaných scénářů. 

2.6	 Rozdělení	rychlostí	v	příčném	profilu	koryta
Rozdělení rychlostí v příčném profilu koryta má významný vliv na 

konečné výsledky získané z hydrodynamického modelu. S ohledem 
na vytvořenou schematizaci sledovaných vodních toků, která je 
v jednom případě realizována pouze na základě dat z LLS a ve dru-
hém ze sledovaných případů v kombinaci dat z LLS + geodetického 

Tab. 1. Scénáře simulace – varianta 1

Stanice Vodní tok
Q20 Q50 Q100

[m3/s]

Čermná nad Orlicí Tichá Orlice 163 206 242

Týniště nad Orlicí Orlice  - 447 516

Kostelec nad Orlicí Divoká Orlice 177 233 282

Hradec Králové Orlice 382 471 542

Stanice Vodní tok
Q20-Qs Q50-Qs Q100-Qs

[m3/s]

Čermná nad Orlicí Tichá Orlice 148 191 227

Týniště nad Orlicí Orlice  - 396 465

Kostelec nad Orlicí Divoká Orlice 153 209 258

Hradec Králové Orlice 353 442 513

Tab. 2. Scénáře simulace – varianta 2
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zaměření, bylo nutné nastavit počáteční podmínky tak, aby byly 
respektovány základní hydraulické zákonitosti při proudění vody 
v otevřených korytech.

V minulosti bylo rozdělení rychlostí ve svislici stanovováno empi-
ricky na základě zaměřených rychlostních profilů. Byly tak uvažovány 
různé varianty rozdělení – přímkové (Eytelwein), parabola 2. stupně 
s vertikální osou (Hagen), parabola 2. stupně s horizontální osou, 
parabola n – tého stupně s vertikální osou (Lavale), rozdělení rychlostí 
eliptické či logaritmická křivka (obr. 2).

Dnes se uvažují v podstatě tři přístupy k rozdělení rychlostí ve 
svislici, kterými jsou logaritmické rozdělení, mocninné a eliptické. 
Pro vytvoření korektních podmínek v sestavovaných hydrodynamic-
kých modelech bylo nutné vhodně ošetřit vliv nepřítomnosti vazké 
podvrstvy v přechodové zóně výpočetní geometrie odvozené pouze 
z dat LLS. 

Jako nejvhodnější a zároveň nejjednodušší varianta se ukázala 
možnost, která vycházela z vhodného nastavení drsností v korytě 
prostřednictvím drsnostního součinitele. Pomocí vhodného nastavení 
došlo k posunu (navýšení rychlosti) v příčném profilu koryta v mís-
tě přechodové zóny (obr. 3).
2.6.1 Tvorba DMR z dat LLS a z dat LLS + geodetického 
zaměření

Pro vyhodnocení možnosti využití hydrologického měření při 
zpracování hydrodynamických modelů bylo nutné na základě zís-

Obr. 1. Vymezení území

Hotel SOREA Regia 
Kráľovské údolie 6,
811 02  Bratislava

Aktuálna problematika premnoženia 
siníc (cyanobaktérií) vo vodách 
na Slovensku a Českej republike

Organizátor: SCAMPO s.r.o., 
 Centrum 29/34, 017 01 Považská Bystrica
 Tel.: +421 905 249 568
 info@sinice.sk
 www.scampo.sk, www.sinice.sk

KonferenciaSINICE 2011
13. - 14.10.2011
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Obr. 5. Srovnání dat z LLS a geodetického zaměření

Obr. 6. Rastr hloubekObr. 7. DMR z dat LLS a dat LLS + geodetického zaměření
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Obr. 2. Rozdělení rychlostí po svislici

Obr. 3. Přechodová zóna v modelu z dat LLS

Obr. 4. Příčné profily z DMR z dat LLS a dat LLS + geodetického 
zaměření

kaného průtoku, který byl dosažen v době 
pořizování dat metodou LLS, zpracovat dva 
DMR založené na různých datových podkla-
dech (obr. 4). 

Pro zpracování DMR bylo využito geografic-
kého informačního systému (GIS) společnosti 
ESRI – softwaru ArcGIS. Pro DMR, který byl 
generován pouze ze samotných dat LLS ve 
formátu TIN, bylo využito funkcí Create TIN 
a Edit TIN v extenzi 3D Analyst. Vytvořený 
DMR nebyl podroben vyhlazení povrchu 
z důvodu případné ztráty informací o lokál-
ních výškových zlomech (příkopy, místní 
násypy, atd.) a byl použit pro vygenerování 
geometrických charakteristik v původní 
podobě.

Pro tvorbu DMR generovaného z dat LLS 
v kombinaci s daty z geodetického zaměření 
bylo nutné použité datové podklady vhodným 
způsobem zkombinovat pro vytvoření vstup-
ního DMR. Takto vytvořený DMR byl použit 
jako základní datový vstup pro generování 
výpočetní geometrie do prostředí modelu 
HEC – RAS (preprocesing) i následné odečtení 
rastru hloubek na základě vyexportovaných 
úrovní hladin v jednotlivých profilech z modelu HEC – RAS (postpro-
cesing), stejně jako v předešlém případě vytvořený DMR pouze z dat 
LLS. Rovněž daný DMR nebyl podroben vyhlazení povrchu z důvodu 
případné ztráty informací o lokálních terénních zlomech (příkopy, 
místní násypy, atd.) [11,12].

Nejprve byla při zpracování DMR provedena analýza, která spočíva-
la ve vzájemném porovnání vstupních dat z LLS a dat z geodetického 
zaměření. Závěry srovnání ukazují na vysokou přesnost dat z LLS 
v porovnání s daty z geodetického zaměření. Pozitivním zjištěním je 
především vystižení lomových terénních linií koryta až po úroveň hla-
diny vodního toku, odkud není výškopisná hodnota z LLS s rostoucí 
hloubkou v korytě již zaznamenána (obr. 5). Dané zjištění umocňuje 
myšlenku na zohlednění informace o průtoku z hydrologického měře-
ní při tvorbě hydrodynamických modelů. Po zhodnocení srovnávací 
analýzy mezi daty z LLS s daty z geodetického zaměření byla prove-
dena editace břehových linií pod úrovní hladiny v době pořizování 
dat z LLS, kde již nejsou data z dané metody reflektována. Na základě 
vytvořených břehových linií pod úrovní hladiny byl v kombinaci dat 
z LLS a z geodetického zaměření profilů koryta vygenerován konečný 
DMR [11,12].

Takto vytvořené DMR byly vstupem pro schematizaci výpočetních 
tratí, na kterých následně byly modelovány vybrané scénáře s modi-
fikovanými či oficiálními hydrologickými daty na základě zvoleného 
DMR. 

2.7	 Stanovení	záplavového	území	a	vygenerování	rastru	
hloubek

Výpočet záplavových území a generování rastrů hloubek v zápla-
vovém území probíhal na základě dvou datových podkladů a byl 
proveden ve třech úrovních zpracování:
•	 příprava geometrických dat pomocí extenze HEC – GeoRAS (pre-

procesing),
•	 simulace vybraných scénářů v HEC – RAS (procesing),
•	 vizualizace získaných výsledků a odečtení rastru hloubek (postpro-

cesing).
Příprava geometrických dat byla provedena pomocí extenze HEC 

– GeoRAS. Prostřednictvím funkce RAS Geometry/Create layers/All 
byly vytvořeny jednotlivé prvky geodatabáze tvořící výpočetní trať, 
které byly následně naplňovány pomocí editačního režimu. Jednalo 
se především o všechny povinné vrstvy nutné pro úspěšný import 
do prostředí 1D hydrodynamického modelu softwaru HEC – RAS. Po 
provedené editaci povinných vrstev bylo nutné vypočítat tabulkové 
atributy, které se vypočítaly v záložce RAS Geometry. Jednotlivé vrstvy 
ovšem stále neobsahovaly informace o výšce. Přiřazení výškových 
hodnot dílčích vrstev se provedlo pomocí volby Elevation, kdy byly 
vrstvy z 2D podoby převedeny do 3D. Až v samotném prostředí HEC 
– RAS byly navoleny nepovinné údaje v podobě volby drsností, 
polohy mostů a překážek. Takto připravená geometrická data mohla 
být následně exportována pomocí volby Extract GIS data z prostředí 
ArcGIS do dvou datových souborů s příponami .sdf a .xml.

Exportní balík z prostředí ArcGIS byl následně importován do 
programu HEC – RAS pro realizaci samotných výpočtů. Ještě před 

spuštěním samotných simulací byly nadefinovány údaje, které nebyly 
uvedeny při práci v ArcGIS, a byly formulovány okrajové podmínky. 
Po kontrole všech parametrů výpočtu byla spuštěna samotná simulace 
a následně byl proveden export získaných výsledků pro konečnou 
vizualizaci v ArcGIS.

Vizualizace získaných výsledků a odečtení rastru hloubek probíhala 
opět v prostředí softwaru ArcGIS s pomocí nástrojů HEC – GeoRAS. Při 
importu byla data nejprve pomocí funkce Import RAS SDF File trans-
formována z formátu .sdf do výměnného formátu .xml, čímž byla data 
načtena do ArcGIS. Pomocí funkce Layer Setup se nastavily parametry 
pro odečtení rastru hloubek. Volbou funkce Read RAS GIS Export File 
se načetl rastr potenciálního záplavového území (rastr spočítaných 
úrovní hladin v prostředí HEC – RAS), který byl protnut pomocí příkazu 
Floodplain Delination – Grid Intersection s TIN DMR, za vzniku rastru 
hloubek (obr. 6) a polygonů záplavových území [5].

Výpočetní simulace s ohledem na různé datové zdroje a s tím 
spojená odlišná hydrologická data byly provedeny nezávisle ve dvou 
variantních scénářích s cílem konečného porovnání dosažených 
výsledků.

3. Výsledky
Získané konečné výsledky v podobě záplavového území a přede-

vším rastru hloubek byly použity jako podkladové vrstvy pro vyhod-
nocení dosažené shody. Shoda byla sledována mezi výpočtem nad 
DMR z dat LLS a hydrologickými daty sníženými o hodnotu průtoku 
stanoveného v době pořizování dat z LLS a výpočtem nad DMR z dat 
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LLS + geodetického zaměření s modelovanými hodnotami hydrolo-
gických dat, které nebyly nikterak upravovány. Pro posouzení obou 
přístupů bylo využito funkce pro odečtení obou získaných rastrů, kdy 
byl získán rozdílový rastr, dokumentující rozdíly mezi dosaženými 
výsledky. 

Z provedeného srovnání výsledků lze konstatovat, že využití hyd-
rologického měření pro tvorbu hydrodynamických modelů je možné. 
Pozitivem je rovněž zjištění, že data LLS svou deklarovanou přesnost 
docilují a není tudíž velký problém ohledně jejich zkombinování 
s daty z geodetického zaměření.

Pro dosažení celkové rovnosti výsledků by byla nutná hlubší 
analýza a rozšířené možnosti zadání ve vazbě na přechodovou zónu 
v příčném profilu toku, kde bude nutné přesně vystihnout rozdělení 
rychlostí po svislici v každém kroku výpočetní trati a toto dále pro-
mítnout do hydrodynamického modelu.

Další otázkou je omezenost daného přístupu pro zpracování navazu-
jících analýz. Jedná se především o případnou tvorbu map povodňo-
vého nebezpečí a povodňových rizik. Přesto, že je daný přístup stejně 
dobře možné aplikovat i ve 2D modelech, není takto vytvořený podklad 
adekvátní pro další využití. Omezenost použití je dána skutečností, že 
získaný rastr hloubek nevystihuje reálný stav, poněvadž ve vstupním 
DMR z dat LLS není respektováno zahloubení profilu koryta. Obdobně 
ve vazbě na dosažené rychlosti, které je z 2D modelu možné získat, není 
takovýto výstup vhodné použít jako podklad do dalších analýz, a to 
i přes úpravy provedené při tvorbě modelu a promítající se do rozdělení 
rychlostí v příčném profilu. Z hlediska ochrany životů a majetku při 
povodňových událostech není ovšem předmětem ochrany samotné 
koryto, nýbrž přilehlá inundace, kde dosažené výstupy plně korelují 
se skutečností v terénu. S přihlédnutím k danému faktu je tudíž možné 
i v případech, kdy jsou vstupní vrstvy pro povodňové analýzy – rastr 
hloubek, rastr rychlostí – generovány pomocí daného přístupu, tyto 
podkladové vrstvy do dalších analýz zahrnout [13,14].

4.  Diskuse 
Ekonomická náročnost spojená s pořízením výškopisu prostřednic-

tvím geodetického zaměření pro sestavení hydrodynamického modelu 
vedla k myšlence využít kontinuálních měření průtoků při tvorbě 
hydrodynamického modelu z dat LLS. Byla tak sledována možnost 
omezit nutnost provádět geodetické zaměření pro potřeby tvorby 
korektního hydrodynamického modelu. 

Ze srovnání simulací, kdy je v první variantě snížena hodnota 
modelovaného průtoku o průtok, který byl dosažen v době pořizová-
ní dat LLS, a geometrie v modelu HEC – RAS je tudíž tvořena pouze 
z dat LLS, s druhou variantou, kdy je modelován N – letý průtok bez 
snížení a výpočetní geometrie je odvozena z dat LLS v kombinaci 
s daty z geodetického zaměření (obr. 7), vyplývá, že je dosaženo 
adekvátní shody. 

Nicméně s ohledem na skutečnost, že se jedná o výškopisný model, 
který nepopisuje zcela přesně skutečnost, kdy dochází ke zjednodu-
šení, byť jen v části samotného koryta, je nutné hledat další možnosti 
využití kontinuálních měření průtoků v hydraulickém modelování. 
Jako nejlepší se nabízí alternativa využití hydrologického měření pro 
automatizaci tvorby příčného profilu koryta, spočívající v přímém 
zahloubení koryta do DMR z dat LLS, což poskytne model splňující 
všechny hydraulické podmínky a zároveň bude daným způsobem 
zcela přesně vystižena i meziprofilová oblast koryta, která není nyní 
z dat geodetického zaměření přesně identifikována. Při geodetickém 
zaměření příčných profilů dochází při zakreslování břehových hran 
a morfologické členitosti koryta ke zkapacitnění či naopak zmenšení 
kapacity profilu koryta v důsledku subjektivity zpracovatele. Tato 
skutečnost bude v procesu automatizace tvorby příčného profilu 
zcela potlačena. Konkrétní specifikace procesu automatizace tvorby 
příčného profilu koryta je předmětem dalšího výzkumu.

5.  Závěr
Srovnání obou variantních scénářů tvorby DMR pro hydrodynamic-

ké modely ukázalo, že je možné daný přístup založený na tvorbě DMR 
z dat LLS v kombinaci se snížením modelovaného průtoku o průtok 
dosažený v době pořizování dat LLS aplikovat v praxi.

V budoucnu je nutné se zaměřit pro dosažení větší shody na defi-
nici vstupních podmínek v přechodové zóně pro přesné vystižení 
rozdělení rychlostí po svislici. 

Rovněž se nabízí možnost využít hydrologického měření pro auto-
matickou tvorbu příčného profilu koryta, která umožní vytvořit hyd-
rodynamický model, u kterého budou splněny všechny hydraulické 
podmínky a získané výstupy budou moci být použity při tvorbě map 

povodňového nebezpečí a povodňových rizik či dalších rizikových 
analýz, bez nutnosti zahrnout do modelu další zjednodušení, jako ve 
sledovaném případě.

Zároveň data z LLS poskytnou kvalitní výškopisný popis území 
nejen pro mapování povodňových rizik na velkých tocích, ale zároveň 
poslouží i pro stanovení záplavových území malých vodních toků 
s průtokem vody o malé hloubce, kde již nebude nutná kombinace 
s geodetickým zaměřením či kombinace dat z LLS s hydrologickými 
měřeními průtoků. V daném případě totiž dojde k odrazu laserového 
paprsku od samotného dna koryta, respektive při tvorbě vstupního 
DMR bude zaznamenaná úroveň břehu oproti dnu představovat tak 
nízkou hodnotu, že bude pro samotnou modelaci zanedbatelná.

Poděkování: Příspěvek vznikl na základě poskytnutých dat z letecké-
ho laserového skenování, která pro výzkumné účely zajistil Zeměmě-
řický úřad, pracoviště Pardubice a dat z geodetického zaměření, která 
zapůjčil podnik Povodí Labe, s.p., se sídlem v Hradci Králové.
Výsledky publikované v tomto článku vznikly za podpory projektu 
NAZV č. QH 82098, výzkumného záměru MZE 0002704902 a s pod-
porou Interní grantové agentury Fakulty životního prostředí (projekt 
IGA, registrační číslo: 42200/1312/423142).
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The use of continuous flow measurement in the development 
of hydrodynamic models of data from an airborne laser scan-
ning (Novák, P.; Roub, R.; Hejduk, T.)
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Discharge is a basic hydrological variable, expressing the volume 
of water which flows through the profile of water flow per unit time. 
Aerial laser scanning (hereafter LLS) surface is one of the most ad-
vanced technologies for the acquisition of spatial geographic data. 
Knowledge of these two findings in combination creates a suitable 

condition for the creation of relevant digital elevation model (DEM) 
entering the hydrodynamic models. High financial requirements for 
geodetic surveying channel cross sections led to explore the possibil-
ity of such an appropriate way to reduce spending on getting this 
information. Altered been able to use continuous measurements of 
water flows in the procurement of the surface elevation data LLS in 
compiling the various episodes in the hydrodynamic model. Given 
the way envisaged flows down from the time of the acquisition of 
elevation data by LLS to create simulated scenarios, which is mod-
eled on an episode of reduced flow rate measured from the time of 
data acquisition, thereby accurately capturing the remaining part of 
the profile channel, which is using the LLS reflected in the DEM.

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

Teplota povrchu krajiny 
a chemismus povrchových 
vod jako indikátory 
funkčnosti krajinného 
pokryvu
Iva Chmelová, Jana Šulcová, Lenka Kröpfelová, 
Petra Hesslerová, Libor Pechar, Jan Pokorný

Klíčová slova 
distribuce sluneční energie – povrchová teplota – Landsat TM – kra-
jinný pokryv – elektrická vodivost vody – povodí – setrvale udržitelné 
hospodaření

Souhrn
Článek prezentuje integrovaný pohled na funkční hodnocení 

krajiny z pohledu její energetické účinnosti a hydrochemické bilan-
ce. Je využívána základní koncepce vztahu krajinného pokryvu, 
distribuce sluneční energie, povrchové teploty krajiny a látkového 
odnosu z povodí, vyjádřeného pomocí elektrické vodivosti vody 
a vybraných hydrochemických parametrů. Tyto charakteristiky 
byly vyhodnoceny a analyzovány ve čtyřech různých modelových 
dílčích povodích na Třeboňsku.

u

Úvod
V současné době se čím dál více setkáváme s následky neuvážené-

ho hospodaření člověka v krajině, které ne vždy a zcela respektuje 
ekologické zákonitosti, souvislosti a principy, které se v krajinné sféře 
ustanovily přibližně na počátku čtvrtohor. 

Krajina je ekologicky heterogenní území složené ze specifické sestavy 
ekosystémů, které jsou ve vzájemné interakci a dynamické rovnováze. Ve 
schopnosti udržovat vlastní dynamickou rovnováhu pak spočívá podstata 
stability ekosystému krajiny [6, 7]. Krajinný ekosystém je podle holistic-
kého přístupu nutné sledovat jako celek. Hlavním principem holistického 
přístupu je pochopení toho, jak jsou jednotlivé složky krajiny vzájemně 
spojeny, jaké jsou jejich vzájemné vztahy, struktura a funkce [25]. Holistický 
koncept formuloval v 90. letech prof. W. Ripl [5]. Jeho energy-transport-
reaction (ETR) model popisuje vztahy mezi energií, vodním transportem 
a fyzikálními, chemickými a biologickými procesy. Voda jako energetický 
procesor a dynamická součást krajiny se podílí na disipaci*), (ve smyslu 
nerovnovážné termodynamiky) sluneční energie na úrovních:
• fyzikálních procesů – evapotranspirace a kondenzace,
• chemických procesů – rozpouštění a srážení,
• biologických procesů – fotosyntéza a dýchání.

Většina energie je disipována prostřednictvím fyzikálních procesů 
výparu vody (ochlazovací funkce) a kondenzace vodní páry. Skupen-
ské teplo výparu vody je uvolňováno prostřednictvím časově a/nebo 
prostorově posunuté kondenzace. 

Chemické děje spojené s rozpouštěním a srážením představují nej-
větší ztrátu energie v ekosystémech, a to v podobě látek odnášených 
vodou. Voda i energie mohou být transportovány na velké vzdálenosti. 
Spolu s vodou jsou transportovány rozpuštěné i nerozpuštěné látky. 
Bazické kationty mohou být vyluhovány z půdy v horních částech 
povodí a transportovány až do moře [5]. Výše nevratných ztrát látek 
z uvažovaného systému (povodí) určuje stabilitu společenstev a tím 
i celého ekosystému. Účinnost takovéhoto systému a s ním spojeného 
koloběhu vody je dána poměrem množství kolujících látek k jejich 
ztrátám při daném množství dodané energie a je nazývána ekologickou 
účinností krajiny [1].

ETR model [1, 2] představuje ekologický model disipace denní-
ho pulzu sluneční energie (charakterizovaném určitou frekvencí 
a amplitudou) ve spojitosti s odnosem látek z krajiny. Maximální 
disipace tohoto denního energetického pulsu je považována za hlavní 
funkci krajiny. Prostřednictvím vody a vegetace by energie měla být 
disipována tak, aby vytvořila dynamickou rovnováhu teploty, srážek, 
odtoku a chemických procesů. Zároveň by měly být snižovány ztráty 
rozpuštěných látek (živin, bazických kationtů) z horní vrstvy půdy. 
Okyselení půdy, snižování její úrodnosti na straně jedné a vysoký 
obsah živin a eutrofizace vody na straně druhé jsou propojenými jevy 
špatného hospodaření v krajině [23, 24].

Z úrodných zemědělských půd se ročně vyplavují s vodou řádově 
tuny rozpuštěných minerálních iontů z km2 za rok. Vysoké ztráty 
minerálních iontů si vysvětlujeme rozkladnými procesy v půdě (mine-
ralizace organických látek), při kterých vznikají silné kyseliny (sírová, 
dusičná), okyselující půdu. Mineralizační procesy se zrychlují v půdě 
odvodněné a přehřáté, což znamená, že vlastní intenzita látkového 
odnosu přímo souvisí s teplotou povrchu [9]. Teplota povrchu krajiny 
(půdy, porostů, odvodněných ploch) se za slunného počasí výrazně liší 
od teploty vzduchu, která se standardními metodami zaznamenává 
teploměry umístěnými ve stínu meteorologické budky ve 2 metrech 
nad zemí a následně interpoluje na větší území.

Teplotě krajiny tedy odpovídá tzv. teplota radiační (jasová), která 
je spojena s vlastním vyzařováním daného povrchu. Tuto teplotu lze 
zjišťovat pomocí termovizních skenovacích systémů, umístěných na 
družicových (např. Landsat, NOAA, Terra Aster, MODIS) i leteckých 
nosičích, pro pozemní měření jsou využívány termovizní kamery. 

*) Disipace v klasické termodynamice je ztráta části energie nevratnou přemě-
nou na jiný druh energie, zejména na teplo. Klasická termodynamika popisuje 
stroj, ve kterém se energie tepelná přeměňuje v pohyb za cenu nevratných 
ztrát – neužitečné disipace. Carnot popisoval účinnost stroje a rozlišoval 
„užitečnou“ výměnu energie a disipovanou energii, která je nevratně ztracená 
(entropie). Stroj spěje k termodynamické rovnováze – teploty se vyrovnají, 
stroj se zastaví.

Živé systémy, které jsou pod příkonem sluneční energie (otevřené systémy) 
jsou vzdáleny od termodynamické rovnováhy, utvářejí se, zdokonalují, pro-
pojují se ve stále organizovanější struktury. Prigogine v průběhu 60. let 20. 
století vytvořil novou nelineární termodynamiku k popisu samoorganizace 
otevřených systémů vzdálených od rovnováhy. Prigogine, Stengers zavedli 
pojem „disipativní struktura“, který zdůrazňuje těsné spojení, zprvu paradox-
ní, v těchto situacích mezi funkčním uspořádáním na straně jedné a disipací 
na straně druhé. V klasické termodynamice je disipace energie na tepelnou 
přeměnu, tření atd. vždy spojena s odpadem. Prigoginovo pojetí disipativních 
struktur radikálně změnilo tento názor a ukázalo, že v otevřených systémech 
se disipace stává zdrojem pořádku.

Prigogine, 1967, cf. F. Capra, Tkáň života, Academia 1997 str. 90,
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Data jsou prostorově spojitá, proto nevyžadují použití interpolačních 
metod. Teplotní snímky, pořizované většinou v intervalu 7–14 μm, 
představují užitečný nástroj pro stanovení povrchové teploty krajiny. 
V těchto vlnových délkách převažuje již vlastní vyzařování objektů 
nad odraženým slunečním zářením. Intenzita tohoto vyzařování je 
funkcí teploty tělesa. 

Teplota povrchu je tedy indikátorem, který vypovídá o transformaci 
sluneční energie na zemském povrchu [10]. Vysoké teplotní výkyvy 
(denní i sezónní) negativně ovlivňují bilanci látek a vody v krajině, 
ve které pak dochází ke ztrátám. 

Provázanost živých struktur s vodním cyklem je ukazatelem ter-
modynamické účinnosti ekosystému a úrovně disipace energie na 
daném území. Vegetace a ekosystémy obecně reagují zpětnovazebně 
na množství přicházející sluneční energie prostřednictvím procesů 
fotosyntézy a transpirací. Díky transpiraci rostlina tlumí vytváření 
teplotních rozdílů v krajině a současně snižuje rychlost odtoku vody, 
protože vede vodu a v ní rozpuštěné látky kořeny. Typ porostu (les, 
rákosina, louka, dobře zásobené vodou), který dokáže zajistit men-
ší teplotní výkyvy (tzn. podstatnou část dopadajícího slunečního 
záření pomocí evapotranspirace transformuje do latentního tepla) 
lze považovat za efektivní [11, 12, 13, 14]. Lze tedy předpokládat, že 
povodí s vyšším podílem zastavěných ploch a orné půdy budou mít 
rozkolísanější teplotní režim, vyšší průměrné teploty i elektrickou 
vodivost odtékající povrchové vody.

Charakteristika zájmového území a použité metody
Ve studii je na příkladu čtyř dílčích povodí Třeboňska (tab. 1), ana-

lyzován vztah povrchové teploty krajiny, získané z družicových dat 
Landsat TM a vybraných fyzikálně-chemických parametrů vody. 

Jednotlivá povodí se liší zastoupením různých typů krajinného 
pokryvu (tab. 2). Informace o krajinném pokryvu byla získána z data-
báze CORINE Land cover 2006. 

Dílčí povodí byla vybírána s ohledem na co největší homogenitu 
vegetačního krytu (způsobu využití území) a možnost jasného určení 
odtoku povrchové vody.

Na dílčích povodích probíhal monitoring fyzikálně-chemických 
parametrů vody v letech 2008 a 2009. Vzorky vody byly odebírány 
v měsíčních intervalech. V povodí Mokré louky byly vzorky odebí-
rány ze stoky sbírající vodu z velké části dílčího povodí. V povodí 
rybníků Ruda i Bošilecký z hlavního přítoku do rybníka a v povodí 
Přeseka z hlavní meliorační stoky těsně před jejím vyústěním do 
potoka. Do vyhodnocení bylo zahrnuto 23 vzorků z každé lokality. 
Z naměřených výsledků byl spočítán aritmetický průměr pro každý 
parametr. Sledována byla elektrická vodivost, kyselinová neutralizační 
kapacita – KNK4,5, celkový dusík – TN, celkový fosfor – TP, síranový 
aniont – SO4

2-, chloridový aniont – Cl-, sodný kationt – Na+, vápenatý 
kationt – Ca2+ a celkový organický uhlík – TOC. 

El. vodivost vzorku byla stanovena pomocí přístroje WTW Mul-
ti Lab P5, P4 720. TN a TP byly stanoveny metodou průtokové 
injekční analýzy, která využívá spektrofotometrické principy sta-
novení jednotlivých složek s využitím automatického analyzátoru 
FIAstarTM 5000 a FIAstarTM 5012 [15]. Kationty Na+ a Ca2+ byly 
stanoveny metodou absorpční atomové spektrometrie na přístroji 
Varian SpectrAA-640. Pomocí TOC Analyzer FORMA CSHT byly 
stanoveny koncentrace celkového organického uhlíku (TOC). Pro 
bližší informace viz [16, 17]. K porovnání jednotlivých lokalit z hle-

Název lokality Stupeň 
lidské 

aktivity 

Charakteristika oblasti

Povodí  
Mokré louky 

Nízký Dominantou jsou zamokřené louky s vysokou 
hladinou podzemní vody, které jsou sezónně 
zaplavovány ze Zlaté a Podřezanské stoky. 
Povodí je z více než 50 % zalesněné.

Povodí 
rybníku Ruda 

Nízký Skládá se z vlhkých lesů s rašelinným 
podložím. Rybí obsádka je vysoká. 

Povodí 
Bošileckého 
rybníka

Vysoký Je tvořeno loukami a poli s intenzivní 
zemědělskou činností. Vlastní rybník je 
hypertrofní s vysokou rybí obsádkou.

Povodí Přeseka Vysoký Povodí meliorační stoky s vysokým podílem 
orné půdy, zmeliorované v 70. letech. Voda 
z meliorační stoky ústí přímo do potoka. 
Chemismus povrchové vody odráží procesy 
obdělávání zemědělské půdy. 

Rozlohy (ha)
Třída 

CORINE 
Land Cover

Povodí 
Mokré louky

Povodí 
rybník Ruda

Povodí 
Bošilecký 

rybník

Povodí 
Přeseka

112 531,34 138,96 32,67 26,82

121 90,09 - 20,43 -

131 32,85 - - -

142 69,93 - - -

211 6 300,27 1 904,04 853,65 258,93

231 1588,5 605,79 16,65 -

242 33,03 33,03 - -

243 843,75 108,99 - -

311 76,23 - - -

312 10 576,17 2 822,76 248,94 -

313 419,85 47,25 - -

324 55,53 - - -

411 40,5 - - -

412 67,68 - - -

512 705,06 46,89 - -

celkem 21 430,78 5 707,71 1 172,34 285,75

Vysvětlivky: 112 – městská nesouvislá zástavba, 121 – průmyslové nebo 
obchodní zóny, 131 – těžba hornin, 142 – zařízení pro sport a rekreaci, 211 – 
orná půda mimo zavlažovaných ploch, 231 – louky, 242 – komplexní systémy 
kultur a parcel, 243 – převážně zemědělská území s příměsí přirozené vegeta-
ce, 311 – listnaté lesy, 312 – jehličnaté lesy, 313 – smíšené lesy, 324 – přecho-
dová stadia lesa a křoviny, 411 – vnitrozemské bažiny, 512 – vodní plochy

Parametr Povodí 
Přeseka

Povodí 
Bošilecký 

rybník

Povodí 
rybník 
Ruda

Povodí 
Mokré 
louky

Minimální teplota [°C] 16,1 14,5 12,3 6,8

Maximální teplota [°C] 28 30,3 26,1 27,5

Průměrná teplota [°C] 22,16 21,17 17,1 17,1

Směrodatná odchylka 2,7 3,3 1,5 1,8

Variační koeficient 0,12 0,15 0,09 0,1

Tab. 1. Charakteristika sledovaných dílčích povodí (lokalit) Tab. 2. Zastoupení tříd krajinného pokryvu sledovaných lokalit

Tab. 3. Průměrné, maximální a minimální teploty ve sledovaných 
povodích vypočtené ze satelitního snímku Landsat, 29. 7. 2008 
v 9.38 GMT+1

diska hydrochemických parametrů byla využita analýza rozptylu 
s opakováním měření. 

Informace o rozložení povrchových teplot v zájmových lokalitách 
byla vypočtena z teplotního kanálu TM6 družice Landsat. Družice Land-
sat poskytuje data pro stejné území každých 16 dní, v 9.38 GMT+1, 
s prostorovým rozlišením termálního kanálu 120 metrů. Vzhledem 
ke skutečnosti, že povrchová teplota závisí na typu a kvalitativních 
aspektech krajinného pokryvu, který se dlouhodobě na modelových 
územích neměnil, byly hodnoty povrchové teploty vypočítány pouze 
pro jeden termín, a to 29. 7. 2008 v 9.38 GMT+1. Pro výpočet teploty 
byl použit standardní mono-window algoritmus [18, 19].

Výsledky a diskuse
Dílčí povodí se od sebe liší rozkolísaností teploty i jejími průměr-

nými hodnotami. Jednotlivé teplotní charakteristiky jsou uvedeny 
v tab. 3. Nejnižší průměrné teploty i rozkolísanost jsou charakteris-
tické pro povodí rybníku Ruda a Mokrých luk (variační koeficient 
0,09 a 0,10). Pro obě povodí je charakteristický vysoký podíl lesních 
porostů (cca 50 %), luk (7–10 %), což se příznivě odráží na teplotních 
charakteristikách. Vegetace (především lesní porosty) dostatečně 
zásobená vodou má schopnost vyrovnávat teplotní rozdíly. Zastou-
pení městské zástavby (2,5 %) i orné půdy (30 %) je v povodí rybníku 
Ruda a Mokrých luk poměrně nízké. Zcela opačný je vliv holých, 
zastavěných povrchů a suché vegetace. Povodí Bošileckého rybníka 
a Přeseka představují lokality s rozkolísaným teplotním režimem (vari-
ační koeficient 0,15 a 0,12) a průměrnými teplotami o 4 °C vyšší než 
v předchozích případech. Orná půda tvoří podstatný podíl rozlohy 
obou povodí, 73 % v případě Bošileckého rybníka, 91 % u Přeseky, což 
se negativně odráží na teplotním režimu. Lesní porosty jsou zastou-
peny pouze v prvním případě, a to 21 %. Předpokládáme, že rozdíly 
teplot by byly vyšší v případě, pokud by docházelo ke snímkování 
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Obr. 1. Distribuce teplot v dílčích povodích; teplota ve °C ve vztahu k počtu pixelů, které 
v díčím povodí zaujímá

teploty v odpoledních hodinách. Distribuce teplot v dílčích povodích 
ukazuje obr. 1. Jak je patrné, rozkolísanost teplot v méně ovlivněných 
povodích je převážně v rozsahu cca 4 °C, zatímco rozkolísanost teplot 
v povodích intenzivněji obhospodařovaných je v rozsahu cca 10 °C, 
což odpovídá velmi nevyrovnaným teplotním poměrům.

Průměrné hodnoty elektrické vodivosti povrchové vody jsou mezi 
lokalitami rozdílné. Vyšší průměrné hodnoty byly zjištěny v povodích 
s vysokou lidskou aktivitou a podstatným podílem orné půdy, v povo-
dí Přeseka a povodí Bošileckého rybníka se pohybovaly mezi 300 až 
700 μS.cm-1. Průkazně nižší el. vodivosti byly pozorovány v lokalitách 
s nižší lidskou aktivitou a vyšším zastoupením lesních a lučních poros-
tů – povodí rybníka Ruda a povodí Mokrých luk (155–233 μS.cm-1). 
Pozoruhodné jsou dvojnásobné koncentrace KNK4,5. V povodích pod 
vyšším antropogenním tlakem jsou čtyřnásobně vyšší koncentrace 
síranů, což si vysvětlujeme vyšší mineralizací následkem odvodnění. 
Koncentrace TN byly nejvyšší v povodí Přeseka – 18,95 mg.l-1 nejnižší 
pak v povodí rybníka Ruda – 2,00 mg.l-1. Podobně tomu bylo i u Na+ 
a Ca2+, kdy koncentrace v přírodě blízkých povodích byly až o polo-
vinu nižší. Průměrné hodnoty sledovaných parametrů jsou uvedeny 
v tab. 4. Procházka et al. [8] sledovali 3 povodí v oblasti lipenského 
pravobřeží na Šumavě. Ta byla srovnatelná rozlohou, expozicí, 
nadmořskou výškou a klimatickými podmínkami, lišila se jen ve způ-
sobu využití území. Podíl vody, který byla jednotlivá povodí schopna 
zadržet, se výrazně lišil. Odvodněná pastvina byla schopna zadržet 
v průměru 10 % veškeré vody spadlé do povodí, zatímco lesní povodí 
a povodí s mokřadem a mezofilní ladou zadrželo 55, resp. 42 % vody. 
Celkový obsah rozpuštěných látek vyjádřený jako vodivost, stejně 
jako průměrné koncentrace hydrogenuhličitanů, dusičnanů, vápníku, 
hořčíku, sodíku, draslíku a chloridů byly statisticky významně vyšší 
ve vodě z odvodněné pastviny, přestože zásoby alkálií byly v půdě 
pastviny nižší než v ostatních dvou povodích. Povodí odvodněné 
pastviny tedy vykazuje zhoršení krajinných funkcí, které se projevuje 
nižším podílem v povodí zadržené vody a horší kvalitou odtékající 
vody. Koncentrace většiny iontů ve vodě z odvodněné pastviny jsou 
výrazně vyšší, a s tím souvisí i zvýšená množství vodou odnášených 
rozpuštěných látek a zvýšené látkové ztráty z povodí.

Analýza variance s opakováním měření byla provedena jen pro 
vybrané parametry z důvodu nedostatku dat pro statistické zpraco-
vání. Výsledky jsou uvedeny v tab. 5. 

Signifikantní rozdíly (P < 0,001) v el. vodivosti vody byly zjištěny 
mezi lokalitami s nižší lidskou aktivitou (povodí rybník Ruda a povodí 

Mokrých luk) a lokalitami s intenzivní lidskou činností (povodí Pře-
seka a povodí Bošilecký rybník). Žádné signifikantní rozdíly nebyly 
zjištěny v případě porovnání TN mezi povodími Mokré louky a rybník 
Ruda a rybník Bošilecký. Mezi lokalitami silně ovlivněnými lidskou 
činností (povodí Přeseka) a ostatními byly v případě TN signifikatní 
rozdíly (P < 0,001). V případě TP a Na+ nebyly zjištěny signifikantní 
rozdíly mezi žádnými ze sledovaných lokalit. Signifikantní rozdíly 
mezi povodím Přeseka a lokalitami s nižší lidskou aktivitou byly 
zjištěny v koncentracích Ca2+. Mezi lokalitami nebyly signifikantní 
rozdíly v TOC prokázány, přestože dílčí povodí Mokré louky a rybník 
Ruda mají vyšší zastoupení rašelinných půd. 

Informace o tocích energie a koloběhu vody a látek v krajině, získané 
díky sledování povrchové teploty a chemismu povrchových vod, umož-
ňují analyzovat změny v krajině a posoudit udržitelnost hospodaření 
[4] jako další kritérium vedle ekologického stavu [20]. Uzavřený krátký 
koloběh vody a cyklus látek, optimální odtokové poměry s minimálními 
ztrátami látek a fungující energetický tok zprostředkovávaný vegetací 
– to jsou atributy stabilní a dobře fungující krajiny [14, 22].

Procesy primární produkce, evapotranspirace a příjmu látek 
z půdního komplexu jsou v krajině s dostatkem vegetace a vody 

navzájem propojeny a reagují zpětnovazeb-
ně na příkon sluneční energie. Narušením 
vegetačního pokryvu a odvodněním se mění 
tok sluneční energie,což vede k přehřívání 
krajiny, teplotním extrémům, poklesu evapo-
transpirace i primární produkce. Důsledkem 
je zvýšená mineralizace půdy a odtok látek 
z krajiny. [23]. Ztráty látek s odtékající vodou 
a povrchové teploty krajiny lze využívat jako 
indikátoru setrvalého hospodaření v určitém 
povodí. Zásoby alkálií v půdě jsou totiž 
konečné a v ČR obecně nízké. Současné 
ztráty alkálií jsou velmi vysoké a nelze je 
kompenzovat, za rok odtéká z povodí Labe 
v Hřensku na milion tun čistých kationtů 
[24]. Přehřívání odvodněné krajiny vede 
k jejímu dalšímu vysoušení a transportu hor-
kého vzduchu s vysokým obsahem vody do 
atmosféry, což nepříznivě ovlivňuje lokální 
klima. [3, 21].

Závěr
Z uvedených výsledků vyplývá, že teplotní 

režim (průměrné teploty i rozkolísanost) sou-
visejí se zvýšeným odnosem rozpuštěných 
látek z povodí. Povodí s vyšším podílem 
orné půdy i zastavěných ploch (především 
Přeseka, Bošilecký rybník) jsou charakterizo-
vána rozkolísaným teplotním režimem, vyš-
šími hodnotami průměrné povrchové teploty 
i elektrické vodivosti a dalších chemických 
parametrů vody. Uvedené hodnoty jsou 
méně rozkolísané a nižší v případě povodí 
s vysokým zastoupením lesních porostů a luk 
(Mokré louky, Ruda).

Parametr Povodí 
Přeseka

Povodí 
Bošilecký 

rybník

Povodí 
rybník 
Ruda

Povodí 
Mokré 
louky

Konduktivita (µS.cm-1) 645 322,5 155 232,8

KNK4,5( mmol.l-1) 2 2,3 1,05 1,2

TN (mg.l-1) 18,95 3,15 2 2,5

TP (mg.l-1) 0,55 0,2 0,15 0,2

SO4
2-(mg.l-1) 65,92 – 14,88 16,02

Cl-( mg.l-1) 49,9 – 11,35 23,33

Na+ (mg.l-1) 13,25 11,5 4,85 11,2

Ca2+ (mg.l-1) 66,05 35,05 19,35 27,6

TOC (mg.l-1) 22,57 26,76 26,24 29,78

Tab. 4. Průměrné hodnoty elektrické vodivosti vody, kyselinové 
neutralizační kapacity (KNK4,5), koncentrací celkového dusíku (TN), 
celkového fosforu (TP), síranového aniontu (SO4

2-), chloridového 
aniontu (Cl-), sodného kationtu (Na+), vápenatého kationu (Ca2+) 
a celkového organického uhlíku (TOC) 

Název 
lokality

Název 
lokality

El. 
vodivost

TN TP Na+ Ca2+ TOC

Mokré louky Ruda NS NS NS NS NS NS
Mokré louky Bošilecký P < 0,001 NS NS NS NS NS

Mokré louky Přeseka P < 0,001 P < 0,001 NS NS P < 0,01 NS

Ruda Bošilecký P < 0,001 NS NS NS NS NS

Ruda Přeseka P < 0,001 P < 0,001 NS NS P < 0,001 NS

Bošilecký Přeseka P < 0,001 P < 0,01 NS NS NS NS

Tab. 5. Analýza variance s opakováním měření pro vybrané hydrochemické parametry (NS 
– není statisticky průkazný rozdíl)
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Setrvale udržitelné hospodaření by mělo integrovat aspekt uza-
vřeného koloběhu látek, vody a živin. Větší teplotní amplitudy mají 
za následek růst turbulentního proudění, snížení evapotranspirace, 
vysušování krajiny, poškozování vegetace a zvýšený odnos látek. 
K setrvalému hospodaření ve smyslu nízkých ztrát látek a tlumení 
teplotních extrémů lze v kulturní krajině směřovat obnovou trvalé 
vegetace, která bude sklízena v rámci zachování určitého množství 
funkční biomasy. Dále je potřeba tradiční způsoby zemědělského 
hospodaření obohatit o ekonomicky využívané mokřady jako jsou 
nejenom rybníky, ale i zaplavované nivy, které patří k nejproduktiv-
nějším ekosystémům a poskytují i další ekosystémové funkce.

Poděkování: Článek vznikl za podpory projektů NPV 2B06023 a MSM 
6007665806 a GAJU 107/2010/Z.
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This paper presents an integrated view of functional assessment 
of the landscape in terms of energy efficiency and hydrochemical 
balance. The basic concept of the relationship of land cover, surface 
temperature of the landscape and matter losses from watershed, 
expressed by the el. conductivity of water and selected hydrochemical 
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v období let 1890–2009
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Souhrn
Hlavním předmětem článku je představit extrémní hydrometeoro-

logické situace, ke kterým docházelo v minulosti. Na příkladu mikro-
regionu Třeboňsko bylo sledováno, jakými opatřeními se společnost 
stávala odolnější vůči nepředvídatelným dopadům přírodních živlů, 
zvláště pak povodní a období sucha. Poznatky z historické hydrome-
teorologie byly čerpány jak z odborné literatury, tak především z his-
torických pramenů (archivní studium). Pro stanovení průtoků byla 
použita hydrologická měření, která na sledovaném území probíhala 
od konce 19. století. Tato studie měla interdisciplinární přístup, kdy 
docházelo k vzájemnému průniku historických a přírodovědných 
metod. Z výsledků jsou patrné odlišnosti ve frekvenci jednotlivých 
extrémních situací. Jsou zřejmé jednotlivé dekády s povodňovými 
průtoky (20. a 40. léta 20. století a především 1. dekáda 21. století) 
a naopak s minimálními průtoky (70. a 90. léta 20. století). Sledované 
obce a obyvatele v nich žijící ovlivňovaly extrémy vždy a v různém 
rozsahu. Proti obdobím sucha se lidé nemohli téměř nijak bránit. 
V reakci na následky povodní byly realizovány protipovodňové 
zásahy, které ovšem neměly vždy pouze kladný efekt.

u

Úvod
Výskyt meteorologických a klimatologických extrémů je výsledkem 

variability zemské atmosféry. V ní se pod vlivem různých přírodních 
a antropogenních faktorů odehrává řada složitých a vzájemně se 
ovlivňujících fyzikálních a chemických procesů, které v interakci 
s aktivním povrchem mohou vést k výskytu extrémních stavů různého 
plošného rozsahu a trvání [1]. Nejvýznamnějším přírodním extrémem 
v ČR jsou povodně [2]. Zatímco v přírodních ekosystémech jsou 
extrémy včetně jejich účinků součástí přirozeného vývoje, v kulturní 
krajině způsobují při stále složitější infrastruktuře lidské společnosti 
mnohdy velké materiální škody i ztráty na lidských životech [1, 3]. 
Na dopady meteorologických extrémů a povodní je třeba pohlížet jako 
na výsledek vzájemné interakce meteorologických faktorů, charakteru 
přírodního prostředí a lidské společnosti [1].

Klimatické změny jsou nedílnou součástí našeho života a provázejí 
lidstvo po celou dobu jeho existence [4]. Ukazuje se, že probíhající 
klimatické změny jsou spojeny s častějším výskytem a větší intenzitou 
klimatických extrémů [1, 5, 6, 7]. Extrémní meteorologické situace, 
které se projevují výkyvy ve srážkové činnosti, jsou u nás, ale i ve 
světě stále častěji doprovázeny povodněmi. Dochází však nejen k nim, 
ale i k dalším katastrofám v důsledku lokálních veder a vysoušení 
celých regionů [8]. Dlouhodobá sucha jsou možná největší klimatická 
rizika budoucnosti, neboť zasahují velkou plochu území [9]. Extrémní 
meteorologické události a jejich následky jsou pravděpodobně nej-
výraznější změnou v rámci probíhajících výkyvů klimatu ve střední 
a západní Evropě [10].

Extremita srážek může být hodnocena jednak s ohledem na jejich 
nadbytek (období vydatných srážek), nebo na jejich nedostatek (obdo-
bí sucha), a to na základě denních, vícedenních, měsíčních, sezónních 
či ročních úhrnů srážek [1].

Povodeň
Postupem času vzniklo mnoho definic tohoto termínu. V rámci 

této studie jsem použil tu, která je uvedena v zákoně č. 254/2001 Sb. 
(Vodní zákon) v § 64, kde je povodeň definována jako „přechodné 
výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, 
při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může 
způsobit škody.“ Povodně jsou výsledkem komplexního působení 
příčinných faktorů meteorologických, fyzickogeografických a antropo-
genních [1]. V České republice se vyskytují povodně dešťové, sněhové, 
smíšené a specifickým druhem jsou povodně ledové.

 Povodně představují mezi ostatními přírodními riziky, které se 
vyskytují na území ČR, největší přímé nebezpečí. Vyskytují se nepra-
videlně jak v čase, tak i v prostoru s různým stupněm extremity [11]. 
Povodně představují jev, který vykazuje výskyt v historii, mnohde se 
s vývojem krajiny zvyšuje, ale je značně kolísavý a vyskytuje se často 
ve skupinách let. Mnohdy jsou popsány vícekrát v roce. Nebezpečná 
situace je také to, když se nevyskytnou dlouho, což působí i podcenění 
nebezpečí [12]. S přesnější datací velkých vod se lze setkat teprve 
v písemných pramenech dokumentární povahy. Protože povodně byly 
často doprovázeny ztrátami na lidských životech a velkými škodami 
na majetku, staly se informace o nich významnou součástí písemných 
dokumentárních údajů. Vedení takovýchto záznamů bylo odrazem 
přirozeného zájmu člověka o přírodní katastrofy, které bezprostředně 
ovlivňovaly jeho praktický život [3]. I když se záplavy v historii lidstva 
vyskytují odpradávna, dokumentace jejich síly, příčin a dopadů se 
provádí teprve od 19. stol., stejně jako dokumentace meteorologic-
kých jevů [8]. Povodně patří k těm kronikářským zápisům, které mají 
největší frekvenci. To je již dáno charakterem ohrožení, které s sebou 
taková pohroma přináší. Při hodnocení velikosti historických povodní 
je nutno brát v úvahu i osobní kronikářovy pocity. Dá se totiž před-
pokládat, že přímý prožitek průběhu povodně silně ovlivní i míru 
subjektivity zápisu [13]. V ČR se pro studium historických povodní 
využívá několik typů pramenů. Pro mou studii byly nejzásadnější 
prameny narativní povahy (kroniky).

Sucho
Pro termín sucho se používá též několik definic. Podle [14] je sucho 

„normální, opakující se projev klimatu, který souvisí s jeho fluktuací.“ 
Rozlišuje se sucho hydrologické, meteorologické, zemědělské a socio-
ekonomické. V této studii se dále budu zabývat především hydrologic-
kým suchem. Hydrologické sucho je pro povrchové toky definováno 
„počtem za sebou jdoucích dnů, týdnů, měsíců i roků s výskytem 
velmi malých průtoků vzhledem k dlouhodobým průměrům“ [11].

Efekty působení sucha mají kumulativní charakter, velikost intenzi-
ty se zvyšuje s každým dalším dnem. S následky sucha se setkáváme 
ještě několik let po výskytu normálních dešťů. Dopady sucha jsou 
méně nápadné, avšak sucho postihuje větší území než jiná přírodní 
rizika [15]. Z tohoto důvodu jsou různá protiopatření i pomoc v přípa-
dě výskytu sucha velmi obtížné. Příznačná pro sucho je i okolnost, že 
se často tomuto extrému nevěnuje v porovnání s ostatními přírodními 
riziky velká pozornost [11]. Z hlediska časových období delších než 
týden má sucho mimořádný význam. Tato období s podnormálními 
srážkovými úhrny jsou převážně spojena s příznivými podmínkami 
pro zvýšený výpar a tedy s dalším úbytkem půdní vlhkosti [16]. 
Suchá období působí v ČR problémy hlavně v zemědělství, ale i ve 
vodním hospodářství a v lesnictví [17]. Rozsahem postiženého úze-
mí a charakterem účinku způsobují v zemědělství kalamitní ztráty, 
jako tomu bylo např. v roce 1947 a v poněkud mírnější formě v roce 
1976. Dlouhodobější nedostatek srážek má za následek i snižování 
hladiny podzemní vody a pokles průtoků v řekách [16]. Podobně jako 
existovaly značky pro povodně, byly bedlivě sledovány tzv. „hladové 
kameny“ vynořující se za velkých such z koryt řek [13].

Demografický	vývoj	v	okolí	toků	–	osidlování	niv	
Pevnina byla osídlena podél řek a ty tvoří osy kulturní krajiny a lid-

ských sídel [18]. S řekou bývá spojován samotný vznik měst a jejich 
historický rozvoj. Promítnutí mapy historických center měst do map 
záplavových území ukazuje na skutečnost, že naši předkové vodní 
živel znali a respektovali, neboť většina nejstarších urbanizovaných 
ploch se nachází dostatečně vysoko nad hladinou řek [19]. Lidé brzy 
zjistili, že niva představuje potenciálně velmi bohaté, zároveň však 
i nebezpečné území. Z tohoto důvodu směřovali do niv některé své 
hospodářské aktivity. Stavby trvalého charakteru však umisťovali 
mimo ničivý dosah řek. Teprve prudký nárůst počtu obyvatel a určitá 
ztráta kontinuity mezi člověkem a krajinou vedly k větší zástavbě niv 
a tím samozřejmě k větším škodám v době povodní [13]. Povodně jsou 
nedílnou součástí přírody a samy o sobě nepůsobí přírodě žádnou 
újmu. Problém nastává až v okamžiku, kdy se povodni octnou v cestě 
stavby realizované člověkem a vzniknou majetkové škody [20]. Lokace 
měst na území dnešní ČR je dána přírodními a územně technickými 
podmínkami, historickou zkušeností a pozdějším sídelně-demokra-
tickým a sociálně-ekonomickým vývojem. Budování lidských sídel 
– vesnic a měst – bylo již odedávna značným zásahem do přírod-
ního prostředí. Záplavy se v člověkem využívaných územích vždy 
vyskytovaly, takto postihované lokality reagovaly na výskyt a dopady 
povodní, měnily svůj charakter a lokalizaci, ať už šlo o osídlení nebo 
hospodářsky využívaná území. Za posledních 100–150 let však došlo 
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k bouřlivému rozvoji měst a osídlení často právě v prostorech říčních 
inundací [8]. Naši předkové vzhledem k tomu, že žili v mnohem 
větším kontaktu s krajinou, pokud nemuseli, nestavěli v nivách. 
Zápisy ze starých kronik však uvádějí stovky případů lidských obětí 
či velkých škod na stavbách. Od té doby výrazně stoupl počet obyva-
tel a zvýšil se tlak na krajinu. Není tedy divu, že materiálních škod 
přibývá. Obětí na lidských životech je naštěstí méně [13].

Hydrologické	podmínky	na	Třeboňsku
V našich zemích docházelo od středověku k budování vodohospo-

dářských soustav sloužících nejen k akumulaci vody pro hospodářské 
účely či pro chov ryb, ale i k regulaci velkých vod. Vzorovým příkla-
dem takovéto meliorace je Třeboňská rybniční soustava, jež vytváří 
značnou retenční kapacitu [8].

Třeboňsko se nachází v jihovýchodní části jižních Čech. Rozkládá 
se v rovinaté krajině Třeboňské pánve. Rozsáhlým výskytem vod-
ních ploch tvoří nejvodnatější území v Čechách se zcela unikátním 
charakterem. Od počátku kolonizace oblasti docházelo ke kontaktu 
člověka s vodní komponentou, tento atribut přetrval i po staletí až 
do současnosti. Zásadní pro oblast Třeboňska bylo období 15. a 16. 
století, kdy docházelo ke zcela markantní úpravě vodohospodářských 
podmínek – výstavbě rybníků, Zlaté stoky a Nové řeky.

 Přírodní toky na Třeboňsku jsou zastoupeny řekami Lužnicí 
a Nežárkou, říčkou Dračicí a Koštěnickým potokem. Nejstarší a nej-
významnější z umělých vodních toků je Zlatá stoka, která byla 
vybudována Štěpánkem Netolickým v letech 1508–1518, a Nová 
řeka Jakuba Krčína z let 1585–1587 [21]. Osou území je řeka Lužnice 
v úseku od státní hranice s Rakouskem po Veselí nad Lužnicí [22]. 
Nežárka vznikla soutokem Kamenice s Žirovnicí u obce Jarošov nad 
Nežárkou. Zlatá stoka se stala základní součástí důmyslné rybniční 
soustavy plnící řadu funkcí [23]. Nová řeka, Novořecké hráze a splavy 
jsou historická vodohospodářská díla, která byla zřízena v souvislosti 
s výstavbou rybníka Rožmberk k vyřešení ochrany jeho hráze před 
protržením při povodních [24]. Rybníky na Třeboňsku byly budovány 
především v 16. století (Štěpánek Netolický, Jakub Krčín). K poslední 
rozsáhlejší výstavbě rybníků docházelo na Třeboňsku na přelomu 19. 
a 20. století (Josef Šusta) [21].

Historie	extrémů	na	Třeboňsku
 Záznamy zachycují v Čechách významné povodně v letech 1118, 

1280, 1342, 1367, 1432, 1501 [2, 13]. Na Třeboňsku jsou povodně 
podrobněji popisovány až od 16. století. V roce 1581 došlo k protržení 
rybníka Staňkov a voda se valila na město Třeboň [25]. Rok nato 
vydatný a dlouhotrvající déšť způsobil zaplavení celých jižních Čech. 
Došlo k zaplavení třeboňského předměstí a protržení několika rybníků 
na Třeboňsku. Velkou roli sehrála Nová řeka, která poprvé potvrdila 
svou důležitost [26]. Další povodní byla ta z roku 1598, jejíž příčinou 
byla prudká bouře, a zaplaveny byly opět celé jižní Čechy. Povodně 
se na Třeboňsku vyskytovaly i v letech 1656, 1670 a 1675. V 18. sto-
letí byly povodně v letech 1770 až 1772, povodně byly nebezpečné 
v tom, že byly nepřetržité. Pocházely jak z dešťů, tak ze sněhů. Jednou 
z největších povodní byla ta z 28. února roku 1784 [25].

V 19. století, konkrétně v roce 1824, se vyskytla tzv. svatojánská 
povodeň [25]. Další povodeň zasáhla Třeboňsko v roce 1862 [26]. 
Jedna z největších povodní všech dob byla v roce 1890. Jednalo se 
o letní povodeň z vytrvalých letních dešťů. Za čtyři dny napršelo 
tolik vody jako za dva měsíce v běžných poměrech [25]. Vlastním 
impulzem byly předcházející srpnové deště, které způsobily, že se 
půda nasytila vodou, takže srážky ze září se do země již nevsakovaly 
a rychle odtékaly do potoků a řek [13].

 Ve 20. století je popisována povodeň v roce 1925, kdy mohutná 
povodňová vlna zalila rybník Spolský a dále rybník Svět. Další 
velká povodeň přišla po zimě roku 1940 a v roce 1954, kdy nastala 
letní povodeň [25]. Nejvýznamnější povodeň však byla v roce 2002. 
Třeboňsko zasáhly dvě vlny přívalových srážek. První vlna ve dnech 
6.–7. srpna dosáhla srážkových úhrnů 130–200 mm. Druhá vlna přišla 

následně 11.–12. srpna se 130–190 mm srážkových úhrnů. To mělo za 
následek rychlý vzestup hladiny řeky Lužnice a rychlé naplnění řady 
rybníků na Třeboňsku. Problémem byla především druhá povodňová 
vlna v krátkém časovém úseku. Nejvíce byly zasaženy obce na toku 
Lužnice – Suchdol nad Lužnicí, Majdalena, Třeboň. Rozlitím rybníka 
Rožmberk byly zatopeny obce Stará a Nová Hlína a extrémní odtok 
z rybníka Rožmberk zatopil obce Lužnice, Klec, Lomnice n. Luž. 
a Veselí n. Luž. [25]. Povodeň v roce 2002 byla způsobena vlivem 
podobné meteorologické situace jako v roce 1890 [27].

Nejsušší období v Čechách od r. 1875 se vyskytlo v roce 1947. Nej-
sušším tříletým obdobím na území Čech byly od roku 1851 s největší 
pravděpodobností roky 1863–1865, které se projevily v důsledku 
asi jednoroční retardace největším hydrologickým suchem v letech 
1864–1866. Ve 20. století se pak vyskytla největší sucha meteorolo-
gická a současně hydrologická v období let 1932–1935, 1949–1953, 
1971–1974 a 1989–1992 [11].

Metodika
Měření	průtoků	(maximální	a	minimální)

Na sledovaném území Třeboňska jsem vybral pět vodoměrných 
profilů tak, aby byly zaznamenány všechny důležité toky. Na řece Luž-
nici to byly profily Pilař, Kazdovna a Frahelž, na Nové řece Mláka a na 
Nežárce profil Hamr (obr. 1). Tab. 1 specifikuje jednotlivé sledované 
profily. Povodňové průtoky pro vodoměrné profily znázorňuje tab. 2. 
Pro každý profil jsem stanovil a dále vyhodnotil dvacet maximálních 
(kulminačních) a dvacet minimálních průměrných denních průtoků. 
Údaje týkající se hodnot průtoků jsem získal od Českého hydromete-
orologického ústavu v Českých Budějovicích. Měření na sledovaných 
profilech probíhalo od druhé poloviny 19. století. Vodoměrné profily 
byly nejdříve umístěny ve Veselí nad Lužnicí a v obci Majdalena. 

Obr. 1. Sledované území s vodoměrnými profily

Tab. 1. Specifikace vodoměrných profilů

Stanice Obec Staničení
(km)

Číslo hydrolog-
ického pořadí

Plocha 
povodí
(km2)

Zeměpisné souřadnice
Nula 

vodočtu
(m. n. m.)

Platnost SPA (stupně povodňové aktivity)

1. Pilař Majdalena 116,40 1-07-02-017 942,3 145254 v.d. 485704 s.š. 437,23 Suchdol n. L. – Novořecké splavy

2. Kazdovna Majdalena 107,10 1-07-02-031 1123,0 145039 v.d. 485943 s.š. 430,92 Novořecké splavy – Rožmberk

3. Frahelž Frahelž 83,50 1-07-02-059 1536,6 144424 v.d. 490718 s.š. 412,35 Rožmberk – Veselí n. Luž.

4. Mláka Novosedly n. Než. 2,30 1-07-03-066 70,6 145228 v.d. 490403 s.š. 426,97 Novořecké splavy – soutok s Novou řekou

5. Hamr Val 8,00 1-07-03-077 982,4 144541 v.d. 490929 s.š. 411,22 soutok s Novou řekou – Veselí n. Luž.
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Následně byly do provozu uváděny další 
vodoměrné stanice – Pilař, Hamr, Frahelž, 
Mláka a poslední na profilu Kazdovna. V dří-
vějších dobách (konec 19. a poč. 20. století) 
nebyly měřeny průtoky, ale výšky vodní 
hladiny, proto se hodnoty z tohoto období pře-
početly na průtoky. Došlo k chronologickému 
uspořádání jednotlivých extrémních průtoků 
a k jejich následnému vyhodnocení.

Reakce	obyvatelstva	na	extrémy
Pro hodnocení demografického vývoje na 

Třeboňsku jsem sledoval čtyři obce: Maj-
dalenu (profil Pilař a Kazdovna), Frahelž, 
Mláku a Hamr, ve kterých se nacházejí nebo 
jsou v jejich blízkosti umístěny vodoměrné 
profily. Mimo studia výše uvedených obcí 
jsem se zaměřil též na město Veselí nad Luž-
nicí, ve kterém dochází k soutoku řek Luž-
nice a Nežárky. Jedná se o strategické místo 
z důvodu střetu povodňových vln. Pro tuto 
část studie bylo zásadní bádání v archivních 
materiálech, především v kronikách (obecní, 
školní), a hledání údajů a zpráv týkajících se 
v prvé řadě extrémních hydrometeorologic-
kých situací (povodně, sucha), dále reakcí 
obyvatelstva na tyto situace. V projektu byla 
využita data z 19 kronik. 

Výsledky
Měření	průtoků	

Z obr. 2–6, které zaznamenávají maximální 
průtoky na jednotlivých profilech, je patrné, 
že nejvýznamnější povodeň byla v srpnu 
roku 2002, což je zřejmé na všech profilech 
kromě Mláky. Významný na povodně byl rok 
2006, kdy se vyskytly dvě – první na přelomu 
března a dubna, druhá na počátku července. 
Třetí nejvýraznější byla povodeň ze září roku 
1890, která byla zaznamenána na všech sledo-
vaných profilech. V roce 1915 se též vyskytly 
dvě povodně, první v březnu, druhá v říjnu. 
Je zde možné vysledovat určitou podobnost 
s rokem 2006, kdy došlo pouze k několikamě-
síčnímu posunu povodní. Významné byly 
i letní povodně v letech 1925 a 1965. V delším 
časovém úseku je možné vypozorovat nej-
markantnější výskyt povodní v 1. dekádě 21. 
století a dále ve 20. letech 20. století.

Po porovnání dat minimálních průtoků 
všech vodoměrných profilů (obr. 7–11) je 
zřejmé, že nejsuššími byly roky 2003 a 2007. 
Dále se shodují všechny profily v letech 1943, 
1957, 1994 a 2000. Patrné jsou některé rozdíly 
ve výskytu období hydrologického sucha na 
řece Lužnici (profil Kazdovna, Frahelž) a řece 
Nežárce (resp. Nové řece), především pro 
období 70. let. Zajímavé je též zjištění, že 
sucho, které bylo v roce 1947 a je považová-
no za jedno z nejrozsáhlejších v Čechách, je 
zaznamenáno pouze na některých profilech. 
Z dlouhodobého hlediska byla vyšší frekven-
ce období sucha ve 40. a 50. letech 20. století 
a především v 1. dekádě 21. století. Na profilu 
Mláka nebyly dvakrát změřeny žádné průto-
ky. To ovšem nemusí být způsobeno pouze 
suchem, ale i jiným faktorem. Toto může být 
patrné i u některých jiných minimálních prů-
toků, kdy mohlo docházet k různým opravám 
nebo jiným lidským zásahům, což ovlivnilo 
průtok v korytě. Nejzásadnější vliv na tyto 
změny mají Novořecké splavy, které slouží 
jako převaděč vody nejenom při povodních, 
ale i k zajištění minimálních průtoků, potaž-
mo odvedení vody v době rekonstrukce. Pro 
tzv. Starou řeku (Lužnici) je toto patrné na 
průtocích u profilu Kazdovna. Na Nové řece 

Stanice
Stupně povodňové aktivity(m3.s-1)

Průměr. roční 
průtok  
(m3.s-1)

N-leté průtoky(m3.s-1)

Bdělost Pohotovost Ohrožení Q1 Q5 Q10 Q50 Q100

1. Pilař 36,1 51,0 95,0 6,2 33 84 115 215 270

2. Kazdovna 8,3 31,0 66,3 2,3 14 50 74 156 203

3. Frahelž 29,2 39,0 61,4 4,2 16 34 48 106 145

4. Mláka 34,1 45,6 58,3 5,8 34 64 76 102 113

5. Hamr 53,7 66,0 82,5 12,3 56 100 124 194 230

Tab. 2. Povodňové průtoky na jednotlivých profilech

Obr. 2–6. Maximální průtoky na jednotlivých profilech v období let 1890–2009
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můžeme sledovat tyto změny na vodoměrném 
profilu Mláka.

Při srovnání maximálních a minimálních 
průtoků je nejzajímavější období posledních 
deseti let, kdy dochází k markantnímu stří-
dání extrémů – období povodní (2002, 2006, 
2009) a období sucha (2000, 2003, 2007). 
Tento trend je však možné vysledovat v men-
ší míře i pro 40. léta 20. století. Povodně se 
vyskytovaly v letech 1941 a 1949, naproti 
tomu období sucha v letech 1943 a 1947. Již 
v minulosti jsou zaznamenány dekády buď 
s povodněmi, nebo s obdobími sucha, avšak 
v poslední době dochází k častějšímu výskytu 
a střídání těchto extrémních situací v kratších 
časových úsecích.

Reakce	obyvatelstva	na	extrémy
Ve všech kronikách byly záznamy, které 

zachycovaly extrémní situace, lišily se však 
množstvím a kvalitou (tab. 3). Na jednot-
livých místech se vyskytovaly extrémy 
v různém rozsahu, jedno však měla všechna 
místa společné – vždy byly největší škody 
napáchány na zemědělských plochách (pole, 
louky). V některých kronikách jsou záznamy, 
které zachycují i záplavu zastavěného území 
(Majdalena, Veselí n. Luž.). Vlivem povodní 
a období sucha nedocházelo k úmrtí místních 
obyvatel. Podle záznamů v kronikách byly 
jako nejvýznamnější uvedeny povodně z let 
1954, 1960, 1965, 1987, 2002 a 2006. V roce 
1890 se vyskytla jedna z největších povodní 
na Třeboňsku, v záznamech je však popsána 
pouze ve veselských kronikách. Nejvýraznější 
období sucha byla v letech 1947, 1953, 1983, 
1992, 2000, 2003 a 2007.

Extrémní hydrometeorologické situace 
(povodně, sucha) vždy ovlivňovaly sledované 
obce, avšak v různém rozsahu. Období sucha 
byla na všech místech a lidé se proti nim 
nemohli téměř nijak bránit. Jiná situace však 
byla u povodní. Pokud docházelo k častějšímu 
zaplavení, lidé většinou své domy zbourali 
a postavili na jiných místech (Majdalena). 
Nejvíce zasahovaly povodně obce Majdalenu 
a dále Hamr (pouze pole a louky v okolí). 
U Mláky nebyly zaznamenány velké povodně, 
které by přímo ovlivňovaly samotnou obec. 
Frahelž se nachází na návrší, takže dochá-
zelo též pouze k záplavě polí a luk. Povodně 
a období sucha nebyly v minulosti (19.–20. 
stol.) důvodem k markantním přesunům 
obyvatelstva. Byly zaznamenány některé 
dílčí přesuny obyvatel po těchto extrémních 
situacích. Na počátku 21. století je možné 
sledovat několik případů odchodu obyvatel 
(po ničivé povodni 2002 a 2006) např. v obci 
Hamr a především ve Veselí nad Lužnicí.

Diskuse
Povodně v letech 1997 a 2002 vyvolaly 

otázku o kumulaci extrémů a jejich příči-
nách. Naléhavost této problematiky byla 
dále umocněna výskytem opačného extrému, a to extrémního sucha 
a horka v roce 2000 [2]. I v minulosti docházelo k výskytu takových-
to mimořádných událostí – v 90. letech 19. století a počátkem 20. 
století. Po velké povodni v září 1890 se vyskytl mimořádně suchý 
rok 1893 [28]. Tento trend střídání extrémů je možné vypozorovat 
i v současném století. V roce 2006 se vyskytly dvakrát povodně, 
rok 2007 byl naopak suchý. Podle záznamů je možné vysledovat, že 
povodně i období sucha přicházejí ve shlucích a periodách. Od roku 
1501 do současnosti připadla maximální povodňová aktivita v České 
republice na 19. století se zjevnou převahou povodní zimního typu 
[3]. Větší část studovaných povodní tedy spadá do období klasicky 
vymezené tzv. malé doby ledové [29]. Zlomovým ve srážkové činnosti 
byl rok 1939/1940, odkdy počala srážková činnost slábnout. Dalších 

asi padesát let panovalo relativně teplé a suché podnebí. Společnost 
si na tuto změnu velmi rychle zvykla a začala považovat stávající 
klimatický průběh za naprosto normální [9]. Většina našich klimato-
logů se domnívá, že právě v těchto letech se mění dlouhodobý (30–50 
let trvající) teplotní a srážkový chod ve prospěch poněkud vlhčího 
a studenějšího klimatu [30]. 

Vodní toky odpradávna tvořily velmi významný faktor při vzniku 
a zakládání sídel. Dříve byla řeka ve volné krajině bohatě meand-
rovaná, pravidelně a zcela běžně se rozlévala [30]. Zásahy do toků 
řek byly postupně realizovány zhruba od počátku první průmyslové 
revoluce [19]. Na tuto skutečnost poukazují i mnohé zprávy a zázna-
my v archivních zdrojích, např.: „Od roku 1870 nákladem zemského 
národního výboru v Praze se reguluje řeka Nežárka, břehy se upevňují 

Obr. 7–11. Minimální průtoky na jednotlivých profilech v období let 1890–2009
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kamennými terasy a jejímu toku dává se rovný 
směr.“ (kronika Paměti osady hamerské) nebo 
„Regulace řeky Nežárky a Lužnice 1911–1913“ 
(Okresní archiv Jindřichův Hradec). Tyto 
zásahy však nelze srovnávat s těmi, které byly 
realizovány ve 2. polovině 20. století.

 Dějiny lidské společnosti lze obrazně 
charakterizovat i jako dějiny boje s vodním 
živlem a permanentní snahu o jeho ovládnutí 
[31]. Zajímavé nejsou jen přírodní pohromy 
samy o sobě. Je vhodné sledovat – pokud je 
to možné – jak na jejich průběh a dopad rea-
govali obyvatelé sídel a jaké důsledky z nich 
vyvodili [26]. I když v 19. stol. dochází k vyšší 
intenzitě povodní, jsou přesto zastavována 
a využívána území kolem řek. Počátkem 20. 
stol. záplav podstatně ubývá, tedy i výskyt 
jejich záznamů. Nastává však obrovský plošný 
rozvoj měst, zejména ve 20. a 30. letech 20. 
stol., v období velké hospodářské prosperity, 
který potom podobným tempem pokračuje ve druhé polovině 20. 
stol. [8]. Falešný pocit bezpečí a nesprávná práce stavebních úřadů 
postupně zaplnily prostor až k řece stovkami staveb [8]. Ukázkovým 
příkladem je město Veselí nad Lužnicí, kde docházelo k zasypávání 
vyrovnávacích ramen řek a k výstavbě nových ulic na místech, kde 
byla dříve voda [32].

Zásadní pro vývoj území byl vliv člověka, který vnesl do krajiny 
svým působením nové atributy. S markantnějšími zásahy se však 
zvyšoval i předpoklad pro výskyt extrémů na Třeboňsku. Stavební 
činnost člověka v nivách velkou měrou přispívala a stále přispívá ke 
katastrofálním projevům povodní. Naopak velkoplošné odvodnění, 
které bylo realizováno především ve 2. polovině 20. století, přispělo 
do značné míry k negativnímu působení sucha. Motivy pro technolo-
gická opatření byly pochopitelné a z hlediska cílů určitých profesních 
skupin dobře zdůvodněné. Mají však také negativní vedlejší účinky, 
a to jak protipovodňová, tak i meliorační opatření: zrychlení odtoku 
– zhoršení důsledků sucha, korelace povodňových škod s náklady 
na „tvrdá“ protipovodňová opatření. Tzv. „měkká“ protipovodňová 
opatření důležitá pro retenci vody v krajině (revitalizace tůní, slepých 
ramen) jsou významná z hlediska jak povodní, tak i období sucha. 
Mají kladný význam při zmírnění následků těchto extrémů. Tato 
revitalizační opatření byla realizována na Třeboňsku od 90. let 20. 
stol. a především v první dekádě 21. stol. 

 Ve druhé polovině 20. století docházelo k masivnímu osidlování 
nivních prostor toků. Důvodů pro to bylo zajisté více. Prvním byl odliv 
obyvatelstva z vesnic do měst, druhým důvodem bylo delší období 
bez výskytu povodní, což mělo za následek ztrátu „lidské paměti“ 
s ohledem na tyto extrémy. Proto je důležité udržovat povědomí laic-
ké i odborné veřejnosti o této problematice i v obdobích „relativně 
klidných“. Při koncepčním přístupu je možné zamezit škodám na 
majetku např. již v době tvorby územních plánů (nepovolení staveb 
v záplavovém území). 

 V současnosti můžeme často sledovat vyšší zájem o řešení pro-
blematiky extrémních situací. Z pohledu obyvatelstva se jedná 
především o povodně. Stojí však za úvahu, do jaké míry jsou dané 
zájmy především obcí, měst, resp. krajů totožné se zájmy lidí, kterých 
se povodně bezprostředně dotýkají. Po povodních 2002 bylo možné 
sledovat megalomanské plány na řešení protipovodňové ochrany, 
postupem času však došlo k umírnění plánů a v tu dobu přišla další 
povodeň 2006. To samé se opakovalo poté a opakuje i v současnosti, 
avšak s minimálními změnami vzhledem k řešení situace. 

Pokud se podíváme na oblast Třeboňska a její důmyslný vodohospo-
dářský systém, je možné konstatovat, že se jedná o území, na kterém 
se dají extrémy, především povodně, z velké části ovlivnit rozlivem do 
nivních luk v horní části toku Lužnice, dále regulací na Novořeckých 
splavech a v neposlední řadě systémy rybničních soustav. Velkým 
problémem je však podle mého názoru malá vzájemná koordinace 
hlavních orgánů při povodních – obcí (kraje), povodí a rybářství. 
Mnohdy dochází pouze k prosazování vlastních priorit hospodaření. 
Vhodným prvkem do řešení protipovodňové ochrany by bylo též 
větší zapojení místních obyvatel, kteří znají specifika dané oblasti. Za 
hlavní problém týkající se důsledků projevu povodní považuji činnost 
stavebních úřadů, resp. příslušných orgánů státní správy. V minulosti, 
ale i v současnosti dochází k povolování výstavby nových domů na 
místech, která jsou vymezena jako záplavové oblasti.

Závěr
Je zřejmé, že Třeboňsko postihovaly extrémní hydrometeorologické 

situace v různých časových obdobích a v různé míře. Lze vysledovat 
jednotlivé dekády s povodňovými průtoky (40., 50. léta 20. století 
a především 1. dekáda 21. století) a naopak s minimálními průtoky 
(70. a 90. léta 20. století a 1. dekáda 21. století). 

Extrémní situace vždy ovlivňovaly sledované obce a obyvatele 
v nich žijící. Období sucha byla na všech místech a lidé se proti nim 
nemohli téměř nijak bránit. Jiná situace však byla u povodní. Při čas-
tějším zaplavení lidé většinou své domy zbourali a postavili na jiných 
místech. Později však docházelo v záplavových oblastech k nové 
výstavbě. S těmito zásahy se zvyšoval i předpoklad pro výraznější 
následky extrémů na Třeboňsku.

Poděkování: Tato studie vznikla za finanční podpory Grantové agen-
tury Jihočeské univerzity v rámci individuálního grantového projektu 
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The main subject of this study is to present extreme hydromete-
orological situations that occurred in the past. The example of the 
Třeboň microregion is monitored in order to find out what actions 
made the society more resistant to the effects of unpredictable 
natural phenomena, especially floods and droughts. Evidence from 
historical hydrometeorology were drawn from both the scientific 
literature, and primarily from historical sources (archival studies). 
Data on the flow rates were based on hydrological measurements 
in the monitored area, available since the late 19th century. This 
study used an interdisciplinary approach, with a mutual penetration 
of historical and naturalistical methods. The results show notice-
able differences in the frequency of extreme situations. There are 
clearly different decades with extremely high flow rates (the 1920s 
and 1940s and especially the first decade of the 21st century) and 
others with minimum flow rates (the 1970s and 1990s). Extremes 
affected the sites and their inhabitats throughout the period of study, 
but particular events differed in their extent. People were almost 
without any means of coping with drought periods. Measures were 
taken in response to floods, but they did not always have only posi-
tive effects. 

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

Posuzování dešťových 
oddělovačů jednotných 
stokových systémů 
Část V. – Ochrana recipientů 
z imisního hlediska: Deficit 
kyslíku, nerozpuštěné látky, 
hygienické znečištění a estetické 
narušení
Ivana Kabelková, Vladimír Havlík, Petr Kuba a Petr Sýkora

Klíčová slova
dešťové oddělovače – vodní toky – emise – imise – kombinovaný 
přístup – deficit kyslíku – nerozpuštěné látky – patogenní mikroor-
ganizmy – estetika

Souhrn
Tento příspěvek je pátým ze seriálu článků představujících Meto-

dickou příručku „Posuzování dešťových oddělovačů jednotných 
stokových systémů v urbanizovaných územích“ (PDO), která zavádí 
posuzování dešťových oddělovačů kombinovaným přístupem. Tato 

část seznamuje s dalšími imisními kritérii látkového narušení vod-
ních toků přepady (kritérii pro deficit kyslíku, nerozpuštěné látky, 
hygienické znečištění a estetické narušení) a se způsobem jejich 
posouzení.

u

Úvod
V předchozích částech seriálu příspěvků seznamujících s meto-

dickou příručkou „Posuzování dešťových oddělovačů jednotných 
stokových systémů v urbanizovaných územích“ (PDO) [4] jsme před-
stavili imisní kritéria hydraulického narušení vodních toků přepady 
z dešťových oddělovačů (OK) a imisní kritéria akutní toxicity amoni-
aku. Tato část se zabývá zbývajícími posuzovanými druhy látkového 
narušení vodních toků přepady a jejich projevy, a to deficitem kyslíku, 
nerozpuštěnými látkami, hygienickým znečištěním a estetickým na-
rušením. Jsou uvedena imisní kritéria a jejich cílové hodnoty, pokud 
existují, a způsob jejich výpočtu či posouzení. To je pro větší názornost 
dokumentováno na případové studii. 

Deficit kyslíku
Imisní	kritérium	a	jeho	posouzení

Vnos organických látek přepady z OK a jejich následný rozklad 
může vést ke značnému deficitu kyslíku ve vodním toku či jeho 
sedimentech. Nejcitlivější na nedostatek kyslíku jsou lososové ryby 
(pstruzi).

Pro dostatečnou ochranu biocenózy nesmí koncentrace kyslíku 
v říční vodě v důsledku přepadů z oddělovacích komor klesnout pod 
5 mg/l. Při této koncentraci se předpokládá, že nenastanou anaerobní 
poměry ani ve svrchní vrstvě sedimentu. 
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zavedeno celkem 6 výustí (obr. 1). Průtok Q347 v potoce X je 17 l/s, 
průměrní denní odtok z ČOV činí 73 l/s.

Deficit	kyslíku
Maximální deficit kyslíku ve vodním toku X zjištěný měřením 

v terénu činil 20 %. Jiné příznaky nebyly pozorovány. Imisní kritéri-
um 5 mg/l tedy pravděpodobně není překročeno v celém sledovaném 
úseku vodního toku. 

Nerozpuštěné	látky
Ve stokové síti města A nebylo zjištěno nadměrné usazování 

sedimentů. Imisní kritérium nerozpuštěných látek má tedy hodnotu 
25 EO/(l/s). Poměry EO/Q347 vypočtené pro jednotlivá zaústění OK 
postupně od shora jsou v tab. 3. Pro zaústění pod ČOV je ke Q347 
přičten průměrný odtok z ČOV.

Imisní kritérium pro nerozpuštěné látky je splněno pouze v profilu 
pod výustí V5 (tab. 3).

Hygienické	znečištění
V této studii se nejedná o recipient vhodný pro koupání, a proto 

posouzení hygienického znečištění nebylo provedeno.

Estetické	narušení
Podél vodního toku X se předpokládá pohyb osob, a proto je nezbyt-

né posouzení možného estetického narušení přepady z OK. Vzhledem 
k tomu, že ani jedna OK nemá opatření na zamezení vnosu estetického 
znečištění do vodního toku a počty přepadů jsou velmi vysoké (min 
31x za rok), jsou všechny OK hodnoceny jako nevyhovující.

Návrh	opatření
Návrh by se prováděl až po posouzení splnění všech emisních 

kritérií a imisních kritérií, aby opatření byla koordinována. V tomto 

Ukazatel Výborná jakost Dobrá jakost Přijatelná jakost
1 Střevní enterokoky (KTJ/100 ml) 200 (*) 400 (*) 330 (**)

2 Escherichia coli (KTJ/100 ml) 500 (*) 1000 (*) 900 (**)

(*) Na základě vyhodnocení 95. percentilu
(**) Na základě vyhodnocení 90. percentilu

Tab. 1. Klasifikace jakosti vod ke koupání dle Směrnice 2006/7/ES

 Ukazatel
Značka 

nebo 
zkratka

Jednotka

Požadavky pro užívání vody
(celoroční průměr)

Obecné 
požadavky

(C90)

vodárenské 
účely
(§ 31 

zákona)

koupání 
(§ 34 

zákona)

lososové 
vody
(§ 35 

zákona)

kaprové 
vody
(§ 35 

zákona)

Mikrobiologické ukazatele

31. Koliformní 
bakterie 

KOLI KTJ/ml 22 200

32. Escherichia coli ESCO KTJ/ml 3

33. Termotolerantní 
(fekální) koliformní 
bakterie

FKOLI KTJ/ml 9 40

34. Intestinální 
(střevní) enterokoky 

ENT KTJ/ml 4 1 20

Tab. 2. Imisní standardy ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle Nařízení 
vlády č. 61/2003 Sb.

Výpočet koncentrací kyslíku v recipientu po oddělení je i při použití 
simulačních programů zatížen značnými nejistotami. Deficit kyslíku 
ve vodním toku je totiž zpravidla zapříčiněn spolupůsobením orga-
nického znečištění za bezdeštné situace, eutrofizace a přepadů z OK. 
Doporučuje se proto průzkum toku a měření koncentrací rozpuštěné-
ho kyslíku. Nejnižší hodnoty se vyskytují v noci a v časných ranních 
hodinách, kdy ještě nedochází k fotosyntetické produkci kyslíku. 
Měření by proto mělo být provedeno nejlépe brzy ráno. Důležitou ori-
entační pomůckou pro zjištění případného deficitu kyslíku v malých 
vodních tocích je také černé zbarvení spodních stran kamenů ve dně 
(skvrny sirníku železnatého), které je známkou redukčních procesů.

Koncentrace kyslíku ve vodě neklesnou pravděpodobně pod 5 mg/l, 
když:
•	 nevyskytují se anaerobní podmínky ve svrchní vrstvě sedimentu,
•	 nedochází k význačnému deficitu kyslíku za bezdeštné situace,
•	 sklon toku je > (3 až 5) m/km.

Nerozpuštěné látky
Imisní	kritérium	a	jeho	posouzení

Vnos nerozpuštěných látek z oddělovačů do vodního toku může 
mít za následek krátkodobá i dlouhodobá narušení (zákal, kolmatace 
dna, deficit kyslíku ve dně atd.).

Stanovení imisních kriterií pro oddělené vody není dosud při 
současném stavu znalostí možné [2]. Orientační hodnotou imisního 
kritéria pro zjištění kritických případů je koncentrace nerozpuštěných 
látek ve vodním toku po přepadu z oddělovače 50 mg/l [1]. Jako vodít-
ko pro překročení této hodnoty slouží poměr mezi počtem obyvatel 
v povodí (EO) a Q347 ve vodním toku. Překročení je pravděpodobné 
při EO/Q347 > 25 EO/(l/s), příp. při EO/ Q347 > 15 EO/(l/s), vyskytují-li 
se ve stokách usazeniny.

Při překročení doporučených poměrů je nutno provést průzkum na 
místě a příp. navrhnout opatření pro zadržení nerozpuštěných látek.

Hygienické znečištění
Přepady z OK obsahují značné množství patogenních mikroorga-

nizmů (bakterií, virů) působících hygienické znečištění recipientů 
ohrožující jejich rekreační užívání. 

Jako indikační organizmy fekálního znečištění se sledují zpravidla 
Escherichia coli a střevní enterokoky. V oddělené vodě lze očekávat 
koncentrace 104–107 KTJ/100 ml Escherichia coli [3]. I když se patogen-
ní mikroorganizmy ve vodách dále nerozmnožují a naopak poměrně 
rychle odumírají, po několik dní po přepadu mohou být překročeny 
cílové hodnoty jakosti vod ke koupání předepsané evropskou směr-
nicí [6] (tab. 1).

Příliš četné přepady mohou vést i k tomu, že ve vodním toku urče-
ném ke koupání nejsou dodrženy celoroční průměrné koncentrace 
mikrobiologických ukazatelů požadované českou legislativou [5] 
(tab. 2).

Do vod ke koupání by nemělo docházet 
k vypouštění vod z oddělovačů nebo by ales-
poň měla být co nejvíce snížena jejich četnost. 
Eventuálním řešením může být i dočasný 
zákaz koupání.

Estetické narušení
Odpadky a předměty pocházející ze sto-

kové sítě (např. hygienické potřeby, které se 
zachycují na vegetaci) jsou dlouho viditelné 
i po přepadu z dešťového oddělovače. Jakost 
vody však zpravidla nenarušují.

Pro estetické narušení není stanoven žádný 
limit. Ze zkušenosti vyplývá, že OK s max. 
četností přepadu 5–10x za rok působí zpravi-
dla jen malé estetické problémy [7].

Příklad posouzení splnění dalších 
imisních kritérií látkového narušení 
vodního toku

Studované	povodí
Město A je odvodňováno jednotnou kana-

lizační soustavou, na kterou je v současnosti 
napojeno 14 315 obyvatel. Dešťové vody jsou 
oddělovány 7 dešťovými oddělovači (OK) do 
potoka X. OK2 a OK6 mají společnou výusť 
s odtokem z ČOV (V2), takže do potoka X je 

Obr. 1. Schéma stokové sítě města A
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 OK5
(V5)

OK4
(V4)

OK3
(V3)

OK7
(V7)

OK2
(V2)

OK6
(V2)

OK1
(V1)

Stávající stav

Q347 l/s 17 17 17 17 90 90 90

EO 283 2366 2793 0 5132 1435 2306

suma EO 283 2649 5442 14315 8873 1435 2306

suma EO/Q347 17 156 320 842 99 - 26
Vyhodnocení V/N V N N N N - N

Tab. 3. Vstupní data a posouzení zatížení vodního toku X nerozpuštěnými látkami z OK 
města A

Poznámka: N – nevyhovuje, V – vyhovuje

případě byla jako základní opatření navržena na výusti z  OK7 prů-
točná nádrž o objemu 1800 m3, z níž by po skončení deště vody měly 
být přečerpávány zpět na ČOV. Na ostatních oddělovacích komorách 
byly upraveny škrticí trati (a event. následující úseky) a doplněno 
předčisticí zařízení (česle) na odtoku do toku.

Nerozpuštěné	látky	–	výhled
Orientační kritérium pro zatížení vodního toku nerozpuštěnými 

látkami neumožňuje zohlednit přijatá opatření, a proto nemá smysl ho 
vyhodnocovat. Vzhledem k výrazně vyššímu podílu nerozpuštěných 
látek, které díky přijatým opatřením budou za deště odváděny na ČOV, 
bude i zatížení toku podstatně nižší než ve stávajícím stavu.

Závěr
Imisní ochrana recipientů, zaváděná v rámci nově doporučovaného 

kombinovaného přístupu posuzování dešťových oddělovačů, se kromě 
hydraulického narušení vodních toků přepady z dešťových oddělo-
vačů a akutní toxicity amoniaku v recipientu zaměřuje i na deficit 
kyslíku a na nerozpuštěné látky. Pro tyto ukazatele jsou definovány 
cílové hodnoty v recipientu za deště (imisní kritéria). I když se jedná 
spíše o posouzení orientační, přesto je vhodné tato kritéria sledovat. 
Imisní ochrana zahrnuje rovněž hygienické znečištění a estetické 
narušení recipientu přepady, pro něž však klíčové ukazatele nemají 
za deště cílové hodnoty, jen jsou dána určitá doporučení. 

V případové studii je v současném stavu 
významně překročeno orientační imisní krité-
rium pro nerozpuštěné látky. Tento výsledek 
koresponduje s posouzením emisí (část II), 
kdy podíl nerozpuštěných látek obsažených 
ve směsi odpadní a dešťové vody odtékající 
jednotnou stokovou sítí odváděný na ČOV 
byl velmi nízký (22,5 %), a emisní kritérium 
minimální účinnosti odvádění nerozpuš-
těných látek na ČOV (70 %) požadované 
pro celé urbanizované povodí tak nebylo 
dodrženo.
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This paper is the fifth part of the series dealing with the Methodi-
cal Guidance “Assessment of Combined Sewer Overflows in Urban 
Catchments”, introducing combined approach to the assessment of 
CSOs. Environmental quality standards for the assessment of oxygen 
deficit, suspended solids impacts, microbial pollution and aesthetic 
deterioration in receiving waters are presented.
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Do diskuse: Znečištění vod je nám stále 
výzvou i příležitostí!

V poslední době jsme svědky překotného stavění čistíren odpadních 
vod ve stále menších obcích. Na piedestal stavíme počet realizovaných 
staveb, počet připojených obyvatel, množství „vyčištěné“ vody. Přes 
nesporné efekty si málo uvědomujeme rizika, která to s sebou může 
nést. Také nás zatím nezajímá, že komunální a zemědělské znečištění 
vod v určitém smyslu představuje příležitost. Živiny odpadních vod 
nám mohou posloužit pro zemědělskou produkci; zajímavým podni-
kem pak může být produkce energetické biomasy. 

Naši předkové věděli
V tradiční krajině našeho venkova bylo veškeré nakládání s toky 

živin a energie v krajině přísně hospodárné. Naši předkové po gene-
race zdokonalovali hospodaření s živinami a systémy protierozní 
ochrany půd. Veškerá polní produkce byla založena na vlastních 
statkových hnojivech jednotlivých hospodářství a na přirozené půd-
ní úrodnosti. Faktický nedostatek hnojiv vedl k propracování jejich 
používání (z hlediska množství, termínů použití, provázání s agro-
technikou plodin). Půda byla obdělávána co možná nejšetrněji, aby si 
udržela bohatý sorpční komplex a vysoký obsah humusu. V takovém 
prostředí mohou být dodaná hnojiva zemědělskými plodinami využita 
nejúčinněji. Tradičnímu hospodářství lze snad z dnešního pohledu 
vyčítat leda propustná hnojiště a v novější době také domovní tra-
tivody. V období před nástupem socialistického zemědělství lze ve 
venkovských oblastech těžko mluvit o problémech se znečištěním 
povrchových vod a neúměrně vysokém zatížení živinami (eutrofiza-
ci). Sama krajina měla i další rafinovaná opatření pro udržení živin 
nebo opětovné zachycení vyplavených živin co možná nejblíže místa 
úniku. Lze sem počítat především hojné mokré louky, často zaplavo-
vané nivy toků (sedimentace, zapojení živin do biomasy tam) a také 
samotné meandrující toky s úžasnou samočisticí schopností (obrovský 
aktivní povrch dna, mnohonásobná filtrace v rámci toku a celé nivy, 
podstatné zdržení, zapojení živin do biomasy vodních organismů 
a břehové vegetace). Nesmírně pozoruhodným jevem přitom je 
efektivní předávání živin vyplavených do vodního prostředí nazpět 
prostředí suchozemskému.

ČOV jako možný problém?
Socioekonomický rozvoj venkovských sídel v novější době byl 

mimo jiné charakteristický budováním jímek na vyvážení s trativody. 
Ještě i v tomto období byl obsah jímek vnímán jako cenné hnojivo, 
ne jako odpad. Punc problémového materiálu mu dala až doba zcela 
moderní. Starý systém s jímkami na vyvážení a trativody měl svá 
rizika, ale nelze popřít, že znečištění (živiny) se rozprostřelo do plo-
chy – do krajiny. Obsah jímek posloužil jako cenné hnojivo a dílem 

přispěl k zemědělské produkci. Je vlastně oceňován dosud, pokud se 
kde vyvážení ještě děje.

Čištění odpadních vod pojaté dnešním způsobem vylučuje a tím 
také vyřazuje používání jímek na vyvážení. Veškeré znečištění sídla 
je od nynějška koncentrováno na jedno místo a do vodního prostředí. 
Nikoliv tedy do suchozemského prostředí a plošně do krajiny, ale 
do jediného bodu a do vody. ČOV malých obcí nemají třetí stupeň 
čištění, takže v nich dochází hlavně „jen“ k mikrobiologickému roz-
kladu složitých organických látek na jednoduché živiny. Paradoxně 
po zprovoznění ČOV může tímto způsobem dojít k nárůstu elemen-
tárních živin v toku. Veškeré živiny odcházející z ČOV pak způsobují 
eutrofizaci vodního prostředí a nivní krajiny. Bohužel jsme krajině 
vzali také ony rafinované nástroje pro udržení živin v lokálním oběhu. 
Přirozené nivy například zachytí a do biomasy zapojí až vysoké desít-
ky procent znečišťujícího fosforu. Běžně dnes od zdrojů znečištění 
v obcích tento fosfor bez povšimnutí odvádíme do vodních nádrží, 
kde se hromadí v sedimentech. Stojíme před zamořením stojatých 
vod sinicemi, divíme se a hledáme řešení. Bohužel situaci řešíme 
až v důsledcích, nikoliv na začátku. Podobně lze uvažovat o dalších 
biogenních prvcích. Vraťme se tedy výše proti proudu a zkusme se 
nechat inspirovat přírodou. 

„Nové“ inspirace
Tradiční přístup a příroda nabízí nejméně tři zajímavé momenty 

pro inspiraci:
a) Plošné rozprostření znečištění (nikoliv bodovou koncentraci).
b) Udržení živin v lokálním oběhu (nikoliv odvádění daleko od zdroje 

a dolů po toku).
c) Předávání živin rozpuštěných ve vodě nazpět suchozemskému 

prostředí (nikoliv zadržování ve vodě).
Ad a) Plošné (a časové) rozprostírání zdrojů energie a látek je typické 

pro hospodaření přírody jako takové. Vzpomeňme například disipaci 
sluneční energie, „promyšlené“ hospodaření pralesa s kationty nebo 
prostou dekompozici uhynulého živočicha. Vše je velmi účelně, přes-
ně a dokonale využito k obohacení, k posílení vitality celku, k zajištění 
produkce, nebo jde přímo o životní niku specializovaných organismů. 
„Odpad“ nebo „znečištění“ jsou tu velmi relativním pojmem. Inspiruj-
me se a vytvořme systémy, ve kterých budeme moci naše znečištění 
takto relativizovat. Ve kterých znečištění bude pracovat pro nás.

Paradoxně tu dnes na jedné straně máme zemědělství stojící na 
minerálních hnojivech. Jejich produkce je energeticky náročná 
a produkce i používání způsobuje poškozování životního prostředí. 
Na druhé straně zde máme ty samé živiny, jež v místě spotřeby mine-
rálních hnojiv bezúčelně pouštíme do vody a vzniká z toho další pro-
blém poškozování životního prostředí. Pokusme se řízeným místním 
využíváním odpadních vod pro zemědělství a příbuzné technologie 
(kompostování, bioplyn…) pracovat ve prospěch zmenšení obojích 
negativních dopadů.

Ad b) a c) V této souvislosti byl zmíněn význam struktury krajiny, 
přirozených niv a vůbec mokřadních ekosystémů. Debata vedená 
v první polovině 90. let o obnově struktury krajiny poničené za 
socialismu utichla a smířili jsme se s nepříznivým stavem. Je také 
možné, že v nás tento stav jaksi zakořenil a přijali jsme ho za nor-
mální. V každém případě stále existují důvody, proč strukturu krajiny 
obnovit, proč začít ve velkém měřítku uplatňovat účinná protierozní 
opatření, proč revitalizovat tisíce kilometrů vodních toků, nivy a pra-
meniště. Revitalizace se mohou ubírat směrem návratu k co možná 
nejpůvodnějšímu/nejpřirozenějšímu stavu, může jimi být řešena 
protipovodňová ochrana atd. V zájmu efektivního vypořádání naše-
ho tématu by promyšlená revitalizace měla obsahovat plochy nebo 
prvky s funkcí intenzivního samočištění a ukládání živin. Obecně 
nejproduktivnějšími ekosystémy naší krajiny jsou lužní lesy a mokřa-
dy (resp. litorální porosty). Takže nabízí se tu cílené vytvoření právě 
takových ploch s předpokládanou vysokou produkcí biomasy. Zne-
čištění můžeme přetavit do výnosu a bohaté sklizně bez potřeby další 
dodatkové energie. Nejspíše může jít o produkci energetické biomasy 
(např. rákos obecný, chrastice rákosovitá, dřeviny s krátkým obmýtím). 
Efektivní účinná plocha je věcí výpočtu na základě zatížení živinami. 
S úspěchem lze toto řešení použít i pod jednotlivými hospodářství-
mi, polními lány a jinými zdroji eutrofizace (živin) nebo erozního 
smyvu. Eutrofní mokřad lze zařadit jako „třetí stupeň čištění“ pod již 
vybudované klasické nebo i kořenové ČOV. Rozsáhlými eutrofními 
mokřady je vhodné doplnit biologické rybníky a dosazovací nádrže. 
Zapomínáme u nich právě na důležitost litorálního pásma pro čištění. 
V neposlední řadě mohou být sklízené eutrofní mokřady též dobrým 
nástrojem pro odclonění negativních vlivů působících na chráněná 

Eutrofní mokřad vzniklý a rozšiřující se samovolně na zanesené 
meliorační strouze. Je to místo intenzivní sedimentace, rozkladu 
a zapojování živin do biomasy rostlin. Přínos pro samočištění je 
obrovský a dnes už by bylo možné ho vyjádřit konkrétní finanční 
hodnotou (výpočet ekosystémových funkcí). Podobné, uměle 
zakládané ekosystémy doplněné navíc o ekonomický přínos – sklizeň 
biomasy, se mohou stát našim pomocníkem při řešení znečištění. 
Modlíkov (49°36’31.887”N, 15°45’40.742”E), Filip Lysák, 2006
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území s citlivými předměty ochrany vázanými na vodní prostředí 
(např. perlorodka říční) nebo závislými na vodním režimu a kvalitě 
vod v povodí nebo kolektoru (např. rašeliniště).

Eutrofní mokřady jsou velice efektivní a mají řadu výhod. Zejména 
malé náklady na vybudování, nulové náklady na údržbu, efektivní 
ukládání živin do biomasy (a tedy vysokou sklizeň a kladný hospo-
dářský význam), je zde nepravděpodobné extrémní hromadění zne-
čišťujících a toxických látek atd. V naší krajině dnes existuje a vzniká 
řada takových území samovolně (ovšem bohužel bez sklizně), často 
k nemalé radosti přírodovědců. Na druhé straně jsou to výjimečně 
„užitečná“ místa, kterými příroda projevuje ochotu zbavit nás důsled-
ků neuváženého jednání. 

Závěr
Celostní náhled na problematiku znečištění vod ukazuje, že dnešní 

výstavba ČOV v malých obcích a bez třetího stupně čištění přináší jistá 
nezanedbatelná rizika. V některých případech snad může být i kon-
traproduktivním řešením. Před budováním klasické ČOV je vhodné 
nejdříve vážit pro a proti stávajícího fungování. Kromě rozhodnutí pro 
ČOV je vhodné provést zlepšující opatření v rámci stávajícího systému, 
případně systém doplnit prvky podporujícími extenzivní čištění vod. 
Těmi jsou především sklízené eutrofní mokřady. Výraznou podporu 
představují i promyšlené revitalizace a obnova struktury krajiny. Další 
opatření samozřejmě mají směřovat k omezení spotřeby/produkce 
znečišťujících látek a omezení produkce odpadních vod. 

Alternativní řešení by měla vznikat jako plnohodnotná protiváha 
a doplněk klasických ČOV. V současné době jsme svědky bezpre-

cedentní eutrofizace celé krajiny a není zde prostor čekat na další 
zhoršování stavu (už jen vlivem prosté kumulace znečištění v čase). 
Pojďme převzít aktivitu k řešení problému u zdrojů, neboť řešení 
důsledků je nesystémové. Zdá se, že propracováním alternativních 
systémů můžeme získat vysoce produktivní polopřirozené ekosysté-
my, které mohou přinášet vysokou a ekonomicky zajímavou sklizeň. 
Ve spolupráci s přírodou lze tímto způsobem cíleně využít a zároveň 
zbavit se znečištění, se kterým si zatím příliš nevíme rady.

Vnímání znečištění nikoliv jako problému, ale naopak jako pří-
ležitosti zatím není příliš rozšířené. Nepochybně je to však trend, 
u kterého se ještě dočkáme zajímavého vývoje. 

Mgr. Filip Lysák

Do diskuse: Příspěvek není recenzovaným pojednáním, ale snaží 
se vybudit výměnu názorů. Autor i redakce proto očekávají stano-
viska k článku, jak je zvykem, do 31. 8. 2011. Rozsah diskusního 
příspěvku je omezen na dvě normostrany A4, a to včetně tabulek 
a obrázků. Příspěvek posílejte na e-mail: stransky@vodnihos-
podarstvi.cz

Autor článku hledá uplatnění v oblasti revitalizace toků 
a vodního režimu krajiny, přírodního čištění odpadních vod 
nebo ochrany přírody. Možno jako zaměstnání, společné pod-
nikání, spolupráce. Mgr. Filip Lysák, filip.lysak@tiscali.cz, tel. 
736 265 061.

Po mokrých letech přicházejí suchá
V roce 1894 publikoval docent meteorologie F. Augustin tenkou 

knížku o suchých a mokrých rocích v Čechách. Reagoval jednak na 
velké povodně poslední třetiny 19. století, jednak na sucha, která 
následovala. Situaci konce 19. století považujeme za určitou analogii 
současného období. Řada českých klimatologů věří tomu, že příchod 
několika občasných suchých let do ČR je jenom otázka času. Zároveň 
tato situace znamená, že ochrana proti povodním by měla mít i rysy 
ochrany proti suchu, což znamená takovou péči o krajinu, při které 
se na místě zachycuje co nejvíc vody.

Z jeho díla bych rád uvedl několik charakteristických citátů:
„Století 15. vyznačuje nejen velkými povodněmi, ale i též velkými 

vedry a výstředními případy sucha. Tak bylo roku 1425 horko veliké 
ve žních, že od horka lidé mřeli a na poli pracující padali. R. 1442 
bylo velmi žalostivé léto a veliké sucho, že se v mnohých vesnicích 
dobytku vody nedostávalo a honili lidé dobytek do jiných vesnic 
a městeček a řval dobytek po polích chodě, ano vyschla tráva horkem 
a velikým suchem. A potom po létu byla tvrdá zima, počala na sv. 
Havla. A v to léto byla se vína zrodila hojně. Roku 1470 panovalo v létě 
veliké sucho a horko. Roku 1473 bylo veliké horko, déšť za půl čtvrta 
měsíce nepršel, od sv. Jiří až do sv. Bartoloměje nejen v Čechách, ale 
též v zemích sousedních, lesy a drny hořely, řeky a potoky přesychaly, 
obilí málo bylo, řepy, zelí a jiných věcí nic nebylo. Vína okolo Měl-
níka bylo skrovně, ale velmi dobré. Země postižena byla ještě jinou 
pohromou: kobylkami a morem, který napořád chudé i bohaté, staré 
i mladé hustě porážel. Příčina veškerého neštěstí byla prý kometa, jak 
se tenkráte lidé domnívali...“

„V století 19. jest možno ustanoviti suchá léta přesně dle pravidel-
ného měření deště, jež se v Praze vykonává nepřetržitě od roku 1804. 
Uvádíme zde jako suchá léta, jež vykazují nedostatek deště více než 
100 mm jako v letech 1809., 1825. a 1826. Trvale suchá a neúrodná 
byla též léta 1832., 1834. a 1835. Zvláště suchý a horký byl rok 1842., 
že říčky, potoky a prameny vyschly a dvě třetiny mlýnů toho času 

na suchu stály. Něko-
lik velice suchých let 
následovalo za sebou 
od roku 1863-65. a pak 
vyskytla se po různu 
suchá léta 1870., 1874. 
a 1893. Letošního roku 
vykazují nedostatek 
deště jarní měsíce bře-
zen a duben a pak letní 
měsíce červen a srpen. 
Na jaře v Praze neprše-
lo od 22. března až do 

3. května po 42 dny, tak že rok 1893. můžeme zařaditi k výstředně 
suchým, s velkým nedostatkem vody. Letošní sucha rozšířena byla po 
celé střední a západní Evropě. V Čechách byly nižší polohy zvláště ve 
stínu větru se nalézající více suchem postiženy než polohy vyšší.“

„Z uvedeného seznamu, jenž jesť ovšem neúplný, jelikož v dřívěj-
ších dobách všechny případy sucha se nezaznamenávaly, můžeme 
přibližně ustanoviti, že se v každém století vyskytuje nejméně 9 až 10 
suchých let. Jestliže se suchá léta opakují v jistém pořádku pravidelně, 
nemůžeme dosud určitě udati. Z dosavadních měření dešťoměrných 
jde pouze na jevo, že se vyskytují suchá léta častěji ve větším počtu 
za sebou než jednotlivě a po různu a že střídají se celé řady suchých 
let s řadami let mokrých...“

„O tom, že po mokrých letech suchá a po suchých mokrá přicházejí, 
měli již naši předkové zkušenost, jenom že neznali dobu, po jejíž uply-
nutí se sucho a mokro vystřídalo a že hledali hlavní příčiny tohoto 
úkazu v účincích těles nebeských na zemi, v proměnách na slunci 
a na měsíci, v objevování se vlasatic atd. V novější době shledal prof. 
Brückner v Bernu na základě hojných měření deště a vody v řekách 
a v jezerech na všech pevninách povrchu zemského, že se vystřídá 
řada suchých let s řadou mokrých průměrně za 37 let.“

„Letošní neúroda a letošní sucho zavdávají podnět, aby se přemýš-
lelo o prostředcích a opatřeních, kterými by bylo lze zmírniti účinky 
sucha. V Čechách za suchých let bylo zvláště za Karla IV. na tisíce 
rybníků po roklích a dolích postaveno, aby se větry napájely, nesušily 
a osení porosívaly. Rybníky lovívaly se pravidelně na podzim a na 
jaře se naplňovaly sněhovou vodou na celý rok, jež do řek a potoků 
se vylévajíc, louky a sady zavlažovala. Avšak mokrá léta v minulém 
století zavdala vrchnostem a sedlákům příčinu ke zrušení a osívání 
rybníků. Od mokrých let 1770-1772. bylo v Čechách mnoho tisíc 
rybníků zrušeno a vysušeno.“

„Ku zmírnění zhoubných účinků sucha přispívají též lesy, které 
zadržují vodu, aby rychle odtékala. Z otevřené a holé krajiny stéká voda 
rychleji do potoků a řek, než z krajiny lesnaté. Lesy pokládati lze za 
přirozené nádržky vodní, kterými se upravuje odtok vody a kterými se 
mohou i v případech sucha prameny a potoky vodou zásobovati.”

Z knihy SUCHA V ČECHÁCH V DOBĚ OD ROKU 962–1893. Napsal 
Dr. F. Augustin, docent meteorologie, nakladatel A. Reinwart, v Praze 
1894 vybral

RNDr. Václav Cílek, CSc.
ředitel Českého geologického ústavu

Cilek@gli.cas.cz

Poznámka redakce: Pan ředitel Cílek je vlastníkem citované knihy. 
Byl tak laskav, že nabídl možnost ji oskenovat a zavěsit na www.vodni-
hospodarstvi.cz . Doufáme, že se nám to co nejdříve podaří a jistě na 
to v časopise upozorníme.
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Stanovení MiniMálních 
Zůstatkových Průtoků

Pavel Balvín, Magdalena Mrkvičková 

Klíčová slova
minimální zůstatkový průtok – hydrologická metoda – metodika stanovení 
MZP

Souhrn
V souvislosti s novelizací vodního zákona (konkrétně paragrafu 36) bylo 

rozhodnuto, že stanovení minimálních zůstatkových průtoků (MZP) bude 
schváleno formou nařízení vlády ČR. Vzhledem k tomu, že tato proble-
matika je v gesci MŽP, byl VÚV TGM, v.v.i., v rámci výzkumného záměru 
pověřen vypracováním nové metodiky zabývající se stanovením MZP.

Nová metodika by měla zvoleným výpočetním postupem analyzovat 
hydrologické poměry posuzovaného povodí z dlouhodobého pohledu 
a zohlednit sezonní a regionální aspekty hydrologických poměrů. 
Metodika se bude dále zabývat analýzou nejistot hydrologických dat, 
stanovováním výjimek pro vybrané typy odběrů vody a bude testována 
na několika pilotních povodích v ČR, především však na povodí Vltavy, 
kde jsou k dispozici potřebná data o odběrech.

Legislativa a metody stanovení minimálních 
zůstatkových průtoků v ČR

Zásady stanovení MZP ve vodních tocích podle metodického 
pokynu č. ZP16/98

Účelem Zásad stanovení hodnot MZP ve vodních tocích je přispět 
k zachování základních vodohospodářských a ekologických funkcí vodních 
toků v úsecích pod vodohospodářskými díly apod. odběry vody.

Pro účely těchto zásad bylo definováno:
a) Průtok Q

364d
, Q

355d
, Q

330d
 je průtok v daném profilu vodního toku, který 

byl dosažen nebo překročen průměrně 364, 355 nebo 330 dní v roce, 
vypočtený z řady průměrných denních neovlivněných průtoků z let 
1931–1980. Nejsou-li tyto neovlivněné průtoky k dispozici, použije se 
řada průměrných denních průtoků z let 1931–1960.

b) Zůstatkový průtok je průtok, který zůstane ve vodním toku v daném profilu 
nebo úseku po jednom nebo více odběrech vod nebo jejich jiném užívání.

c) Minimální zůstatkový průtok je minimální průtok, který je nutno ponechat 
ve vodním toku v daném profilu nebo úseku pro udržení jeho základních 
vodohospodářských a ekologických funkcí.
Směrné hodnoty MZP se v ZP16/98 stanoví podle tabulky 1.

(2) Minimální zůstatkový průtok stanoví vodoprávní úřad v povole-
ní k nakládání s vodami. Vodoprávní úřad přitom přihlédne k podmín-
kám vodního toku, charakteru nakládání s vodami a vychází z opatření 
k dosažení cílů ochrany vod přijatých v plánu povodí podle § 26. Dále 
stanoví místo a způsob měření minimálního zůstatkového průtoku a četnost 
předkládání výsledků těchto měření vodoprávnímu úřadu.

(3) Způsob a kritéria stanovení minimálního zůstatkového průtoku podle 
odstavce 2 stanoví vláda nařízením.

Touto novelou se výrazně změnil přístup k měření MZP, jelikož z odstav-
ce (2) jasně vyplývá povinnost měřit MZP a zaznamenávat jeho stav. 
Nicméně odstavec (2) neříká, zda se jedná o měření kontinuální nebo 
nahodilé. Předpokládá se, že doporučení pro vodoprávní úřady, za jakých 
okolností zvolit kontinuální a kdy nahodilé, bude součástí zpracovávané 
metodiky.

Metody používané ke stanovení MZP v zemích EU  
a ve světě

V zemích EU a ve světě existuje široká škála různých metod pro stanovo-
vání minimálních zůstatkových průtoků. Tyto metody lze v zásadě rozdělit do 
několika skupin – na metody založené na hydrologických charakteristikách, 
metody založené na hydraulických charakteristikách, metody založené na 
kombinaci hydrologických a morfologických charakteristik nebo metody 
experimentální založené na vícekriteriálním rozhodovaní zohledňujícím 
ekologická kritéria (SHMÚ, 2010).

Česká republika
Kromě hydrologické metody, která je popsána v metodickém pokynu MŽP, 

se ve složitějších případech v České republice uplatňuje experimentální 
metoda „Instream Flow Incremental Methodology“ (IFIM) a její modelový 
nástroj „Physical Habitat Simulation Software“ (PHABSIM). 

IFIM je jednou z metod, která dovoluje posouzení či návrh minimál-
ního průtoku nebo průtokového režimu na základě biologických kritérií. 
Oproti ostatním metodám spočívá její výhoda v komplexnosti a relativní 
exaktnosti. I přes známé nedostatky jako pracnost řešení a značný objem 
prací poskytuje metoda kvantitativní a především konzistentní, navzájem 
porovnatelné výsledky, na jejichž základě mohou všechny zúčastněné 
strany vést dialog.

Metoda vychází z předpokladu, že produkční funkci toku lze pro vybra-
né cílové druhy (obr. 1) a jejich jednotlivá životní stadia nahradit mírou 
dostupnosti jejich fyzického habitatu, která je funkcí průtoku. Tato míra je 
definovaná jako tzv. vážená využitelná plocha (Weighted Usable Area – WUA) 
vztahem (např. Milhous, Updike a Schneider, 1989; Bovee, 1995):

kde S
jk
 je hodnota j-té křivky vhodnosti pro k-té životní stadium cílového 

druhu, A
i
 je plocha hladiny i-té buňky koryta, L (1000 ft) je jednotková 

délka a x je exponent (x = 1).
Křivky vhodnosti vyjadřují preference jednotlivých charakteristik (hloubky, 

rychlosti proudění, substrátu dna, resp. úkrytu a popř. teploty) fyzického 
habitatu (mikrohabitatu) pro dané životní stadium cílového druhu.

Vlastní aplikace metody IFIM spočívá v sekvenci postupných kroků 
(detailní popis viz např. Bovee, 1995; Mattas et al, 1998):
• rekognoskace zájmového úseku, otypování habitatu, volba měrných 

úseků a profilů,
• sběr hydraulických dat (průtok, svislicové rychlosti, podélný sklon hladin, 

substrát),
• příprava naměřených hydraulických dat pro model PHABSIM,
• kalibrace modelu PHABSIM,
• produkční výpočty (odvození rychlostních polí pro jiné stavy než měřené),
• simulace habitatu (WUA) v závislosti na průtocích,
• analýza vztahu průtok – WUA.

Dosažené výsledky (obr. 2) umožňují vést odborný dialog mezi jednotlivý-
mi zájmovými skupinami (např. vlastníci malé vodní elektrárny, vodoprávní 
úřad, ochránci přírody) s cílem, kterým je dosažení kompromisu při koneč-

Průtok Q
355d

Minimální zůstatkový průtok

menší než 0,05 m3.s-1 Q
330d

0,05–0,5 m3.s-1 (Q
330d

 + Q
355d

) . 0,5

0,51–5,0 m3.s-1 Q
355d

větší než 5,0 m3.s-1 (Q
355d

 + Q
364d

) . 0,5

Tabulka 1. Stanovení MZP podle metodického pokynu ZP16/98

Metodický pokyn ZP16/98 v dalších bodech zahrnuje rovněž postup pro 
hodnocení jednotlivých případů nakládání s vodami, postup ve zvláštních 
případech, postup během suchých období a nouzových řešení situací 
a kontrolu MZP.

Novela vodního zákona – zákon č. 150/2010 Sb. 
Paragraf 36 novely vodního zákona říká:
(1) Minimálním zůstatkovým průtokem je průtok povrchových vod, který 

ještě umožňuje obecné nakládání s povrchovými vodami a ekologické 
funkce vodního toku.
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Obr. 1. Živočišné druhy (střechatka, pstruh), pro které byl v nedávné minulosti MZP na území ČR 
stanovován

ném stanovení MZP, například pod odběrem na malou vodní elektrárnu. 
Metoda byla rovněž úspěšně použita při řešení problematiky MZP na hranič-
ních vodách se Spolkovou republikou Německo. I přes zmíněné nedostatky, 
jako je delší doba řešení způsobená sběrem biologických a hydraulických 
dat, je metoda celosvětově používána a v rámci připravované metodiky bude 
uvedena jako jedna z možných experimentálních metod, které mohou být 
aplikovány u zvláště složitých a sporných případů, jako jsou vleklé soudní 
spory nebo lokality s výskytem ohroženého živočišného druhu.

Slovenská republika
Na Slovensku jsou podobně jako v České republice využívány především 

hydrologické metody a metoda simulace habitatu (IFIM + PHABSIM). V loň-
ském roce byla ve Slovenském hydrometeorologickém ústavu v Bratislavě 
vypracována studie zaměřená na problematiku kvantity povrchových vod 
v období malých vodních stavů, která rovněž zdůrazňuje potřebu aktuali-
zace stávajících hydrologických metod tak, aby byla zohledněna přirozená 
proměnlivost průtoků v čase při zachování daného dolního limitu, aby 
nedocházelo k porušení hydraulického propojení podzemních a povrchových 
vod, aby byl zachován teplotní režim atd. (SHMÚ, 2010).

Spolková republika Německo
Hydrologické metody Q

347
 a simulace habitatu. 

Každá spolková země k této problematice přistupuje individuálně a použí-
vá jiné přístupy a experimentální metody. 

Republika Rakousko 
Hydrologické metody a kvantitativní simulace habitatu (IFIM). 

Švýcarsko
Hydrologické metody.
Švýcarský vodní zákon: Po odběru z trvale tekoucího vodního toku musí 

být minimální reziduální průtok:
do 60 l.s-1 Q

347
 ........................................... 50 l.s-1 

  pro každých dalších 10 l.s-1 Q
347

 .................. 8 l.s-1

do 160 l.s-1 Q
347

 ....................................... 130 l.s-1

  pro každých dalších 10 l.s-1 Q
347

 ............... 4,4 l.s-1

do 500 l.s-1 Q
347

 ....................................... 280 l.s-1

  pro každých dalších 100 l.s-1 Q
347

 .............. 31 l.s-1

do 2 500 l.s-1 Q
347

 .................................... 900 l.s-1

  pro každých dalších 100 l.s-1 Q
347

 ........... 21,3 l.s-1

do 10 000 l.s-1 Q
347

 ............................... 2 500 l.s-1

  pro každých dalších 1 000 l.s-1 Q
347

 ......... 150 l.s-1

od 60 000 l.s-1 Q
347

 ............................. 10 000 l.s-1

Velká Británie
V rámci EU jde o zemi s největšími zkušenostmi se stanovováním a stu-

diem problematiky minimálních zůstatkových průtoků. 
Vzhledem k tomu, že Rámcová směrnice pro vodní politiku (2000/60/ES) 

ukládá členským státům Evropské unie dosáhnout dobrého ekologického 

stavu vodních útvarů do roku 2015, byla ve Velké 
Británii v krátkém časovém období vypracována 
čtyřstupňová studie zaměřená na stanovení 
environmentálních standardů. Studie zahrnuje 
následující problematiky:
1. identifikaci fyzikálních parametrů, 
2. klasifikaci recipientů do skupin, 
3. vytvoření ekologických základů pro standar-

dy, 
4. definici výsledných environmentálních stan-

dardů pro každou skupinu vodních útvarů.
Postup odvození environmentálních standardů 

pro odběry vody z vodních toků ve Velké Británii 
popsal Ackerman aj. (2008).

Výsledkem dlouhodobého studia problematiky 
minimálních zůstatkových průtoků je i modelový 
nástroj Low Flows 2000, který je široce používán 

Obr. 2. Závislost vážené využitelné plochy na průtoku pro pstruha pro celý 
posuzovaný úsek Svídnice

Agenturou pro životní prostředí (Environment 
Agency) a také Skotskou agenturou pro ochranu životního prostředí (SEPA 
– Scottish Environment Protection Agency). Program lze užít, pokud je 
potřeba určit množství vody pro povolení, ohodnocení environmentálních 
dopadů nebo potenciál pro využití vodní energie.

Navržená metodika pro stanovení MZP
Nově navrhovaná metodika pro stanovení minimálních zůstatkových 

průtoků vychází, podobně jako původní metodický pokyn MŽP, především 
z hydrologických poměrů v dotčeném úseku toku. Základem pro odvození 
MZP budou hodnoty m-denních průtoků stanovených pro referenční období 
1981–2010. Cílem dílčího projektu výzkumného záměru VÚV TGM, v.v.i., je 
diferencovat stávající přístup jak v rámci časového hlediska, tak prostorově 
(regionálně). Do současného konceptu je třeba zapracovat sezonnosti při-
rozených průtoků a rovněž navrhnout rozdílné přístupy pro charakteristické 
typy vodních útvarů.

V počáteční fázi řešení projektu byla uvažována možnost využívat pro 
stanovení MZP hodnoty m-denních průtoků stanovených nikoliv z denních 
pozorování průtoků, ale z dat vyhlazených klouzavými průměry pro pět až 
deset dní. Tímto přístupem by bylo možné snížit vliv nejistoty stanovení 
m-denních průtoků, která je významná především pro velké hodnoty počtu 
dní překročení. Tento přístup byl uplatňován např. při řešení projektu Labe 
(Kulasová aj., 1993), tématu se rovněž věnoval Kašpárek aj. v roce 2001.

Graf na obr. 3 znázorňuje poměr mezi průtoky s danou pravděpodobností 
překročení (v počtu dní v roce) stanovenými z pěti-, sedmi- a desetidenních 
klouzavých průměrů denních průtoků k hodnotě stanovené standardním 
způsobem z denních pozorování. Z grafu je patrné, že především pro velké 
hodnoty pravděpodobnosti překročení vychází hodnota minimálního průtoku 
v rozsahu o pět až patnáct procent větší. Tato odchylka je vyšší s vyšším 
počtem dní použitých pro výpočet klouzavých průtoků. Jedná se o průměrné 
hodnoty pro šestnáct vodoměrných stanic s hodnotou ovlivnění do patnácti 
procent. Tato hodnota ovlivnění je považována za velice malou a stanice 
lze proto uvažovat jako neovlivněné.

Z analýzy vyplývá, že denní data mohou být zatížena několika málo 
vychýlenými hodnotami, které mohou souviset např. s nepříznivým vlivem 
hospodaření v povodí a které mohou významně ovlivnit výsledné hodnoty 
m-denních charakteristik. Vzhledem k tomu, že hodnoty m-denních průtoků 
stanovených z průtoků vyhlazených pomocí klouzavých průměrů nejsou 
součástí rutinního zpracování pozorovaných průtoků v ČHMÚ, muselo být 
od zvoleného přístupu upuštěno. Pro snížení vlivu nejistoty spojené se sta-
novením charakteristik minimálních průtoků budou pro metodiku aplikovány 
charakteristiky s menší hodnotou pravděpodobnosti překročení.

Obr. 3. Podíl hodnoty m-denních průtoků stanovených z klouzavých průměrů 
s různou délkou časového okna k m-denním průtokům stanoveným z den-
ních pozorování – průměr pro 16 stanic s úplným pozorováním
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Podkladem, který je nezbytný pro představu o ročním chodu průtoků, jsou 
pravděpodobnostní pole měsíčních průtoků. Příklad pravděpodobnostního 
pole je uveden na obr. 4, kde je pro porovnání rovněž vykreslena hodnota 
MZP stanovená podle Metodického pokynu MŽP (plná černá čára) a hod-
nota MZP stanovená z m-denních charakteristik pro období 1979–2009 
(přerušovaná černá čára). Jednotlivé křivky znázorňují velikost průměr-
ného měsíčního průtoku s danou hodnotou empirické pravděpodobnosti 
překročení. Z grafu je patrné, že měsíční průtokové charakteristiky lze 
těžko se stávající hodnotou MZP porovnávat. Hodnota MZP vychází pod 
úroveň empirické hodnoty pravděpodobnosti překročení 95 %. Pro odvození 
metodiky bude klíčový především poměr mezi průtokem během jarních 
měsíců a během ostatních měsíců v roce, který by měl být v metodice pro 
stanovení MZP zohledněn. 

Kromě časové variability průtoků během roku by upravená metodika měla 
rovněž zohledňovat prostorovou variabilitu hydrologických poměrů vodních 
toků, a to buď v podobě regionalizace území ČR, nebo v podobě stanovení 
parametrů jednotlivých vymezených typů vodních toků nezávisle na poloze 
sledovaného úseku toku v rámci ČR. Jako základní parametr, který by měl 
přispět k rozlišení různých typů vodních toků, byl nejprve využit parametr 
Base Flow Index (BFI), který udává dlouhodobý poměr mezi podzemním 
odtokem a celkovým odtokem z povodí. 

O rozdílných hydrologických poměrech v souvislosti s rozdílnou hodno-
tou parametru BFI vypovídá obr. 5. Testovací soubor stanic s minimálním 
ovlivněním byl rozdělen do tří skupin podle velikosti parametru BFI. Pro 
každou skupinu byl stanoven průměr mezi poměrem průtoku v daném 
měsíci a dlouhodobým průměrným průtokem. Jak bylo možné předpokládat, 
stanice s malým podílem podzemních vod na celkovém odtoku vykazují větší 
variabilitu průtoků během roku než stanice s vyšší dotací z podzemních 
vod, které mají průběh vyrovnanější.

Počáteční analýza průtoků s minimálním ovlivněním vedla k výběru sady 
hydrologických charakteristik, které budou následně stanoveny pro rozsáh-
lejší soubor přibližně 160 stanic. Tyto stanice se již vyznačují rozdílnou 
mírou ovlivnění a velikostí povodí. Po konzultaci s ČHMÚ byly vybrány násle-
dující hydrologické charakteristiky, které budou dále využity pro zpracování 
upravené metodiky pro stanovení minimálních zůstatkových průtoků:
• časové období 1981–2010 – nové referenční období ČHMÚ,
• základní popisné statistiky Cv, Cs, Qa,
• m-denní průtoky z denních dat,
• dlouhodobé průměrné měsíční průtoky (1981–2010) s pravděpodobností 

překročení 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 %, 95 %, 98 %, 
• Cv a Cs pro jednotlivé měsíce (1981–2010),
• průměrné srážky na povodí. 

V další fázi bude nutno nastavit procentuální odchylky od tzv. přirozeného 
průtoku do tří hodnoticích kritérií: 1. dobrý stav, 2. vyhovující, 3. špatný 
(nevyhovující) stav. Tyto odchylky je nutno nastavit pro jednotlivé biologické 
druhy (ryby, bentos). K definování tzv. přirozeného průtoku bude použita 
analýza hydrologických charakteristik zpracovaných ČHMÚ a dále pak 
výsledky dosažené dlouholetou aplikací metodiky IFIM a jejího modelového 
nástroje PHABSIM. 

Metodika bude pro stanovení MZP v konečném výsledku používána 
pracovníky vodoprávních úřadů, a proto musí být v praxi snadno použitelná. 
Současná představa je taková, že jednotlivé charakteristické typy vodních 
toků (vodních útvarů) budou mít přiřazenu svoji hodnotu tzv. přirozeného 
průtoku, který bude vztažen k některé z hodnot m-denních průtoků. M-denní 
průtoky jsou data standardně poskytovaná ČHMÚ v libovolném profilu toku. 
Od této hodnoty budou následně odečteny nastavené procentuální odchylky 
a výsledkem je hodnota minimálního zůstatkového průtoku. 

Závěry
Připravovaná metodika pro stanovení minimálních zůstatkových průtoků 

bude sestavena s využitím stávající hydrologické metody a bude doplněna 
o sezonní a regionální variabilitu charakteristickou pro daný vodní tok (vodní 

Obr. 4. Pravděpodobnostní pole měsíčních průtoků Malše ve stanici Kap-
lice pro data z období 1979–2009

Obr. 5. Poměr průměrného měsíčního průtoku za celé období k dlouho-
dobému průměrnému průtoku pro stanice rozdělené do tří skupin podle 
hodnot Base Flow Indexu

útvar). Metodika bude dokončena v říjnu 2011 a bude sloužit jako podklad 
pro nařízení vlády ČR, které vejde v platnost v srpnu 2012. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o citlivou problematiku nejenom z hlediska odborného, 
ale i z hlediska možných ekonomických dopadů pro některé z odběratelů, 
je pravděpodobné, že v první polovině roku 2012, kdy bude metodika 
představena širší odborné veřejnosti, může dojít k dalším úpravám. 
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Determination of Minimum Residual Flow (Balvín, P.; Mrkvič
ková, M.)
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In connection with the amendment of the Water Act (specifically 
Section 36), minimum residual flow has been decided to be approved by 
a regulation of the Government. Given that the problematics of minimum 
residual flow is in the responsibility of the Ministry, the Water Research 
Institute has been commissioned by writing a new methodology dealing 
with the determination of minimum residual flow.

The new methodology will analyze the hydrology of the basin under 
consideration using a computational procedure and take into account 
seasonal and regional aspects of the hydrological conditions. The 
methodology will also deal with uncertainty analysis of hydrological data 
and with setting exemptions for selected types of water withdrawals. 
It will be tested in several pilot river basins in the Czech Republic, 
especially on the Vltava River, where the necessary data on withdrawals 
are available.
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FaktorY ovLIvŇUJÍcÍ PoPULacI 
raka kaMENÁČE v ZÁkoLaNskÉM 
PotocE

Jitka Svobodová

Klíčová slova
rak kamenáč – Zákolanský potok – jakost vody – račí mor – EVL

Souhrn
Zákolanský potok byl v rámci soustavy NATURA 2000 vybrán mezi 

evropsky významné lokality (EVL) vzhledem k výskytu kriticky ohroženého 
raka kamenáče (Austropotamobius torrentium Schrank, 1803). Loka-
lita má nejnižší nadmořskou výšku s výskytem tohoto druhu v České 
republice a vzhledem k tomu, že se jedná v současnosti o jediný přítok 
Vltavy s rakem kamenáčem, jde o jedinečnou populaci v povodí. Orga-
nické zatížení vody řadí tok mezi nejvíce znečištěné lokality s rakem 
kamenáčem v České republice. Vlivem znečištění a propuknutí račího 
moru (onemocnění způsobované oomycetem Aphanomyces astaci) došlo 
v posledních letech ke zdecimování raka kamenáče v Zákolanském 
potoce, přesto populace raků v horním úseku toku přežívá a dokonce se 
rozmnožuje. Protože není jasné, jak se nákaza račího moru na lokalitu 
dostala, a u dalších epizod není objasněna příčina hynutí raků, hrozba 
masových úhynů trvá i nadále a ohrožuje zbytkovou populaci raků 
v potoce. Šíření infekce račího moru mohou zpomalovat migrační barié-
ry bránící pohybu nakažených raků proti proudu toku. Zlepšení jakosti 
vody ovlivní výstavba čistíren odpadních vod a také dodržování zásad 
správné zemědělské praxe.

Úvod
Rak kamenáč (Austropotamobius torrentium Schrank, 1803) patří na úze-

mí České republiky mezi vzácné živočichy a stejně jako náš druhý původní 
rak říční (Astacus astacus Linnaeus, 1758) je zařazen mezi druhy kriticky 
ohrožené podle přílohy č. III k vyhlášce č. 395/1992, která provádí některá 
ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve 
znění pozdějších předpisů. Na našem území se vyskytují ještě další tři druhy 
raků, které však u nás nejsou původní. Jde o raka bahenního (Astacus 
leptodactylus Eschscholtz, 1823), který pochází z východní Evropy, a dále 
jsou to dva druhy severoamerické – rak signální (Pacifastacus leniusculus 
Dana, 1852) a rak pruhovaný (Orconectes limosus Rafinesque, 1817). Rak 
bahenní byl na našem území vysazen na konci 19. století, aby nahradil 
populace raka říčního zdecimované tzv. račím morem (Štěpán, 1933; Mlí-
kovský a Stýblo, 2006). Rak signální k nám byl dovezen v roce 1980 a rak 
pruhovaný se na naše území začal šířit v 90. letech 20. století, a to migrací 
z německého úseku řeky Labe (Policar a Kozák, 2000; Mlíkovský a Stýblo, 
2006). Invazní severoameričtí raci bývají dále vysazováni na nové lokality 
také nezodpovědnými či neinformovanými rybáři nebo akvaristy.

V současné době stále existuje celá řada vlivů, které mají negativní 
dopad na populace našich původních raků. Mezi hlavní příčiny ohrožení 
patří změny v hydromorfologii toků způsobené regulací a nešetrnými úpra-
vami vodních toků a také znečištění vody (např. Renz a Breithaupt, 2000; 
Kettunen a ten Brink, 2006). Rovněž predace norkem americkým (Fischer 
et al., 2009) či nevhodně zvolená rybí obsádka včetně nadměrného vysa-
zování ryb vedou k oslabování populací našich raků. Hrozbou jsou také již 
zmíněné nepůvodní severoamerické druhy, rak pruhovaný a rak signální, 
neboť mohou přenášet původce račího moru, způsobovaného parazitem 
Aphanomyces astaci ze skupiny Oomycetes (Unestam, 1965). Toto one-
mocnění způsobuje hromadné úhyny raků a ztráty jejich celých populací 
(Kozubíková et al., 2008).

Do roku 2002 byly v České republice ověřeny pouze čtyři lokality 
s výskytem raka kamenáče (Kozák et al., 2002) a tento druh byl považo-
ván za téměř vyhynulý. Díky implementaci směrnice Rady č. 92/43/EHS 
o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin a následnému rozsáhlému mapování výskytu raků byl rak kamenáč 
zjištěn na mnoha dalších lokalitách. K původním známým nálezovým datům 
přibylo dalších 41 nových lokalit (Fischer et al., 2004; Štambergová et al., 
2009; Vlach et al., 2009a; Vlach et al. 2009b); 13 nejcennějších z nich 
bylo zařazeno nařízením vlády č. 301/2007 Sb. a č. 371/2009 Sb. do 
národního seznamu evropsky významných lokalit (EVL) v rámci soustavy 
NATURA 2000.

Do národního seznamu EVL byl zařazen i Zákolanský potok. Jedná se 
o lokalitu s výskytem raka kamenáče, která má nejnižší nadmořskou výšku 
v České republice (240 m n. m.), a současně je to jediný tok s výskytem 
druhu, který se vlévá přímo do Vltavy. Špatná jakost vody v Zákolanském 
potoce v úseku od Dřetovického potoka až po soutok s Vltavou zapříčinila 
zřejmě dlouhodobou izolaci druhu v horní části toku. Znečištění Dřetovického 
potoka se datuje již od roku 1772, kdy byla zahájena těžba uhlí a od roku 

1855 přibyl navíc ještě další zdroj znečištění – hutní výroba (Škorpil, 1895). 
S tímto průmyslovým rozvojem došlo k nárůstu osídlení v povodí a dalšímu 
zhoršování jakosti vody. Vliv má i zemědělské hospodaření v povodí, neboť 
pole zabírají 76 % území (CORINE Land Cover, verze 2000). V padesátime-
trovém pásu podél toku tvoří zemědělská plocha 37 % území. Podle ČSN 
75 7221 je tok dlouhodobě řazen do nejhorší kategorie jako velmi znečištěná 
voda (HEIS VÚV). V případě vyhynutí raka kamenáče v povodí Zákolanského 
potoka neexistuje v oblasti v současnosti žádná jiná populace raků kame-
náčů, ze které by byla vhodná reintrodukce na tento tok.

První doložený záznam o výskytu raka kamenáče v povodí Zákolanského 
potoka je z roku 1972 z Týneckého potoka (Lohniský, 1984). Dále exis-
tují záznamy o výskytu druhu z let 1989–1991 přímo ze Zákolanského 
potoka mezi obcí Okoř a Novým Mlýnem (Mourek et al., 2006). V letech 
2004–2006 proběhlo podrobné mapování v celém povodí Zákolanského 
potoka pod záštitou Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR). Rak 
kamenáč byl nalezen v Dobrovízském potoce (přítok Zákolanského v horní 
části povodí) a jeho výskyt pokračoval až po soutok s Dřetovickým potokem, 
pod kterým již raci většinou nebyli zaznamenáni (obr. 1). V současné době 
je výskyt raků monitorován v pravidelných dvouletých intervalech Agenturou 
ochrany přírody a krajiny ČR v rámci sledování lokalit soustavy NATURA 
2000 (Štambergová at al., 2009). Maximální abundance z lokality nad 
Dřetovickým potokem z roku 2007 byla na Zákolanském potoce čtvrtá 
nejvyšší v České republice – 3,97 raků/m2 (Vlach et al., 2009). Vyšší 
populační hustota raka kamenáče byla pouze na Oupořském (8,4 raků/m2), 
Hrádeckém (6,1 raků/m2) a Huníkovském potoce (4,6 raků/m2).

V některých úsecích Zákolanského potoka byl zaznamenán syntopický 
výskyt obou našich původních raků, raka kamenáče a raka říčního. Není 
však jasné, zda se zde rak říční vyskytuje přirozeně, nebo zda byl v minulosti 
uměle vysazen (Mourek et al., 2006). Rak říční se sice v potoce přirozeně 
rozmnožuje, ale jeho početnost je daleko nižší oproti raku kamenáči. Na rozdíl 
od raka kamenáče, který se obvykle vyskytuje v úsecích toků s dostatkem 
kamenů nebo vegetace lemující břehy, které mu slouží jako úkryty, si rak 
říční často hloubí nory v březích a ve dně toků (Pöckl, 1999; Štambergová 
et al., 2009). Na Zákolanském potoce si rak říční hloubí tvarově složité nory 
hlavně v úseku pod Číčovicemi. Tok v tomto místě protéká jílovitým podložím 
s malým množstvím kamenů. Rak kamenáč, který se zde také vyskytuje, zde 
pravděpodobně využívá k úkrytu opuštěné nory raka říčního. Nory hloubené 
rakem kamenáčem v ostatních úsecích toku jsou tvarově jednodušší a byly 
zaznamenány i v úsecích, kde se nevyskytoval rak říční.

Nejníže a nejvýše položená místa na toku s nálezem raka kamenáče dělí 
13 kilometrů, výskyt druhu však není souvislý. V některých úsecích, hlavně 
pod většími obcemi nebo zemědělsky obhospodařovanými plochami, kde 
dochází k zanášení toku sedimentem pocházejícím z čistíren odpadních vod 
nebo splachem z polí, raci většinou nebyli nalezeni nebo se vyskytovali ve 
velmi nízké hustotě. Tyto bahnité sedimenty zanášejí úkryty pro raky a rov-
něž v nich probíhají rozkladné procesy vedoucí k nedostatku kyslíku a ke 
vzniku látek, které jsou pro vodní organismy silně toxické (NH

3
, NO

2
). 

Cílem práce bylo zjistit, zda se i po opakovaných hromadných úhynech 
raků v letech 2009 a 2011 v povodí Zákolanského potoka dále vyskytuje 
kriticky ohrožený rak kamenáč a rak říční. Zajímalo nás, jak dokáže rak 
kamenáč přežít vysoké koncentrace toxických látek v toku. Rak kamenáč 
byl dříve řazen mezi bioindikátory kvality vody díky své předpokládané 
malé toleranci ke znečištění (Machino a Füderer, 2005), což horní úsek 
Zákolanského potoka často nesplňuje, neboť zde dochází k epizodickému 
znečišťování vody, kdy jsou sice jen krátkodobě, ale zato extrémně překra-
čovány imisní limity vhodné pro přežití obou našich původních raků, tedy 
raka kamenáče a raka říčního (Svobodová et al., 2008). Snažili jsme se 
zjistit, zda změna chování raka kamenáče, kdy si raci v některých úsecích 
Zákolanského potoka netypicky hloubí nory v místech s dostatečným 
množstvím jiných, vhodnějších úkrytů pro tento druh, souvisí s rozdílnou 
jakostí vody v toku a v norách.

Identifikace parazitů při úhynech raků 
V létě roku 2009 došlo na Zákolanském potoce k hromadnému úhynu 

raků, při kterém byli odebráni uhynulí jedinci z Podholí, tedy z úseku 1,5 
km nad soutokem s Dřetovickým potokem a z úseku Nového Mlýna, který 
je vzdálený necelý kilometr proti proudu toku od Podholí (obr. 1). Tito raci 
byli podrobeni vyšetření na přítomnost původce račího moru v laboratoři 
katedry ekologie PřF UK v Praze. Ke zjištění přítomnosti A. astaci byla 
použita metoda založená na analýze DNA podle Oidtmanna et al. (2006). 
K analýze byly použity vzorky spodní kutikuly ze zadečku a část ocasní 
ploutvičky. Veškerá DNA byla ze vzorků vyizolována pomocí komerčně 
dostupné izolační soupravy. Izoláty DNA byly dále analyzovány pomocí PCR 
(polymerázová řetězová reakce) umožňující namnožit krátký úsek DNA, 
který je specifický pro A. astaci. Výsledek byl zviditelněn elektroforézou 
na agarózovém gelu. Namnožená DNA byla dále sekvenována pro ověření 
výsledku. U dvou ze čtyř molekulárně analyzovaných jedinců raka kamenáče 
odebraných z toku v září 2009 byla zachycena DNA A. astaci, což ukazuje 
na přítomnost původce račího moru v uhynulých racích. Oba pozitivní vzorky 
byly z lokality Podholí. U uhynulého raka z lokality u Nového Mlýna, který 
byl nalezen mimo tok, se patogen nepotvrdil.
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Na další lokalitě mezi obcemi Číčovice a Okoř, 
která je od Podholí vzdálena 3,5 km a kde na 
jaře roku 2009 došlo rovněž k úhynu raků, nebyly 
nalezeny žádné zbytky raků, které by mohly být 
podrobeny analýze DNA. Zda v tomto úseku 
došlo k vyhubení raků vysokými koncentracemi 
toxických látek ve vodě nebo rovněž račím morem, 
proto nebylo možné zjistit. Ani při úhynu raků 
v dubnu 2011 nebyl nalezen ideální materiál pro 
analýzu DNA. Raci již byli zčásti v rozkladu (jeden 
byl navíc nalezen na břehu částečně vysušený), 
takže přítomnost původce račího moru se nepo-
tvrdila. Analýza DNA na uhynulých racích bude 
ještě ověřována dalšími metodami.

Sledování výskytu raka kamenáče
V roce 2010 byl uskutečněn podrobný moni-

toring raků v Zákolanském potoce reagující na 
úhyny raků v předchozím roce, a to až po soutok 
s Vltavou včetně všech přítoků. Cílem monitoringu 
bylo ověřit, zda račí mor zasáhl celý tok a zda 
se v povodí nacházejí nepůvodní druhy raků, 
které mohou být přenašeči tohoto patogenu. 
Monitoring byl prováděn v celém povodí, a to 
v mělčích úsecích toku ručním prohledáváním 
úkrytů, v nádržích byl odchyt prováděn s použitím 
vrší s návnadou.

V roce 2010, rok po hromadném úhynu na 
račí mor, nebyli v Zákolanském potoce nad sou-
tokem s Dřetovickým potokem nalezeni žádní raci. Výskyt raka kamenáče 
byl zaznamenán až od Nového Mlýna (1,4 rak kamenáč/m2), který je 
vzdálený cca 1 km od výskytu račího moru v Podholí, a raci se vyskytovali 
až k Okoři (1,0 r. kamenáč/m2, 0,2 r. říční/m2 – obr. 1). V tomto úseku 
byli raci přibližně ve stejné hustotě jako před propuknutím račího moru. 
V úseku pod Číčovicemi byla hustota populace velmi nízká (0,1 r. kame-
náč/m2, 0,2 r. říční/m2).

Přímo v Zákolanském potoce a jeho přítocích nebyl zaznamenán výskyt 
invazních raků přenášejících A. astaci. Nejbližší lokalita s výskytem raka 
pruhovaného se nachází v rybníčku ve Smečně, kam byl vysazen rybáři, 
a také ve Vltavě, kam se rozšířil z Labe (obr. 1).

V dubnu 2011 na lokalitách dřívějšího výskytu raka kamenáče mezi Okoří 
a Novým Mlýnem již nebyli nalezeni žádní raci. Při posledním průzkumu 
toku, v květnu 2011, byli raci kamenáči nalezeni pouze v úseku toku nad 
Číčovicemi (obr. 1).

Sledování kvality vody
Jakost vody na Zákolanském potoce byla sledována v letech 2006–2011 

Výzkumným ústavem vodohospodářským TGM, v.v.i., v rámci kontrolního 
monitoringu zvláště chráněných ohrožených druhů vodních organismů na 
osmi lokalitách (obr. 1). Rozbory vody ukázaly, že jakost vody v Zákolan-
ském potoce značně kolísá, a to jak v závislosti na lokalitě, tak na ročním 

období a s tím spojenými průtoky. V tabulce 1 jsou uvedeny minimální 
a maximální hodnoty ukazatelů na lokalitách s výskytem raka kamenáče, 
které mohou mít vliv na výskyt tohoto druhu. Toxických hodnot pro živo-
čichy vázané na vodu dosahoval při některých měřeních například volný 
amoniak (0,12 mg/l), dusitany (1,68 mg/l) a amonné ionty (3,4 mg/l). 
V některých úsecích byly zjištěny také nízké koncentrace rozpuštěného 
kyslíku (pokles až na 2,8 mg/l). Maximální hodnoty amonných iontů, 
dusitanů a nízké koncentrace kyslíku byly při nízkých průtocích naposledy 
zaznamenány v době hromadného úhynu raků v září roku 2009 v úseku 
pod Okoří. Jako hlavní příčina úhynu byl ale prokázán račí mor, ale pouze 
v úseku v Podholí nad přítokem Dřetovického potoka. Z hodnot je patrné, 
že jakost vody na lokalitách s rakem kamenáčem se podle ČSN 75 7221 
pohybuje od neznečištěné až po silně znečištěnou vodu v případě (BSK

5
, 

NH
4
+) a podle některých ukazatelů až po vodu velmi silně znečištěnou (O

2
, 

NO
3
-). Kromě dusičnanů, které pro raky nejsou příliš toxické, mohou tyto 

extrémní hodnoty znamenat ohrožení jak pro raky, tak i pro další vodní 
organismy. Tyto vysoké hodnoty byly zaznamenány epizodicky většinou 
v období sucha při nižších průtocích. Vyšší koncentrace byly naměřeny 
převážně pod osídlenými oblastmi, naopak dlouhodobě nejlepší jakost 
vody byla nad Dřetovickým potokem.

Proti dřívějším letům nebyly již v roce 2010 zaznamenány nízké průtoky, 
které byly dříve pravidelné v letním období. Na některých místech, kde 
není potok zahlouben, došlo dokonce k stálému rozlití vody mimo koryto. 
Z tohoto období již také nebyly zaznamenány vysoké koncentrace výše 
uvedených toxických látek. V tuto dobu se naopak zvýšily koncentrace 
dusičnanů, hodnoty byly zaznamenány v rozmezí 40 až 83 mg/l oproti 
dřívějším nižším hodnotám mezi 5 až 25 mg/l. Zvýšily se také hodnoty 
nerozpuštěných látek (až 137 mg/l). Stejně vysoké zůstaly koncentrace 
vápníku, síranů a chloridů. 

Při odběrech bylo také sledováno, zda se jakost vody v norách liší od 
jakosti vody v toku. Odběr vody z nor se ale ukázal jako velmi složitý, 
neboť na chemický rozbor je třeba velkého množství vzorku. Při odebrání 
potřebného množství vody, která vyplňovala noru, došlo k zalití nory vodou 
z toku. Odběr vody z nor komplikoval i úhyn raků, protože opuštěné nory byly 
zanášeny jemným sedimentem, takže z nich nebylo také vhodné vodu ode-
bírat. U nor, které jsou obsazené raky, k zanášení sedimentem nedochází. 
Pro ověření jakosti vody v norách byl proto vybrán jeden drobný pramenný 
přítok, který ústí do Dobrovízského potoka. Těsně před zaústěním tohoto 
přítoku si rak kamenáč hloubí nory, a to přestože v hlavním toku jsou volné 
úkryty pod kameny. Nory v tomto přítoku nejsou epizodicky ovlivňovány zne-
čištěnou vodou z čistírny odpadních vod. V potoce i v norách byly sledovány 
základní ukazatele jakosti vody, které mají vliv na populaci raků.

Vlivem vyšších průtoků v roce 2010 a 2011 a následného ředění vody 
v toku bylo zhoršeno sledování rozdílů mezi jakostí vody v toku a jakostí na 
malém přítoku v norách. Hodnoty amonných iontů (NH

4
+), volného amonia-

ku (NH
3
) a dusitanů (NO

2
-) byly sice v tuto dobu v toku dvakrát vyšší než 

v přítoku s norami, ale již nedosahovaly koncentrací, které by ohrožovaly 
vodní organismy. V květnu 2011 navíc došlo k úniku chemických látek 
přímo do míst, kde si dříve raci hloubili nory (tabulka 2, lokalita 2, 19. 5. 
2011). V době naměřených vysokých koncentrací (BSK

5
, NH

4
+, NH

3
, NO

2
-, 

CHSK
Cr
) byly již všechny račí nory na přítoku prázdné.

Tabulka 1. Maximální a minimální hodnoty pro jednotlivé parametry jakosti 
vody v Zákolanském potoce v měrných profilech s výskytem raka kamenáče 
v letech 2006–2011

Ukazatel Jednotky Počet měření Min. hodnota Max. hodnota

teplota 0C 54 5 21,5

pH 46 7,1 9,3

O
2

mg/l 45 2,8 15,1

Al µg/l 25 45,6 253

BSK
5 

mg/l 35 1,2 9,2

Ca mg/l 26 142 177

Cl-  mg/l 41 58,4 114

Cu µg/l 17 1,72 8,15

Fe µg/l 23 2,26 450

CHSK
cr

mg/l 33 9,9 35

NH
3
 mg/l 43 0,00011 0,12133

NH
4
+ mg/l 43 0,024 3,49

nerozp. látky mg/l 39 5,6 137

NO
2
- mg/l 43 0,013 1,689

NO
3
- mg/l 42 5,4 82,8

Pcelk. mg/l 38 0,044 1,59

SO
4
2- mg/l 30 91,5 173

vodivost µS/cm 46 904 1121

Zn µg/l 15 5,5 34

Mg mg/l 46 19 38

Obr. 1. Výskyt raků v povodí Zákolanského potoka v roce 2011, vzorkovací místa jakosti vody, výskyt 
račího moru v roce 2009 a úhyn raků v roce 2011 
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Diskuse
Zákolanský potok patří k velmi silně antropo-

genně zatíženým tokům. Husté osídlení s nedo-
statečně účinnými čistírnami odpadních vod, ale 
i intenzivní zemědělská činnost v povodí mají za 
následek organické znečištění vody. K tomu se 
přidávají další negativní vlivy, které snižují přiro-
zený výskyt vodních organismů v toku, jako např. 
regulace toku, meliorace polních ploch a absence 
remízků či zatravněných pásů podél toků. V nepo-
slední řadě působí negativně i odvodnění rychlostní 
komunikace R6 Praha–Karlovy Vary (obr. 1) zvý-
šenými průtoky a odnosem nerozpuštěných látek 
(NL – 137 mg/l, tabulka 1). V období sucha tak 
sice dochází k naředění splaškových vod ze sídel 
v povodí, což je pro raky pozitivní, zvýšené proudění 
však v toku způsobuje erozi jak dna, tak i břeho-
vých partií a odnášené nerozpuštěné látky zanášejí 
vhodné úkryty raků i dalších vodních organismů. 
Na populaci raka kamenáče a raka říčního působí 
negativně i intenzivní chov ryb v rybnících a s tím 
spojené zanášení úkrytů raků v toku uvolněnými 
sedimenty ze zabahněných rybníků.

Naopak příznivé pro račí populaci je nízké zastou-
pení ryb v toku (Anonymus, 2003) coby predátorů 
raků a částečně také přítomnost migračních bariér. 
Jedním z důvodů, proč se úhyn raků na račí mor 
v roce 2009 nerozšířil z Podholí dále proti proudu toku, mohou být jezy, 
které mohou bránit migraci nakažených raků, a tím přenosu infekce na 
zdravé jedince. Proto by se vzhledem k fatálnímu nebezpečí račího moru 
do budoucna nemělo prosazovat zprůchodnění celých toků, a to hlavně 
v místech s výskytem raka kamenáče nebo raka říčního. Současné populace 
původních raků se nejspíš zachovaly právě díky migračním bariérám nebo 
i nespojitému výskytu populace v podélném profilu toku, které již v minulosti 
mohly zastavit šíření A. astaci. Šíření nákazy v Zákolanském potoce by 
mohly ovlivňovat i koncentrace hořčíku, které jsou vyšší než hodnoty běžné 
na ostatních tocích (tabulka 1). Vyšší množství hořčíkových iontů totiž ome-
zuje produkci infekčních stadií (zoospor) u A. astaci. K úplnému zastavení 
přenosu infekce na další raky by však bylo potřeba alespoň 25 mM MgCl

2 

(Rantamäki et al., 1992), tedy přibližně 20x vyšších, než byly na Zákolan-
ském potoce naměřeny.

V případě úhynu raků pod Číčovicemi v dubnu roku 2009 a 2011 není 
jisté, zda úhyn způsobil račí mor, ale vzhledem k nálezu několika živých 
jedinců raků na podzim roku 2009, lze předpokládat, že úhyn byl alespoň 
v roce 2009 způsoben přítomností látek toxických pro vodní organismy (NH

3
, 

NO
2
, vysoké organické zatížení), jejichž zvýšené koncentrace byly i dříve 

zaznamenány v tomto úseku toku. Ani vzorky raků z roku 2011 nebyly úplně 
vhodné pro test přítomnosti račího moru, proto budou testy opakovány za 
použití dalších metod.

Zdrojem nákazy račího moru v Podholí v roce 2009 mohli být raci pruhova-
ní, známí jako přenašeči A. astaci, kteří jsou ale mnohem odolnější vůči této 
nemoci. Nejbližší populace těchto raků se vyskytují ve Vltavě, do které se 
Zákolanský potok vlévá, a v návesním rybníčku v obci Smečno (Petrusek et 
al., 2006). Zmíněný rybníček je v povodí Knovízského potoka, který ústí do 
Zákolanského potoka před soutokem s Vltavou. Téměř 100 % testovaných 
jedinců z této lokality bylo nakaženo původcem račího moru (Kozubíková 

et al., 2009; Matasová et al., 2011). K přenosu infekce mohlo teoreticky 
dojít přímým kontaktem mezi raky pruhovanými a kamenáči v dolní části 
potoka (pokud se do těchto míst raci pruhovaní rozšířili, zatím zde však 
nebyli zaznamenáni), infikovanou vodou s násadou ryb nebo popřípadě 
prostřednictvím predátorů raků (např. norek americký, volavka popelavá), 
kdy zoospory A. astaci mohou být přeneseny i na mokré srsti nebo peří ze 
vzdálenějších oblastí. Dále je možnost, že invazní raci přenášející račí mor byli 
do toku vysazeni akvaristy nebo rybáři. V České republice je povolen prodej 
nepůvodních raků. Ti se po čase mohou stát pro akvaristy nepohodlnými 
a skončit v potocích nebo rybnících. Přežití zimního období rakem červeným 
(Procambarus clarkii Girard, 1852), který v České republice patří k nejoblí-
benějším a nejčastěji prodávaným rakům a zároveň může být přenašečem 
račího moru, sice nebyl zaznamenán, ale k přenosu nákazy na naše původní 
raky by mohl stačit i krátký kontakt. Tento rak se dokáže obratně pohybovat 
i mimo vodu (Kerby et al., 2005), takže v případě vysazení raka červeného 
do zahradního rybníčku není vyloučený jeho únik po souši do přilehlého toku. 
Další možností je i přenesení raků se sedimentem z koryta jiného toku při 
vodohospodářských úpravách. 

Závažným problémem v Zákolanském potoce je špatná jakost vody, potok 
patří k nejvíce znečištěným tokům s výskytem raka kamenáče v České 
republice (Svobodová et al., 2009; Štambergová et al., 2009). Naměřené 
koncentrace amonných iontů a volného amoniaku zde mnohonásobně překra-
čovaly povolené limity pro kaprové vody, které jsou na úseku Zákolanského 
potoka vyhlášeny podle nařízení vlády č. 71/2003 Sb. Například v úseku 
pod obcí Okoř byla naměřena nejvyšší koncentrace amonných iontů v ČR 
ze všech toků s rakem kamenáčem (3,4 mg/l). Současně byl 5x překročen 
i imisní standard pro volný amoniak. Volný amoniak je pro vodní organismy 
toxičtější než amonné ionty, neboť nedisociovaná molekula NH

3
 snáze proniká 

buněčnými membránami (Pitter, 1999). Toxické účinky volného amoniaku na 

Tabulka 2. Porovnání jakosti vody v Dobrovízském potoce (lokalita 1) a v pramenném přítoku s norami 
(lokalita 2) 

Ukazatel Jednotky Lokalita 1 Lokalita 2 Lokalita 1 Lokalita 2 Lokalita 1 Lokalita 2 Lokalita 1 Lokalita 2

Datum 12.10.2010 12.10.2010 6.4.2011 6.4.2011 19.5.2011 19.5.2011 31.5.2011 31.5.2011

t 0C 11 11,8 11,4 12,1 15,4 15,9 18,4 17,8

pH 9,3 8,6 7,5 7,1 8,0 7,7 8,0 8,0

vodivost µS/cm 1071 1084 1022 1078 1021 1161 1007 1090

O
2 

mg/l 10,4 9,4 10,3 9,4 9,3 7,4 9,0 8,4

BSK
5 

mg/l 1,8 1,5 1,9 1,7 1,7 17,0 2,0 1,4

NL mg/l 27 45 20 12 29 31 55 40

NH
4
+ mg/l 0,083 0,073 0,093 0,042 0,103 8,070 0,177 0,079

NH
3
 mg/l 0,0234 0,0056 0,0006 0,0001 0,0028 0,1136 0,0059 0,0025

NO
2
- mg/l 0,057 0,013 0,089 0,038 0,123 4,700 0,1510 0,0460

NO
3
- mg/l 63,7 82,9 60,9 123,9 58,6 88,6 60,8 93,3

Pcelk. mg/l 0,044 1,590 < 0,02 1,110 0,043 2,850 0,630 3,270

Cl- mg/l 73 62 101 80 89 67 91 96

Ca mg/l 175 148 177 152 181 170 183 149

SO
4
2- mg/l 128 111 170 150 151 122 152 133

CHSK
cr 

mg/l 10 8 12 16 12 40 12 22

Al µg/l 94 65 94 < 40 134 71 125 99

Fe µg/l 206 136 77 < 20 77 < 20 91 75

Obr. 2. Rak kamenáč pokrytý nálevníky rodu Epistylis sp. v červenci 
2010 

Obr. 3. Detail nálevníků rodu Epistylis sp. (foto J. Mourek)
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vodní organismy se ještě více zvyšují při nízkých koncentracích kyslíku, které 
byly rovněž v inkriminovaném období v toku zaznamenány. Vlivem anoxických 
podmínek v okořském rybníce dochází navíc k redukci dusičnanů na toxické 
dusitany (1,3 mg/l). Účinky dusitanů mohou sice snižovat vyšší koncentrace 
chloridů (Svobodová et al., 1987), dlouhodobější působení však způsobuje 
oslabení obranného systému, což vede k větší náchylnosti k infekčním one-
mocněním (Yildiz, 2004). Extrémní hodnoty byly zjištěny většinou v období 
sucha při nízkých průtocích pod obcemi bez čistíren odpadních vod. Jak 
dlouho takováto epizoda zatěžovala tok, se nedá přesně určit. Při zjištění 
takto vysokých koncentrací byl většinou do 14 dnů proveden opakovaný 
odběr vzorků, ale imisní limity již nebyly překročeny. Rovněž pokud byla jakost 
vody v Zákolanském potoce sledována pravidelně v období celého roku, 
v podzimních a zimních měsících nebyly naměřeny extrémní hodnoty. Jediným 
parametrem, který příznivě ovlivňuje populaci raka kamenáče a raka říčního 
v Zákolanském potoce, jsou vyšší koncentrace vápníku (tabulka 1). Ačkoliv 
v roce 2010 při monitoringu jakosti vody v Zákolanském potoce nebylo zazna-
menáno organické znečištění toku, nález nálevníka rodu Epistylis sp. (obr. 2, 
3) na raku kamenáči a i raku říčním naznačuje, že i v tomto roce mohlo dojít 
ke znečištění v tomto úseku. Tento komenzál byl v minulosti zaznamenán 
jen v chovných nádržích s rakem signálním (Adámek a Řehulka, 2000) nebo 
na raku červeném (Qualgio et al., 2006) v organicky znečištěných vodách. 
Záznamy o výskytu nálevníka rodu Epistylis sp. na raku kamenáči jsou 
výjimečné, neboť tento rak se většinou nachází na lokalitách s optimálními 
přírodními podmínkami s dobrou kvalitou vody (Qualgio et al., 2006). V České 
republice byl tento nálevník na raku kamenáči nalezen ještě na Rakovském 
potoce (Vlach, ústní sdělení). Rakovský potok je dalším tokem, kde si rak 
kamenáč hloubí nory (Vlach et al., 2009a). 

Vzhledem ke změněným podmínkám v povodí Zákolanského potoka 
v letech 2010 až 2011 se nepodařilo zjistit, zda hloubení nor rakem kame-
náčem souvisí s rozdílnou jakostí vody v norách a v toku. Díky zvýšeným 
průtokům se nepodařilo zachytit zhoršenou jakost vody pod čistírnami 
odpadních vod, a naopak ve sledovaném pramenném přítoku s norami 
došlo ke zvýšení koncentrací amonných iontů, dusitanů a BSK

5
 nejspíš po 

nešetrném zásahu na přilehlém poli (tabulka 2). Je pravděpodobné, že na 
poli byl použit přípravek DAM 390 (anonymus, ústní sdělení), jehož složení 
odpovídá zachycenému znečištění. Přestože se rozdílnou jakost v norách 
nepodařilo zjistit, můžeme se domnívat, že pokud je nora naplněná vodou 
a navíc je dotována čistší podpovrchovou (např. kapilární) nebo podzemní 
vodou, můžeme předpokládat, že krátkodobě znečištěná voda z toku (např. 
z čistírny odpadních vod) neovlivní jakost vody ve vyhloubeném úkrytu. Pokud 
se nora nachází na dostatečném zdroji podpovrchové nebo podzemní vody, 
jakost vody v noře může zůstat z části neovlivněná v řádu několika hodin až 
dnů. Zda jakost vody v noře může být odlišná od jakosti vody v toku, bude 
dále ověřováno. V České republice se nacházejí ještě další dva toky, na 
kterých si rak kamenáč hloubí nory (Vlach et al., 2009 a), a oba toky patří 
také ke znečištěným.

Závěr
Během posledního průzkumu potoka se podařilo ověřit, že i přes výskyt 

račího moru v Zákolanském potoce a dalších úhynů z nejasných příčin 
stále existuje životaschopná populace raka kamenáče v úseku potoka nad 
Číčovicemi. Populace raka kamenáče se dokonce rozšířila nad horní hranici 
EVL, těsně pod rybník v Hostouni.

Přenašeči račího moru – invazní američtí raci pruhovaní – se v povodí 
Zákolanského potoka vyskytují v rybníčku ve Smečně a dále pak ve Vltavě, 
do které potok ústí. Přestože nepůvodní raci nebyli nalezeni přímo v Zákolan-
ském potoce a ani v blízkých nádržích, nelze vyloučit, že se méně početná 
populace v toku nebo rybnících vyskytuje. Vzhledem k nedostatečné znalosti 
příčin úhynů a nejasnému zdroji račího moru je možné, že úhyny raků budou 
pokračovat a celá populace bude ztracena. Průzkum této lokality se zaměře-
ním na rizikové faktory pro přežití raka kamenáče (zdroj račího moru, zdroj 
znečištění vody) by měl nadále pokračovat. V současné době je jako prevence 
proti šíření nákazy račího moru důležité informování veřejnosti o možných 
způsobech přenosu patogenu a zachování nebo i dostavění nových migrač-
ních bariér, které zabrání šíření nákazy mezi raky proti proudu do míst, kde 
nebyl zaznamenán úhyn raků. Výstavba dobře fungujících čistíren odpadních 
vod doplněných terciérním způsobem čištění (např. zemní filtr nebo kořenová 
čistírna) a dodržování správné zemědělské praxe zase přispěje ke zlepšení 
jakosti vody v toku.
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Factors influencing the population of stone crayfish in Zákolanský 
brook (Svobodová, J.)
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Zákolanský brook was designated as the Site of Community Importace 
within the NATURA 2000 network for the critically endangered stone 
crayfish (Austropotamobius torrentium Schrank, 1803). 

It is a locality with the lowest sea level where this species is found 
in the Czech Republic. As Zákolanský brook is the only Vltava tributary 
with stone crayfish occurence this species population here is unique 
in the catchment. 

Due to organic pollution the watercourse remains among the most 
polluted localities where the stone crayfish live in the Czech Republic. As 
a result of the pollution and crayfish plague (illness caused by Aphano-
myces astaci oomycet) the population of stone crayfish in Zákolanský 
brook was decimated. In spite of that, the crayfish population in the 
upper part of the watercourse survives and is even reproducing.

As the origin of the crayfish plague infection in the region is un-
known and the reason of other cases of the species dying there is not 
explained, too, the residual population in the brook is still in danger of 
massive death.

Spreading of the illness can be delayed by migration barriers which 
could prevent the movement of infected crayfish against the current 
of the watercourse. Water quality will be improved by the construction 
of wastewater treatment plants and also by establishing the codes of 
good agricultural practice. 

ČIŠtĚNÍ oDPaDNÍch voD 
v oBLastEch PovoDÍ MoravY 
a DYJE a soUsEDNÍch stÁtEch

Stanislav Juráň, Alžběta Petránová

Klíčová slova 
městské (komunální) odpadní vody – účinnost odstraňovaného znečištění – veli
kostní kategorie čistíren odpadních vod – porovnání legislativních předpisů 

Souhrn
V článku jsou uvedeny výsledky porovnání účinností odstraňování 

znečištění na čistírnách odpadních vod v české části povodí řek Mora-
vy a Dyje s bezprostředně sousedícími státy, kterými jsou Rakousko 
a Slovenská republika. 

Přestože jsou všechny sousední státy České republiky členskými státy 
Evropské unie a platí pro ně směrnice Rady č. 91/271/EHS o čištění 
městských odpadních vod, ze srovnání je patrné, že situace v uvedené 
oblasti je značně rozdílná. 

Úvod
Jednou z nejvýznamnějších činností, eliminujících zátěž znečištění způ-

sobeného obyvatelstvem a některými průmyslovými činnostmi, je čištění 
odpadních vod. 

I když jsou v současnosti všechny sousední státy České republiky členský-
mi státy Evropské unie a platí pro ně směrnice Rady č. 91/271/EHS o čištění 
městských odpadních vod, jejíž znění bylo přejato do národních právních 
předpisů, skutečná situace je v uvedené oblasti značně rozdílná. 

V rámci tohoto příspěvku jsme se zabývali porovnáním účinnosti odstraňo-
vaného znečištění u 26 komunálních čistíren odpadních vod v České republice 
a Rakousku a v České republice a Slovenské republice, kde bylo porovnáváno 
odstraňované znečištění u 23 vybraných ČOV. V České republice byly vybrány 
komunální ČOV z oblastí povodí Moravy a Dyje na základě vysokého procenta 
přitékajících odpadních vod (dále OV) z průmyslu, a to takovým způsobem, 
aby byly zastoupeny všeobecně používané velikostní kategorie ČOV nad 
2 000 ekvivaletních obyvatel (dále EO). V sousedních státech byly vybrány 
k posouzení obdobné ČOV na základě doporučení jejich expertů s tím, že 
informace o zatížení průmyslovými odpadními vodami se ze slovenské strany 
nepodařilo získat. Dále bylo provedeno porovnání obdobných legislativních 
předpisů, regulujících uvedenou oblast u nás a ve Slovenské republice ke 
konci roku 2010. Šlo o nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb., ve znění nařízení 
vlády č. 229/2007 Sb. a nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z.z. 

Účinnost odstraňovaného znečištění na komunálních 
čistírnách odpadních vod – porovnání se situací v Rakousku

Podle metodického pokynu k nařízení vlády č. 229/2007 Sb. platí, že 
účinnost procesu E [%] je definována normou ČSN 75 6401 jako poměr mezi 

Kategorie ČOV  
[EO]

Počet ČOV
Napojený průmysl

počet ČOV průměrné % napojení

CZ

nad 100 tis. 5 5 47

10 001–100 tis. 13 13 50

2 001–10 tis. 8 5 40

celkem 26 23 46

AU

nad 100 tis. 5 2 48

10 001–100 tis. 13 4 51

2 001–10 tis. 8 5 29

celkem 26 11 43

odstraněnou koncentrací znečišťující složky (= rozdíl mezi koncentrací na 
vstupu a výstupu ze systému) a koncentrací složky vstupující do systému. 
Obecně lze místo koncentrací používat i látkové toky. V našem případě byly 
definovány hranice systému podle schématu na obr. 1. 

Účinnost E odstraňování složky A (E
A
) v systému X se pak vypočítá 

podle vzorce: 

,

kde 
C

A1
 je hmotnostní koncentrace složky A na vstupu do systému v mg.l-1,

C
A2

 je hmotnostní koncentrace složky A na výstupu ze systému v mg.l-1.
Informace a data z rakouské strany byly získány od společnosti Umwelt-

bundesamt se sídlem ve Vídni. Rozdělení vybraných ČOV, jejichž účinnosti 
byly porovnávány podle velikosti zatížení, bylo následující: 5 ČOV z kategorie 
nad 100 tis. EO, 13 ČOV z kategorie 10 001–100 tis. EO a 8 ČOV z kategorii 
2 001–10 tis. EO. V tabulce 1 je uvedeno průměrné orientační zastoupení prů-
myslu napojeného na komunální ČOV v jednotlivých velikostních kategoriích.

Obr. 1. Definovaný systém

Tabulka 1. Průměrné zastoupení průmyslu na porovnávaných ČOV

Výsledky porovnání
Z hlediska účinností odstraňovaného přitékajícího znečištění u vybraných 

ČOV byly hodnoceny čtyři základní ukazatele: BSK
5
, CHSK

Cr
, N

anorg
 a P

celk
. 

V tabulce 2 jsou uvedeny průměrné hodnoty účinností odstraňovaného zne-
čištění u jednotlivých ukazatelů v závislosti na velikostní kategorii ČOV.

Z tabulky vyplývá, že ze souboru přibližně stejně zatěžovaných čistíren na 
české i rakouské straně je dosahováno velmi dobrých výsledků při odstra-
ňování organického znečištění (BSK

5
, CHSK

Cr
). Při porovnávání průměrných 

hodnot u ukazatele N
anorg

 a P
celk

 je zřejmé, že v ČR je dosahováno nižších 
účinností odstraňovaného znečištění, než je tomu v Rakousku. 
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Kategorie ČOV 
[EO]

BSK
5

CHSK
Cr

N
anorg

P
celk

účinnost odstranění [%]

CZ

nad 100 tis. 99 94 70 88

10 001–100 tis. 97 94 51 87

2 001–10 tis. 95 90 46 68

průměr 97 93 56 81

AU

nad 100 tis. 98 94 81 89

10 001–100 tis. 98 94 78 90

2 001–10 tis. 98 95 84 88

průměr 98 94 81 89

Kategorie ČOV
[EO]

Počet 
ČOV

BSK
5

CHSK
Cr

N
celk

P
celk

účinnost odstranění [%]

CZ

nad 100 tis. 5 98 96 80 88

10 001–100 tis. 11 98 95 71 87

2 001–10 tis. 7 94 90 59 68

průměr 97 94 70 81

SK

nad 100 tis. 5 97 91 66 59

25 001–100 tis. 5 94 92 62 62

10 001– 25 tis. 6 98 96 70 75

2 001–10 tis. 7 98 93 72 65

průměr 97 93 67 65

Typ vzorku/ 
typ vzorky

Česká republika Slovenská republika

A

dvouhodinový směsný vzorek 
získaný sléváním 8 dílčích 
vzorků stejného objemu 
v intervalu 15 minut

bodová vzorka

B

24hodinový směsný vzorek, 
získaný sléváním 12 objemově 
stejných dílčích vzorků 
odebíraných v intervalu 
2 hodin

2-hodinová zlievaná vzorka, ktorá 
sa získá zlievaním minimálne 
piatich objemovo rovnakých 
čiastkových vzoriek odoberaných 
v rovnakých časových intervaloch

C

24hodinový směsný vzorek 
získaný sléváním 12 objemově 
průtoku úměrných dílčích 
vzorků odebíraných v intervalu 
2 hodin

24-hodinová zlievaná vzorka 
získaná zlievaním minimálne 
13 objemovo rovnakých dielčích 
vzoriek odoberaných v rovnakých 
časových intervaloch

D

není 24-hodinová zlievaná vzorka 
získaná zlievaním minimálne 
13 čiastkových vzoriek úmerných 
prietoku odoberaných v rovnakých 
časových intervaloch

poznámka
Bodový vzorek nemá písmenné 
označení

V kategorii do 50 EO může 
vodoprávní úřad stanovit 
menší četnost odběrů, než 
je uvedeno pro kategorii do 
500 EO

Poznámka: Vybrané ČOV v ČR, jejich charakteristiky (kategorie, počty 
EO, napojení průmyslu), hodnoty produkovaného a vypouštěného zne-
čištění a účinnosti čištění jsou uvedeny v průběžné zprávě úkolu (VaV 
SP/2e7/73/08 Identifikace antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod 
a vodních ekosystémů v oblastech povodí Moravy a Dyje, DÚ 5 – Identifika-
ce antropogenních tlaků ze sídelních útvarů, závěrečná syntetická zpráva 
o řešení dílčího úkolu za období 2008–2010, VÚV TGM, v.v.i., listopad 
2010), v rámci kterého byly informace pořízeny.

Právní stav a množství odpadních vod odváděných k čištění
Podle rakouského vodoprávního zákona z roku 1990, novelizovaného 

v roce 2003 (Wasserrechtsgesetz WRG 1959 idF BGBl. I Nr. 82/2003), je 
pro nakládání s vodami nutné licenční/koncesní povolení, striktní požadav-
ky jsou pak pro nakládání s OV. V současnosti je v Rakousku platných více 
než 50 vyhlášek/nařízení, které se přímo vztahují k čištění odpadních vod. 
Novelizací zákona v roce 2003 byla do rakouských stanov zavedena/imple-
mentována směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2000/60/ES, 
stanovující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.

Zatímco v ČR je v současnosti podle statistických údajů napojeno na 
veřejnou kanalizaci 81,9 % populace a na kanalizaci s koncovou ČOV asi 
77 % všech obyvatel, situace v sousedních zemích je odlišná. V Rakous-
ku bylo již v roce 2003 napojeno na komunální čistírny odpadních vod 
89 % obyvatel země, což představuje produkci přibližně 1 090 milionů m3 
odpadních vod přitékajících na rakouské ČOV za rok. Z toho 95 % OV, 
tj. 1 030 m3rok-1, bylo čištěno pomocí terciárních čisticích systémů (tj. 
s odstraňováním nutrientů P, N). Situace v připojení obyvatelstva na kana-
lizační systémy s koncovou ČOV se i po tomto období mírně vylepšovala. 
V současnosti asi 10 % všech obyvatel Rakouska využívá k čištění OV 
septiky nebo malé domovní čistírny odpadních vod a od 90 % obyvatel jsou 
odpadní vody odváděny k čištění na městské a obecní ČOV. Rakousko má 
pouze vybrané části svého území vyhlášené jako citlivou oblast, ale např. 
emisní standardy pro celkový fosfor jsou stanoveny pro komunální čistírny 
odpadních vod s kapacitou již nad 1 000 EO. Z tohoto pohledu se řadí tyto 
regulativy k nejpřísnějším v Evropě. 

Účinnost odstraňovaného znečištění na komunálních 
čistírnách odpadních vod – porovnání se situací 
ve Slovenské republice

V rámci plánovaných prací bylo provedeno hodnocení účinností odstra-
ňovaného produkovaného znečištění u 23 komunálních čistíren odpadních 
vod z oblasti povodí Moravy a Dyje a vybraných ČOV ve Slovenské republice. 
Výběr čistíren v ČR byl proveden již v roce 2009, kdy byla porovnávána 
situace s Rakouskou republikou. Použitá data se vztahují k roku 2008 
(z rakouské strany byla poskytnuta data za rok 2007). Porovnávaná data 
jsou průměrnými ročními koncentracemi v uvedeném roce. Množství napo-
jeného průmyslu se u vybraných slovenských ČOV nepodařilo zjistit. Data 
byla poskytnuta slovenským Výskumným ústavem vodného hospodárstva 
v Bratislavě s tím, že zařazení do kategorií provedli rovněž experti tohoto 
ústavu. Hodnocení bylo provedeno pro čtyři základní ukazatele znečiště-
ní: pětidenní biologická spotřeba kyslíku s potlačením nitrifikace (BSK

5
), 

chemická spotřeba kyslíku stanovená dichromanovou metodou (CHSK
Cr
), 

celkový dusík (N
celk

) a celkový fosfor (P
celk

). 

Výsledky porovnání
Tabulka 3 uvádí účinnosti odstraňovaného znečištění v závislosti na 

velikostních kategoriích ČOV.
Z tabulky vyplývá, že čistírny na české i slovenské straně dosahují rovněž 

velmi dobrých výsledků v odstraňování organického znečištění, vyjádřeného 
ukazateli BSK

5
 a CHSK

Cr
. Průměrné hodnoty účinností v ukazatelích BSK

5
 

a CHSK
Cr
 u jednotlivých velikostních kategorií s přehledem splňují hodnoty 

předepsané v příslušných nařízeních vlády. Odstraňované znečištění v uka-
zatelích N

celk
 a P

celk
 vykazuje v ČR vyšší průměrnou účinnost, než je tomu 

ve Slovenské republice. U P
celk

 je rozdíl v účinnostech odstraňovaného 
znečištění mezi ČR a SR výraznější. Průměrné 
účinnosti odstraňovaného znečištění u ukazatelů 
N

celk
 a P

celk
 uvedené v tabulce 3 naznačují, že ne 

všechny čistírny odpadních vod dosahují hodnot 
účinností vyžadovaných příslušnými vládními 
nařízeními.

Právní stav a porovnání legislativních 
předpisů 

Česká i Slovenská republika mají požadavky na 
vypouštění odpadních vod a jejich kvalitu formu-
lovány v příslušných nařízeních vlády.

Celé území České i Slovenské republiky je 
zařazeno do tzv. citlivé oblasti. Citlivé oblasti 
jsou podle příslušných vodních zákonů (v ČR 
č. 254/2001 Sb., v SR č. 364/2004 Z.z.) defino-
vané v souladu s legislativou EU (směrnice Rady 
č. 91/271/EHS). Pro citlivé oblasti platí přísnější 
požadavky k vypouštění odpadních vod.

Tabulka 2. Účinnosti odstraňování znečištění z odpadních vod u vybraných 
ČOV

Tabulka 3. Účinnosti odstraňovaného produkovaného znečištění

Tabulka 4. Typy vzorků v ČR a SR

Česká republika Slovenská republika

Velikost zdroje
[EO]

Typ 
vzorku

Minimální roční četnost 
odběrů vypouštěných 

městských OV

Velikosť zdroja
[EO]

Typ 
vzorky

Minimálny počet 
odberov vzoriek vo 

vypúšťaných splaškových 
a komunálnych OV

< 500 A 4 do 50 A 1

– 51–500 B 4

500–2 tis. A 12 501–2 tis. B 6

2 001–10 tis. B 12 2 001–10 tis. C
V prvom roku 12

další rok 6

– 10 001– 50 tis. C 12

10 001–100 tis. C 26 50 001–100 tis. C 24

> 100 tis. C 52 nad 100 tis. D 24

Tabulka 5. Četnost vzorkování a typ vzorků
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Nařízení vlády SR rozděluje čistírny odpadních vod do šesti kategorií 
podle velikosti zdroje, oproti pěti velikostním kategoriím v českém nařízení 
vlády. První definovanou kategorií v SR jsou zdroje znečištění do 50 EO, 
kdežto ČR má tuto hranici posunutou až na hodnotu méně než 500 EO. 
Od toho se odvíjí posunutí druhé kategorie. Třetí velikostní kategorie 
jsou v obou zemích shodné. Rozdíl znovu nastává u čistíren v kategorii 
10 001–100 000 EO (ČR), kterou slovenská legislativa rozděluje na dvě 
kategorie. Česká legislativa prozatím neukládá provozovatelům čistíren 
do 50 EO sledování kvality vypouštěných odpadních vod. Ve Slovenské 
republice je tato povinnost vyžadována u odpadních vod vypouštěných do 
vod podzemních, a to v ukazatelích pětidenní biologická spotřeba kyslíku 
s potlačením nitrifikace (BSK

5
) a nerozpuštěné látky (NL). Dalším rozdílem 

je označování vzorků a způsob jejich odběru, jak uvádí tabulka 4, i v četnosti 
odběru vzorků u jednotlivých velikostních kategorií (tabulka 5). V České 
republice jsou požadavky na vzorkování četnější.

Množství odpadních vod odváděných k čištění
Množství odváděných odpadních vod k čištění je ve Slovenské republice 

poměrně nízké a výrazně nižší než u nás a v Rakousku. V roce 2006 bylo 
na veřejnou kanalizaci napojeno celkem 3 111 tis. obyvatel, což je 57,7 % 
obyvatel Slovenska. Z toho na komunální ČOV byly odváděny OV od 3 028 tis. 
obyvatel, tj. od 56,2 % obyvatel země. Celkové množství vypouštěných odpad-
ních vod činilo 452 milionů m3.rok-1, z toho bylo na čistírny odpadních vod 
odváděno k čištění 441 milionů m3.rok-1, což představuje přibližně 97,5 % 
veškerých odkanalizovaných OV. Do roku 2010 se situace výrazně zlepšila, 
přesné údaje však nejsou k dispozici. Plnění závazků vycházející z legislativy 
EU má být ve Slovenské republice ukončeno ve dvou etapách. První etapa 
byla již ukončena v roce 2010 pro ČOV velikostní kategorie nad 10 tis. EO, 

kde má být zajištěn terciární stupeň čištění pro všechny ČOV v této kategorii. 
Následně druhá etapa by měla být ukončena až v roce 2015, kdy má být 
zajištěno čištění odpadních vod v aglomeracích nad 2 000 EO.

Ing. Stanislav Juráň, Ing. Alžběta Petránová
VÚV TGM, v.v.i., pobočka Brno

stanislav_juran@vuv.cz, tel.: +420 541 126 322
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Wastewater Treatment in the Morava and Dyje River Basin and 
Neighbouring Countries (Juráň, S.; Petránová, A.)

One of the most significant activities, which eliminate pollution from 
population and some of the industrial activities, is wastewater treatment. 
Although nowadays all neighbouring countries of the Czech Republic are 
members of the European Union and these activities are regulated by 
Council Directive 91/271/EEC concerning urban wastewater treatment, 
situation in these regions is widely different. Content of the article 
presents results of comparison of the efficiency of eliminated pollution 
from wastewater treatment plants in the Czech part of Morava and Dyje 
River Basin and nearby states as Austria and the Slovak Republic.

PorovNÁNÍ ÚČINNostI 
ČIŠtĚNÍ BIoLoGIckých NÁDrŽÍ 
vE vEGEtaČNÍM a NEvEGEtaČNÍM 
oBDoBÍ

Eva Mlejnská

Klíčová slova
biologická nádrž – účinnost čištění – sezonní kolísání – teplota – organické 
znečištění – dusík

Souhrn
Biologické nádrže jsou v České republice nejčastěji využívanou 

extenzivní technologií čištění odpadních vod z malých obcí. Podle 
platné legislativy je u čistíren ve velikostní kategorii do 500 EO 
vyžadováno stabilní čištění organického znečištění a nerozpuštěných 
látek. Ve velikostní kategorii od 500 do 2 000 EO je navíc vyžadováno 
i odstraňování amoniakálního dusíku. Do těchto velikostních kategorií 
spadají i mnohé extenzivní čistírny, kde jsou probíhající procesy čištění 
silně ovlivňovány nejen látkovým a hydraulickým zatížením, ale i celou 
řadou vnějších činitelů, jako je teplota, sluneční radiace, rychlost větru 
nebo rostlinný metabolismus. Ke zjištění rozdílů v účinnostech čištění 
mezi vegetačním a nevegetačním obdobím byla vyhodnocena data ze 
sledování (2006 až 2008) šesti biologických nádrží čistících odpadní 
vody z malých obcí.

Významné rozdíly v účinnostech čištění byly zjištěny nejen u amo-
niakálního dusíku, který je ve většině případů v nevegetačním období 
odstraňován hůře než ve vegetačním, ale i u organického znečištění, 
které je naopak v nevegetačním období odstraňováno lépe. To je způso-
beno zejména přemnožením fytoplanktonu v teplejší části roku, který 
následně uniká do odtoku, a tak zhoršuje jeho kvalitu.

Úvod
Jednoduché biologické nádrže i jejich soustavy nacházejí uplatnění 

zejména při čištění splaškových odpadních vod z jednotlivých stavení 
či jejich skupin, rekreačních zařízení, menších obcí nebo organicky níz-
kozatížených splachů ze zemědělské půdy. Značný význam mají také při 
dočišťování odpadních vod. Z hlediska využití lze biologické nádrže rozdělit 
do čtyř základních skupin: anaerobní biologické nádrže, aerobní biologické 
nádrže (neprovzdušňované, provzdušňované v zimě, provzdušňované celo-
ročně), dočišťovací biologické rybníky a nádrže s akvakulturami (Mlejnská 
aj., 2009).

Při vhodném uspořádání a dostatečném dimenzování mohou tlumit i sráž-
kové odtoky a částečně čistit srážkové vody z obcí. K jejich nejvýraznějším 
kladům patří schopnost poradit si s výrazně zředěnými odpadními vodami 
a s nerovnoměrným hydraulickým i látkovým zatížením. Mezi nevýhody patří 

především potřeba velké plochy na EO a také závislost účinnosti čištění 
na klimatických poměrech.

Cílem příspěvku je zhodnotit účinnost čištění biologických nádrží ve 
vegetačním a nevegetačním období v klimatických podmínkách České 
republiky, tedy v podstatě zjistit závislost dosahovaných účinností čištění 
pro CHSK, BSK

5
, nerozpuštěné látky, dusík a fosfor na ročním období, resp. 

teplotě. Do tohoto vyhodnocení bylo zahrnuto i masivní tání sněhu na jaře 
roku 2006, které ovlivňuje výsledky ve vegetačním období. Za nevegetační 
období lze v klimatických podmínkách České republiky považovat období 
od poloviny října do konce března (Rozkošný, 2009).

Funkce biologických nádrží
Nutno zdůraznit, že před biologické nádrže by mělo být zařazeno vhod-

né mechanické předčištění přitékajících odpadních vod, a to i vzhledem 
k tomu, že jsou principiálně schopny přijímat vody nepředčištěné. V případě 
absence mechanického předčištění totiž dochází k rychlejšímu zanášení 
biologických nádrží hrubými plaveninami a může docházet k jejich dlouho-
dobému látkovému přetěžování.

Biologické nádrže mohou být pravidelného (obdélníkového, čtvercové-
ho, lichoběžníkového) i nepravidelného tvaru. Nátok a odtok se většinou 
využívá jednoduchý, nejlépe diagonálně umístěný. Dno bývá zaizolováno 
jílovým těsněním, fóliemi z plastů nebo umělou kolmatací, aby nedocházelo 
k pronikání odpadních vod do podloží. Návodní svahy se zpevňují uměle 
(dlaždice, beton), nebo přírodními způsoby (mokřadní rostliny). Dno bývá 
navrhováno ve sklonu 0,5 až 1 % (Mlejnská aj., 2009). K hlavním procesům 
čištění v biologických nádržích patří mechanické, chemické a biologické 
procesy, které podrobně shrnuje tabulka 1.

Důležité je předcházet zkratovému proudění uvnitř nádrží. Torres aj. 
(1997) studovali hydrodynamické chování hluboké nádrže v zimě a v létě. 
Dospěli k závěru, že v nádrži existuje zkratové proudění i mrtvé prostory 
a zatímco v zimě je aktivní objem nádrže 70 %, v létě je to pouze 22 %. 
To je způsobeno teplotní stratifikací v nádrži, která je definována jako 
období, kdy je teplotní gradient větší než 0,6 0C.m-1 (Badrot-Nico aj., 2009). 
K teplotní stratifikaci dochází nejen v oblastech s horkým klimatem, ale 
byla pozorována i v klimatických podmínkách Velké Británie. Ve větší míře 
se objevuje od března do srpna (Abis a Mara, 2006). Autoři Effenberger 
a Duroň uvádějí teoretickou dobu zdržení pro čištění odpadních vod v bio-
logických nádržích alespoň pět dnů.

Účinnost čištění v biologických nádržích vedle návrhových parametrů 
(počet nádrží, velikost nádrží, doba zdržení, hydraulické a látkové zatížení 
atd.) do značné míry ovlivňují i vnější činitele, jako je vliv fytoplanktonu, 
vliv denní a sezonní dynamiky anebo vliv stárnutí systému.

Řasy (fytoplankton) v přírodě přispívají významnou měrou k procesu 
samočištění vody. Schopnost odstraňovat nutrienty bez přítomnosti orga-
nického uhlíku je využívána právě při čištění v biologických nádržích. Jako 
zdroj uhlíku při fotosyntéze je využíván oxid uhličitý, který produkují bakterie 
při dýchání. Bakterie naopak využívají kyslík vznikající při fotosyntéze řas 
(Schumacher a Sekoulov, 2003). Fotosyntéza je silně ovlivněna dostupností 
světla pod vodou (Weatherell aj., 2003), proto rozvoj řas podléhá sezonnímu 
kolísání. Z hlediska množství fytoplanktonu jsou biologické nádrže velmi 
citlivé, protože při nedostatečné populaci řas chybí kyslík, naopak přespříliš 
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bující fytoplankton žijící ve vznosu způsobuje tzv. 
sekundární znečištění. Na odtoku z biologické 
nádrže může pak dojít k nárůstu BSK

5
 o 60 až 

90 % (Schumacher a Sekoulov, 2003).
Sezonní dynamika je obvykle zaznamenávána 

také v účinnosti odstraňování dusíku. Mikrobiální 
procesy, které ovlivňují eliminaci dusíku (amoni-
fikace, nitrifikace a denitrifikace), jsou všechny 
známy svou citlivostí k teplotě, proto se snižuje 
efektivita odstraňování amoniakálního dusíku 
v zimních měsících (Šálek, 1997). Mechanismy 
odstraňování amoniakálního dusíku v letním 
a zimním období se podrobně zabývali také van 
der Linde a Mara (2010). Dospěli k závěru, že 
amoniakální dusík je rychle přijímán do biomasy 
(především řas) v nádrži a asimilován do buněč-
ného materiálu, kde dochází k transformaci 
z anorganického dusíku na dusík organický. V létě je odstraňován více 
než dvojnásobek dusíku v porovnání se zimou. Také zdokumentovali, že 
odstraňování BSK

5
 a nerozpuštěných látek nevykazuje významnou sezonní 

dynamiku. Výrazná sezonní změna se projeví, pouze pokud dojde k pře-
bujelému nárůstu fytoplanktonu v létě (Schetrite a Racault, 1995) nebo 
k dlouhodobému zamrznutí hladiny neprovzdušňované nádrže v zimě. 
V tomto případě dochází k zastavení růstu řas, které produkují kyslík, 
a také k zamezení prostupu kyslíku hladinou. Nádrž pak přechází do an-
aerobních podmínek (Rockne a Brezonik, 2006). Anaerobní proces čištění 
sice dosahuje podobných účinností odstraňování organického znečištění, 
ale je doprovázen vznikem pachových závad a odtékající anaerobní voda 
následně nepříznivě ovlivňuje kyslíkový režim i oživení recipientu (Felbero-
vá, 2006; Váňa aj., 2009). Takové situace je pak třeba řešit dosazením 
vhodného aeračního systému do nádrže.

Účinnost čištění také ovlivňuje stáří systému. Schetrite a Racault (1995) 
analýzou zjistili, že účinnost odstraňování dusíku během letního období 
byla u vybraných nádrží v průběhu dlouhodobého sledování stabilní, a to 
cca 70 %. Odstraňování dusíku během zimního období vykazovalo mírný 
trend poklesu účinnosti. Účinnost odstraňování fosforu ve vztahu ke stár-
nutí systému klesala od počátečních 80 % až na 35 % na konci pokusu. 
Snižování účinnosti zachycování fosforu je způsobeno tím, že se zvyšuje 
jeho akumulace v sedimentu a dochází k jeho příležitostnému vyplavování. 
Racault aj. (1995) výzkumem zjistili, že čisticí schopnosti odbahněných 
nádrží jsou v průběhu prvních tří let po odstranění sedimentu velmi vysoké 
a konstantní. Teprve po třech letech se začíná projevovat regresní vztah 
mezi délkou období od posledního odbahnění a snižující se účinností 
čištění odpadních vod.

Popis sledovaných lokalit
V tabulce 2 jsou uvedeny vybrané parametry a charakteristiky sledova-

ných biologických nádrží. Návrhový počet EO nebyl na většině lokalit k dis-
pozici, hodnota byla tedy vypočtena z průměrného denního množství (Q

24,p
) 

a průměrného znečištění (BSK
5
) přitékajících odpadních vod. Jednotlivé 

biologické nádrže byly podrobně sledovány v letech 2006 až 2008. Ode-
bírány byly většinou dvouhodinové směsné vzorky. Vyhodnocením výsledků 
analýz dvouhodinových směsných vzorků odebíraných v cca měsíčním 
intervalu a prostých vzorků odebraných během 24 hodin bylo prokázáno, 
že rozdíly mezi dvouhodinovými směsnými vzorky odebíranými během roku 
jsou zpravidla větší než rozdíly mezi prostými vzorky odebíranými během 
24 hodin (Wanner aj., 2008), proto je odběr dvouhodinových směsných 
vzorků pro sledování funkce biologických nádrží dostačující.

Odběrové profily byly voleny tak, aby bylo možné vyhodnotit účinnost 
čištění jednotlivých stupňů. Z naměřených průtoků a koncentrací BSK

5
 

byly vypočítány hodnoty hydraulického a látkového zatížení. Během sledo-
vání byly analyzovány následující základní fyzikální a chemické ukazatele: 
konduktivita, pH, koncentrace rozpuštěného kyslíku, teplota vzduchu 
a vody, koncentrace nerozpuštěných látek (NL), BSK

5
, CHSK, koncentrace 

amoniakálního dusíku (N
amon.

), dusičnanů (NO
3
-), dusitanů (NO

2
-), celkového 

fosforu (P
c
) a fosforečnanového fosforu (PO

4
3-). V období od dubna 2006 

do října 2007 byly navíc z nádrží odebírány vzorky ke stanovení koncent-
race chlorofylu-a.

Vyhodnocení hydraulického a látkového zatížení
Přitékající množství i znečištění odpadních vod je značně různorodé. Grafy 

na obr. 1 a obr. 2 znázorňují kolísání celkového hydraulického a látkového 
zatížení pro jednotlivé sledované čistírny během vegetačního a nevegetač-
ního období. Uveden je rozsah od minimálního (min) přes průměrné (avg) 
po maximální zatížení (max).

Velké výkyvy v hydraulickém zatížení biologických nádrží jsou způsobe-
ny zejména podchycením tání velké vrstvy sněhu v dubnu 2006 na pěti 
lokalitách v jižních Čechách, které významně zvýšilo hydraulické zatížení 
nádrží. Naměřený průtok byl 3krát až 23krát vyšší než dlouhodobá prů-
měrná hodnota. Z grafů je také patrný vztah mezi průměrným hydraulickým 
a látkovým zatížením – s rostoucím hydraulickým zatížením klesá zatížení 
látkové (čtyři lokality z šesti).

Složky

Mechanické Chemické Biologické

sedimentace adsorpce
oxidace/
redukce

srážení adsorpce rozklad
metabolismus

příjem živin rozklad
bakteriální rostlinný

suspendované nerozpuštěné látky I II
lehce rozložitelné látky, koloidní látky II II II I
BSK

5
III I

živiny dusík II I* I I
fosfor II I I I

těžké kovy II I I I
organické 
látky

lehce rozložitelné III II II I I II I
těžce rozložitelné III II II I I II I

mikroorganismy II I II I

Tabulka 1. Procesy čištění v aerobních biologických nádržích (Šálek, 1997)

Lokalita A B C D E F

V provozu od 80. léta 90. léta 2003 1985 1998 2000

Počet EO 109 48 309 612 241 334

Nadmořská výška (m n. m.) 604 544 245 681 511 545

Typ kanalizace J J J J J J + O

Průměrný denní průtok Q
24,p

 (m3.d-1) 157 174 286 593 540 280

Předčištění ne ne ZUN Č-LP-S Č-LP-ŠN Č-LP-ŠN

Počet nádrží 1 1 1 2 2 2

Aerace ne ne ne ano ano ano

Povrchová plocha nádrží (m2) 3 600 4 950 5 000 4 980 5 500 4 710

Legenda: J – jednotná kanalizace, O – oddílná kanalizace, Č – česle, LP – horizontální lapák písku, S – septik, ŠN 
– štěrbinová usazovací nádrž, ZUN – zemní usazovací nádrž

Tabulka 2. Charakterizace sledovaných čistíren

Obr. 1. Rozsah hodnot hydraulického zatížení biologických nádrží během vege-
tačního (veg) a nevegetačního (neveg) období na sledovaných čistírnách

Obr. 2. Rozsah hodnot látkového zatížení biologických nádrží během vege-
tačního (veg) a nevegetačního (neveg) období na sledovaných čistírnách

Legenda: I – primární (základní) procesy, I* – adsorpce amoniakálního dusíku, II – sekundární procesy, III – vedlejší procesy
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Vyhodnocení kyslíkových poměrů
V zimním období byla většina nádrží provozována bez aerace, a to buď 

z důvodu úplné absence aerátorů, nebo z důvodu zamrzání povrchových 
aerátorů. V jednom případě (D) se jedná o atypický výrobek obdobný Kes-
senerovým válcům používaným u oxidačních příkopů, ve druhém potom 
o povrchový horizontální aerátor, tzv. BSK turbínu (E), oba tyto aerátory byly 
řízeny časově. Výjimku tvořila pouze poslední z čistíren (F), kde je instalo-
vána podpovrchová jemnobublinná aerace s dmychadlem, která je řízena 
podle údajů z kyslíkové sondy a běží bez problémů po celý rok. Ale i přes 
tuto skutečnost fungovala většina čistíren se dvěma biologickými nádržemi 
v oxických podmínkách s výjimkou lokality D, kde 
došlo v nevegetačním období na přelomu roku 
2006 a 2007 k poklesu koncentrace rozpuštěné-
ho kyslíku a přechodu druhé neprovzdušňované 
biologické nádrže do anoxických a později až 
anaerobních podmínek.

U čistíren s jednou biologickou nádrží byla 
situace značně rozdílná. Lokalita A byla prakticky 
po celou dobu sledování pokryta buď silnou vrst-
vou okřehku (nejčastěji Lemna minor), nebo ledu, 
koncentrace rozpuštěného kyslíku se velice čas-
to pohybovala pod 1 mg.l-1 a nádrž se nacházela 
téměř neustále v anaerobních podmínkách. Také 
na lokalitě B rozvoj okřehku způsoboval pokles 
koncentrací rozpuštěného kyslíku v nádrži, ale 
nádrž fungovala větší část roku v oxických pod-
mínkách. Lokalita C se nacházela téměř po celou 
dobu sledování v oxických podmínkách.

Průměrná teplota vody v nevegetačním období 
se pohybovala od 3,5 do 5,5 0C, ve vegetač-
ním období potom od 12,2 do 22,3 0C. Tento 
poměrně velký rozptyl je způsoben umístěním 
jedné čistírny v údolí, navíc s velkým zastíněním 
okolním porostem.

Byla také sledována sezonní dynamika kolí-
sání koncentrace chlorofylu-a, které je mezi 
jednotlivými lokalitami poměrně srovnatelné. 
Diametrální rozdíl je na lokalitě A, kde různě 
mocná vrstva okřehku nebo ledu zcela zabraňuje 
přístupu nejen kyslíku, ale i světla, a tím omezuje 
růst fytoplanktonu. Koncentrace chlorofylu-a zde 
byla po celou dobu sledování prakticky nulová. 

Specifická situace je také na lokalitě E, kde 
přitéká hodně zředěná odpadní voda. V obou 
nádržích lokality E dochází ve vegetačním 
období k masivnímu rozvoji fytoplanktonu, a tím 
k významnému zvyšování koncentrace rozpuště-
ného kyslíku. 

Pro ilustraci právě výsledky z těchto dvou 
zcela odlišně fungujících lokalit shrnuje graf 
na obr. 3.

Vyhodnocení účinnosti čištění
Byly vyhodnocovány průměrné účinnosti čiš-

tění jak vlastního biologického stupně, tak celé 
čistírny ve vegetačním a nevegetačním období. 
Vyhodnocení dat ukázalo, že mezi vegetačním 
a nevegetačním obdobím existuje rozdíl zejména 
v účinnostech odstraňování organického zne-
čištění. Toto zjištění je zcela odlišné od rozdílu 
v účinnostech čištění u kořenových čistíren (Roz-
košný a Mlejnská, 2010). Průměrné účinnosti 
čištění jsou uvedeny v tabulce 3 a koncentrace 
znečištění odtékajícího z jednotlivých čistíren 
pak v tabulce 4.

Závislost účinnosti čištění na hydraulickém 
a látkovém zatížení čistírny byla vyhodnocena 
pomocí lineární regrese. Na lokalitě A s ros-
toucím hydraulickým zatížením nádrže klesají 
účinnosti čištění pro NL, CHSK, N

amon.
 a P

c
, 

a téměř se nemění pro BSK
5
. S rostoucím lát-

kovým zatížením roste účinnost čištění pro NL, 
BSK

5
 a CHSK, pro N

amon.
 a P

c
 mírně klesá. Velice 

nízká účinnost čištění pro amoniakální dusík je 
způsobena anaerobními podmínkami v nádrži, 
které neumožňují nitrifikaci. Proto nedochází 
k odstraňování tohoto druhu znečištění.

Na lokalitě B s rostoucím hydraulickým 
zatížením nádrže roste účinnost čištění pro 
NL a CHSK, mírně klesá pro BSK

5
 a téměř se 

nemění pro N
amon.

 a P
c
. S rostoucím látkovým zatížením roste účinnost 

čištění pro NL, BSK
5
, CHSK i pro N

amon.
 a P

c
. To je způsobeno faktem, že 

vody přitékající do nádrže jsou velmi zředěné (průměrná koncentrace BSK
5
 

v nevegetačním období 19 mg.l-1, ve vegetačním období 15 mg.l-1) a doba 
zdržení je vysoká. Protože jsou koncentrace znečištění na odtoku v podstatě 
stále stejné, se zvyšujícím se zatížením roste účinnost čištění.

Na lokalitě C s rostoucím hydraulickým zatížením nádrže klesá účinnost 
čištění pro NL, N

amon.
, CHSK, BSK

5
 i P

c
. S rostoucím látkovým zatížením 

velice mírně klesá účinnost čištění pro NL, roste pro N
amon.

, BSK
5
 i P

c
 

a téměř se nemění pro CHSK.

Obr. 3. Kolísání teploty, koncentrace rozpuštěného kyslíku a koncentrace chlorofylu-a během roku

Ukazatel/
Lokalita

NL 
[%]

BSK
5
       

[%]
CHSK  

[%]
N

amon.
 

[%]
P

c
 

[%]

Období veg neveg veg neveg veg neveg veg neveg veg neveg

A 62 75 47 64 30 51 4 11 17 22

B -28 24 31 44 11 37 43 44 40 41

C – BS 43 41 60 53 34 48 72 50 53 52

C – ČOV 57 36 77 67 50 46 82 55 68 51

D – BS 42 63 60 68 27 53 31 0 33 17

D – ČOV 56 71 78 75 49 60 34 11 36 13

E – BS -182 37 19 64 -34 33 72 7 48 24

E – ČOV -235 64 29 78 -44 53 75 12 60 36

F – BS 79 78 87 86 61 53 54 44 40 24

F – ČOV 86 77 92 85 74 64 61 16 51 24

Tabulka 3. Přehled průměrných účinností čištění biologického stupně (BS) a celé ČOV ve vegetačním 
a nevegetačním období

Tabulka 4. Přehled emisních standardů a průměrných koncentrací znečištění na odtoku z ČOV

NL 
[mg.l-1]

BSK
5
       

[mg.l-1]
CHSK  
[mg.l-1]

N
amon.

 
[mg.l-1]

P
c
 

[mg.l-1]

emisní standard p m p m p m průměr m

< 500 EO 150 220 40 80 50 80 – – – –

500–2 000 EO 125 180 30 60 40 70 20 40 – –

Odtok z (druhé) biologické nádrže

Období/Lokalita veg neveg veg neveg veg neveg veg neveg veg neveg

A 14 14 13 24 56 73 7,81 13,8 1,63 2,24

B 19 15 10 11 60 47 6,53 7,72 1,37 1,22

C 34 24 19 17 85 56 5,10 7,91 1,38 1,15

D 27 20 13 18 71 67 6,85 11,8 1,20 1,63

E 66 11 15 7,5 88 38 2,86 9,48 0,847 1,09

F 7,0 11 5,9 10 48 51 8,97 13,9 1,75 2,03

Legenda: p – přípustné hodnoty, m – maximální hodnoty koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných 
odpadních vod (převzato z přílohy č. 1 NV č. 61/2003 Sb., v platném znění)
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Na lokalitě D s rostoucím hydraulickým zatížením čistírny roste účinnost 
čištění pro NL, CHSK, BSK

5
 i P

c
, mírně klesá pro N

amon.
. S rostoucím látko-

vým zatížením roste účinnost čištění pro CHSK, NL, N
amon.

, P
c
 i BSK

5
.

Na lokalitě E s rostoucím hydraulickým zatížením roste účinnost čištění 
pro NL a mírně i pro CHSK, pro ostatní parametry se téměř nemění nebo 
velice mírně klesá. S rostoucím látkovým zatížením roste účinnost čištění 
pro NL, CHSK i BSK

5
, téměř se nemění pro P

c
 a mírně klesá pro N

amon.
. 

To je způsobeno stejně jako na lokalitě B faktem, že vody přitékající do 
nádrže jsou velmi zředěné (průměrná koncentrace BSK

5
 v nevegetačním 

období 34 mg.l-1, ve vegetačním období 21 mg.l-1) a doba zdržení je velká. 
U těchto dvou lokalit také neplatí, že s rostoucím hydraulickým zatížením 
klesá zatížení látkové.

Na lokalitě F s rostoucím hydraulickým zatížením klesá účinnost čištění 
všech sledovaných parametrů, nejvíce pro N

amon.
. S rostoucím látkovým 

zatížením se prakticky nemění účinnost čištění pro BSK
5
, mírně klesá pro 

CHSK, klesá pro NL, P
c
 a N

amon.
.

Rockne a Brezonik (2006) uvádějí průměrnou účinnost čištění N
amon. 

v létě 
86 %, v zimě pak 70 %, Racault aj. (1995) průměrnou účinnost čištění 
N

amon.
 60 % a Kadlec (2003) účinnost čištění 61 %. Autoři, kteří sledovali 

biologické nádrže v České republice v povodí Želivky, uvádějí účinnosti 
čištění od 0 % do 60 % (Just aj., 1995). Průměrné účinnosti čištění N

amon.
 

na námi sledovaných lokalitách jsou 50 % ve vegetačním období a 25 % 
v nevegetačním období.

Závěr
Plochou biologických nádrží jsou si, s výjimkou lokality A, všechny čistírny 

velmi podobné. Rozdíl je však v množství i charakteru přitékajících odpad-
ních vod, ve způsobu jejich mechanického předčištění, v počtu a uspořádání 
nádrží a také ve způsobu aerace.

Vyhodnocení hydraulického zatížení jednotlivých čistíren ukazuje, že 
nejvýznamnější vliv má především masivní tání sněhu v jarních měsí-
cích, kdy může být průtok odpadní vody mnohonásobně vyšší, než je 
obvyklé. Prakticky na všech lokalitách, kde bylo toto tání podchyceno, 
je pak i průměrné hydraulické zatížení ve vegetačním období vyšší než 
v období nevegetačním. Ve většině případů s rostoucím hydraulickým 
zatížením klesá zatížení látkové. To je způsobeno nařeďováním přité-
kajících odpadních vod balastními vodami. Pouze ve dvou případech se 
projevil opačný efekt, a to u velmi málo látkově zatížených nádrží. Zde 
naopak s rostoucím hydraulickým zatížením rostlo i zatížení látkové, které 
je způsobeno vyplavováním usazených nečistot z kanalizace při vyšším 
průtoku odpadních vod.

V průběhu vegetačního období dochází na většině soustav biologických 
nádrží k bujení fytoplanktonu (zejména zelených řas). To je velice dobře 
dokumentováno měřením chlorofylu-a. Rozvoj zelených řas má pak v mno-
ha případech za následek zhoršování kvality odpadní vody na odtoku, 
především v parametrech CHSK, BSK

5
 a nerozpuštěné látky. Výsledná 

účinnost čištění pak může vycházet až záporná. Ale vzhledem k situaci, 
že u některých čistíren přitéká velmi zředěná odpadní voda, nejsou kon-
centrace znečištění na odtoku významně vysoké. Průměrné hodnoty bez 
problému splňují emisní standardy uvedené v příloze č. 1 k nařízení vlády 
č. 61/2003 Sb., v platném znění.

Analýzou dat bylo potvrzeno, že v klimatických podmínkách ČR je nutno 
počítat se zhoršením účinnosti čištění biologických nádrží pro organické 
znečištění ve vegetačním období, a to v případech, kdy v nich dochází 
k nadměrnému bujení fytoplanktonu. To je v souladu se zjištěním autorů 
Schetrita a Racaulta (1995). Pro amoniakální dusík je naopak nutné 
počítat s nižší účinností čištění odpadních vod v nevegetačním období, 
protože účinnost odstraňování amoniakálního dusíku je závislá na teplotě 
odpadní vody – tento závěr je v souladu s citovanou literaturou (Rockne 
a Brezonik, 2006).
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Comparision of stabilization ponds seasonal treatment efficiency 
(Mlejnská, E.)

Key words
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Stabilization ponds are frequently used extensive wastewater treat-
ment technology in small villages in the Czech Republic. Stable cleaning 
of organic pollution and suspended soils are required for wastewater 
treatment plants in the size category to 500 PE under current Czech 
legislation. In the size category from 500 to 2 000 PE the removal of am-
monia nitrogen is additionally required. Number of extensive wastewater 
treatment plants fall into these categories. Their efficiency depends not 
only on organic and hydraulic loading but also on external factors such 
as temperature, solar radiation, wind speed and plant metabolism. To 
identify differences in treatment efficiency during vegetation and non-
vegetation period data from six stabilization ponds treating wastewater 
from small municipalities were compared.

Significant differences in treatment efficiency were found not only in 
ammonia nitrogen, which is in non-vegetation period removed with more 
difficulties than in the vegetation period, but also in organic pollution, 
which is removed with more difficulties in vegetation period. This is 
mainly due to the overgrowth of phytoplankton, which decreases the 
outflow quality.
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PoZaĎovÉ koNcENtracE 
ŘÍČNÍch sEDIMENtů LaBE a JEho 
výZNaMNých PŘÍtoků Pro kovY 
a MEtaLoIDY 

Petr Lochovský

Klíčová slova
říční sedimenty – geogenní pozadí – těžké kovy – kontaminace

Souhrn
Příspěvek shrnuje výsledky průzkumných prací zaměřených na stanovení 

přirozených pozaďových koncentrací kovů a metaloidů v říčních sedi-
mentech Labe a jeho významných přítocích na základě odběru a analýzy 
hlubších, antropogenně nekontaminovaných horizontů sedimentových 
nánosů v říčních nivách. Práce byly provedeny na horním a dolním toku 
Jizery, dolní Vltavě a Bílině v letech 2006–2011 a na horním toku Vltavy, 
dolní Ohři a Labi v letech 1996–2000. U převážné většiny analyzovaných 
prvků (Be, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, P, Sb, Sc, Sn, V) byly zjištěny poměrně 
nevýznamné odchylky od globálních geogenních standardů pro jemné říční 
sedimenty (Turekian a Wedepohl, 1961). Zvýšené pozaďové koncentrace 
bylo možno pozorovat u některých antropogenních prvků jako je Ag, As, Pb 
a Zn, naopak obecně nižší hodnoty byly pozorovány u Hg. Výrazněji zvýšené 
pozaďové koncentrace byly zjištěny pouze v podhorské oblasti horního toku 
Jizery (Cd, Pb, As a Hg). Tyto koncentrace se zde již významně podílejí na 
vysoké zátěži recentních sedimentů, zejména u kadmia. Naopak u značně 
kontaminovaných recentních sedimentů vodního toku Bíliny nebyly zjiš-
těny žádné významně zvýšené pozaďové hodnoty. Zdrojem vysoké zátěže 
recentních sedimentů Bíliny jsou proto prakticky výlučně antropogenní 
činnosti v jejím povodí. Preindustriální sedimenty všech námi sledovaných 
toků vykazovaly výrazně zvýšené koncentrace Ag.

Úvod 
K dosažení takzvaného dobrého stavu povrchových vod (ekologického 

a chemického) jsou Evropskou unií (popř. jednotlivými členskými státy) 
stanoveny normy environmentální kvality (EQS) pro jednotlivé anorganické 
a organické látky ve vodním prostředí. Stanovení se provádí na základě 
testů toxicity k vybraným skupinám organismů. Ve vodních útvarech, které 
vykazují dobrý stav, nesmí být tyto normy překračovány. U synteticky vyro-
bených organických látek, které se v přírodních podmínkách nenacházejí, 
jsou zdrojem kontaminace vodního prostředí výlučně antropogenní činnosti. 
U anorganických prvků, zejména kovů, se však vedle zdrojů antropogenního 
původu setkáváme i s přirozenými (pozaďovými) koncentracemi, jejichž úro-
veň závisí na celé řadě faktorů, jako jsou geologické podloží, složení půdy, 
vegetace apod. Z hlediska negativního dopadu na vodní organismy i člo-
věka (toxicita, karcinogenita atd.) nehraje samozřejmě původ těchto látek 
žádnou roli. Při hodnocení a klasifikaci stavu vodních útvarů a posuzování 
splnitelnosti EQS, zejména pak při řešení příslušných nápravných opatření 
v rámci vodohospodářského plánování, je však třeba přihlížet i k místním či 
regionálním anomáliím v přirozeném obsahu prvků v říčních sedimentech. 

Kromě ekotoxikologického hlediska byla zejména v dřívějších letech konta-
minace říčních sedimentů hodnocena a klasifikována na základě porovnání 
s tzv. globálním geochemickým standardem podle Turekiana a Wedepohla, 
1961), který byl stanoven na základě výsledků rozsáhlých souborů dat 
z analýz jemných nekontaminovaných říčních sedimentů značného počtu 
vodních toků. Časem se však ukázalo, že ve vodohospodářské praxi není 
možno vystačit s těmito průměrnými globálními standardními hodnotami, 
zejména v oblastech přirozeně zvýšených nálezů kovových prvků v horských 
a podhorských oblastech.

Jednou z možností stanovení přirozených pozaďových koncentrací pro 
kovy a metaloidy je odběr a analýza preindustriálních sedimentů říční 
nivy z hlubších, antropogenně nekontaminovaných horizontů (odběr sedi-
mentových jader). Pozaďové koncentrace jsou zde odvozeny na základě 
vyhodnocení koncentračních nálezů jednotlivých prvků ve vertikálních půd-
ních profilech (po vyloučení úseků antropogenně kontaminovaných, popř. 
anomálií, které jsou geochemicky interpretovatelné – pH, E

redox
, přítomnost 

uhličitanů, sulfidů, TOC, velikosti částic, vliv podzemní vody, obsah solí 
apod. Kritéria pro výběr vhodných lokalit k odběru sedimentových jader 
s metodikou zpracování vzorků a postupem při diferenciaci přirozených 
a antropogenně kontaminovaných sedimentů v odebraném půdním jádře 
byly popsány v pracích (Lochovský, 2008; Lochovský a Eckhardt, 2009). 
Vhodné odběrové lokality byly vybrány na základě družicových snímků 
povodí, map záplavových území, historických map z poloviny 19. století 
a zejména na základě podrobného průzkumu terénu vytipovaných lokalit.

Příspěvek shrnuje výsledky průzkumných činností zaměřených na stano-
vení pozaďových koncentrací kovů a metaloidů v říčních sedimentech Labe 
a jeho významných přítocích. Práce byly realizovány na horním a dolním toku 
Jizery, dolní Vltavě a Bílině v letech 2005–2011 (v rámci výzkumného zámě-
ru MZP0002071101) a na horním toku Vltavy, dolním toku Ohře a v Labi 
v letech 1996–2001 (v rámci německo-českého projektu 523 KFK 9402 
ve spolupráci VÚV TGM a GKSS Geesthacht).

Experimentální část
Po podrobném průzkumu terénu pomocí půdního odběráku byl na vytipo-

vaných lokalitách proveden odběr sedimentových jader vrtnou soupravou 
od německé firmy Stitz Gehrden. Sedimentová jádra byla odebrána po 1m 
úsecích do hloubky štěrkového podloží. V laboratoři VÚV TGM, v.v.i., byl 
materiál odebraných jader rozdělen na jednotlivé segmenty, popsán a byly 
provedeny kvalitativní zkoušky na přítomnost uhličitanů a sulfidů a stano-
vena hodnota pH vodního výluhu. Poté byl sedimentový materiál zamražen 
a vysušen lyofilizací ve vakuu. Vysušený materiál byl sítováním rozdělen na 

Vodní tok Odběrová lokalita
Říční 
km

Břeh
L-levý

P-pravý

Mocnost 
sedimentových 

nánosů (m)

Počet
sedimentových 

jader

Labe (střední tok) Hradec Králové 990 L, P 4,0 3

Labe (dolní tok) Roudnice nad Labem 811 P 5,0 2

Vltava (horní) Hluboká (Černá louka) 231 L 3,3 2

Vltava (horní) Planá 247 L 2,7 2

Vltava (dolní) Lužec nad Vltavou 7 L 3

Ohře (dolní) Písty 15 P 3,3 2

Bílina (dolní) Velvěty 18 P 2,5 1

Bílina (dolní) Stadice 11 L 3,6 1

Jizera (dolní) Otradovice 5 P 1,5 1

Jizera (dolní) Sobětuchy 13 P 1,7 1

Jizera (střední) Ptýrov 52 P 2,2 1

Jizera (střední) Dalešice 45 P 1,6 1

Jizera (horní) Dolní Tříč/ 133 L 1,2 1

Jizera (horní) /Přívlaka 124 P 0,9 1

Jizera (horní) Dolní Sytová 121 P 0,9 1

Tabulka 1. Vybrané lokality pro stanovení pozaďových koncentrací kovů 
a metaloidů v Labi a jeho významných přítocích na základě odběru a analýzy 
sedimentových jader v říčních nivách

Obr. 1. Mapa vybraných lokalit pro odběr sedimentových jader (1 – Labe  
Hradec Králové, 2 – Labe Roudnice nad Labem, 3 – Vltava Hluboká nad 
Vltavou, 4 – Vltava Planá, 5 – Vltava Lužec nad Vltavou, 6 – Ohře Písty, 
7 – Bílina Velvěty, 8 – Bílina Stadice, 9 – Jizera Otradovice, 10 – Jizera 
Sobětuchy, 11 – Jizera Ptýrov, 12 – Jizera Dalešice, 13 – Jizera Dolní 
Sytová, 14 – Jizera Přívlaka, 15 – Jizera Dolní Tříč) 
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jednotlivé frakce podle velikosti částic (> 200 μm, 
20–63 μm a < 20 μm). K analýze byla použita 
frakce o velikosti částic < 20 μm (Ackermann, 
1983). Rozklad sedimentového materiálu byl 
proveden v tlakových teflonových nádobkách 
v mikrovlnné peci lučavkou královskou (sedimenty 
z Jizery, dolní Vltavy a Bíliny) a směsí kyseliny fluo-
rovodíkové, dusičné a peroxidu vodíku (sedimenty 
z horní Vltavy, Ohře a Labe). Oba uvedené postupy 
poskytují pro většinu antropogenních prvků shod-
né výsledky, výjimkou jsou např. chrom a vanad, 
kde rozklad kyselinou fluorovodíkovou poskytuje 
hodnoty přibližně o třetinu vyšší. Porovnání obou 
uvedených způsobů rozkladu bylo podrobně tes-
továno v (Prange et al., 1997).

Recentní říční sedimenty byly odebrány v pří-
břežních místech toku z plochy nejméně 50 m2, 
odběr byl proveden vzorkovačem na teleskopické 
tyči. Dílčí vzorky sedimentového materiálu byly 
zhomogenizovány ve skleněné nádobě a mate-
riál byl poté převeden do plastových vzorkovnic 
o objemu 0,4 l, které byly do laboratoře transpor-
továny v chladicích boxech. Z důvodu srovnatel-
nosti kontaminace recentních a preindustriálních 
sedimentů byl odběr recentních sedimentů ve 
vodním toku proveden vždy v blízkosti místa 
odběru sedimentových jader. 

Odběrové lokality
V tabulce 1 je uveden seznam lokalit vybra-

ných pro odběr sedimentových jader ke stanovení 
přirozených pozaďových koncentrací kovů a meta-
loidů. Vedle údajů o říčním km jsou v tabulce 
rovněž uvedeny údaje o mocnosti sedimentových 
nánosů v místě odběru sedimentových jader 
a jejich počet. Na mapě na obr. 1 jsou tyto 
lokality zobrazeny.

Výsledky a diskuse
V tabulce 2 jsou uvedeny průměrné pozaďové 

koncentrace stanovovaných prvků v říčních sedi-
mentech sledovaných vodních toků v porovnání 
s globálními geogenními standardy Turekiana 
a Wedepohla a cílovými záměry Mezinárodní 
komise pro ochranu Labe (MKOL) z hlediska 
ochrany akvatického společenstva.

V tabulce 2 můžeme u většiny sledovaných 
prvků obecně pozorovat poměrně malé odchyl-
ky stanovených koncentrací od globálního 
geogenního standardu Turekiana a Wedepohla 
(Be, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, P, Sb, Sc, Sn, V). 
U As, Pb a Zn byly námi stanovené pozaďové 
koncentrace mírně vyšší, naopak u Cd byly 
nálezy v některých vodních tocích mírně nižší, 
v porovnání s geogenním standardem. Značně 
odlišné nálezy lze pozorovat u Hg a zejména 
Ag. U Ag byly, s výjimkou Bíliny, zjištěny výraz-
ně vyšší pozaďové koncentrace v porovnání 
s geogenním standardem. U Hg byly stanovené 
koncentrace naopak nižší. Poměrně vysoká 
hodnota globálního geogenního standardu pro Hg 
(0,4 mg/kg) je v současné době zpochybňována 
(zřejmě nebyla v důsledku nedostatečně citlivé 
analytické techniky v době před 50 lety správně 
stanovena). Například Bowen (1979) uvádí prů-
měrnou pozaďovou koncentraci rtuti pro jemné 
říční sedimenty 0,18 mg/kg.

Na horním toku Jizery (v podhorské oblasti 
Jizerských hor) byly v porovnání s ostatními 
sledovanými lokalitami zjištěny výrazněji zvýšené 
pozaďové koncentrace některých prvků (As, Cd, 
Cu, Hg, Pb, Sb, Se a Zn). Zdroj těchto vyšších 
nálezů je zřejmě geogenního původu. Sedimenty 
celého toku Jizery se obecně vyznačují nižším 
obsahem železa v porovnání s lokalitami na 
ostatních sledovaných tocích. Na obr. 2 je 
graficky znázorněn geogenní a antropogenní 
podíl zátěže recentních říčních sedimentů pro 
jednotlivé stanovované prvky. V grafech jsou 
pro porovnání uvedeny hodnoty globálních 
geogenních standardů Turekiana a Wedepohla 

Chemický 
prvek

Jizera
dolní tok

Jizera
horní tok

Bílina
dolní tok

Vltava  
horní tok

Vltava  
dolní tok

Ohře  
dolní tok

Labe 
střední tok

Labe  
dolní tok

BG
T&W

c.z.
MKOL

Ag 0,35 0,45 0,1 0,6 0,35 0,35 0,3 0,4 0,07

As 25 45 17 23 20 53 28 22 13 40

Be 2,4 3,7 3,0 4,9 2,4 6,0 4,0 4,2 3,0 –

Cd 0,30 1,0 0,12 0,23 0,20 0,33 0,6 0,4 0,3 1,2

Co 20 21 30 32 26 14 17 22 19 –

Cr 71 49 90 137 89 105 110 124 90 320

Cu 35 62 40 33 41 40 31 35 45 80

Fe 28 400 27 400 52 000 39 300 46 000 42 100 39 300 52 500 47 200 –

Hg 0,10 0,35 0,07 0,08 0,17 0,10 0,15 0,15 0,4 0,8

Mn 1 100 1 050 1 000 1 060 1 350 650 660 930 850 –

Ni 58 49 78 80 63 43 52 57 67 120

P 1 020 1 350 1 240 1 520 1 320 1 075 625 620 700 –

Pb 35 100 24 32 33 35 36 23 20 100

Sb 2,1 3,5 0,7 0,6 0,8 2,1 1,9 1,6 1,5 –

Sc 13 10 14 – 13 – 17 20 13 –

Se 1,5 3,2 1,8 0,3 0,45 0,46 0,5 0,5 0,6 –

Sn 10 – 3,2 – 5,0 6,1 6,3 4,9 6,0 –

V 75 65 123 133 93 162 125 132 130 –

Zn 175 260 130 196 209 189 160 162 95 400

Tabulka 2. Průměrné pozaďové koncentrace kovů a metaloidů v říčních sedimentech sledovaných 
vodních toků na území ČR v porovnání s globálními geogenními standardy Turekiana a Wedepohla 
(T&W) a cílovými záměry MKOL (c.z. MKOL) z hlediska ochrany akvatického společenstva

Obr. 2. Podíl geogenní a antropogenní složky zátěže říčních sedimentů kovy a metaloidy v Labi a jeho 
významných přítocích (u Cr a V jsou z důvodu odlišného postupu rozkladu vzorků uvedeny pouze 
výsledky analýz recentních koncentrací – lučavkový rozklad) 
(všechny koncentrace jsou uvedeny v mg/kg, pouze Fe v g/kg)
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a pro některé antropogenní prvky hodnoty cílových záměrů Mezinárodní 
komise pro ochranu Labe (MKOL) pro akvatická společenstva. U Cr a V jsou 
v grafech uvedeny pouze koncentrace stanovené v recentních sedimentech 
na základě rozkladu vzorků lučavkou královskou. Pozaďové koncentrace 
v Labi, horní Vltavě a Ohři byly odvozeny na základě rozkladu vzorků kyse-
linou fluorovodíkovou. Jak již bylo zmíněno výše, neposkytují oba postupy 
rozkladu pro tyto prvky srovnatelné výsledky.

Z obr. 2 je obecně patrná značně vysoká zátěž sedimentů, zejména Cd, 
Ag, Hg, Pb, Sb a Zn. Pozaďové koncentrace těchto prvků tvoří často jen 
velmi malý podíl na celkové recentní zátěži (Ag, Cd, Hg). Naopak u prvků 
jako je Co, Cr, Mn, Ni, Sn, V (s výjimkou Bíliny, která je vanadem významně 
antropogenně kontaminována) je jejich celková koncentrace v recentních 
sedimentech značně ovlivněna pozaďovými hodnotami. K nejvíce kontami-
novaným vodním tokům z hlediska těžkých kovů a arzenu patří Bílina (Cd, 
Hg, Ag, As, Cu, V, Zn). Vysoká recentní kontaminace říčních sedimentů 
je zde však vyvolána téměř výlučně antropogennními činnostmi, neboť 
preindustriální sedimenty nevykazují v porovnání s globálním geogenním 
standardem žádné významně zvýšené hodnoty. Naopak v podhorské oblasti 
Jizerských hor se na vysoké zátěži sedimentů některými těžkými kovy (Cd, 
Pb, Hg, Zn) do značné míry podílí i geogenní pozadí. 

Závěr
Jedním z hlavních cílů současné vodní politiky (RS 60/2000 EU) je zlepšo-

vání životního prostředí v oblasti hydrosféry postupnou eliminací či alespoň 
redukcí stávajícího znečištění způsobeného antropogenními činnostmi. Na 
rozdíl od synteticky vyrobených organických polutantů, které se v antro-
pogenně nekontaminovaném vodním prostředí nenacházejí, setkáváme 
se u kovů a metaloidů ve vodní fázi i sedimentech s určitými pozaďovými 
koncentracemi, které jsou přirozeného původu a zvyšují celkovou zátěž uve-
dených složek vodního prostředí. Cílem provedených průzkumných prací bylo 
odvození pozaďových (preindustriálních) koncentrací pro kovy a metaloidy 
na základě odběru a analýzy hlubších antropogenně nekontaminovaných 
sedimentových horizontů v říčních nivách. Pro převážnou většinu prvků byly 
zjištěny relativně nevýznamné odchylky od průměrných globálních standardů 
Turekiana a Wedepohla. Zvýšené pozaďové koncentrace bylo obecně možno 
pozorovat u některých antropogenních prvků jako je stříbro, arzen, olovo 
a zinek, naopak nižší hodnoty byly zjištěny u rtuti. Přes značně vysokou zátěž 
recentních sedimentů Bíliny těžkými kovy i metaloidy nebyly u tohoto vodního 
toku zjištěny žádné významně zvýšené pozaďové koncentrace. Současná 
sedimentová zátěž zde tudíž téměř výlučně padá na vrub antropogenním 
činnostem. Naproti tomu na horním toku Jizery byly zjištěny zvýšené pozaďové 
koncentrace kadmia, olova, arzenu a rtuti, které se již významně podílejí na 
relativně značné zátěži recentních sedimentů, zejména kadmiem. 

Příspěvek byl zpracován za podpory výzkumného záměru MZP0002071101 
Výzkum a ochrana hydrosféry. Veškeré analýzy byly provedeny v Referenční 
laboratoři složek životního prostředí a odpadů VÚV TGM, v.v.i., Praha.
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Natural background concentrations of heavy metals and metaloids 
in the sediments of the Elbe River and its significant tributaries 
(Lochovský, P.)

Key words
river sediments – geogenic background – heavy metals – sediment pol
lution

The article summarizes results of the survey dealing with the determi-
nation of natural background concentrations of heavy metals and meta-
loids in the sediments of the Elbe River and its significant tributaries. 
The survey was realised in the down- and upstream of the Jizera River, 
downstream of the Vltava and Bílina in the time period of 2006–2011 and 
in the upstream of the Vltava River, downstream of the Ohře and in the 
Elbe in the time period of 1996–2000. For the most analysed elements 
only insignificant deviations from global geogenic standards (Turekian 
and Wedepohl) could be observed. Increased background values were 
generally determined for Ag, As, Pb and Zn, on the contrary lower back-
ground values for Hg were determined. In the upstream of the Jizera 
River higher background concentrations of Cd, Pb, As and Hg could be 
observed. These background concentrations build already a significant 
part of the total recent contamination of the sediments. 

ProcEsY ČIŠtĚNÍ oDPaDNÍch voD 
vE FILtraČNÍch koŘENových 
PoLÍch

Miloš Rozkošný 

Klíčová slova
filtrační kořenové pole – kořenová čistírna – procesy čištění – konstanta 
úbytku znečištění – rychlost odstranění znečištění

Souhrn
Článek je zaměřen na prezentování výsledků sledování odezvy probí-

hajících čisticích procesů v úbytku základních sledovaných ukazatelů 
znečištění (nerozpuštěné látky, organické znečištění, amoniakální dusík, 
celkový fosfor) během transportu vody prostředím filtračních kořenových 
polí (KP), v nichž probíhá transport komunálních odpadních vod v horizon-
tálním směru pod povrchem filtrační náplně a průtok vod je kontinuální. 
Jedná se prakticky o prozatím jediný realizovaný způsob z možných 
uspořádání KP v České republice pro čistírny napojené na kanalizační 
sítě obcí a převládající způsob pro domovní čistírny, jejichž součástí 
jsou umělé mokřady. Dále jsou prezentovány výsledky výpočtů hodnot 
konstant úbytku znečištění a hodnot rychlosti odstranění znečištění, 
jež jsou součástí rovnic pro výpočet potřebné plochy KP pro odstranění 
definovaného množství znečištění komunálních odpadních vod.

Úvod
Filtrační kořenová pole (KP), také nazývaná „kořenové filtry“ (KF), 

„reed beds“ (RB), „treatment wetlands“ (TW), „constructed wetlands“ 

(CW) a podobně, obvykle představují biologický stupeň čištění čistíren 
odpadních vod nazývaných v České republice „kořenové čistírny odpadních 
vod“ KČOV (popř. i „vegetační kořenové čistírny odpadních vod“ – VKČ). 
Filtrační kořenové pole je tedy zařízení pro pomalou biologickou filtraci 
odpadní vody předčištěné v hrubém předčištění a v septiku, usazovací 
nebo štěrbinové nádrži. Může též sloužit k dočišťování odtoku z klasické 
mechanicko-biologické čistírny. V podstatě se jedná o typ biofiltrů cha-
rakteru těsněné nádrže vyplněné filtračním materiálem o definovaných 
vlastnostech a osázené vegetací emerzních makrofytních druhů rostlin 
(Šálek a Tlapák, 2006; Vymazal, 1995). Průtok odpadní vody filtračními 
kořenovými poli bývá kontinuální nebo diskontinuální, podpovrchový nebo 
povrchový, horizontální nebo vertikální. 

Charakterem a také probíhajícími čisticími procesy jsou obdobou 
mokřadních biotopů, proto se obecně nazývají také umělé mokřady 
(„constructed wetlands“). V Rakousku a Německu jsou používány termíny 
„bepflanzte Bodenfilter“, „Pflanzenkläranlagen“, resp. „Abwasserreini-
gung mit pflanzenbewachsenen Bodenfiltern“. Mezinárodní terminologii 
umělých mokřadů podrobně popisují Fonder a Headley (2010). Národní 
terminologii definují technické normy ČSN CEN/TR 12566-5 (2009), ČSN 
CEN/TR 12566-2 (2006), ČSN EN 1085 (1998), ČSN 75 0130 (1990) 
a částečně i ČSN 75 6402.

Článek je zaměřen na prezentování výsledků sledování odezvy probíhají-
cích čisticích procesů v úbytku základních sledovaných ukazatelů znečištění 
(nerozpuštěné látky, organické znečištění, amoniakální dusík, celkový fosfor) 
během transportu vody filtračním prostředím KP, v nichž probíhá transport 
komunálních odpadních vod v horizontálním směru pod povrchem filtrační 
náplně a průtok vod je kontinuální, i když s průběžným kolísáním podle zatížení 
dané čistírny. Jedná se prakticky o prozatím jediný realizovaný způsob z mož-
ných uspořádání KP v České republice pro čistírny napojené na kanalizační 
sítě obcí a převládající způsob pro domovní čistírny, jejichž součástí jsou umělé 
mokřady (Vymazal aj., 2008). 
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Dále jsou prezentovány výsledky výpočtů hodnot konstant úbytku zne-
čištění a hodnot rychlosti odstranění znečištění, jež jsou součástí rovnic 
pro výpočet potřebné plochy KP pro odstranění definovaného množství 
znečištění komunálních odpadních vod.

Čisticí procesy v mokřadním prostředí 
V mokřadním prostředí se na eliminaci znečištění, podobně jako v půd-

ním prostředí, podílejí procesy fyzikální (filtrace, adsorpce, sedimentace), 
chemické (rozklad, iontová výměna, oxidace, redukce, srážení, těkání), 
biologické (mikrobiologické procesy, odčerpávání látek rostlinami a jejich 
zabudování do biomasy, predace a přirozený úhyn patogenních organismů 
aj.). Podrobnosti uvádějí Vymazal (1995), Šálek a Malý (2001), Hyánek 
a Bodík (2002), Kadlec a Wallace (2009).

Samočisticí proces je založen na schopnosti bakterií degradovat organické 
znečištění na základě svého enzymatického vybavení. Tohoto procesu je 
využito také při návrhu KP KČOV, kde bakterie vytvářejí na kořenech makrofyt 
a na filtračním materiálu biologicky aktivní blánu.

Průběh jednotlivých procesů je závislý především na množství biologicky 
rozložitelného substrátu (organické znečištění) a na přítomnosti kyslíku. 
Činností níže jmenovaných skupin bakterií dochází k následujícím procesům 
– rozkladu organické hmoty, nitrifikaci, denitrifikaci, amonifikaci atd.:
	desulfurikační bakterie – jejich činností dochází k redukci oxidovaných 

forem síry na sirovodík,
	denitrifikační bakterie – redukují dusičnany na dusitany a dále až na 

plynný dusík, proces probíhá v anaerobním prostředí,
	proteolytické bakterie – podílejí se na utilizaci bílkovin, předcházejí 

činnosti amonizačních bakterií,
	amonizační bakterie – rozkládají organické dusíkaté látky, zejména bílko-

viny, jejich štěpné produkty, aminy, amidy, močovinu apod. Při procesu 
se uvolňuje dusík ve formě amoniaku, při rozkladu bílkovin některé druhy 
produkují i sirovodík,

	nitrifikační bakterie – jsou citlivé na přítomnost organických látek, jejich 
výskyt je ukazatelem konečné etapy samočisticích procesů, kdy již 
výrazně převažují mineralizační pochody. Oxidují ve dvou fázích amonné 
soli na dusitany a dusičnany.
Čisticí procesy probíhající ve filtračním prostředí kořenových polí jsou 

ovlivněny i vnějšími činiteli působícími na filtrační prostředí. Jejich rozdělení 
lze definovat takto:
	Meteorologické činitele – teplota vody, teplota vzduchu, vlhkost vzduchu 

a ostatní klimatické veličiny ovlivňují vývoj vegetace a mají vliv i na vodní 
bilanci KP.

	Hydrologické a hydraulické podmínky – velikost průtoku, srážky na plochu 
KP, transpirace vody z povrchu filtrační náplně a evapotranspirace vegeta-
ce, fyzikální, chemické a hydraulické vlastnosti filtrační náplně, provedení 
nátokové a odtokové zóny filtračního pole, způsob proudění vody.

 Tyto podmínky ovlivňují hydraulické a látkové zatížení a také dobu zdržení 
odpadní vody ve filtračním prostředí. Dobu zdržení ovlivňuje také prove-
dení nátokové a odtokové zóny filtračního pole, rovnoměrnost a způsob 
proudění vody ve filtračním prostředí.

	Vliv vegetace (makrofyt) na průběh čisticích procesů, včetně odběru 
živin, závisí na druhu a zdravotním stavu porostu, jeho hustotě a zapo-
jení (včetně kořenové zóny KP), charakteru rozvoje biomasy, růstové fázi 
– aktuální části ročního období (Čížková, 1992; Květ aj., 2003). Zpočátku 
realizace KČOV byla tendence význam rostlin silně přeceňovat, zejména 
v možnostech odběru živin, které se později ukázaly jako méně významné 
(Just aj., 2004). Také v případě eliminace organického znečištění a mik-
robiálního znečištění je podíl mokřadní vegetace na povrchu filtračních 
polí druhořadý, oproti aktivitě mikrobiálního společenstva vázaného na 
filtrační substrát (Mlejnská aj., 2009; Rozkošný a Mlejnská, 2010). 

	Složení odpadní vody – informace o složení odpadní vody na přítoku jsou 
jedním z hlavních činitelů, které ovlivňují dimenze KP. Oproti teoretickým 

hodnotám, které lze při výpočtu plochy KP použít, je s využitím reálných 
měření možné dosáhnout významných úspor v investičních prostředcích, 
jak je patrné ze srovnání výpočtů v tabulce 1.

	Přídavné technologické prvky – např. zařízení pro přídavnou aeraci ve 
filtračních polích. Čisticí proces ovlivňují přídavné technologické prvky, 
např. impulsní plnění a prázdnění filtračního pole, zařízení pro přídavnou 
aeraci aj. (Šálek a Malý, 2001; Šálek a Tlapák, 2006; Rozkošný, 2008; 
Kadlec a Wallace, 2009).

Metodika
Úbytek organického znečištění vyjádřeného ukazateli BSK

5
 a CHSK-Cr, 

nerozpuštěných látek a amoniakálního dusíku byl sledován na poloprovoz-
ních modelech KČOV navržených s plochou povrchu pro 1 EO (5 m2). Šířka 
polí byla 1 m, délka 5 m. Na přítok byla přiváděna mechanicky předčištěná 
odpadní voda z jednotné kanalizace. Jeden model byl osázen rákosem 
obecným, druhý model zůstal bez vegetačního pokryvu. Sondy pro odběr 
vzorků podél polí byly umístěny v podélném profilu po 1 m. Série měření 
byly prováděny v různých ročních obdobích. 

Dále byla provedena série odběrů z kontrolních sond osazených v podél-
ném profilu KP (délky cca 30 m) dvou komunálních čistíren odpadních 
vod, napojených na jednotné kanalizační sítě, a to v obcích s přibližně 
200 a 700 obyvateli. Sondy byly osazeny v pravidelných intervalech podél 
polí v intervalu cca 5 m. Podrobné informace o zmíněných čistírnách a KP 
uvádí Rozkošný (2008). Charakterizace čistíren, dosahované koncentrace 
na přítoku a na odtoku, látkové a hydraulické zatížení uvádějí v článku 
Rozkošný a Mlejnská (2010). Obdobně jako u poloprovozních modelů, 
i u realizovaných KP byly série měření prováděny v různých ročních obdo-
bích. Úbytek znečištění vypočítaný z koncentrací ve vzorcích odebraných 
v sondách pak byl vztažen vždy k hodnotě relativní vzdálenosti sondy od 
začátku daného pole (obr. 1–3).

Pro výpočet hodnot konstant rychlosti odstranění znečištění vyjádřeného 
ukazateli BSK

5
 a N-NH

4
+ byly využity datové sady koncentrace znečištění 

v přítocích a odtocích filtračních kořenových polí, měření teploty vody, 
průtoku vody a aktuálních fyzikálních charakteristik filtračního prostředí 
(zejména hodnota pórovitosti), které byly získány měřeními a analýzami 
v období let 2000 až 2009. 

Jelikož je doba zdržení odpadní vody v KP až několik dní, je hodnocení 
založeno na zpracování dlouhodobých průměrných hodnot koncentrací 
jednotlivých ukazatelů.

Diskuse výsledků
Nerozpuštěné látky a organické znečištění

Výsledky sledování na poloprovozních modelech KP a také KP dvou 
komunálních ČOV prokázaly exponenciální průběh úbytku znečištění pro uka-
zatele organického znečištění a pro nerozpuštěné látky. V KP komunálních 
ČOV byl zjištěn úbytek organického znečištění 60 % v relativní vzdálenosti 
0,2 od přítoku (tj. ve vzdálenosti 8 až 10 m od nátokového rozdělovacího 
potrubí) a 80 % ve vzdálenosti 0,6 od přítoku (tj. ve vzdálenosti přibližně 
25 m). V poloprovozních modelech pak byl zjištěn pokles organického 
znečištění biologicky odbouratelného o 70 % v relativní vzdálenosti 0,3 
(v obou polích). Pro NL byl pro KP úbytek 80 % patrný v relativní vzdálenosti 
0,3 (tj. ve  vzdálenosti 12–15 m). V poloprovozních modelech pak byl zjiš-
těn pokles koncentrace nerozpuštěných látek o více než 90 % v relativní 
vzdálenosti 0,3 (v obou polích). Podle měření jsou NL eliminovány prakticky 
v polovině délky KP. To odpovídá výsledkům zjištěným pro KP v zahraničí 
(Kadlec a Wallace, 2009).

Na obr. 1 a 2 jsou zobrazeny aproximace průběhu úbytku organického 
znečištění a nerozpuštěných látek u poloprovozních modelů KP s horizon-
tálním podpovrchovým prouděním mechanicky předčištěné vody o ploše 
5 m2 s porostem rákosu obecného stanovené z průměrných hodnot 
koncentrací.

Obr. 1. Průběh úbytku organického znečištění v podélném profilu filtračních 
polí s horizontálním podpovrchovým prouděním

Obr. 2. Průběh úbytku nerozpuštěných látek v podélném profilu filtračních 
polí s horizontálním podpovrchovým prouděním
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Amoniakální dusík
Pro ukazatel amoniakální dusík má změna koncentrace podél KP spíše 

polynomický charakter (obr. 3). Přibližně v první třetině až polovině délky 
pole dochází k nárůstu koncentrace N-NH

4
+ z důvodu přeměny dusíku pří-

tomného ve vodě v organických formách na amonné ionty. Dále dochází 
k poklesu koncentrace amoniakálního dusíku v důsledku probíhajících 
čisticích procesů. Jde o procesy nitrifikace v oxických zónách kolem kořenů 
makrofyt (Vymazal, 1995), těkání amoniaku a sorpce amonných iontů. Bez 
přítomnosti volné hladiny je však těkání amoniaku minimální, navíc pH 
odpadních vod je většinou příliš nízké na vznik plynného amoniaku. Obvyklá 
hodnota pH vody měřená na přítocích do KP je v rozmezí 6,0 až 8,0. Míra 
poklesu je závislá na aktuálních klimatických podmínkách ovlivňujících 
teplotu vody a mikrobiální aktivitu a také závisí na době zdržení vody v KP. 
Srovnání účinnosti čištění ve vegetačních a nevegetačních obdobích uvádějí 
Rozkošný a Mlejnská (2010).

Fosfor
Dosavadní výzkumy ukazují, že hlavním procesem eliminace fosforu 

z odpadní vody při průchodu filtračním prostředím KP KČOV s kontinu-
álním podpovrchovým horizontálním prouděním je sorpce na filtrační 
materiál a také na zachycené kalové částice. Během vegetačního období 
se na snižování množství fosforu v odpadní vodě podílí i odběr vegetací. 
Výzkum probíhající v Ústavu vodního hospodářství krajiny Fakulty stavební 
VUT v Brně ověřil porovnání sorpčních vlastností a možnosti využití běž-
ného filtračního prostředí (říční štěrk, drcený vápenec, vodárenský písek) 
s netradičními filtračními materiály (drcená vysokopecní struska a škvára, 
písek sycený KMnO

4
) při procesu poutání fosforu (Šálek, Kriška a Roz-

košný, 2011). Několik autorů potvrdilo, že netradiční materiály dosahují 
v oblasti sorpce fosforu výrazných hodnot. Například struska jako vedlejší 
produkt průmyslové výroby dosahuje adsorpční kapacity až 44,2 g P na kg 
struskového materiálu (v závislosti na koncentraci železa v materiálu). Pro 
názornost, orniční vrstva půdy dosahuje běžně hodnot 4,2–5,2 g P na 1 kg 
půdy (Šálek, Kriška a Rozkošný, 2011). Filtrační materiál běžně používaný 
pro KČOV dosahuje sorpční kapacity 0,93–1,15 g P na 1 kg štěrkové 
náplně. Co se týče zeolitů (clinopriolit), které jsou většinou používány pro 
odstranění amonných iontů z odpadní vody, byly naměřeny hodnoty 2,15 g 
P na 1 kg zeolitu (Malá a Vybíralová, 2003). Vzájemná vazba mezi adsorpcí 
fosforu a extrahovatelným železem a hliníkem ukazuje, že adsorpce fosforu 
je výraznější na extrahovatelných iontech hliníku (r2 = 0,890) než železa 
(r2 = 0,736). Podle výsledků lze soudit, že vybrané průmyslové materiály 
vedlejší produkce a speciální adsorpční materiály mohou být použity samo-
statně nebo v kombinaci s minerální náplní, což vede ke zlepšení čisticího 
účinku KČOV také v oblasti pH, hydraulické vodivosti a strukturální stability 
těchto materiálů (Šálek, Kriška a Rozkošný, 2011). Zahraniční zkušenosti 
s filtračními materiály s vyšší sorpcí fosforu uvádí např. Vohla aj., 2011.

Maximální sorpční kapacitu filtračního materiálu lze určit pomocí Lang-
muirovy izotermy (Taylor a Ellis, 1978). Mezi další modely běžně používané 
v chemii půdy patří Freundlichova a Tempkinova izoterma (Reddy aj., 1999). 
Přestože adsorpční izotermy samy o sobě nenaznačují mechanismus, 
podílejí se na zobrazení vztahu mezi množstvím adsorbované a rozpuštěné 
látky za daných podmínek (Taylor a Ellis, 1978).

Hodnoty konstant úbytku znečištění ve filtračních kořenových 
polích

Ze souborů analýz vzorků odpadních vod a měření jejich fyzikálně-che-
mických charakteristik v terénu byl proveden výpočet hodnot konstant 
rychlosti K

T
 úbytku znečištění na základě aktuálních doplněných časových 

řad z několika čistíren, včetně údajů z poloprovozních modelů filtračního 
pole. Plocha pole, hloubka a délka byly uvažovány jako konstantní parame-
try. Do výpočtu byly zahrnuty měřené hodnoty průtoku vody a koncentrací 
znečištění na přítoku a na odtoku z KP a aktuálně zjištěné charakteristiky 

filtračních materiálů. Dlouhodobá průměrná hodnota konstanty K
T
 byla 

vypočtena 0,16 1/d. Korelační analýza prokázala těsnou závislost hodnoty 
konstanty úbytku znečištění BSK

5
 na aktuálním průtočném množství (kore-

lační koeficient r2 = 0,53 – 0,98). Dále byla korelací prokázána závislost 
na vstupní koncentraci znečištění a na teplotě vody. Pro amoniakální dusík 
byly vypočteny z údajů z několika čistíren průměrné hodnoty konstanty 
K

T
 v rozpětí 0,08 až 0,16 1/d.
Při výpočtu plochy kořenových polí podle návrhového látkového a hyd-

raulického zatížení se standardně uvažuje hodnota rychlosti odstraňování 
znečištění K

BSK
 0,10 m/d. Tato hodnota byla doporučena v textu Evropské 

směrnice (Cooper, 1990) a vychází z britských zkušeností s navrhováním 
kořenových čistíren. Z našich podkladových dat byla spočtena hodnota 
nižší, a to 0,06 ~ 0,076 m/d (Rozkošný, 2008). Vzájemnou provázanost 
konstanty úbytku znečištění a rychlosti odstraňování znečištění ukazují 
rovnice [4] a [5].

Návrh plochy filtračních kořenových polí
Kořenová pole KČOV se navrhují na organické zatížení odpovídající 

uvažované produkci BSK
5
 (g/os/d) a množství odpadních vod Q (m3/d). 

Základními rovnicemi používanými pro návrh filtračních polí s horizontálním 
podpovrchovým prouděním jsou následující rovnice, které byly odvozené 
z kinetiky prvního řádu pro odstranění BSK

5
 za předpokladu pístového toku 

(Kadlec, 2000; Kadlec, 2007; Mitchell a McNevin, 2001):

C = C
0
 . e  [1]

Plocha KP se počítá podle rovnice:

A = Q . (ln C
0
 – ln C) / (K

T
 . d . n) [2]

Při uvažování pozaďových hodnot koncentrace organického znečištění 
vyjádřeného ukazatelem BSK

5
 má rovnice [2] tvar:

A = Q . ln [(C
0
 – C*) / (C – C*)] / (K

T
 . d . n) [3]

Závislost konstanty rychlosti odstraňování znečištění na teplotě vody 
podle následujícího vztahu uvádějí Conley aj. (1991):

K
T
 = K

20
 . 1,06 T – 20 [4]

Vztah mezi rychlostí odstraňování znečištění a proměnnými prostředí 
lze stanovit podle následující rovnice:

K
BSK

 = K
T
 . n . d [5]

Legenda:
A plocha filtračního kořenového pole (m2),
Q průměrný denní průtok (m3/d),
C koncentrace znečištění na odtoku (mg/l),
C

0
 koncentrace znečištění na přítoku (mg/l),

C* pozaďové hodnota koncentrace znečištění (mg/l),
n pórovitost (-),
d hloubka náplně filtračního kořenového pole (m),
K

BSK
 rychlost odstraňování znečištění (m/d),

K
T
 konstanta rychlosti odstranění znečištění (1/d),

t doba zdržení vody ve filtračním kořenovém poli (d),
T teplota vody (0C),
K

20
 konstanta rychlosti odstranění znečištění pro T = 20 0C (1/d).

Evropská směrnice z roku 1990 doporučuje pro čištění městských 
splaškových vod hodnotu rychlosti odstraňování znečištění K

BSK
 = 0,1 m/d 

(viz rovnice na výpočet plochy kořenových polí [2] a [3]), což většinou dává 
návrhovou plochu KP 5 m2/EO. V současné době se v zahraničí používá 
hodnota 0,075–0,085 m/d pro zajištění vyšší účinnosti systému (Vymazal 
aj., 2008). Pro účinné odstraňování amoniakálního dusíku je nutné volit 
hodnotu rychlosti odstraňování výrazně nižší – cca 0,025 m/d (Vymazal aj., 
2008), nebo je nutná úprava technologie či provozu KP. Na základě vlastního 
průzkumu projektové dokumentace asi třiceti KČOV bylo zjištěno, že se 
v České republice při návrhu KP počítá běžně s hodnotou K

BSK
 = 0,1 m/d 

(Šálek, Rozkošný a Kriška, 2008; Mlejnská aj., 2009). V tabulce 1 jsou 
uvedeny rozdíly v potřebné ploše KP na odstranění definovaného množství 
organického znečištění v závislosti na volbě hodnoty rychlosti úbytku 
znečištění K

BSK
. Současně je možné provést srovnání nezbytné plochy KP 

v závislosti na koncentraci organického znečištění na přítoku.
Průměrná návrhová plocha filtračních kořenových polí KČOV je v České 

republice 5,7 m2/EO (Zavadil, 2000). Terénní průzkumy však prokázaly, že 
skutečná hodnota je podstatně vyšší, neboť poměr skutečného a návrhového 
organického zatížení se pohybuje většinou v rozmezí 0,3–0,6 (Rozkošný 
a Mlejnská, 2010). Průměrné zatížení na přítoku do filtračních polí zjištěné 
během průzkumu v období 1992–2007 odpovídalo hodnotě 4,1 g BSK

5
/m2/d 

(údaje z 28 KČOV), což dává specifickou plochu 15 m2/EO (Zavadil, 2000). 
Rozdíl mezi projektovaným a skutečným počtem EO je způsoben tím, že 
v současné době 1 EO v malých obcích většinou představuje dva připojené 
obyvatele (Vymazal aj., 2008). Výsledné hodnoty plochy KP modelových 

Obr. 3. Průběh úbytku amoniakálního dusíku v podélném profilu filtračních 
polí s horizontálním podpovrchovým prouděním
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příkladů uvedených v tabulce 1 ukazují, že při 
zahrnutí poznatků z terénních průzkumů míry 
znečištění odpadních vod v dané lokalitě je 
možné významně redukovat teoretickou hodnotu 
plochy KP na jednoho EO na 5 m2. Při výpočtech 
potřebné plochy filtračních kořenových polí 
je však nutné brát ohled na výhledový počet 
připojených obyvatel. Kořenové čistírny, jejichž 
biologický stupeň čištění představují právě 
filtrační kořenová pole, musí být projektovány 
tak jako jiné typy čistíren na výhledový počet 
obyvatel, který je dán plánem rozvoje dané 
lokality. Ve většině případů tyto výhledy obsa-
hují nárůst obyvatel, ve skutečnosti se však 
lze setkat i s pravým opakem a počet obyvatel 
postupně klesá, čímž samozřejmě narůstá spe-
cifická plocha. Pro zajištění bezproblémového 
a dostatečného odstranění nerozpuštěných látek 
(až k hodnotám okolo 90 %) je nutné věnovat 
pozornost správnému návrhu objektů mechanic-
kého předčištění odpadních vod, jejich provozu 
a údržbě. V případě požadavku na odstranění 
dusíku a fosforu je vhodnější volit úpravy tech-
nologie čištění (hybridní umělé mokřady s KP 
s vertikálním a horizontálním prouděním vody, 
systémy pulsního plnění a prázdnění polí, umělé provzdušňování, volba 
filtračních materiálů s vysokou sorpční schopností).

Technická norma ČSN 75 6402 uvádí jako návrhový parametr pro 
výpočet plochy KP s kontinuálním podpovrchovým horizontálním průto-
kem vody látkové zatížení organickým znečištěním vyjádřené ukazatelem 
BSK

5
. Doporučené rozmezí látkového zatížení je 6–10 g BSK

5
/1 m2/d. 

Při srovnání s hodnotami vypočtenými z návrhových hodnot pro jednotlivé 
ukázkové situace v tabulce 1 je patrné, že v několika případech by bylo 
vhodné plochu KP na 1 EO zvýšit, např. z hodnoty 2,5 m2 na hodnotu 3 
až 3,5 m2 (4 EO, C

0
 200 mg/l). Potom bude látkové zatížení KP 10,0, 

respektive 8,6 g BSK
5
/1 m2/d.

Závěr
Mezi čisticí procesy podílející se na odstraňování znečištění odpadních vod 

při průchodu filtračními kořenovými poli KČOV patří zejména sedimentace, 
filtrace, sorpce, srážení a flokulace, rozklad, syntéza, oxidace a redukce. 
Rozhodující je činnost mikroorganismů porůstajících povrch filtrační náplně 
a kořeny rostlin. Mikroorganismy se podílejí na rozkladu dusíkatých organic-
kých látek, rozkladu celulózy, tuků, škrobů, cukrů a organických a anorga-
nických sloučenin fosforu a na redukci sloučenin síry. Tyto mikroorganismy 
zajišťují především destrukci organického znečištění. Zpočátku realizace 
KČOV byla tendence význam rostlin silně přeceňovat, zejména v možnostech 
odběru živin, které se později prokázaly jako méně významné.

Z provedených terénních průzkumů vyplývá, že jednotková plocha KP 
u čistíren navrhovaných v České republice je v rozsahu od 0,8 do 10 m2 na 
EO, přičemž nejčastěji je navrhována plocha cca 5 m2 (Kočková aj., 2000; 
Zavadil, 2000; Vymazal, 2002; Šálek, Rozkošný a Kriška, 2008; Mlejnská 
aj., 2009). Základní návrhový parametr – jednotková plocha KP v m2 na jed-
noho EO – je v průměru 5,7 m2/EO (Zavadil, 2000). Tato plocha má zaručit 
dostatečné a spolehlivé odstraňování nerozpuštěných látek a organických 
látek, jejichž koncentrace a látkové množství lze charakterizovat ukazateli 
BSK

5
 a CHSK. Také celková plocha jednotlivých KP leží v širokém rozsahu 

od 20 do 3 900 m2. Skutečná specifická plocha, zjištěná na základně sku-
tečného zatížení, je však podstatně větší (od 3 do 108 m2/EO) s průměrem 
30 m2/EO, což znamená, že přestože po stránce projektu je část filtračních 
kořenových polí KČOV poddimenzována, ve skutečnosti jde o předimenzova-
ná čisticí zařízení. Průzkum složení a množství odpadních vod v dané lokalitě 
a využití zjištěných hodnot při návrhu dimenzí KP může vést k významným 
úsporám prostoru a investičních prostředků při jejich realizaci. Na druhou 
stranu je pak třeba zajistit adekvátní mechanické předčištění odpadních vod 
a v případě požadavku na odstraňování dusíku a fosforu přikročit ke změnám 
uspořádání či provozu KP.

V současnosti probíhají výzkumy zaměřené na intenzifikaci čisticího účinku 
KP, zejména pro odstraňování dusíku, a to pomocí pulsního plnění anebo 
prázdnění, využitím přídavné aerace (Kadlec a Wallace, 2009; Kriška, Roz-
košný a Šálek, 2011), popř. i kompaktním návrhem kombinace části koře-
nového filtru s horizontálním kontinuálním prouděním a části s vertikálním 
prouděním s pulsním plněním (Kršňák a Douša, 2011; Vymazal a Kröpfelová, 
2009; Garcia-Perez aj., 2008). Řešení v oblasti efektivního odstranění fos-
foru během procesu čištění odpadních vod v horských oblastech přináší pro 
malé ČOV možnost využití vhodných filtračních materiálů, poutajících fosfor 
výraznější mírou než běžně používané přírodní materiály (Kriška, Rozkošný 
a Šálek, 2011). Tyto postupy mohou vést k podstatnému zvýšení účinnosti při 
odstraňování dusíku a k pozitivní  změně redox potenciálu a obsahu kyslíku 
ve vyčištěné vodě na odtoku. To je významné z hlediska dopadu vypouštěných 
vod na vodní prostředí recipientů (Mlejnská aj., 2009).

Poděkování
Př íspěvek by l  zpracován s podporou výzkumného záměru 
MZP0002071101. 
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vZNIk PoJMU PovrchovÉ voDY 
v ČEskÉM voDNÍM PrÁvU

Arnošt Kult
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Souhrn
Článek se věnuje pojmu povrchové vody a jeho odbornému užívání 

v českému vodnímu právu. S ohledem na zpracování tohoto článku bylo 
provedeno podrobné porovnání německého znění jak Obecného občan-
ského zákoníku z roku 1811, tak říšského vodního zákona č. 93/1869 
ř. z. s příslušnými českými překlady. Český vodní zákon č. 71/1870 
čes. z. z. byl vydán jak v německé, tak v české verzi. To umožnilo rovněž 
provést obdobné porovnání. Zákon č. 11/1955 Sb., ve znění zákona 
č. 12/1959 Sb., a následně i zákon č. 138/1973 Sb., do určité míry, 
z výše uvedených zákonů pojmově vycházel – tak byl dán základ i pro 
definici povrchových vod obsaženou v § 2 zákona č. 254/2001 Sb.

Úvod 
Tento poměrně stručný příspěvek předkládá výsledky provedené his-

toricko-právní a lingvistické analýzy běžně užívaného pojmu povrchové 
vody. Zdánlivě se může čtenáři zdát, že se autor věnoval „ryze okrajové 
záležitosti“. V současnosti je samozřejmě možné označit za aktuálnější 
celou řadu klíčových technicko-administrativních problémů jak z oblasti 
veřejné správy, tak i stále aktuální problematiku spojenou s implementací 
některých evropských směrnic. 

Největším problémem u každého zpracovatele odborných článků i pub-
likací bývá především získání všech potřebných podkladů – nejinak tomu 
bylo i v tomto případě. Nejdříve je zapotřebí se zmínit o Obecném občan
ském zákoníku, který lze označit za základní právní dokument pro celé 
bývalé Předlitavsko. Určitý, byť nevelký, počet ustanovení měl vodoprávní 
(tím i veřejnoprávní) charakter. V současné době je dostupný (prostřednic-
tvím sítě Internet) též původní německý text říšského vodního zákona č. 
93/1869 ř. z. [7]. Lze jej porovnat s českým překladem uvedeným v pub-
likaci J. Ševčíka [4]. Autorovi článku se podařilo rovněž získat německý 
text [2] tzv. vládní předlohy použitý k tvorbě českého zákona zemského 
č. 71/1870 čes. z. z. [5] a časově dřívější německou verzi téhož zákona 
(v příloze publikace A. Randy [3]). Vedle uvedených podkladů ryze právního 

a kontrolu kořenových čistíren odpadních vod. Návrh pro MŽP ČR, 2008. 47 s. 
(depon. u autorů).

Vymazal, J. a Kröpfelová, L. Removal of organics in constructed wetlands with horizontal 
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2009, 407, p. 3911–3922.
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Wastewater treatment processes in reedbeds (Rozkošný, M.)

Key words
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The paper is focused on presenting the results of the ongoing response 
monitoring of treatment processes in the removal of basic monitored pol-
lution indicators (suspended solids, organic pollution, ammonia nitrogen, 
total phosphorus) during the transport of municipal waste waters through 
filtration reed-beds (KP) with the horizontal subsurface continuous flow. 
It is now virtually the only implemented way of the possible arrangement 
of reed-beds in the Czech Republic for treatment plant connected to the 
municipal sewerage systems and the prevailing method for domestic 
wastewater treatment plants, which include constructed wetlands. 
Furthermore, the results of calculations are presented the values of 
removal rate constant and pollution removal velocity values, which are 
part of the equations needed to calculate the area of reed-beds to remove 
a defined amount of municipal wastewater pollution.

charakteru byla použita jak publikace [1], tak i Staročeská textová banka 
(online) [13].

Pojem voda ve staročeštině a češtině  
počátku 19. století

V první české kodifikaci obsažené ve Vladislavském zřízení zemském 
(z roku 1500) bylo stanoveno, že splavné řeky, stejně jako silnice, jsou 
veřejné (obecným statkem). Uvádíme citaci z publikace [1]: 

„574. Nalezli vuobec za právo: Že silnice starodávnie svobodné býti mají 
každému a každý na svém gruntu má silnici opravovati. Neopravíli, vyjedúli 
podlé té cesty na jeho grunty, že toho hájiti žádný nemá, neb jest tú škodu 
sám sobě vinen, poněvadž silnice neopravil na gruntu svém. A také silnice 
na vodách, jeziech v prostředku mají býti odevřieny svobodně tak, jakž 
od starodávna vždycky bývalo, bez překážky, tak aby lidé mohli doluov 
i nahoru jezditi bez útiskuov i bez překážky s lodimi i lesy.“ 

Dále je zapotřebí se zmínit rovněž o čl. 497 a 498 (podle nové edice):

„497 Nalezli vuobec za právo: Každý nápadní vodu na svém gruntu muož 
ji pojieti k své potřebě.“

„498 Nalezli vuobec za právo: Že každý muož vodu na svých gruntiech 
pojieti a po svých gruntiech ji vésti a zase též po gruntiech svých do sta
rého toku ji pustiti.“ 

Pojem vody obsažený ve čl. 574 je zapotřebí chápat spíše jako řeky nebo 
potoky – podle dnešní terminologie (§ 43 zákona č. 254/2001 Sb. [11]) by 
se jednalo o vodní toky. Naopak u čl. 497 šlo spíše o vodu (v současnosti 
ji umíme definovat především jako H

2
O). Na základě formulace čl. 498 je 

možné se spíše přiklonit k tomu, že zde jde o vodu (ve smyslu substance 
– látky), která je odebírána (převáděna). Díky dostupnosti Staročeské tex
tové banky (online) [13] se podařilo prostřednictvím sítě Internet nalézt 
rovněž následující úryvky z textů:

„… přiblíži sě k jednej vodě. Ta voda Sázava slove, ježto i dnes pod 
klášter plove.“1

„Ta voda Tigris teče ottud do Kaldí, toho města, a to jest velmi veliké 
město a krásné.“2

Bylo by možné v tomto výčtu dále pokračovat. Z uvedeného je zřejmé, 
že ve staročeštině byla voda jednoznačně též synonymem pro pojem řeka 
(či potok). V pětisvazkovém Slovníku českoněmeckém Josefa Jungmanna 
(v současnosti dostupném prostřednictvím sítě Internet [14]) je na str. 

1  [Legenda o svatém Prokopu]; 60. léta 14. století; edice; Hradecký rukopis; Pate-
ra, Adolf; Praha; 1881 strana_edice 13 folio 5v vers 169.
2  [Cestopis tzv. Mandevilla v překladu Vavřince z Březové]; polovina 15. století; 
rukopis; Česko; Praha; Strahovská knihovna; DG III 7 folio 127r.
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Česká verze, tj. oficiální překlad uvedený v publikaci J. Ševčíka [4], měl 
následující znění:

„Právní vlastnost vod posuzována buď dle pravidel obecného práva 
občanského a zvláště dle toho, co nařízeno v §§ 2–7 tohoto zákona.“

Paragraf 3 k tomu stanovil:

„Auch die nicht zur Fahrt mit Schiffen oder gebundenen Flößen dienen
den Strecken der Ströme und Flüsse sowie Bäche und Seen und andere 
fließende oder stehende Gewässer sind öffentliches Gut, und soweit sie 
nicht in Folge gesetzlicher Bestimmungen oder besonderer Privatrechtstitel 
jemandem zugehören. Die den Besitz Schützenden Vorschriften des allge
meines bürgerlichen Rechtes werden hierdurch nicht berührt.“

Odpovídající překlad obsažený v publikaci [4] byl formulován takto:

„Také části veleřek a řek, po kterých nejezdí lodi a vory, též potoky 
a jezera a jiné vody tekoucí neb stojaté jsou statkem veřejným, pokud 
podle zákonných ustanovení nebo z nějakého zvláštního titulu soukromo
právního někomu nenáležejí. Tím nejsou dotčena ustanovení obecného 
zákona občanského, jež chrání držbu.“

Obdobně lze zmínit i § 5:

„Privatbäche und sonstige fließende Privatgewässer sind, in sofern 
nichts anderes nachgewiesen wird, als Zugehör derjenigen Grundstücke 
zu betrachten, und zwar nach Maßgabe der Uferlänge eines jeden Grund
stückes.“

Překlad v publikaci [4] měl toto znění:

„Potoky a jiné tekoucí vody soukromé pokládány buďte, neprokáželi se 
nic jiného, za příslušenství pozemků, po kterých neb mezi kterými tekou, 
a to podle délky břehů každého pozemku.“

Bylo by možné pokračovat dále. Pouze u § 12 byl v české verzi použit 
pojem vodstvo:

„Voda, kterou majetník pozemku z vodstva soukromého odvedl a jí 
nespotřeboval, budiž, prve než přijde na pozemek cizí, vedena nazpět do 
původního řečiště, leč že by se jiným odvedením vody takové ostatním 
majetníkům právo k vodě majícím škody neučinilo.“

Vedle pojmu Gewässer [vodstvo] se v zákonu rovněž vyskytoval i pojem 
Wasser [voda] (například v § 4). Zákon znal podzemní vodu („v pozemku 
uzavřenou a z něho se prýštící“), vody z atmosférických srážek, vodu 
uzavřenou (v studních, rybnících, cisternách, nádržích na soukromém 
pozemku, v kanálech, potrubí atd.). Naopak pojem vodstvo6 se používal 
pro řeky (včetně vedlejších ramen) a potoky – ve zkratce lze říci, že šlo 
o tekoucí (povrchové) vodstvo. 

Český zákon zemský č. 71/1870 čes. z. z.
Na základě říšského vodního zákona č. 93/1869 ř. z. [7] byl vydán 

český zákon zemský č. 71/1870 čes. z. z., o tom, kterak lze vody užívati, 
ji svozovati a jí se brániti [4] a [5]. Ten platil (s menšími změnami) až do 
doby vydání zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství [8]. 

Český zákon [5] (stejně jako zákon č. 93/1869 ř. z. [7]) členil vody 
(vodstvo) na veřejné a soukromé. Uvedená problematika byla pojednána 
v § 1–3 zákona zemského č. 71/1870 čes. z. z. [5]. Citaci již provádět 
nebudeme, tento předpis ve značné míře „doslovně“ přebíral jednotlivá 
ustanovení říšského zákona č. 93/1869 ř. z. [7].

Zákon č. 11/1955 Sb. – povrchové vody a vodní tok
Zcela zásadní změnou (ne však na základě lepší legislativní koncepce) 

bylo v českém vodním právu vydání zákona ze dne 23. března 1955 č. 11, 
ve znění zákona ze dne 20. února 1959 č. 12 Sb., o vodním hospodářství, 
v úplném znění podle přílohy vyhlášky č. 13/1959 Sb. [8]. Zde se také 
poprvé objevil pojem povrchové vody. 

Jestliže zákon zemský č. 71/1870 čes. z. z. [5] přeložil (kromě jediné 
výjimky) pojem Gewässer jako vody – šlo sice o „nesrovnalost“ – při cel-
kovém zaměření na problematiku vodstva (nikoliv na užívání vod v hospo-
dářství) to v běžné vodoprávní praxi nezpůsobovalo až tak nepřekonatelné 
obtíže. Byl totiž používán převážně plurál vody – takto se označovaly pře-
vážně řeky či potoky, tj. vodní toky (podle dnešní terminologie – viz § 43 
zákona č. 254/2001 Sb. [11]). Pojem povrchové vody (a též podzemní vody) 
lze nalézt (bez předcházející definice) hned v § 1 tohoto zákona:

„Veškeré povrchové a podzemní vody slouží k zabezpečení hospodář-
ských a jiných společenských potřeb.“

Dále se použil v § 2:

„S povrchovými a podzemními vodami je třeba plánovitě hospodařit 
technicky i ekonomicky nejvhodnějšími prostředky a způsoby tak, aby byla 
udržena rovnováha mezi kapacitou vodních zdrojů a potřebou vody a aby 
byl zachován vyhovující stupeň čistoty vody.“

6  Poznámka: Pojem Gewässer [vodstvo] je v původním německém znění uveden jak 
v singuláru das Gewässer, tak plurálu die Gewässer. V češtině (byť to nebývá často) 
se užívá pojem vodstvo – plurál však pro češtinu zní značně neobvykle. Označení 
voda (vody) proto není zcela ekvivalentní pojmu Gewässer.

144–146 v pátém dílu podrobně pojednán pojem voda (woda). Na str. 
145 se uvádí:3 

Nejdůležitější je závěr uvedené citace: „Wody, pl. Gewässer“ (die 
Gewässer)4.

Pojem Gewässer používaný v Obecném občanském 
zákoníku z roku 1811

V roce 1811 byl vydán Obecný občanský zákoník – Allgemeines bürger
liches Gesetzbuch (ABGB) [6] (byl vyhlášen patentem ze dne 1. června 
1811 č. 946 sb. z. s.). V něm se nacházela rovněž vodoprávní ustanovení. 
Tento zákon u nás platil v období 1811–1950 (téměř 140 let). V Rakousku 
je dosud používán (byl částečně změněn – přibližně jen 1/4) – obdobně je 
platný i na území Lichtenštejnska. Připravoval se přes 40 let – k vyhlášení 
došlo až v roce 1797 (s ohledem na prověření jeho správnosti) jen pro 
Halič. Teprve po 14 letech se jej „odvážili“ vídeňští legislativci rozšířit na 
zbytek Předlitavska. Práce na zákoníku započaly za Marie Terezie, která 
k sestavení zákona ustavila odbornou komisi. Pojem Gewässer [vodstvo] 
se nacházel například v § 407:

„Wenn in der Mitte eines Gewässers eine Insel entsteht, so sind die 
Eigentümer der nach der Länge derselben an beiden Ufern liegenden Grund
stücke ausschließend befugt, die entstandene Insel in zwei gleichen Teilen 
sich zuzueignen, und nach Maß der Länge ihrer Grundstücke unter sich 
zu teilen. Entsteht die Insel auf der einen Hälfte des Gewässers, so hat 
der Eigentümer des näheren Uferlandes allein darauf Anspruch. Inseln auf 
schiffbaren Flüssen bleiben dem Staate vorbehalten. [Vznikneli uprostřed 
vody (vodstva, vodního toku) ostrov, jsou vlastníci pozemků, které leží na 
obou březích podél ostrova, oprávněni výlučně si přivlastnit vzniklý ostrov 
dvěma stejnými díly a rozdělit si ho podle poměru délky svých pozemků. 
Vznikneli ostrov v jedné polovině vody (vodstva, vodního toku), má na 
něj nárok pouze vlastník bližšího břehu. Ostrovy ve splavných řekách 
zůstávají vyhrazeny státu.]“ 

Překlad byl autorem tohoto článku upraven do novější češtiny, podařilo 
se rovněž získat původní starý český text5: 

„Vznikneli uprostřed vody ostrov, jsou vlastníci pozemků, které na obou 
březích podél ostrova leží, výlučně oprávněni přivlastniti si vzniklý ostrov 
dvěma stejnými díly a rozděliti sobě podle délky svých pozemků. Vznikneli 
ostrov v jedné polovici vody, má naň vlastník bližšího břehu sám nárok. 
Ostrovy ve splavných řekách zůstávají vyhrazeny státu.“

S největší pravděpodobností je počátkem novodobého právního používání 
pojmu vody právě tento český překlad. V návaznosti na slovník Josefa 
Jungmanna [14] (str. 145 pátý díl) lze uvedené souvislosti z historického 
a jazykovědného hlediska zcela pochopit. To, že označení voda postupně 
ztrácelo význam řeky či potoka, však následně způsobilo mnohé obtíže. 
Další zákony (resp. překlady) již na zavedenou zvyklost navazovaly (resp. 
i musely), protože ABGB byl „základním kamenem“ celého tehdejšího 
právního systému. Na závěr této části uvedeme znění § 409 ABGB [6]:

„Wenn ein Gewässer sein Bett verläßt, so haben vor allem die Grundbe
sitzer, welche durch den neuen Lauf des Gewässers Schaden leiden, das 
Recht, aus dem verlassenen Bette oder dessen Werte entschädigt zu 
werden. [Opustíli voda (vodstvo, vodní tok) své řečiště, mají především 
majitelé pozemků, kteří jsou novým tokem vody poškozeni, právo, aby se 
jim za opuštěné řečiště nebo z jeho ceny dala náhrada.]“

Překlad byl částečně upraven do novější češtiny – původní česká verze 
z 19. století byla tato:

„Opustíli voda své řečiště, mají především držitelé pozemků, kteří novým 
tokem vody škodu berou, právo, aby se jim z opuštěného řečiště nebo 
z jeho ceny dala náhrada.“

Pojem voda vyskytující se v překladu říšského vodního 
zákona č. 93/1869 ř. z.

V roce 1869 vyšel říšský vodní zákon č. 93/1869 ř. z. [7], který sloužil 
v oblasti vodního práva jen jako zákon rámcový. V § 1 bylo stanoveno:

„Die rechtliche Eigenschaft der Gewässer ist nach den Grundsätzen 
des allgemeinen bürgerlichen Rechtes und insbesondere nach den Be
stimmungen der §§ 2–7 dieses Gesetzes zu beurteilen.“

3  Poznámka: Písmeno „g“ se četlo jako j, naopak „j“ foneticky odpovídalo dneš-
nímu „í“.
4  Zajímavá je i jiná souvislost. V latině se používala aqua nejen pro označení vody, 
ale i vodních par (mraků). Vyskytoval se častý obrat „aqua et igni interdicere [zapo-
vědět užívání vody a ohně – tj. dát do klatby, poslat do vyhnanství]“. Pojem aqua 
se také používal vedle lacus i pro jezero – případně pro řeku a potok (vedle flumen 
a rivus). Často se aqua používala též k označení deště (velmi intenzivního). Rovněž 
vodovod se nazýval aqua. Plurál aquae [vody] byl používán pouze pro léčivé prame
ny, přeneseně pak pro lázně.
5  Jde o první polovinu 19. století – přesné datum vzniku se bohužel nepodařilo zjistit.
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Paragraf 6 měl následující znění:

„(1) Obyčejným způsobem, k němuž není třeba zvláštního zařízení, 
jako ke koupání, praní, mytí, napájení a plavení zvířat, k vodním a ledním 
sportům může užívat každý povrchových vod bez povolení nebo souhlasu 
vodohospodářského orgánu. Povolení nebo souhlasu vodohospodářského 
orgánu není třeba ani ke zřizování jednoduchých zařízení na jednotlivých 
nemovitostech k zachycení vody a k ochraně jednotlivých nemovitostí 
proti škodlivým účinkům vod. Obecným užíváním vod a jednoduchými 
zařízeními k zachycení vod a k ochraně nemovitostí nesmějí se poško
zovat břehy, vodohospodářská zařízení, zařízení pro chov ryb, měnit 
odtokové poměry, zhoršovat jakost vody, ani poškozovat obecné zájmy 
a práva jiných.

(2) V případě obecného nebezpečí může vodohospodářský orgán upravit 
nebo i zakázat obecné užívání povrchových vod a provádění jednoduchých 
zařízení; v ostatních případech může tak učinit jen v součinnosti s dotče
nými orgány.“

V tomto paragrafu byla obsažena formulace „k zachycení vody“ – na rozdíl 
od stávající obsažené v § 6 zákona č. 254/2001 Sb. [11] „k zachycování 
povrchových vod“; dále pak obecné užívání vod místo stávajícího obecného 
nakládání s povrchovými vodami. V daném případě šlo možná o převzetí 
příslušného ustanovení zákona č. 71/1870 čes. z. z. [5]. Do určité míry 
však nedůsledné – lze říci, že § 6 vůbec „nelokalizoval“ tzv. obecné naklá
dání s vodami (používáme pojem zákona č. 254/2001 Sb. [11]), tj. zda 
jde o užívání ve veřejném vodstvu (veřejné vodě) či v soukromém vodstvu 
(soukromých řekách a potocích).7 Paragraf 8 s názvem „Zvláštní užívání 
vod“ měl odstavec 1 s následujícím zněním:

„Povolení vodohospodářského orgánu je třeba: 
a) k užívání povrchových vod, k zachycování vod na jednotlivých nemovi

tostech a k ochraně nemovitostí proti škodlivým účinkům povrchových 
vod jiným způsobem, než jak je uvedeno v § § 6 a 7, jakož i k užívání 
vod podzemních;

b) k vypouštění odpadních vod do povrchových nebo podzemních vod;
c) ke zřizování vodohospodářských děl a zařízení potřebných k účelům 

uvedeným pod písm. a) a b).“

Pojem povrchové vody se vyskytoval i v ustanovení § 12 odst. 1:

„Kdo jakýmkoli způsobem nakládá s povrchovými nebo podzemními 
vodami, je povinen pečovat o uchování jejich přirozeného stavu. Tyto 
vody se nesmějí znečišťovat, ani se nesmí uměle měnit jejich teplota, 
aby neutrpěly jejich jakost, samočisticí schopnost a možnost použití pro 
účely, k nimž je jich třeba. Uživatelé vod jsou povinni plánovitě odstraňovat 
dosavadní znečišťování vod výstavbou potřebných čisticích zařízení, péčí 
o řádný provoz takových zařízení, soustavným prováděním a dodržováním 
opatření v technologii výroby ke snižování nečistot v odpadních vodách, 
vhodným rozmísťováním výrobních zařízení, jakož i dodržováním podmínek 
stanovených příslušným vodohospodářským orgánem k ochraně čistoty 
vody.“

Rovněž lze citovat § 13:

„(1) Povrchové a podzemní vody je třeba chránit proti škodlivým účinkům 
některých zvláštních druhů vod, zejména vod radioaktivních, vod solných, 
důlních a smíšených se zemními oleji, a to již opatřením v závodě, ze 
kterého takové vody odtékají. Totéž platí pro použité i nepoužité odpadní 
vody z lázeňských a zřídelních zařízení.

(2) Ministerstvo energetiky a vodního hospodářství stanoví v dohodě 
s ministerstvem zemědělství a lesního hospodářství a s ostatními zúčast
něnými ústředními úřady všeobecné podmínky pro ochranu povrchových 
a podzemních vod.“

Téměř na závěr této části článku uvedeme též znění § 18 odst. 1 
bodu 5:

„Vodohospodářským orgánům přísluší v oboru jejich působnosti zejména:
5.  pečovat o čistotu povrchových a podzemních vod z hlediska vodohos

podářského a rozhodovat o nutných nebo účelných opatřeních k zamezení 
nebo omezení znečišťování vod;“

Povrchové vody se už jinde v zákonu nepoužily – toto slovní spojení 
vzniklo na základě pojmu vody8, před který bylo (bez znalosti historických 
a lingvistických souvislostí) předřazeno adjektivum povrchové. Bez exis-
tence právní (legální) definice se začal tento pojem v běžné praxi používat 
– každý ho mohl libovolně interpretovat. Šlo o zjevné nedorozumění – nikdo 
už v té době nevěděl, že ve staročeštině vody (wody) značily rovněž řeky.9 

7  Majetkoprávní otázky nebyly v té době samozřejmě rozhodujícím momentem.
8  Tento pojem se ve značném počtu nacházel v českém znění zákona č. 71/1870 
čes. z. z. [5], avšak především ve smyslu Gewässer [vodstvo] (velké řeky, řeky, poto
ky – viz § 2 a 16 v německé verzi uvedené v příloze publikace A. Randy [3]).
9  Tvůrci zákona opominuli i to (s ohledem na klasické aristotelské vymezení látky 
a formy), že látka neoznačuje žádné těleso (např. H

2
O jako chemická látka může být 

v kádince či vodovodním potrubí) – uvedený pojem označuje podstatu těles (v našem 
chápání jde o určení kvality – nikoliv kvantity). Definice látky musí být pouze v sin-
guláru (např. rtuť, olovo, zinek, hliník, kyselina sírová atp.). Neříkáme: „hliníky jsou 

S ohledem na pojem vodní tok (který se poprvé vyskytl až v tomto zákonu) 
je též možné citovat § 11 odst. 1:

„Pozemků, po nichž odtékají vody v tocích, a pozemků v opuštěných 
korytech může organizace, které náleží péče o vodní tok, popřípadě 
organizace upravující vodní tok, užívat bez náhrady ke zřizování, k provozu 
a udržování vodohospodářských děl a zařízení, k provádění vodohospo
dářských staveb nebo k provádění vodohospodářských prací a k jiným 
vodohospodářským účelům. Dojdeli k pochybnostem o tom, zda jde 
o takové pozemky a v jakém rozsahu je jich třeba použít, rozhodne vodo
hospodářský orgán.“

Obdobně je vhodné se zmínit rovněž o § 11 odst. 3:

„Organizace, které náleží péče o vodní tok, popřípadě organizace upravu
jící vodní tok, může užívat pobřežních pozemků, pokud je to nezbytně nutné, 
ke zřizování, k provozu a udržování vodohospodářských děl a zařízení, k pro
vádění vodohospodářských staveb nebo k provádění vodohospodářských 
prací a k jiným vodohospodářským účelům. Nedojdeli mezi vlastníkem 
(správcem), popřípadě uživatelem těchto pozemků, a organizací pečující 
o vodní tok nebo jej upravující k dohodě o použití pozemků a o náhradě, 
rozhodne o nich vodohospodářský orgán v součinnosti s dotčenými orgány. 
Při stanovení výše náhrady přihlédne vodohospodářský orgán k prospěchu, 
který má vlastník (správce), popřípadě uživatel, z provedené úpravy. U orga
nizací státního socialistického sektoru platí předpisy upravující vzájemné 
poskytování náhrad.“

Samotný pojem vodní tok však v zákonu č. 11/1955 Sb. [8] legálně 
definován nebyl. 

Zákon č. 138/1973 Sb. a jeho definice „povrchových 
vod“ a „vodního toku“

Vlastní definice povrchových vod a podzemních vod byla obsažena 
v § 2:

„(1) Povrchovými vodami jsou vody přirozeně se vyskytující na zem-
ském povrchu; podzemními vodami jsou vody v zemských dutinách a zvod
nělých vrstvách zemských. Práva k těmto vodám upravuje tento zákon.

(2) Za povrchové ani podzemní vody se nepovažují přírodní léčivé vody 
a přirozeně se vyskytující minerální stolní vody, jakož i vody, které jsou 
podle horních předpisů vyhrazenými nerosty a vodami důlními (dále jen 
“zvláštní vody”).“

Definice neměla žádné upřesňující vymezení. Je možné si pouze 
povšimnout tvrzení, že šlo o „přirozený výskyt“; nebylo stanoveno, že jde 
o „všechny vody“, které se „přirozeně vyskytují“. Navíc – a to je zásadní 
– šlo o vody. Víme, že voda je látka – má v podstatě stále stejné chemické 
složení (byť je znečištěna) – H

2
O. Přitom se v § 1 uváděla „potřeba vody“ 

v singuláru. Tedy voda, která se „potřebovala“ byla jiná, než vody, které 
se „přirozeně vyskytovaly“ – zároveň byly vody „odebírány“, aby zajistily 
– již „potřebu vody“.

V daném případě je tak možné si povšimnout (historicky daného) 
používání stejného tvaru vody, jak pro označení toho, co by bylo možné 
pojímat jako Gewässer [vodstvo] (případně i jako vymezený prostor water 
body [vodního útvaru]“), tak pro označení látky (H

2
O)10. Vodní toky (opět 

v plurále) byly definovány v § 31 odst. 1:

„Vodní toky jsou vody trvale tekoucí po zemském povrchu mezi břehy 
buď v korytě přirozeném (popřípadě upraveném), jako bystřiny, potoky, řeky, 
nebo v korytě umělém, jako průplavy, vodní kanály, nádrže apod., nebo vody 
nacházející se ve slepých ramenech vodních toků, včetně jejich koryt.“

Zákon č. 254/2001 Sb. a jeho definice povrchových 
vod a vodního toku

Definici povrchových vod obsaženou v paragrafu 2 odst. 1 zákona 
č. 254/2001 Sb. [11] pro přehlednost porovnejme i se starší definicí 
zákona č. 138/1973 Sb. [9]:

138/1973 Sb.: „Povrchovými vodami jsou vody přirozeně se vyskytující 
na zemském povrchu.“

254/2001 Sb.: „Povrchovými vodami jsou vody přirozeně se vyskytující 
na zemském povrchu; tento charakter neztrácejí, protékajíli přechodně 
zakrytými úseky, přirozenými dutinami pod zemským povrchem nebo 
v nadzemních vedeních.“

Novější formulace pamatovala též na možnost existence přechodně 
zakrytých úseků. Jinak je ve své první části zcela shodná se starším zně-
ním. Veškeré výhrady, které byly uvedeny v předcházející části článku by 
bylo možné zopakovat i zde. Pojem vodní toky (opět formulace v plurále) 
je definován až v § 43 odst. 1:

…“, ale „hliník je …“. Naopak lze např. použít formulaci: „řeky jsou součástí ...“
10  Poznámka: Bylo by to možné ve staročeštině, nikoliv v nové. Nikdo by dnes 
nepoužil podobnou formulaci jako např. Legenda o svatém Prokopu – „ta voda Sáza-
va slove“, ale spíše „tato řeka se nazývá Sázava“.
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„Vodní toky jsou povrchové vody tekoucí vlastním spádem v korytě trvale 
nebo po převažující část roku, a to včetně vod v nich uměle vzdutých. Jejich 
součástí jsou i vody ve slepých ramenech a v úsecích přechodně tekoucích 
přirozenými dutinami pod zemským povrchem nebo zakrytými úseky.“

Vodní tok jsou vody, které tečou vlastním spádem. Voda je zde podstat-
ným jménem označujícím danou látku, tj. má určitou kvalitu a podstatu. 
Podle klasického logického vymezení platí, že látka neoznačuje těleso 
(tvar), naopak označuje podstatu těles (jde o totožnost s pojmem určujícím 
kvalitu – nikoliv kvantitu). Forma spolu s pojmem tvar označuje princip 
aktualizované možnosti látky a je faktorem, díky kterému se látka stává 
jednotlivou konkrétní věcí. 

Pokud jde o jazykovou analýzu, je zapotřebí se zmínit o tom, že pojem 
vodní tok je uveden v plurálu. Jde o poněkud problémový typ definice. 
Teoreticky by bylo možné při použití singuláru dovodit slovní spojení: „vod
ní tok je povrchová voda“. Problémem však je, že definice v § 2 odst. 1 
téhož zákona má znění: „Povrchovými vodami jsou vody…“ (opět plurál).11 
S ohledem na uvedené úvahy je možné dovodit následující tři varianty 
právně-logického výkladu.
1) Pokud je míněno, že uvedený pojem logicky značí „povrchové vody uměle 

vzduté v tocích“ (definiendum je určeno definiens tok), pak jde zcela 
jednoznačně o definici typu ignotum per ignota12 (tok je totiž pojem, který 
má být určen pojmem koryto a pojmem povrchové vody).

2) Pokud je míněno, že uvedený pojem logicky značí „povrchové vody 
uměle vzduté v povrchových vodách“ (definiendum je určeno definiens 
povrchové vody), pak jde zcela jednoznačně o definici typu per idem.

3) Asi nejpravděpodobnější variantou bude to, že jde o gramatickou chybu. 
Správné znění by mělo být: „včetně vod v něm (korytě) vzdutých“.

Závěr
V článku byla věnována pozornost historickému vývoji pojmu povrchové 

vody – ten se po roce 1955 ve vodním právu vyskytoval (a stále vysky-
tuje) se značnou frekvencí, a to v plurálu – nikoliv singuláru – tak jak je 
to např. obvyklé v komunitárním právu (surface water – nikoliv surface 
waters). Autor se především pokusil poukázat na problematičnost dalšího 
používání uvedeného pojmu. Na druhou stranu by však měl být čtenář 
upozorněn i na tu skutečnost, že v každé právní oblasti je vždy vhodná 
určitá obezřetnost – uvedené platí též v tomto případě. Pokud by případně 
došlo v dané oblasti k okamžitému a neuváženému řešení, mohlo by to 
následně způsobit nemalé legislativní obtíže. S ohledem na dlouhodobou 
perspektivu by však přeci jen mohlo postupně docházet k určité změně 
– současně i z důvodu realizace přesnější a jednoznačnější implementace 
směrnice 2000/60/ES. České vodoprávní pojetí nejen pojmu povrchové 
vody, ale i dalších, z tohoto pojmu odvozených, by se tak stalo více evrop-
sky standardním (viz např. v mnoha případech věcně správnější slovenský 
překlad čl. 2 uvedené směrnice).

Z právně-logických nesrovnalostí souvisejících s pojmem povrchové vody 
pak též následně „zcela logicky“ vyplynuly i další obtíže, které vyvstaly při 
pokusu formulovat vhodnou a odpovídající definici vodního toku, a to v § 43 
odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. [11]. 
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The origin of the concept of surface water in the Czech water law 
(Kult, A.)
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Article deals with the concept of surface water and its professional 
use in the Czech water law. A detailed comparison of the German version 
of the General Civil Code of 1811 and Water Act No. 93/1869 Coll. with 
the Czech translation has been carried out. Czech water Act No 71/1870 
Coll. was issued in both German and Czech version. This also enabled 
to make a similar comparison. Act No. 11/1955 Coll., as amended by 
Act No. 12/1959 Coll. and consequently also Act No. 138/1973 Coll., 
to a certain extent, was conceptually based on above-mentioned acts 
– so was given also a basis for the definition of “surface water“ in sec-
tion 2 of Act No. 254/2001 Coll.

Národní dialog o vodě – Medlov 2011 
Již popáté se ve dnech 1. a 2. června 2011 konal v hotelu Medlov 

u Nového Města na Moravě Národní dialog o vodě, tentokrát s podtitulem 
„Plánování v oblasti vod – druhý pokus nebo druhý cyklus?“ Seminář se 
opět uskutečnil ve společné péči České vědeckotechnické vodohospodář-
ské společnosti a Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, 
veřejné výzkumné instituce, s podporou Global Water Partnership. Tradiční 
setkání vodohospodářské veřejnosti, zástupců státní správy a samospráv 
bylo tentokrát dialogem, při kterém se společně hledaly odpovědi na něk-
teré otázky v souvislosti s druhým cyklem plánování v oblasti vod. Název 
vymezující rámcově letošní diskusi obsahuje lehce provokativní otázku, 
zda jsme v letech 2010–2015 schopni realizovat opravdu plnohodnotnou 

druhou etapu plánovacího procesu v intencích jak Rámcové směrnice 
Evropského parlamentu a Rady ES, tak i nového zákona o vodách, anebo 
půjde o pokračování pokusu vyrovnat se se základními požadavky alespoň 
přibližně a formálně.

Semináře se zúčastnilo na 70 účastníků. V úvodu semináře vystoupili 
jménem pořádajících institucí ředitel VÚV TGM, v.v.i., Mgr. Mark Rieder 
a člen výboru ČVTVHS Ing. Jan Plechatý, který omluvil ze zdravotních 
důvodů nepřítomného předsedu prof. Ing. Vojtěcha Brožu, DrSc. Mgr. 
Rieder pak přivítal zástupce ministerstev Ing. Hanu Randovou, ředitelku 
odboru ochrany vod MŽP, a Ing. Miroslava Krále, CSc., ředitele odboru 
vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření MZe, kteří rovněž 
vystoupili, aby vyjádřili přístupy a zájmy svých úřadů v procesu plánování 
v oblasti vod. 
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Tradiční diskuse v dostatečně vymezeném časovém prostoru na daná 
i související témata pak byla hlavním rysem semináře v ještě vyšší míře, 
než tomu bylo v uplynulých ročnících Národního dialogu o vodě.

První pracovní odpoledne společně moderovali a vstupní příspěvky 
přednesli Ing. Jaroslav Beneš z Povodí Vltavy, s.p., a Ing. Radek Maděřič 
z Pöyry Environment, a.s., kteří zastupovali pořizovatele i zpracovatele 
plánů, tedy odborníci s předpokladem vysoké míry zasvěcenosti do pro-
cesu plánování. Východiskem diskuse bylo pojmenování a analýza rozdílů 
mezi prvním a druhým plánovacím cyklem, a to z nejrůznějších hledisek: 
od metodických novinek, přes změnu právního prostředí až po možnost 
efektivně využít nabytých zkušeností.

Bohatou diskusi na dané téma lze shrnout do několika základních 
závěrů:

Druhý cyklus plánovaní v oblasti vod (2010 až 2015) podle Rámcové 
směrnice o vodách
• Bude a podle dalších níže uvedených závěrů musí být aktualizací cyklu 

prvního (2004 až 2009), a to bez ohledu na to, že tomu současné znění 
relevantních právních předpisů příliš nenasvědčuje.

• Musí být úsporný, neboť ve státním rozpočtu nebo fondech EU nejsou pro 
tyto účely (zatím) vyčleněny žádné finanční prostředky a převážnou část 
nákladů proto budou muset při pořizování plánů dílčích povodí uhradit 
správci povodí. Zpracování národních plánů povodí zatím zajištěno není.

• Musí být pragmatický. To znamená připustit co nejméně změn oproti cyklu 
prvnímu a využít co nejvíce použitelných metodik, podkladů a interpretač-
ních nástrojů zpracovaných v cyklu prvním. Znamená to rovněž, že plány 
dílčích povodí musí být zpracovány podle jednotné osnovy a jednotným 
způsobem tak, aby se z nich daly rychle a jednoduše sestavit národní 
plány povodí.

• Musí být řádně koordinován. Základní koordinaci by měla, jako v prv-
ním cyklu, zajistit Komise pro plánování v oblasti vod, včetně přípravy 
nezbytných metodik, podkladů a podrobných osnov plánů.
Současná etapa 2010 až 2011 je přípravnou etapou pro vlastní zpra-

cování aktualizovaných plánů oblastí povodí nově nazývaných jako plány 
dílčích povodí. V tomto období musí být do konce roku 2011 stanoveny 
cíle podle § 24 odst. 4 vodního zákona, zpracovány klíčové metodiky pro 
vlastní pořizování plánů dílčích povodí a zahájeno zpracování zbývajících 
metodik, které jsou nezbytné pro úspěšné dokončení a schválení plánů 
dílčích povodí a následně i národních plánů povodí v roce 2015.

Zpracování jednotlivých etap prací pro plány pro zvládání povodňových 
rizik podle Povodňové směrnice je zatím organizačně i finančně dobře zabez-
pečeno a probíhá standardním způsobem v rámci aktivit členů pracovní 
skupiny pod gescí Ministerstva životního prostředí, což vytváří předpoklady 
pro jejich úspěšné dokončení a schválení v roce 2015.

Dobrým zdrojem poznatků jak zlepšit druhý plánovací cyklus je i posou-
zení hlavních výstupů cyklu prvního, tj. Programu opatření. Všestranná 
debata na toto téma byla náplní druhého dne a moderovali ji, samozřejmě 
také po přednesení úvodních příspěvků, pracovníci VÚV TGM, v.v.i., RNDr. 
Hana Prchalová a Ing. Libor Ansorge jako zástupci instituce, která je vůči 
tomuto tématu zcela nezávislá jak v minulém, tak budoucím smyslu, a tedy 
s předpokladem objektivnosti a nestrannosti.

Hlavní závěry tohoto pracovního zasedání byly shrnuty takto: 
• Informace o naplňování programu opatření v oblasti bodových zdrojů 

znečištění jsou relativně dobře dostupné na úrovni krajů (ČOV), horší 
je to s informacemi o starých ekologických zátěžích, kde je možno se 
obrátit na ČIŽP.

• Opatření na zlepšení hydromorfologických poměrů a protipovodňová 
opatření jsou z větší části realizována zejména správci toků, tzn., že 
informace jsou též snadno dostupné.

• Informace o naplňování ostatních typů opatření jsou získatelné hůře, ale 
např. Povodí Ohře se obrátilo na známé nositele těchto opatření s žádostí 
o informace o naplňování opatření a setkalo se s pozitivní reakcí.

• Zapojení nevládních a neziskových organizací (NGO) je velmi regionálně 
odlišné, např. na Moravě mají s aktivitami těchto institucí při zavádění 
programů opatření pozitivní zkušenosti, v ostatních regionech se NGO 
zapojují spíše jen do připomínkovacího procesu.

• Administrativní a legislativní opatření jsou v ČR zavedena, jejich využitel-
nost je však úzce svázána s ekonomickými nástroji a současný systém 
využívání dotací, který nezahrnuje dostatečné motivace pro příjemce, 
se ukazuje při zavádění opatření jako ne příliš efektivní.
Po shrnutí závěrů obou pracovních zasedání, jež jsou uvedena výše, 

jednání zakončil ředitel VÚV TGM, v.v.i., Mgr. Mark Rieder. Jménem pořá-
dajících subjektů přislíbil, že dobře rozběhnutá tradice bude pokračovat 
a v roce 2012 proběhne Národní dialog o vodě opět na nějaké aktuální 
vodohospodářské téma.

Petr Bouška, Bohuslav Müller

Ředitel VÚV Mgr. Mark Rieder při zahájení Národního dialogu o vodě Pohled do sálu s účastníky semináře



Prostorová interpolace 
srážkoměrných dat 
v horském povodí
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Souhrn
Pro centrální oblast Jizerských hor (200 km2) jsou diskutovány 

možnosti prostorové interpolace a extrapolace pozorovaných srážko-
vých úhrnů. V této studii byly použity metody: Thiessenových poly-
gonů (TPO), vážených inverzních vzdáleností (IDW), polynomické 
aproximační křivky (SPL), hypsometrické křivky (HYP) a krigování 
(KRI). Byl analyzován soubor denních úhrnů 31 srážkoměrných 
stanic v devítiletém období 1999–2007. Účinnost aproximace byla 
hodnocena pomocí statistických ukazatelů: střední chyby a průměr-
né absolutní chyby odhadu. Z tohoto srovnání vyplývá následující 
pořadí vhodnosti použitých metod: HYP, IDW, KRI, TPO a SPL. 
Předností hypsometrické metody (HYP) je zde, při existenci sta-
tisticky významného regresního vztahu mezi srážkovým úhrnem 
a nadmořskou výškou, poskytování věrohodných srážkových úhrnů 
v okrajových povodích oblasti. 

u

1. Úvod
Stanovení úhrnů atmosférických srážek na ploše povodí je zásad-

ním požadavkem pro řešení hydrologických úloh. Základními vstupy 
dosud zůstávají úhrny srážek, pozorované v síti staničních srážkomě-
rů. Horská povodí jsou charakteristická relativně významnou prostoro-
vou proměnlivostí bodových srážkoměrných údajů, rostoucí s variabi-
litou morfologických charakteristik, viz [5, 6]. WMO [10] doporučuje 
pro návrh srážkoměrné sítě v horských oblastech maximální plochu 
250 km2, připadající na jeden staniční srážkoměr (v případě hornaté-
ho ostrova 25 km2). Studie [2, 4] požadují větší hustotu pozemních 
srážkoměrů s ohledem na vzrůstající nároky na výstupy současných 
hydrologických zadání. Současně stanovení plošného srážkového úhr-
nu je ovlivněno použitou metodou interpolace a extrapolace bodových 
srážkoměrných dat, viz [1, 2]. Cílem této studie je posouzení vhodnosti 
nejčastěji používaných metod prostorové interpolace pozorovaných 
dat pro stanovení plošných ročních a měsíčních srážkových úhrnů 
v centrální části Jizerských hor (200 km2) (obr. 1).

2. Metodika
Pro studii prostorové interpolace a extrapolace bodových úhrnů 

srážek byla zvolena oblast Jizerských hor vzhledem k existenci relativ-
ně husté sítě srážkoměrů. Celkem 31 srážkoměrů je zde nerovnoměrně 
rozmístěno na ploše cca 200 km2, kde jeden srážkoměr reprezentuje 
v průměru plochu 8 km2 (s variabilitou od 0,4 do 20,8 km2 ploch 
Thiessenových polygonů). Vzdálenost dvou nejbližších srážkoměrů 
se pohybuje v rozmezí 0,6 až 2,8 km. 

Literatura uvádí řadu metodických přístupů ke stanovení plošných 
srážkových úhrnů, viz [9, 10, 11]. Zde byly pro řešení prostorové 
interpolace a extrapolace srážkových úhrnů použity metody:
1) Thiessenových polygonů (TPO), 
2) vážených inverzních vzdáleností (IDW),
3) polynomické aproximační křivky (SPL), 
4) hypsometrické křivky ( HYP), 
5) krigování (KRI). 

2.1.	 Metoda	Thiessenových	polygonů	(TPO)
Metoda Thiessenových polygonů je jednou z nejdéle a nejčastěji 

používaných metod pro stanovení plošných úhrnů atmosférických 
srážek [10]. Tato metoda vychází z principu konstantní interpolace 
bodových dat. Reprezentativní plochy jednotlivých srážkoměrů jsou 
tvořeny půlením vzdáleností sousedních stanic. Plošný srážkový úhrn 
P na povodí o ploše A je vyjádřen vztahem (1): 

P = Σ(Pi Ai ) / A (1)

kde Pi srážkový úhrn pozorovaný v bodě i,
 Ai  reprezentativní plocha bodu i.

2.2.	 Metoda	vážených	inverzních	vzdáleností	(IDW)
Tato metoda vychází z předpokladu, že váha určité bodové informa-

ce klesá se vzdáleností od tohoto bodu [7]. Hodnota srážkového úhrnu 
Pj v bodě j je tak dána váženým průměrem údajů okolních měřicích 
stanic, vztahem (2):

Pj = Σ[Pi/(Di + S)p] / Σ[1/(Di + S)p]  (2)

kde Pi srážkový úhrn, pozorovaný v bodě i (i = 1, 2, … n),
 Di vzdálenost bodu j od stanice i, 
 p váhový parametr,
 S parametr vyhlazení, 
 n počet měřicích stanic.

Výhodou této metody je poměrně jednoduchá implementace výpo-
čtového algoritmu, bývá proto běžnou součástí aplikačních programů 
prostorové interpolace dat. Naopak nevýhodou je tendence generování 
koncentrických izolinií kolem pozorovaných hodnot. Tato nevýhoda 
může být částečně eliminována rostoucím parametrem vyhlazení S, 
případně vyrovnáním interpolovaných hodnot metodou nejmenších 
čtverců odchylek. Naopak s růstem parametru p dochází ke zvyšová-
ní významu údajů pozorovaných v nejbližších stanicích. Obecně je 
doporučována volba váhového parametru p v intervalu <1, 3>, ale na 

základě dosud provedených studií prostorové 
interpolace srážkoměrných dat v podmínkách 
horských povodí jsou uváděny optimální 
hodnoty parametrů: S = 0, p = 2.

2.3.	Metoda	polynomické	aproximační	
křivky	(SPL)

Metoda Spline je založena na použití 
polynomické interpolační křivky nižšího 
stupně (obvykle 2,3), kterou je aproximována 
množina datových bodů po částech tak, aby 
procházela všemi uzlovými body [5]. Tento 
přístup není doporučován v případě relativně 
nízkých vzdáleností měřicích stanic a výrazně 
odlišných sousedních dat. Pro horské oblasti 
je s touto metodou spojována také problema-
tická extrapolace na území mimo stávající síť 
srážkoměrů. 

2.4.	Metoda	hypsometrické	
(hypsografické)	křivky	(HYP)

Hypsometrická křivka udává závislost 
růstu plochy povodí s klesající nadmořskou 
výškou, která je na této ploše dosažena nebo 
překročena. Metoda hypsometrické křivky 
pro stanovení plošných srážkových úhrnů 
vychází z předpokladu existence statisticky 
významného trendu mezi srážkovým úhrnem 
a nadmořskou výškou [10]. V minulosti byl 

Obr. 1. Schéma srážkoměrných stanic a zájmových povodí v oblasti Jizerských hor
(J – Jizerka, JD – Josefův Důl, O – Oldřichov v Hájích, S – Souš), 1999–2008
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tento přístup řešen graficko-početně pomocí 
vynesené hypsometrické křivky. Při využití 
geografického informačního systému (GIS) 
postačuje vyjádření funkčního vztahu srážkové-
ho úhrnu na nadmořské výšce. Výsledná inter-
polace srážkového úhrnu vykazuje podobné 
charakteristiky jako digitální model terénu. 

2.5.	 Metoda	krigování	(KRI)
Tato metoda je zařazována do kategorie 

pravděpodobností, vychází z předpokladu, 
že prostorová proměnlivost srážkových úhrnů 
je příliš komplikovaná pro vyjádření jedno-
duchým matematickým algoritmem. Tato 
variabilita je popisována [9] stochastickým 
povrchem podle vztahu pro náhodnou hod-
notu srážkového úhrnu Pj v bodě j (3):

Pj = mj + εj + ε‘j  (3) 

kde mj deterministická složka, 
 εj nahodilá složka prostorové 

korelace, 
 ε’j zbytková složka (šum).

Prostorové rozdělení měřených hodnot je 
analyzováno pomocí autokorelačních funkcí 
a následně je generován výsledný povrch 
srážkového úhrnu. Řešení vychází ze vztahu 
pro semi-varianci γ(d) (4):

γ(d) = (1/2n) ∑ (Pi - Pj)
2 (4)

kde Pi srážkový úhrn, pozorovaný v bodě i, 
 Pj hodnota srážkového úhrnu v následujícím bodě (ve 

vzdálenosti d od bodu i), 
 n počet párů pozorovaných srážkových úhrnů, daných 

vzdáleností d. 
Na základě vztahu (4) je konstruován empirický semi-variogram 

(vynesením hodnot γ(d) oproti d), který je následně aproximován teo-
retickým modelem. Existuje několik modifikací této aproximace, které 
se liší tvarem a celkovou parametrizací teoretického semi-variogramu. 
V této studii je použito jednoduchého krigování s použitím sférického 
modelu, který vykazuje progresivní snížení prostorové autokorelační 
funkce (tedy nárůst semi-variance) pouze do určité vzdálenosti, za 
níž je uvažována nulová autokorelace. 

2.6.	 Zpracování	dat	a	použití	GIS
V této studii je analyzován soubor denních srážkových úhrnů, pozo-

rovaných na 31 stanicích v období 9 hydrologických let (1999–2007). 
Bylo použito dat filtrovaných s ohledem na běžné chyby měření 
staničních srážkoměrů (ČHMÚ, Povodí Labe, a.s.), proto věrohodnost 
těchto údajů není předmětem této úrovně řešení. Data byla následně 
agregována do souborů měsíčních a roční úhrnů a průměrných 
ročních úhrnů za celé období.

Pro analýzu relativně rozsáhlých datových souborů byla použita 
kombinace softwarů ArcGIS (v licenční úrovní ArcInfo), nadstaveb 
Spatial analyst and Geostatical analyst a skriptovacího jazyka Python 
(verze 2.5.4) a jeho nadstavby pro numerické výpočty NumPy. Výstupy 
byly převedeny do tvaru matice a statisticky zpracovány.

Účinnost prostorové aproximace srážkových úhrnů byla hodnocena 
na základě statistické indukce, pomocí ukazatelů střední chyby (RMSE 
– root mean square error) a průměrné absolutní chyby (MAE – mean 
absolute error) [10], podle vztahů (5) a (6): 

RMSE = [(1/n) ∑(Pmi –Pi)
2]0, (5)

MAE = (1/n) ∑|Pmi –Pi| (6)

kde Pi pozorovaný srážkový úhrn v bodě i, 
 Pmi modelovaný srážkový úhrn v bodě i (stanovený inter-

polací).
Pro řešenou oblast (200 km2) a 6 vybraných dílčích povodí (0,23 až 

19,6 km2, tab. 1, obr. 2) byla posuzována přesnost stanovení plošných 
srážkových úhrnů výše uvedenými metodami. Testování zahrnovalo 
rozdíly úhrnů srážek pozorovaných a hodnot získaných interpolací 
(případně extrapolací) úhrnů okolních stanic, pro všechny uvažované 
stanice. 

3. Výsledky a diskuse
Výsledky prostorového stanovení průměrných ročních srážkových 

úhrnů pro danou oblast a období 1999–2007 jsou uvedeny v obr. 3. 

Z porovnání výsledků jednotlivých metod s charakteristikami (aritme-
tický průměr, minimální a maximální hodnota) souboru dat (tab. 2) 
vyplývá, že metody TPO a IDW postihují celkem úspěšně extrémní 
hodnoty pozorovaných dat. Naopak aplikací metody SPL, podobně 
jako u referencí [4, 6], dochází k výraznému zkreslování extrémních 
hodnot.

Předností hypsometrické metody (HYP) v horském povodí je zejmé-
na možnost extrapolace dat mimo bezprostřední oblast pozorování 
za předpokladu existence statisticky významného regresního vztahu 
mezi srážkovým úhrnem a nadmořskou výškou [10]. Pro roční sráž-
kové úhrny v dané oblasti řešení je podmínka statistické významnosti 
tohoto vztahu potvrzena: součinitel korelace r = 0,757 > rk= 0,254 
(p = 0,01; n = 31). 

Metoda krigování (KRI) vedla, shodně s údaji [7, 9], k výraznému 
vyrovnání dat a redukci lokálních extrémů, což je v případě řešeného 
horského povodí nevýhodou. Dalším problémem krigování je vliv 
prostorové anizotropie: vlivem absence srážkoměrů v severní části 
Jizerských hor je aplikací této metody uvažován významný pokles 
srážkové výšky směrem od severu k jihu.

Hodnoty statistických ukazatelů kvality interpolace (RMSE a RAE) 
jsou uvedeny v tab. 3. Čím více se hodnoty MAE a RMSE blíží nule, 
tím je interpolační metoda přesnější. Ukazatel RMSE je citlivější 
k postižení větších odchylek. Z údajů tab. 3 vyplývá následující 
pořadí vhodnosti použitých metod interpolace ročních srážkových 
úhrnů: HYP, IDW, KRI, TPO a SPL. 

Obr. 2. Topografická mapa sledované oblasti

Povodí Plocha

A (km2)

Průměrná
 výška

H (m n. m.)

Průměrný 
sklon
S (%)

Délka

L (km)

Index  
tvaru

A/L2 (-)
J 10,41 913 9,7 4,32 0,56

J-1 1,03 927 12,0 1,14 0,79

JD 19,64 834 11,9 5,49 0,65

S 13,78 865 14,0 5,06 0,54

O 2,59 478 28,2 2,36 0,47

O-1 0,23 507 34,6 0,66 0,53

Tab. 1. Charakteristiky testovaných povodí

Metoda interpolace Pprům Pmin Pmax

TPO 1185,9 812,2 1366,9

IDW 1171,5 812,0 1366,9

SPL 1209,0 249,6 2504,4

HYP 1139,6 861,2 1354,5

KRI 1175,7 957,7 1266,6

Pozorovaný soubor dat 1174,0 812,2 1366,9

Tab. 2. Průměrné a extrémní hodnoty ročních srážkových úhrnů 
vzhledem k použité metodě interpolace
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V případě měsíčních hodnot je použití 
hypsometrické metody komplikováno pro-
měnlivou těsností regrese srážkového úhrnu 
a nadmořské výšky: r = 0,92 (V), 0,74 (IX–XI), 
0,65 (VI–VIII) až 0,33 (II–IV). Tuto skutečnost 
potvrzují například výsledky vícenásobné 
regresní analýzy srážkových úhrnů v oblasti 
Skalistých hor na západě USA, Hay et al. [4].

Pro 6 dílčích povodí Jizerských hor, 
jejichž charakteristiky jsou uvedeny v tab. 1, 
uvažujeme plošné srážkové úhrny vygenero-
vané hypsometrickou metodou (P-HYP) jako 
věrohodné. V tab. 4 jsou uvedeny odchylky 
∆ (mm) dlouhodobých průměrných ročních 
úhrnů srážek (1999–2008), stanovených 
aplikací ostatních přístupů (IDW, KRI, TPO, 
SPL) na plochách příslušných povodí oproti 
P-HYP. V tab. 5 je uvedena chyba odhadu 
dlouhodobého ročního úhrnu ∂ (%), vyjádře-
ná vztahem (7).

∂ = 100 ∆ / P-HYP (7)

Z tohoto rozboru vyplývá, že pro povodí 
s relativně hustou sítí měřicích bodů (JD, 
11 ha/srážkoměr), dospíváme k věrohodnému 
plošnému úhrnu srážek generovanému všemi 
použitými metodami prostorové interpolace. 
Naopak pro povodí bez evidence srážkoměrů 
(J-1, O, O-1) jsou evidovány významné chyby 
∂ (%) pro jednotlivé metody prostorové apro-
ximace: -8 až 21 (IDW), -7 až 25 (KRI), -12 až 
28 (TPO), -15 až 40 (SPL). K těmto zřetelným 
chybám odhadu dochází zejména v extrém-
ních nadmořských výškách vzhledem k pře-
vládající elevaci měřicí sítě a v oblastech 
prostorové extrapolace měřených dat. 

Extrémní klimatické situace jsou spojovány 
s rostoucí neurčitostí popisu, viz [3, 8]. Také 
zde pro extrémní denní srážku (13. 8. 2002, 
tab. 6, tab. 7), vyplývá výraznější chyba 
stanovení plošného úhrnu srážek ∂ (%): -10 
až 26 (IDW), -13 až 26 (TPO) -16 až 34 (KRI), 
-18 až 173 (SPL). Pro povodí JD s relativně 
hustou observační sítí (11 ha/srážkoměr) je 
i v tomto případě dosaženo věrohodných úhrnů u všech použitých 
metod. S poklesem hustoty sítě (povodí J a S, 25 ha/srážkoměr) ale 
již dochází k chybě odhadu ∂ v rozmezí od -18 do 8 %. 

Uvažovaná věrohodnost plošných dat, stanovených pomocí hypso-
metrické metody, byla ověřována instalací doplňkových srážkoměrů 
v povodích J-1 a O-1 (po třech přístrojích, umístěných na lesních 
mýtinách obou lokalit). Výsledkem je v případě dlouhodobého prů-
měrného ročního úhrnu vyšší hodnota na J-1 (927 m n. m.) o 11 % 
a naopak o 18 % nižší na O-1 (507 m n. m.). 

Výsledky této studie poskytují zejména možné zpřesnění vstupů do 
srážko-odtokových modelů, kde vzhledem k horské pohraniční oblasti 
je pro tyto účely problematické použití charakteristik radarových 
odrazů z důvodu velké vzdálenosti a zastínění.

4. Závěr
Z výsledků této studie vyplývá následující pořadí vhodnosti 

použitých metod prostorové interpolace srážkoměrných dat ve sledo-
vané oblasti Jizerských hor: HYP, IDW, KRI, TPO a SPL (obr. 1, tab. 3). 

Podmínkou použití hypsometrické metody (HYP) je existence sta-
tisticky významného vztahu mezi srážkovým úhrnem a nadmořskou 
výškou; její předností je získání věrohodných srážkových úhrnů 
v okrajových povodích zkoumané oblasti. Naopak aplikací metody 
SPL dochází k výrazným chybám, především u extrémních hodnot 
(obr. 3, tab. 2). Problémem metody krigování (KRI) byl vliv prostoro-
vé anizotropie oblasti, který vedl k nereálnému poklesu srážkového 
úhrnu směrem od severu k jihu.

Pro šest testovaných povodí vyplývá pokles chyby stanovení ploš-
ného srážkového úhrnu s počtem bodů observační sítě. V případě 
povodí s relativně vysokým počtem srážkoměrů (11 ha/srážkoměr) 
byly výstupy všech použitých metod srovnatelné v kategorii ročních, 
měsíčních i denních úhrnů. Naopak pro povodí v okrajových částech 
zkoumané oblasti možná chyba stanovení plošného srážkového úhrnu 

Obr. 3. Aproximace prostorového rozložení průměrného ročního úhrnu srážek podle 
jednotlivých metod (HYP, IDW, KRI, TPO a SPL), 1999–2008

Metoda interpolace RMSE MAE
TPO 0,90 0,051
IDW 0,63 0,036
SPL 1,45 0,082
HYP 0,56 0,032
KRI 0,77 0,044

Tab. 3. Posouzení kvality prostorové aproximace ročních srážkových 
úhrnů (RMSE – střední chyba, MAE – průměrná absolutní chyba)

Tab. 4. Rozdíly stanovení dlouhodobého průměrného ročního 
srážkového úhrnu na zájmových povodích (1999–2007) při 
použitých metodách

Povodí N - sta-
nic

P-HYP
(mm)

∆-IDW
(mm)

∆-KRI
(mm)

∆-TPO
(mm)

∆-SPL
(mm)

J 4 1217 -67 -69 -82 -59
J-1 - 1227 -99 -88 -143 -178
JD 9 1170 -1 -1 -1 -5
S 4 1189 -25 -25 -32 -69
O - 973 179 217 250 394

O-1 - 955 203 235 268 330

Povodí A/N
(km2)

∂-IDW
(%)

∂-KRI
(%)

∂-TPO
(%)

∂-SPL
(%)

J 0,25 -6 -6 -7 -5
J-1 - -8 -7 -12 -15
JD 0,11 0 0 0 0
S 0,25 -2 -2 -3 -6
O - 18 22 26 40

O-1 - 21 25 28 35

Tab. 5. Chyba ∂ (%) dlouhodobého průměrného ročního srážkového 
úhrnu pro hustotu srážkoměrné sítě A/N (A – plocha povodí, 
N – počet srážkoměrů v povodí)
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dosahuje až 40 % pro dlouhodobé průměrné roční úhrny, a 173 (%) 
u extrémní denní srážky (tab. 4, tab. 6). 

Poděkování: Tato studie vznikla za podpory Výzkumného záměru 
MSM 684077002 MŠMT ČR a projektů GAČR: 526-09-0567, ČVUT: 
SGS-10/143/OHK1/2T/11 a Výzkumného centra CIDEAS: 1M0579
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In the central part of the Jizera Mountains, the spacial interpola-
tion and extrapolation of the observed precipitation were analysed 
by methods: Thiessen nearest neighbourhood (TPO), inverse distance 
weighting (IDW), polynomial functions – spline (SPL), hypsometric 
method (HYP), and probabilistic method of kriging (KRI). The analy-
sis focused on daily data of 31 rain-gauges observed in nine-year 
period (1999 – 2007). The quality of spacial approximation was 
tested by statistical parameters: the root mean square error, and 
the mean absolute error. The effectiveness of investigated methods 
was found in the following order: HYP, IDW, KRI, TPO a SPL. The 
advantage of the hypsometric method has been seen, particularly, 
by providing the reasonable output also at boarder catchments of 
the instrumented area. 

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. října 
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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s možností uplatnění čerpání dotací z EU v rámci progra-
mu OPŽP 1.3 a 6.4. Zájemci o konzultace přímo v místních 
konkrétních podmínkách, kam se zástupci uvedené firmy 
po dohodě termínu dostaví, mohou své požadavky uplatnit 
výhradně na mailové adrese Ing. Pavla Chobotského, a to: 
chobotsky@sindlar.cz.

Vzhledem k omezené kapacitě termínů konzultací, které 
budou probíhat pouze do konce tohoto roku, je třeba požadav-
ky uplatnit co nejdříve. V požadavku je třeba uvést téma 
požadované konzultace, návrh jejího termínu a telefonické 
spojení. Obratem pak bude potvrzena návštěva u zájemce.
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Stránský: Mnozí čtenáři Vodního 
hospodářství mají o pozemkových 
úpravách jen mlhavé představy. 
Jak tento obor u nás vznikl a jak se 
vyvíjel?

Hladík: Obor pozemkové úpravy 
se vyvíjel spolu s tím, jak člověk 
začal cílevědomě obhospodařovat 
zemědělskou půdu a k tomu upra-
voval půdní držbu. Na našem úze-
mí se poprvé „státem“ řízená deli-
mitace a úprava pozemků udála ve 
12. a 14. století v rámci osidlování 
(kolonizace) do té doby neobdělávaných pozemků, především v pohra-
ničních oblastech. Další významný mezník byla tzv. raabizace za doby 
panování císařovny Marie Terezie a přidělování státní a některé bývalé 
církevní půdy sedlákům. Po zrušení nevolnictví a následně i roboty, kdy 
se sedláci stali vlastníky půdy, kterou do té doby obdělávali, přichází 
mnoho dobrovolných pokusů o směnu a scelení půdy mezi sebou. V té 
době prosazuje člen říšského sněmu a sedlák ze Záhlinic František Sko-
palík přijetí odpovídajícího zákona. To se podařilo v roce 1883 přijetím 
říšského rámcového scelovacího zákona a od té doby můžeme datovat 
provádění pozemkových úprav na našem území. Tento zákon byl pak 
v platnosti až do roku 1940. I po válce byla potřeba pozemkových 
úprav velmi vysoká, a to paradoxně na obou stranách hranice násilně 
rozdělené Evropy, neboť na východní i západní části se bojovalo o sobě-
stačnost ve výrobě potravin a tomu byla podřízena i struktura půdní 
držby. Zákony a postupy platné u nás po roce 1948 nebraly ohled na 
vlastnictví a o to jednodušeji se Hospodářsko-technické úpravy pozem-
ků a následně i Souhrnné pozemkové úpravy navrhovaly a prováděly. 
Jejich neblahé následky nyní odstraňujeme v rámci pozemkových úprav 
tak, jak by měly být správně prováděny, navazující na historii započatou 
v 19 století a pokračující v době budování samostatné ČSR. 

Nyní, kdy si připomínáme 20 let od zahájení provádění pozem-
kových úprav navazujících na obnovu vlastnických vztahů k půdě 
a dalšímu zemědělskému majetku po roce 1989, musíme uznat význam 
a přínos provádění pozemkových úprav pro uspořádání vlastnických 
vztahů v jednotlivých katastrech po letech jejich naprostého neřešení. 
Můžeme slyšet i negativní názory na jejich význam a faktické přínosy, 
ale po půl století přetrhání vazeb k půdě a hospodaření formou více 
méně pachtu bude i obnova myšlení vlastníků a uživatelů chvíli trvat. 
Návrhy a realizace pozemkových úprav v ČR jsou správně nastaveny, 
ve většině případů i citlivě a odpovědně prováděny a jsou a budou 
významným přínosem pro všechny zúčastněné strany v procesu 
pozemkové úpravy.

Stránský: Českou venkovskou krajinu tvořil člověk po staletí. Jakou 
jsme ji zdědili a jak ji utváříme my?

Hladík: Česká zemědělská krajina je po staletí velmi intenzivně 
obdělávána a české zemědělství vždy bylo na světové úrovni. Přesto 
byla česká krajina vždy vnímána i velmi pozitivně svou rozmanitostí 
a konfigurací.  Samozřejmě je tak naší povinností se o ni dále starat 
a předat ji v „dobré kondici“ dalším generacím.  K tomu by měly sloužit 
i programy a zákony na její ochranu, zde se bohužel stále více setká-
váme se skutečností, že na jedné straně člověk vyvíjí obrovské úsilí na 
ochranu konkrétních živočichů, stromů a rostlin, a na druhé straně nám 
téměř bez povšimnutí mizí stovky tun nejúrodnější půdy pod halami, 
parkovišti nebo nesmyslnými satelitními městečky. Další stovky tun vol-
ně odtékají vlivem špatného hospodaření z polí a poškozují vodní toky 
a nádrže. Tím na jedné straně trpí krajinný ráz, ale i ubývá biodiverzita, 
snižuje se retence vody v krajině a zrychluje se její odtok. 

I zde se nacházejí určité cesty prostřednictvím pozemkových úprav, 
které mají za úkol chránit půdu, vodu,  krajinu, a tím i ostatní složky 
životního prostředí.

Stránský: Silně se nyní zalesňuje z dotačních peněz. Zanikají tak 
různé malé louky a jiné krajinářsky cenné typy pozemků. Je to dobrý 
trend?

Hladík: Podpora se vztahuje především na zalesňování orné půdy. 
V některých případech je to vhodné opatření, právě s ohledem na 
ochranu ohrožených pozemků. Někdy však člověku zůstane rozum 
stát nad zalesněnou lokalitou. Jako vždy platí, že k tak výrazným zása-
hům do krajiny je třeba přistupovat profesionálně a nejen povolovat, 
ale i třeba navrhovat a přikazovat zalesnění či zatravnění v konkrétní 
lokalitě musí skutečný odborník, krajinář, lesník, ekolog, půdoznalec 
a vodohospodář.   A to jsou odbornosti, které by měl mít nebo s nimi 
spolupracovat i projektant pozemkové úpravy. Ten pak dokáže i účelně 
uspořádat pozemky pro tato opatření a krajinné prvky.

Stránský: Zemědělcům se nyní 
nevyplatí produkovat potraviny, 
nýbrž průmyslové plodiny, které jsou 
zasévány opakovaně a degraduje se 
tak půda. Zase jsou za tím dotace. 
Stejně jako u solárek. Mám někdy 
dojem, že u dotací platí, že dobrými 
úmysly je dlážděna cesta do pekel. 
Jak pohlížíte na institut dotací? 
Obecně, jak by se pozemkové úpra-
vy měly financovat?

Hladík: Obecně lze konstatovat, 
že současný systém podpor pro 

zemědělství „demotivuje“ hospodáře a nutí je chovat se tržně. To se 
nikdy dlouhodobě v zemědělství nemůže vyplatit a tak jak to již uka-
zují zkušenosti z dob dávno, ale i nedávno minulých (např. po první 
pozemkové reformě), tak se to ukáže i v budoucnosti. Celkový trend 
EU směřuje k vyššímu využití obnovitelných zdrojů energií a tomu 
se logicky přizpůsobí i zemědělská výroba jako nejvýznamnější zdroj 
těchto surovin. Pokud se budou energetické plodiny pěstovat odpo-
vídající agrotechnikou, na pozemcích k tomu vhodných, tak lze tuto 
činnost podpořit, protože až bude (a to je jisté) znovu potřeba pěstovat 
plodiny pro výrobu potravin, bude možné rychle obměnit strukturu 
pěstovaných plodin. Ovšem tam, kde bude půda splavená erozí, degra-
dovaná utužením a nedostatkem organické hmoty a humusu, bude 
tato obnova trvat mnoho let, pokud bude vůbec možná na celé výměře 
poškozeného pozemku.

Stránský: Mozaikovitá krajina u nás je vzácností. Pravidlem jsou velká 
pole.  Jak tyto způsoby hospodaření ovlivňují vodní režim? 

Hladík: O naší zemi se někdy říká, že jsme střechou Evropy a fakt, 
že jsme i rozvodím třech moří, to potvrzuje. Nemůžeme tedy očekávat, 
že k nám nějaká voda bude přitékat, naopak veškerá od nás dříve nebo 
později odteče. Taková krajina tedy potřebuje s vodou šetřit a vodu 
v krajině zadržovat a zpomalovat její odtok. V rozporu s tím pak je sku-
tečná konfigurace naší krajiny a způsob jejího obdělávání. Naše půdy 
jsou jedny z nejvíce náchylných k erozi, a to téměř z 48 %, přesto se 
zpřísnění podmínek pro zemědělce, aby byla více chráněna, prosazují 
velmi složitě. Pokud chápeme slovo meliorace v jeho původním význa-
mu zlepšovat, tak i opatření ke zlepšení vodního režimu půd mají svůj 
význam. Kupříkladu právě aktivní výstavba drenážních systémů má 
na našem území již více než 170letou tradici a ne všechny drenážní 
systémy za tu dobu byly vybudovány špatně a nekvalitně. Mnoho z nich 
by se po opravě a údržbě dalo i regulovat a tím zlepšit vodní poměry 
v půdě, snížením nebo zvýšením odtoku regulovat hladinu podzemní 
vody a její dostupnost rostlinám. Bohužel dnes se tak neděje a mnoho 
vybudovaných drenážních systémů přestává fungovat a způsobují 
mnohdy velké škody na zemědělských pozemcích. 

Stránský: Jak mohou pozemkové úpravy pomoci při zadržování vody 
v krajině zejména ve chvílích povodní a sucha?

Hladík: Pozemkové úpravy musí a jsou schopné na výše uvedené 
nedostatky reagovat. Proto je součástí přípravných prací podrobný hyd-
rologický průzkum území, aktualizace BPEJ, zjišťování stavu krajinných 
prvků a všech dříve pořízených dokumentací. Výsledkem pak je nejen 
nové uspořádání pozemků, ale především návrh všech společných 
zařízení, změny kultur pozemků a návrhy některých agrotechnických 
opatření. Po pozemkových úpravách tak vznikají nejen nové polní cesty, 
ale i nové meze, vodní útvary, hydrografické prvky bezpečně odvádě-
jící přebytečnou vodu z území, suché ochranné nádrže a hráze, nové 
návrhy pozemků k zatravnění případně zalesnění atd.

Ten, kdo chodí s očima otevřenýma, vidí, že k jistému vývoji klima-
tu dochází, a musíme na nové skutečnosti reagovat i změnou svého 
chování a zaběhlých postupů. I zde jsou pozemkové úpravy mocným 
nástrojem pro ochranu území, vodních zdrojů, půdy a posléze majetku 
občanů a obcí před následky účinku přírodních živlů. 

Ing. Václav Stránský

s Ing. Jiřím Hladíkem, PhD.,  
ředitelem Výzkumného ústavu meliorací 

a ochrany půd, v.v.i.

21.–22. 9. Konference Hydromorfní půdy České a Slovenské 
republiky, jejich využití a ochrana proběhne v Chodové 
Plané v těchto sekcích: 1. Klasifikace půd, 2. Úprava 
vodního režimu půd, 3. Ochrana půdy ve vztahu 
k ochraně vod.

Info: Bc. Lucie Havelková  
tel. 257 027 324,  
havelkova.lucie@vumop.cz
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Parametrické srovnání 
vztahu součinitele drsnosti 
u 1D a 2D modelů proudění 
vody v tocích
Ladislav Dvořák, Jaromír Říha

Klíčová slova
modelování proudění vody – součinitel drsnosti – rovnice mělkého 
proudu 

Souhrn
Článek se zabývá analýzou vzájemného vztahu součinitele 

drsnosti zadávaného při hydraulických výpočtech proudění vody 
jednorozměrným (1D) a dvourozměrným (2D) modelem. V rámci 
teoretického rozboru byl pro jednoduchý případ proudění odvozen 
funkční vztah mezi součinitelem drsnosti při 1D a 2D modelování. 
Výsledky teoretického rozboru jsou demonstrovány na jednoduchém 
praktickém příkladu. Závěrem bylo provedeno srovnání součinitelů 
drsnosti a formulována některá doporučení pro zadávání hodnot 
součinitele drsnosti v případě 2D modelování. 

u

1. Úvod
Při řešení úloh proudění vody v tocích či záplavových územích 

pomocí jednorozměrných (1D) a dvourozměrných (2D) modelů je 
třeba zvolit odpovídající hodnotu součinitele drsnosti n. Jeho hodnoty 
jsou uváděny jednotlivými autory, přičemž byly většinou odvozeny 
kalibrací 1D modelů [1], [2], [13]. V případě 1D modelů součinitel 
drsnosti n zahrnuje jak makrodrsnost a mikrodrsnost dna, tak odpory 
proudu vyvolané vnitřním třením kapaliny a turbulencí proudu. 

Při výpočtech pomocí 2D modelů se v praxi obvykle zadávají hod-
noty součinitele drsnosti n analogické jako při použití 1D modelů. 
V případě 2D modelu by měl součinitel drsnosti přitom zahrnovat 
pouze mikrodrsnost a částečně makrodrsnost dna nepostiženou výpo-
četní sítí. Odpory proudu vyvolané vnitřním třením a turbulencí jsou 
vyjádřeny modely turbulence.

V tomto článku byl proveden teoretický rozbor problému a na 
jednoduchém praktickém příkladu úlohy ustáleného proudění 
demonstrován rozdíl vypočtených hladin a vliv součinitele drsnosti 
na výsledky řešení při použití 1D a 2D modelů. Pro 1D modelování 
byl použit výpočet s využitím Chézyho vztahu a pro 2D modelování 
metoda „Finite Element Surface Water Modeling System“ (FESWMS) 
obsažená v programu SMS 10.0, využívající k výpočtu metodu koneč-
ných prvků a Smagorinskeho turbulentní model.

2. Současný stav poznání
Hodnoty součinitele drsnosti jsou pro 1D modely doporučovány 

a odvozeny řadou autorů [1, 2, 3, 4, 13]. Práce [5] se mimo jiné věnuje 
metodám kalibrace součinitele drsnosti pro 1D modely. Ze závěrů 
výzkumů je zřejmé, že součinitel drsnosti má společně s geometrií 
oblasti (koryto toku) největší vliv na určení polohy hladiny. Z prací 
věnujících se zjednodušenému výpočtu Manningova součinitele 
drsnosti lze jmenovat [6, 7].

Modelu FESWMS je věnován podrobný teoretický manuál [8], 
popisující matematický model, přípravu a vyhodnocování dat v pro-
gramu SMS 10.0.

2D modelováním mělkého proudu se zabývají například práce [4, 9 
a 10]. Autoři odvozují matematický model proudění v mělkém prou-
du a podrobně rozebírají jednotlivé členy řídících rovnic a okrajové 
podmínky. 2D modelováním při povodních se zabývá práce [11]. 
Její autoři srovnávají řešení pomocí 1D a 2D numerického modelu. 
Věnují se rozboru rozdílu hladin a rychlostí a dále vhodnosti použití 
jednotlivých modelů. 

Při výpočtech 2D modely proudění se ve většině prací stanovení 
hodnoty součiniteli drsnosti nevěnuje zvláštní pozornost, při řešení 
jsou většinou používány hodnoty odvozené pro 1D úlohy. Jak uvádí 
[12], při rizikové analýze záplavových území nemají malé rozdíly 
v hodnotách součinitele drsnosti zásadní vliv.

Z uvedených prací je zřejmé, že rozdíly ve vypočtené polohy hla-

diny a součinitele drsnosti při použití 1D a 2D modelů budou záviset 
na typu úlohy, tvaru náhradní oblasti, okrajových podmínkách a také 
na režimu proudění. To potvrzuje i náš rozbor.

3. Metodika hodnocení
Pro analýzu byl v této práci zvolen zjednodušující předpoklad stacio-

nárního rovnoměrného a nerovnoměrného proudění. U nerovnoměrné-
ho proudění se pak jednalo o případy snížení a vzdutí hladiny vody.

Při řešení byl zvolen pro oba modely (1D, 2D) následující postup:
a) Stacionární rovnoměrné proudění:
−	 teoretický rozbor,
−	 numerické testy,
−	 vyhodnocení výsledků.

b) Stacionární nerovnoměrné proudění pro případ vzdutí a snížení 
hladiny:
− teoretický rozbor,
− numerické výpočty s různými okrajovými podmínkami,
− diskuse rozdílů, zobecnění,
− hledání ekvivalentního součinitele drsnosti n pro 2D úlohu.
Cílem studie přitom nebylo postihnout všechny možné hydro-

dynamické situace. Snahou bylo provést rozbor problému a závěry 
demonstrovat na jednoduchém případě proudění. V dalším studiu 
je pochopitelně možné zabývat se nejen různými typy proudění ve 
variantách různých konfigurací náhradní oblasti, ale také dalšími 
používanými turbulentními modely.

4. Teoretický rozbor
4.1	Vstupní	předpoklady

Vstupním předpokladem pro další rozbor je, že kapalina proudí 
v ustáleném režimu o volné hladině po pevném dně, sklon dna J0 je 
menší než sklon kritický Jk (J0 < Jk). V případě 1D i 2D proudění jde 
o tzv. mělký proud, kdy lze zjednodušeně uvažovat, že hydraulický 
poloměr je přibližně roven hloubce vody R ≈ h. Jde o kapalinu kon-
stantní hustoty, tlak na volnou hladinu je atmosférický. Na dně koryta 
byla uvažována smyková napětí způsobená vlivem drsnosti, u 2D 
modelu pak také smyková napětí vyvolaná turbulencí. 

Smyková napětí na hladině způsobená např. vlivem větru a Corio-
lisovy síly se zanedbávají.

Při rozboru proudění v obdélníkovém žlabu jsme zanedbali tření 
na jeho bocích. Při 2D modelování je složka svislicové rychlosti ve 
směru y nulová (V = 0), podélná složka svislicové rychlosti U se po 
šířce žlabu (ve směru y) nemění (U(x, y, t) = U(x)) a rovná se číselně 
průměrné profilové rychlosti  při 1D přístupu (U = ).

4.2	1D	model
Stavovými veličinami pro 1D model jsou průměrná profilová rych-

lost  [m.s-1], hloubka vody h [m], průtočná plocha A [m2] a průtok Q 
[m3.s-1]. 1D model pro ustálený režim proudění vychází ze soustavy 
rovnic [1]:

, (1a)

, (1b)

, (1c)

kde A(h) je průtočná plocha jednoznačně určená hloubkou vody h, g 
je gravitační zrychlení, JE je sklon čáry energie, J0 je sklon dna. Okrajové 
podmínky pro model ustáleného proudění uvádíme v kapitole 5.

Z bilance sil vyjádříme smykové napětí [1]:

, (2)

kde R je hydraulický poloměr a ρ je hustota kapaliny.
S využitím Chézyho vztahu

,   

a za předpokladu R ≈ h upravíme vztah (2) a vyjádříme sklon čáry 
energie:

, (3)

kde C je rychlostní součinitel dle Chézyho, n1D je součinitel drsnosti 
dle Manninga odvozený pro 1D model proudění.

4.3	2D	model
Stavové veličiny u 2D modelů jsou složky U, V [m.s-1] vektoru svis-

licové rychlosti a hloubka vody h [m].
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Pro 2D modelování proudění se používá tzv. rovnic mělkého proudu 
[4], [8], které mají za předpokladů uvedených v kapitole 4.1 tvar:

, (4a)

, (4b)

, (4c)

kde  jsou napětí způsobená turbulencí,  jsou smy-
ková napětí na dně koryta ve směru os x a y a zb je kóta dna. Okrajové 
podmínky pro 2D model ustáleného proudění uvádíme v kapitole 5.

V dalším rozboru budeme z metodických důvodů a pro názornost 
uvažovat dno skloněné pouze ve směru souřadné osy x, proudění je 
analogické s jednodimenzionálním. 

Smykové napětí ve směru osy x způsobené třením na dně lze vyjá-
dřit následovně [8]:

, (5)

kde cf je součinitel tření na dně a mb je součinitel sklonu dna. 
Součinitel tření na dně vyjádříme pomocí rychlostního součinitele 

dle Chézyho

,  ,

kde R ≈ h. 
Součinitel sklonu dna

lze pro 

 

a velmi malé , kdy  uvažovat mb ≈ 1.

Dosazením uvedených výrazů do rovnice (5) vyjádříme výsledné 
napětí způsobené třením na dně:

. (6)

Smykové napětí způsobené turbulencí  lze pro newtonskou 
kapalinu vyjádřit pomocí dynamické viskozity a gradientu rychlosti 
následovně [8]:

, (7)

v rozepsaném tvaru pak:

, (7a)

, (7b)

, (7c)

kde  je turbulentní viskozita,  jsou složky tenzoru 
smykových napětí. 

Smyková napětí způsobená turbulencí jsou u 2D modelů vyjád-
řena turbulentními modely. V našem rozboru je použit Smagorin-
ského turbulentní model (8), kde je turbulentní viskozita vyjádřena 
ve tvaru:

, (8)

kde  je konstantní člen turbulentní viskozity,  jsou souči-

nitele turbulentní viskozity,  je třecí rychlost u dna a  je 
determinant Jacobiovy transformační matice souřadnic výpočtového 

elementu. Při dalších úvahách zaveďme následující předpoklady (viz 
též kap. 5.1):
•	 konstantní podélný sklon J0, šířka žlabu (koryta) b,
•	 proudění pouze ve směru osy x (V = 0),
•	 konstantní svislicová rychlost po šířce koryta ∂U/∂y = 0,
•	 konstantní turbulentní viskozita µt.

Souhrnně lze uvedené předpoklady zapsat následovně.
a) Při rovnoměrném proudění platí:

 
(9a)

Je zřejmé, že se smykové napětí neuplatňuje a .
b) Pro nerovnoměrné proudění pak platí:

 (9b)

Uplatní se pouze napětí , které lze s využitím vztahu (7a) 
zapsat:

. (10)

4.4	Srovnání	1D	a	2D	modelů
Za účelem srovnání 1D a 2D modelů upravíme pohybové rovnice 

(1b) a (4b) pro ustálený stav ve směru osy x následovně:
a) rovnoměrné proudění:

, (11)

. (12)

Z porovnání vztahů (11) a (12) vyplývá, že pokud se rychlosti 
proudění ve směru souřadných os x a y nemění, jsou odporové síly 
a následně hodnoty součinitele drsnosti n pro 1D a 2D model shodné 
(n1D=n2D).
b) nerovnoměrné proudění:

, (11)

. (13)

Po odečtení rovnice (11) od (13) je zřejmé, že v případě nerovno-
měrného proudění jsou u 2D modelů odporové síly vyjádřeny nejen 
součinitelem drsnosti, ale také turbulentním modelem. Shodné 
výsledky výpočtů 1D a 2D modelem (např. poloha hladiny vody) pak 
lze zajistit zadáním odlišného součinitele drsnosti n1D  n2D pro oba 
modely. Pro U =  můžeme vyjádřit funkční závislost mezi součiniteli 
drsnosti pro 1D a 2D model:

. (14)

Ze vztahu (14) je zřejmé, že hodnota n2D závisí také na charakteristi-
kách proudění, tj. na hloubce vody, rychlosti vody a smykovém napětí. 
Poslední člen na pravé straně závislosti (14) naznačuje, že hodnota n2D 
je funkcí souřadnic. Při obecném směru proudění v mělkém proudu 
nelze provést prosté srovnání pohybových rovnic (4b) a (4c) a obecný 
vztah nelze odvodit. I v námi studovaném jednoduchém případě vede 
při praktické aplikaci vztah (14) k iteračnímu postupu, kdy je třeba 
postupným zpřesňováním veličin v druhém členu pod odmocninou 
postupně zpřesňovat odhad drsnosti n2D. Pro obecný směr proudění je 
vztah mezi n1D a n2D podstatně složitější, než jak ukazuje vztah (14).

5. Parametrická studie
Výše uvedené teoretické 

závěry demonstrujeme na 
jednoduchém příkladě. Pro 
parametrické srovnání 1D 
a 2D přístupů byla zvolena 
úloha proudění vody v jedno-
duchém obdélníkovém korytě 
(obr. 1), kdy bylo zanedbáno 
tření na bocích žlabu.

Byly řešeny varianty ustále-
ného rovnoměrného i nerov-
noměrného proudění. Násled-
ně byly provedeny numerické 
testy pro potvrzení teoretické-

Obr. 1. Schéma koryta pro modelové 
řešení
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ho rozboru uvedeného v kapitole 4. Řešení problému bylo provedeno 
pro dva případy:
a) Stacionární rovnoměrné proudění.
b) Stacionární nerovnoměrné proudění pro případy vzdutí a snížení 

hladiny.
Pro oba případy byly provedeny numerické výpočty a vyhodnocení 

výsledků. 

5.1	Základní	údaje	o	oblasti	řešení	a	variantách
Jednoduché obdélníkové koryto má šířku b = 3 m, délku L = 1000 m 

a sklon dna J0 = 0,004 ve směru x. Řešení bylo provedeno pro sérii 
průtoků od 1 do 10 m3/s. Výsledky řešení uvedené v kapitole 5.2 
demonstrují poměry při průtoku Q = 5 m3/s.

Pro vyjádření odporových napětí  na dně koryta byl zadán sou-
činitel drsnosti n = 0,04, svislé stěny byly zadány jako nepropustná 
hranice (V = 0) bez odporových sil (nulové tření). To umožnilo zavést 
zjednodušující předpoklady U(x, y, t) = U(x) a U = .

Pro výpočet smykového napětí  u 2D modelu byly řešeny 3 vari-
anty s různou hodnotou konstantní turbulentní viskozity , zvolené 
dle doporučení [8] s hodnotami 0,1; 1 a 10. Smykové napětí bylo 
stanoveno ze vztahu (10):

varianta 1:   = 0,1 => , (15a)

varianta 2:   = 1 => , (15b)

varianta 3:   = 10 => . (15c)

Vztahy (15) vyjadřují zjednodušený vztah pro výpočet složky 
tenzoru smykového napětí  ve směru osy x s dosazenou hodnotou 
turbulentní viskozity jednotlivých variant.

Okrajové podmínky byly na jednotlivých částech hranice náhrad-
ní oblasti (obr. 1) zadávány vždy podle řešené varianty. U varianty 
ustáleného rovnoměrného proudění byl zadán na hranici Γ3 průtok Q 
a na hranici Γ1 hloubka vody hn odpovídající rovnoměrnému proudění. 
U varianty nerovnoměrného proudění byl zadán na hranici Γ3 průtok 
Q a na hranici Γ1 pro případ snížení kritická hloubka hk, pro případ 
vzdutí hloubka h větší než hloubka hn při rovnoměrném proudění. 
Okrajové podmínky lze přehledně zapsat:

všechny varianty  , (16a)

rovnoměrné proudění , (16b)

nerovnoměrné proudění – snížení , (16c)

nerovnoměrné proudění – vzdutí , (16d)

všechny varianty . (16e)

5.2	Řešení	a	jeho	výsledky
Řešení jednorozměrné úlohy bylo provedeno metodou po úsecích se 

vzdáleností příčných řezů ∆x = 1 m. 2D úloha byla řešena pomocí pro-
gramového prostředku SMS 10.0, diskretizace náhradní oblasti byla 
provedena čtvercovými konečnými prvky velikosti ∆x = ∆y =1 m. 

Výsledky a jejich srovnání jsou pro průtok Q = 5 m3/s a součinitel 
drsnosti zadaný pro 1D a 2D řešení stejnou hodnotou n = 0,04 zobra-
zeny na obr. 2 a obr. 3 ve formě hloubky vody. V případě rovnoměrné-
ho ustáleného proudění jsou výsledky numerických výpočtů shodné 
(viz též rozbor v kapitole 4.3) a jejich grafické a tabelární zobrazení 
nemá praktický význam. 

U nerovnoměrného proudění je průběh hladiny a hloubky vody 
odlišný jak pro výsledky 1D a 2D, tak pro jednotlivé hodnoty turbu-
lentní viskozity dle (15) a také pro případy vzdutí a snížení hladiny. 
V případě čáry snížení vychází hloubka vody vypočtená 1D modelem 
větší než při 2D přístupu. Přitom při zvyšující se turbulentní viskozitě 
vychází menší hloubka vody (obr. 2). V případě vzdutí vychází nao-
pak hladina vypočtená 1D modelem jako nejnižší, rozdíly však jsou 
minimální a pohybují se v našem případě v řádu milimetrů (v řádu ‰ 
hloubky). Závislost polohy hladiny u 2D přístupu je u křivky vzdutí 
kvalitativně stejná jako v případě snížení (obr. 3).

Pro vytvoření představy o „skutečných“ hodnotách součinitele drs-
nosti n2D, který by měl být zadáván při 2D modelování za předpokladu 
ekvivalentního n1D = 0,04 při 1D modelování, byly ze vztahu (14) 
určeny průběhy součinitele drsnosti n2D. Cílem bylo nalézt s použitím 
2D modelu součinitele drsnosti n2D takové, aby byly hloubky vody 
v korytě získané 1D postupem shodné s výsledky 2D modelování. Jak 
je patrné ze vztahu (14), jsou hodnoty n2D funkcí polohy (n2D(x)).

Průběhy součinitele drsnosti v závislosti na poloze x pro případy 
snížení hladiny jsou uvedeny na obr. 4. Z průběhu jednotlivých 
členů na pravé straně vztahu (14) je zřejmé, že rozdíl n2D od n1D je 
závislý na rychlosti vody, hloubce a jejich derivacích a že velikost 
ekvivalentního n2D může být podle vzájemného poměru jednotlivých 
členů buď menší nebo větší než n1D. U snížení hladiny jsou gradienty 
rychlosti kladné a v absolutní hodnotě řádově větší než záporné gra-
dienty hloubky vody, z čehož vyplývá, že napětí  působí směrem 
po proudu a výsledné n2D >n1D. 

Pro vzdutí hladiny platí, že n2D < n1D , rozdíly mezi n2D a n1D jsou však 
výrazně menší. Je to dáno především skutečností, že jsou gradienty 
rychlosti v tomto případě kladné a v absolutní hodnotě menší než 
gradienty hloubky. V našem případě jsou navíc oba gradienty řádově 
menší než v případě snížení. Rozdíl při grafickém zobrazení na obr. 3 
proto není patrný (n2D = 0,0399979).

6. Závěr
V článku je proveden rozbor vlivu turbulentního členu při 2D 

výpočtech proudění v mělkém proudu. Pro názornost a demonstra-
ci postupů a pro následnou kvantifikaci součinitele drsnosti u 2D 

Obr. 2. Křivka snížení v 1D a pro varianty hodnot turbulentní 
viskozity ve 2D

Obr. 3. Křivka vzdutí v 1D a pro varianty hodnot turbulentní 
viskozity ve 2D

Obr. 4. Ekvivalentní součinitele drsnosti n2D(x) pro 2D model
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modelů jsou zavedena četná zjednodušení jak tvaru oblasti řešení, tak 
režimu proudění vody. Vliv turbulentního členu je vyjádřen: 
– rozdílnými hodnotami vypočtené hloubky vody při stejných hod-

notách součinitele drsnosti při 1D a 2D modelování (n1D = n2D ),
– ekvivalentními hodnotami součinitele drsnosti n2D zadávanými při 

2D modelování při požadavku shodných výsledků získaných 1D 
postupem.
Rozbor ukazuje, že při rovnoměrném ustáleném (paralelním) prou-

dění za podmínek (9a) jsou u 1D a 2D postupů průběhy hladin totož-
né. To odpovídá teoretickému rozboru a srovnání vztahů (11) a (12), 
turbulentní člen se při nulovém rychlostním gradientu neuplatní.

Pro případ stacionárního nerovnoměrného paralelního proudění 
byly numerické výpočty pro 1D zpracovány metodou po úsecích 
a získané výsledky srovnány s výsledky 2D modelování, a to jak pro 
křivku snížení, tak pro křivku vzdutí. V případě nerovnoměrného 
proudění se na demonstrovaném příkladě průběhy hladin liší, což 
rovněž potvrzuje závěry teoretického rozboru. Pro případ snížení 
bude hladina získaná 1D modelem výše než hladina vypočtená 2D 
modelem, v naší jednoduché úloze cca do 0,05 m. Přitom platí, že n2D 

> n1D, a to až pětinásobně (obr. 4). Naopak pro případ vzdutí hladiny 
vykazuje 1D model hladinu prakticky zanedbatelně nižší než 2D 
model a platí, že n2D < n1D, rozdíly jsou však minimální, prakticky 
zanedbatelné.

Lze rovněž očekávat, že čím více se uplatní turbulentní člen (repre-
zentovaný v naší úloze konstantní hodnotou turbulentní viskozity 
µt), tím větší bude při stejně zadaném součiniteli drsnosti odchylka 
výsledků 1D a 2D modelu. Je zřejmé, že při 2D modelování je důležitý 
vliv turbulentního členu. Srovnávací výpočty ukazují, že u tvarově 
jednoduchých oblastí s pravidelným proudovým polem postačí volit 
konstantní turbulentní viskozitu µt, a to s hodnotami µt = 0,1 a menší. 
U nepravidelných oblastí se složitějším prouděním je třeba zavést při 
vyjádření turbulentní viskozity dle vztahu (8) také další dva členy 
obsahující součinitele cµ1 a cµ2. Jejich stanovení nebylo součástí této 
studie. 

Závěrem je třeba zdůraznit, že uvedené příklady se snaží pouze upo-
zornit na rozdíly v matematické formulaci problému proudění v jedné 
a dvou dimenzích a na jednoduchém příkladě demonstrovat určité 
úskalí při kvantifikaci součinitele drsnosti u 2D modelů. V obecném 
případě je vztah (14) podstatně složitější a vzájemný vztah mezi n2D 

a n1D obtížněji kvantifikovatelný. Je zřejmé, že při praktické aplikaci 
2D modelů je jeho využití nemožné. 

Lze nicméně konstatovat, že při převládajícím vzdutí hladiny lze 
u 2D modelů při minimální odchylce výsledků použít hodnoty sou-
činitele převzaté z 1D modelů. Současně platí obecná zásada, že by 
měly být hodnoty součinitele drsnosti n2D odvozeny pro konkrétní 
řešené úlohy kalibrací 2D modelů, kdy v případě snížení nemusí 
být výjimkou odvozené hodnoty přesahující n2D = 0,2. Lze bohužel 
konstatovat, že výsledky kalibrací 2D modelů nebyly dosud uceleně 
publikovány.
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Comparison of roughness coefficient in 1D and 2D shallow 
flow modeling (Dvořák, L.; Říha, J.)
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The aim of the paper is to analyze and compare roughness co-
efficient values used in 1D and 2D mathematical models of open 
channel and inundation flow. Theoretical analysis was carried out 
for a simplified case to clarify the relation between the roughness 
coefficients used in the two above-mentioned models. The theoreti-
cal considerations were demonstrated with a practical example of 
parallel flow in a rectangular flume. The analysis shows differences 
in roughness coefficient values in the case when a turbulent member 
is introduced in 2D shallow flow equations. The results differ more 
significantly for non-uniform drop-down and only slightly for the 
backwater flow regime, while in the case of uniform steady flow 
the numerical solution results in terms of water level values are 
practically identical. It is evident that a theoretical relation between 
roughness coefficients for 1D and 2D models is impossible in practi-
cal cases. The roughness coefficient values for both models should 
be determined during model calibration.

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

Funkce lesa v oběhu vody  
a regionálním klimatu  

(volné pokračování z minulého čísla)
Podle údajů FAO (Food Agriculture Organisation) ztrácí planeta 

Země ročně na 200 000 km2 produkční zemědělské půdy následkem 
prohlubujícího se nedostatku vody. Z toho 60 000 km2 podléhá ročně 
desertifikaci, tedy degradaci půdy na poušť. Podle údajů FAO 30–40 % 
plochy kontinentů trpí nedostatkem vody (6,45 x 107 km2). Přinejmen-
ším jedna třetina plochy kontinentů není schopna tlumit denní pulzy 
sluneční energie a tlumit tepelné potenciály mezi místy. 

V rozvinutých ekonomikách pokračuje „betonování krajiny“, napří-
klad v Německu mizí pod betonem, asfaltem a nepropustnou dlažbou 
denně 1 km2. Likvidace zejména malých mokřadů vede k vysychání 
krajiny, plochy vedené jako les ztrácejí ekosystémové funkce pro 
nedostatek vody. Ztráta hlavních ekosystémových funkcí se neeviduje. 
Nejvhodnějším nástrojem pro monitoring ekosystémových funkcí 
se jeví techniky dálkového průzkumu. Využitelné satelitní snímky 
existují od sedmdesátých let a umožňují tedy hodnotit vývoj krajiny 
v čase. Změny regionálního klimatu se projevují změnami teplot, které 
lze monitorovat přímo dálkovým průzkumem. Zarážející je ovšem 
velmi omezený počet satelitů poskytujících spolehlivé údaje o tep-
lotách s rozlišením odpovídajícím heterogenitě krajinného pokryvu, 
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že rozsáhlé odlesnění a odvodnění vede ke zvýšení teplot a poklesu 
srážek.

Rozruch mezi klimatology a hydrology způsobily v posledních 
letech práce dvou fyziků z Ústavu nukleární fyziky z Petrohradu o úlo-
ze lesů ve vodním cyklu: Makarieva a Gorškov zhodnotili závislost 
úhrnu srážek na vzdálenosti od moře na nezalesněných územích a na 
územích pokrytých přirozenými lesy. Hodnotili až několik tisíc km 
dlouhé úseky. Na transektech v Kongu, Amazonii, severní Sibiři (Ob, 
Lena, Jenisej) srážek neubývá ani ve vzdálenosti 2 000 km od moře, 
v některých případech srážek i přibývá. Na odlesněných transektech  
v západní Africe, severní Austrálii a jinde srážek rychle ubývá se 
vzdáleností od moře.  Makarieva a Gorškov zformulovali princip tzv. 
biotické pumpy, podle nějž kondenzace vodních par nad chladným 
lesem vede ke snížení tlaku vzduchu, což vyvolá proudění vzduchu 
(a tím přísun vodní páry) z míst, kde je tlak vyšší. Lesní komplex tak 
„nasává“ vodu od moře směrem do pevniny. Tito autoři též vysvětlují, 
jak les drží vodu přes den, díky teplotní inverzi: koruny stromů se 
ochlazují mírnou transpirací na teplotu například 30 °C, dolní patro 
lesa má teplotu nižší s vysokou relativní vlhkostí. Těžší chladnější 
vzduch je při zemi, vzduch tudíž neproudí vzhůru. V zemědělských 
plodinách je rozvrstvení teplot opačné: holá půda ošetřená herbicidy 
má teplotu vyšší než 40 °C, zatímco transpirující povrch porostu má 
teplotu nižší – vzduch se od ohřátého povrchu půdy ohřívá, stoupá 
vzhůru a odnáší s sebou vodu.

Ve vědeckých časopisech i s vysokým impaktním faktorem se opa-
kovaně objevují články, v nichž je úloha lesa v klimatu redukována 
na problém, v jaké míře les jako „úložiště“ (sink) CO2 přispívá k tlu-
mení klimatické změny a v jaké míře otepluje globální klima nízkým 
odrazem slunečního záření. Dochází se k absurdnímu závěru, že 
vypálením lesa v mírném pásmu by se zmírnilo globální oteplení, 
protože zvýšením odrazu slunečního záření se teplota sníží více než 
činí oteplení způsobené uvolněným CO2. Autoři těchto úvah ignorují 
fakt, že funkční les patří k nejchladnějším ekosystémům v krajině díky  
evapotranspiraci a ignorují fakt, že biosféra vyrovnává teplotní rozdí-
ly na Zemi. Odvodnění a ztráta vegetace mají za následek okamžité 
změny velkých toků sluneční energie.

Příklad distribuce sluneční energie v lesním porostu 
a odlesněném území stejné rozlohy

Na 1 km2 přichází v letním dnu až 1 000 MW sluneční energie 
(1 000 W.m-2). Řádově desítky procent této energie (stovky wattů na 
metr čtverečný) se spotřebovávají na evapotranspiraci, tedy na pře-
měnu skupenství kapalného ve skupenství plynné za spotřeby sku-
penského (latentního, skrytého) tepla. Toto latentní teplo se neprojeví 
vzestupem teploty. Nad rozsáhlým lesem se vytváří vrstva vzduchu 
o vysoké relativní vlhkosti. Jestliže se na evapotranspiraci spotřebo-
vává například 300 W.m-2, je to 300 MW na kilometr čtverečný, to je 
tok energie srovnatelný s instalovaným výkonem hydroelektrárny 
Orlické přehrady. Na rozloze lesa 7 km2 se v letním slunném dni na 
evapotranspiraci spotřebovává energie srovnatelná s výkonem jaderné 
elektrárny Temelín (2 000 MW). Tato energie se neprojeví vzestupem 
teploty, můžeme říci, že se les tímto výkonem chladí. Uvolňuje se 
přitom vodní pára, která se sráží v noci nebo na chladných místech. 
Vegetace a voda mají tedy dvojnásobný klimatizační efekt – snižují 
teplotu na místech s nadbytkem energie výparem vody a vodní pára 
uvolňuje teplo na chladných místech, kde kondenzuje zpět na vodu. 
Přenos energie se děje prostřednictvím vody, která je kvalitou na 
úrovni vody destilované.

Je zřejmé, že člověk svými zásahy v krajině usměrňuje obrovská 
množství sluneční energie, která jsou o několik řádů vyšší nežli ener-
gie, kterou člověk produkuje v elektrárnách, spotřebovává při dopravě 
a jinde v ekonomice. 

Zájemce je možné též odkázat na recenzované články, které pojed-
návají téma na odborné úrovni:

Hesslerová, P., Pokorný, J. 2010, Forest clearing, water loss and 
land surface heating as development costs. Int. J. Water, Vol 5, No 4, 
401–418

Makarieva, A.M., Goshkov, V.G. 2007, Biotic pump of atmospheric 
moisture as driver of the hydrological cycle on land. Hydrol. Earth Syst. 
Sci., 11, 1013–1033.

Pokorný, J., Brom, J., Čermák, Hesslerová, P., J., Huryna, H., Nadezh-
dina, N., Rejšková, A. 2010 Solar energy dissipation and temperature 
kontrol by water and plants, Int. J. Water, Vol 5, No 4, 311–336

Pokorný, J., Květ, J., Rejšková, A., Brom, J. 2010, Wetlands as ener-
gy-dissipating systems. J Ind Microbiol Biotechnol, 37, 1299 – 1305, 
Springer  DOI,10.1007/s10295-010-0873-8

tedy s velikostí pixelu okolo 1 ha. Satelitní snímky družice Landsat 
systematicky zachycující zemský povrch v různých částech spektra 
se pořizují již od začátku 80. let. Umožňují dlouhodobý kvalitativní 
i kvantitativní monitoring změn krajinného pokryvu. Jednou z jejich 
možností je i zhodnocení teploty krajiny, a to díky možnosti zázna-
mu dlouhovlnného vyzařování zemského povrchu. Získáváme tak 
plošnou a kontinuální informaci o radiační teplotě povrchu, v tomto 
případě pro každých 120 metrů (resp. 60 m). Tropické deštné lesy 
bývají na satelitních snímcích velmi často zakryty hustou oblačností, 
která, pokud se nejedná o radarové snímky, znemožňuje jejich hod-
nocení. Ovšem právě pravidelný výskyt husté oblačnosti nad lesními 
komplexy zřetelně ukazuje na zásadní klimatickou funkci lesa.

Hydrologické a klimatické následky odlesnění –  
ztráta vody

V Africe ubývá dramaticky plocha lesů. V Keni a Etiopii pokrývá 
původní les pouhé 2 % plochy státu (FAO 2000). Zdokumentovali 
jsme vývoj odlesnění v oblasti Mau Forest v Keni. Navštívili jsme 
tuto oblast v souvislosti s řešením projektu EU (BOMOSA) a spo-
lupracujeme dlouhodobě s Universitou Egerton ve městě Nakuru 
ležícím v povodí Mau Forest. Rozsáhlý horský les zaujímal plochu 
4 000 km2, za posledních 20 let byla více než polovina plochy lesa 
přeměněna na zemědělskou půdu. Výrazně pokleslo množství vody 
v řekách, což vede k nedostatku vody v dolní části povodí, čerpá 
se více podzemní vody a klesá její zásoba. Znatelně ubývá vody 
ve světoznámých  jezerech Nakuru (rozloha 5–45 km2), Naivasha 
(130 km2). Jezero  Elementeita (18 km2) ztratilo vodu zcela a v roce 
2008 připomínala tvar jezera jenom bílá barva sody vysrážené na dně. 
V posledních letech nepřichází na podzim do oblasti dříve pravidelné 
období dešťů. Oblast jsme navštívili v říjnu, lidé nabírali vodu pro 
dobytek z vysychající řeky; dříve se v té době valila voda řekami 
a zaplavovala nivy. Satelitní snímky dokumentují zřetelný vzestup 
teplot. Ve slunných dnech stoupla teplota na odlesněném území až 
o 20 oC ve srovnání s okolním lesem.

Japonský investor dostavěl v roce 2007 na řece Sondu-Miriu hyd-
roelektrárnu o výkonu 60 MW. Elektrárna však nemohla být spuštěna 
pro nedostatek vody v řece. Japonský investor žaloval keňskou vládu 
a žádá náhradu. Pro nedostatek vody byly zastaveny i práce na druhé 
téměř dostavěné hydroelektrárně. Keňský premiér Odinga prohlásil 
v červenci 2008, že v oblasti Mau Forest bylo za posledních 10 let 
ilegálně přeměněno na 1 000 km2 lesa v zemědělskou půdu. Odinga 
potvrdil záměr vlády oplotit stávající les, vystěhovat asi 200 000 lidí 
z této oblasti a na vysídlených plochách les obnovit, aby se do krajiny 
vrátila zpět voda. První násilné vysídlování více než 100 000 osob 
probíhalo již v letech 2004–2006 a pokračuje dodnes.

Dnes se dá těžko rozlišit, kdo osídlil oblast legálně a kdo ilegálně, 
protože instituce, které přidělovaly a prodávaly půdu, jí prodaly více, 
než povolila vláda – noví osídlenci kupovali půdu v dobré víře. V celé 
oblasti Mau Forest panuje napětí. Navštívili jsme místa, kde lidé sklí-
zeli úrodu a po několika týdnech měli být vystěhováni.  Násilí spojené 
s vystěhováním a úlohu politiků dokumentuje  Amnesty International 
a podrobně se jím zabývá zpráva vrchního soudce Keňské republiky 
(Waki Report) z podzimu 2008. 

Afričané nepochybují o významu horského lesa pro zásobování 
vodou dolní části povodí. Pro takové lesy používají běžně termínu 
„water tower“ – vodárna, zásobárna vody. Z lesního komplexu Aber-
dare odtékají řeky zásobující vodu hlavní město Nairobi. I tento horský 
les postupně mizí ilegální těžbou, pastvou a ilegální přeměnou na 
zemědělskou půdu. Keňská vláda vybudovala 400 km dlouhý plot, 
místy i pod elektrickým napětím, který má ochránit les a zajistit tak 
vodu pro Nairobi.

Úvaha o funkci lesa
Rozsáhlé odlesnění Mau Forest, v krátkém období dvou desítek let 

provázené poklesem vody v řekách i změnou regionálního klimatu, si 
zasluhuje pozornost. S využitím satelitních snímků jsme zdokumen-
tovali změny teplot v oblasti za posledních 25 let a popsali v časopise 
International Journal of Water (Hesslerová, Pokorný 2010)

Současná věda nevysvětluje úlohu lesa v hydrologii povodí jed-
noznačně. Spíše převládají názory, že les vodu odebírá. Hydrologie 
i rostlinná fyziologie pracují s pojmem „ztráta vody evapotranspirací“. 
A skutečně, z lesních porostů odtéká méně srážkové vody řekami, 
nežli z porostů travních nebo odvodněných polí. Dlouhodobý monito-
ring malých povodí ukazuje, že les zadrží okolo 50 % srážek, zatímco 
z odvodněné pastviny odtéká až 90 % srážek do vodoteče a tedy i do 
přehrad. Zkušenosti z Afriky a z východní Austrálie ovšem ukazují, 
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Vertikální profil teploty v různých porostech, naměřený termovizní 
kamerou. V lese (obr. nahoře) je teplota korun stromů vyšší, než 
báze kmene a v podrostu. V důsledku této teplotní inverze se vodní 
pára drží v porostu. Termovizní snímky navíc dokáží identifikovat 
transpirační aktivitu jednotlivých stromů – s vyšší mírou transpirace 
souvisí nižší teplota kmene. Vertikální profil nelesní vegetace je 
opačný. Jak ukazuje termovizní snímek kukuřičného pole (obr. dole), 
nejnižší teplota je na koncích listů, směrem k bázi stonku se zvyšuje. 
Navíc porost různých plodin nebývá zapojený, teplota půdy může 
dosahovat téměř 50 °C. Tato teplotní stratifikace vede ke zvýšenému 
výparu (pokud je dostatek vody), půda rychle vysychá.

Na vyhodnoceném teplotním snímku z družice Landsat je zachycen 
růst teploty (tmavě červená barva) mezi lety 1986–2009 v oblasti 
Mau forest (západní Keňa). Růst povrchové teploty je způsoben 
rozsáhlým odlesněním (cca 1 800 km2).

Podle některých teorií souvisejících se změnou klimatu, by plochy s vysokou odrazivostí (např. bíle natřené betonové plochy), měly odrážet 
větší množství slunečního záření, být proto chladnější a přispívat k ochlazování klimatu. Povrchy tmavé, s nízkým odrazem, jako je např. 
vegetace, naopak absorbují více slunečního záření, jsou proto teplejší. Dvojice obrázků ve viditelné a tepelné části spektra zachycuje světlý 
povrch betonového mostu v kontrastu s tmavou vegetací. Díky evapotranspiraci je vegetace výrazně chladnější, a to i přes nižší odraz. 
Betonový most je naopak silně přehřátý, ačkoliv je odrazivost vyšší.
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Protipovodňová ochrana povodí Ohře
Prevence před povodněmi je na Povodí Ohře, státní podnik, průběž-

nou činností již od vzniku podniku. Pro její zabezpečení jsou využí-
vány vlastní finanční zdroje, dotace ze státního rozpočtu i finanční 
prostředky z fondů EU. 

Program 229 060 – „Prevence před povodněmi 
(I. etapa, 2002–2007)“

I. etapa programu Prevence před povodněmi, která probíhala 
v období let 2002–2007, byla zaměřena na povodí zasažená povod-
němi do roku 2000. Hlavním cílem opatření I. etapy bylo zvýšení 
možností akumulace a retence výstavbou a obnovou poldrů a hrází 
k vymezení neškodného rozlivu v údolních nivách a podpora zachy-
cení a bezpečného převedení velkých povodňových průtoků zvyšová-
ním kapacity koryt vodních toků v kritických úsecích, včetně úpravy 
koryt bystřin a exponovaných drobných vodních toků. 

Protipovodňová opatření se dotýkala jak ochrany zemědělské půdy 
a ohrožených pozemků v extravilánech obcí a měst, tak zejména 
snížení rizika ohrožení životů a majetku občanů. 

Návrhové průtoky byly pro každou individuální akci posuzovány 
a navrhovány zvlášť, přednostně se řešilo zájmové území s vyšší 
pravděpodobností povodňových situací s ohledem na hydrologické 
poměry. Při úpravách koryt docházelo ke zvýšení kapacity toku, jež 
však bylo na druhé straně omezeno místními podmínkami, technický-
mi možnostmi provádění úpravy nebo ekonomickými a ekologickými 
hledisky. 

V některých případech se ochrany území dosáhlo kombinací úpravy 
toku s ochranným účinkem vodní nádrže. 

Přesto je nutno konstatovat, že prakticky nikde není dosaženo 
absolutní ochrany inundačního území a většinou není míra ochrany 
ani přiměřená jeho společensky ekonomickému významu. 

V rámci programu 229 060 Povodí Ohře, státní podnik, realizovalo 
11 akcí stavebního charakteru a 54 akcí studijního charakteru v cel-
kovém finanční objemu 185,100 mil. Kč, z toho dotace z programu 
229 060 byly poskytnuty ve výši 75,351 mil. Kč a vlastní zdroje 
účastníka programu činily 85,077 mil. Kč.

Stěžejní akce I. etapy

Rekonstrukce	bezpečnostního	přelivu	VD	Nechranice	
Zajištění úpravy bezpečnostního přelivu spočívající ve snížení pra-

hu středního pole na kótu 263,00 m n. m. B.p.v. a v nahrazení stávající 
hradicí konstrukce, tvořené mohutným betonovým přelivem s hyd-
rostatickým sektorovým uzávěrem, novým segmentovým uzávěrem 
s betonovou nornou stěnou a s konstrukcí provizorního hrazení. 

Rekonstrukcí bezpečnostního přelivu vodního díla Nechranice 
došlo k výraznému zvýšení retenčního účinku nádrže zvětšením 
ovladatelného prostoru na 106 mil. m3 a k navýšení ochrany území 
pod nádrží z dvouleté vody na pětiletou vodu.

VD	Nechranice	–	technická	opatření	na	návodním	líci	
Zajištění komplexního zásahu nejvhodnějšími technologickými 

postupy z oblasti sanací betonových konstrukcí do technického stavu 
betonových konstrukcí návodního líce. Byly sanovány vyerodované 
spáry návodního líce vlnobitím a nevhodnými klimatickými pod-
mínkami, které způsobovaly odplavování ochranné štěrkopískové 
vrstvy před sprašovým těsněním hráze, a byla provedena kompletní 
rekonstrukce související parapetní zdi s vlnolamem.

Program 129 120 – „Podpora prevence před povodněmi 
(II. etapa, 2007–2013)“

Hlavním cílem II. etapy je především realizace účinných a rovněž 
ekonomicky efektivních protipovodňových opatření.

II. etapa programu Prevence před povodněmi je rozčleněna do 
podprogramů:
• Podpora protipovodňových opatření s retencí.
• Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků.
• Podpora zvyšování bezpečnosti vodních děl.
• Podpora vymezení záplavových území a studií odtokových pomě-

rů.
Technická opatření sledují především zabezpečení zvýšení pro-

tipovodňové ochrany a bezpečnosti hrází stávajících vodních děl 
a komplexní úpravy toků s nevyhovujícím stupněm ochrany před 
povodněmi, jejich regulaci a zkapacitnění.

Podpora je administrována podle Závazných pravidel poskytování 
finančních prostředků v oblasti vod a způsobu kontroly jejich užití 

pro příslušný rok, které jsou každoroční přílohou zákona o státním 
rozpočtu.

Financování programu je zajištěno z prostředků státního rozpočtu 
a dále z prostředků úvěru od Evropské investiční banky a výnosů 
z privatizace, které rovněž vstupují do státního rozpočtu, a dále 
z vlastních zdrojů investorů z řad správců vodních toků. Akce mohou 
být dále finančně podpořeny ze strany potenciálně ochráněných obcí, 
měst, sdružení obcí a z krajských rozpočtů. Bude umožněno spolu-
financování rovněž z fondů Evropské unie, v návaznosti na novou 
směrnici o povodních.

V rámci programu 129 120 Povodí Ohře, státní podnik, realizuje 
a zajišťuje jako přímý investor PPO 12 akcí stavebního charakteru, 
29 akcí studijního charakteru a 2 akce PD DSP a inženýring pro 
budoucí realizaci akcí Navrhovatelů.

Celkový finanční náklad těchto akcí se předpokládá ve výši 
241,155 mil. Kč, z toho dotace z programu 129 120 se předpokládá 
ve výši 217,262 mil. Kč, vlastní zdroje účastníka programu se před-
pokládají v objemu 24,493 mil. Kč. 

Stěžejní vlastní akce programu 129 120:

VD	Janov	–	zajištění	stability	a	bezpečnosti	hráze	
VD	Janov	–	injekční	štola	–	zajištění	stability	a	bezpečnosti	
hráze,	II.	etapa	

Účelem staveb bylo zajištění stability a bezpečnosti hráze sanací 
průsaků podložím. Sanační zásah do podloží byl proveden formou 
dotěsnění horninového masivu, součástí stavby bylo zbudování 
injekční štoly. 

Akce Navrhovatelů PPO
Jako pověřený investor akcí navržených chráněnými subjekty 

– Navrhovateli PPO, realizuje Povodí Ohře, státní podnik, čtyři akce 
stavebního charakteru. Celkový finanční náklad těchto akcí se před-
pokládá ve výši 336,875 mil. Kč, z toho dotace z programu 129 120 
se předpokládá ve výši 320,006 mil. Kč, vlastní zdroje Navrhovatele 
se předpokládají v objemu 16,844 mil. Kč.

Protipovodňová opatření města Terezín – Navrhovatel město Tere-
zín, předpokládané celkové náklady 246,984 mil. Kč, z toho dotace 
234,635 mil. Kč.

Rámcově lze rozdělit PPO stavby podle dvou chráněných území: 
centrální část města (velká pevnost) a východní část města (pravý břeh 
Ohře – tzv. Retranchement).

Rozdělení města na dva základní celky souvisí s rozdílnou návr-
hovou úrovní ochrany – centrální část města na úroveň hladiny při 
kulminaci povodně 08/2002 a východní část města na úroveň hladiny 
při padesátileté povodni. 

Bohušovice nad Ohří – protipovodňová opatření – Navrhovatel město 
Bohušovice nad Ohří, předpokládané celkové náklady 63,900 mil. Kč, 
z toho dotace 60,680 mil.Kč.

Ochrana města Bohušovice nad Ohří byla navržena pomocí trvalých 
betonových zdí a zídek v kombinaci s mobilními prvky a železobeto-
nových zdí jednostranně přisypaných zeminou.

Optimální umístění jednotlivých protipovodňových opatření bylo 
ve smyslu předchozího stupně (DUR) řešeno s ohledem na úroveň 
návrhové povodňové hladiny, to je úroveň hladiny velké vody při 
Q2002 na Labi a Q50 na Ohři s převýšením 0,5 m, tj. na kótu 151,80 m 
n. m. B.p.v. Při povodni překračující návrhovou kótu ochrany dojde 
k řízenému zatápění chráněné oblasti, aby nedošlo k velkým škodám 
způsobeným prolomením linie PPO.

PPO Sokolova na Lobezském potoce – Navrhovatel město Soko-
lov, předpokládané celkové náklady 16,052 mil. Kč, z toho dotace 
15,249 mil. Kč

Navržená niveleta protipovodňových opatření na Lobezském potoce 
401,80 m n. m. ochrání zájmové území Sokolova před průtokem vyš-
ším než Q100. Vyšší ochrana je neefektivní, protože při průtoku v Ohři 
vyšším než Q = 600 m3/s ( Q100 = 543 m3/s ) začíná být zájmové území 
zaplavováno přepadem přes lesopark Bohemia. 

Ochrana na vyšší průtok by byla také estetickým narušením oblí-
bené vycházkové trasy podél Lobezského potoka. V místech, kde 
není možné provést pevnou protipovodňovou zábranu, je navrženo 
mobilní kovové hrazení. 

PPO Královské Poříčí – Navrhovatel obec Královské Poříčí, předpo-
kládané celkové náklady 9,066 mil. Kč, z toho dotace 8,612 mil. Kč, 
povinná účast vlastních zdrojů 5 %, tj. 0,453 mil. Kč.

– red – 

vh 8/2011 328



III. ROČNÍK SÁZAVSKÉHO SEMINÁŘE – Komplexní 
řešení problematiky výstavby rybích přechodů
Ve čtvrtek 13. 10. 2011 od 9.00 do 14.00 se v Sázavě uskuteční 
třetí ročník Sázavského semináře na téma migrace ryb a řešení zprů-
chodnění migračních překážek ve vodních tocích. Jedná se o jediný 
odborný seminář na toto téma v České republice. Letošní ročník bude 
věnován současnému stavu přípravy projektů zprůchodnění 
příčných překážek na vodních tocích ve vazbě na Operační 
program životní prostředí a dále také na další aspekty 
související s příčnými překážkami na vodních 
tocích, jako je vodáctví, hospodaření na 
rybářských revírech a podobně. V příštím 
čísle Vodního hospodářství uvedeme 
podrobnější informace, program 
najdete již nyní na 
www.vrv.cz

Voda na konci sveta
Dôležitosť vody si každý z nás uvedomuje dennodenne. Stačí, že na 

chvíľku vypnú vodu a rebélia je na spadnutie, hromžíme a nadávame. 
Ako sa mám oholiť, ako si umyť zuby, ako oprať a podobné, k životu 
nevyhnutné veci si bez vody nevieme predstaviť. Stačí však ísť na 
služobnú cestu do Afganistanu a hneď sa vám upraví rebríček hodnôt. 
Niežeby sme mali počas pobytu nedostatok vody na hoteloch, ale skôr 
nás strašil ten život okolo.

Prelet z Dubaja do Kábulu je doslova presun v čase asi o 100 rokov 
dozadu. Hlavne na okraji mesta, je to tu ako vo veľkej rómskej osade, 
všade plno detí, všetci sporo oblečení, všade prach a špina, vody ni-
kde. Hlavné mesto Kábul sa za ostatné roky niekoľkonásobne rozrástlo 
(prišlo sem niekoľko miliónov utečencov), ktorí bývajú v stanoch. 
Čerpanie spodnej vody sa za toto obdobie výrazne zvýšilo a jej hla-
dina nebezpečne klesá. Ale tu sa riešia dôležitejšie vecí – ako prežiť, 
ako nasýtiť svoje deti, ako nájsť nejakú strechu nad hlavou... nikoho 
nezaujíma čo bude o rok o dva s vodou. 

Väčšina obyvateľov mesta sa pohybuje so šatkou cez ústa, z našej 
televízie som si myslel, že sú to všetko talibanskí teroristi, ale až 
v meste som pochopil, že sa len chránia proti obrovským mračnám 
prachu, ktoré sa preháňajú mestom. Prečo prach? 90 percent domov 
v meste je postavených z hliny, takže ak zaprší, hlina sa dostáva na 
cesty, potom do vzduchu a tak dokola.

Obrovským mestom preteká malá rieka Kábul, ktorá je vlastne povr-
chovou stokou, v ktorej skončí všetko nepotrebné. Mesto Kábul je jedná 
časovaná bomba, ktorá tiká a nikto nevie, kedy vybuchne. Možno keď 
na juhu krajiny prestane zúriť občianska vojna a státisíce utečencov sa 
vráti naspäť domov, možno sa tu začne blýskať na lepšie časy. 

Napriek všetkým tým neriešiteľným problémom, Polytechnická 
univerzita v Kábule aj Univerzita v Herate fungujú ako by sa nič 
nedialo. Takmer všetci študenti sú v tmavých oblekoch, študentky 
zahalené v burkach, ale aj moderne, len tak v šatke. Akurát topánky 
máme všetci tak strašne špinavé od prachu a suchého blata v areáli 
univerzít. Aj preto sa všetci asi vyzúvajú pred vstupom do knižnice aj 
pred počítačovou miestnosťou. Príhovor rektora, prípadne primátora 
beriem ako samozrejmosť pri každej lepšej konferencii aj u nás, úvod-

ný spev veršov koránu však 
už bolo čosi iné... to sa zatiaľ 
u nás ešte neujalo. Takmer sa 
hanbím, keď počas mojich 
prednášok porovnávam EÚ 
krajiny v parametroch ako je 
spotreba vody v domácnosti, 
napojenie obyvateľstva na 
verejné vodovody, kanalizá-
cie a na ČOV. Pre Afganistan 
také čísla asi ani neexistujú, 
150 litrov vody na obyvateľa 
a deň je tu ilúzia, ktorá mož-
no až provokuje, a to by som v Afganistane nerád... veď pred našou 
konferenčnou sálou stojí počerný chlapík s ostro nabitým samopalom 
a vraj nás stráži...

V debatách s domácimi kolegami sme sa často zamýšľali, prečo 
ich vývoj doniesol tam, kde sú. Dnešné územie Afganistanu patrilo 
od nepamäti k najvyspelejším oblastiam na svete. Perzská ríša bola 
kolískou mnohých vied (matematika, medicína, astrológia a i.), tu 
vznikali prvé zavlažovacie, drenážne a kanalizačné systémy (Babylón, 
Mohenjo-Daro), tu bola ríša Alexandra Veľkého, Džingischána, Timura 
a iných. Ruský medveď a anglický lev sa po stáročia bili o Afganistan 
a v podstate neúspešne. V 50–60-tych rokoch minulého storočia to 
bola v tejto časti sveta pomerne moderná krajina, mamičky v mestách 
chodili v minisukniach, po Kábule premávali naše trolejbusy, rozkvital 
tu obchod, kultúra, štartovalo to správnym smerom. Potom však prišla 
jedná vojna, za ňou ďalšia, náš bývalý kamarát Babrak to zbabral, po-
tom sa všetci prestali holiť a začali sa strieľať a strhli krajinu na okraj 
priepasti, z ktorej sa bude veľmi ťažko škriabať hore. 

Stretli sme tam veľa ambicióznych a šikovných ľudí, ktorí majú 
hlad po vzdelaní a chcú robiť užitočné veci, mladí sa rozpŕchli po 
svetových univerzitách, začínajú domov nosiť ovocie vzdelania a skú-
seností zo sveta. Držíme im palce, aby im to vydržalo čo najdlhšie.

Igor Bodík
igor.bodik@stuba.sk
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KUNST, spol. s r. o., je ryze česká společnost, zajišťující dodávky 
vodohospodářských investičních celků a působící na trhu již 20 let. 
V následujícím článku informujeme veřejnost o některých stavbách, 
které jsme realizovali a ukončili v roce 2011.

ČOV Nový Bydžov – rekonstrukce 
Investor a objednatel díla:  Vodovody a kanalizace 
     Hradec Králové, a. s.
Zhotovitel technologické části: KUNST, spol. s r. o.
Realizace díla:   26. 11. 2009–31. 5. 2011

ČOV Nový Bydžov, postavená v 80. letech minulého století, byla 
navržena jak pro čištění městských odpadních vod, tak pro čištění vod 
z koželužny a mlékárny, s kapacitou cca 40 000 EO. Protože v r. 2007 
mlékárna ukončila zpracování mléka a koželužna výrazně omezila 
provoz, začalo docházet k provozním problémům, které vyústily k roz-
hodnutí přizpůsobit kapacitu ČOV realitě. Po provedení technologic-
kých a hydrotechnických výpočtů byla návrhová kapacita upravena na 
9 100 EO. Na ČOV se pak i nadále budou zpracovávat přebytky kalu, 
dováženého z ČOV Chlumec. Hlavním cílem navržené rekonstrukce 
ČOV je zajištění legislativní požadované kvality vyčištěných odpad-
ních vod a vytvoření předpokladů pro zákonnou likvidaci vzniklého 
kalu a ostatních vedlejších produktů čištění. Dále pak provedení 
dalších úprav, směřujících ke zkvalitnění provozu čistírny odpadních 
vod, zlepšení její funkce a ke zvýšení komfortu obsluhy.

Pro zajištění kyslíku pro nitrifikaci jsou ve stávající dmychárně 
osazena dvě nová dmychadla + dvě stávající dmychadla jako rezerva. 
Aktivační směs spolu s biologicky vyčištěnou odpadní vodou odtéká 
do rozdělovacího objektu, který je umístěn v čerpací stanici vratných 
kalů před dosazovacími nádržemi. Tento objekt umožní odstávku kaž-
dé ze tří dosazovacích nádrží. Separace aktivovaného kalu od biolo-
gicky vyčištěné odpadní vody probíhá ve trojici stávajících kruhových 
dosazovacích nádržích, z nichž dvě jsou kompletně technologicky 
repasovány, třetí pak je v původním stavu. Čtvrtá dosazovací nádrž 
je nepoužívána a slouží jako záloha v případě odstávky. Zachycené 
plovoucí látky jsou vraceny zpět do čisticího procesu přes čerpací 
stanici na aktivaci.

Odpadní vody po odlehčení jsou hrubě předčištěny na lapáku štěr-
ku, který je rekonstruován, a odpadní vody jsou přiváděny na nově 
vystrojenou vstupní čerpací stanicí, kde došlo k nahrazení původních 
šnekových čerpadel ponornými kalovými čerpadly s otáčkovou regu-
lací chodu. Dvě původní šneková čerpadla zůstala zachována jako pro-
vozní záloha. Odpadní vody jsou následně mechanicky předčištěny 
na strojních česlích, včetně zpracování shrabků. Zachycení písku je 
prováděno na dvojici rekonstruovaných vírových lapácích písku, třetí 
lapák je ve funkci v případě dešťových průtoků.

Mechanicky předčištěné vody jsou z důvodu výškových poměrů 
čerpány nově vybudovanou čerpací stanicí na aktivaci, tvořenou 
denitrifikační a dvojicí nitrifikačních nádrží. Stávající usazovací nádrž 
zůstala vystrojena původní technologií a je k dispozici provozu pro 
případné zvýšení látkové kapacity ČOV. 

Za účelem dosažení požadované odtokové koncentrace celkového 
fosforu je na ČOV osazeno zařízení pro chemické srážení fosforu sole-
mi železa. Dávkování síranu železitého má také pozitivní vliv na chod 
celé čistírny, neboť stabilizuje kalové indexy a zlepšuje tak separaci 
aktivovaného kalu od vyčištěné vody v dosazovacích nádržích. Pro 
technologické účely je využívána vyčištěná odpadní voda, dodávaná 
k jednotlivým zařízením nově sestavenou tlakovou stanicí.

Vratný kal z dosazovacích nádrží je přiváděn do jímky vratného 
kalu a odtud je čerpán zpět na aktivaci dvojicí nových kalových 
čerpadel s otáčkovou regulací chodu. Přebytečný kal je pak čerpán 
do kalové jímky směsného kalu a odtud dopravován na stávající 
zahušťovací nádrž, která byla přezbrojena. Kal je v této nádrži míchán 
a stabilizován vzduchem přes středobublinný rošt. Zahuštěný kal je 
následně přiváděn do nové míchané homogenizační nádrže, odkud 
je odebírán vřetenovým čerpadlem a přiváděn na novou dekantační 
odstředivku, jejíž součástí je i nové chemické hospodářství. Stávající 
sítopásový lis byl ponechán jako záloha provozu. Součástí kalového 
hospodářství je i jímka pro uskladnění dovážených kalů z ČOV Chlu-
mec. Tyto kaly jsou načerpávány na zahušťovací nádrž a tak vloženy 
do následného zpracování. Nedílnou součástí technologické dodávky 
byly i potřebné silnoproudé rozvody a SŘTP.

Náklady na dodávanou část stavby dosáhly 34,5 mil. Kč

Vážení obchodní přátelé, dovolujeme si vás pozvat  
k návštěvě

18. Mezinárodní specializované výstavy
 AQUA 2011 Trenčín,

 konané ve dnech 20.–22. 9. 2011,  
a našeho stánku č. 40, pavilon P 6, kde vás seznámíme 

s našimi novinkami z oblasti vodního hospodářství

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

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

e-mail: kunst@kunst.cz, http://www.kunst.cz
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ZPRÁVY ČESKÉ VĚDECKOTECHNICKÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI

Zpráva o činnosti 
České vědeckotechnické 
vodohospodářské společnosti 
za období květen 2010–květen 2011

V uplynulém roce vodohospodáře nepochybně dále znepokojovaly 
výskyty extrémních povodní, potvrzující individuální charakter každé 
epizody i obtížnost realizace účinných protiopatření. Přitom reakce 
medií i místních činitelů byly standardní – se snahou hledat viníka 
mezi správci povodí.

Na přelomu roku došlo ke zrušení zemědělských vodohospodář-
ských správ, což je nová skutečnost komplikující život hlavně správ-
cům povodí. Pro naši Českou vědeckotechnickou společnost tato 
změna není podstatná, problematice malých povodí i malých nádrží 
se po léta věnujeme bez ohledu na organizační uspořádání.

Dopady širší ekonomické krize samozřejmě v různých formách 
pociťujeme. Zejména sféra státní správy, na niž se ve vodohospo-
dářské osvětě soustřeďujeme, je nucena šetřit a omezuje účast na 
našich odborných akcích. Jinak celý rok v zásadě proběhl pro nás bez 
závažných rušivých jevů. 

Uplynulý rok byl v rámci stanovami daného volebního cyklu závě-
rečný. Na obsahové náplni naší činnosti to ale žádnou podstatnou 
změnu neznamenalo.

V rámci našeho trvalého zaměření na vzdělávací činnost a šíření 
nových poznatků ve vodním hospodářství jsme pořádali odborné 
konference, diskusní fóra, vzdělávací semináře a další akce, rozvíjeli 
sami, popř. podporovali publikační činnost. Přitom respektujeme, 
že obdobné aktivity v našem oboru vyvíjejí další subjekty. Snažíme 
se s nimi racionálně spolupracovat a nepovažujeme za účelné jim 
aktivně konkurovat. Bezprostředně přitom spolupracujeme s VÚV 
TGM, který je jednak českým nositelem členství v GWP, jednak 
pořádá jako veřejná vědeckovýzkumná instituce vlastní vzdělávací 
a osvětové akce. Navíc jsme i v tomto období společně uspořádali 
specificky orientovaný Národní dialog o vodě na Medlově, zaměřený 
na problematiku sucha.

Stejně tak se s VRV a Povodím Labe účastníme (malým podílem) 
velmi úspěšné konference Vodní toky, která i v roce 2010 proběhla 
na vysoké úrovni.

Jako každoročně jsme i v tomto období uspořádali více než deset 
vlastních odborných akcí, z nichž většina má zaměření na tradiční 
okruhy, v nichž jsou stále aktuální problémy, popř. novinky vyplýva-
jící ze změn ve vodohospodářské legislativě. Tradičně se naše akce 
zabývají aspekty podzemních vod – z hlediska správního i uživatelské-
ho, malých povodí, malých vodních nádrží, vodním zákonem a nava-
zujícími vyhláškami, problematikou odpadních vod atd. Stále aktuální 
jsou též problémy spojené s výskytem extrémních povodní. Tradiční 
workshop Adolfa Patery, zaměřený na extrémní hydrologické jevy, 
proběhl tentokrát v Brně, za významné účasti mladých odborníků. 
Naše odborné skupiny i iniciativní jednotlivci i v dnešní složité době 
nacházejí motivaci pro tuto záslužnou činnost. Přitom nacházíme pod-
poru na MZe, na MŽP, i ve vodohospodářských organizacích, popř. na 
vysokých školách, takže se můžeme opírat o aktivní účast kvalitních 
přednášejících. Mrzí nás někdy menší účast na našich akcích – zřejmě 
vyplývající z nutnosti šetřit, zejména v oblasti státní správy.

V tomto období jsme opět převážně v rámci výboru našli pozo-
ruhodné práce ve vodním hospodářství, které si zaslouží ocenění, 
a připravili jsme vyhlášení výsledků soutěže o Diplom akademika 
Theodora Ježdíka na této Valné hromadě (poznámka redakce: oceněny 
byly autorské kolektivy Ing. Petra Kuby za Metodický pokyn „Posuzování 
dešťových oddělovačů jednotných stokových sítí v urbanizovaných 
územích a Jana Kašpárka za publikaci „Vodní bilance v podmínkách 
klimatické změny v povodí horní Metuje“).

Český přehradní výbor, který již téměř 20 let v rámci Společnosti 
jako nezávislý subjekt rozvíjí svoji činnost, zaměřenou dnes převážně 
na otázky bezpečnosti, provozu a rekonstrukcí vodních děl na vodních 
tocích, má v současnosti velmi dobrou pozici v rámci ICOLD, zejména 
díky aktivní práci našich zástupců v technických výborech i přímé 
účasti na jednáních – s podporou vodohospodářských organizací. 
V současné době připravuje odborné příspěvky pro světový kongres 
v Kjótu v roce 2012, účast na výročním zasedání ve Švýcarsku i na 
mezinárodní konferenci Hydro 2011 v Praze. V rámci ČPV pokračuje 
mnoholetá spolupráce s odborníky ze Slovenska (účast na Přehrad-
ních dnech 2010 v Banské Bystrici) a také z Polska popř. dalších států. 
Proběhlo i zasedání skupiny zástupců evropských států zaměřené na 
filtrační poruchy hrází a jejich podloží (v Brně).

V návaznosti na Přehradní dny v Banské Bystrici se uskutečnilo 
další setkání se Slovenskou vodohospodářskou společností, ovlivněné 
současně doznívajícími mimořádnými povodněmi na východním 
Slovensku. Letos je řada na ČR, připravuje se setkání ve spolupráci 
s Povodím Ohře.

V naší činnosti racionálně spolupracujeme a využíváme služeb Čes-
kého svazu VTS. Dobrá je spolupráce se SOVAKEM, s vodohospodáři 
ČSSI (České společnosti stavebních inženýrů), ČKAIT (Česká komora 
akreditovaných inženýrů a techniků).

Pokud se jedná o hospodaření Společnosti, usilujeme o vyrovnanost 
rozpočtu jako celku i jednotlivých akcí. Významnou položku tvoří 
podíl ČPV. V roce 2010 šlo o celkový objem ~ 2,2 milionů Kč – další 
podrobnosti budou uvedeny v samostatné zprávě.

Co nás znepokojuje, je vývoj v oblasti vodohospodářského školství 
– odborného i vysokoškolského, kde sice máme trvalé kontakty, snaží-
me se pomáhat, bohužel však změna ve vývoji – k lepšímu – přesahuje 
naše možnosti.

Výbor Společnosti se scházel pravidelně, za velké účasti i aktivity 
členů. Tu je vhodné poznamenat, že řada členů ve výboru pracuje 
po celou dobu existence Společnosti, což přispívá k celkové úrovni 
jednání (ale i k věkovému průměru).

Je třeba ocenit i práci tajemníka Ing. B. Műllera, rovněž s mnohale-
tými zkušenostmi a širokými kontakty s vodohospodářskou praxí.

Výbor společnosti se rozhodl, aby nadále byla v těchto výročních 
zprávách na každoročních Valných hromadách uváděna jména čest-
ných členů ČVTVHS. V této chvíli jde o 9 našich významných členů: 
prof. Ing. Dr. Ladislav Votruba, DrSc., Ing. Vladimír Okrouhlický, Ing. 
Jan Vašátko, Ing. Marie Grécová, Ing. Vladimír Pytl, Ing. Jiří Hanns-
mann, Ing. Eliška Hynková, CSc., Ing. Jan Janda, RNDr. Svatopluk 
Křivánek.

Na dnešní Valné hromadě uděluje výbor za obětavou práci 
v ČVTVHS a vodním hospodářství čestné členství dalším 2 odbor-
níkům: RNDr. Miloslavě Soldánové (VAS Břeclav) a Ing. Vladimíru 
Dvořákovi (VAS Brno).

Touto Valnou hromadou výbor uzavírá své čtyřleté funkční období. 
Je proto namístě vyslovit uznání práci členů výboru, revizní komise 
i dalších obětavých spolupracovníků a poděkovat za ni. Novému 
výboru Společnosti, který vznikne jako výsledek dnešních voleb, pak 
přejeme nový elán a dobré výsledky aktivit v zájmu našeho vodního 
hospodářství.

prof. Vojtěch Broža
Ing. Václav Bečvář

PS: Během zasedání byl zvolen nový výbor ČVTVHS na roky 
2011–2015 ve složení (abecedně bez titulů): Barták, Bečvář, Bejček, 
Broža, Jandora, Kuba, Kubát, Melounová, Muzikář, Nedoma, Plechatý, 
Poláček, Satrapa, Tesař, Vít a revizní komise ve složení (abecedně bez 
titulů): Bucek, Ježek, Pytl.
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Zpráva o Národním dialogu o vodě, 
Medlov 2011 – „Plánování v oblasti vod 
– druhý pokus, nebo druhý cyklus?“

Již popáté se ve dnech 1. a 2. června 2011 konal v hotelu Medlov 
u Nového Města na Moravě Národní dialog o vodě, opět pod společnou 
péčí České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti a Výzkum-
ného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, veřejné výzkumné 
instituce, a s podporou Global Water Partnership. Tradiční setkání 
vodohospodářské veřejnosti, zástupců státní správy a samospráv bylo 
tentokrát dialogem, při kterém se společně hledaly odpovědi na ně-
které otázky v souvislosti s druhým cyklem plánování v oblasti vod. 
Název vymezující rámcově letošní diskusi obsahuje lehce provokativní 
otázku, zda jsme v letech 2010–2015 schopni realizovat opravdu 
plnohodnotnou druhou etapu plánovacího procesu v intencích jak 
Rámcové směrnice Evropského parlamentu a Rady ES, tak i nového 
zákona o vodách, anebo půjde o pokračování pokusu vyrovnat se se 
základními požadavky alespoň přibližně a formálně?

Semináře se zúčastnilo 65 platících účastníků a několik dalších 
pozvaných hostů. V úvodu semináře vystoupili jménem pořádajících 
institucí ředitel VÚV TGM, v.v.i. Mgr. Mark Rieder a člen výboru 
ČVTVHS Ing. Jan Plechatý, který omluvil ze zdravotních důvodů 
nepřítomného předsedu prof. Ing. Vojtěcha Brožu, DrSc. Mgr. Rieder 
pak přivítal zástupce ministerstev Ing. Hanu Randovou, ředitelku 
odboru ochrany vod MŽP, a Ing. Miroslava Krále, CSc., ředitele odboru 
vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření MZe, kteří 
rovněž vystoupili, aby vyjádřili přístupy a zájmy svých úřadů v pro-
cesu plánování v oblasti vod. 

Tradiční diskuse v dostatečně vymezeném časovém prostoru na 
daná i související témata pak byla hlavním rysem semináře v ještě 
vyšší míře, než tomu bylo v uplynulých ročnících Národního dialogu 
o vodě.

První pracovní odpoledne společně moderovali a vstupní příspěvky 
přednesli Ing. Jaroslav Beneš z Povodí Vltavy, státního podniku, a Ing. 
Radek Maděřič z Pöyry Environment, a. s., kteří zastupovali pořizova-
tele i zpracovatele plánů, tedy jako odborníci s předpokladem vysoké 
míry zasvěcenosti do procesu plánování. Východiskem diskuse bylo 
pojmenování a analýza rozdílů mezi prvním a druhým plánovacím 
cyklem, a to z nejrůznějších hledisek: od metodických novinek přes 
změnu právního prostředí až po možnost efektivně využít nabytých 
zkušeností. 

Bohatou diskusi na dané téma lze shrnout do několika základních 
závěrů:

Druhý cyklus plánovaní v oblasti vod (2010 až 2015) podle Rámcové 
směrnice o vodách: 
– Bude a podle dalších níže uvedených závěrů musí být aktualizací 

cyklu prvního (2004 až 2009), a to bez ohledu na to, že tomu sou-
časné znění relevantních právních předpisů příliš nenasvědčuje.

– Musí být úsporný, neboť ve státním rozpočtu nebo fondech EU 
nejsou pro tyto účely (zatím) vyčleněny žádné finanční prostředky 
a převážnou část nákladů proto budou muset při pořizování plánů 
dílčích povodí uhradit správci povodí. Zpracování národních plánů 
povodí zatím zajištěno není.

– Musí být pragmatický. To znamená připustit co nejméně změn oproti 
cyklu prvnímu a využít co nejvíce použitelných metodik, podkladů 
a interpretačních nástrojů zpracovaných v cyklu prvním. Znamená 
to rovněž, že plány dílčích povodí musí být zpracovány podle jed-
notné osnovy a jednotným způsobem tak, aby se z nich daly rychle 
a jednoduše sestavit národní plány povodí.

– Musí být řádně koordinován. Základní koordinaci by měla, jako 
v prvním cyklu, zajistit Komise pro plánování v oblasti vod včetně 

přípravy nezbytných metodik, podkladů a podrobných osnov plá-
nů.
Současná etapa 2010 až 2011 je přípravnou etapou pro vlastní 

zpracování aktualizovaných plánů oblastí povodí nově nazývaných 
jako plány dílčích povodí. V tomto období musí být do konce roku 
2011 stanoveny cíle podle § 24 odst. 4 vodního zákona, zpracovány 
klíčové metodiky pro vlastní pořizování plánů dílčích povodí a zahá-
jeno zpracování zbývajících metodik, které jsou nezbytné pro úspěšné 
dokončení a schválení plánů dílčích povodí a následně i národních 
plánů povodí v roce 2015.

Zpracování jednotlivých etap prací pro plány pro zvládání povodňo-
vých rizik podle Povodňové směrnice je zatím organizačně i finančně 
dobře zabezpečeno a probíhá standardním způsobem v rámci aktivit 
členů pracovní skupiny pod gescí Ministerstva životního prostředí, což 
vytváří předpoklady pro jejich úspěšné dokončení a schválení v roce 
2015.

Dobrým zdrojem poznatků jak zlepšit druhý plánovací cyklus je 
i posouzení hlavních výstupů cyklu prvního, tj. Programu opatření. 
Všestranná debata na toto téma byla náplní čtvrtečního dopoledne 
a moderovali ji, samozřejmě také po přednesení úvodních příspěv-
ků, pracovníci VÚV TGM, v.v.i., RNDr. Hana Prchalová a Ing. Libor 
Ansorge. Jde o pracovníky i instituci, která je vůči tomuto tématu zcela 
nezávislá jak v minulém, tak v budoucím smyslu, a tedy s předpokla-
dem objektivnosti a nestrannosti. 

Hlavní závěry tohoto pracovního zasedání byly shrnuty takto:
Informace o naplňování programu opatření v oblasti bodových 

zdrojů znečištění jsou relativně dobře dostupné na úrovni krajů (ČOV), 
horší je to s informacemi o starých ekologických zátěžích, kde je možno 
se obrátit na ČIŽP.

Opatření na zlepšení hydromorfologických poměrů a protipovod-
ňová opatření jsou z větší části realizována zejména správci toků, tzn., 
že informace jsou též snadno dostupné.

Informace o naplňování ostatních typů opatření jsou získatel-
né hůře, ale např. Povodí Ohře se obrátilo na známé nositele těchto 
opatření s žádostí o informace o naplňování opatření a setkalo se 
s pozitivní reakcí.

Zapojení nevládních a neziskových organizací (NGO) je velmi 
regionálně odlišné, např. na Moravě mají s aktivitami těchto institucí 
při zavádění programů opatření pozitivní zkušenosti, v ostatních regio-
nech se NGO zapojují spíše jen do připomínkovacího procesu.

Administrativní a legislativní opatření jsou v ČR zavedena, jejich 
využitelnost je však úzce svázána s ekonomickými nástroji a současný 
systém využívání dotací, který nezahrnuje dostatečné motivace pro 
příjemce, se ukazuje při zavádění opatření jako nepříliš efektivní.

Ve středu 1. června zajistili pořadatelé příjemný průběh společen-
ského večera, v jehož rámci u mnohých stolů v hlavním sále hotelu 
Medlov diskuse na základní i související širší témata pokračovala 
ještě několik hodin. 

Ve čtvrtek před obědem pak zakončil jednání opět ředitel VÚV 
TGM, v.v.i. Mgr. Mark Rieder, a to poté, když moderátoři obou pra-
covních zasedání shrnuli hlavní závěry diskusí (viz výše). Jménem 
pořádajících subjektů pan ředitel také přislíbil, že budou v dobře 
rozběhnuté tradici pokračovat a uspořádají v roce 2012 Národní dialog 
o vodě opět na nějaké aktuální vodohospodářské téma.

Ing. Petr Bouška, Ph.D.
náměstek ředitele VÚV TGM, v.v.i., pro výzkumnou 

 a odbornou činnost,  
jako odborný garant semináře

Ing. Bohuslav Müller
tajemník ČVTVHS,  

jako organizační garant semináře

Seminář „Využívání podzemních vod“
Dne 9. února 2011 se konal v Klubu techniků v Praze na Novotného 

lávce seminář „Využívání podzemních vod“, pořádaný Sdružením vodo-
vodů a kanalizací (dále SOVAK) a odbornou skupinou podzemní vody 
České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti. Cílem semináře 
bylo seznámit pracovníky vodoprávních úřadů, vlastníků a provozova-
telů vodovodů a kanalizací, správců vodních toků, geologicko-průzkum-
ných, konzultačních, projekčních a inženýrských organizací s aktuálními 
problémy bilancování, využívání a ochrany zdrojů podzemních vod pro 
zásobování především pro pitné účely s akcentem na ochranná pásma.

Úvodní slovo k „Problematice zdrojů podzemních vod a jejich 
ochraně při zásobování pitnou vodou“ přednesla ředitelka SOVAK 
Ing. Miloslava Melounová. Nejdříve zrekapitulovala přehled české 
legislativy vztahující se k ochraně vod a vycházející z Rámcové směr-
nice o vodě EU a dalších navazujících směrnic EU: zákon o vodách 
254/2001 Sb. a jeho novely 20/2001 Sb., 181/2008 Sb. a 150/2010 Sb., 
zákon o vodovodech a kanalizacích 274/2001 Sb. a jeho novela 
76/2006 Sb. a prováděcí vyhláška 428/2001 Sb. včetně její nove-
ly 515/2006 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví 258/2000 Sb. 
v platném znění, jeho novela 253/2005 Sb. a vyhláška 252/2004 Sb., 
kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu, v platném 
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na podzemních vodách i biologických společenstev v souvisejících 
útvarech stojatých a tekoucích povrchových vod. Jakost podzemní vody 
musí být taková, aby nepředstavovala žádné riziko pro lidské zdraví 
ani životní prostředí, tj. především související vodní toky. S dobrým 
kvantitativním stavem souvisí i velikosti odběrů podzemní vody, při 
nichž nebudou ovlivněny průtoky v povrchových tocích a související 
ekosystémy. Pro podzemní vody drénované povrchovými vodami, 
které jsou v nevyhovujícím chemickém stavu, musí být stanoveny 
limity pro ukazatele chemizmu podzemních vod. Byla zpracována 
Metodika stanovení prahových hodnot pro podzemní vody v interakci 
s povrchovou vodou v rámci projektu VaV SP/Ze 1/153/07 Zákonitosti 
interakce systému „voda-hornina-krajina“ a jejich využití při ochraně 
podzemních vod v ČR, která by měly být schválena v letošním roce. 

Možnými vlivy klimatických změn na režimy podzemních 
vod se zabývali Ing. Ladislav Kašpárek, CSc. a Ing. Martin Hanel 
z Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M, v.v.i. VÚV pro-
vedl hydrologické studie dopadu klimatických změn na průtocích 
založených na hydrologickém modelování vodní bilance pomocí 
modelu Bilan, který využívá jako vstupní údaje časové řady srážko-
vých úhrnů, teplot, relativní vlhkosti vzduchu a měřených průtoků. 
Výsledky modelu Bilan potvrdily shodu s předcházejícími výzkumy, 
že klimatickými změnami jsou nejméně ohrožena horská povodí. 
V povodích s malou výškou srážek a malou akumulační schopností 
lze očekávat podstatný pokles průtoku. Pro některá povodí by mohly 
ve vzdáleném výhledu poklesnout minimální průtoky na 12–15 % 
původní hodnoty a obdobně původní hodnoty základního odtoku na 
6-43 %. Krystalické geologické formace s mělkým oběhem podzem-
ní vody jsou velmi citlivé na klimatické změny. Na většině povodí 
dochází k poklesu průměrného odtoku pro všechna období roku. Je 
zřetelná relativně značná prostorová proměnlivost bilančních veličin. 
V zimním období je možno pozorovat v některých povodích nárůst 
odtoku a zásob podzemních vod, zatímco u ostatních pokles. V letním 
a podzimním období nastává pokles odtoku, dynamické složky zásob 
podzemní vody a zásob vody v půdě ve všech povodích. Vliv oteplení, 
které nastalo v posledních desetiletích, se zatím projevil v povodích 
s nízkými úhrny srážek, v případě, že srážky zůstaly na původní 
úrovni (tj. nezvyšovaly se). Pokles základního odtoku se v relativním 
měřítku zásadně neliší od celkového odtoku a hladiny podzemní vody 
mají klesající trend.

Mgr. Dagmar Pavlíková a Ing. Radek Vlnas z Českého hydrome-
teorogického ústavu přednesli příspěvek „Výsledky dlouhodobého 
vyhodnocování množství podzemních vod ze státní pozorovací sítě“. 
ČHMÚ stanovuje každoročně podle Vyhlášky 431/2001 Sb. velikost 
základního odtoku VČR, který je podkladem pro zdrojovou část 
vodohospodářské bilance podzemních vod jak v hydrogeologických 
rajónech, tak i v povodích, v nichž současně stanovuje hydrologickou 
bilanci. Množství podzemních vod není možno měřit přímo. Základní 
odtok představuje část celkového odtoku k určitému profilu na povr-
chovém toku, který je tvořen dotací podzemních vod. Z toho je zřejmé, 
že základní odtok představuje pouze část odvodnění hydrogeologické 
struktury. Vztah složek odvodnění je různý jak pro jednotlivé struktury, 
tak i v čase. ČHMÚ stanovuje velikost základního odtoku Killeho meto-
dou, vycházející z minimálních denních průtoků v jednotlivých měsí-
cích, separací hydrografu, metodou Kliner-Kněžek založené na měření 
hladin podzemní vody a hladin v příslušném vodním toku, z nichž se 
stanovuje hydraulický gradient, který je ve vztahu gradientu s průtoky 
ve vodním toku závisle proměnnou a průtok nezávisle proměnnou. 
Obalová křivka přiřazuje danému gradientu nejmenší časově odpoví-
dající průtok. Předpokladem pro aplikaci metody je regionální repre-
zentativnost režimně sledovaných objektů podzemních vod ve vztahu 
k vodoměrnému profilu a malá míra ovlivnění odtokových poměrů. 
Problémem při zamezení ovlivnění monitorovacích vrtů je dodržo-
vání jejich ochranných pásem. Vztah mezi charakteristikami režimu 
podzemních vod není zcela stabilní. Homogenní období je většinou ve 
vzestupné nebo sestupné fázi víceletého režimu. Z výsledků chronolo-
gické čáry základního odtoku pro období 1971–1990 vyplývá, že režim 
podzemních vod v uvedeném období se výrazně neodchyluje od cha-
rakteristik ojedinělých, velmi dlouhých řad. Pro stanovení základního 
odtoku se dále používá Eckhardtova metoda separace základního odto-
ku. Výsledky získané metodou Kliner-Kněžek a Eckhardtovou metodou 
se liší do 10 % základního odtoku. Větší rozdíly jsou ve stanicích, kde 
monitorovaný objekt podzemní vody je z různých příčin nevhodný. 
Eckhardtova metoda separace poskytuje vyrovnanější výsledky bez 
neadekvátních extrémů. Separovaný základní odtok se převádí na 
bilanční jednotky podzemních vod – hydrogeologické rajóny. Tyto byly 
seskupeny do 10 tříd podle litologie: břidlice a droby, granity, jílovce 

znění. V informaci o zásobování pitnou vodou v ČR uvedla, že ČR se 
řadí v počtu obyvatel zásobovaných z veřejných zdrojů na poměrně 
solidní místo v Evropě: 80 % obcí je připojeno na veřejné vodovody, 
které zásobují 92,8 % obyvatel ČR. 49 % dodávané pitné vody je 
vyrobeno z podzemní vody. Kvalita dodávané vody je na vysoké 
úrovni. V místech s dodávkou vody pro více než 5 000 obyvatel klesla 
četnost překročení nejvyšších mezních hodnot hygienických limitů 
na 0,12 % a pro méně než 5 000 obyvatel na 0,94 %. Změny klimatu 
vyvolávají hrozby povodní i nedostatku vody. Pro řešení optimálního 
hospodaření s podzemními vodami, při němž má být dosaženo dob-
rého kvantitativního i kvalitativního stavu, chybí správa podzemních 
vod. Pro ochranu kvality podzemních vod před znečištěním pesticidy 
se připravuje v současné době transpozice Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/28/ES do národní legislativy, která bude 
vyžadovat prověrku dosavadního stavu ochrany podzemních vod 
a návrh ochranných opatření, systémovou a účinnou kontrolu dodržo-
vání přijatých zásad ochrany. Původní koncepce ochrany vodních 
zdrojů vycházela ze zákona o vodách 138/1973 Sb., který řešil ochranu 
vodních zdrojů sloužících pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou 
stanovováním ochranných pásem vodních zdrojů (tehdy pásem hygi-
enické ochrany, dále PHO). Převážná část revidovaných PHO pochází 
z let 1982-1986. Platné znění zákona o vodách 254/2001 Sb. definuje 
účel ochranných pásem vodních zdrojů (OPVZ). Velká novela vod-
ního zákona (150/2010 Sb.) nemění podstatu koncepce OPVZ, mění 
však způsob jejich stanovení. Dosud je vodoprávní úřad stanovoval 
rozhodnutím, od 1. 8. 2010 je stanovuje opatřením obecné povahy. 
Vydání opatření obecné povahy nezná opravný prostředek a nelze se 
proti němu odvolat. Za prokázané omezení užívání pozemků a staveb 
uvnitř OPVZ náleží jejich vlastníkům náhrada. Oprávnění k odběru 
vody z vodního zdroje jsou povinni ji poskytovat na základě jejich 
žádosti. Náklady spojené s technickými úpravami v OPVZ k ochra-
ně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti nesou ti, kteří jsou 
oprávněni vodu z těchto zdrojů odebírat. OPVZ musí být vyznačena 
v katastru nemovitostí. Byla uvedena příslušná ustanovení vodního 
zákona a jeho novel. Ze strany katastrálních úřadů bude nutno sjed-
notit přístup k vyznačení OPVZ údaji o způsobu ochrany nemovitostí. 
Ministerstvo zemědělství s MŽP připravují aktualizaci evidence OPVZ 
s cílem upřesnit rozsah ochrany pro transpozici směrnice 2009/128/ES 
o udržitelném používání pesticidů. Vlastníci zdrojů podzemní vody 
musí připravit potřebné podklady pro vyznačení OPVZ katastrálními 
úřady. V současné době se připravuje novela zákona 274/2001 Sb. 
o vodovodech a kanalizacích. SOVAK vyzývá odbornou veřejnost 
k předložení návrhů a doporučení, které by bylo vhodné do zákona 
zahrnout (e-mail sovak@sovak.cz). 

RNDr. Hana Prchalová z Výzkumného ústavu vodohospodářského 
TGM, v.v.i., přednesla příspěvek „Směrnice EU 2006/118/ES o ochra-
ně podzemních vod, požadavky na podzemní vody z hlediska ochra-
ny povrchových vod a směrnice EU“, jehož spoluautorkou je Ing. 
Marie Kozlová. Hlavním cílem Rámcové směrnice o vodě je dosáhnout 
environmentálních cílů, u nás nazývanými cíli ochrany vod. Hlav-
ním environmentální cílem pro podzemní vody je dosáhnout dobrého 
chemického a kvantitativního stavu, zamezit zhoršování stavu, omezit 
vstup znečišťujících látek a zamezit vstupu nebezpečných látek do pod-
zemních vod. Pro jeho splnění je nezbytné sledování podzemních vod, 
inventarizace významných antropogenních vlivů na podzemní vody, 
vyhodnocení současného stavu útvarů podzemních vod a navržení 
a provedení opatření, která povedou k dosažení všech environmen-
tálních cílů. K tomu mají sloužit plány oblasti povodí. K Rámcové 
směrnici o vodě byla vydána dceřiná směrnice 2006/118/ES o ochraně 
podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu. Obsahuje 
požadavky na dobrý chemický stav útvarů podzemních vod, hodno-
cení trendů znečišťujících látek v podzemních vodách a zamezení 
a omezení vstupů zejména nebezpečných látek do podzemních vod. 
Ukazatele a limity dobrého chemického stavu si určuje každá členská 
země. Pro první plány oblastí povodí byly pro všechny útvary pod-
zemních vod určeny stejné limity 35 ukazatelů. Největším mezerou při 
plnění požadavků Rámcové směrnice o vodě je zamezení a omezení 
vstupů znečišťujících látek do podzemních vod. Tomu by měla zabrá-
nit prevence bodových i plošných zdrojů znečištění. Nařízením vlády 
č. 416/2010 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 
odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod 
do vod podzemních se alespoň částečně podařilo vyřešit problematiku 
omezení vstupu znečišťujících látek do podzemních vod, i když se 
jedná pouze o minoritní zdroje znečištění podzemních vod. Cílem 
Rámcové směrnice o vodě je kromě požadavků na užívání podzem-
ních vod pro lidskou spotřebu rovněž ochrana ekosystémů závislých 

vh 8/2011333



VODÁRENSKÁ 
BIOLOGIE 

2012

VODÁRENSKÁ 
BIOLOGIE 

2012



Nupaky 148, 251 01 Říčany u Prahy
tel.: +420 384 496 106, fax: +420 384 496 106
www.pasplus.cz    info@pasplus.cz



a slínovce, metamorfity, pískovce a slepence, prachovce, štěrkopísky 
a vápence. Obecně platí, že s rostoucím specifickým základním odtokem 
roste i sklon a jeho závislost na srážkách. Proto byly odvozeny dvoj-
rozměrné korelace velikostí dlouhodobých průměrných základních 
odtoků a dlouhodobých srážkových úhrnů pro jednotlivé litologické 
třídy hydrogeologických rajónů. Statisticky signifikatní byly výsledky 
v oblasti minim, což je nejdůležitější údaj pro optimální hospodaření 
s podzemními vodami. Při bilancování kvartérních rajónů bude nutno 
přihlédnout k tvorbě indukovaných zdrojů, umělého nadlepšování, 
vlivu štěrkovišť i k propojení s podložím. 

Mgr. Vít Kodeš z Českého hydrometeorogického ústavu seznámil 
přítomné se systémem monitoringu jakosti podzemních vod ve státní 
pozorovací síti. ČHMÚ zadává monitoring jakosti podzemních vod 
formou veřejných zakázek. Jsou monitorovány dusičnany, dusitany, 
pesticidy, kovy a lokálně polycyklické aromatické uhlovodíky. Ve 120 
ze 650 monitorovaných objektů (tj. 18 %) byly pro pesticidy překročeny 
limity dobrého stavu. Výsledky monitoringu jakosti podzemních vod 
jsou k dispozici na www stránkách ČHMÚ.

„Metody stanovení množství přírodních zdrojů podzemních vod“ 
byly předmětem přednášky autorů RNDr. Renaty Kadlecové a Ing. 
Miroslava Olmera z České geologické služby. Hodnoty velikosti zdrojů 
podzemních vod jsou základním vstupním údajem pro hydrologickou 
a vodohospodářskou bilanci podle zákona o vodách v platném znění 
a pro charakteristiku kvantitativního stavu podzemních vod. Původní 
používané hodnoty, založené na údajích z protokolů Komise pro klasi-
fikaci zásob vycházejících z výsledků regionálního hydrogeologického 
průzkumu, jsou hodnoty starší než 20–30 let a odpovídají tehdejšímu 
stupni vývoje poznání a metod hodnocení. Jejich hlavním nedostat-
kem bylo, že nevyjadřovaly základní hydrologická kritéria režimu 
a zabezpečenost. Bilance a evidence zdrojů podzemních vod se provádí 
v základních územních jednotkách – hydrogeologických rajónech. Sou-
časná aktualizovaná rajonizace označená „Rajonizace 2005“ je veřejně 
přístupná na webových stránkách http://heis.vuv.cz/projekty/HGR 2005 
a je předmětem vyhlášky 5/2011 Sb. Metody ocenění přírodních zdrojů 
podzemních vod se rozlišují podle způsobu oběhu podzemní vody, pro 
něž je odlišný způsob hodnocení. Rozlišuji se: rajóny s výskytem souvis-
lého zvodnění, nesouvislého zvodnění a rajóny fluviálních sedimentů. 
Rajóny se souvislým zvodněním zahrnují převážně pánevní struktury 
v sedimentárních horninách, v nichž voda proudí na velké vzdálenosti, 
často nezávisle na povrchové říční síti. Oblasti dotace a drenáže mohou 
být vzdáleny až desítky kilometrů. Orografie povodí zpravidla neodpo-
vídá hydrogeologickému povodí. Velikost přírodních zdrojů je nutno 
stanovit z hydraulického modelu. Hydrogeologické rajóny s nesouvis-
lým zvodněním zaujímají přibližně 2/3 území. Zahrnují oblast hornin 
proterozoika, paleozoika a a flyšových sedimentů. Jsou charakteristické 
lokálním oběhem podzemní vody, který je závislý na srážko-odtokových 
poměrech, v důsledku čehož jsou velmi citlivé na období sucha. Je 
v nich vyvinut kolektor v přípovrchové zóně rozpukání a rozvolnění 
hornin, zahrnující zvětralinový plášť a svrchní rozpukané pásmo 
skalního podkladu. Rajóny jsou většinou odvodňovány do lokálních 
drenážních bází, kterými jsou povrchové toky různého řádu. Velikosti 
přírodních zdrojů se stanovují hydrologickými metodami, založenými 
na rozboru výtokových čar. Obecným problémem při stanovení pří-
rodních zdrojů v rajónech s nesouvislým zvodněním jsou nedostupná 
přímá měření průtoků v místě drenážní báze. V takových případech 
se používají prostorové a chronologické analogie. Hydrologické rajóny 
fluviálních sedimentů zahrnují části, které s režimem povrchového toku 
přímo nesouvisí (svrchní fluviální terasy), a části v drenážní bázi, které 
jsou závislé na infiltraci srážek i na režimu povrchového toku. Velikosti 
zdrojů ve vyšších terasách je možno stanovit pomocí hydrologického 
modelu. V nižších terasách je nutno použít modelová řešení, která 
umožní odlišit simulací podíl vzniku indukovaných zdrojů majících 
původ ve zvýšené infiltraci z povrchových toků při odběrech podzemní 
vody. Přímé hydrologické metody vychází údajů monitoringu průtoků 
na síti měrných objektů, které se zakládají na separaci poklesové části 
hydrogramu (metody Kille, Eckhardt, viz příspěvek Pavlíkové D. a Vlna-
se R.), a z celkové hydrologické bilance území nebo parametru infiltrace. 
Hydrologická bilance vychází z obecného tvaru rovnice, do níž jsou 
zahrnuty: atmosférické srážky, sumární výpar – evapotranspirace, přímý 
odtok, přítoky povrchových a podzemních vod. Hydraulické modely 
slouží modelování proudění podzemní vody a transportních procesů. 
Většinu úloh proudění podzemní vody nelze řešit analyticky, a proto se 
využívají numerické metody. Nejvíce se používají programy FEFLOW 
– trojrozměrný model řešící rovnice proudění podzemní vody, trans-
portu hmoty a teploty metodou konečných prvků FEM, a MODFLOW 
– trojrozměrný model, řešící rovnice metodou konečných diferencí 

FDM. MODFLOW je jedním z nejuniverzálnějších modelů proudění 
podzemní vody, který je vhodný pro heterogenní regiony. Příspěvek 
uvádí výhody a nevýhody modelových přístupů a jejich využití. Oceňo-
vání přírodních zdrojů podzemních vod v hydrogeologických rajónech 
fluviálních sedimentů je komplikováno dvěma způsoby oběhu podzem-
ní vody, popsanými výše. Dalším specifickým problémem fluviálních 
sedimentů je těžba štěrkopísků, v jejichž těžebních prostorech nemá 
voda svůj odtokový režim. Její režim je ovlivňován výparem. 

Autorkou příspěvku „Novela vodního zákona a její prováděcí 
předpisy v oblasti ochrany vod“ je Ing. Emilie Nedvědová z Minis-
terstva životního prostředí. Byla podána informace o dvou vyhláškách, 
souvisejících s ochranou podzemních vod, vycházejících z novely 
zákona o vodách (150/2010 Sb.). Vyhláška 5/2011 Sb. o vymezení 
hydrogeologických rajónů, útvarů podzemní vod, způsobu hodnocení 
stavu podzemních vod a náležitostech programu zjišťování a hodnocení 
stavu podzemních vod stanovuje základní principy hodnocení stavu 
a jakosti podzemních vod v ČR. Hodnocení stavu útvarů podzemních 
vod je povinnou součástí plánů povodí (1x za 6 let), hodnocení jakosti 
se využívá zejména pro sestavování hydrologické a vodohospodářské 
bilance (1x za rok). Výsledky obou hodnocení by měly být veřejně 
dostupné. Pro hodnocení stavu útvaru podzemních vod se používají pra-
hové hodnoty, které by neměly být překročeny z důvodu ochrany lidského 
zdraví a ekosystémů a odpovídají dobrému chemickému stavu. Vyhláška 
tyto hodnoty neobsahuje, avšak zavádí podmínky, jak tyto hodnoty 
stanovit. Takto stanovené hodnoty se zveřejňují v plánech povodí pro 
každý útvar podzemních vod. K hodnocení jakosti podzemních vod se 
používají referenční hodnoty, uvedené v příloze vyhlášky. Vyhláška dále 
stanoví zásady a principy monitorování stavu a jakosti podzemních vod 
v ČR. Nařízení vlády 416/2010 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípust-
ného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění 
odpadních vod do vod podzemních se vztahuje k odstavcům 5 a 8 § 38 
novelizovaného vodního zákona. Rozšiřuje možnost vypouštět odpadní 
vody do vod podzemních i ze staveb poskytujících služby, zejména 
s ohledem na objekty v horských oblastech, kde není možné odpadní 
vody vypouštět do povrchových vod ani do kanalizace. Omezujícím 
požadavkem je typ odpadních vod, kterým mohou být jen vody, jež 
vznikají jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech. 
Tyto odpadní vody navíc nesmí obsahovat nebezpečné závadné nebo 
zvláště nebezpečné látky (odst. 7 § 38 zákona). Vypouštění odpadních 
vod do vod podzemních by i nadále mělo zůstat záležitostí výjimečnou. 
Nařízení vlády stanoví náležitosti povolení k vypouštění odpadních 
vod do vod podzemních, četnost a způsob měření znečištění a množství 
vypouštěných odpadních vod. Četnost i typ vzorku odebírané odpadní 
vody jsou stanoveny jednotně. Emisní standardy pro vypouštění odpad-
ních vod do vod podzemních jsou stanoveny s ohledem na charakter 
zdroje znečištění a jeho velikost. Nově jsou přidány také požadavky 
na mikrobiologické znečištění. Vodoprávní úřad má možnost stanovit 
přísnější požadavky než stanoví toto nařízení. Důvodem může být např. 
stav vodního útvaru v daném území. Individuálně se musí přistupovat 
také v územích se speciální ochranou. Důležitým podkladem pro rozho-
dování vodoprávního úřadu zůstává i nadále vyjádření osoby s odbor-
nou způsobilostí. K tomuto nařízení bude v následujících měsících 
vydán metodický pokyn MŽP k obsahu a náležitostem vyjádření osob 
s odbornou způsobilostí. Novela vodního zákona nově zavádí v § 15a 
a odst. 5 § 38 možnost zneškodňovat odpadní vody prostřednictvím 
ohlášeného vodního díla, jehož podstatnou součástí (výrobek zajišťu-
jící čištění odpadních vod) je výrobek CE. Ochranná pásma vodních 
zdrojů zavádí (OPVZ) § 30 vodního zákona. OPVZ se stanoví opatřením 
obecné povahy (viz příspěvek Melounové M.). V reakci na problémy 
platnosti pásem hygienické ochrany (PHO), předchůdci současných 
OPVZ, vydalo MŽP dva výklady na internetových stránkách www.
mzp.cz/cz/vyklad_zakona_ochrana_vod. První se zabývá vazbou mezi 
OPVZ a PHO a druhý platností těchto pásem. 

Ing. Jan Klír, CSc., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., se 
zabýval ve svém příspěvku možností snížení znečištění podzemních 
vod vhodným hospodařením na zemědělské půdě. Při zemědělské 
výrobě je nutné dodržovat základní pravidla ochrany vody, půdy 
a ovzduší. Hlavní požadavky jsou formulovány jak v předpisech EU, 
tak i v naší legislativě. Vybrané požadavky na hospodaření jsou součástí 
podmínek pro dotace. Při jejich neplnění se dotace krátí. V úvodu byl 
podán všeobecný přehled aplikace hnojiv v ČR. Ve smyslu zákona 
o vodách jsou minerální hnojiva obsahující dusík nebo fosfor, organo-
minerální hnojiva, statková hnojiva, organická hnojiva, případně jejich 
výluhy a výluhy ze skladovaných objemných krmiv nebezpečnými 
závadnými látkami. Podle § 39 vodního zákona je při jejich aplikaci 
povinností realizovat přiměřená opatření, aby závadné látky nevnikly 
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do podzemních a povrchových vod a neohrozily jejich prostředí. Byly 
uvedeny předpisy na základní požadavky na kvalitu hnojiv, jejich skla-
dování, používání a evidenci používání hnojiv. Nitrátová směrnice Rady 
91/676/EHS byla implementována do zákona o vodách, nařízení vlády 
103/2003 Sb. (ve znění nař. vlády 219/2007 Sb. a 108/2008/Sb.) o stano-
vení zranitelných oblastí a o používání a skladování statkových hnojiv, 
střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech 
a v zákoně 156/1998 Sb. o hnojivech (§ 9: zákaz hnojení na sníh, zamrz-
lou, zaplavenou nebo přemokřenou půdu, požadavek rovnoměrného 
hnojení). Zranitelné oblasti byly vymezeny v roce 2003. První revize 
proběhla v roce 2007, druhá se připravuje v letošním roce. První akční 
program byl účinný v období 2004–2007 a druhý v období 2008–2011. 
Akční program stanovuje tato opatření: období zákazu hnojení, omezení 
hnojení, skladování statkových hnojiv, limit 170 kg N/ha ve statkových 
hnojivech, hospodaření na svažitých pozemcích a hnojení okolo vod. 
Způsob používání dusíkatých hnojiv na orné půdě závisí na začlenění 
do zemědělského pozemku do jednoho ze tří aplikačních pásem (I–III), 
která jsou vymezena podle BPEJ. Ve III. aplikačním pásmu byly navíc 
vymezeny půdy s vysokým rizikem infiltrace. 

RNDr. Zuzana Keprtová z Povodí Vltavy s.p. a RNDr. Martin Milic-
ký z Progeo spol. s r.o. uvedli příspěvek „Zkušenosti ze spolupráce 
dotčených subjektů při zpracování a vyhodnocování podkladů pro 
bilanci podzemních vod v jihočeských pánvích“. Správci povodí 
(státní podniky Povodí) vykonávají podle zákona o vodách správu 
povodí. Do ní náleží i činnosti na úseku podzemních vod, zahrnující 
každoroční zpracování vodohospodářské bilance a jakosti podzem-
ních vod, vyjadřovací činnosti správce povodí v rámci povolování 
jednotlivých nakládání s podzemními vodami a sestavování plánů 
dílčích povodí s cílem ochrany a hospodárného využívání zdrojů 
podzemních vod. Tato činnost vyžaduje podrobnou znalost daného 
prostředí. V povodí Vltavy jsou z hlediska výskytu a oběhu podzemní 
vody nejvýznamnější čtyři hydrogeologické rajóny jihočeských pánví 
(Třeboňská pánev – severní část, střední část, jižní část a Budějovic-
ká pánev) situovaných v dílčím povodí Horní Vltava a tvořících 5 % 
území povodí Vltavy. V roce 2009 se z nich odebíralo celkem 390 l/s, 
které představují 22 % podzemní vody odebrané v povodí Vltavy. To 
podtrhuje význam zmíněných rajónů. Velké množství odebírané vody 
vyvolává významné ovlivnění využívaných zdrojů i ekosystémů závis-
lých na vodě, změny tlakových poměrů a riziko zavlečení kontaminace 
způsobené antropogenní činností ve svrchních vrstvách do hlubších 
úrovní, z nichž se odebírá podzemní voda. Vzhledem k výjimečnosti 
jihočeských pánví jsou předmětem pozornosti vodohospodářů, hydro-
geologů, ochránců přírody i státní správy. Od 70. let minulého století 
zde probíhá rozsáhlý monitoring. Velký počet odběratelů podzemní 
vody vyžadující jednotný odborný přístup vyvolal v polovině 90. let 
společně s časovou a ekonomickou náročností při provozování rozsáh-
lého monitorovacího systému nutnost vzniku Sdružení při Okresním 
úřadu České Budějovice, následně při KÚ Jihočeského kraje, jehož pří-
slušníky jsou významní odběratelé, správce povodí a KÚ Jihočeského 
kraje. Sdružení se podílí ve spolupráci s ČHMÚ, společností Aquaserv 
a Progeo na jednotném monitoringu a bilanci podzemních vod ve 
všech čtyřech rajónech. Výsledky monitoringu a dalších nezbytných 
podkladů jsou každoročně modelově zpracovávány. Výsledná zpráva 
je k dispozici nejen všem odběratelům, ale především vodoprávním 
úřadům a správci povodí. Výsledky bilance jsou základním podkla-
dem při rozhodování o povolování nakládání s vodami z hlediska 
komplexního hodnocení a jednotného využívání zmíněných vodních 
útvarů při zachování dobrého stavu podzemní vody. V další části byl 
uveden příklad modelového řešení hydrogeologického rajónu 2151 
Třeboňská pánev – severní část (společně s částí rajónu 
2152 Třeboňská pánev – střední část). 

RNDr. Josef Slavík z a.s. GEOtest se zaměřil na zku-
šenosti s vyhodnocováním výsledků monitorování 
a bilancování zdrojů podzemních vod pro brněnskou 
aglomeraci (Ústecká synklinála). Hydrogeologický 
rajón 4232 Ústecká synklinála v povodí Svitavy před-
stavuje významný vodní útvar se značnými zásobami 
podzemní vody, které jsou vodárensky využívány I. 
a II. březovským vodovodem pro zásobení města Brna 
pitnou vodou, dále skupinovým vodovodem Svitavy 

a skupinovým vodovodem Březovsko. Nejjižnější souvislý výběžek 
České křídové tabule, který je součástí hydrogeologického rajónu 4232 
– Ústecká synklinála – v povodí Svitavy, představuje z hydrogeologic-
kého hlediska dvoukřídlou strukturu se čtyřmi, převážně samostatnými 
zvodněmi, vázanými na hydrogeologické kolektory v cenomanu (A), 
spodním turonu (B), středním turonu (C) a coniaku (D). Uvedené 
kolektory jsou vzájemně odděleny sedimentárními horninami (slínovci, 
jílovci) s funkcí izolátorů. Vznikla významná akumulace podzemních 
vod, projevující se četnými vydatnými přelivnými prameny v místě 
drenážní báze řeky Svitavy v okolí Březové nad Svitavou. Existence 
těchto pramenů byla kolem roku 1900 podnětem pro jejich vodárenské 
využití pro zásobení města Brna pitnou vodou. K tomu došlo v roce 1913 
I. březovským vodovodem, kterým bylo z okolí Březové nad Svitavou 
dopraveno potrubím do Brna cca 300 l.s-1 kvalitní pitné vody. Z hyd-
rogeologického hlediska jsou ze všech výše uvedených zvodní pro 
vodárenskou exploataci nejvýznamnější zvodeň vázaná na pískovce 
spodního turonu (B) a na pískovce středního turonu (C), reprezen-
tující cca 80 % veškeré využívané podzemní vody. Pro nahrazování 
úbytku podzemní vody ve zvodni v důsledku vodárenské exploatace 
má zásadní význam velikost srážek a jejich rozložení v čase a prostoru. 
V oblasti jímacího území březovského vodovodu převládá doplňování 
podzemních vod během jarního období, případně již v druhé polovině 
zimního období. To se projevuje na bezprostředním vzestupu hladin 
podzemní vody ve střednoturonské zvodni C (I. zvodeň). Bylo popsáno 
jímací zařízení. V plánu oblasti povodí Dyje byl rajón vyhodnocen ve 
všech hodnocených kritériích jako rizikový. V I. zvodni (kolektor C 
– střední turon), který je největším zdrojem podzemní vody v množství 
až 1000 l.s-1, je zvýšený obsah dusičnanů. Ve směsné vodě z kolektorů 
B a C kolísají dusičnany v rozmezí 25–35 mg/l a mají vzestupný trend. 
V případě kolektoru B (spodní turon) je patrný průměrný růst mezi 
10–13 mg/l NO3-. Uvedené údaje se vztahují k vodárensky exploatované 
podzemní vodě. V předpolí jímacího území se mohou v monitorova-
cích vrtech, testujících I. zvodeň (kol. C – stř. turon) vyskytovat obsahy 
NO3- ojediněle v rozpětí 60–90 mg/l. Příčinou nárůstu dusičnanů NO3- 

je především zemědělská činnost provozovaná na výchozu kolektoru 
C (střední turon). Z hlediska dobrého kvantitativního stavu byl rajón 
rovněž vyhodnocen jako rizikový. Při hodnocení se vycházelo z veli-
kosti přírodních zdrojů stanovených v Komisi pro klasifikaci zásob při 
hodnocení výsledku regionálního hydrogeologického průzkumu v roce 
1979. Stávající odběry dlouhodobě překračují 50 % velikosti přírodních 
zdrojů podzemní vody, schválených KKZ ve výši PZPV = 1 635 l.s-1. Při 
velikosti vodárenských odběrů v rozpětí 1 100–1 400 l.s-1, uskutečňova-
ných v rámci hg rajónu 4232, z nichž cca 1 000–1 300 l.s-1 je odváděno 
potrubím mimo hg strukturu pro zásobování obyvatel města Brna pit-
nou vodou, je příznivé, že i přes vysoký odběr podzemní vody zůstal 
zachován v uzávěrovém profilu hg rajónu 4232 v Rozhrání na řece 
Svitavě požadovaný minimální zůstatkový průtok na úrovni Q350–Q355. 
Označení rajónu za rizikový neznamená, že by se mělo přistoupit 
k omezení vodárenských odběrů. Bude nutno aktualizovat velikost 
přírodních zdrojů, zhodnotit režim hladin podzemní vody, případně 
zpracovat model proudění podzemní vody. Stranou zájmu by nemělo 
zůstat i řešení kvalitativní ochrany vodního útvaru podzemní vody.

Přednášky jsou uvedeny ve sborníku, který účastníci semináře 
obdrželi. Podle hodnocení dotazníků, vyplněných účastníky semi-
náře, splnil seminář očekávání u 96 % přítomných, 96 % účastníků 
doporučuje, aby se v seminářích pokračovalo, z toho 67 % bylo pro 
interval konání 1x za rok, 29 % pro interval 2 roky a 4 % pro interval 
půl roku. Náměty, stížnosti a doporučení uvedené v diskusi a popsané 
výše bude řešit výbor České vědeckotechnické vodohospodářské spo-

lečnosti ve spolupráci se SOVAKem. O výsledcích bude 
podána informace v některém z dalších čísel této přílohy 
Vodního hospodářství a na dalších seminářích České 
vědeckotechnické vodohospodářské společnosti. 

Ing. Radomír Muzikář, CSc.
předseda odborné skupiny podzemní vody 
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Výroční konference ASFPM 2011,  
Louisville, KY, USA

Výroční konference Asociace povodňových manažerů (ASFPM) 
probíhala od neděle 15. 5. 2011 do pátku 20. 5. 2011 ve všech jednacích 
sálech místa konání v Lousville formou paralelních tématických bloků 
(vždy s několika přednáškami na dané téma), placených workshopů 
a shrnujících plenárních zasedání. Bylo jich více než 130 a dotýkaly 
se všech možných oblastí spojených s protipovodňovou ochranou 
– počínaje politickými cíli, pojištěním, ekonomikou a financováním, přes 
mapování povodňových rizik, matematické modelování, územní plány, 
předpovědní systémy, opatření na regionální úrovni spojené s příklady 
řešení „odolnosti“ lokálních sídel až po problematiku bezpečnosti 
hrází, přehrad, předpisy pro stavby, odolnost mostů, říční systémy 
a revitalizace. 

Konference byla doplněna prezentací firem v 91 stáncích a celkem se 
jí zúčastnilo 1050 specialistů, z toho 11 zahraničních.

Ze spektra přednášených informací považuji za potřebné zdůraznit 
následující zjištění:
1. V oblasti předpovědí včetně hlásné a varovné služby, v oblasti fungování 

Integrovaného záchranného systému, míry podrobnosti povodňových 
plánů obcí a krajů, využívání matematického modelování a zpracování 
map jak záplavových území, tak povodňového ohrožení a povodňového 
rizika jsme na tom v porovnání se stavem v USA obdobně a rozhodně 
nejsme pozadu.

2. V oblasti „správy povodí“ máme jistý náskok, protože v USA se teprve 
nyní začíná hovořit o potřebě sledovat a případně i usměrňovat význam-
né změny hospodaření v celém povodí, které ovlivňují svými odtoko-
vými charakteristikami samotné záplavové území a průběh povodní

3. V oblasti zvládání povodňových rizik je v USA cílem zajistit „communi-
ty resilience“– tj. odolnost obcí proti povodním, nikoliv ochranu obcí, 
tj. zajistit (s využitím všech prvků od varovné služby, přes regulativy 
v územních plánech, stavební úpravy infrastruktury, odolnost bytových 
staveb, výkupy nemovitostí až po akceptovatelnou míru protipovodňové 
ochrany), aby obec/město přežilo povodeň. Prioritní je udržení funkční 
infrastruktury i během povodně.

K výše uvedenému cíli slouží mimo jiné tyto prvky:
• Princip „buyout“ daný Prezidentskou deklarací. Otevírá dotační politiku 

pro případný výkup nemovitosti, pokud je v oblasti „flood way“ (asi 
úroveň Q20 v ČR) a byla povodní poškozena z více než 15 %. Pak může 
být (ale pouze následující rok po povodni) vykoupena na základě žádosti 
majitele o grant – 75 % ceny objektu před poškozením povodní platí 
vláda, 25% ceny platí obec, která jako nabyvatel dále ručí za budoucí 
užívání pozemku v souladu s grantovou politikou.V ČR se v současné 
době zabýváme obdobným úkolem „Návrh motivačního programu pro 
snížení urbanizace v územích s významným povodňovým rizikem“, 
předkládaný MMR ČR.

• Stavební kódy předepisující co musí povinně stavby v záplavovém 
území splnit z pohledu návrhu, konstrukce a stavebních materiálů, aby 
byly povodním odolné.

• NFIP – národní program pojištění proti povodním. Není zcela účinný 
(je povinný pro nové stavby a stavby zatížené půjčkou) a je využíván 
u cca 25 % staveb v záplavových územích. Garanci státu za únosnou 
cenu pojištění vnímám jako kontraproduktivní. V současné době je 
snaha o revizi NFIP.

• Důraz na vzdělávání o povodňovém riziku – zavádění nových tech-
nologií (SW pro výpočet potenciálních povodňových škod v obci; SW 
testovací hry).

Ing. Václav Jirásek
Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951
500 03 Hradec Králové 3

e-mail: jirasek@pla.cz



Linde Gas a.s.
U Technoplynu 1324, 198 00  Praha 9

V případě zájmu nebo dotazů kontaktujte Mgr. Martina Vlčka
Tel.: 548 124 129, mobil: 731 608 788, e-mail: martin.vlcek@cz.linde-gas.com

Technologie pro úpravu vod 
- SOLVOX® a SOLVOCARB®

3 Technologie SOLVOX® pomáhá zvýšit čistící kapacitu biologických 
ČOV pomocí vnosu čistého kyslíku a tím významně zlepšit 
sledované parametry na odtoku z čistírny. 

3 Technologie SOLVOCARB® řeší neutralizaci alkalických procesních 
a odpadních vod pomocí oxidu uhličitého nebo se využívá 
při procesu ztvrzování pitné vody. 

Technické plyny jsou klíčovými pomocníky nejen ve všech
průmyslových odvětvích, ale mohou významně pomoci i při čištění
a úpravě pitné, procesní a odpadní vody.
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