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Komu není rady, tomu není pomoci 

Když jsme na konci minulého roku připravovali ediční plán časo-
pisu na letošek, nikoho z nás nenapadlo, že v roce 2012 tomu bude 
deset let od povodní, co postihly hlavně Čechy, a 15 let od povodní na 
Moravě. Museli jsme proto operativně pozměnit ediční plán a v čísle, 
které držíte, a v čísle zářijovém dát prostor článkům, které téma pro-
bírají z různých stran a z různých úhlů pohledu.

Ty srpnové dny si asi všichni pamatujeme. Ti, co katastrofu proží-
vali bezprostředně, i ti, co měli to štěstí, že ji na vlastní kůži prožívat 
nemuseli a o jejím rozsahu se dovídali ze sdělovacích prostředků. 
Jaké já mám vzpomínky? První vlnu povodní jsme na Volyňce proží-
vali v pohodě. Pár potrhaných břehů a sousedovi odnesla voda úly. 
Základy včelínu však nechala. Na Blanici, která je, jak říkával můj 
dědeček, coby kamenem dohodil a pěšky došel, to bylo horší. A tak, 
když voda opadla, jsem jel na kole se k Blanici podívat. Lidé uklízeli 
vyplavené domy a jeden z nich mi říkal: „Bylo to hrozný a už bych 
to zažít nechtěl!“ To nevěděl, co přijde za pár dnů! Volyňka, které se 
v té části, kde bydlím, říká Třeštilka, se změnila na Ďáblici a začala 
si brát svoje. Oproti nám, v konkávní části ohybu řeky, byl háj z jistě 
více jak padesátiletých olší, kde soused měl ony včely. Voda dračice 
začala vířit v divokém tanci, kterému dlážděné opevnění nemohlo už 
vzdorovat. Pak to šlo rychle. Voda si hladově začala ukrajovat další 
a další díl země. Rychle se blížila ke stromům a základové desce první 
vlnou odneseného včelína. Po celou tu dobu soused drmolil: „Ať mi ta 
voda aspoň tu základovou desku nechá, abych mohl včelín obnovit!“ 
Když po chvíli začaly padat jako pokosená stébla tráva ony padesáti-
leté dvacetimetrové olše a voda je odnášela jako pírko, bylo jasné, že 
prosby souseda ta řeka Ďáblice nevyslyší. Uhryzávala si další díl své 
kořisti, naštěstí pro nedaleký mlýn, který tam stojí někdy od 17. století, 
její síla ochabovala a zastavila se pár metrů od jeho zdí. Když jsem 
ten živel pozoroval, napadalo mě všelicos. Třeba ta věta, kterou prý 
pronesl Švejk: „Člověk si myslí, že je gigant, ale je úplný h…o. 

Přesto člověk ve své pýše a hamižnosti hned po povodních nejenže 
znova obnovoval zničené stavby – to by se ještě mohlo pochopit 
– nýbrž i začal stavět v do té doby nezastavěných lokalitách. Co 
k tomu říci? Přečtěte si znova titulek!

Ing. Václav Stránský

Ing. Pavel Slabyhoud nám poslal fotku, jak lze také vyřešit odvod 
splaškových vod a přívod „čisté“ vody jedním potrubím, kterou 
nazval „RACIONALIZACE aneb 2 v 1”. Jedná se o přívodní trubku 
se sacím košem přivedenou odpadním potrubím do toku Ještědského 
potoka v Křižanech.

Možná i vy jste se na svých cestách setkali s vodohospodářskou 
zajímavostí. Podělte se o ni s námi! Otištěné fotky oceníme 
celoročním předplatným zdarma, nebo honorářem 500 Kč.
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Povodeň 2002 byla 
extrémní, mohou nastat 
i větší?
Jan Kubát, Jakub Krejčí

Klíčová slova
povodeň 2002 – extrémní srážky – extrémní povodně – simulace 
povodní

Souhrn
Povodeň v srpnu 2002 byla vskutku mimořádná a je mnohdy 

uvažována jako referenční návrhová povodeň pro návrh protipovod-
ňových opatření. Zajímavá proto může být otázka, nakolik je možná 
nebo pravděpodobná ještě větší povodeň, než byla v roce 2002. Seri-
ózní odpověď by vyžadovala podrobnou studii. Autoři proto uvedli 
spíše několik úvah založených na dostupných podkladech z projektu 
vyhodnocení této povodně a některých souvisejících projektů a stu-
dií. Tyto úvahy rozhodně nejsou žádným pokusem o kvantifikaci 
možných nebo maximálně možných extrémních povodní v povodí 
Vltavy a Labe. Přinášejí spíše obecné poučení, že i ty velmi extrémní 
a málo pravděpodobné jevy jsou reálně možné a je s nimi třeba při 
hodnocení povodňového rizika uvažovat.

u

Příčiny a průběh povodně v srpnu 2002
Povodeň v srpnu 2002 se řadí do kategorie velkých letních povod-

ní, způsobených rozsáhlými regionálními dešti. Její příčiny, průběh 
i důsledky byly podrobně vyhodnoceny v rámci komplexního projektu 
[1] a široce publikovány, např. [2]. Povodně byly způsobeny dvěma 
vlnami vydatných srážek, které v odstupu tří dnů zasáhly převážnou 
část povodí Vltavy, dále povodí Dyje, a to zejména v Rakousku, a další 
území spíše již menšího rozsahu. Tyto srážky byly mimořádné, a to jak 
velikostí zasažené plochy, tak svojí intenzitou a trváním. Srážky byly 
zesíleny jednak orografickými návětrnými efekty, jednak dočasným 
setrváním srážkové oblačnosti nad postiženou 
oblastí. Meteorologické vyhodnocení povodně 
poukázalo zejména na výjimečnost opakování 
příčinné synoptické situace v poměrně krát-
kém časovém sledu.

Již první vlna srážek způsobila silné 
rozvodnění Vltavy a jejích pravostranných 
přítoků, na kterých kulminační průtoky 
přesahovaly doby opakování 500 let. Dále po 
toku však již povodňová vlna byla významně 
transformována nádržemi Vltavské kaskády 
na téměř neškodnou úroveň. 

Druhá vlna srážek zasáhla podstatně větší 
území než vlna první, a to téměř celé povodí 
Vltavy až k Praze a povodí pravostranných 
přítoků Berounky. Silné srážky postihly rov-
něž hřebenové partie Krušných a Jizerských 
hor, kde byly naměřeny téměř rekordní úhrny. 
Vydatné srážky první vlny významně zvýšily 
nasycenost povodí v zasažených oblastech, 
takže na druhou vlnu srážek vodní toky reago-
valy prudkým vzestupem průtoků a vznikem 
mimořádně velkých povodní. Doby opakování 
kulminačních průtoků značně přesáhly 100 
let, na několika místech v povodí Vltavy byla 
doba opakování odhadnuta na 500 až 1000 
let a více (obr. 1). Objem druhé povodňové 
vlny byl tak velký, že nemohl být nádržemi 
Vltavské kaskády zachycen a kulminační 
průtok výrazněji zmenšen.

Nad Prahou došlo ke střetu kulminace 
povodňových vln z Vltavy a Berounky, a tím 
ke vzniku katastrofální situace v hlavním 
městě. Kulminační průtok na Vltavě v Praze 
byl vyhodnocen na 5 160 m3.s-1 a byla mu 
přisouzena doba opakování 500 let (podle v té 

době platných N-letých průtoků). Při dalším postupu povodňové vlny 
po Vltavě pod Prahou a poté po Labi docházelo k širokým rozlivům do 
inundací, jejichž účinkem se kulminační průtok významně zmenšoval, 
takže jeho doba opakování na dolním Labi (po státní hranici se SRN) 
dosáhla již jen hodnoty 100–200 let.

Mohla být povodeň v srpnu 2002 ještě větší?
Povodeň v srpnu 2002 byla vskutku mimořádná. Byla to v Praze 

vůbec největší zaznamenaná povodeň, jak podle hydrologických 
záznamů, tak podle dochovaných značek historických povodní. 
Nepřekvapuje tedy, že je nyní mnohdy uvažována jako referenční 
návrhová povodeň a například protipovodňová opatření v Praze byla 
projektována na úroveň hladin dosažených při této povodni s bez-
pečnostní rezervou 30 cm. V této souvislosti se tedy nabízí zajímavá 
otázka, nakolik je možná nebo pravděpodobná ještě větší povodeň, 
než byla v roce 2002. 

Porovnání kulminačních průtoků
První úvaha může vycházet ze statistického zpracování pozorova-

ných řad maximálních průtoků a obsahovat jednoduché porovnání 
kulminačních průtoků v srpnu 2002 s N-letými průtoky, které byly 
z historických řad odvozeny. Hodnoty N-letých průtoků se po každé 
velké povodni prověřují a také po povodni 2002 byly přepočítány 
a v některých profilech zvětšeny, takže nyní platí údaje v tab. 1. Pokud 
tedy chceme uvažovat s rizikem výskytu situace na úrovni průměrné 
dlouhodobé doby opakování 500 let a výše (tedy pravděpodobnost 
menší než 0,2 % v běžném roce), musíme počítat s výskytem ještě vět-
ší povodně, než byla v roce 2002. Na Berounce a na Labi dokonce již 
byly větší povodně než v roce 2002 v historii zaznamenány a hydrolo-
gicky vyhodnoceny, v Berouně v roce 1872 a v Děčíně v roce 1845.

K tomu je třeba dodat, že hodnoty N-letých průtoků odpovídají přiro-
zenému režimu toku, a tudíž by s nimi měly být srovnávány kulminační 
průtoky očištěné od vlivu nádrží. V případě povodně 2002 byl vyhodno-
cen vliv nádrže Orlík na kulminaci v profilu hráze – 800 m3.s-1 (snížení 
přítoku 3900 na odtok 3100 m3.s-1). Vliv všech nádrží Vltavské kaskády 
na průběh povodně na Vltavě v Praze byl simulován matematickým 
modelem v rámci samostatného dílčího úkolu projektu vyhodnocení [1]. 
Obdobné vyhodnocení hydraulickým modelem bylo provedeno i v rámci 
projektu LABEL [3]. V tomto projektu byl zahrnut i vliv některých dalších 
nádrží, především Lipna. Snížení průtoků v profilu Praha-Chuchle 

Obr. 1. Extremita kulminačního průtoku při povodni v srpnu 2002 v říčních úsecích

Tok
 

Profil
 

Kulminace 
2002

Q100 
před povodní

Q100  

současné
Q500   

současné
N-letost 

kulminace 
2002 (m3.s-1)

Vltava Č. Budějovice 1310 657 908 1350 500

Berounka Beroun 2170 1440 1560 2250 200–500

Vltava Praha 5160 3700 4020 5530 200–500

Labe Ústí nad Labem 4700 4420 4290* 5540* 100–200

Tab. 1. Kulminační průtoky v srpnu 2002 ve srovnání s N-letými průtoky

*) Pozn.: v důsledku přešetření historických záznamů Labe v Děčíně a opravě měrných křivek byly opraveny 
hodnoty N-letých průtoků na dolním Labi nezávisle na povodni 2002.
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pro povodeň 2002 se pohybovalo v závislosti 
od konfigurace modelu od 674 m3.s-1 [1] do 
981 m3.s-1 [3]. Nejvýznamnějším zdrojem 
nejistoty v obou těchto projektech je simulace 
neovlivněného stavu v říčním korytu Vltavy 
před výstavbou Vltavské kaskády. Na Vltavě 
pod Prahou a na Labi měly významný vliv na 
transformaci povodňové vlny také rozsáhlé 
rozlivy.

Teoretický 10 000letý přirozený kulminač-
ní průtok v profilu Orlík (bez vlivu nádrží 
v povodí) byl také odvozen v hydrologické 
studii ČHMÚ [4] zpracované na objednávku 
pro posouzení bezpečnosti vodního díla za 
povodní. Pro výpočet bylo použito několik 
typů statistického rozdělení a výsledný prů-
tok s pravděpodobností výskytu 0,0001 byl 
stanoven na 5 300 m3.s-1.

Chceme-li pro naše úvahy o extremitě 
povodně 2002 využít hydrologických pozo-
rování v rozsahu celé ČR, můžeme použít 
graf na obr. 2, který zachycuje relaci mezi 
maximálními specifickými průtoky význam-
ných historických povodní a velikostí plochy 
povodí. Pokud budeme obalovou křivku (resp. 
v log-log měřítku přímku) považovat pro naše 
přírodní podmínky skutečně za limitní, jsou 
hodnoty maxim pozorované v srpnu 2002 stále ještě pod touto úrovní 
a dosahují 60 až 70 % hodnoty na obalové křivce pro příslušnou plo-
chu povodí. Výjimkou je Vltava v Praze 86 % a bilancovaný přítok do 
Orlíka 95 %. Limitní hodnoty kulminačních průtoků podle této křivky 
by mohly v Praze dosáhnout až 6 000 m3.s-1 a v Děčíně 8 200 m3.s-1. 
Faktem ovšem je, že jde o velmi hrubé porovnání, které se užívá spíše 
pro menší povodí, než je Vltava v Praze či Labe v Děčíně. Navíc je 
někdy pro velké plochy povodí uváděna upravená obalová křivka 
s exponentem plochy -0,48 a podle té by limitní hodnota pro Prahu 
dosahovala až 9 000 m3.s-1.

Porovnání příčinných srážek
Pro další srovnání použijeme množství příčinných srážek, které 

vypadlo na povodí Vltavy. Hydrometeorologické podmínky povodně 
2002 byly srovnávány s jinými historickými povodněmi letního typu, 
ponejvíce s povodní v povodí Vltavy v roce 1890 a povodněmi v povo-
dí Moravy a Odry v červenci 1997. Jak uvádí studie Ústavu fyziky 
atmosféry Akademie věd ČR [5], měly příčinné povětrnostní situace 
těchto povodní řadu společných znaků. Mezi ně patří pomalý pohyb 
cyklón po dráze Vb přes naše území k severu nebo severovýchodu, 
značný horizontální tlakový gradient vlevo od směru postupu středu 
cyklóny, vypadávání intenzivních srážek na studené (týlové) straně 
cyklóny v poměrně studeném vzduchu, převažující severní proudění 
a značné zesílení srážek na návětrné straně horských překážek. Jed-
nalo se také vždy o dvě srážkové epizody, které se však lišily délkou 
trvání a přestávky mezi nimi (tab. 2). 

Z vyhodnocení meteorologických příčin těchto srážek vyplývá, že 
příčinné synoptické situace nebyly samy o sobě z hlediska pravděpo-
dobnosti výskytu nikterak mimořádné. V případě srpna 2002 byl však 
zcela ojedinělý výskyt dvou takových situací 
po sobě s malým časovým odstupem [5]. 

Povodeň v srpnu 2002 bývá často srovná-
vána s povodní v září 1890 [5]. Tato povodeň 
rovněž nejvíce zasáhla povodí Vltavy a až do 
roku 2002 byla největší vyhodnocenou letní 
povodní v Praze. Obě povodně byly způso-
beny dvěma vlnami srážek, které zasáhly při-
bližně stejné území. První vlna srážek v srpnu 
1890 nebyla významná, avšak ve druhé vlně 
počátkem září vypadl na povodí Vltavy při-
bližně stejný úhrn srážek jako v srpnu 2002 
(asi 110 mm). V roce 2002 však bylo povodí 
Vltavy před druhou srážkovou epizodou více 
nasyceno předcházejícími srážkami a srážky 
na rozhodující části povodí (kromě Sázavy) 
byly soustředěny do dvou dnů (v roce 1890 
do čtyř dnů). 

Při povodni v červenci 1997 na Moravě a ve 
Slezsku byla mohutnější první srážková epi-

zoda, druhá epizoda již byla mírnější a zejména následovala s delším 
časovým odstupem. Při první vlně však byl v povodí Odry po Olši 
zaznamenán plošný 5denní úhrn 270 mm srážek a v povodí Moravy 
po Myjavu úhrn 180 mm srážek. Faktem je, že oproti roku 2002 bylo 
v roce 1997 zasažené území menší a podmínky pro tvorbu extrém-
ních srážek v hornatých oblastech severní Moravy jsou rozdílné od 
jižních Čech. V obou případech vypadlo v rozhodující epizodě okolo 
3 mld. m3 vody, ovšem v roce 1997 byl odtok z těchto mohutných 
srážek rozdělen kontinentálním rozvodím do dvou povodí, zatímco 
v roce 2002 se všechna voda z vějířového povodí Vltavy soustředila 
v Praze.

Plošné úhrny srážek v srpnu 2002 na plochu 28 000 km2 jsou v našich 
podmínkách vskutku extrémní. Podrobnější srovnání množství 3den-
ních srážek vypadlých v roce při povodni 1997 a povodni 2002 na 
dílčí srovnatelně velká povodí však naznačuje, že scénář povodně 2002 
s ještě většími příčinnými srážkami není nereálný.

Tuto úvahu potvrzuje také studie Ústavu fyziky atmosféry AV ČR [5], 
která obsahuje mimo jiné porovnání příčinných srážek povodně 2002 na 
vybraných dílčích povodích s tzv. pravděpodobnou maximální srážkou. 
Pravděpodobná maximální srážka (PMP) je definována jako maximální 
meteorologicky možný srážkový úhrn pro danou oblast a zvolenou dobu 
trvání srážkové události. Odhad bodových i plošných PMP pro vybraná 
povodí ČR byl proveden v rámci výzkumných projektů [6, 7] jako jeden 
z podkladů pro ověřování bezpečnosti vodních děl. Pro krátká trvání 
srážek byl využit deterministický přístup odhadu, pro jednodenní 
a vícedenní srážky byla použita robustní statistická metoda. 

Bodově stanovený odhad PMP byl v roce 2002 v oblasti hřebene 
Krušných hor nad Teplicemi (německý Zinwald) dokonce překročen. 
Nicméně srovnání plošných příčinných srážek na konkrétní povodí 

Obr. 2. Porovnání kulminačních specifických odtoků v srpnu 2002 s historickými povodněmi

Dílčí povodí
povodí Vltavy po Orlík povodí Vltavy po Mělník

(12 120 km2) (28 100 km2)

Povodeň v srpnu 2002 (mm) (mld. m3) (mm) (mld. m3)

1. vlna 6.–7. srpna 108 1,31 70 1,97

2. vlna 11.–13. srpna 123 1,49 110 3,09

Dílčí povodí
povodí Vltavy nad Sázavou 

(13 320 km2)
povodí Vltavy po Mělník

(28 100 km2)

Povodeň v září 1890 (mm) (mld. m3) (mm) (mld. m3)

2. vlna 1.–4. září 119 1,58 109 3,06

Dílčí povodí
povodí Odry a Olše povodí Moravy po Myjavu

(5 830 km2) (9 720 km2)

Povodeň v červenci 1997 (mm) (mld. m3) (mm) (mld. m3)

1. vlna 4.–8. července 270 1,57 180 1,75

2. vlna 17.–21. července 80 0,47 83 0,81

Tab. 2. Množství srážek vypadlých ve srážkových epizodách při povodních 2002, 1890 
a 1997
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s plošnou PMP na tato povodí může poskyt-
nout představu o případně možných, ještě 
více kritických scénářích povodňové situace. 
Pro povodeň 2002 bylo provedeno srovnání 
jedno-, dvou- a třídenních plošných průměrů 
srážek na vybraná dílčí povodí Vltavy (tab. 3). 
Jako nejextrémnější vyšly dvoudenní výšky 
srážek v povodí Vltavy po Malši včetně Malše, 
které dosáhly 68 % PMP, v ostatních přípa-
dech jsou nižší. I když připustíme značnou 
míru nejistoty v odhadech PMP, jsou vyhod-
nocené plošné srážky z povodně 2002 poměr-
ně hluboko pod jejich úrovní. Toto srovnání 
ukazuje, že srážkové úhrny vyšší, než byly 
v srpnu 2002, se mohou reálně vyskytnout. 

Jaké by byly důsledky větších 
srážek, než byly v srpnu 2012?

Odpověď na tuto otázku mohou zčásti poskytnout hydrologické 
modely. Simulace takových extrémních situací jsou ovšem zatíženy 
značnými nejistotami. Jednak je silně problematický vliv vodních děl, 
zejména těch „přetížených“, včetně případných důsledků ohrožení 
jejich bezpečnosti, jednak se hydrologické modely dostávají do oblastí 
extrémů, pro které nejsou verifikovány. Zde připomínáme, že již pro 
vyhodnocení události v srpnu 2002 byla průtoková data, zejména kul-
minační průtoky na nejvíce ztížených tocích, 
většinou vypočtena až po povodni.

Pro povodí Vltavy byl pro předpovědní 
i studijní účely nakalibrován modelovací 
systém Aqualog, který simuluje srážko-odto-
kový proces, transformaci průtokové vlny 
korytem toku a inundacemi a transformaci 
vlny nádržemi při zvoleném scénáři mani-
pulace. Tímto modelem byl také hodnocen 
vliv nádrží Vltavské kaskády v rámci projektu 
vyhodnocení povodně [1]. Pro další úvahy 
o možném důsledku ještě větších srážek než 
v srpnu 2002 bylo vycházeno z faktu, že pro 
vývoj povodně v Praze měly zásadní význam 
srážkové úhrny vypadlé 11. a 12. srpna. 
Srážky 13. srpna již byly v povodí Vltavy 
méně významné, kromě povodí Sázavy, jejíž 
kulminace však již kritickou fázi v Praze 
neovlivnila. Proto bylo provedeno několik 
simulací pro následující scénáře: 
• výskyt dvou srážkových epizod stejně jako 

v roce 2002;
• průběh první epizody beze změny, tedy 

i stejný stav nasycení před druhou epizo-
dou;

• druhá srážková epizoda ve dnech 11. a 12. 
srpna beze změny;

• třetí den 13. srpna zvýšení srážek v celém 
povodí Vltavy:
a) pouze pro prvních 12 hodin na úroveň 

úhrnu posledních 12 hodin předešlého 
dne,

b) pro celý den na úroveň úhrnu za celý 
předešlý den.

Navýšení plošného úhrnu srážek v povodí 
nádrže Orlík činilo u varianty a) 24 mm oproti 
skutečnosti 13. 8. 2002, u varianty b) 57 mm 
oproti skutečnosti. Podle stejného scénáře 
byly navýšeny i srážky v povodí Berounky 
a v povodí Vltavy pod Orlíkem. 

Takovéto pokračování srážek ve třetím dni 
epizody se rozhodně nezdá být vyloučené, 
pozoruhodné však je, jak velké navýšení kul-
minačních průtoků by způsobilo. Je zřejmé, že 
při tak velkém nasycení povodí by již každý 
další mm srážek měl významný vliv. Výsledky 
simulace varianty a) přinesly maximální přítok 
do nádrže Orlík téměř 5 300 m3.s-1, zmenše-
ní odtoku vlivem nádrže o cca 1 000 m3.s-1 
a kulminační průtok v Praze 6 860 m3.s-1, tj. 
o 1 700 m3.s-1 a 1,86 m na vodočtu Chuchle 

Trvání srážky 1 denní srážka 2 denní srážka 3 denní srážka

Dílčí povodí
2002 
(mm)

PMP 
(mm)

poměr   
(%)

2002   
(mm)

PMP  
(mm)

poměr  
(%)

2002  
(mm)

PMP  
(mm)

poměr   
(%)

Vltava po Malši 77 196 39 145 240 60 145 275 53

Malše 91 196 46 168 261 64 173 272 64

Vltava po Malši a Malše 82 184 45 153 225 68 155 258 60

Blanice 70 186 38 137 220 62 138 248 56

Lomnice 70 174 40 103 227 45 103 275 37

Otava 72 201 36 122 268 46 123 311 40

Vltava po Orlík 75 166 45 123 221 56 127 257 49

Úslava 93 180 52 131 236 56 132 288 46

Vltava po Prahu 68 145 47 107 192 56 114 225 51

Tab. 3. Porovnání srážek v srpnu 2002 s hodnotami pravděpodobné maximální srážky

Obr. 3. Simulace přítoku do nádrže Orlík referenční a v navýšené variantě a), b)

Obr. 4. Simulace transformace vlny v navýšené variantě a) v nádrži Orlík a průběh v Praze 

více, než bylo v srpnu 2002. Výsledky varianty b) daly přítok do nádrže 
Orlík 6 800 m3.s-1, přičemž transformace do Prahy již nebyla provedena 
pro nejasný fakt, jak by takový přítok byl převeden přes hráz vodního 
díla Orlík (obr. 3 a 4).

Možnosti výskytu ještě extrémnějších povodní než v roce 2002 
naznačují také výsledky projektu RIMAX koordinovaného Universitou 
Karlsruhe, na kterém se podíleli i čeští partneři simulacemi pomocí 
systému Aqualog na české části povodí Labe [8]. Autoři meteorologické 
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části experimentovali se synoptickou situací 
v srpnu 2002 nad střední Evropu a vytvořili 
scénáře několika jejích modifikací. Pro tyto 
scénáře byla modelem COSMO simulována 
pole příčinných srážek a pomocí hydrolo-
gického modelu simulována hydrologická 
odezva v povodí Vltavy a Středního Labe po 
Dessau (70 000 km2). 

Pouhý posun synoptické situace ve smě-
ru světových stran o 28 nebo 56 km dával 
významné změny v množství srážek (viz 
obr. 5 a 6). Studie neuvádí vyčíslení srážek 
samostatně pro česká povodí, ale nárůst ploš-
ného průměru srážek pro celé povodí Labe po 
Dessau. Zde za celé období 6. až 13. 8. 2002 je 
největší nárůst (+24 mm) při posunu situace 
o 56 km na sever. Hydrologické simulace, pro-
vedené v návaznosti na tyto srážkové scénáře 
v české části povodí, ukazují na možné zásad-
ní zvýšení kulminačních průtoků na Vltavě i na Labi. Na Vltavě ve 
Vraňanech je při posunu situace o 28 km na sever navýšení kulminace 
o cca 2000 m3.s-1 oproti referenční hodnotě, na Labi pod Mělníkem je 
největší navýšení při posunu 56 km na sever – cca o 1600 m3.s-1. 

Pozoruhodné jsou důsledky posunu synoptické situace o 28 km na 
západ. Model v této variantě simuloval výrazně větší rozsah extrém-
ních srážek v jižních Čechách již v první epizodě (zejména 7. 8.). Ty se 
projevily výrazným navýšením první povodňové vlny na Vltavě, kterou 
již ani nádrže Vltavské kaskády nestačily zvládnout, a simulovaný kul-
minační průtok v Praze již v první vlně dosáhl cca 4 500 m3.s-1.

Z dalších variant řešených v tomto projektu [8] uvedeme ještě výsled-
ky simulace odtokové reakce na celkové zvýšení příčinných srážek 
o 20 %. Tato varianta vedla podle očekávání k zásadnímu zvýšení 
kulminací ve všech profilech (např. v Ústí nad Labem o 1800 m3.s-1 
– obr. 7). Rovněž zde je pozoruhodná razance, se kterou odtok z povodí 
za těchto situací reaguje na změnu vstupních srážek – v tomto případě 
navýšení vstupních srážek o 20 % způsobilo navýšení simulovaného 
kulminačního průtoku oproti referenční hodnotě o 40 %. K tomu je tře-
ba dodat zkušenost z prognózní praxe, že podobně reagují předpovědní 
hydrologické modely na chyby ve vstupních hodnotách předpovída-
ných nebo měřených srážek a produkují pak přibližně dvojnásobné 
chyby v předpovídaných průtocích. 

Ukázali jsme několik úvah demonstrujících možnosti ještě větších 
povodní než ta, která byla na Vltavě v srpnu 2002. Tyto úvahy však 
rozhodně nejsou žádným pokusem o kvantifikaci možných nebo 
maximálně možných extrémních povodní v povodí Vltavy a Labe. 

Vycházejí zatím spíše ze získaných dostupných podkladů, s tím, 
že seriózní odhad by vyžadoval podrobnější studii. Jde spíše o to, 
jaké poučení bychom si v tomto směru měli z vyhodnocení povodně 
v srpnu 2002 a navazujících prací vzít. A to, že i ty velmi extrémní 
a málo pravděpodobné jevy jsou reálně možné a je s nimi třeba při 
hodnocení povodňového rizika uvažovat.
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Obr. 5. Srážkové pole 6. až 13. 8. 2002 referenční varianty (vlevo) a varianty s posunem 
synoptické situace o 56 km na sever (vpravo)

Obr. 6. Rozdíl plošných srážek v povodí Labe po profil Dessau při 
různých variantách posunu synoptické situace (n1-28 km na sever, 
n2-56 km na sever, w1-28 km na západ)

Obr. 7. Simulace povodně 2002 v Ústí nad Labem pro různé scé-
náře. Černě je referenční varianta (simulace skutečného průběhu 
povodně)
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The flood in 2002 was extreme, can bigger floods occur? 
(Kubát, J.; Krejčí, J.)

Key words
flood 2002 – extreme precipitation – extreme floods – modeling of 
floods

The flood in August 2002 was indeed exceptional and often consi-
dered as a reference design flood for the proposal of flood protection 
measures. Therefore, an interesting issue might be: to what extent 
greater flood than was in 2002 is possible or probable. Serious 
answer would require a detailed study. The authors therefore intro-
duced rather a number of considerations based on the available 

documents from the project dedicated to evaluation of the floods 
and from some related projects and studies. These considerations 
certainly do not represent any attempt to quantify potential or the 
maximum possible extreme floods in the Vltava and Elbe basins. 
They provide more general lesson that even the very extreme and 
unlikely phenomena are real and possible and consideration of them 
in assessment of flood risk is necessary.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. října 
2012. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Jsou a budou povodně 
častější?
Jan Daňhelka

Klíčová slova
povodně – nasycenost – tvorba odtoku – klimatická změna

Souhrn
Příspěvek diskutuje, zda jsou či budou povodně v ČR častější než 

v minulosti a o vlivu faktoru nasycenosti na odtokový proces. Je 
uveden přehled historických událostí a prací zabývajících se hod-
nocením frekvence povodní spolu s výsledky provedených simulací 
potenciálních dopadů klimatické změny na povodně v ČR. Závěr 
ukazuje na to, že nejsme schopni prokázat častější výskyt povodní 
v současnosti ani v budoucnosti. V diskusi je zmíněno nasycení 
povodí jako opomíjená část vodního cyklu a jeho nedoceněný vliv 
na odtokový proces.

u

Úvod
Vážení čtenáři, dovolte, abych se vám hned na úvod omluvil za 

směs prezentace výsledku klasické odborné studie, rešeršní práce 
a tak trochu hydrologické filozofie, kterou vám tímto článkem před-
kládám. Domnívám se však, že bychom měli nejen provádět výzkum 
a předkládat jeho výsledky, ale i diskutovat o tom, jak zapadají do 
všeobecného kontextu našeho poznání světa a přírody. 

Velice často se setkáváme s tvrzením, že povodně jsou v posledních 
letech četnější, přičemž dokladem tohoto tvrzení je buď odvolání na 
několik posledních velkých povodní, které se na území ČR vyskytly 
(1997, 2002, 2006, 2010), nebo je toto tvrzení přímo pokládáno za axi-
om podepřený „všeobecnou zkušeností“ nedávných velkých povodní. 
Dalším častým tvrzením objevujícím se běžně v tisku i v odborných 
diskusích je tvrzení o očekávaném nárůstu povodní v důsledku očeká-
vané klimatické změny, zejména v důsledku očekávané změny režimu 
srážek ve smyslu jejich menší četnosti, ale větší extremity. I toto tvr-
zení je mnohými považováno za axiom, který není třeba prokazovat, 
a dosud ani ve střední Evropě odbornými studiemi prokázán nebyl. 
Navíc existující studie jsou často velmi problematické z hlediska 

použité metodiky. Často jsou například charakteristiky povodňového 
režimu odvozovány ze simulací o délce 30 let, což je pro spolehlivý 
odhad hodnoty Q100 nedostatečné období (pravděpodobnost výskytu 
100leté povodně ve 30leté řadě je pouze 26%). 

V tomto článku se pokusím narušit vnímání těchto axiomů. Rád 
bych se také pokusil znejistit naše dosavadní vnímání hydrologického 
cyklu a částečně tak navázat na příspěvky, uveřejněné v dřívějších 
letošních číslech Vodního hospodářství, uvádějící koncept virtuální 
vody a zejména „Blue“ a „Green“ water [5, 6] (i při vědomí určitého 
vzájemného nesouladu), v tomto příspěvku se však zaměříme na 
problematiku tvorby rychlého odtoku a vzniku povodní. Současně je 
cílem prezentovat vybrané výsledky grantového projektu „Zpřesnění 
dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního 
hospodářství, zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření“, 
který se ve své dílčí části věnoval vyhodnocení potenciálních dopadů 
klimatické změny na režim povodňových průtoků [18].

Jsou povodně četnější?
Zatímco nárůst absolutní výše povodňových škod v průběhu času je 

nezpochybnitelný, velice často jsou prezentace nárůstu počtu povodní 
a povodňových škod zavádějící. Výše škod je totiž ovlivněna nejen 
vlastním výskytem povodňových událostí, ale i dalšími, ekonomický-
mi faktory. Zejména jde o zohlednění vlivu inflace na výši povodňo-
vých škod, zohlednění změny ceny majetku ohroženého povodněmi 
(nárůst osídlení i vybavení domácností v záplavovém území). Zájemce 
o podrobnější rozbor odkáži na zajímavý přístup Pielkeho et al. [14], 
který srovnání škod způsobených hurikány v USA (1900–2005) pro-
vedl pomocí normalizace vůči celkovému bohatství společnosti, se 
závěrem, že k nárůstu relativní výše škod nedochází.

K otázce vnímání vyšší frekvence výskytu povodní v posledních 
letech je nutné připomenout rozvoj informační společnosti právě od 
konce 20. století. Naše dnešní možnosti domácí i zahraniční událost 
zaznamenat a informaci o ní zprostředkovat je naprosto kvalitativně 
i kvantitativně odlišná od stavu před 25 lety (rozvoj internetu, pře-
nosových sítí, TV zpravodajství nabylo formu infotainment, mobilní 
telefony, digitální kamery a fotoaparáty, počet sdělovacích prostřed-
ků aj.). S nadsázkou řečeno, lokální povodeň, která zaplaví přízemí 
deseti rodinných domů a která by v 80. letech 20. století byla zmíněna 
nanejvýše jednou větou v černé kronice, je dnes hlavní zprávou TV, 
internetového zpravodajství i tisku.

Pro relevantní posouzení změny frekvence výskytu povodní je 
tak nutné pracovat s doloženými informacemi o výskytu povodní 
v podobě hydrologických měření a záznamů. Bohužel současné řady 
instrumentálních pozorování nejsou dostatečně dlouhé pro spolehlivé 
vyhodnocení výskytu extrémních povodní s dobou opakování v řádu 
100 a více let. Pokud by pozorování vodního stavu Vltavy v Praze dosa-
hovalo právě 30 let, analýzou ročních kulminací bychom zjistili, že ve 
druhé polovině sledovaného období (1997 až 2011) narostla velikost 
povodní ve srovnání s první polovinou období (1982 až 1996) – viz obr. 
1. Ačkoliv toto tvrzení je bezesporu pravdivé, je zjevné, že nevypovídá 
o skutečné dlouhodobé změně míry povodňového rizika.

V dlouhodobější perspektivě lze najít informace o historických 
povodních (kronikářské záznamy, povodňové značky aj.), které proka-
zují, že výskyt katastrofální povodně jako v roce 2002, ani kumulace 
výskytu několika významných povodní v posledních 15 letech není 
bez historické analogie. Lze se například opodstatněně domnívat, že 
povodeň v roce 1432 v Praze překonala průtokem i výškou hladiny 
rok 2002. V historických pramenech je věrohodně popsáno zaplavení 
celého Staroměstského náměstí, poboření Karlova mostu, zaplavení 
Poříčské brány do výše dvou osob, tedy projevy výrazně přesahující Obr. 1. Porovnání výskytu povodní v Praze v posledních 30 letech
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skutečnost roku 2002. Podobně katastrofální povodně známe též 
z let 1118 a 1501. Abychom nezůstávali jen u Vltavy v Praze, dosud 
největší historická „tisíciletá“ povodeň na německém Mohanu je 
dokumentována z roku 1342, a to včetně extrémního erozního odnosu 
z již tehdy odlesněné krajiny [20, 1]. 

Z minulosti známe i výskyt řady velkých povodní v několika málo 
letech, nemusíme přitom jít ani do tak vzdálené minulosti – v roce 
1872 byla katastrofální povodní postižena Berounka, v roce 1888 horní 
Vltava, v září 1890 celé povodí Vltavy a v listopadu Teplá a Ohře, 
v roce 1897 horní Labe a Lužická Nisa, v roce 1903 Odra a v roce 1908 
se vyskytla katastrofální přívalová povodeň na Doubravě.

Uvedené historické události tak korigují a relativizují naše přiroze-
né nadhodnocování významu událostí, které se vyskytují za našeho 
života, v porovnání s jinými.

Metody historické hydrologie umožňují vytvoření řad povodňových 
záznamů, které je následně možné statisticky analyzovat. Výsledek 
takové analýzy pro Labe a Odru prezentovali v roce 2003 Mudellsee 
et al. v časopise Nature [12], kteří prokazují v posledním století spíše 
pokles velikosti povodní v obou povodích v zimním období a setrvalý 
trend pro letní povodně (a to při uvažování extrémních povodní 1997 
a 2002). Naopak vrchol povodňové aktivity nastal v povodí Labe zřej-
mě okolo roku 1500 pro letní a okolo roku 1800 pro zimní povodně, 
pro Odru pak nejspíše okolo roku 1900 pro obě období. 

S ohledem na vliv klimatu na povodňový režim je z historie zjevné, 
že v době tzv. „malé doby ledové“ (přibližně 1350 až 1850) a jejího 
doznívání se vyskytovaly extrémní zimní povodně na Vltavě v Praze 
častěji než v teplejších obdobích, avšak výskyt extrémních letních 
povodní lze vysledovat jak v chladnějších, tak v teplejších klimatických 
periodách (obr. 2). Elleder ve své práci [4] porovnal výskyt pražských 
vltavských povodní v fázemi 179letého cyklu rotace středu Slunce 
okolo barycentra Sluneční soustavy. Zjistil, že zatímco v posledních 
50 letech cyklu, kdy dochází k pravidelnému pohybu, se nevyskytla 
žádná povodeň dosahující doby opakování 50 let a více (3 440 m3.s-1), 
prvních 130 let cyklu s neuspořádaným pohybem je na velké povodně 
bohatší, zejména pak prvních 80 let cyklu, kdy se vyskytly všechny 
známé extrémní povodně (výrazně větší než 4 000 m3.s-1). Mechanis-
mus, který by tento jev vysvětlil, zatím není zcela znám. Podobně není 
jednoznačně fyzikálně vysvětlen ani vznik tzv. Hurstova fenoménu [7, 
8] neboli pozorované dlouhodobé paměti povodí nalezené v řadách 
průtoků, jemuž se ještě budeme věnovat v diskuzi. 

Změna klimatu a povodňové nebezpečí
V rámci výše zmíněného projektu bylo provedeno posouzení kli-

matických scénářů pro území České republiky (k některým závěrům 
a jejich dalšímu rozpracování z hlediska vodohospodářského využití 
bychom se rádi vrátili v některém z následujících čísel Vodního hos-
podářství) a byly zkoumány jejich potenciální dopady v sektorech 
vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví. Jednou ze zkoumaných 
oblastí byly i dopady očekávaných klimatických změn na povodňové 
průtoky vybraných povodí.

Modelování změny povodňového režimu v důsledku změny kli-
matu je z hlediska metodologického velice komplikovanou a dosud 
nedořešenou úlohou. Dosažené výsledky je nutné chápat pouze jako 
scénáře typu: „co se stane, když…“, neboť nejistota klimatických 
scénářů, na nichž jsou založeny, je příliš velká a současné klimatické 
modely dosud nedosahují úrovně, která by umožňovala jejich vědecky 
korektní uplatnění v modelování očekávaných změn zejména povod-
ňového režimu s dostatečně robustními výsledky [9]. 

Přesto lze vhodnou volbou metodiky (downscaling, ansámblové 
modelování) modelování změny povodňového režimu provést, samo-
zřejmě při vědomí velké nejistoty výsledků.

Na základě vyhodnocení úspěšnosti simulace referenčního klimatu 
na území ČR [17] byly vybrány nejúspěšnější modely (MIROC3_2_M; 
MPI_ECHAM5; UKMO_HADCM3; ALADIN-CLIMATE/CZ) a také 

střed ansámblu osmi nejúspěšnějších hodnocených GCM modelů 
(dále označován jako MED). Pokud byly k dispozici, byly analyzo-
vány výstupy na základě všech tří nejčastěji používaných emisních 
scénářů (A2, A1B, B1) pro tři budoucí období (2010–2039; 2040–2069; 
2070–2099). Navíc pro ověření citlivosti povodí na změnu klimatic-
kých vstupů byly vytvořeny i tři scénáře reprezentující chladnější 
období (1861 až 1890), a to na základě vyhodnocení měsíčních změn 
průměrné teploty vzduchu a srážek ve stanici Praha-Klementinum 
(scénáře označeny jako CHLAD).

Pro uvedené scénáře odlišných klimatických podmínek byly 
vyhodnoceny očekávané měsíční změny teploty vzduchu, množství 
srážek a jejich časové distribuce vůči referenčnímu období (1961–1991 
rozšířeno o povodňové měsíce let 1997 a 2002).

Hydrologické simulace kalibrovaným systémem AquaLog byly pro-
vedeny na základě 1000letých syntetických řad průměrných denních 
srážek na povodí a teploty vzduchu vytvořených stochastickým gene-
rátorem LARS-WG [19]. Krok výpočtu byl zvolen o délce 6 h, přitom 
nezbytná plošná distribuce meteorologických prvků byla provedena 
upravenou metodikou Schaake shuffle [2, 18] na základě náhodného 
výběru historických analogů ze sady událostí s obdobným celkovým 
srážkovým úhrnem na povodí, a pro časovou distribuci srážek byl 
použit třístupňový náhodný generátor [18]. Vyhodnocení očekávané 
změny povodňového režimu bylo provedeno pro 7 různých povodí 
v ČR: Orlice (1 554 km2), Výrovky (265 km2), Jizery (2 159 km2), Vltavy 
po VD Lipno (948 km2), Otavy (2 914 km2), Smědé (244 km2) a Bečvy 
(1 593 km2).

Výsledky ukázaly, že simulace pro referenční období 1961–1990 byla 
většinou blízká středu rozptylu ansámblu všech provedených simulací, 
přitom však celkový rozptyl mezi jednotlivými řídicími klimatickými 
scénáři byl velmi široký: například zatímco scénáře založené na mode-
lu MPI_ECHAM5 všeobecně pro všechny zkoumané časové periody 
udávaly snížení velikosti povodňových průtoků, scénáře vycházející 
z modelu MIROC3_2_M odhadovaly naopak většinou významné 
zvýšení rizika povodní. Zajímavým výsledkem byly větší simulované 
povodně při chladnějších klimatických scénářích ve srovnání s refe-
renčním klimatem i s většinou scénářů oteplení. Celkově simulované 
rozdíly v empirické křivce překročení průtoku byly vůči referenčnímu 
scénáři většinou relativně malé, průměrná změna dosáhla do +/- 5 % 
(při ansámblovém přístupu vícenásobné simulace vybraných povodní 
s různým náhodným časoprostorovým rozložením srážek však varia-
bilita výrazně vzrostla a dosahovala až desítek %). Nebyl rovněž iden-
tifikován jednoznačný trend, avšak většina simulací, zejména scénář 
A1B, naznačila spíše pokles velikosti povodní pro vzdálenější časové 
horizonty, zatímco pro nejbližší simulované období (do roku 2039) 
jsou získané signály nejednoznačné. Naopak u emisního scénáře A2 
převládal mírný nárůst povodní směrem k pozdějšímu období.

Dosažené výsledky jsou ovlivněny antagonistickým působením 
očekávané změny srážek (méně časté, ale extrémnější) a vlivu před-
pokládaného nárůstu teploty vzduchu na vyšší míru potenciální 
evapotranspirace, zejména za déletrvajících bezesrážkových obdobích, 
které se z hydrologického hlediska projeví v menším průměrném 

Obr. 2. Chod velkých letních a zimních povodní v Praze. Vyznačeny 
jsou události s odhadovanou dobou opakování alespoň 50 let – zpra-
cováno na základě vyhodnocení Elledera [4], povodně s odhadova-
nou dobou opakování 100 let a více jsou vyznačeny šedě

Obr. 3. Průběh průměrných denních odchylek deficitu půdní vlhkosti 
v modelu SAC-SMA pro povodí Jizery po Železný Brod a scénáře pro 
období 2070–2099 vůči referenčnímu scénáři
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počátečním nasycení půdy v letním půlroce (obr. 3). Druhým logic-
kým mechanismem ovlivňujícím velikost povodní je dopad rostoucí 
teploty vzduchu na omezení akumulace sněhových zásob v průběhu 
zimy a tím zmenšení povodňových průtoků povodní z tání (obr. 4).

Diskuse
Naše vnímání vodního cyklu je ovlivně-

no naší osobní zkušeností determinovanou 
geografickými podmínkami, v nichž žijeme. 
V našem případě, stejně jako v případě 
západní Evropy a velké části USA, tedy 
mírným klimatickým pásmem. V našich 
podmínkách vidíme pozemní část vodní-
ho cyklu především jako tvorbu odtoku. 
Dokonce zadržování vody v krajině a v půdě 
označujeme jako „ztrátu“ (odtoková ztráta). 
V kontrastu k tomu stojí zkušenosti z jiných, 
například aridních podmínek. Na kurzu hyd-
rometeorologie v Izraeli, kterého jsem se jako 
začínající hydrolog zúčastnil, mne překvapi-
lo, že v podstatě veškerá výuka se zabývala 
problematikou evapotranspirace a nikoliv 
tvorbou odtoku – šlo však právě o střet dvou 
naprosto odlišných pohledů na hydrologický 
cyklus z různých geografických podmínek. 
Dovolím si tvrdit, že význam nasycenosti 
povodí, půdní a podzemní vody je v našich 
podmínkách stále nedoceněn, a to nejen 
jako zdroj vody (jak diskutuje [6]), ale i jako 
vlastní složka hydrologického cyklu a faktor 

ovlivňující hydrologickou bilanci včetně tvorby odtoku zahrnující 
i povodně. Dosud vnímáme jako hlavní faktor vzniku povodní srážky. 
Ačkoliv beze srážek povodeň nevznikne, o tom, jaká bude odtoková 
reakce na ně, rozhoduje do značné míry nasycenost povodí, potvrzují 
to výsledky moderního výzkumu odtokového procesu (např. [11]). 
Uvedený fakt platí i pro přívalové povodně, kde byly opakovaně 
prokázány relativně nízké odtokové koeficienty a jejich závislost na 
předchozím nasycení [10, 3].

Význam nasycení povodí při vzniku povodní by tak mohl být mno-
hem větší, než jsme se zatím domnívali. Nelze vyloučit, že jeho vliv 
je také mnohem dlouhodobější, než jsou naše současné představy. 
Výzkum na mnohých experimentálních povodích prokázal, že míra 
odtokové reakce na srážky má charakter v podstatě prahového procesu 
popsaného křivkou uvedenou v obr. 5, která je odrazem fyzickogeogra-
fických charakteristik povodí. Přitom pochopitelně v okamžiku výsky-
tu srážky se stav povodí nachází někde na této křivce a tomu odpovídá 
i odtoková reakce – ta může být při stejné hodnotě srážky v podstatě 
nulová (u suchého povodí) i velmi výrazná (pokud již na počátku byl 
stav povodí za bodem zlomu uvedené křivky). V mírném klimatu asi 
všechna povodí prochází po křivce přes bod zlomu, v humidních či 
aridních oblastech tomu však tak být nemusí. 

Mechanismus vzniku Hurstova fenoménu (zjištěná nenáhodná 
kumulace výskytu suchých, resp. vlhkých epizod v rámci delších 
období v průtokových řadách označovaná jako dlouhodobá paměť) se 
různí autoři pokoušeli vysvětlit například jeho „přenosem“ z klimatic-
kých řad [15, 16], nebo nověji kombinací krátkodobých pamětí dílčích 
povodí [13], to je však v rozporu s pozorováním fenoménu i na malých 
povodích, kde plošná variabilita srážek (a tedy i „short term memory“ 
reakcí dílčích povodí) není dostatečná pro jeho vysvětlení.

Obr. 4. Čára překročení maximálních měsíčních zásob vody 
ve sněhu pro povodí Blanice – Podedvory v období 2040–2069 
(base=referenční klima)

Obr. 5. Funkce vztahu srážek a odtoku 
odvozená z dat experimentálních povo-
dí. Naznačení změny pravděpodobnosti 
výskytu aktuálního stavu nasycení povodí 
na křivce jako mechanismu vzniku dlou-
hodobé paměti na malých povodích

Obr. 6. Průtoková řada byla normalizována. Uvažovány byly jen průtoky v horním a dolním deci-
lu (hodnota odpovídajícího násobku směrodatné odchylky) a vytvořena jejich součtová čára (šedá 
linie), vykreslena je i řada ročních (bílé body) a letních JJA (šedé body) srážkových úhrnů

Obr. 7. Průběh vybraných řad extrémních průtoků (viz obr. 6)
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Pro zajímavost je na obrázcích 6 a 7 ukázána grafická analýza 
výskytu průtokových extrémů na vybraných malých (<65 km2) 
povodích v ČR. Je zjevné, že od 40. do 70. let z extrémních průtoků 
převažoval výskyt minim, zatímco od 70. do 90. let všechna náhodně 
vybraná povodí zaznamenala spíše průtoky v horních 10 % křivky 
překročení. Navíc obdobný signál v ročních či sezónních srážkových 
úhrnech není. Nabízí se proto hypotéza o tom, že krátkodobá paměť 
(srážky) je transformována do dlouhodobé paměti prostřednictvím 
stavu nasycenosti povodí. Nasycenost přitom v sobě integruje vliv 
variability srážek v kratším období (nežli jsou měsíce či sezóny) i vliv 
spolupůsobení ostatních klimatických faktorů (evapotranspirace). 
Pohyb po křivce na obr. 5 by tedy nebyl jen krátkodobý (přímá reakce 
na srážky) či sezónní, ale i dlouhodobý ve formě v obrázku naznačené 
změny pravděpodobnosti výskytu.

Závěr
Při posuzování přírodních jevů, s nimiž se setkáváme, je nutné si 

uvědomit, že probíhají v období současného interglaciálu. V tomto 
období došlo v prostoru střední Evropy k významné změně krajiny 
na straně jedné a k řadě klimatických výkyvů na straně druhé. Ač oba 
faktory zřejmě povodňový režim do určité míry ovlivnily, z informací, 
které máme, nelze prokázat, že by riziko extrémních povodní pro-
cházelo v různých fázích interglaciálu nějakou zásadní změnou (a to 
ani v posledních desítkách let). Ani simulace budoucího stavu při 
změněném klimatu neprokázaly existenci takového trendu. 

Vznik extrémní povodně je vždy výsledkem kombinace příčinných 
srážek a neméně významného počátečního nasycení povodí. 

Proto i přesné vyhodnocení pravděpodobnosti jejich výskytu je 
možné učinit pouze za dostatečně dlouhé období, během něhož 
bude zaručena odpovídající kombinace výskytu různých hodnot 
obou faktorů. Osobně se domnívám, že dostatečně dlouhé období 
znamená v podstatě období celého interglaciálu. Ačkoliv plně chápu 
vodohospodářské potřeby odhadu n-letých průtoků, a to i jejich hod-
not v budoucnosti při změně fyzickogeografických podmínek (včetně 
klimatických), nemohu se ubránit konstatování, že naše snahy o tyto 
odhady nemohou být metodologicky správné a přesné včetně konsek-
vencí k jejich využití. Připomenu, že současné doby pozorování průto-
ků dosahují nejčastěji okolo 80 až 120 let a pokrývají tak jen polovinu 
až dvě třetiny dříve zmíněného 179letého astronomického cyklu. 

V tuto chvíli se musíme spokojit s konstatováním, že nejsme schop-
ni prokázat, že by povodně v současnosti či budoucnosti byly častější 
a větší než v minulosti (jsem si vědom, že stejně tak samozřejmě 
s úplnou jistotou nelze při současné úrovni poznání a existujících 
datech prokázat ani opak).

Na závěr si dovolím malý návrat k problematice vodního cyklu, 
zejména k jeho složce oběhu vody v půdě, jejíž vliv je, dle mého 
názoru, podceňován, a to nejen s ohledem na přínos a využitelnost 
půdní vody, ale i z hlediska vlivu nasycenosti na proces tvorby odto-
ku z povodí. Domnívám se, že nasycenost jako faktor tvorby odtoku 
není zohledněna v hydrologické praxi v míře, která by reflektovala 
jeho skutečný význam. Konkrétním případem je fakt, že současné 
srážko-odtokové modely koncepčně neodpovídají současným poznat-
kům v teorii tvorby odtoku (paradox staré vody, hypodermický odtok, 
rozlišení procesů na svahu a v příbřežní zóně aj.), nebo skutečnost 
pravděpodobné dlouhodobé setrvačnosti vlivu nasycení v hlubších 
půdních horizontech a na styku s podložím.
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Contribution discusses a change in flood frequency in recent 
years and in future. We give an overview of occurrence of selected 
past flood events and of existing studies on flood frequency in the 
past. Results of our study on future climate change impact on floods 
are also presented. We conclude that there’s no sound sign of flood 
frequency increase in recent years or future. In discussion, we bring 
attention to (underrated) role of catchment saturation and soil water 
in water cycle and runoff generation.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. října 
2012. 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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Souhrn
Článek přináší přehled aktivit ke zkvalitnění prevence před 

povodněmi a informuje o programech protipovodňových opatření 
Ministerstva zemědělství. Jsou vyhodnoceny efekty realizovaných 
technických protipovodňových opatření a popsána koncepce dalšího 
postupu ochrany před povodněmi. Zároveň se upozorňuje na možné 
důsledky výskytu sucha na disponibilní vodní zdroje v ČR a jsou 
uvedeny možnosti adaptačních opatření pro případ  následků 
změny klimatu.

u

Od katastrofální povodně, která zasáhla především území povodí 
Vltavy, uběhlo 10 let – nicméně první katastrofou tohoto druhu byla 
povodeň v povodí Moravy a Odry v roce 1997. Tehdy, po téměř sto-
letém období bez extrémních povodňových situací, bylo zasaženo 
prakticky celé území Moravy a škody přesáhly 63 mld. Kč a o život 
přišlo 60 obyvatel.

Od té doby se výskyt velkých povodní zvýšil a do letošního roku 
jsme zaznamenali celkem osm takových ničivých událostí, při kterých 
přišlo o život 123 lidí a škody přesáhly 174 mld. Kč.

Při lokalizaci povodňových situací v České republice lze konstato-
vat, že pouze nejzápadnější část území (v horních částech povodí Ohře 
a Vltavy) nebyla postižena, zatímco mnohá území v povodí Moravy, 
Labe a Vltavy zasáhly povodně opakovaně.

Reakcí vodohospodářů a veřejné správy byla neprodlená příprava 
příslušných preventivních opatření, která se rozběhla hned od roku 
1998 (a byla umocněna drastickou lokální povodní na řece Dědině, při 
níž přišlo o život 10 lidí). Jednotlivé státní podniky Povodí urychleně 
zpracovaly návrh protipovodňových opatření technických (s názvem 
Generel protipovodňových opatření). V roce 2000 byly přijaty roz-
hodující zákony, které upravovaly činnost hasičských záchranných 
sborů, zavedly integrovaný záchranný systém a krizové řízení za 
přírodních katastrof. Souběžně vznikla za spolupráce Ministerstva 
zemědělství a Ministerstva životního prostředí (a v roce 2000 byla 
schválena vládou) Strategie prevence před povodněmi pro území 
České republiky. S podporou zahraničních institucí (z Dánska a Nizo-
zemska) byly zaváděny matematické modely charakterizující průběh 
povodní na určitých vodních tocích s cílem posoudit jejich rozsah 
(záplavová území) a zejména k ověření efektů zvažovaných technic-
kých protipovodňových opatření. Došlo k zavádění měřicích stanic 
(srážkoměrných, vodoměrných) s průběžným dálkovým přenosem 
dat a Český hydrometeorologický ústav výrazně zkvalitnil vybavení 
pro předpovědní službu (nákup radarů, zapojení do mezinárodních 
modelů – např. ALADIN).

V roce 2001 začal platit zcela nově koncipovaný vodní zákon (č. 
254/2001 Sb.), který po více než sedmileté přípravě v důsledku prak-
tických zkušeností s povodněmi zavedl řadu zásadních preventivních 
opatření nestrukturální povahy – povodňové orgány, vymezování 
záplavových území, povinnosti veřejné správy a všech obyvatel pro 
chování za povodňových situací.

Na základě studií odtokových poměrů, které připravovaly státní 
podniky Povodí z podpor Ministerstva zemědělství, byly postupně 
zpracovávány rozsahy záplavových území podél významných vod-
ních toků a zejména návrhy konkrétních technických protipovodňo-
vých opatření, které se staly základem pro náplň Programu prevence 
před povodněmi Ministerstva zemědělství zahájeného v roce 2002. 
Finanční zdroje byly zajištěny kombinací prostředků národních (alo-
kovaných vodním zákonem) posílených půjčkou od Evropské inves-
tiční banky (EIB). Celkový objem prostředků této I. etapy (označené 
jako „zahájení“) činil 4,2 mld. Kč, které byly investovány s podporou 

vlastních zdrojů státních podniků Povodí do technických opatření 
ke zlepšení ochrany v povodích zasažených povodněmi v letech 
1997–2000. Program byl ukončen v roce 2007 a jeho pozitivní přínosy 
pro posílení ochrany obyvatel i majetků přináší tabulka 1.

V roce 2007 byla – jako nezbytné pokračování protipovodňové 
ochrany – zahájena II. etapa Programu prevence před povodněmi 
v gesci Ministerstva zemědělství. Objem finančních prostředků aloko-
vaných pro tuto druhou etapu byl umocněn dopadem povodně v roce 
2006 a dosáhl 15 mld. Kč, z nichž cca 3 mld. Kč byly orientovány na 
zvýšení akumulace v rybnících a na zvýšení jejich bezpečnosti za 
povodňových situací. Přibližně 1 mld. Kč byla směrována na realiza-
ci pozemkových úprav, kterými lze výrazně posílit retardaci odtoku 
srážkových vod z území, zvýšit retenci v příslušném povodí a navíc 
umožnit zrychlení výstavby technických opatření vypořádáním 
majetkoprávních vztahů (nabídkou výměny pozemků). K finančnímu 
zajištění programu opět přispěla v rámci kofinancování EIB doplněná 
státním rozpočtem a vlastními zdroji investorů (správců vodních toků, 
případně obcí a měst).

Zapojení EIB do financování přineslo již od roku 2002 pro obě 
etapy programu Prevence před povodněmi velmi důležitou „přida-
nou hodnotu“. Každý návrh technického projektu musel pro přijetí 
k financování splnit dvě základní podmínky:
• Zajistit prokazatelný významný přínos v omezení povodňových 

škod, přičemž ochráněné hodnoty musí výrazně převyšovat inves-
tované prostředky

• Nesmí výrazně negativně postihnout životní prostředí (ve vodních 
ekosystémech nebo v údolní nivě)
Splnění těchto racionálních podmínek zajišťovaly a zajišťují posou-

zení tzv. strategického experta (z technických, vodohospodářských 
a ekonomických hledisek) a tzv. environmentálního experta. Jejich 
postavení musí být nezávislé a podmínkou EIB je, že experti musí 
být výhradně z akademické nebo vysokoškolské sféry, aby nebyli 
spojení s praktickými činnostmi v oblasti realizace preventivních 
protipovodňových technických opatření. Z uvedeného důvodu jsou 
do posuzování zapojeny ČVUT Praha a VUT Brno a dále Vysoká škola 
ekonomická v Praze (IEEP, Institut pro ekonomickou a ekologickou 
politiku při Národohospodářské fakultě), IREAS Centrum s.r.o., Praha, 
G–Consult, spol. s r.o., Ostrava, ECON s.r.o., Praha a AQD – envitest, 
s.r.o., Klimkovice.

Do druhé etapy programu mohly – na rozdíl od I. etapy – vstoupit 
obce a města (jako „navrhovatelé“) s plány vlastních protipovod-
ňových opatření, která obce či města považovaly za podstatné. Šlo 
o opatření, která nebyla řešena systémovými projekty správců vodních 
toků, protože ti se orientovali na efekty pro určitou část povodí nebo 
vodního toku a nikoli na lokální, bodový efekt. Cílem bylo dosáhnout 
spolupráce při řešení lokálních a rozsáhlejších opatření. A právě zde 
se podmínky vyžadované EIB extrémně osvědčují: nelze vynakládat 
vyšší výdaje na protipovodňová opatření, než je hodnota ochráně-
ného majetku. Zpracované metodické postupy kolektivu specialistů 
z ČVUT Praha a VUT Brno – stejně jako celý přístup k řešení technické 
protipovodňové ochrany – vedení EIB velmi oceňuje a doporučuje 
k využití i v dalších zemích, kde se EIB podílí na financování proti-
povodňové ochrany.

II. etapa Programu prevence před povodněmi končí v roce 2013. 
Tabulka 2 uvádí přehled o průběhu realizace dotovaných akcí. 
Vyhodnocení jejich efektů (srovnatelně s výsledky z I. etapy) bude 
provedeno po dokončení programu.

V rámci celého programu 129 120 bylo k 31. 5. 2012 administro-
váno celkem 515 akcí, z toho 262 akcí bylo vyhodnoceno a do konce 
roku 2011 stavebně dokončeno 192 opatření.

Rovněž Program Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce ryb-
níků a výstavby vodních nádrží probíhající paralelně má dvě etapy. 
První byla dokončená v roce 2007, druhá probíhá do roku 2013. Od 
počátku programu se k 25. 6. 2012 administruje 262 akcí. Stručné 
shrnutí vložených finančních prostředků obsahuje tabulka 3, přičemž 
údaje do roku 2011 jsou skutečnosti a za roky 2012–2013 předpoklady 
v mil. Kč.

Počet realizovaných opatření 435

Hodnota ochráněného majetku 240 mld. Kč

Počet ochráněných obyvatel 315 000

Průměrné zvýšení míry ochrany před povodněmi Q50 – Q100

Tab. 1. Program prevence před povodněmi I
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V průběhu přípravy a realizace technických 
protipovodňových opatření trvale probíhají 
diskuse se zastánci tzv. „přírodě blízkých 
opatření“ – tedy opatření, která mají vést 
ke zvýšení retence vody v půdním profilu 
příslušného povodí, k retardaci odtoků sráž-
kových vod z povodí úpravou hospodaření 
v krajině nebo k umožnění neškodných „rozli-
vů“ v údolních nivách. Dalším požadovaným 
opatřením jsou citlivé (revitalizační) úpravy 
koryt vodních toků (zejména meandrování) 
a mnohá z těchto opatření poslouží jako kom-
penzace změn, které nepříznivě zapůsobí na 
realizování technických opatření.

Jak již bylo opakovaně v odborné literatuře 
prokázáno, zvýšení retence v povodí (v půd-
ním profilu) má své limity a může pozitivně 
působit jen za určitých situací (např. bez 
zámrzu povrchu půdy, mimo opakované 
srážkové epizody) a navíc se vliv promítá 
pouze pro malé povodně – s pravděpodob-
ným výskytem do 10–20 let (Q10–Q20). Jejich 
zavádění však může výrazně ovlivnit rozsah 
eroze při odtocích ze svažitých terénů, což 
je velmi žádoucí pozitivní přínos. Volání po 
možných „rozlivech“ je bezpochyby správ-
né – problémem zůstává, že téměř stoletá 
absence velkých povodní na území ČR vedla 
k rozvoji zástavby v údolních nivách – a to 
často bez ohledu na známou záplavovou zónu 
(byť nebyly tyto zóny až do povodní v r. 1997 
a 2002 příliš identifikovány). O to více zaráží, 
že nyní obce a města často brání stanovení 
záplavových území s odkazem na „omezení 
stavebního rozvoje v územních plánech“. To 
je z hlediska omezování povodňových škod 
a výdajů na protipovodňovou ochranu kon-
traproduktivní. Přestože historická zástavba 
v údolní nivě nenabízí příliš možností k otevření rozlivů (zejména 
když vymístění zástavby je prakticky neproveditelné a ekonomické 
náklady nejsou vesměs rozhodujícím činitelem), je řešením realizo-
vání suchých nádrží (poldrů), do kterých lze „řízeným rozlivem“ část 
povodňových objemů vody zachytit a po odeznění hlavní povodňové 
vlny je postupně vypustit. Jejich výstavba sice naráží na obtížné 
vypořádání majetkoprávních vztahů, ale jsou možností technického 
řešení, které životnímu prostředí (spíše přírodní situaci v povodí) 
„škodí“ nejméně. O údržbu poldru jako vodního díla je však nutno 
trvale pečovat, aby byl spolehlivě připraven k zachycení významných 
objemů povodňové vlny bez nebezpečí poruchy, což je obdobné riziko 
jako v případě instalace mobilního hrazení, které vytváří ochranu 
v intravilánech měst a obcí.

Využití kombinace technických a přírodě blízkých opatření je 
bezpochyby vhodné a žádoucí, i když realizovaná řešení mají ome-
zené dopady na snížení rozsahu větších povodní. Ukázkou jsou dva 
připravované systémové projekty – řešení protipovodňové ochrany 
v povodí horní Opavy (přehradní nádrž Nové Heřminovy a doprovod-
ná opatření) a v povodí horní Bečvy (úpravy vodního toku s navazující 
výstavbou poldru Teplice). Nicméně finanční náklady jsou v uvede-
ných případech téměř dvojnásobkem nákladů na pouze technické 
opatření, což samozřejmě představuje značnou bariéru přístupů, 
zejména v současné ekonomické situaci v Evropě.

Je nezvratitelnou skutečností, že rozhodující efekty na omeze-
ní povodňových škod mají opatření technická, která lze vesměs 
vybudovat výrazně rychleji, než opatření „přírodě blízká“. I když 
u technických projektů se problémy s majetkoprávním vypořádáním 
rovněž objevují, obvykle však jsou rozsahem potřebných pozemků 
výrazně menší. Další zdržení v realizaci představuje – paradoxně 
– novela zákona o veřejných zakázkách, která otevřela větší prostor 
pro odvolací procesy, a tím zdržení výběru dodavatelů – podstatně 
prodlužující zahájení prací.

S ohledem na veškeré uvedené skutečnosti a zkušenosti s progra-
mem financování protipovodňových opatření připravuje Ministerstvo 
zemědělství III. etapu Programu prevence před povodněmi, která se 
orientuje zejména na zvýšení retence v povodích – pokud lze, tak 
nově pořízenými akumulacemi – v poldrech a nádržích (ve stávajících 
úpravou ovládacích prvků vodních děl a možností managementu 

povodňového průběhu). Informaci o přípravě III. etapy realizace pro-
tipovodňových opatření v červnu 2012 projednala vláda a bude před-
ložena k informaci Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. 
Je tím naplněn jeden z bodů Programového prohlášení vlády ze srpna 
2010. Bude třeba očekávat pozitivní přístup a zabezpečení potřebných 
finančních zdrojů tak, aby od roku 2014 zkvalitnění protipovodňové 
ochrany technickými opatřeními dále pokračovalo.

Z rozvahy o nutnosti protipovodňová technická opatření rozví-
jet, která byla vytvořena v roce 2006 v souvislosti s rozsáhlou jarní 
povodní, vyplynulo, že celkově je třeba cca 50 mld. Kč, z čehož cca 
polovina bude již pokryta do r. 2013. Druhá polovina, tedy 25 mld. Kč, 
se předpokládá v koncepci Ministerstva zemědělství pokrýt ve 
dvou dalších etapách – v navrhované III. v letech 2014–2020 a poté 
v období 2021–2027. V těchto případech bude také zajištěna vazba 
na tzv. „povodňovou“ směrnici ES (2007/60/ES), což úzce souvisí 
s procesem plánů oblastí povodí podle požadavků Rámcové směrnice 
vodní politiky (2000/60/ES), které mají pokrýt nejenom zlepšení stavu 
ekosystémů, ale také zajistit ochranu před hydrologickými extrémy. 
Z pohledu Ministerstva životního prostředí je na opatření přírodě 
blízká zapotřebí pro období 2014–2027 odhadem rovněž 25 mld. 
korun – a zde spoléháme především na dostupnost fondů ES, které 
by k takovému účelu byly vhodné.

K prioritám prevence povodní patří také včasná a správná před-
pověď srážkových událostí a následujících odtokových poměrů 
v jednotlivých povodích. Zajištění a šíření těchto informací má na 
starosti Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci 
povodí – státními podniky Povodí. Šíření těchto údajů zabezpečují 
v současnosti internetové prezentace o průtocích, srážkách, mani-
pulacích na vodních nádržích, a to na adrese www.voda.gov.cz a na 
internetových stránkách ČHMÚ a státních podniků Povodí. Přímou 
aktivitu za povodně zařizují povodňové komise, Hasičský záchranný 
sbor, sbory dobrovolných hasičů, pracovníci správců vodních toků 
(státní podniky Povodí a Lesy ČR). V období mimo povodeň (= období 
před další povodní!) nutně probíhá příprava efektivních technických 
protipovodňových opatření, podporovaných z programů Ministerstva 
zemědělství, souběžně anebo postupně doplněných i „přírodě blíz-
kými opatřeními“ s podstatnými přínosy pro omezení eroze, zvýšení 
retence i retardace srážkových vod v území, která jsou pro stav krajiny 

Název parametru Jednotka Vybudovaný parametr
129 122 Podpora protipovodňových opatření s retencí
Retenční objem mil. m3 34,437

Celkový objem mil. m3 0,253

Délka ochranné hráze m 595,1

Délka úpravy/stabilizace toku m 14

Délka rekonstruované hrany bezpečnostního přelivu m 36

129 123 Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků
Délka ochranné hráze m 76 860,45

Délka úpravy stabilizace toku m 129 955,3

Délka odlehčovacího koryta/štoly m 7 335,18

Délka mobilní stěny m 4 325,1

Délka rekonstruovaného úseku hráze m 10 872,25

Retenční objem pro zachycení splavenin tis. m3 47,819

129 124 Podpora zvyšování bezpečnosti vodních děl
Délka hrází včetně rekonstruovaných hrází m 1 337

Délka bezpečnostního přelivu (včetně rekonstruovaných) m 178,655

129 125 Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů
Délka řešeného úseku toku km 1 850,196

Tab. 2. Přehled průběhu realizace dotovaných akcí v rámci Programu prevence před povod-
němi II

Zdroj 2007 2008 2009 2010 2011 2012–2013 Celkem
Úvěr od EIB - - 368,6 410,5 459,1 761,8 2 000,0
FNM *) - 19,0 90,0 120,0 39,9 31,0 299,9
Státní rozpočet - 400,0 160,0 0,0 21,0 319,0 900,0
Celkem dotace - 419,0 618,6 530,5 520,0 1 111,8 3 199,9
Vlastní, příp. jiné zdroje 8,2 98,9 141,5 128,8 84,0 338,7 800,1
Celkem 8,2 517,9 760,1 659,3 604,0 1 450,5 4 000,0

Tab. 3. Přehled skutečného čerpání v období 2007–2011 a předpoklad čerpání finančních 
zdrojů programu 129 120 v letech 2012–2013 (v mil. Kč)
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v povodích a pro charakter odtokových poměrů velmi prospěšná.
Povodně představují jen jeden hydrologický extrém, který je navíc 

předvídatelný (alespoň v desítkách hodin) a jehož negativní dopady 
lze zmírnit, ať prevencí, nebo konkrétními zásahy v průběhu epizody. 
Zásada, že období po povodni je obdobím před další povodní, musí 
vést nejenom k rozvoji protipovodňových opatření, ale zejména k péči 
o stávající opatření strukturální i nestrukturální povahy.

Sucho, jako druhý hydrologický extrém, je mnohem záludnější 
a obtížně předvídatelné. Snížení nebo omezení jeho nepříznivých 
důsledků nelze řešit v krátkém časovém období – vyžaduje to obvykle 
léta až desítky let. V současnosti se ohrožení suchem v našem klima-
tickém pásmu cituje v souvislosti s následky klimatické změny, jejíž 
upřesnění se předpokládá v letech 2028-30 (dle názorů Evropské 
komise). Negativní dopady (při vývoji průměrného scénáře nástupu 
změny) lze na našem území očekávat na vodním režimu v letech 
2050–2070, jak vyplývá z výsledků studií hydrologických a klimato-
logických, pořízených ve výzkumných ústavech – např. VÚV T.G.M., 
v.v.i. nebo ČHMÚ.

Pokud by k takovému vývoji došlo, pak by v jednotlivých povodích 
spravovaných s. p. Povodí nebylo zajištěno 40–70% povolených 
odběrů povrchových vod. Výjimkou by byl s. p. Povodí Odry, kde 
díky soustavě přehradních nádrží by povolené odběry byly pokryty 
i za průměrného scénáře vývoje klimatu.

Nicméně – i při akceptování pozice „klima-skeptiků“, že k trvalému 
vývoji změny klimatu nedochází – může být situace našich vodních 
zdrojů značně napjatá v důsledku prosté rozkolísanosti srážkových 
úhrnů.

Vhodným příkladem je porovnání obou zmíněných hydrologických 
extrémů ve dvou po sobě jdoucích letech – 2002 (extrémní povodně) 
a 2003 (výrazné sucho) – což dokumentuje tabulka 4. S tím také 
souvisí ukázka, jak velký podíl zdrojů povrchových a podzemních 
vod je využíván (tabulka 5). Z tohoto pohledu je zajímavé porovnání 
s představami Evropské komise, odkud zaznělo, že čerpání (odběry, 
využívání) vodních zdrojů by nemělo překročit 20 % disponibilních 
vodních zdrojů, aby stav vodních ekosystémů nebyl narušen, k čemuž 
by v České republice došlo v případě změny klimatu anebo opakova-
ných „suchých“ (srážkově slabých) let.

Ostatně řada evropských států si s disponibilními zdroji vody nestojí 
příliš dobře, jak dokumentují údaje prezentované na Světovém fóru 
o vodě v r. 2009 (obr. 1). Trvalý akcent na omezování úniků vody 
z vodovodních rozvodů spolu s omezováním 
spotřeby vody v technologiích průmyslu 
a domácnostech zřejmě neobstojí jako rozho-
dující řešení nedostatku vody za sucha. Velké 
objemy vody jsou odebírány pro energetiku 
(chlazení elektráren) a lze předpokládat, že 
při opakovaném suchu se opět začnou rozvíjet 
závlahy, jejichž rozsah u nás za posledních 20 
let řádově klesl (změnu dokumentuje obr. 2).

Z těchto důvodů je zřejmé, že obdobně, 
jako byla zpracována „strategie prevence 
povodní“, je třeba zpracovat „strategii preven-
ce důsledků sucha“. Již nyní občas regionálně 
sucha zahrozí, ale stále ještě z našich vodních 
zdrojů nečerpáme tolik, aby vodní ekosysté-

Obr. 1. Využívání disponibilních vodních zdrojů v zemích Evropy 
(Zdroj: Publikace EEA ke Světovému fóru o vodě v r. 2009)

Obr. 2. Změny ve využití vodních zdrojů v zemědělství (především 
závlahy). (Zdroj – publikace OECD)

Obr. 3. Lokalizace přehradních nádrží z doby před naším letopočtem – obrázek z publikace 
prof. L. Votruby „Nejstarší přehrady doby předkřesťanské“, vydané ke Světovému dni vody 
Ministerstvem zemědělství ve spolupráci s Českou vědeckotechnickou vodohospodářskou 
společností v r. 2002

rok 2002 2003
srážky [mm] 864 507

% průměru 130 76

% využití povrchových vod 6,1 10,8

% využití podzemních vod 23,1 30

Tab. 4. Variabilita využívání dostupných vodních zdrojů pro vodá-
renské odběry ve dvou letech s rozdílnými úhrny srážek

rok 2002 2003

Zdroje povrchové vody 6,5 3,8

Odběry povrchové vody 1,4 1,6

Zdroje podzemní vody 1,6 1,2

Odběry podzemní vody 0,42 0,4

Celkové odběry v % 22,5 40

Tab. 5. Vodní zdroje a jejich využívání v České republice (údaje 
v mld. m3/rok)

my silně utrpěly – zejména jejich biologické oživení. A zde je třeba 
zdůraznit slogan osvědčený v zemích s trvalým nedostatkem vody 
(Izrael, Španělsko, Turecko): „Povodeň je potenciální vodní zdroj pro 
překlenutí suchých období – pokud se ovšem objem povodně zachytí“. 
Proto již v období před narozením Krista byly budovány přehrady, jak 
zdokumentoval ve své publikaci pan profesor Votruba (v r. 2002 „Nej-
starší přehrady doby předkřesťanské“ – viz obr. 3 z této publikace).

Takže protipovodňová opatření by se – s pohledem do budoucnosti 
– měla spíše zaměřit na budování vhodně situovaných nádrží. V tomto 
ohledu nás může těšit, že po několika letech vyjednávání s ochránci pří-
rody ministr zemědělství a ministr životního prostředí schválili „Generel 
lokalit vhodných k akumulaci povrchových vod“, i když v zúženém roz-
sahu. Z původních 185 lokalit jich zůstalo 65. Naštěstí však v některých 
krajích dále hájí některé lokality „navíc“ – přibližně ve stejném počtu 
– u vědomí, že voda je strategickým zdrojem do budoucnosti.
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Nakonec chceme čtenářům sdělit něco, na co jsme řadu let čekali. 
Na pravidelném jednání „vodních ředitelů zemí EU“ v červnu 2012 
za dánského předsednictví EU poprvé pracovnice Evropské komise 
(ředitelství „životní prostředí“) uvedla v prezentaci výstavbu nádrží 
jako opatření proti dopadům sucha.

Nechceme předjímat, ale možná si opravdu mnozí ochránci přírody 
uvědomili, že zachování „dobrého ekologického stavu vod“ posuzova-
ného podle současných podmínek by se mohlo dramaticky změnit při 
poklesu průtoků, které samozřejmě sucho provázejí. A pak by „dotace“ 
vody z nádrží pro zachování „ekologických průtoků“ byla velmi vítá-
na… Takže od povodní k suchu – s vodními (přehradními) nádržemi!

RNDr. Pavel Punčochář, CSc. (autor pro korespondenci)
vrchní ředitel sekce vodního hospodářství  
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Long-term Strategy of the Ministry of Agriculture for a Limita-
tion of Consequences of Hydrological Extremes (Punčochář, 
P.; Král, M.; Kozlová, N.)
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An overview on improvement of technical flood protection mea-
sures is given and the information is presented on programmes of 
flood protection carried out by the Ministry of Agriculture.

The effects are evaluated of the implemented technical flood pro-
tection measures and there is described the conception of further 
development of flood prevention in the Czech Republic.

The attention is also turned to the possible impact of droughts 
on available water resources of the Czech Republic and there are 
introduced some adaptation measure for the negative consequences 
of climate changes/variability.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. října 
2012. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Podpora opatření 
v ochraně před povodněmi
Josef Reidinger
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Souhrn
Ochrana před povodněmi nemůže být nikdy absolutní a její úro-

veň je dána nejen finančními možnostmi státu a chráněných subjek-
tů, ale i efektivností možných protipovodňových opatření. U větších 
toků budou převažovat spíše protipovodňová opatření na vodních 
tocích a jejich okolí, ale na menších tocích, kde je hlavní nebezpečí 
z přívalových povodní, se budou hledat a budou převažovat i další 
opatření. Bude se jednat o kvalitní předpovědní povodňovou služ-
bu, lokální hlásné a varovné systémy, kvalitní povodňové plány 
a v neposlední řadě i rozumná činnost v oblastech náchylných ke 
vzniku povodní. Významnou úlohu v ochraně před povodněmi má 
i objektivní vyhodnocení povodňových událostí, vhodně nastavená 
legislativní pravidla a objektivní hodnocení povodňových rizik. 
Příspěvek je zaměřen na minulý a současný stav aktivit MŽP, včetně 
stavu implementace povodňové směrnice, a možností financování 
výše uvedených opatření.

u

1. Podpora opatření v gesci MŽP v minulých letech
Mimořádné povodně v červenci 1997 se staly impulsem k zahájení 

nové etapy spolupráce Ministerstva životního prostředí s Minister-
stvem zemědělství a odbornými subjekty (státní podniky Povodí, 
ČHMÚ, VÚV T.G.M., VD-TBD a další). V první řadě byla komplexně 
vyhodnocena pod vedením MŽP tato katastrofální povodeň 20. století 
(60 obětí na životech a 62,6 mld. Kč povodňových škod) a výsledky 
včetně doporučení byly publikovány. Bylo zpracováno nové nařízení 
vlády o ochraně před povodněmi, které vyšlo pod číslem 100/1999 Sb. 
Při vydání nového vodního zákona pod číslem 254/2001 Sb. bylo toto 
nařízení plně do zákona začleněno. 

Dalším důležitým krokem bylo zpracování Strategie ochrany před 
povodněmi na území ČR, která byla schválena vládním usnesením 
č. 382 ze dne 19. dubna 2000. Jednalo se především o věcně politický 
dokument, který zohledňuje existující legislativní, organizační, tech-
nická a ekologická hlediska, formuluje další možná a nezbytná opat-
ření a vytváří rámec pro definování konkrétních programů prevence 
před povodněmi. Strategie je zaměřena na oblast prevence a souběžně 
na připravovaná systémová opatření k řízení činností při výskytu 

povodní a k obnově postižených území. Strategie byla doplněna 
v rámci Plánu hlavních povodí, který byl přijat dne 23. května 2007 
usnesením vlády č. 562, a návazně v Koncepci řešení problematiky 
ochrany před povodněmi v České republice s využitím technických 
a přírodě blízkých opatření, která byla dne 10. listopadu 2010 přijata 
usnesením vlády č. 799.

Ve vazbě na výše uvedenou Strategii byl formulován základní sou-
bor programů protipovodňových opatření v gesci jednotlivých resortů 
v materiálu „Záměry tvorby programů prevence před povodněmi“, 
který vláda vzala na vědomí svým usnesením č. 897 ze dne 13. září 
2000. Věcná náplň a struktura jednotlivých programů prevence před 
povodněmi je v současné době svěřena do působnosti Ministerstva 
zemědělství, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva dopravy 
a Ministerstva vnitra.

V gesci Ministerstva životního prostředí byl schválen v roce 2003 
Program podpory prevence v územích ohrožených nepříznivými kli-
matickými vlivy. Po 5 letech trvání byl v roce 2007 ukončen. V rámci 
programu byl podpořen hlásný systém povodňové ochrany (celková 
revize hlásných profilů kategorie A a B, automatizace vodoměrných 
stanic v hlásných profilech kategorie A, zajištění spolehlivého pře-
nosu dat do příslušných operativních center, zlepšen systém hydro-
logických předpovědí, jejich spolehlivosti a prodloužení předstihu 
jejich vydání, rozšířena prezentace informací hlásné a předpovědní 
povodňové služby na Internetu, včetně informací o srážkách a povod-
ňových předpovědí). Dále bylo zpracováno 63 mapových listů Map 
záplavových území 1 : 10 000 a jako alternativa Atlasy záplavových 
map pro 47 vodních toků. Finančně bylo podpořeno vyhodnocení 
povodní v roce 2002 a 2006 včetně publikování výsledků. Součástí 
programu bylo i řešení svahových nestabilit především na Moravě po 
povodních v roce 1997.

2. Podpora opatření v gesci MŽP v současnosti
Od roku 2009 je pro zlepšení systému povodňové služby, mapování 

povodňových rizik, projektování a realizaci přírodě blízkých protipo-
vodňových opatření využíván Operační program Životní prostředí 
(dále jen „OPŽP“). V období 2009–2013 se předpokládá plné využití 
prioritní osy 1 (Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižová-
ní rizika povodní) v oblasti podpory 1.3 – Omezování rizika povodní 
v objemu cca 100 mil. EUR a částečné využití prioritní osy 6 – Zlep-
šování stavu přírody a krajiny v oblasti podpory 6.4 – Optimalizace 
vodního režimu krajiny, kde se předpokládá celkový objem finančních 
prostředků ve výši cca 250 mil. EUR.

Zájem o čerpání z oblasti podpory 1.3 Omezování rizika povodní se 
postupně s každou výzvou významně zvyšuje díky propagaci, podpůr-
ným dokumentům a odborným seminářům, ve srovnání s první ote-
vřenou výzvou je počet podaných a podpořených žádostí v posledních 
dvou výzvách desetinásobný, zejména v podoblasti podpory Zlepšení 
systému povodňové služby a preventivní povodňové ochrany. Alokace 
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je dostatečná na pokrytí zájmu. Oblast podpory 6.4 je vzhledem k vyso-
kému zájmu již od prvních výzev a výrazně větší finanční náročnosti 
podporovaných strukturálních opatření téměř vyčerpána. Podrobnosti 
jsou uvedeny dále v textu. Z oblasti podpory 1.3 se předpokládá ještě 
financování třetí fáze implementace povodňové směrnice (2007/60/ES); 
tj. dokumentace oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem 
a plány pro zvládání povodňových rizik. Dále se předpokládá podpora 
projektů modernizace hlásných systémů správců povodí a ČHMÚ. 

Oblast podpory 1.3 – Omezování rizika povodní
V oblasti podpory 1.3 Omezování rizika povodní OPŽP bylo v letech 

2009–2011 vynaloženo 1,5 mld. Kč a je podpořena realizace opatření 
v celkových nákladech 2,8 mld. Kč. Další opatření lze podpořit v plá-
novaných výzvách až do výše celkové alokace 4 mld. Kč. Byly a jsou 
podporovány následující typy projektů:
	Tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdíle-

ných databází Povodňového informačního systému POVIS a budo-
vání lokálních výstražných a varovných systémů:
– v období 2009–2011 bylo ve výzvách podpořeno nebo navrženo 

na podporu: 210 projektů v celkové finanční částce 1 118 milio-
nů Kč; z toho se již realizuje 81 v celkových nákladech 400 mili-
onů Kč;

– v současnosti je dokončeno 22 projektů v celkových nákladech 
66 milionů Kč.

 Příjemcem podpory jsou samosprávy od úrovně obcí po krajské úřady 
a dobrovolné svazky obcí. Cílem projektů je zlepšení připravenosti 
povodňových orgánů obcí na možnou povodeň. V rámci projektů 
jsou zpracovávány digitální povodňové plány, prostřednictvím těch-
to povodňových plánů jsou rozšiřovány veřejně sdílené informace 
v Povodňovém informačním systému – POVIS. Dále jsou zřizovány 
pomocné hlásné profily pro sledování hladiny v rizikových vodních 
tocích a srážkoměry pro výstrahu před přívalovou povodní. Systémy 
varování a informování obyvatel jsou řešeny především prostřednic-
tvím místních bezdrátových rozhlasů a elektronických sirén s napo-
jením na Jednotný systém varování a vyrozumívání. Byly podpořeny 
projekty ze všech krajů ČR, všech úrovní žadatelů.

	Tvorba map povodňového nebezpečí a povodňových rizik: 
– v období 2009–2011 bylo ve výzvách podpořeno nebo navrženo 

na podporu 11 projektů v celkové finanční částce cca 181 milio-

nů Kč; z toho se již realizuje 10 projektů v celkových nákladech 
159 milionů Kč.

 V rámci projektů probíhá mapování povodňových rizik podél 
3000 km úseků vodních toků, kde bylo identifikováno potenciálně 
významné povodňové riziko podle předběžného vyhodnocení povod-
ňových rizik v ČR v souladu s povodňovou směrnicí (2007/60/ES) 
podle jednotné metodiky. Cílem je prevence a postupné snižování 
povodňových rizik a potenciálních povodňových škod na území ČR. 
Mapové výstupy budou veřejně přístupné v připravovaném datovém 
skladu (provozovatel ČHMÚ). Výstupy budou podkladem pro zpra-
cování plánů pro zvládání povodňových rizik. Protože povodňové 
riziko je v mapách řešeno ve vazbě na územní plány obcí, budou 
mapy jedním z hlavních nástrojů k informování veřejnosti i k řešení 
nevhodného využití území v povodňovém riziku.

	Budování, rekonstrukce a modernizace systémů předpovědní 
povodňové služby a hlásné povodňové služby, varovných a vyro-
zumívacích systémů:
– v období 2009–2011 bylo ve výzvách podpořeno nebo navrženo 

na podporu 9 projektů v celkové finanční částce 395 milio-
nů Kč; z toho se již realizují 4 projekty v celkových nákladech 
195 milionů Kč. 

– v současnosti jsou dokončeny 2 projekty v celk. nákladech 
144 milionů Kč.

 Jedná se o projekty, kde jsou žadateli např. Český hydrometeorolo-
gický ústav, Povodí Odry, s.p., Povodí Ohře, s.p., Krajská ředitelství 
Hasičského záchranného sboru, Správa železniční dopravní cesty, 
Ředitelství silnic a dálnic ČR. Cílem projektů je podpora státních 
monitorovacích, výstražných, varovných a vyrozumívacích systé-
mů, které mají úzkou vazbu na zvládání povodňových situací v ČR. 
Součástí všech projektů je také vhodné rozšíření informací dostup-
ných v Povodňovém informačním systému POVIS, případně sdílení 
informací s jinými systémy, např. databázemi HZS ČR a pod. 

	Podpora zpracování podkladů, podkladových analýz, digitálních 
mapových podkladů pro realizaci vybraných protipovodňových 
opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření na 
tocích, v nivě i v ploše povodí (vazba na realizaci cílů 1.3.2. a 6.4) 
s vazbou na povodňovou ochranu a plány oblasti povodí:
 – v období 2009–2011 bylo ve výzvách podpořeno nebo navrženo 

na podporu 74 projektů v celkové finanční částce 434 milio-
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nů Kč; z toho se již realizuje 51 projektů v celkových nákladech 
396 milionů Kč; 

– v současnosti jsou dokončeny 4 projekty v celkových nákladech 
10 milionů Kč.

 Cílem podpořených projektů je dokumentační příprava struktu-
rálních protipovodňových opatření, jejichž realizaci lze následně 
podpořit v podoblasti podpory 1.3.2, v oblasti podpory 6.4 nebo 
v rámci jiných podpor a programů. V rámci této části podpory jsou 
financovány studie pro realizaci souboru technických a přírodě blíz-
kých protipovodňových opatření v povodí podle Strategie ochrany 
před povodněmi pro území České republiky ve všech prioritních 
povodích – Opavy, Bečvy, Dyje, Svratky, Nežárky, Dědiny a Plouč-
nice, v souladu s Plánem hlavních povodí ČR.

	Podpora úpravy koryt a niv s vlivem na povodňovou ochranu pro-
váděná přírodě blízkým způsobem, realizace opatření podporujících 
přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách a retenci srážkových vod 
formou tzv. biotechnických opatření (např. průlehy) v současně 
zastavěných územích obcí, dále podpora výstavby poldrů nebo 
soustavy poldrů o celkovém objemu nad 50 000 m3 s revitalizací 
toků a niv v zátopě:
– v období 2009–2011 bylo ve výzvách podpořeno nebo navrženo 

na podporu 18 projektů v celkové finanční částce 653 milio-
nů Kč; z toho se již realizuje 9 projektů v celkových nákladech 
306 milionů Kč;  

– v současnosti jsou dokončeny 2 projekty v celkových nákladech 
31 milionů Kč.

 Cílem projektů je realizovat opatření navržená ve výše uvede-
ných studiích, příp. další opatření splňující podmínky podpory. 
Tato podoblast podpory 1.3.2 se však potýká s problémy zajištění 
pozemků pro realizace náročné na plochu. Vypořádání souhlasu 
všech vlastníků dotčených pozemků či majetkových práv časově 
přesahuje programové období. Problémem je také výše spolufinan-
cování nákladných investičních opatření příjemcem podpory (např. 
samosprávou).

Oblast podpory 6.4 – Optimalizace vodního režimu 
krajiny 

V letech 2009–2011 byla realizována opatření v rámci Prioritní osy 
6, oblasti podpory 6.4 za 1,5 mld. Kč a dále podpořena nebo doporu-
čena k realizaci opatření v celkové částce 5,95 mld. Kč. Alokace pro 
OP 6.4 je téměř vyčerpána.

V rámci této oblasti podpory byla podpořena opatření s nepřímou 
vazbou na prevenci a ochranu před povodněmi, jakými jsou rekon-
strukce, obnova a odbahnění vodních nádrží a rybníků včetně rekon-
strukce výpustných zařízení a bezpečnostních přelivů, dále opatření 
proti vodní erozi, obnova území pro přirozený rozliv povodní, obnova 
mokřadů, revitalizace vodních toků a niv.
	Podpora opatření příznivých z hlediska krajinné a ekosystémové 

diverzity vedoucí ke zvyšování retenční schopnosti krajiny, ochraně 
a obnově přirozených odtokových poměrů a k omezování vzniku 
rizikových situací, zejména povodní – Optimalizace vodního režimu 
krajiny, zpracování studií podélných revitalizací toků a niv, opatření 
proti vodní erozi:
– v období 2009–2011 bylo ve výzvách podpořeno nebo navrženo 

na podporu 941 projektů v celkové finanční částce 5,95 mili-
ardy Kč; z toho se již realizuje 762 projektů v celkových nákla-
dech 4,56 miliardy Kč;

 – v současnosti je dokončena realizace u 313 projektů v celkových 
nákladech 1,5 miliardy Kč.

V období 2009–2011 byl dále v rámci Technické pomoci OPŽP 
podpořen rozvoj povodňového informačního systému POVIS a meto-
dická podpora zajištění oblasti lokálních výstražných a varovných 
systémů, digitálních povodňových plánů a mapování povodňových 
rizik. Probíhalo informování a školení odborné i laické veřejnosti 
o povodňové problematice. Bylo finančně podpořeno nové zpracování 
metodického pokynu pro hlásnou a předpovědní povodňovou službu 
(Věstník MŽP č. 12/2011). Dále bylo podpořeno komplexní vyhod-
nocení významných povodní v květnu a červnu 2010 včetně jeho 
publikování. Náklady na tyto práce byly plně hrazeny z Technické 
podpory OPŽP v celkové výši 8 880 tis. Kč. 

Komplexní vyhodnocení dalších významných povodní v roce 2009 
a v srpnu 2010 bylo hrazeno prostřednictvím MŽP ze státního roz-
počtu. Výsledky vyhodnocení jsou dobrým pokladem pro zhodnocení 
efektivity a účelnosti prostředků vynakládaných na prevenci a ochra-
nu před povodněmi, stejně jako na přípravu dalších opatření.

Kromě výše uvedeného je MŽP také příjemcem podpory pro pro-
jekty nadnárodní spolupráce – Operační program Střední Evropa. Je 
partnerem ve dvou projektech zaměřených na přeshraniční prevenci 
a ochranu před povodněmi v povodí Labe a Dunaje – v projektech 
LABEL (2009–2012) a CEframe (2010–2013). V rámci obou projektů 
jsou zpracovávány studie, metodické a strategické materiály s využi-
tím znalostí a zkušeností všech mezinárodních partnerů projektů. 
Náklady na projekty jsou z 85 % hrazeny z ERDF. V projektu LABEL 
by během tří let měly být provedeny práce v hodnotě 4,3 milionů eur, 
z toho 0,2 milionu eur v realizaci MŽP na české straně mezinárodního 
povodí Labe. V projektu CEframe by během tří let měly být provedeny 
práce v hodnotě 3,5 milionů eur, z toho 0,5 milionu eur v realizaci 
MŽP na české straně hraničního povodí řeky Moravy a Dyje.

3. Implementace povodňové směrnice ES v ČR 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23. říj-

na 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (Povodňová 
směrnice) vstoupila v platnost 26. listopadu 2007. Jejím zavedením si 
vodní politika EU v návaznosti na směrnici 2000/60/ES ze dne 23. říj-
na 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti 
vodní politiky (Rámcová směrnice o vodách), stanovila za úkol 
vytvořit rámec pro vyhodnocování a zvládání povodňových rizik za 
účelem omezení rizika nepříznivých účinků spojených s povodněmi 
ve Společenství, zejména na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní 
dědictví a hospodářskou činnost

Povodňová směrnice ukládá členským státům, aby na svém úze-
mí ve stanovených termínech postupně prováděly vyhodnocení 
povodňového nebezpečí a povodňových rizik a zpracovaly získané 
informace v podobě příslušných map a poté je zohlednily v plánech 
pro zvládání povodňových rizik za účelem snížení povodňových rizik 
ve vybraných oblastech.

Nejdůležitějšími kroky pro implementaci Povodňové směrnice 
jsou:
a) 26. 11. 2009: transpozice do národních právních a prováděcích 

předpisů k implementaci směrnice,
b) do 26. 5. 2010: stanovení příslušných orgánů zodpovědných za 

implementaci a příp. odchylky od přiřazení území k určité správní 
jednotce (čl. 3),

c) do 22. 12. 2010: uplatnění přechodných opatření (čl. 13),
d) do 22. 12. 2011: předběžné vyhodnocení povodňových rizik a určení 

oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem (čl. 4, 5),
e) do 22. 12. 2013: zpracování map povodňového nebezpečí a map 

povodňových rizik (čl. 6),
f) do 22. 12. 2015: zpracování plánů pro zvládání povodňových rizik 

pro oblasti povodí (čl. 7, 8),
g) koordinace se směrnicí 2000/60/ES, informování veřejnosti a kon-koordinace se směrnicí 2000/60/ES, informování veřejnosti a kon-

zultace s veřejností (čl. 9, 10).
Výsledky prací (vyhodnocení, mapy a plány) musí být Komisi k dis-

pozici do třech měsíců po uplynutí uvedených termínů. Práce musí 
být provedeny v letech 2010 až 2015, tj. v průběhu šesti let. Poté bude 
třeba přezkoumat a popř. aktualizovat předběžné hodnocení povod-
ňových rizik do 22. 12. 2018, mapy povodňového nebezpečí a mapy 
povodňových rizik do 22. 12. 2019, plány pro zvládání povodňových 
rizik do 22. 12. 2021 a následně každých šest let. 

K jednotlivým krokům:
a) Transpozice do národních právních a prováděcích předpisů

Směrnice byla zohledněna v novele vodního zákona č. 150/2010 
Sb. s účinností od 1. 8. 2010 a prováděcí vyhláškou č. 24/2011 Sb. 
o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik.
b) Stanovení příslušných orgánů zodpovědných za implementaci

Za implementaci Směrnice je zodpovědné Ministerstvo životního 
prostředí a Ministerstvo zemědělství. Pro implementaci Směrnice byla 
ustavena národní pracovní skupina „Povodňová směrnice“, která se 
pravidelně schází od roku 2008 a jejímiž členy jsou zástupci kompe-
tentních ministerstev, správci povodí, Český hydrometeorologický 
ústav a Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. Širší sku-
pina pro implementaci zahrnuje zástupce odborů životního prostředí, 
územního rozvoje a krizového řízení krajů ČR, kteří jsou jmenovaní 
od ledna 2011. K informování veřejnosti o procesu implementace je 
využíván Povodňový informační systém (POVIS), kde jsou uveřejňo-
vané veškeré aktuality a dokumenty s implementací spojené.
c) Uplatnění přechodných opatření

ČR neuplatnila přechodná opatření, tj. že by deklarovala splnění 
některý z kroků do konce roku 2010 a jejich následné vynechání 
v požadovaném termínu.

vh 8/2012249



d) Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a určení oblastí 
s potenciálně významným povodňovým rizikem

Povodňová rizika byla předběžně vyhodnocena v souladu s poža-
davky Směrnice pro celé území v České republice stejným přístupem 
za využití prostředků prostorové analýzy GIS. Podrobný popis zvo-
leného postupu je popsaný v Metodice předběžného vyhodnocení 
povodňových rizik v České republice. Základem byly informace 
a standardní databáze dostupné v ČR: 
	Zprávy o minulých povodních
	Zprávy komplexních projektů vyhodnocení významných povod-

ní 
	Hydrologické charakteristiky návrhových povodní (doba opakování 

5, 20, 100 let)
	Vymezená a stanovená záplavová území (doba opakování 5, 20, 100 

let)
	Digitální báze vodohospodářských dat DIBAVOD
	Základní báze geografických dat (měřítko 1 : 10 000)
	Data ČSÚ: trvale žijící obyvatelé a ekonomické aktivity 
	Databáze kulturních památek NPÚ 
	IRZ Integrovaný registr znečištění (zahrnuje registry podle IPPC)
	Rozlivy povodní v letech 1997, 2002, 2006 
	Priority povodňové ochrany krajů (zpracované pro 1. cyklus plánů 

oblastí povodí)
Pro výběr oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem 

podle čl. 5 Povodňové směrnice byla, v souladu se zvolenými hledisky 
povodňového ohrožení, pro každou hodnocenou obec použita dvě 
základní kritéria:
•	 25 a více obyvatel obce dotčených povodňovým nebezpečím za 

rok,
•	 70 a více mil. Kč hodnoty majetku dotčeného povodňovým nebez-

pečím za rok. 
Jako doplňková hlediska byly použity informace o lokalizaci 

významných potenciálních zdrojů znečištění v záplavových územích 
scénáře Q100 a informace o významných památkově chráněných objek-
tech v záplavovém území scénáře Q100. Základní aplikaci uvedených 
kritérií pro výběr obcí s potenciálně významným povodňovým rizikem 
provedl VÚV T.G.M. v prostředí GIS. Posouzení povodňového rizika 
v podélném profilu vodních toků a pospojování do souvislých úseků 
s potenciálně významným povodňovým rizikem provedli ve své 
územní působnosti správci povodí.

Celkem v České republice bylo vymezeno 2 965 km vodních toků 
s významným povodňovým rizikem, což je 26 % délky z vyhodnoco-
vaných vodních toků. Výsledky této etapy jsou podrobně popsány ve 
zprávě „Předběžné vyhodnocení povodňových rizik v České republi-
ce“, uveřejněné na Povodňovém informačním systému (www.povis.
cz) dne 22. prosince 2011.
e) zpracování map povodňového nebezpečí a map povodňových 
rizik

Tento finančně velmi náročný úkol je řešen pomocí Operačního 
programu Životní prostředí. Jednotlivé státní podniky Povodí podle 
Metodiky tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik 
(Věstník MŽP č. 4/2010) a standardizace schválené MŽP podaly žádost 
o dotaci v rámci 6., 14. a 27. výzvy na všech 269 úseků vodních toků 
o celkové délce 2 965 km. Výstupy by měly být dokončeny v požado-
vaném termínu nejpozději do 22. 12. 2012.
f) zpracování plánů pro zvládání povodňových rizik pro oblasti 
povodí

Do konce roku 2014 budou zpracovány 3 plány pro zvládání povod-
ňových rizik pro českou část povodí Labe, Odry a Dunaje a současně 
269 dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem jako 
samostatných příloh plánů dílčích povodí. Ve stejném termínu budou 
připraveny i 3 mezinárodní plány pro zvládání povodňových rizik 
v povodí Labe, Odry a Dunaje v rámci pracovních skupin meziná-
rodních komisí (MKOL, MKOOpZ a MKOD). Součástí plánů budou 
i návrhy možných opatření ke snížení povodňových rizik. V roce 2015 
bude následovat připomínkování a projednávání tak, aby mohly být 
všechny schváleny nejpozději do 22. prosince 2015.
g) koordinace se směrnicí 2000/60/ES, informování veřejnosti 
a konzultace s veřejností

Koordinace se směrnicí 2000/60/ES, obdobně jako informování 
veřejnosti a konzultace s veřejností, je součástí harmonogramu prací, 
který je od května do listopadu letošního roku předložen veřejnosti 
k připomínkám a do konce roku po vyhodnocení připomínek bude 
přijat. V něm se předpokládá, že jak plány pro zvládání povodňo-
vých rizik, tak plány povodí budou veřejnosti zpřístupněny společně 
a i vyhodnocení připomínek bude probíhat ve vzájemné spolupráci.

4. Závěr 
Od mimořádně extrémních povodní v roce 1997 a 2002, ale i ve 

vazbě na téměř každoroční přívalové povodně, se v České republice 
udělal velký kus práce v oblasti ochrany před povodněmi. V dalších 
letech by měla být prioritně řešena a podpořena opatření za účelem 
snížení či zvládání povodňových rizik v oblastech s potenciálně 
významným povodňovým rizikem (vymezeno v roce 2011), ale 
současně i vyžadována a kontrolována základní preventivní opat-
ření (povodňové plány, lokální varovný systém, územní plánování) 
v oblastech náchylných na přívalové povodně. Navazující programy 
prevence před povodněmi by se měly stát finančním nástrojem pro 
realizaci navržených opatření v plánech pro zvládání povodňových 
rizik, které by dle vodního zákona měla vláda schválit do konce roku 
2015 a měla by se realizovat v následujícím šestiletém období. 

Ing. Josef Reidinger
Odbor ochrany vod Ministerstva životního prostředí

Vršovická 65, 100 10 Praha 10
tel.: 267 122 998

e-mail: reidinger@mzp.cz

Support for anti-flood measures (Reidinger, J.)

Key words
flood protection – financing – flood control directive

Flood protection can never be absolute, and its level is determined 
not only by financial power of the state and protected subjects, but 
also by the efficiency of possible flood control measures. For larger 
flows, flood protection measures on streams and their surroundings 
will prevail, while on smaller river (where the risk of flash floods is 
the most important one) other possibilities will be seeked – and will 
prevail. They will be: quality flood forecasting service, local repor-
ting and warning systems, good flood plans and (last but not least) 
sensible activities in areas prone to flooding. Objective assessment 
of flood events, aptly set regulative rules and objective assessment 
of flood risks have an important role in flood protection. The paper 
focuses on past and current status of Ministry of the Environment 
activities, including the status of implementation of the flood control 
directive, and financing options for the measures described above.
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FOR ARCH – Mezinárodní stavební 
veletrh

V pořadí již 23. ročník mezinárod-
ního stavebního veletrhu FOR ARCH 
proběhne v termínu 18.–22. září 2012 
v PVA EXPO PRAHA v Letňanech 
a bude se zabývat tématem nejen níz ko-
energetického stavění. Jeho součástí jsou 
také veletrhy BAZÉNY, SAUNY&SPA 
– 7. Mezinárodní veletrh bazénů, bazénových technologií 
a saun a nově také 7. ročník veletrhu FOR WASTE, který je 
zaměřený na nakládání s odpady, recyklaci, průmyslovou 
a komunální ekologii.

Kde lépe uniknout před stresem a nabrat znovu síly než v kvalitním 
bazénu, whirlpoolu či sauně? S výběrem té nejlepší varianty relaxace, 
ať již pro soukromá či veřejná zařízení, poradí vystavovatelé letošního 
veletrhu BAZÉNY, SAUNY & SPA. Již 7. ročník nabídne přehlídku 
novinek z produkce předních firem působících v tomto oboru u nás 
i v zahraničí. Veletrh seznámí návštěvníky se současnými trendy, 
moderními technologiemi a designovými novinkami, které hýbou 
světem vodního relaxu a spa. Na své si zde přijdou majitelé a pro-
vozovatelé aquaparků, veřejných bazénů, lázeňských a hotelových 
bazénů, lázeňských zařízení, ale také jednotlivci, kteří si rádi dopřejí 
komfort koupání či saunování ve „svém“.

Cílem veletrhu FOR WASTE 2012 je představení tradičních i pokro-
kových technologií v oborech odpadového hospodářství, recyklace, 
komunálních služeb, čištění a ekologie. Chceme návštěvníky seznámit 
s možnostmi dalšího vývoje v těchto významných průmyslových 
odvětvích.

Nároky na hospodaření s odpady se rok od roku rychle mění a lidé 
i firmy, které nepřemýšlí pouze krátkodobě, ale myslí na budoucnost, 
zpracovávají ve velké míře odpad a používají šetrné čisticí látky. 

Využívají k tomu co nejvíce technologie, které jsou co nejšetrnější 
k životnímu prostředí.

Novým fenoménem 21. století se stal recyklační průmysl. Zvýšení 
nárůstu odpadů, ze kterých se na základě recyklace stávají opět suro-

viny, se stalo významným tématem k řešení ve 
všech vyspělých zemích.

V rámci doprovodného programu FOR WAS-
TE se na přednáškách bude v úterý 18. 9. 2012 
diskutovat např. o problematice odpadů nejen 
stavebních, o jejich recyklaci, užití a likvidaci, 
v pátek 21. 9. 2012 je na programu odpadové 
hospodářství v obcích, se zaměřením na proble-

matiku odděleného sběru bioodpadu. Na seminář jsou zváni zástupci 
všech obcí i krajů a budou se zde prezentovat výsledky průzkumu 
srovnávající odpadové hospodářství v jednotlivých obcích.

Doprovodný program si klade za cíl především stát se informační 
platformou pro dialog s odbornou veřejností, seznámit účastníky 
odborných akcí veletrhů s příslušnou legislativou a ekonomikou 
a poskytnout příklady z praxe.

O veletrhu FOR ARCH
Stavební veletrh FOR ARCH, který se vloni stal nejnavštěvovanější akcí 

svého druhu v ČR, letos vstoupí již do svého 23. ročníku. Každoročně při-
náší prezentace novinek z mnoha oborů spojených se stavebnictvím, své 
zastoupení na veletrhu mají přední výrobci, dodavatelé, řemeslníci, ale 
také investoři, developeři a zástupci dalších oborů souvisejících se staveb-
nictvím. FOR ARCH – stavební veletrh s nejdelší tradicí v ČR, představuje 
pro české i zahraniční vystavovatele výbornou příležitost pro prezentaci 
svých služeb a výrobků v mezinárodní konkurenci. Akce již dávno necílí 
pouze na odborníky, zajímavé informace a tipy zde najdou také zástupci 
veřejnosti, kteří se chystají například na stavbu či rekonstrukci domu. Na 
výstavní ploše větší než 17 tisíc m2 nabízí FOR ARCH a souběžné stavební 
veletrhy kromě výstavních expozic také bohatý doprovodný program plný 
přednášek, workshopů, konferencí a soutěží.
www.forarch.cz

-red-
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Proces přirozené atenuace 
na lokalitě kontaminované 
ropnými látkami
Vilma Jandová, Jiří Huzlík, Roman Ličbinský

Klíčová slova
přirozená atenuace – ropné látky – stratifikované odběry – indikátory 
– podzemní voda

Souhrn
Článek uvádí výsledky sledování vybraných indikátorů procesu 

přirozené atenuace ropných látek v podzemní vodě, které byly 
získány v rámci řešení výzkumného projektu MŽP „Komplexní 
interakce mezi přírodními ději a průmyslem s ohledem na prevenci 
závažných havárií a krizové řízení“. Na vybraném vrtu kontami-
novaném ropnými látkami bylo v rámci projektu po dvaceti pěti 
letech ověřováno, v jaké fázi se nachází proces přirozené atenuace. 
Zjišťování stavu odbourávání kontaminantu probíhalo pomocí 
sledování charakteristických parametrů (O2, redox potenciál, pH, 
teplota, konduktivita, NO2

-, NO3
-, SO4

2-, HS-, Fe2+ a Mn2+), s využitím 
stratifikovaných odběrů vzorků, analýz indikátorů in situ a výpočtů 
elektronových bilancí. Výsledkem popsaných postupů je kvalitativní 
a kvantitativní charakterizace stavu přirozené atenuace na příslušné 
lokalitě definovaná souhrnným indikátorem atenuace.

u

Úvod
Pojem přirozená atenuace je souhrnným termínem pro soubor fyzi-

kálních, chemických nebo biologických procesů, které za příznivých 
podmínek a bez lidského zásahu snižují hmotnost, objem, koncentraci, 
mobilitu či toxicitu jednotlivých složek znečištění v podzemní vodě 
a v horninovém prostředí. Procesy atenuace zahrnují fyzikální, biolo-
gickou nebo chemickou degradaci, biologickou a chemickou stabilizaci, 
disperzi, ředění, sorpci a odtěkání [1]. Probíhají na všech kontaminova-
ných lokalitách, ale jejich druh, intenzita a účinnost se liší v závislosti 
na hydrogeologických podmínkách lokality a typu i koncentraci zne-
čištění. Na znečištění působí tyto procesy v zásadě ve dvou směrech 
– snižováním celkového množství znečištění a snižováním koncentrace 
znečištění bez snižování jejího celkového množství [2].

Pro dekontaminaci podzemních vod rozpuštěnými ropnými uhlovo-
díky jsou rozhodující procesy hydrodynamické biodegradace [3], která 
má z hlediska destrukce polutantu velký význam. Biodegradace těchto 
látek probíhá redoxními reakcemi za přítomnosti mikroorganismů. 
Redoxními procesy dochází k oxidaci elektronových donorů a redukci 
elektronových akceptorů. Elektronové donory zahrnují přírodní orga-
nický materiál a ropné uhlovodíky. Nejdůležitější akceptory elektronů 
v pozemních vodách zahrnují rozpuštěný kyslík O2, NO3

-, trojmocné 
železo FeIII, SO4

2-, CO2 a čtyřmocný mangan MnIV. V případě aerobní 
respirace slouží jako terminální akceptor elektronu ve vodě rozpuštěný 
kyslík, v případě anaerobní respirace ionty NO3

-, SO4
2-, FeIII, MnIV nebo 

CO2 [4]. Redoxní reakce probíhají v pořadí odpovídajícím množství 
uvolněné energie, od nejvyšších hodnot po nejnižší. Teoretické pořadí 
spotřeby akceptorů elektronu podle množství uvolněné energie je 
následující: O2→NO3

-→MnIV→FeIII→SO4
2-→CO2.

Energeticky výhodnější reakce by tedy měla probíhat až do úplné-
ho vyčerpání příslušného elektronového akceptoru a teprve poté by 
mělo dojít k přechodu na využívání dalšího, v řadě méně výhodného 
akceptoru. Ve skutečnosti bylo však pozorováno, že dochází k překry-
vu mezi jednotlivými redukčními zónami, což může být způsobeno 
buď podobným energetickým potenciálem reakcí, nebo promícháním 
vody z různých vertikálních redukčních oblastí vrtu [5]. Pokud jsou 
ropné uhlovodíky využívány jako primární elektronové donory pro 
bakteriální metabolismus, jsou obvykle zcela degradovány nebo deto-
xifikovány. Pokud ropné uhlovodíky nejsou přítomny v dostatečném 
množství, aby sloužily mikroorganismům jako primární substrát, 
mohou být i za těchto podmínek degradovány, přičemž mikroorga-
nismy budou získávat většinu energie z alternativních substrátů. 
U tohoto typu metabolické degradace ropných uhlovodíků mluvíme 
o tzv. sekundárním využití, neboť uhlovodíky přispívají mikroorga-
nismům pouze malým množstvím energie a uhlíku.

Aerobní biodegradace u ropných látek probíhá přednostně a mno-
hem rychleji, ale vzhledem k poměrně nízké rozpustnosti kyslíku 
ve vodě dochází k rychlému přechodu systému do anaerobních 
podmínek. Během biodegradace dochází ke snížení koncentrace 
příslušných elektronových akceptorů a vzniku jejich redukovaných 
forem v důsledku redukčních reakcí. Výsledkem biodegradace je pak 
podzemní voda s nízkým redoxním potenciálem a zvýšenou koncent-
rací kovů. Během aerobní respirace, denitrifikace, redukce FeIII a SO4

2- 
dochází také ke zvýšení celkové alkality podzemní vody.

Specifikace lokality, indikátory atenuace
Sledování přirozené atenuace bylo prováděno ve skladu ropných 

produktů, v němž došlo v roce 1984 ke kontaminaci podzemních 
vod benzínem z podzemní nádrže. Zaměřeno bylo na přirozené 
odbourávání ropného znečištění ve vertikálním profilu vybraného 
monitorovacího vrtu. Vrt byl umístěn v ose kontaminačního mraku ve 
vzdálenosti cca 40 m od předpokládaného zdroje kontaminace. Jeho 
výběr byl uskutečněn na základě dostupnosti dat z dlouhodobého 
sledování, které však nebylo založeno na stratifikovaném vzorkování. 
Navíc se v průběhu celého monitoringu projevovaly odchylky od 
složení vod v okolních monitorovacích vrtech (pH, SO4). Cílem sledo-
vání tedy mimo jiné bylo ověřit, zda tyto rozdíly přetrvávají. Rozsah 
míry znečištění byl specifikován na podzemní vody a posouzení 
šíření znečištění, přičemž koncentrace MTBE jako indikátoru úniku 
benzínu dosahovaly před zahájením měření v roce 2009 úrovně cca 
1500 μg.l-1 a koncentrace C10-C40, případně NEL nebo EL během celého 
monitoringu od roku 1984 pouze v jednom případě nepřevyšovala 
0,20 mg.l-1. Sledování časové řady ropného znečištění od roku 1984 
nebylo možné provést, protože do roku 1994 byla měřena kontami-
nace jako extrahované látky (EL), do roku 2006 jako NEL a dále jako 
C10-C40. Délka kontaminačního mraku byla cca 150 m při šířce 80 m, 
se směrem odtoku k jihovýchodu. V saturované zóně v okolí monito-
rovacího vrtu se znečištění dominantně šířilo po tektonických liniích. 
Rychlosti šíření se pohybovaly okolo 0,06 m.den-1 v místech mimo 
tektonické linie. Vrty vyhloubené v blízkosti tektonického postižení 
měly rychlost proudění vody mezi 0,07–0,75 m.den-1.

Podrobné hydrologické a hydrogeologické podmínky oblasti byly 
známy. Podzemní voda proudí v oblasti lokality k jihu a jihovýcho-
du k lokálním erozním bázím a je vázána na zvětralou zónu pararul 
s nízkou propustností, koeficient filtrace 10-7–10-6 m.s-1. V případě, že 
tektonické zóny nejsou vyplněny jílovitým materiálem, je propustnost 
řádově vyšší a odhaduje se až 10- 5 m.s-1. Hladina podzemní vody je 
dokumentována v rozmezí 1 až 4 m pod úrovní terénu a na základě 
dokumentovaných krátkodobých čerpacích zkoušek lze konstatovat, 
že specifická vydatnost se pohybuje v desetinách až setinách litru. 
Propustnost horninového prostředí je klasifikována třídou propust-
nosti VI (slabě propustné) až VII (velmi slabě propustné).

Monitorovací vrt je vystrojen pažnicí o průměru 160 mm, perfo-
rovanou v celém profilu. Hloubka vrtu od horního okraje ocelového 
zhlaví je 24,21 m a hloubka hladiny podzemní vody se pohybuje 
okolo 3,30 m (měřeno elektrokontaktním hladinoměrem). Na základě 
dostupných údajů o znečištění lokality, geologických a hydrogeolo-
gických datech a v souvislosti s fyzikálně-chemickými procesy, které 
provází proces atenuace, byly pro sledování míry kontaminace na 
reálné lokalitě vybrány následující geochemické indikátory a hydro-
chemické charakteristiky: NO3

-, NO2
-, SO4

2-, HS-,  Fe2+, Mn2+ a O2, pH, 
redox potenciál, teplota a vodivost. Geochemické indikátory atenuace 
a hydrochemické charakteristiky byly v odebraných vzorcích pod-
zemní vody stanovovány přímo na místě odběru s využitím mobilní 
přístrojové techniky.

Metody a analýzy
Na základě geologických a hydrogeologických poznatků o lokalitě 

byla stanovena stratifikace podzemní vody v monitorovacím vrtu, 
a to na šest zón. Podle hloubkového rozložení jednotlivých vrstev byl 
následně sestaven odběrový systém pro stratifikované vzorkování. 
Systém sestává z výtlačných čerpadel poháněných bateriemi a opat-
řených frekvenčním měničem napětí pro regulaci vydatnosti čerpání. 
Čerpadla byla připojena na výtlačná PE potrubí o průměru 12 mm tak, 
aby bylo dosaženo požadovaných rozdílů v hloubce jejich zapuštění. 
První čerpadlo bylo umístěno do hloubky 3,6 m od odměrného bodu, 
další pak do nižších úrovní daných intervaly o vzdálenosti 0,5 m mezi 
jednotlivými sacími koši čerpadel, s výjimkou vzdálenosti sacích košů 
mezi 5. a 6. čerpadlem, která činila 1 m. Jednotlivé úrovně vrtu pak 
byly od sebe odděleny přepážkami z polyuretanové pěny, viz obr. 1. 
Po instalaci vzorkovacího systému byl vrt ponechán 6 dní v kli-
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du z důvodu ustálení poměrů 
podzemní vody v jednotlivých 
vrstvách.

Stratifikované odběry pod-
zemní vody byly prováděny 
v průběhu let 2009 až 2011, 
s půlročními intervaly (říjen 
2009, duben 2010, říjen 2010 
a květen 2011). Při odběrech 
byla vždy postupně čerpána 
podzemní voda z různých úrov-
ní vrtu (v pořadí zón 1, 4, 2, 5, 
3, 6). Čerpání bylo prováděno 
kontinuálně s nejmenší možnou 
vydatností, která v tomto pří-
padě vždy činila 0,01 l.s-1, aby 
došlo k minimálnímu snížení 
hladiny podzemní vody. Hladi-
na byla nepřetržitě sledována 
pomocí kontaktního hladino-
měru a odměrným bodem pro 

měření byl horní okraj ocelového zhlaví vrtu. Počáteční stav pod-
zemní vody před čerpáním se nacházel v hloubce 3,32 m. V průběhu 
čerpání vody z jednotlivých vrstev docházelo k poklesu hladiny ve 
vrtu v průměru o 0,09 m. Střední doba čerpání vody z jedné vrstvy 
byla cca 1,5 hod.

V průběhu čerpání podzemní vody z každé vrstvy vrtu byly v prů-
točné cele připojené na výtlačném potrubí průběžně měřeny, pomocí 
terénního multiparametrického přístroje YSI 556 MPS (YSI Hydrodata, 
UK), základní hydrochemické charakteristiky čerpané vody – pH, 
teplota, konduktivita, redox potenciál a koncentrace O2. Po ustálení 
hydrochemických parametrů a snížení zákalu byly do předem připra-
vených odběrových lahví odebrány vzorky vody. Bezprostředně po 
odběru, nejdéle však do 2 hod., byly pomocí přenosného fotometru SQ 
118 (Merck, Germany) stanoveny geochemické indikátory přirozené 
atenuace – Fe2+, Mn2+, HS-, SO4

2-, NO2
-, a NO3

-. Před měřením byla vždy 
provedena příprava vzorku v souladu s příslušnou metodou měření. 
Spočívala v úpravě pH dle požadavků metody a v měření předběžných 
koncentrací pomocí testerů, pro ověření volby rozsahu metody stano-
vení. U Fe2+ a SO4

2- bylo z důvodu vysokých obsahů prováděno ředění 
vzorků v příslušných poměrech. Poté již bylo provedeno samotné 
měření hodnot geochemických indikátorů v kyvetách různých velikostí 
dle zvolené metody měření a příslušného indikátoru.

Výsledky a diskuse
Výsledky měření hydrochemických charakteristik a geochemických 

indikátorů atenuace pro jednotlivé zóny monitorovacího vrtu stano-
vené v rámci čtyř stratifikovaných odběrů vzorků v letech 2009–2011 
uvádí tab. 1. Výsledky měření byly následně zpracovány s využitím 
níže uvedených výpočetních vztahů (1)–(11), pomocí nichž byl spoč-
ten kvantitativní indikátor průběhu atenuace (IA).

Hodnocení průběhu atenuačních procesů v jednotlivých vrstvách 
monitorovacího vrtu bylo provedeno na základě elektronových 
bilancí pro oxidačně redukční poloreakce geochemických indikátorů 
atenuace (1)–(7):

, (1)

, (2)

, (3)

, (4)

, (5)

, (6)

. (7)

Biodegradační kapacita je pak dána vztahem [6]

, (8)

kde  celková koncentrace indikátorů atenuace odpovídající 
elektronům donorů přítomných v podzemní vodě spo-
třebovaných ve srovnání s pozadím [mval.l-1]

 
 rozdíl pozaďové (p) a testované (s) koncentrace i-tého 

indikátoru atenuace v podzemní vodě [mmol.l-1]
 ni množství vyměňovaných elektronů v příslušné polore-

akci.
Pokud není možné využít koncentrací akceptorů elektronů poza-

ďové lokality (např. složení vody pozaďové lokality se výrazně liší od 
složení sledované lokality), využijí se hodnoty z počátku sledování 
přímo na vzorkované lokalitě. Takto stanovené biodegradační kapacity 
vyjadřují relativní hodnoty ve vztahu k počátku měření. Vynásobením 
střední molekulární hmotností uhlovodíků přítomných v podzemní 

Obr. 1. Instalace odběrového sys-
tému, říjen 2009

Hloubka Datum pH t Konduktivita ORP-SHE O2 NO2
- NO3

- HS- SO4
2- Fe2+ Mn2+

[m]   [°C] [mS.m-1] [mV] [mg.l-1] [mg.l-1] [mg.l-1] [mg.l-1] [mg.l-1] [mg.l-1] [mg.l-1]

3,6 říjen 2009 5,40 11,19 64,8 276,3 1,64 0,04 1,7 0,01 307 13,1 -

4,1 říjen 2009 5,50 11,07 64,7 293,2 1,24 0,03 1,9 <0,01 320 13,1 -

4,6 říjen 2009 5,56 11,43 65,6 282,3 2,28 0,04 0,3 0,01 333 23,5 -

5,1 říjen 2009 5,58 11,19 65,4 273,1 4,68 0,04 0,5 <0,01 346 20,1 -

5,6 říjen 2009 5,64 11,02 66,6 253,3 0,76 0,02 1,7 <0,01 320 40,8 -

6,6 říjen 2009 5,69 10,71 67,0 249,0 1,68 <0,01 0,3 <0,01 333 44,3 -

3,6 duben 2010 6,30 10,90 28,2 - - <0,01 0,2 0,05 87 13,1 0,6

4,1 duben 2010 6,40 11,10 30,3 - - <0,01 1,0 0,03 131 16,6 0,9

4,6 duben 2010 6,40 11,30 30,9 - - 0,01 <0,5 0,05 87 16,6 1,0

5,1 duben 2010 6,31 10,90 50,1 - - <0,01 1,6 <0,01 246 30,4 3,2

5,6 duben 2010 6,20 10,50 50,4 - - <0,01 0,2 0,01 233 30,4 3,7

6,6 duben 2010 6,32 10,70 50,6 - - <0,01 0,7 <0,01 231 33,9 2,9

3,6 říjen 2010 6,44 8,21 58,8 91,8 0,60 0,02 <0,5 0,18 14 65,1 4,1

4,1 říjen 2010 6,64 10,00 58,6 101,4 0,30 0,02 <0,5 0,09 <10 78,9 3,7

4,6 říjen 2010 6,47 10,47 61,0 134,8 1,93 0,01 0,9 0,07 132 51,2 3,6

5,1 říjen 2010 6,47 9,86 61,1 141,8 0,37 <0,01 <0,5 0,06 137 47,8 3,4

5,6 říjen 2010 6,00 10,56 69,3 192,2 0,33 <0,01 <0,5 0,03 265 44,3 2,9

3,6 květen 2011 6,12 7,86 47,1 200,5 3,00 0,03 5,4 0,03 106 16,6 1,7

4,1 květen 2011 5,97 9,05 51,6 212,7 1,28 0,02 <0,5 0,02 111 20,1 2,4

4,6 květen 2011 5,83 8,57 66,1 233,8 0,93 <0,01 3,5 <0,01 172 30,4 3,4

5,1 květen 2011 5,80 8,59 68,5 220,8 0,79 <0,01 2,6 0,01 179 37,4 3,9

5,6 květen 2011 5,75 8,92 73,3 230,2 2,14 <0,01 <0,5 <0,01 192 33,9 5,0

6,6 květen 2011 5,80 10,64 71,2 221,3 0,25 0,06 4,9 0,05 205 33,9 3,8

Tab. 1. Výsledky měření hydrochemických charakteristik a indikátorů atenuace
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vodě lze vypočíst hmotnost degradované organické hmoty odpovída-
jící litru vody. Jednomu mmol elektronů odpovídá

 mg uhlovodíku ,

kde MHC střední molekulová hmotnost biodegradovaných uhlo-
vodíků

 AH, AC atomové hmotnosti H a C
 a, b střední stechiometrické koeficienty pro C a H

 β poměr středního počtu atomů H a C v molekule uhlo-
vodíku.

Hodnota mHC se pohybuje pro motorová paliva v rozmezí 2,3–2,4.
V případě, že při odbourávání dochází ke spotřebě síranových iontů 

za vzniku sulfidových iontů a současně jsou ve vodě přítomny Fe2+ 

a/nebo Mn2+, srážejí se ionty kovů sulfidovými ionty a jejich koncent-
race v roztoku se tím snižuje. Protože množství zredukovaných síranů 
je ekvivalentní množství vzniklých sulfidů, je množství vysrážených 
kovů ekvivalentní rozdílu zredukovaných síranů a volných sulfidů 

ve vodě. Součin rozpustnosti FeS (6,310.10-18) je mnohem menší než 
součin rozpustnosti MnS (2,512.10-10), proto předpokládáme za pří-
tomnosti obou kovů přednostní tvorbu FeS. Rovnice (8) pak má tvar

, (9)

Celková koncentrace akceptorů elektronů, kterou by bylo možné 
spotřebovat k biodegradaci při dosažení testované koncentrace pro-
duktů redukce, je dána vztahem

 (10)

a jako kvantitativního indikátoru průběhu atenuace (IA) se použije 
vztahu

, (11)

kde:  koncentrace i-tého sledovaného akceptoru elektronů 
[mmol.l-1]

 
 pozaďová koncentrace i-tého akceptoru elektronů 

[mmol.l-1]
  rozdíl testované (s) a pozaďové (p) koncentrace i-tého 

indikátoru atenuace v podzemní vodě [mmol.l-1].
IA pak vyjadřuje relativní hodnotu vyčerpání celkové koncentra-

ce akceptorů elektronů, které byly pro atenuaci k dispozici. Pokud 
bude IA = 0, přirozená atenuace ve srovnání s pozadím neprobíhá. 
V případě IA → 1 je proces přirozené atenuace v závěrečné fázi 
a biodegradační kapacita podzemní vody se blíží vyčerpání. Kon-
centrace methanu, uvedené v předcházejících rovnicích, nebyly při 
výpočtech IA na měřené lokalitě uvažovány, z metodického hlediska 
je však správné je ve výpočtech uvádět. Jedná se o náročné stanovení 
přesahující rámec projektu a vzhledem k naměřeným hodnotám pH, 
redoxních potenciálů a koncentrací kyslíku je pravděpodobně význam 
methanu vzhledem k ostatním měřeným parametrům zanedbatelný 
(jeho koncentrace zjištěná před zahájením projektu byla cca o 2 řády 
nižší, než koncentrace ostatních sledovaných indikátorů).

Koncentrace uváděné v tab. 1 byly přepočteny na molární kon-
centrace ekvivalentní jednomu vyměňovanému elektronu ve smys-
lu rovnice (8). Podle vztahu (11) výpočtu byly spočteny hodnoty 

kvantitativního indikátoru atenuace pro 
jednotlivé úrovně. Vzhledem k tomu, že 
složení podzemních vod ve sledovaném vrtu 
bylo již v roce 1984 odlišné od ostatních 
monitorovacích vrtů dané lokality, bylo jako 
pozadí zvoleno složení vod na úrovni 4 z roku 
2009. V roce 1984 se tyto vody vyznačova-
ly zejména nízkým pH (2,6) a v roce 2009 
narostl obsah síranů z původní hodnoty 60 
mg.l-1 v roce 1984 na hodnotu 327 mg.l-1. To 
znamená, že vrt byl kromě ropných látek kon-
taminován v minulosti i zdrojem obsahujícím 
síranové anionty. Výsledky výpočtů IA jsou 
uvedeny v tab. 2 a 3 včetně grafického zná-
zornění časových průběhů indikátoru atenu-
ace pro jednotlivé úrovně a data odběru jako 
Sparklines. V tab. 2 je znázorněn průběh IA 
s rostoucí hloubkou pro jednotlivé odběrové 
kampaně, v tab. 3 pak časové průběhy IA pro 
jednotlivé vrstvy podzemní vody. Souhrnně 
jsou výsledky vyjádřeny v grafu 1 (MS Excel) 
a na obr. 2 (Origin Pro, OriginLab Corpora-
tion, USA). Z těchto názorných pohledů na 
průběh kvantitativního indikátoru atenuace 
vyplývá, že časový průběh atenuačního pro-
cesu v prvních čtyřech vrstvách je podobný 
pro všechny vrstvy. V 5. vrstvě došlo ve srov-
nání s průběhem v prvních čtyřech vrstvách 
k poklesu IA z října 2010 pod úroveň hodnot 
IA dosaženou v dubnu 2010. Změny IA 
v závislosti na čase a hloubce je tedy možné 
interpretovat jako postupný přesun atenuač-
ních procesů do větších hloubek. Na obr. 3 
je znázorněn podobně jako na obr. 2 časový 
a prostorový průběh relativních koncentrací 
naftalenu, který reprezentuje kontaminaci 
vody benzínem. Znázorněný průběh naznaču-
je postupný pokles jeho koncentrací s časem, 

Kampaň 1 2 3 4

Datum 1. 10. 2009 1. 4. 2010 1. 10. 2010 1. 5. 2011

Sparklines

Hloubka [m]

-3,6 0,12649 0,77302 0,96307 0,69723

-4,1 0,08775 0,65345 0,99846 0,70456

-4,6 0,05319 0,77399 0,65067 0,53443

-5,1 0 0,33036 0,64347 0,51787

-5,6 0,10527 0,37176 0,28197 0,48291

-6,6 0,06753 0,3785 0,1 0,44074

Tab. 2. Průběh vypočtených hodnot kvantitativního indikátoru 
atenuace za jednotlivé odběrové kampaně v závislosti na hloubce 
vzorkování

 Hloubka [m] -3.6 -4.1 -4.6 -5.1 -5.6 -6.6

 Sparklines

Kampaň Datum

1 1. 10. 2009 0,12649 0,08775 0,05319 0 0,10527 0,06753

2 1. 4. 2010 0,77302 0,65345 0,77399 0,33036 0,37176 0,3785

3 1. 10. 2010 0,96307 0,99846 0,65067 0,64347 0,28197 0,1

4 1. 5. 2011 0,69723 0,70456 0,53443 0,51787 0,48291 0,44074

Tab. 3. Časový průběh vypočtených hodnot kvantitativního indikátoru atenuace v jednotli-
vých hloubkách vrtu
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duben 2010

říjen 2010
květen 2011

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0,900

1,000

úroveň 1úroveň 2 úroveň 3 úroveň 4 úroveň 5 úroveň 6

IA

Graf 1. Průběh hodnot IA pro jednotlivé úrovně odběru (2009–2011) – MS Excel
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Obr. 2. Průběh hodnot IA pro jednotlivé hloubky odběru a kampaně 
č.: 1 – říjen 2009, 2 – duben 2010, 3 – říjen 2010 a 4 – květen 2011. 
IA je znázorněn stupněm šedi v legendě – Origin Pro

Obr. 3. Průběh hodnot relativních koncentrací naftalenu pro jednotlivé 
hloubky odběru a kampaně č.: 1 – říjen 2009, 2 – duben 2010, 3 – říjen 
2010 a 4 – květen 2011. Koncentrace naftalenu je znázorněna stupněm 
šedi v legendě (kampaň 4, hloubka -3,6 = 1) – Origin Pro

přičemž na jaře 2011 jeho zvýšená koncentrace v nejvyšší vrstvě 
svědčí o pravděpodobném dalším přísunu kontaminantu.

Závěr
Průběh biodegradace v prvních čtyřech vrstvách je podobný. 

K maximálnímu relativnímu vyčerpání biodegradační kapacity 
došlo v roce 2010, v roce 2011 bylo toto vyčerpání nižší. Postupně 
docházelo ke zvyšování intenzity biodegradace v nižších vrstvách 
podzemní vody vrtu. Na podzim roku 2010 došlo téměř k vyčerpání 
biodegradační kapacity zejména v prvních dvou úrovních. V dalším 
období tedy pravděpodobně docházelo k obohacování vyšších vrstev 
podzemní vody sledované lokality o akceptory elektronů z vnějších 
zdrojů a atenuační proces nabyl na vyšší intenzitě ve větších hloub-
kách. To odpovídá postupnému úbytku kontaminace indikované 
naftalenem. V poslední odběrové kampani byl zaznamenán v nejvyšší 
vrstvě vrtu vzrůst koncentrace naftalenu indikující možný přísun další 
kontaminace. Dále bylo zjištěno, že biodegradační kapacita v nižších 
vrstvách vod vrtu je dostačující k dalšímu přirozenému odbourávání 
ropných látek obsažených v těchto vodách v důsledku havárie. Dříve 
naměřené nízké pH již ve vrtu nebylo zaznamenáno, vysoký obsah 
síranů přetrvával. Uvedený příklad slouží jako vzorový postup pří 
využití stratifikovaného vzorkování pro sledování přirozené atenuace, 
demonstrovaný na jednom vrtu.
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Paper presents results of monitoring of selected indicators of 
natural attenuation process in groundwater that were obtained 
within project “Complex interaction between natural processes and 
industry with regards to major accident prevention” supported by 
Ministry of Environment. Status and stage of natural attenuation 
process were evaluated within the project after 25 years at selected 
locality contaminated with oil substances. Status of pollutants deg-
radation process was identified by characteristic parameters (O2, 
redox potential, pH, temperature, conductivity, NO2

-, NO3
-, SO4

2-, HS-, 
Fe a Mn) using stratified sampling, in-situ indicators analyses and 
electron balance calculations. The results of described procedures 
include qualitative and quantitative characterization of pollutants 
natural attenuation process status at the locality defined by natural 
attenuation cumulative indicator.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. října 
2012. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
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lapák písku, odkud bude pokračovat do čistírenského procesu. Po 
vyprázdnění je dešťová zdrž vypláchnuta dvojicí vyplachovacích 
klapek a zbavena usazených nečistot.

Odpadní vody jsou načerpávány do rozdělovací šachty, další prů-
tok čistírnou je už gravitační. S ohledem na charakter přitékajících 
odpadních vod je možné zvolit jejich nátok do bezodtokové akumulace 
nebo je zaústit do průtočné aktivace.

Aktivace je tvořena dvojicí oběhových nádrží s míchanou deni-
trifikační a provzdušňovanou nitrifikační zónou. Zdroj vzduchu 
jsou dmychadla, umístěná v provozní budově. Na přítoku do akti-
vace je zaústěno dávkování síranu železitého za účelem odbourání 
fosforu.

Z aktivace natéká odpadní voda přes rozdělovací objekt na rekon-
struovanou dosazovací nádrž č. 2, vybavenou technologií Floc-In 
s nuceným pohonem podvozku mostu typ PSC. V kombinaci 
s pojezdem po plnopryžovém kole se jedná o nové originální řešení 
pohonu.

Původní čistírna odpadních vod s kapacitou cca 5 200 EO byla 
uvedena do provozu v r. 1972 a čistila komunální odpadní vody 
města Chropyně, obce Zářičí, komunální odpadní vody a předčištěné 
průmyslové odpadní vody z areálu závodu Fatra, a.s. Vzhledem ke 
kapacitě a technologickému vybavení, ale zejména s přihlédnutím 
k současným požadavkům na kvalitu vyčištěné vody, byl proveden 
návrh intenzifikace a rozšíření ČOV tak, aby po rekonstrukci splňovala 
požadavky nařízení vlády č. 229/2007 Sb. Vlastní návrh objektů byl 
veden snahou o minimalizaci investičních nákladů za současného 
maximálního celkového zkvalitnění provozu při co nejvyšším využití 
stávajících objektů. Po intenzifikaci je čistírna odpadních vod dimen-
zována na kapacitu 6 500 EO a průměrný denní průtok 650 m3/den.

Odpadní vody přitékají na ČOV do vstupní šachty, odkud jsou vede-
ny do rekonstruovaného mechanického předčištění. Zde je instalována 
dvojice jemných strojně stíraných česlí včetně zpracování zachyce-
ných shrabků. Zachycení písku je prováděno v rekonstruovaném 
vírovém lapáku písku, doplněném o separátor písku.

Po průtoku lapákem písku natéká odpadní voda do betonového 
žlabu, kterým je vedena podél objektu dvoukomorové dešťové zdrže 
k čerpací stanici. Součástí dešťové zdrže je ocelový oddělovací žlab, 
který v případě zvýšených přítoků na ČOV odvádí tyto přítoky do 
zdrže. Po opadnutí zvýšených přítoků je tato voda přečerpána před 

Odsazená voda z DN přitéká do rozdělovací odtokové šachty, odkud 
je čerpána k dočištění na mikrosítový filtr s následným odtokem do 
recipientu. Při povodňových stavech je místo na dočištění čerpá-
na odsazená voda přímo do recipientu. Přebytečný kal a plovoucí 
nečistoty jsou čerpány do dvojice uskladňovacích nádrží, kde je kal 
zahušťován, homogenizován a aerobně stabilizován. Odtud je čerpán 
do objektu odvodnění. Stabilizovaný kal je odvodňován na odstřediv-
ce, odvodněný kal je ukládán do kontejneru a fugát je vracen zpět do 
procesu čištění. K potlačení zápachu je vzduch z objektu odvodnění 
odsáván a přečišťován na dezodorizačním filtru.

Součástí technologických dodávek byla též úprava a doplnění sil-
noproudých rozvodů a ovládacích rozvaděčů. Chod ČOV umožňuje 
sledovat a řídit nový systém SŘTP. 

Náklady na dodávanou část stavby dosáhly 59,695 mil. Kč

Nucený pohon typ PSC
Je určen pro zajištění plynulého a bezproblémového pohybu pod-

vozku mostu kruhových usazovacích a dosazovacích nádrží. Podvozek 
může přitom být vybaven koly s plnopryžovou pneumatikou pro 
pojezd po betonové hraně, nebo ocelovými koly, pojíždějícími po 
kolejnici. Přenos krouticího momentu je realizován záběrem pastorku 
a cévové tyče. Konstrukční uspořádání cévové tyče je provedeno tak, 
že umožňuje eliminaci teplotních dilatací využitím letmého uložení 
vlastní cévy. Vlastní zařízení je konstrukčně řešeno k upevnění na 
patku nosníku pojezdového mostu. Využití nuceného pohonu je 
výhodné zejména pro provoz zařízení pracujícího ve vyšších nadmoř-
ských výškách a k vyklízení nádrží, u nichž se pracuje se zvýšenou 
koncentrací sušiny kalu v provozním médiu. 

Standardně je nucený pohon tvořen ocelovým pastorkem a cévovou 
tyčí. Dle potřeby je zařízení rozměrově přizpůsobeno skutečnému 
rozměru nádrže. Plynulý záběr a vyrovnávání povolených tolerancí 
kruhovitosti nádrže zajišťuje uložení elektropřevodovky na přítlačném 
rameni.

Další informace o použití tohoto nuceného pohonu a výrobním 
programu společnosti KUNST je možné získat na našich internetových 
stránkách nebo osobní návštěvou v sídle firmy. 

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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Váš dodavatel vodárenských služeb
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689, 415 50 TEPLICE
infolinka: 840 111 111, info@scvk.cz
www.scvk.cz

PROVOZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ
• dovoz pitné vody cisternou
• zajištění vodovodních a kanalizačních přípojek na klíč
•  poradenská činnost v oblasti provozování kanalizací a čistíren odpadních vod
•  likvidace odpadních vod a vybraných druhů odpadů (kaly, tuky, odpad z kuchyní, apod.)
•  tlakové čištění kanalizačních stok do průměru 1200 mm a přípojek včetně 

vnitřních kanalizačních rozvodů od průměru 40 mm
•  revize kanalizačních stok, přípojek a rozvodů TV kamerou a provedení zkoušek 

vodotěsnosti stok a nádrží
• vyvážení septiků
•  práce elektro - strojní údržby (opravy, drobné investiční akce na klíč, revize VTZ - 

elektro, plyn)
• provádění staveb vodovodů a kanalizací
• zajištění montážních prací vodárenských technologií
•  vyhledávání skrytých úniků vody a havárií na vodovodním potrubí
• trasování podzemních vodovodních sítí
• měření průtoku vody příložným ultrazvukovým průtokoměrem

ÚTVAR LABORATOŘÍ PITNÝCH A ODPADNÍCH VOD
•  poskytuje služby zákazníkům při odběru a rozborech pitných, povrchových a 

odpadních vod včetně čistírenských kalů
• zajišťuje poradenství v oblasti technologie úpravy a čištění vod

člen skupiny 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
Vám nabízí:

a.s. 

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
•  zpracování investičních záměrů, technicko ekonomických studií, 

expertíz a posudků v oblasti vodovodů, kanalizací, úpraven vod, čištění 
odpadních vod, hydrogeologie a inženýrské geologie

•  projektování všech stupňů projektových dokumentací vodohospo-
dářských staveb

•  inženýrské služby spojené s přípravou a realizací staveb vodovo-
dů, kanalizací, čistíren odpadních vod, úpraven vod a ostatních 
vodohospodářských staveb včetně stavebního dozoru a kolaudace 
staveb

•  služby pro zajištění a čerpání dotací, organizování veřejně obchod-
ních soutěží

PRŮMYSLOVÝ OUTSOURCING
•   zajištění provozování vodního hospodářství 

včetně provozu ÚV a ČOV
Reference:  Spolchemie, a.s., DEVRO s.r.o., Jilemnice, VÚAB Roztoky, 

SITA CZ, a. s., Glaverbel Czech, a. s., Baltaxia

SCVK_vodni_hospodarstvi_186x134.indd   1 2.4.2012   12:14:58
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VYUŽITÍ GEOGRAFICKÝCH 
INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A ÚZEMNĚ 
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE PŘI 
MODELOVÁNÍ POVODŇOVÉHO RIZIKA 

Lenka Pavlíčková, Pavel Novák, Radek Roub, Tomáš Hejduk

Klíčová slova
územně plánovací dokumentace – GIS – mapa povodňové ohroženosti – mapa 
povodňového rizika – MIKE 21

Souhrn
Povinnost analyzovat a mapovat povodňová rizika ukládá členským 

státům směrnice Evropského parlamentu 2007/60/ES (povodňová směr-
nice). Směrnice obsahuje harmonogram s pevně stanovenými termíny 
pro zvládání povodňových událostí. Zvládáním povodňových událostí 
se z hlediska směrnice rozumí zanalyzovat pravděpodobnost výskytu 
povodně a možného nepříznivého účinku na lidské zdraví, životní pro-
středí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost, které souvisejí s povodní 
prostřednictvím map povodňového nebezpečí a  povodňových rizik. 
Určujícím podkladem pro tvorbu map povodňového nebezpečí a povod-
ňových rizik je územně plánovací dokumentace. Příspěvek seznamuje 
se zpracováním map povodňové ohroženosti a povodňových rizik na 
podkladě informací z  územně plánovací dokumentace. Vyhotovené 
mapy ohroženosti a rizika byly v rámci zpracování koncipovány tak, aby 
byly použitelné nejen z hlediska samotné ochrany před povodněmi, ve 
fázi přípravné neboli preventivní protipovodňové ochrany, kdy slouží 
k předvídání rozsahu povodňových situací, eliminují jejich potenciál 
a pomáhají je organizačně zvládat, ale rovněž byly zpracovány tak, aby 
mohly být využitelné při samotném rozhodování o  funkčním využi-
tí území z hlediska vymezování nových zastavitelných ploch, a to jak 
z hlediska různých potenciálních povodňových scénářů, tak i různých 
variant funkčního využití. 

1 Úvod
Přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových 

vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a způso-
buje škody na majetku, je definováno pojmem povodeň. 

Zvládání povodňových rizik se soustředí na zmírnění možných nepříznivých 
účinků povodní na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a hospo-
dářskou činnost, a to především prostřednictvím snížení pravděpodobnosti 
samotného zaplavení. Vhodný nástroj pro zmírnění možných nepříznivých 
účinků povodní představuje územně plánovací dokumentace. 

Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje 
území vymezuje Politika územního rozvoje České republiky. Z hlediska povod-
ňové problematiky jde o vytváření podmínek pro preventivní ochranu území 
a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území 
(záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných 
škod. Především se jedná o samotné vymezení vhodných ploch potřebných 
pro umísťování staveb z hlediska minimalizace povodňového ohrožení a sta-
novení územní ochrany ploch určených k řízeným rozlivům povodní. Dále je 
třeba vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území 
s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé 
akumulaci vod (Brouwer and Van Ek, 2004; Werrity, 2005).

V minulosti vznikala velká část sídel v údolních nivách podél vodních toků, 
ovšem byla zde respektována území, která byla z důvodu povodňového nebez-
pečí klasifikována jako prostor nevhodný pro osídlení (Štenclová a Vepřek, 
2002). Vlivem rozvoje urbanizačních procesů v 19. století však rostl tlak na 

zastavění i těchto území. Tento tlak na zástavbu území i v bezprostředním okolí 
vodního toku byl zpomalen v důsledku zkušeností z posledních let – povodně 
1997 na Moravě, povodně 2002 a 2006 v Čechách, přívalové povodně na 
Novojičínsku a  Jesenicku 2009 či přívalové povodně v severních Čechách 
2010. Přesto za poslední desítky let došlo k takovému nárůstu zastavěných 
ploch v těsné blízkosti břehové hrany vodního toku a v prostoru inundace, že 
se také rapidně zvýšil počet obcí s reálným rizikem povodní, ačkoliv tato města 
a obce nebyla v minulosti povodněmi ohrožována. 

Proto se nyní přistupuje k  realizaci takových opatření, která mají chránit 
před negativními účinky povodní (Dráb a Říha, 2008). Mezi taková opatření 
spadají i přístupy vedoucí k samotnému předcházení nebo snížení nežádoucích 
důsledků povodně prováděné především systematickou prevencí, zvyšováním 
retenční schopnosti povodí a ovlivňováním průběhu povodní. Důsledkem 
povodňového nebezpečí jsou povodňové rozlivy i další dynamické změny 
podmínek v  inundačních územích, které jsou výrazem stochastického cha-
rakteru tohoto extrémního hydrologického jevu.

Způsob navrhování protipovodňových opatření (PPO) dosud vycházel z vel-
mi zjednodušeného přístupu tzv. návrhové povodně, jejíž pravděpodobnost 
překročení je dána normativem v závislosti na charakteru chráněného území. 
Vychází se např. z TNV 75 2103 (Úpravy řek) a TNV 75 2102 (Úpravy potoků). 
Podle těchto dokumentů je doporučena návrhová míra ochrany území před 
povodněmi dobou opakování návrhového průtoku úpravy. Uvedený postup 
tak diferencuje různou míru rizika v různých typech zájmového území velmi 
schematizovaně (Fošumpaur, 2005).

Protipovodňová opatření doposud probíhala především formou technických 
opatření, bez ohledu na současné zlepšení hydromorfologického stavu vod 
podle požadavků Rámcové směrnice o vodách a bez ohledu na přirozenou 
transformaci povodňových průtoků v nivách vodních toků (Šindlar, 2007). 
Tento tradiční inženýrský přístup k řešení problematiky je v posledních letech 
podrobován kritické analýze a řadou autorů zpochybňován (např. Plate, 2002; 
Brown and Damery, 2002), a do popředí se tak dostávají přírodě blízká opatření 
řešící komplexně celé povodí.

Zvyšování retence vody v  krajině je možné prostřednictvím správně 
navržených protierozních a protipovodňových opatření (Prudký, 2003). Tato 
opatření se v praxi nejčastěji navrhují jako společné opatření komplexních 
pozemkových úprav (Podrázský a Remeš, 2005). Správně navržená a dimen-
zovaná protierozní opatření mají multifunkční účinek. Nejen omezují smyv 
půdy, ale zpomalují povrchový odtok a zvyšují retenci vody v krajině (Podrázský 
a Remeš, 2005). 

Efektivní formu zadržování vody v krajině představují mokřadní biotopy, 
prameniště, rašeliniště, tůně, litorály rybníků, říční nivy, podmáčené smrčiny, 
louky, meze, zasakovací pásy apod., přičemž Gallayová a Gallay (2006) uvá-
dějí, že např. zapojený travní porost má průměrně o 10 % vyšší pórovitost 
než orná půda a má lepší půdní strukturu, což umožňuje plynulý vsak srážek. 
Svým působením se podílejí na tlumení průtokových extrémů a transformaci 
povodňové vlny.

Společné studie urbanistů a vodohospodářů prováděné v poslední době 
jednoznačně prokazují skutečnost, že kromě vlivů hydrologických, klimatických 
nebo ekologických může povodňové ohrožení významně ovlivnit zejména 
právě způsob urbanizace.

Významný transformační účinek retenční schopnosti krajiny na průchod 
povodňových vln urbanizovaným prostředím tak nejenže eliminuje rozsah 
samotné povodně, ale zároveň definuje v krajině území nevhodná pro další 
výstavbu. Jako vhodný nástroj pro posouzení přijatelnosti vymezení dalších 
zastavitelných ploch v  území tak mohou být využity modifikované mapy 
povodňové ohroženosti a povodňových rizik. 

Mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik znázorňují možné 
nepříznivé následky související s různými povodňovými scénáři. Představují 
účinný nástroj, který bude k dispozici pro zajištění informovanosti, jakož i pro 
stanovení priorit a přijímání dalších technických, finančních a politických roz-
hodnutí týkajících se zvládání povodňových rizik (Směrnice, 2007).

Podle směrnice by měly mapy povodňového nebezpečí zahrnout zeměpisné 
oblasti, které by mohly být zaplaveny podle těchto scénářů: 
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• povodně s nízkou pravděpodobností výskytu nebo extrémní povodňové 
scénáře, 

• povodně se středně vysokou pravděpodobností výskytu (pravděpodobná 
doba opakování ≥ 100 let), 

• popřípadě povodně s vysokou pravděpodobností výskytu. 
Mapy povodňového nebezpečí v České republice (ČR) budou v souladu 

se směrnicí zpracovávány pro povodňové scénáře Q500, Q100 a Q20, přičemž 
u každého scénáře se uvedou tyto prvky: 
• rozsah povodně, 
• hloubka vody nebo popř. výška vodní hladiny, 
• popřípadě rychlost proudu nebo odpovídající průtok vody.

Mapy povodňového nebezpečí jsou podkladem pro zpracování map 
povodňových rizik, na nichž se vyznačí potenciální nepříznivé následky spojené 
s povodněmi podle scénářů a vyjádřené podle: 
• orientačního počtu potenciálně zasažených obyvatel, 
• druhu hospodářské činnosti potenciálně postižené oblasti, 
• zařízení, která mohou v případě zaplavení způsobit havarijní znečištění, 

a potenciálně zasažených chráněných oblastí, 
• dalších informací, které členský stát považuje za užitečné. 

2  Materiál – vstupní data pro vyjádření povodňového 
nebezpečí
2.1  Data pro tvorbu geometrie vodního toku 

Data pro tvorbu výpočetní geometrie jsou z hlediska kvality získaných 
výsledků z hydrodynamických modelů jedním z nejdůležitějších podkladů. 
Použitý způsob získání výškopisných dat je určující i pro samotnou volbu 
hydrodynamického modelu.

Modely, kterým pro výpočet postačí příčné profily koryta a přilehlé inun-
dace a  jsou tudíž z hlediska požadavků na výškopisné vyjádření vodního 
toku a jeho okolí méně náročné, jsou jednorozměrné (1D) modely. V případě 
dvourozměrných (2D) modelů se pro výpočet již vyžaduje detailní digitální 
model reliéfu (DMR), který přesně vystihuje morfologii sledovaného území. Na 
základě požadavků vstupních dat 1D a 2D modelů se odvíjí i finanční náročnost 
na pořízení těchto dat, a tím i na zpracování navazujících rizikových analýz.

Pro zpracování hydraulických výpočtů pomocí numerických modelů jsou 
používány tři základní způsoby pořízení těchto dat, mezi která patří geodetické 
zaměření příčných profilů (koryto + inundace), letecké laserové skenování 
(LLS) a fotogrammetrie. Z hlediska tvorby finální výpočetní geometrie, která 
vstupuje do modelu, je nutné vstupní data pořízená z LLS a fotogrammetrie 
vhodně kombinovat s daty z geodetického zaměření.

Pro tvorbu modelu bylo využito dat z  leteckého laserového skenování 
v kombinaci s geodetickým zaměřením příčných profilů koryta, čímž bylo 
docíleno adekvátního DMR, který je nutný pro vstup do 2D modelu. Výsledky, 
které jsou výpočtem ze 2D modelu získány, slouží následně jako vstupní data 
v podobě rastru hloubek a  rastru rychlostí pro kvantifikaci povodňového 
nebezpečí a intenzity povodně, které jsou opět vstupními daty do navazujících 
rizikových analýz. V případě použití 1D modelu by nebyla s požadovanou 
přesností získána odpovídající vstupní data pro další analýzy .

2.1.1 Data LLS
Letecké laserové skenování představuje relativně mladou technologii 

umožňující sběr digitálního modelu reliéfu a modelu terénu, přesto nachází 
své uplatnění v mnoha praktických disciplínách. V oboru urbanismu jsou 
získaná data využívána při tvorbě trojrozměrných (3D) modelů měst v oblasti 
technické infrastruktury, a  to především pro modely elektrických soustav 
a generování jejich ochranných pásem, modely dálnic, letišť a železnic. Z hle-
diska uplatnění v hydrodynamických modelech lze data využít při stanovení 
záplavových území, vyhotovení rastrů hloubek a při použití 2D modelů i pro 
zpracování rastru rychlostí, které jsou nutné jako vstupní podklad pro analýzu 
a mapování povodňových rizik.

Metoda LLS umožňuje obecně získávání velkého objemu dat v krátkém 
časovém intervalu (Dolanský, 2004). Ve spojení s poměrně vysokým stupněm 
automatizace jejich zpracování při vytváření digitálního modelu terénu a povr-
chu představuje jednu z nejefektivnějších metod pro získávání prostorových 
dat (Brázdil, 2009).

Pro analýzu byla využita data z probíhajícího výškopisného mapování ČR, 
které se uskutečňuje pod záštitou tří státních subjektů, kterými jsou Český úřad 
zeměměřický a katastrální, Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo obrany. 
Samotná metoda LLS je založena na principu odrazu laserových paprsků, 
které interpretují obraz měřených objektů jako mračno bodů (Brázdil, 2009). 
Přínosem této metody je rychlost měření, dosahovaná přesnost a množství 
měřených dat a  informací. Nový výškopis ČR dosahuje hustoty bodů větší 
než 1 bod/m2 a úplné střední chyby výšky 0,18 m v odkrytém terénu a 0,30 m 
v zalesněném terénu (Brázdil, 2009; Dušánek, 2010), což poskytuje velmi kvalitní 
podklad pro uplatnění v hydrodynamických modelech.

2.1.2 Data z geodetického zaměření
Pro zpřesnění DMR z dat LLS bylo využito geodeticky zaměřených příčných 

profilů koryt vodních toků v řešeném území. Data ze zaměření příčných profilů 
koryt vodních toků byla poskytnuta státním podnikem Povodí Labe. Interval 

vzdáleností zaměřených profilů koryt se pohyboval v rozmezí 80–250 m, což pro 
další operace poskytovalo adekvátní podklad, přičemž interval 80 m byl použit 
v intravilánech dotčených obcí a vyšší interval meziprofilových vzdáleností byl 
použit do míst mimo intravilán.

2.2  Hydrologická data
Pro zpracování map povodňové ohroženosti a map povodňových rizik byla 

hydrologická data získána z listů hlásných profilů Českého hydrometeorolo-
gického ústavu. Pro posouzení ohroženosti a rizik v území při povodňových 
událostech bylo použito stanovených N-letých průtoků vody pro tři povodňové 
epizody Q20, Q50 a Q100. Z hlediska komplexního posouzení byly ještě základní 
scénáře doplněny o epizody, které odpovídaly vyšší N-letosti simulovaných 
průtoků. Data pro sestavení modelů byla získána ze čtyř stanic s hydrologickým 
sledováním, nacházejících se přímo na vodních tocích (tabulka 1). 

Na analýzu mapující povodňovou ohroženost a rizika v potenciálně nově 
zastavitelných plochách bylo využito modelových scénářů s  konkrétními 
průtoky. Dané průtoky byly voleny tak, aby představovaly hraniční průtok pro 
jednotlivé třídy povodňové ohroženosti (povodňového rizika) pro variantně 
volené funkční využití území.

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

Tabulka 1. Základní scénáře simulace
Table 1. The basic simulations scenarios 

2.3  Územně plánovací dokumentace
Územně plánovací dokumentace (ÚPD) je souborem předepsaných texto-

vých a zejména grafických dokumentů, které regulují a navrhují výstavbu ve 
vymezeném území. Územně plánovací dokumentace má závaznou a směrnou 
část. Závazná část ÚPD má podobu právní normy a každá jednotlivá územně 
plánovací dokumentace má tuto právní normu vypracovanou a schválenou 
samostatně.

Materiály ÚPD představují jeden ze základních nástrojů územního plá-
nování, který je možné členit do několika oddílů (zásady územního rozvoje, 
územní plán, regulační plán), z nichž je pro analýzu a mapování povodňových 
rizik nejdůležitější územní plán. Bližší specifikace je uvedena v prováděcích 
vyhláškách ke stavebnímu zákonu, především ve vyhlášce č. 500/2006 Sb. 
a vyhlášce č. 501/2006 Sb.

Z hlediska komplexního vyjádření bude mít pozitivní dopad na tvorbu map 
povodňového ohrožení a povodňových rizik Minimální standard pro digitální 
zpracování územních plánů v GIS (geografické informační systémy) v prostředí 
nového stavebního zákona. Sjednocením digitální podoby jevů představují-
cích „urbanistickou přidanou hodnotu“ územního plánu (tj. ploch s rozdílným 
způsobem využití, zastavitelných ploch a ploch přestavby, územních rezerv, 
zastavěného území, veřejně prospěšných staveb a opatření, asanací a asanač-
ních úprav, územních systémů ekologické stability – ÚSES) se získají standardně 
zpracované vrstvy těchto jevů v GIS pro potřeby dalšího využití (např. pro 
spojení dat z různých obcí do souvislého prostoru, geografické analýzy, sou-
tisky s jevy z jiných oborů, využití v územně analytických podkladech – ÚAP 
aj.). Pro činnost orgánů územního plánování je nutné získat od projektantů 
územních plánů standardně zpracovaná digitální data potřebná k zajištění 
jednotné digitální prezentace závazné podoby grafické části územních plánů 
obcí (Poláčková aj., 2007).

V současné době je možné získat grafickou část územních plánů (regulačních 
plánů, územních studií) ve třech možných podobách:
• vektorová data – představují nejvhodnější podobu pro zpracování využití 

území,
• rastrová data – naskenovaný hlavní výkres, u kterého je třeba zajistit geo-rastrová data – naskenovaný hlavní výkres, u kterého je třeba zajistit geo-

referencování (pokud již není provedeno) a následně pak obsah hlavního 
výkresu digitalizací převést na vektorovou reprezentaci,

• papírová příloha ÚPD – zde je nutné papírovou přílohu ÚPD naskenovat, 
georeferencovat a vektorizovat.
Aktuální znění § 188 stavebního zákona uvádí, že lze ÚPD sídelního útvaru 

nebo zóny, územní plán obce či regulační plán, schválené před 1. lednem 2007, 
do 31. prosince 2015 podle tohoto zákona upravit, v rozsahu provedené úpravy 
projednat a vydat, jinak pozbývají platnosti. S ohledem na danou skutečnost je 
tak do budoucna možné počítat, že ÚPD bude zpracovávána v nejpřijatelnější 
podobě pro tvorbu map povodňových rizik, tj. ve vektoru.

3  Materiál – software pro stanovení povodňové 
ohroženosti, popis zájmového území
3.1 MIKE 21

Použitý software představuje komplexní dvourozměrný matematický model 
pro simulace proudění vody s volnou hladinou a souvisejících jevů, jako je 
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pohyb splavenin, kvalita vody, eutrofizace, šíření znečištění, cyklus těžkých 
kovů, včetně např. účinků větru a vlnění.

3.2 ArcGIS
ArcGIS je integrovaný, škálovatelný a otevřený GIS, jehož výkonné nástroje 

pro editaci, analýzu a modelování spolu s bohatými možnostmi datových 
modelů a správy dat z něj činí nejkomplexnější GIS software na současném 
světovém trhu (Čejp a Duchan, 2008).

Pro posouzení relevantnosti uváděných úvah bylo rovněž využito především 
dvou specifických nadstaveb Spatial analyst a 3D Analyst. Jedná se o nadstavby, 
které nabízejí širokou škálu nástrojů pro prostorové modelování a analýzu. 
Umožňují provádět kombinované analýzy vektor–rastr, respektive nabízejí 
pokročilé GIS nástroje pro trojrozměrné modelování, viditelnost a modelování 
terénu (Rapant, 2002). 

3.3 Popis zájmové oblasti
Pro posouzení vhodnosti územně plánovací dokumentace jako podkladu 

pro analýzu a mapování povodňových rizik a zároveň pro posouzení rele-
vantnosti úvahy o vymezování nových zastavitelných ploch na podkladě map 
povodňové ohroženosti a povodňových rizik byla vybrána oblast, kde již byla 
zpracována data z LLS pro tvorbu 2D hydrodynamického modelu, a zároveň 
vodní tok, na kterém leží povodní ohrožené obce, kde je již k dispozici digitální 
podoba územního plánu. Na základě daných podmínek bylo vybráno území 
západně od Hradce Králové, které je vymezeno obcemi Třebechovice pod 
Orebem, Borohrádek a Čestice (obr. 1).

Největší pozornost byla soustředěna na intravilán obce Týniště nad Orlicí 
(obr. 2), který byl vybrán záměrně z hlediska možnosti simulací různých modelo-
vých scénářů. Byly tak modelovány nad rámec N-letých povodňových událostí 
i další variantní povodňové události, vycházející ze souběhu kulminačních 
průtoků Divoké a Tiché Orlice.

4  Metodika
Metodika zpracování vycházela v prvním případě, kdy se jednalo o posou-

zení využitelnosti informací z územně plánovací dokumentace jako podkladu 
pro analýzu a mapování povodňových rizik, z již standardně užívané metodiky 
(Drbal aj., 2009). Způsob a  formu zpracování předběžného vyhodnocení 
povodňových rizik rovněž upravuje vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povo-
dí a plánech pro zvládání povodňových rizik, která zapracovává příslušné 
předpisy Evropské unie a která se do procesu přípravy rovněž promítla. Ve 
druhém případě byla posuzována možnost využití map povodňového rizika 
jako vhodného podkladu pro rozhodování o samotném funkčním využití 
území, a to především při vymezení nových zastavitelných ploch. V daném 
případě byly stanoveny scénáře pro různé způsoby využití území nad rámec 
vycházející z ÚPD. Přednastavené scénáře vycházely z jednotlivých kategorií 
funkčního využití území, které byly pro potřeby vyjádření jeho zranitelnosti 
definovány podle Drbala aj., 2009 (tabulka 2). Na základě takto připravených 
scénářů vyjadřujících zranitelnost území došlo průnikem informací o povodňo-
vém ohrožení ke stanovení povodňového rizika, které definovalo povodňové 
riziko pro jednotlivé kategorie podle ÚPD.

V současnosti v zahraničí nastolený trend v ochraně před povodněmi, kdy je 
patrná snaha omezovat ekonomické aktivity v záplavových územích namísto 
snah chránit tato území před povodněmi za každou cenu, byl prezentován 
variantou s kategorií zranitelnosti území lesy a zeleň. Tento trend označovaný 
jako „dát vodě prostor“ nemá zatím v české legislativě podporu a většina pro-
středků je dosud věnována obnově v záplavových územích. Prvním krokem 
při prosazování tohoto trendu je blíže definovat tzv. území pro řízené rozlivy 
a následně v těchto lokalitách omezovat obytnou a výrobní funkci. V oblastech, 
kde dochází k zaplavení, je žádoucí zároveň nepřipustit obnovu stavby těch 
objektů, které byly povodní zničeny. 

Tento postup obecně předpokládá zachování zemědělských pozemků 
v  záplavových územích s  cílem posílit jímací schopnost půdy pro vodu, 
zejména zamezit silnému zhutňování a erozi půdy, vytvářet síť zemědělských 
komunikací s přihlédnutím k ekologickým požadavkům, např. obhospodařo-
vat svahy zemědělských ploch po vrstevnici. Při výstavbě záplavových poldrů 
upřednostňovat jejich využití jako luk a pastvin, resp. obnovit lužní lesy tam, 
kde je to vhodné.

Ve vazbě na tyto skutečnosti nebyla řešena pouze otázka samotného vlivu 
kategorizace zranitelnosti území, ale rovněž její vliv na transformační účinek 
v inundaci vodního toku. Předkládaný přístup tedy netvoří pouze jediná kom-
ponenta, která má stanovit riziko pro různé kategorie definovaných funkčních 

Obr. 1. Vymezení území
Fig. 1. Study area

Obr. 2. Územní plán Týniště nad Orlicí – hlavní výkres
Fig. 2. The master plan of Týniště nad Orlicí town – the main plot

Kategorie podle ÚPD Kategorie 
zranitelnosti území

Kód 
kategorie

Bydlení v bytových domech
Bydlení BYBydlení v rodinných domech

Venkovské bydlení
Plochy bydlení a služeb Smíšené plochy SM
Školství

Občanská 
vybavenost OV

Zdravotnictví a sociální péče
Kulturní objekty – památkově chráněné
Veřejná správa
Obchod a služby
Ostatní občanská vybavenost
Technická vybavenost

Technická 
vybavenost TVEnergetika

Vodní hospodářství
Garáže

Dopravní 
infrastruktura DO

Železniční plochy
Parkovací domy
Významné komunikace
Průmyslová výroba

Výrobní plochy 
a sklady VYSmíšené plochy výroby a služeb

Zemědělská výroba
Rekreace a sport Sport a hromadná 

rekreace RS

Vodní plochy Vodní plochy VP
Veřejná zeleň, zahrádky, zahrádkářské kolonie Zeleň ZE

Tabulka 2. Kategorizace využití území pro potřeby vyjádření jeho zranitel-
nosti (Drbal aj., 2009)
Table 2. The categorisation of land use for the purpose of expressing its 
vulnerability (Drbal et al., 2009)
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ploch, ale je snahou také dokreslit vliv takto navržených funkčních ploch na 
transformační účinek, který širší inundace vodních toků nabízí. 

Dané přístupy se opírají o  Koncepci řešení problematiky ochrany před 
povodněmi v České republice s využitím technických a přírodě blízkých opat-
ření (dále jen koncepce) schválenou usnesením vlády ČR ze dne 10. listopadu 
2010 č. 799. Cílem koncepce je s ohledem na udržitelný rozvoj společnosti 
a zájmy ochrany přírody a krajiny vyhodnotit a zvládat povodňová rizika v sou-
ladu se směrnicí 2007/60/ES a v souladu s cíli směrnice 2000/60/ES.

Samotné rozšíření použitelnosti map povodňového nebezpečí a povodňo-
vých rizik, užitých jako podkladu pro vymezení nových zastavitelných ploch, 
počítá s bližší specifikací mapy povodňového ohrožení, která je připravena 
pomocí matice rizika (Říha aj., 2005). Daný přístup rozdělení zájmového území 
podle míry povodňového ohrožení nenahrazuje funkci aktivní zóny (vymezené 
podle vyhlášky MŽP č. 236/2002 Sb.) jakožto platného legislativního nástroje 
pro regulaci funkčního využití záplavového území podle zákona č. 254/2001 Sb. 
V  současnosti je vymezení aktivní zóny záplavového území rozhodujícím 
a podmiňujícím faktorem pro rozhodnutí o možném funkčním využití území 
z hlediska zabezpečení jeho dostatečné průtočnosti. 

Využití tzv. metody matice rizika je jedním z nejjednodušších postupů pro 
hodnocení potenciálního ohrožení a rizika v záplavových územích. Variantně 
jsou získány výsledky popisující vliv kategorizace zranitelnosti území v procesu 
zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových rizik v plochách, kde 
je zamýšlena nová zástavba. Pro zpracovatele územních plánů, regulačních 
plánů či územních studií poskytují vhodný nástroj pro posouzení možného 
způsobu využití území ve vztahu k povodňovým rizikům.

Povodňové riziko se stanovuje průnikem informací o povodňovém ohrožení 
a zranitelnosti území. Pro jednotlivé kategorie zranitelnosti území je stanovena 
míra přijatelného rizika. Mapy povodňového rizika pak zobrazují plochy jed-
notlivých kategorií využití území, u kterých je překročena míra přijatelného 
rizika. Uvnitř každé takové plochy jsou vyznačeny dosažené hodnoty ohrožení 
v barevné stupnici. Takto identifikovaná území představují exponované plochy 
při povodňovém nebezpečí odpovídající jejich vysoké zranitelnosti. 

Pro získání relevantních výsledků jsou rozhodující vstupní data, proto 
byla velká pozornost věnována především tvorbě geometrických dat, resp. 
vstupnímu DMR a  následnému získání vstupních dat, přičemž přípravu 
vstupních dat v podobě rastru hloubek a rastru rychlostí je možné rozdělit do 
tří základních úrovní:
• příprava geometrických dat – DMR (preprocessing),
• simulace vybraných scénářů (processing),
• vizualizace získaných výsledků, tj. kompletace vstupních dat (rastrů hloubek 

a rychlostí) pro následné stanovení povodňového nebezpečí (postproces-
sing).
Pro získání výstupů v požadované kvalitě bylo zapotřebí zvolit schematizaci 

systému proudnic tak, aby byla postižena jak hlavní korytová část, tak také 
všechny proudnice v záplavovém území, tj. uliční síť a systém terénních depresí, 
které definují průtokové poměry při povodňových situacích (Špatka, 2005).

Po přípravě vstupních dat v podobě rastru hloubek a rychlostí byla provede-
na kvantifikace nebezpečí pro jednotlivé scénáře a proveden výpočet intenzity 
povodně. Následně již bylo postupováno podle metodiky na vyhotovení map 
povodňového nebezpečí a povodňových rizik (Drbal aj., 2009) a v případě 
posouzení využitelnosti map povodňových rizik pro rozhodovací činnost 
v procesu územního plánování podle výše uvedeného metodického postupu 
týkajícího se přípravy vstupních scénářů kategorií zranitelnosti pro potřeby 
vymezení nových zastavitelných ploch.

5  Výsledky a diskuse
Stanovení povodňového rizika bylo docíleno pro dva zvolené přístupy 

lišící se přednastavenými scénáři o funkčním využití území, definovaném na 
základě účelu, pro který bylo povodňové riziko zjišťováno. V procesu přípravy 
vstupních vrstev – map povodňové ohroženosti – se potvrdil pozitivní přínos 
dat z tvorby nového výškopisného mapování metodou LLS. Tato data posky-
tují v kombinaci s geodetickým zaměřením koryta požadované výškopisné 
informace pro stanovení záplavových území a generování vstupních podkladů 
(rastr hloubek, rastr rychlostí), které budou uplatněny při analýze a mapování 
povodňových rizik (Roub aj., 2012). 

Získané dílčí výsledky z 2D hydrodynamického modelu v podobě vstupních 
dat pro analýzu v záplavovém území, kterými jsou rastr hloubek a rastr rychlostí, 
zachycují i lokální deprese a identifikují potenciální místa pro vtok povodňové 
vlny do intravilánu obce, čímž zaručují získání relevantních výsledků i v nava-
zujících analýzách (obr. 3).

Pro získání základních hydraulických parametrů proudění v záplavovém 
území (hloubka, rychlost proudění) v řešeném intravilánu obce a přilehlého 
okolí se rovněž velice pozitivně osvědčilo využití zvoleného 2D numerického 
modelu.

Při provádění analýz v záplavovém území (obr. 4), které se týkaly posouzení 
možnosti pro vymezení nových zastavitelných ploch, byly získány výsledky, jež 
zcela jasně definovaly plochy vhodné pro novou výstavbu a plochy nevhodné 
pro další územní rozvoj. Zároveň však byly získány výsledky, kde nebylo zcela 
možné klasifikovat plochy z hlediska vhodnosti další urbanizace či ponechání 

těchto ploch mimo další rozvoj. V těchto případech bude ještě nutné provést 
stanovení hraničních hodnot pro jasnou definici území, které je, či není vhodné 
zahrnout do zastavitelných ploch. 

Povodňové riziko je obecně definováno nejčastěji mírou pravděpodobnosti 
výskytu nežádoucího hydrologického jevu – nežádoucí povodně. Vzniká za 
předpokladu, nastanou-li současně tři hlavní, vzájemně se ovlivňující skuteč-
nosti, jejichž intenzita určuje jeho rozsah (Havlík a Salaj, 2008). Jde o povodňové 
nebezpečí, zranitelnost a expozici (obr. 5). Ve vazbě na objektivní posouzení 
další urbanizace území je proto nutné nalézt tzv. přijatelné riziko, neboli míru 
rizika, kterou je připraven přijmout každý (jednotlivec, společnost), kdo může 
být ohrožen povodňovou událostí. 

Langhammer (2007) uvádí, že pro snížení rizika souvisejícího s daným přírod-
ním procesem je nutné snížit alespoň jednu ze stran pomyslného trojúhelníka 
představujícího oblast rizika. Složka ohrožení je z hlediska povodní ve vazbě na 
svou stochastickou povahu jev neovlivnitelný. Druhá složka je představována 
expozicí prostředí vzhledem k povodňovému ohrožení. V daném případě se 
jedná o majetek a přírodní prostředí, které je vystavené povodni. Přestože je 

Obr. 4. Záplavové území na podkladě katastrální mapy
Fig. 4. The flood area on the basis of cadastral maps

Obr. 3. Ukázka vstupních dat – rastr hloubek
Fig. 3. Example of input data – raster of the depths
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snížení této složky velice obtížné, 
a  to i ve vazbě na stále rostoucí 
hodnotu majetku – ať movitého 
či nemovitého charakteru – je 
právě daná komponenta přístupu 
vhodná pro její snížení. Vhodným 
nástrojem pro toto snížení mohou 
být jak ekonomické nástroje jako 
například výše pojistného či daní, 
tak především nástroje charakteru 
územního plánování, jež mohou 
definovat podmínky pro funkční 
využití území v  lokalitách, které 
jsou z  hlediska potenciálního 
ohrožení nevhodné. Zranitelnost 
jako třetí složka modelu rizika je chápána jako stav prostředí, které je vystaveno 
povodňovému ohrožení, ovlivňující velikost rizika. 

Jak je uvedeno ve stavebním zákoně (§ 19 odst. 1 písm. g), je jedním z úkolů 
územního plánování vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí 
přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým 
způsobem. S ohledem na danou skutečnost je nutné hledat strategii urbanis-
tického rozvoje měst a obcí, jež bude tento bod reflektovat.

Popisovaný přístup předpokládá vyhotovení map povodňového rizika nejen 
podle scénářů povodňových událostí, ale rovněž ve scénářích pro jednotlivé 
funkční plochy využití území. Získána je tak představa o povodňovém riziku 
pro různé scénáře zastavění území, tj. pro alternované funkční využití v nově 
uvažovaných zastavitelných plochách. Zároveň je nutné kalkulovat s druhot-
ným dopadem případného zastavění území, a to s omezením transformačního 
účinku území, které je plánováno zahrnout do zastavitelných ploch.

6  Závěr
V současnosti se nacházíme v době, kdy dochází k markantnímu rozvoji 

informačních technologií. Trendy tohoto rozvoje se logicky promítají i do 
problematiky týkající se povodní. Především jde o rozvoj informačních tech-
nologií na bázi GIS, které dnes představují neoddělitelnou součást preventivní 
ochrany před povodněmi.

Povodně obecně představují extrémní projevy srážko-odtokového procesu, 
které jsou nedílnou součástí přírodního prostředí a krajiny, na jejímž spoluvy-
tváření se významným způsobem podílejí (Langhammer, 2007).

Problematika ochrany před živelními pohromami se dostává v důsledku 
událostí z posledních let stále více do popředí. V souvislosti s tím nabývá na 
významu i územní plánování jako vhodný nástroj pro omezení stavební čin-
nosti v záplavovém území, který nebyl v minulosti mnohdy respektován. Tato 
skutečnost se rovněž stala impulzem ke změnám v legislativě i v přístupech 
při zpracování nových územních plánů.

Stanovení povodňového rizika na podkladě ÚPD je nyní již nedílnou 
součástí systémové přípravy v ochraně před povodněmi vedoucí k eliminaci 
dopadů povodňových situací. Aplikovaný přístup vyhotovení map povodňové 
ohroženosti prokázal své opodstatnění. Vzhledem k dosaženým výsledkům je 
nutné rovněž konstatovat, že ÚPD je vhodným podkladem pro rizikovou ana-
lýzu, která poskytuje vhodný nástroj jak pro vymezení stupně povodňového 
rizika v již zastavěném území, tak i pro vymezení nově zastavitelných ploch. 

Při zpracování nové ÚPD je proto nezbytné usilovat o vytvoření prostorové 
rovnováhy mezi hospodářským rozvojem a urbanizací území na jedné straně 
a potřebami využít tohoto území ke zpomalení odtoku a akumulaci vody na 
straně druhé. Veškerá opatření na ochranu před povodněmi musí sledovat 
dopad na životní prostředí (Strategie, 2000). 

Strategický dokument pro plánování v oblasti vod představuje Plán hlavních 
povodí České republiky, který vychází ze směrnice 2000/60/ES a jehož závazná 
část byla vyhlášena nařízením vlády č. 262/2007 Sb. Materiál definuje rámcové 
cíle v ochraně před povodněmi, včetně dílčích cílů pro snížení ohrožení oby-
vatel nebezpečnými účinky povodní a omezení ohrožení majetku, kulturních 
a historických hodnot při prioritním uplatňování principu prevence.

Další výzkum bude proto nutné zaměřit na provedení srovnávacích analýz 
map povodňových rizik s přístupem vycházejícím ze stanovení aktivních zón 
záplavových území. Bude nutné nalézt odpovědi na otázky týkající se pře-
devším definování mezních hodnot s  ještě přípustným využitím území pro 
konkrétní funkční plochy a zároveň definovat podmínky, za kterých je vhodné 
inundační prostory zařazovat do zastavitelných ploch na úkor retenčního 
potenciálu, který tato území nabízí.
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Příspěvek vznikl na základě poskytnutých dat z leteckého laserového skenová-
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Obr. 5. Složky povodňového rizika
Fig. 5. Components of the flood risk
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Use of geographical information systems and territorial planning docu
mentation in flood risk modelling (Pavlíčková, L.; Novák, P.; Roub, R.; 
Hejduk, T.)
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territorial planning documentation – GIS – flood hazard map – map of flood risk 
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The obligation to analyze and map flood risks is required from the 
Member States by the European Parliament Directive 2007/60/EC (Flood 
Directive). The Directive contains a schedule with fixed dates for managing 
the flood events. Flood events (risks) management in terms of the Direc-
tive means to analyze the likelihood of flooding and potential adverse 

effects on human health, the environment, cultural heritage and economic 
activity caused by flooding by developing flood hazard maps and maps 
of flood risk. The basis for the creation of these maps is a territorial plan-
ning documentation. The presented work introduces processing of the 
maps of flood vulnerability and flood risk on the basis of information 
obtained from the territorial planning documentation. Developed vulner-
ability and risk maps were processed to be applicable not only for flood 
protection in the preparatory, i.e. preventive stage (when they are used 
to predict the extent of flood situations, to eliminate their potential and 
help to manage them) but they were also aimed to be useful for deciding 
about land use in terms of defining new areas suitable for building on 
them from the view of different potential flood scenarios and different 
variants of functional use.

RELEVANTNOST VYUŽITÍ DENNÍCH 
DAT O TEPLOTĚ A SRÁŽKÁCH PRO 
TESTOVÁNÍ DOPADU KLIMATICKÝCH 
FAKTORŮ NA SPOTŘEBU PITNÉ VODY 
DOMÁCNOSTMI

Vítězslav Malý, Lenka Slavíková, Michael Rost,  
Lubomír Petružela, Ondřej Vojáček, Jan Kavan

Klíčová slova
spotřeba pitné vody – srážky – teplota – sucho 

Souhrn
Článek se zabývá otázkou, do jaké míry ovlivňují klimatické faktory 

krátkodobou poptávku po pitné vodě ve dvou vybraných oblastech 
České republiky (Hrádek, Strašice). Analýza je založena na denních hyd-
rometeorologických a odběrových datech v období 2004–2009. V rámci 
hodnocení byly použity dvě dílčí statistické analýzy – metodologie CART 
a dekompozice časové řady založené na váhové regresi. Bez ohledu na 
výsledky jednotlivých analýz vyvolává šetření několik metodologických 
otázek, jež se týkají užití denních dat a rozsahu analýzy na těchto datech 
založené.

Úvod
Spotřeba pitné vody domácnostmi1 je proměnnou s významným vlivem na 

celkové využívání vodních zdrojů. Poptávka po pitné vodě je ovlivněna mnoha 
proměnnými od klimatických, přírodních, technických až po faktory socioeko-
nomické. Studie zkoumající vliv klimatických faktorů na spotřebu domácností 
jsou spíše ojedinělé (např. Renwick a Green, 2000; Hewitt a Hanemann, 1995; 
Nieswiadomy a Molina, 1989). 

Cílem článku je představit výsledky výzkumu, v rámci kterého došlo k tes-
tování vlivu klimatických podmínek na celkovou spotřebu pitné vody 
domácnostmi, a  diskutovat některé metodologické problémy související 
s postupy založenými na denní struktuře dat. Analýza se zaměřila na objasnění 
vlivu úrovně teploty a srážek na odběry vody z veřejných zdrojů ve vytipované 
lokalitě ČR během celého roku, s důrazem na období „teplých měsíců“ (květen 
až září). K provedení analýzy bylo využito denních dat o odběru vody z veřej-
ného vodovodu za jednotlivá spotřebiště a dále pak denních hydrometeorolo-
gických dat o úrovni průměrné denní teploty ovzduší a denním úhrnu srážek. 
Sledovaným obdobím byly kvůli dostupnosti dat roky 2004–2009. V  rámci 
hodnocení a konstrukce modelu spotřeby vody domácností bylo využito 
neparametrické klasifikace regresních stromů metodologie CART, analýzy 
sezonní složky spotřeby vody pro objasnění sezonnosti a analýzy suchých 
období s cílem odhalit vliv sucha na krátkodobou spotřebu vody.

Charakteristika zájmového území a zdroje dat
Výběr území byl významně ovlivněn ochotou provozovatele vodovodů 

a  kanalizací poskytnout data o  spotřebě vody v  požadovaném územním 
a časovém rozlišení. Výzkum byl realizován ve dvou lokalitách – obci Hrádek 
a obci Strašice. Demografické charakteristiky obou obcí shrnuje přiložená 
tabulka 1. 

Oblasti leží v těsné blízkosti vojenského újezdu Brdy, jenž významně ovliv-
ňuje přírodní (zejména hydrologické) podmínky obou obcí. Brdské pohoří 
představuje pro obce zásobárnu kvalitní a čisté vody. Dostatečné množství 

1 Jelikož je fakticky nemožné plně oddělit denní spotřebu domácností od spotřeby 
malých a středních podniků a od spotřeby veřejného sektoru, je tento termín zkreslen. 
Jedná se o spotřebu daného zájmového území, od které byla odečtena pouze spotřeba 
velkých podniků, jež byla v evidenci VaK evidována odděleně. 

podzemní a  povrchové vody v  obou lokalitách umožňuje domácnostem 
využívat nejen vodu z vodovodního řadu, ale i z individuálních studní, což se 
děje zejména v obci Strašice. 

V rámci výzkumu bylo pro potřeby ekonometrického testování závislosti 
spotřeby vody na teplotě a srážkách využito struktury dat uvedené v tabulce 2. 
Data jsou uvedena vždy za celé spotřebiště, tj. za všechny podniky a domácnosti 
v dané lokalitě za období 2004–2009.

Odběr vody z vodojemu Janov (pro oblast Hrádek) a z úpravny vody Strašice 
(pro oblast Strašice) je evidován v podobě denních dat (v m3). Pro potřeby ana-
lýzy jsou tato data klíčová, i když je bylo zapotřebí dále očistit. Z těchto dat se 
odvozuje denní odběr vody pro domácnosti, malé a střední podniky a veřejné 
instituce. Jedná se o vodu dodanou z vodojemu nebo přímo z úpravny do 
příslušného spotřebiště. Tento údaj se v rámci získaných dat pro obě spotře-
biště nazývá voda vyrobená (VV) a zahrnuje v sobě vodu fakturovanou (VF) 
u jednotlivých odběratelů, ztráty ve vodovodní síti (Zt) a vodu využitou pro 
úpravnu vody (Vúp). Voda vyrobená se tedy skládá podle vzorce

VV = VF + Zt + Vúp.

Rozdělení odběru vody do oblasti Hrádek a Strašice znázorňuje obr. 12, 
z něhož je patrné, že odběr vody z vodojemu Janov byl takřka dvakrát vyšší 
než odběr vody z úpravny vody Strašice. Tento rozdíl byl dán odběrem vody 
pro podnik Železárny Hrádek, a.s., jenž odebíral v průměru 24 % vody z celé 
denní spotřeby, a také většími ztrátami ve vodovodním řadu, které dosahovaly 
ve sledovaném období pro město Hrádek až 61 %. U obce Strašice to bylo 
maximálně 49 %. 

Z výsledků provedených popisných charakteristik vyplývá, že 50 % hodnot 
odběru vody pro lokalitu Hrádek se pohybuje v intervalu 264,4 až 361 m3 za den 
a 170,6 až 229,9 m3 za den pro obec Strašice. Odběry vody v obou oblastech 
jsou přitom pevně ohraničeny minimálními odběry, tj. v oblasti minimálních 
odběrů je menší variabilita, kdežto maximální odběry v rámci rozdělení spotře-
by mají variabilitu větší. To svědčí o tom, že obě spotřebiště odebírají pro svou 
potřebu relativně pevně stanovené minimální množství vody, které posléze 
roste v závislosti na faktorech ovlivňujících denní potřebu.

Klimatická data byla získána od Českého hydrometeorologického ústavu 
(dále jen ČHMÚ). Data o denních úhrnech srážek byla změřena ve srážkoměrné 
stanici Holoubkov, denní průměrná teplota byla naměřena v klimatologické 
stanici Plzeň-Bolevec pro období od roku 2002 do roku 2004 a v klimatologické 
stanici Plzeň-Mikulka pro období 2005 až 2009. Tato meteorologická stanice je 
blíže zájmovému území, nicméně zahájila provoz až v roce 2005, proto musela 
být data z jejího měření doplněna o data ze vzdálenější stanice Plzeň-Bolevec. 
Srážkoměrná stanice Holoubkov se nachází 5 km od zájmových oblastí, Plzeň-
Bolevec a Plzeň-Mikulka ve vzdálenosti cca 25 km.

2  Rozdělení bylo provedeno prostřednictvím kernelovského odhadu hustoty pravdě-
podobnosti s využitím gaussovského jádra a dále prostřednictvím Box-Whiskersova dia-
gramu. Numerické vyhodnocení bylo provedeno prostřednictvím základních popisných 
charakteristik spolu s odhady vybraných kvantilů.

Charakteristiky Hrádek Strašice
Počet obyvatel 3 003 2 436
Počet č. p. 514 606
– bytové domy 6 % 4 %
– rodinné domy 76 % 66 %
– sezonní nemovitosti (chaty) 18 % 30 %
Průměrná spotřeba vody z vodovodu 106 l/osoba/den 83 l/osoba/den
Počet obyv. připoj. na vodovodní síť v % 96 % 91 %
Nadmořská výška 440 m 498 m 
Průměrný roční úhrn srážek (1961–1990) 501–600 mm 601–700 mm
Počet velkých podniků 1 1*

*  V rámci Strašic jsou jako velký odběratel evidována bývalá vojenská kasárna, ve kterých 
v současnosti působí několik firem. Ty dohromady tvoří jeden celkový odběr za kasárna.

Zdroj: Český statistický úřad (2010), Pšeničková (2006), VOSS, a.s., údaje z rozhovorů

Tabulka 1. Demografické ukazatele
Table 1. Demographic indicators
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Práce s daty a analýza 
Získaný datový soubor informací o odběrových 

charakteristikách zájmových území byl nejprve 
očištěn, jelikož data o odběru vody z vodojemu 
Janov (oblast Hrádek) a úpravny vody Strašice byla 
evidována pro celé spotřebiště bez zohlednění 
úrovně ztrát a dalších zkreslujících faktorů. Hydro-
meteorologická data nebylo zapotřebí upravovat. 
Úprava hrubých dat o  odběru vody vycházela 
z rovnice určující spotřebu domácností a malých 
a středních podniků (VV = VF + Zt + VFvp+ Hv)3. 
Denní odběry vody z vodojemu a úpravny vody 
byly nejprve očištěny o ztráty ve vodovodní síti, 
které byly vypočítány z měsíčních údajů o ztrátách 
za každé čtvrtletí v  zájmových oblastech, tedy 
separátně pro oblast Hrádek i Strašice. Ztráty ve 
vodovodní síti Hrádek se pohybovaly v rozmezí 
od 52 do 61  %, pro síť Strašice pak 33–49  %. 
Posléze byly od těchto dat odečteny denní evido-
vané úniky vody během havárií a odběry velkých 
podniků (Železárny Hrádek, a.s., a areál bývalých 
vojenských kasáren).

Analýza odběru vody v  závislosti na úrovni 
teploty a srážek byla provedena nezávisle pro obě 
zájmové oblasti Hrádek a Strašice tak, aby bylo 
možné obě území vzájemně porovnat. Vzhledem 
k  porušení normality v  distribuci sledovaných 
veličin (spotřeba, srážky, teplota)4 bylo pro další 
konstrukci modelu spotřeby pitné vody v území 
použito neparametrické metody metodologie 
CART. S  ohledem na charakter vysvětlované 
proměnné, tj. spotřeba – odběr vody, bylo 
využito metody regresních stromů (Breiman aj., 
1984). Pro analýzu sezonní složky spotřeby vody 
v  obou územích byla navíc provedena analýza 
časové řady měsíčních úhrnů. Dekompozice byla 
provedena prostřednictvím sezonní a  trendové 
dekompoziční procedury, založené na lokálně vážené regresi. Časová řada 
byla rozložena na tři složky – trend, sezonní složku a reziduální složku (Cle-
veland aj., 1990). Statistické propočty byly doplněny srovnávací analýzou 
v rámci 13 identifikovaných suchých období. 

Výsledky analýzy 
Statistické vyhodnocení dat pomocí metodologie CART bylo zpracováno 

zvlášť pro obě oblasti. V rámci prvního modelu byla zahrnuta celoroční data, 
v rámci druhého modelu byla analýza omezena na období teplých měsíců 
květen–září. Ve všech případech však výsledky prokázaly velmi nízkou vari-
abilitu odběrů vody v závislosti na teplotě a srážkách (predikční schopnost 
modelů se pohybovala od 0,3 do 10,3 %). Spotřeba pitné vody domácnostmi 
je proto významněji ovlivněna jinými než sledovanými faktory. Při odvozo-
vání regresních stromů se prakticky neuplatnila proměnná srážky, ale pouze 
teplota vzduchu a „roční období“. Z predikčního modelu lze tedy usuzovat, 
že odběr vody je na základě analyzovaných dat spíše závislý na teplotě než 
na srážkách, a to jen velmi málo. 

Z  dekompozice časových řad vyplynulo sezonní kolísání odběru vody 
kolem trendu, který má spíše neklesající tendenci – od května do konce 
července dochází k periodickému nárůstu odběru vody. Měsíce září, říjen 
a listopad jsou z hlediska odběru podprůměrné. 

Vzhledem k nízkým predikčním schopnostem modelů byla další pozornost 
zaměřena na identifikaci období sucha v letech 2004–2009. K určování sucha 
a jeho intenzity je v meteorologii využíváno celé řady indexů (Palmerův index, 
Thornthwaitův index srážkové efektivity, Mungerův index a podobně). Pro 
účely analýzy vztahu odběru vody na suché období během letních měsíců 
se v práci vycházelo z Blumenstockova indexu (1942), který sucho definuje 
jako bezesrážkovou periodu, jež je ukončena úhrnem srážek 2,54 mm nebo 
více v posledních 48 hodinách (Heim, 2002). K určení suchého období bylo 
taktéž využito metody, kterou používají ve své práci Potop a Turkott (2007). 
Ti považují za bezesrážková taková období, v nichž nebyly minimálně deset 
po sobě jdoucích dní naměřeny žádné srážky, popř. byly srážky velmi malé 
(do 1 mm) a  celkový úhrn srážek nepřekročil max. 5 mm během pěti po 
sobě jdoucích dnů (Potop a Turkott, 2007). Při hodnocení vlivu teploty bylo 
využito průměrných normálních měsíčních teplot. Za teplotně nadnormální 
období, přispívající k větší intenzitě sucha, byla považována ta období, kdy 
průměrná denní teplota byla po dobu minimálně pěti dnů vyšší než dlou-
hodobý měsíční průměr. 

3  VV = voda vyrobená, VF = voda fakturovaná, VFvp = voda fakturovaná velkým podni-
kům, Zt = ztráty ve vodovodní síti, Hv = havárie.
4  Ověřeno prostřednictvím Shapirova-Wilkova testu.

Pro případ analýzy jsme tedy za suchá období považovali časové periody, 
kdy:
•	 průměrné srážky během časové periody nepřesáhly 1 mm na den a nedošlo 

k jednorázovému srážkovému úhrnu vyššímu než 6 mm, 
•	 bezesrážkové období trvalo minimálně deset po sobě jdoucích dnů,
•	 průměrná teplota ve sledované časové periodě byla vyšší než dlouhodobý 

průměr za daný měsíc.
Tímto způsobem bylo ve zkoumaných zájmových oblastech v  letech 

2004–2009 identifikováno celkem 13 suchých období. Spotřeba pitné vody 
domácnostmi se v těchto obdobích zvýšila, a to v průměru o 9,0 % během 
celého suchého období a o 14,3 % ke konci období5. Výraznější nárůst byl 
patrný v obci Hrádek (10,7 %) než ve Strašicích (7,4 %), a sice v důsledku nižší 
míry využívání studní jako doplňkového zdroje vody. 

Relevantnost použitých dat 
Provedená analýza denních dat nezaznamenala přímý vztah mezi sle-

dovanými klimatickými faktory a spotřebou pitné vody domácnostmi. Na 
základě metodologie CART se sice zjistilo, že odběr vody závisí na teplotě 
ovzduší (s  růstem teploty roste spotřeba vody), ovšem jen ve velmi malé 
míře. Proměnná srážky se v rámci statistické analýzy prakticky neuplatnila. 
Druhým zjištěním je fakt, že predikční schopnost modelu byla velmi nízká 
až mizivá, z  čehož lze usoudit, že klimatické faktory spíše nemají vliv na 
spotřebu vody domácností. Analýza suchých období prokázala rostoucí 
trend ve spotřebě vody domácností v suchých obdobích, i když tento trend 
nebyl absolutní, a s rostoucí intenzitou sucha a jeho délkou roste i úroveň 
spotřeby vody domácností.

Na druhé straně je nutné konstatovat, že analýza denní úrovně dat 
o  spotřebě vody představuje ojedinělý pokus o  podchycení sledovaných 
závislostí. Kvůli obtížné dostupnosti denních dat nebylo v řadě existujících 
hloubkových evropských studií možné provést takto detailní testování (viz 
např. Schleich a  Hillenbrand, 2008). Práce s  daty (zejména nutnost jejich 
očištění o průmyslové podniky, ztráty ve vodovodní síti, havárie atd.) zároveň 
ukázala metodická úskalí zvoleného postupu. 

V plném rozsahu se projevilo propojení odběrů pitné vody z vodovodního 
řadu a individuálního zásobení pomocí studní (byť jako doplňkového zdroje). 
Úroveň tohoto zásobení (objem, rozsah) bylo obtížné určit a po rozhovoru se 
zástupci obou zájmových oblastí odhadujeme objem v rozmezí od 5 m3 do 
12 m3 za celé spotřebiště (přibližně 2–5 %). Z rozhovorů s obyvateli zájmových 

5  V rámci hodnocení vlivu suchých období je nutné počítat s určitým „reakčním obdo-
bím“ na výskyt sucha. Proto bylo považováno za vhodné analyzovat i poslední 1/3 dní 
ze suchého období. 

Data
denní měsíční čtvrtletní roční
odběr vody z vodojemu 
Janov fakturovaná voda ztráty ve vodovodní síti roční souhrny za celé 

spotřebiště
odběr vody z úpravny vody 
Strašice odběr vody pro úpravnu nefakturovaná voda, 

fakturovaná voda
roční ztráty ve vodovodní 
síti

havárie vody odběr vody pro velké 
podniky voda určená k realizaci

voda k realizaci 
a nefakturovaná voda
souhrnný odtok 
z vodojemů

Tabulka 2. Získaná data 
Table 2. Processed data

Zdroj: Vlastní srovnání na základě údajů VOSS Sokolov, s.r.o.

Obr. 1. Rozdělení spotřeby pro Janov (oblast Hrádek) a Strašice
Fig. 1. Distribution of drinking water consumption in Janov village (region Hradek) and Strasice

Zdroj: Vlastní
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oblastí vyplývá, že většina dotazovaných (8 z 11) využívá pro svoji potřebu 
v teplých obdobích i zdroje podzemní vody. 

Otázkou tedy zůstává, zda zvolené klimatické proměnné jsou skutečně 
nevýznamné nebo zda byly výsledky analýzy natolik ovlivněny jinými 
zkreslujícími proměnnými (charakter území, individuální studně, metoda 
očištění dat apod.), že nebyl prokázán přímý vztah mezi klimatickými faktory 
a spotřebou vody domácností.
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The use of daily data to investigate impact of rainfalls and temperature on 
drinking water consumption (Malý, V.; Slavíková, L.; Rost, M.; Petružela, L.; 
Vojáček, O.; Kavan, J.)
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The paper tests impact of rainfalls and temperature on short-term 
drinking water consumption at two selected case sites in the Czech 
Republic. Analysis is based on daily data and brings preliminary results 
developed with the use of the CART methodology. Main focus, however, is 
on the usefulness of such detailed analysis and methodological challenges 
regarding the adjustment of daily data sets on water consumption. 
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SLEDOVÁNÍ TRANSPORTU 
HLINÍKU, ŽELEZA A MANGANU 
V KONTAMINOVANÉ PŮDĚ PO APLIKACI 
FYTOREMEDIAČNÍHO OPATŘENÍ 

Lukáš Trakal

Klíčová slova
kolonový experiment – fytoremediace – rizikový prvek – výměnný obsah – vrba 
(Salix × smithiana) 

Souhrn
Pro zhodnocení fytoremediačního potenciálu vrby (Salix × smithiana, 

Willd.) a transportu Al, Fe a Mn půdním profilem byl proveden kolonový 
experiment. Byly realizovány dvě varianty (varianta kontrola – kolona se 
zeminou a varianta vegetace – kolona se zeminou a vsazeným vrbovým 
roubem), každá v pěti opakováních. Byly stanoveny základní půdní cha-
rakteristiky, tzv. „(bio)dostupné“ obsahy sledovaných rizikových prvků, 
jejich celkové obsahy v biomase a vyluhovatelnost z půdy v závislosti 
na čase. Výsledky této studie poukazují na signifikantní snížení mobility 
Al, Fe a Mn v půdním profilu v přítomnosti experimentálních vrb (Salix 
× smithiana). Dále je z výsledků patrná intenzivní akumulace Mn v nad-
zemních částech (hlavně listech). Akumulace Al a Fe je omezena převážně 
na kořeny. Výsledky této studie indikují synergické chování Al a Fe (tvar 
průběhu koncentrace Al a Fe ve výluhu). 

1  Úvod
Na kontaminaci půd se podílí celá řada anorganických i organických látek, 

jejichž zdrojem může být jak antropogenní činnost, tak i přirozené procesy. Mezi 
často sledované půdní kontaminanty patří rizikové prvky. Termínem rizikový 
prvek (dále jen RP) je obecně myšlen prvek (většinou kov), který se stává rizi-
kovým po překročení určitých koncentrací v půdním prostředí. Rizikové prvky 
se tedy mohou významným způsobem podílet i na kontaminaci zemědělských 
půd, což patří mezi často diskutované ekologické problémy dnešní doby. 
Pokud se tyto RP dostanou do půdy, přetrvávají v ní tisíce let a je velmi obtížné 
eliminovat jejich negativní účinky na rostliny, na úrodnost půdy a následně i na 
člověka (Alloway, 1990). V konečném důsledku může vlivem jejich transportu 
v půdě dojít ke kontaminaci podzemních nebo povrchových vod. 

Oproti nejčastěji sledovaným RP, jako jsou Cd nebo Pb, které způsobují 
kontaminaci půd již v poměrně nízkých koncentracích (Cd = 1,4 mg/kg sušiny; 
Pb = 9,3 mg/kg sušiny; Metodický pokyn MŽP, 2011), patří mezi RP i tzv. poten-

ciálně rizikové prvky (např. Zn, Al, Fe nebo Mn), které se stávají rizikovými až po 
překročení určitých limitních koncentrací. V případě Al je tato mezní koncent-
race pro ohrožení kvality podzemní vody vymýváním ze zeminy 55 000 mg/kg 
sušiny, pro Fe je 640 mg/kg sušiny a pro Mn 57 mg/kg sušiny (Metodický pokyn 
MŽP, 2011). V České republice je v porovnání s dalšími zeměmi kontaminace 
RP obecně poměrně nízká, existují však oblasti, kde obsahy RP v zemědělsky 
obhospodařovaných půdách překračují povolené limity. Mezi takto postižená 
území patří i oblast Příbramska, kde se v minulosti na kontaminaci půd podí-
lela intenzivní těžba nerostných surovin a  jejich následné zpracování nebo 
opakovaný únik odpadních vod z odkališť při protržení jejich hrází v průběhu 
povodní. Konkrétně se v této oblasti celkové obsahy Al blíží jeho limitní kon-
centraci a obsahy Fe a Mn jsou překročeny až 25krát. Je tedy patrné, že i tyto 
tři prvky patří v oblasti Příbramska mezi rizikové. 

Takto kontaminované půdy je třeba určitým způsobem sanovat (remedio-
vat), aby došlo ke snížení negativního dopadu na životní prostředí. Jako jedno 
z aplikovatelných remediačních opatření šetrných k životnímu prostředí lze 
uvést i použití rychle rostoucích dřevin (dále jen RRD) v takto postižených oblas-
tech (Vysloužilová aj., 2003; Baum aj., 2006; Huynh aj., 2008; Zimmer aj., 2009). 
S použitím RRD je tedy možné omezit negativní účinek RP na životní prostředí, 
konkrétně snížit mobilní frakci RP v půdě. Na toto téma bylo již v minulosti 
publikováno velké množství prací, kdy bylo pomocí laboratorních experi-
mentů zkoumáno množství dostupné frakce (Novozamsky aj., 1993; Száková 
aj., 2000; Filgueiras aj., 2002; Chung aj., 2005), nebo sledování akumulace RP 
v rostlinách s použitím nádobových experimentů (Tlustoš aj., 2007; Száková 
aj., 2009). Z těchto důvodů byl realizován kolonový experiment, kterým bylo 
možné experimentálně lépe kontrolovat dané podmínky (zálivku, množství 
odteklé půdní vody atd.). Hlavním cílem této práce bylo popsat transport 
Al, Fe a Mn v půdě po aplikaci vrby (Salix × smithiana, Willd.) jako vhodného 
fytoremediačního opatření. 

2  Materiál a metody
2.1  Kolonový experiment 

Experiment koncipovaný pro sledování transportu RP byl založen pomocí 
kolon umístěných ve skleníku. Jedná se o válcové nádoby (20 × 35 cm; obr. 1) 
s perforovaným dnem, které byly naplněny vždy 10 kg kontaminované zeminy 
(varianta kontrola – K). Do nasypané kontaminované zeminy byly následně 
vsazovány 25 cm dlouhé řízky vrby (varianta vegetace – V). Každá varianta 
byla realizována v pěti opakováních. 

Zálivka byla řešena instalací Mariottových lahví ke každé koloně (Hillel, 
1998), kdy byl zajištěn konstantní přítok 1,5 l deionizované vody každé tři dny 
po celou dobu dvou následujících vegetačních sezon. Vyteklá půdní voda byla 
zachytávána do instalovaných PE lahví a průběžně analyzována. Ve středu válce 
každé kolony byl také instalován rhizon, tedy zařízení na odběr půdní vody 
(vodorozpustné frakce Al, Fe a Mn; obr. 1).
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2.2  Půda
Půda byla vzorkována v  oblasti Příbramska, tj. regionu dlouhodobě 

zatíženém těžbou a zpracováním rud. Studovaná půda byla klasifikována jako 
kambizem glejová. Půdní vzorky byly odebrány z orniční vrstvy (0–25 cm), 
usušeny do konstantní hmotnosti, sítovány na jemnozem I (< 2 mm) a homo-
genizovány. U vzorků byly stanoveny základní půdní charakteristiky a obsahy 
RP (tabulka 1).

Půdní pH bylo měřeno v extraktu s deionizovanou vodou a 0,01M roztokem 
CaCl2 v poměru 1 : 1,25 (w/v). U půdních vzorků byla stanovena kationtová 
výměnná kapacita (KVK) v roztoku 0,1M BaCl2 v poměru 1 : 50 (w/v). Hlavní 
anionty, jako jsou F-, Cl-, NO2

-, Br-, PO4
3-, SO4

2- a NO3
-, byly stanoveny pomocí 

iontové chromatografie ICS 90 (Dionex, USA). Dostupné formy hlavních kation-
tů, jako jsou Ca2+, K+ a Mg2+ získané pomocí půdní extrakce Mehlich III (Zbíral, 
2000), byly stanoveny s  použitím plamenového atomového absorpčního 
spektrometru (F-AAS, Varian 280FS, Austrálie). Obsah rozpuštěného organic-
kého uhlíku (DOC) byl po získání výluhu s použitím 0,01M CaCl2 (Houba aj., 
1986) stanoven kolorimetrickou metodou s použitím přístroje (Skalar++ Sys., 
Holandsko). Obsah celkového organického uhlíku v půdě (TOC) byl stanoven 
tzv. mokrou oxidací s K2Cr2O7 s měřením absorbance při 590 nm (Sims a Haby, 
1971). Celkový obsah Al, Fe a Mn v půdě byl stanoven v mineralizátech meto-
dou optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES 
Varian VistaPro, Austrálie). Na konci experimentu byly stanoveny výměnné 
obsahy těchto RP pomocí extrakcí v: (i) 0,01M KNO3 (desorbované množství 
daných RP); (ii) 0,01M CaCl2 a (iii) 0,11M CH3COOH, všechny v poměru 1 : 20 
(w/v). Výsledný supernatant byl následně analyzován pomocí ICP-OES k získání 
výměnných obsahů Al, Fe a Mn.

2.3  Rostlina
Klon vrby (S. × smithiana, Willd.) byl zvolen pro fytoremediační experiment. 

Tento klon byl vybrán vzhledem ke své vysoké akumulaci RP (Vysloužilová aj., 
2003). Po první vegetační sezoně experimentu byla sklizena pouze nadzemní 
biomasa, zatímco koncem druhé vegetační sezony byly sklizeny kromě nad-
zemní biomasy i kořeny. U nadzemní biomasy byly odděleny listy od stonků 
a kořeny byly důkladně omyty deionizovanou vodou. Takto připravená biomasa 
byla usušena (60 °C) a homogenizována. 

Rostlinný materiál byl rozložen suchou cestou s využitím oxidačních plynů 
(O2 + O3 + NOx) v mineralizátoru Apion (Tessek, CZ). Obsahy RP v extraktech 
byly stanoveny pomocí ICP-OES. 

2.4  Statistika 
Výsledná data byla zpracována pomocí analýzy rozptylu jednoduchého 

třídění k prokázání signifikantních efektů jednotlivých opatření a vlivu samotné 
RRD. Analýzy byly provedeny v programu Statistica v 7.0 pro Windows (Statsoft 
Inc. Tulsa OK, USA). Porovnání variant bylo realizováno pomocí jednofaktorové 
analýzy (ANOVA) s následným Tukeyho testem (p < 0,05).

3  Výsledky a diskuse
3.1  (Bio)dostupnost Al, Fe 
a Mn

Výměnná frakce sledova-
ných RP, simulující potenciálně 
dostupný podíl, byla definová-
na podle jejich obsahu v extrak-
tech KNO3, CaCl2 a  CH3COOH 
(tabulka 2). Z  těchto výsledků 
vyplývá, že přítomnost RRD 
(varianta K) na konci experi-
mentu signifikantně snížila 
výměnný obsah sledovaných 
RP oproti variantě kontrolní, 
a to ve všech případech. Tento 
fakt lze vysvětlit (i) produkcí kořenových exudátů v průběhu obou vegetač-
ních sezon, které způsobily kontinuální mobilizaci silněji vázaných RP do 
„vodorozpustné“ frakce (Dakora a Phillips, 2002), a (ii) příjmem těchto RP do 
rostlin (diskutováno níže). Dále je z výsledků patrné, že pouze malá část Fe je 
tzv. „(bio)dostupná“, což je pravděpodobně způsobeno vysrážením převážně 
Fe3+ ve formě (hydro)oxidů železa (Adriano, 2001). 

Účinnost použitých extrakčních činidel byla rozdílná. Nejnižší výměnné 
obsahy byly docíleny pomocí 0,01M CaCl2, který je považován za nejlépe repre-
zentující tzv. „(bio)dostupnou“ frakci. Nejvyšší účinnost extrakce Al a Fe byla 
zaznamenána pomocí 0,01M KNO3, pravděpodobně v důsledku jejich iontové 
výměny za K+ (Drábek aj., 2005). V případě Mn byla extrakce pomocí 0,01M KNO3 
omezena. Nejúčinnějším extrakčním činidlem byl v případě Mn roztok 0,11M 
CH3COOH. Tento fakt může souviset s vyšší citlivostí Mn na změnu hodnoty pH, 
která byla nejnižší právě u 0,11M CH3COOH (pH = 4,80; Rauret aj., 1999).

3.2  Příjem Al, Fe a Mn a produkce biomasy 
Produkce nadzemní biomasy byla signifikantně vyšší po druhé vegetační 

sezoně v porovnání s předchozí sezonou (obr. 2). Tento fakt je s největší prav-
děpodobností způsoben (i) lepším prokořeněním a částečným vyčerpáním 
přístupných obsahů RP z půdní kolony (a  to nejen Al, Fe a Mn) v průběhu 
prvního roku experimentu (Trakal aj., 2011).

Celkové obsahy Al a  Fe v  nadzemní biomase vybraných klonů (Salix × 
smithiana, Willd.) byly dvojnásobně vyšší v  listech v porovnání s obsahy ve 
stoncích během sklizně po první vegetační sezoně (tabulka 3). V průběhu druhé 
vegetační sezony byly celkové obsahy Al a Fe v nadzemní biomase podobné 

Obr. 1. Schéma kolonového experimentu
Fig. 1. Scheme of the column experiment

pH CEC  
(mmol/kg)

TOC  
(%)

DOC 
(g/kg)

Celkový obsah (g/kg)

H2O CaCl2 Al Fe Mn
6,75 6,38 57,4 2,75 1,05 4,71 ± 0,28 16,0 ± 0,9 1,34 ± 0,17

Obsah hlavních kationtů a aniontů (mg/kg)

Ca2+ K+ Mg2+ F- Cl- (NO3)- (PO4)3- (SO4)2-

2 718 118 171 8,23 29,8 299 14,5 107

Tabulka 1. Základní charakteristiky studované kontaminované půdy
Table 1. Basic characteristics of studied contaminated soil

  Vodorozpustný 
obsah*(µg/kg)

Výměnný obsah(mg/kg)

0,01 M KNO3
** 0,01 M CaCl2

*** 0,11 M CH3COOH

K
Al 481 ± 94a 99,3 ± 3,3a 21,7 ± 3,8a 75,2 ± 10,1a

Fe 269 ± 83a 31,2 ± 0,9a 7,69 ± 1,58a 17,4 ± 4,0a

Mn 3,38 ± 1,06a 3,33 ± 0,16a 13,1 ± 0,33b 136 ± 3a

V
Al 51,3 ± 19b 68,0 ± 4,5b 13,1 ± 3,4b 48,8 ± 3,0b

Fe 29,8 ± 11b 20,0 ± 1,2b 4,38 ± 1,14b 6,86 ± 0,89b

Mn 0,59 ± 0,13b 4,77 ± 0,11b 23,2 ± 0,2a 116 ± 2b

*stanoven pomocí vzorkovacích rhizonů
**odpovídá desorbovanému množství sledovaných RP z půdy 
***nejlépe reprezentuje tzv. „(bio)dostupný“ obsah sledovaných RP 

Tabulka 2. Výměnné obsahy Al, Fe a Mn v půdě pro varianty K a V; zobrazená 
data vyjadřují aritmetický průměr ± směrodatná odchylka (n = 5); data se 
stejným symbolem pro každou z variant jsou statisticky identická
Table 2. Exchangeable Al, Fe and Mn content in the soil for V and K variants; 
data shown are means ± standard deviation (n = 5); data with the same 
symbol for each variant are statistically equal 

a, b  Pokud jsou indexy pro každou z variant od sebe odlišné, jde o statisticky významné 
rozdíly (na hladině významnosti; p < 0,05).

Obr. 2. Množství biomasy v daných částech vrb pro obě vegetační sezony; 
zobrazená data vyjadřují aritmetický průměr ± směrodatná odchylka (n = 5); 
data se stejným symbolem pro oba vegetační roky jsou statisticky identická; 
porovnány pouze listy a stonky; množství kořenů bylo stanoveno pouze na 
konci dvouletého kolonového experimentu
Fig. 2. Biomass quantity in the willow parts for both vegetation periods; 
data shown are means ± standard deviation (n = 5); data with the same 
symbol for each vegetation period are statistically equal; compared are 
only leaves and stems; roots quantity was determined only at the end of 
two-year experiment
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jako v roce předešlém. Tento fakt je způsoben podobným obsahem těchto 
RP v mobilní vodorozpustné frakci v obou vegetačních sezonách (viz níže). 
Akumulace Al a Fe v kořenech oproti nadzemní biomase experimentálních 
vrb byla na konci dvouletého kolonového experimentu 100násobně vyšší 
v případě Al a 13násobně vyšší v případě akumulace Fe. Akumulace Mn je 
převážně soustředěna v listech, kdy pouze necelých 40 % z celkově přijatého 
Mn bylo soustředěno v kořenech, jak poukazuje i práce Piczaka aj. (2003). 
Příjem Mn v průběhu druhé vegetační sezony byl však snížen na 1/3 oproti 
sezoně předešlé, což je nejspíše zapříčiněno vyčerpáním tzv. „(bio)dostupného 
množství“ Mn v průběhu první vegetační sezony (viz níže). 

3.3  Půdní výluh Al, Fe a Mn
Přítomnost RRD měla v konečném důsledku pozitivní vliv i na snížení trans-

portu sledovaných RP (obr. 3). Konkrétně z průběhu výluhu v obou vegetačních 
sezonách vyplývá, že došlo k postupnému snižování koncentrací Mn v půdním 
výluhu, a to jako výsledek kontinuálního příjmu tohoto prvku použitými vrbami 
(tabulka 3). Mangan může být rostlinami efektivně akumulován v důsledku 
svého esenciálního charakteru (Shar aj., 2002). V případě Al oscilovala jeho 
koncentrace kolem hodnoty 5 mg/l, a to v průběhu obou vegetačních sezon. 
Tvar průběhu koncentrace Al ve výluhu nejspíše reflektuje intenzitu příjmu 
Al rostlinou (RRD) v daném týdnu. Tvar průběhu koncentrace Fe ve výluhu je 
identický průběhu Al s tím rozdílem, že průměrná hodnota koncentrace pro obě 
vegetační sezony je 2,5 mg/l. Tato skutečnost obecně jen potvrzuje synergické 
chování Al a Fe, na což poukazuje práce Cervini-Silvy a Sposita (2002). 
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Celkový obsah prvku v biomase (mg/kg)

Al Fe Mn

2009
Listy 12,3 ± 7,2a 44,3 ± 8,4b 243 ± 83b

Stonek 6,62 ± 3,07a 14,4 ± 1,5b 28,3 ± 4,7b

2010
Listy 19,0 ± 9,8a 36,4 ± 9,4a 101 ± 33a

Stonek 6,80 ± 1,54a 11,5 ± 1,3a 21,7 ± 3,5a

Kořeny* 1 259 ± 201 602 ± 61 155 ± 12

 *Analýzy kořenů byly prováděny pouze na konci dvouletého experimentu.

Tabulka 3. Celkové obsahy sledovaných prvků v daných částech vrb pro 
obě vegetační sezony; zobrazená data vyjadřují aritmetický průměr ± smě-
rodatná odchylka (n = 5); data se stejným symbolem pro každou z variant 
jsou statisticky identická
Table 3. Total elements content in the willow parts for both vegetation 
periods; data shown are means ± standard deviation (n = 5); data with the 
same symbol for each variant are statistically equal

a, b Pokud jsou indexy pro každou část rostlin v daném roce od sebe odlišné, jde 
o statisticky významné rozdíly (na hladině významnosti; p < 0,05).

Obr. 3. Půdní výluh v  průběhu obou vegetačních sezon; zobrazená data 
vyjadřují aritmetický průměr ± směrodatná odchylka (n = 5) 
Fig. 3. Soil leachate during both vegetation periods; data shown are means 
± standard deviation (n = 5)

4  Závěr
Výsledky této studie prokázaly významné snížení mobility Al, Fe a  Mn 

v půdním profilu v přítomnosti experimentálních vrb (Salix × smithiana). Dále 
je z výsledků patrná intenzivní akumulace Mn v nadzemních částech (hlavně 
listech). Akumulace Al a Fe je omezena převážně na kořeny. Výsledky také 
indikují synergické chování Al a Fe. 
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Monitoring of Al, Fe and Mn transport in contaminated soil after phytore
mediation (Trakal, L.)

Keywords
column experiment – phytoremediation – risk elements – exchangeable content 
– willow (Salix × smithiana)

A column experiment situated under greenhouse conditions was imple-
mented in order to assess willow efficiency in the soil for phytoremediation 
and to evaluate the transport of Al, Fe and Mn through the soil profile. Two 
scenarios were compared: soil column without vegetation and with planted 
willows (each in five replicates). Basic soil characteristics, “(bio)available” 

content of monitored risk elements and total risk element content in the 
willow tissues were determined. Additionally, a soil leachate was monitored 
over a period of time. The main findings of this study showed significant 
decrease of Al, Fe and Mn transport through the soil profile in the presence 
of willow (Salix × smithiana). Additionally, Mn was accumulated predomi-
nantly into the willow leaves. Al and Fe were accumulated mainly in the 
roots. Furthermore, results showed synergic behaviour of Al and Fe in the 
soil (leaching process was equal for these two elements).

Ing. Lukáš Trakal
Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze 

trakal@fzp.czu.cz
Příspěvek prošel lektorským řízením.

NOVÉ POZNATKY Z KALIBRACE 
ATYPICKÝCH MĚŘIDEL A VLIVU 
TEPLOTY VODY PŘI KALIBRACI 
V ČESKÉ KALIBRAČNÍ STANICI 
VODOMĚRNÝCH VRTULÍ

Daniel Mattas, Libuše Ramešová

Ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, v.v.i., je v činnosti Česká 
kalibrační stanice vodoměrných vrtulí (ČKSVV). Kalibrace vodoměrných vrtulí se zde 
provádí od roku 1930 nepřetržitě dodnes. Stanice je jediným a unikátním akreditovaným 
pracovištěm v celé České republice. ČKSVV se svým vybavením (otevřená přímá nádrž 
o rozměrech 250 x 2,5 m s hloubkou vody 1,8 m; kalibrační vozík s pracovním rozsahem 
rychlostí pojezdu 0–10 m.s-1) řadí na jedno z předních míst v Evropě. 

Několik stručných informací o vzniku a zařízení této kalibrační stanice:
V  roce 1930 byl ve Státním výzkumném ústavu hydrotechnickém v  Praze-Podbabě 

(předchůdce Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i.) uveden do 
provozu velký víceúčelový pokusný žlab napájený říční vodou z plavebního kanálu Tro-
ja–Podbaba. Celková délka velkého pokusného žlabu sestávajícího z vtokových objektů, 
vyrovnávací trati, vlastního pokusného žlabu, měrné nádrže a zaústění odpadu ze žlabu 
do Vltavy pod plavebními komorami v Podbabě dosahuje cca 250 m.

Obr. 1. Průhled do kalibračního žlabu s kalibračním vozíkem
Fig. 1. View of calibration tank with the trolley

Obr. 2. Elektromagnetické měřidlo připravené ke kalibraci
Fig. 2. Electromagnetic flow meter prepared for calibration

Obr. 3. Změna sklonu kalibrační křivky elektromagnetického měřidla v čase
Fig. 3. Time change of slope of the calibration relation of an electromag-
netic flow meter

Pro kalibraci vodoměrných vrtulí se používá úsek (obr. 1) oddělený od ostatních částí 
žlabu stavidlovými uzávěry vzdálenými od sebe 182,6 m. Žlab má svislé stěny, jeho dno je 
ve spádu 0,4 ‰. Hloubka žlabu je na konci 2,130 m (u stavidla na konci žlabu) a na začátku 
2,057 m (u regulačního stavidla). Hloubky vody jsou pak o 0,30 m menší než hloubky žlabu, 
to znamená, že na konci žlabu je hloubka vody 1,830 m a na začátku žlabu 1,757 m. Šířka 
žlabu je 2,500 m a je stejná po celé délce 182,6 m. Jedná se tedy o přímou otevřenou 
nádrž o objemu vody 818,7 m3. 

Česká kalibrační stanice vodoměrných vrtulí je akreditovanou kalibrační laboratoří, která 
svým zákazníkům poskytuje služby spočívající v kalibraci vodoměrných vrtulí a dalších pří-
strojů měřících bodovou rychlost proudění (zejména elektromagnetických měřidel), které 
lze kalibrovat v souladu s normou ČSN ISO 3455 Měření průtoků v otevřených korytech 
– Kalibrace vodoměrných vrtulí s rotačním prvkem v přímých otevřených nádržích. 

V této souvislosti bychom chtěli upozornit, že její nejnovější verze z roku 2007 oproti 
verzi národní, založené na původním znění z roku 1976, již jmenovitě uvádí i kalibraci 
měřidel elektromagnetických.

U kalibrace elektromagnetických měřidel (příklad měřidla viz obr. 2) bychom se chtěli 
zastavit. Tyto přístroje jsou v poslední době stále oblíbenější – je to vcelku pochopitelné, 
protože ve srovnání s klasickou vrtulí mají řadu výhod. Nemají pohyblivé části, takže je 
s nimi možno měřit i ve vodách nesoucích větší množství rozměrnějších nečistot (např. ve 
stokách) nebo mezi vodní vegetací, dovolují i měření rychlostí natolik nízkých, že standardní 
vrtule je již není schopna registrovat, jejich údržba je ve srovnání s vrtulí jednodušší a méně 
náročná a v neposlední řadě displej měřidla udává přímo měřenou rychlost, bez nutnosti 
jejího výpočtu z kalibrační rovnice. Na druhou stranu je jejich kalibrace náročnější než 
kalibrace klasických vrtulí, protože – s ohledem na nutnost odečítání měřených rychlostí 
přímo z displeje měřidla – je nelze kalibrovat v automatickém režimu, ale je nutná ruční 
obsluha kalibračního vozíku.

Několik málo majitelů těchto měřidel je nechává kalibrovat pravidelně. Zde je zajímavé, 
že u některých přístrojů se poměrně výrazně projevuje pravděpodobně vliv stárnutí; např. 
u jednoho z nich došlo za 11 let ke změně sklonu kalibrační křivky z hodnoty 1,0058 na 
hodnotu 0,8164 (obr. 3), tedy velmi podstatně. Podobně další měřidlo bylo již při první 
kalibraci v ČKSVV dosti vychýlené. Na obr. 4 uvádíme pro ilustraci jeho kalibrační graf – je 
zřejmé, že chyba dosahuje hodnoty téměř 8 %. Nutno však poznamenat, že nevíme, jak 
dlouho před kalibrací bylo toto měřidlo vyrobeno či užíváno.

Z těchto empirických poznatků i přes to, že jsou doposud značně kusé, či spíše ojedinělé, 
jednoznačně vyplývá, že i indukční (elektromagnetická) měřidla je nutné, má-li být měření 
správné, pravidelně kalibrovat a  nelze se spoléhat na to, že vyhodnocovací jednotka 
přístroje pracuje správně a beze změny i v delším časovém úseku.

V současné době se zabýváme – kromě rutinních činností – též problematikou vlivu tep-
loty na výsledky kalibrace. ČKSVV má totiž mezi ostatními kalibračními laboratořemi tohoto 
druhu značně specifické postavení. Kalibrační nádrž (ve skutečnosti velký hydraulický žlab 
o šířce 2,5 m a hloubce vody 1,8 m využitelné délky 152,5 m) je napájena vodou z Vltavy, 
takže teplota vody během roku kolísá v poměrně širokých mezích, ca od 1 do 22 °C. V rámci 
literární rešerše jsme nalezli jedinou práci, která se tímto problémem zabývá, ale z našeho 
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pohledu má značné slabiny. Proto jsme z archivu ČKSVV vybrali více vrtulí – zatím pouze 
typu Ott C-2 – které byly v posledních letech kalibrovány s různými propelery za různých 
teplot (s každým propelerem nejméně třikrát) a u nichž je předpoklad řádné údržby. 

Výběrem následně prošlo osm vrtulí s propelery typu 1, 2, 3, 5 a 6 (pro propeler typu 
4 nebyl dostatek dat), přičemž ale ne všechny vrtule byly kalibrovány se všemi propelery. 
Počet kalibrací je pro propeler 1 celkem 59, pro propeler 2 celkem 83, pro propeler 3 
celkem 61, pro propeler 5 celkem 60 a pro propeler 6 celkem 54. Tyto počty měření by již 
měly dovolit poměrně spolehlivé statistické zpracování výsledků.

Z předběžných výsledků zatím vyplývá, že vliv teploty se skutečně projevuje, přičemž ale 
pro každý typ propeleru je jeho velikost poněkud jiná. Současně se ukazuje, že (s jedinou 
výjimkou, jejíž příčinu zatím nejsme schopni objasnit) je u všech propelerů téhož typu vliv 
teploty prakticky totožný (obr. 5).

Kromě těchto v zásadě jen kvalitativních poznatků se snažíme též o kvantifikaci vlivu 
teploty pro jednotlivé typy propelerů. Zatím největším problémem bylo nalezení vhod-
ného empirického modelu. Po řadě pokusů se ukázalo, že závislost rychlosti v [ms-1] na 
teplotě t [°C] při daných specifických otáčkách vrtule n [s-1] poměrně nejlépe vystihuje 
velmi jednoduchý model 

kde a  a  b jsou regresní konstanty (obr. 6). Jsme si vědomi toho, že tento model je 
z fyzikálního hlediska pochybný – pro teploty blížící se 0 rostou hodnoty rychlosti nade 
všechny meze. Přesto ale pro teploty větší než 1 °C dává reálné hodnoty a poměrně dobře 
vystihuje průběh dat, přičemž je zatím ve všech případech statisticky významný (což 
neplatilo o složitějších víceparametrických modelech).

Z dosavadních výsledků se zdá, že vliv teploty je prakticky zanedbatelný při teplotách 
větších než 5–7 °C, při teplotách nižších asi bude postačovat jeho vliv zohlednit ve výpočtu 
nejistoty průtoku (podle ČSN ISO 748) uvažováním poněkud vyšší nejistoty kalibračních 
konstant (tabulka E.5 přílohy ČSN ISO 748).

Výsledky budeme po dokončení všech prací publikovat v  některém odborném 
časopise.

Ing. Daniel Mattas, CSc., Ing. Libuše Ramešová 
VÚV TGM, v.v.i., Praha

Daniel_Mattas@vuv.cz, Libuše_Ramešová@vuv.cz

Obr. 4. Kalibrační graf elektromagnetického měřidla s vychýlenými údaji
Fig. 4. Calibration graph of electromagnetic flow meter with biased 
reading

Obr. 5. Vztah v = f(t) při specifických otáčkách vrtule n = 3 s-1 pro všechny 
vybrané vrtule s propelerem typu 1
Fig. 5. Relation v = f(t) at rotational frequency n = 3 s-1 for all chosen current 
meters with impeller of type 1

Obr. 6. Statistické zpracování dat regresní analýzou – propeler typu 1
Fig. 6. Statistical evaluation of data by regressional analysis – impeller of 
type 1

New findings in calibration of current meters and influence of water temperature 
during calibration in the Czech Calibration Station for Current Meters (Mattas, D.; 
Ramešová, L.)

Czech Calibration Station for Current Meters is operating in T. G. Masaryk Water 
Research Institute in Prague since 1930. It obtained the national accreditation and 
by its technical equipment it ranks among the best current-meters calibration 
laboratories in Europe. During calibration of electromagnetic current meters, new 
important findings were made. Another interesting topic is a research of an influence 
of water temperature on the result of the calibration.



Příspěvek k vyčíslení 
podílů zdrojů znečištění 
vod ze sledovaných profilů 
v malém odvodněném 
zemědělsko-lesním povodí
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Souhrn
Je představeno úvodní zpracování výsledků ze 3leté podrobné 

monitorovací kampaně drenážních a povrchových vod v malém 
zemědělsko-lesním povodí v krystaliniku Českomoravské vrcho-
viny v povodí VN Švihov na Želivce. Na základě vyhodnocení 
pravidelného i epizodního monitoringu, použití separací odtoku 
i regresí pro určení denních koncentrací látek v neměřených dnech, 
jsou porovnány hodnoty koncentrací i měsíčních látkových odnosů 
NH4-N, NO3-N, PO4-P a Pcelk z deseti podpovodí s různým způso-
bem využití území a různou intenzitou zemědělského odvodnění. 
Nejvyšší koncentrace dusičnanového dusíku ve vodách vykazují 
zorněná odvodněná podpovodí, pro fosfor celkový i rozpuštěný 
reaktivní jsou to podpovodí se sídly či vodními plochami. Měřené 
nebodové zdroje znečištění vod zde tvoří průměrně 23 % pro NH4-N, 
45 % pro NO3-N, kolem 24 % pro PO4-P a přibližně 26 % pro Pcelk 
měsíčního látkového odnosu. Rozdíly v jednotlivých měsících a pod-
povodích z hlediska podílů nebodových zdrojů na celkových látko-
vých vnosech jsou podmíněné především hydrologicky. Předložené 
výsledky nejsou definitivní, výzkumné aktivity dále pokračují. Po 
vyhodnocení všech souvisejících dat dojde ke zpřesnění látkových 
toků, stanovení významnosti příčinných faktorů a formulování 
použitelných zobecnění.

u

Úvod
Kvantifikace podílů jednotlivých zdrojů znečištění vod za různých 

hydrologicky odlišných situací je nezbytná pro přijímání konkrétních 
ochranných opatření v různých částech území a nastavení vhodného 
a účinného managementu zemědělské půdy a souvisejících antro-
pogenních, odtokový proces spoluovlivňujících prvků v povodí. 
Charakteristika nebodových zdrojů znečištění zahrnuje, spolu s kon-
statováním o jejich časoprostorově proměnlivém působení ve vazbě 
na přírodní a lidské faktory v krajině, nutně rovněž řadu nejistot, 
a to již od použitých přístupů monitoringu a stanovování látkových 
toků [1] až po identifikaci a lokalizaci původu těchto znečisťujících 
zdrojů [2, 3]. Studie, které se různými způsoby pokoušejí vyčíslit 
podíly nebodových zdrojů na celkovém znečištění povrchových vni-
trozemských vod mírného pásma, se v převážné většině shodují na 
tvrzení, že z hlediska vnosu fosforu do vod má stěžejní podíl fosfor 
epizodní, někdy nepřesně klasifikovaný jako erozní [4], emitovaný do 
vod povrchovým a podpovrchovým odtokem převážně během srážko-
odtokových událostí různého rozsahu [5, 6, 7, 8]. Vnos dusičnanového 
dusíku do vod z plošných zdrojů probíhá v poněkud jiném režimu, 
i když z hlediska látkových odnosů jsou nejvýznamnější rovněž epi-
zody, resp. období srážkově (a tudíž odtokově) bohatší [2, 9, 10].

Dosud známé a v literatuře popisované rozdíly mezi principy vypla-
vování dusíku a fosforu z půd [11] jsou vedle odlišných vlastností 
těchto látek (rozpustnost ve vodě, afinita k různým půdním částicím 
aj.), odlišných biogeochemických procesů a vlastností prostředí (lan-
duse, půdní podmínky) připisovány také různým způsobům formová-
ní složek odtoku, různým cestám těchto složek do recipientu či do dre-
nážního systému a různým podílům těchto složek na celkovém odtoku 
[9, 12, 13]. To obecně souvisí s tím, jak se „chovají“ různé segmenty 
povodí v různých fázích roku či během srážko-odtokových epizod ve 
vazbě na přírodní, antropogenní i „smíšené“ faktory. To jsou: roční 
období a průběh počasí, půdní pokryv (landuse, plodina/dřevina, 

typ a načasování agrotechniky/lesnických operací), aplikace hnojiva, 
heterogenní fyzikální a chemické vlastnosti půdy, geomorfologické, 
hydrologické a hydrogeologické podmínky povodí a rozličné, více 
či méně vhodné a zdařilé meliorace v různých zónách území, jako 
např. protierozní a protipovodňová opatření, odvodnění, malé vodní 
nádrže, úpravy toků a hrazení bystřin, vápnění půd, trasování polních 
a lesních cest, krajinné úpravy, aj. [14, 15]. V případech vlhkostí půd, 
hladin (mělkých) podzemních vod a srážkových intenzit se navíc 
jedná o faktory, které mohou být časoprostorově poměrně rychle pro-
měnlivé a které mohou ovlivňovat některé vlastnosti výše uvedeného, 
jako např. působení různých typů preferenčních proudění v půdách 
[16]. Ptáme–li se tedy, odkud, kudy a kam teče voda, když prší [17], 
je nutné si, a to nejen v případě drenážních systémů – a zejména těch 
situovaných ve svažitých podmínkách, uvědomit složitost tvorby 
(drenážního) odtoku v různých částech povodí během měnících se 
hydrologických podmínek v území [12, 18, 19], což má klíčový vliv 
na krátkodobou i dlouhodobou dynamiku chemismu drenážních 
a povrchových vod. Tyto poznatky je při vyčíslení podílu nebodových 
zdrojů znečištění vod v povodích různých měřítek žádoucí zohlednit, 
abychom obdrželi nejen co možná nejpřesnější odhad skutečného 
stavu, ale byli schopni tyto zdroje lokalizovat a identifikovat podstatu 
jejich působení.

Cílem tohoto příspěvku je představit dílčí výsledky monitoringu 
kvantity a kvality povrchových a drenážních vod několika různých 
podpovodí o velikostech desítek ha a pokusit se hydrologicky korektně 
vyčíslit jejich podíly k celkovému měsíčnímu vnosu látek dusíku a fos-
foru do vod drobného vodního toku. Práce nemá vzhledem k dosud 
vyhodnoceným datům ambice na vyjádření podrobné, natož celkové 
hydrologické ani živinné bilance ve sledovaných povodích.

Materiál a metody

Popis experimentálních podpovodí a použitého monitoringu
Sledování bylo uskutečněno v povodí Kopaninského potoka, což je 

malé, geomorfologicky členité zemědělsko-lesní povodí na Českomo-
ravské vrchovině o rozloze 710 ha. Půdní podmínky jsou heterogenní; 
nejvíce zastoupenými půdními typy jsou kambizemě (arenické, modál-

Obr. 1. Přehledná mapa sledovaných podpovodí
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ní a oglejené formy), pseudogleje a glejové 
půdy svahových a nivních poloh. Podrobný 
popis povodí je uveden např. v publikacích 
[20, 21]. V této práci jsou popsány výsledky 
z monitoringu deseti podpovodí a závěro-
vého profilu povodí za měsíce březen–říjen 
v letech 2009–2011. Přehledná mapa na 
obr. 1 znázorňuje rozmístění monitorovacích 
objektů, přírodní podmínky a způsob využití 
území, tab. 1 uvádí popis monitorovaných 
podpovodí. Sledování vodních stavů probí-
halo pomocí kalibrovaných měrných přelivů 
Thomson, ultrazvukových čidel napojených 
na dataloggery (Fiedler-Magr) s 10minutovým 
(1minutovým v epizodách) krokem záznamu 
a následným přepočtením hladin na průtok. 
Výška hladiny i průtoky (kromě extrémů) byly 
též každých 14 dní měřeny ručně pro případnou korekci automatické-
ho záznamu. Odběry vzorků vod byly realizovány jednak diskrétním 
způsobem ručně ve 14denním kroku – všechny sledované profily 
(během cca 3 hodin) a jednak pomocí automatických vzorkovačů 
ISCO 6712 – profily P33, P52, P53, P6 a T7U, kterými byly prováděny 
kontinuální odběry vzorků vod v režimech průměrný slévaný denní 
(2009), dvoudenní (2010–2011) a epizodní vzorek; detailní charakte-
ristika monitoringu je uvedena v článku [21]. Sledovány byly ukaza-
tele NH4-N, NO3-N, PO4-P a Pcelk. Pro analýzu všech parametrů byl 
v certifikované laboratoři VÚMOP, v.v.i. použit automatický přístroj 
„SKALAR“ za pomoci metod CFA a FIA (Flow Injection Analysis, 
Continuous Flow Analysis); ISO metody č. 13395 pro NO3-N, č. 11732 
pro NH4-N a č. 15681-2 pro PO4-P a Pcelk. Na povodí jsou umístěny 4 
srážkoměry, z toho 2 automatické; 1 automatická meteostanice.

Profily P33, P53 a P6 jsou umístěny na drenážních výústích. Profil 
T2 se nachází v pramenné oblasti toku, který cca 50 m nad profilem 
zčásti protéká velmi malým rybníčkem. Podpovodí P21 zahrnuje vedle 
odvodněných luk a orné půdy malou obec (76 obyvatel) se dvěma pod 
obcí ležícími drobnými vzájemně propojenými rybníky; voda měřená 
v profilu P21 pochází jednak z nižšího z obou rybníků (požerák se 
spodním vtokem vody) a jednak z trativodu odvodňujícího část obce. 
Voda z P21 přechází do podpovodí P22, přičemž v podpovodí P22 
jsou situovány rovněž dvě malé vodní plochy (jeden chovný rybník 
s požerákem se spodním vtokem a před něj předsazená velmi malá 
nádrž), z převážné části dotované vodou z P21. Výtok z chovného 
rybníka se poté vrací do koryta napřímeného, opevněného, částečně 
renaturovaného toku, který je o cca 800 m níže monitorován profilem 
P22. Měrný profil P41 sleduje výtok z malého chovného rybníka 
s požerákem se spodním vtokem vody; rybník je z části dotován 
drenážní vodou. Úsek toku mezi profily P41 a P42 lze popsat jako 
poměrně přirozené bystřinné koryto, vedoucí v lesním porostu. Profil 
P52 je situován na pravostranném přítoku Kopaninského toku; cca 
300 m nad profilem je malý rybníček s kombinovaným požerákem. 
Zemědělské odvodnění je v lokalitě tvořeno převážně podpovrchovou 
systematickou drenáží s výúsťmi do drobných vodních toků nebo 
hlavních odvodňovacích zařízení. Sběrné a svodné drény jsou uloženy 
v hloubkách 0,9–1,1 m a mají světlosti 5–6,5, resp. 6,5–10 cm. Roz-
chody sběrných drénů se pohybují v rozmezí 8–18 m.

Od r. 2010 probíhaly na jaře a na podzim ve třech různých hloub-
kách (5–10, 15–20 a 35–40 cm) tří až čtyř vybraných zón (přibližně 
infiltrační, transportní, akumulační) v podpovodích P33 a P6 odběry 
vzorků půd na určení jejich fyzikálních a chemických vlastností, místo 
P33-1 je TTP, ostatní jsou na orné půdě. Z celé řady rozborů vybíráme 
v této práci pouze výsledky ze stanovení obsahu tzv. přístupného fos-
foru (Mehlich III). Na všech sledovaných podpovodích bylo zjišťováno 
zemědělské hospodaření; kultury, agrotechnika a hnojení. Většina 
ploch orné půdy v podpovodích, sloužících v této studii jako před-
stavitelé výhradně plošných zdrojů, je v průměru 2x ročně hnojena 
převážně pomocí hadicových aplikátorů digestátem kejdy a kejdou 
prasat v dávkách 15–35 t/ha; z minerálních hnojiv se používá DAM, 
ledek amonný s vápencem, případně dolomitický vápenec.

Použité metody odhadu koncentrací a stanovení látkového 
odnosu

Vzhledem k faktu, že jednotlivé složky odtoku vody mohou ve vazbě 
na různé mechanismy jejich tvorby a cesty, kterými protékají, obsaho-
vat různé koncentrace rozpuštěných i nerozpuštěných látek, bylo za 
účelem detailnější analýzy hydrochemické odezvy sledovaných pod-
povodí a pro podrobnější studium regresních vztahů průtok – hodnota 
koncentrace během různých odtokových situací u profilů se 14denní 

frekvencí odběru vzorků a kontinuálním měřením průtoku (10 min.) 
a u profilů s kontinuálním vzorkovačem v období jeho nečinnosti 
přikročeno k rozčlenění hydrogramu průměrných denních průtoků 
na jednotlivé složky odtoku, přičemž byly zvoleny čtyři metody sepa-
rací hydrogramu. Metody 1 a 2 jsou automatické digitální rekurzivní 
filtry; 1 podle [22] a 2 podle [23], resp. [24]. Metoda 3 - GROUND byla 
vyvinuta Doležalem (1997), verifikována Jainem [25] a publikována 
[26] a metoda 4 je modifikovaná graficko-početní metoda, MGPM [26]. 
Podrobný popis metod je uveden v citovaných odkazech.

Východisko použitých metod separace je založeno na platnosti 
bilanční rovnice:

 (1)

kde Qcelk je celkový odtok, Qz je základní odtok a Qp je odtok pří-
mý, který je vyjádřením přímé odezvy povodí na srážku [26]. Každá 
z použitých metod separace je schopna rozdělit odtok celkový vždy 
pouze na dvě složky; metoda separace 1 odděluje z celkového odtoku 
pouze odtok základní (pomalý), metody 2–4 potom odtok základní 
+ odtok hypodermický (pomalý a středně rychlý) jako jednu složku. 
Použitím těchto metod současně lze vedle jejich vzájemného porov-
nání (a kontroly) docílit separace odtoku celkového na tři složky, které 
lze označit jako odtok základní (resp. pomalý), hypodermický (resp. 
středně rychlý) a povrchový (resp. rychlý). Aplikované metody sepa-
race mají empirický základ ve variabilitě (rychlosti a frekvenci změn) 
celkového měřeného průtoku. Přístupy 1, 3 a 4 byly úspěšně testovány 
a kalibrovány pomocí klasických postupů [27, 28] na malých odvod-
něných zemědělsko-lesních povodích krystalinika ČR nebo přímo na 
tamtéž situovaných drenážních systémech [9, 26, 29]. 

Pro modelové stanovení koncentrací látek v neměřených dnech 
byly zkonstruovány jednoduché (lineární i nelineární) regrese den-
ního průměrného průtoku (z desetiminutových hodnot) ku zjištěné 
hodnotě koncentrací NH4-N, NO3-N, PO4-P a Pcelk ze 14denního 
vzorkování. Výsledky ze separací odtoků byly potom promítnuty do 
sestavování regresních vztahů tak, že pro průměrné denní průtoky, 
ve kterých Qz > 80 % z Qcelk, byly pro regresi použity pouze odfil-
trované dvojice hodnot z těchto dnů („pomalá složka odtoku – Qs“), 
v případě, kdy Qz < 80 % z Qcelk („rychlá složka odtoku – Qr“ je více 
než 20 % odtoku celkového), byly pro regresi použity všechny dvojice 
hodnot. Pokud nedosáhla úspěšnost regrese hodnot alespoň r > 0,3 
a R2 > 0,4, byla hodnota koncentrace zjištěná během odběru použita 
pro celé období 14 dnů.

Pro co nejpřesnější stanovení látkových odnosů v profilech se 
14denní frekvencí odběru vzorků byla použita upravená (zjednoduše-
ná) tzv. kombinovaná metoda, jejíž různé varianty jsou popsány v [13, 
30], sloužící pro zpřesnění odhadu denní koncentrace té které látky. 
Tato metoda obsahuje jednak přístupy čistě regresních modelů (vztah 
průtok–koncentrace, pro pomalou a rychlou složku odtoku zvlášť, viz 
výše) a jednak zohledňuje variabilitu (vč. sezónnosti) ve vypočtených 
hodnotách koncentrací sledovaných látek prostřednictvím zpětného 
zahrnutí reziduálních koncentrací z regresních vztahů, které, nejsou-li 
sestavovány zvlášť pro různá (alespoň 2–3) roční období, což vyžaduje 
delší dobu měření (cca 6–10 let), sezónnost nejsou – nejen u dusič-
nanového dusíku – schopny postihnout. Reziduální koncentrace, 
v případě měřených dnů prostý to rozdíl mezi hodnotami koncent-
rací modelových a hodnotami koncentrací skutečně zjištěných, byly 
v našem případě pro období bez měřených hodnot získány lineární 
interpolací reziduí ze dvou po sobě následujících měřených koncen-
trací, za použití odpovídajících hodnot průtoků (2). Výsledná denní 
koncentrace v neměřených dnech je potom opět rozdílem koncentrace 

Profil T2 P21 P22 P32 P33 P42 P52 P53 P6 T7U
Plocha (ha) 60,94 23,77 78,35 78,26 19,73 52,13 64,93 14,86 15,73 710,35

Kultura %
Orná p. 25,3 27,2 41,7 53,8 81,7 53,1 28,3 75,6 96,3 42,5

Zahrady 1,5 11,0 3,6 0,2 0,0 0,5 0,6 0,2 2,4 1,0

Louky 16,8 30,6 27,5 2,8 12,1 12,3 4,4 19,2 0,0 14,9

Les 54,6 4,9 15,7 41,8 5,4 29,9 64,9 2,0 0,0 37,6

Vodní plocha 0,2 2,0 2,0 0,0 0,0 1,3 0,3 0,0 0,0 0,6

Zastavěné plochy 0,4 5,6 1,8 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,5

Ostatní plochy 1,5 18,7 7,6 1,2 0,8 2,8 1,6 2,9 1,3 2,9

Odvodněno dle ZVHS 0,0 6,7 24,9 7,1 42,5 4,6 16,0 40,2 60,4 10,5

Průměrná sklonitost (stupně) 4,5 3,9 4,2 4,3 4,5 5,8 5,4 4,8 3,2 5,2

Tab. 1. Přehled landuse, odvodnění a sklonitosti ve sledovaných podpovodích
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modelované a interpolovaného rezidua (3). 

 (2)

 (3)

Rdi  – interpolovaná reziduální koncentrace v i-tý den (mg/l)
Rp  – reziduální koncentrace v den předchozího odběru vzorku
Rn  – reziduální koncentrace v den následujícího odběru vzorku
Qi  – denní průměrný průtok v i-tý den
Qp  – denní průměrný průtok v den předchozího odběru vzorku
Qn  – denní průměrný průtok v den následujícího odběru vzorku
Cdi  – výsledná koncentrace v i-tý den
Cri  – koncentrace zjištěná regresí v i-tý den

Pro výpočet látkových odnosů z podpovodí, ve kterých byla sledo-
vána jakost vod kontinuálně (P33, P52, P53, P6 a T7U), byla použita 
metoda stanovení odnosu kombinací hodnot: denní (dvoudenní) 
průměrná koncentrace spolu s denním (dvoudenním) průměrným 
průtokem a aktuální koncentrace během epizody spolu s aktuálním 
(10–60minutový průměr) průtokem. Takto bylo možné pro všechny 
profily a vyhodnocované období získat denní a následně sumární 
měsíční látkové odnosy všech sledovaných ukazatelů, podle vztahu:

 (4)

kde L je látkový odnos, Ci je koncentrace látky pro časový úsek i, Q 
je průtok v období i a Δt je doba trvání období i.

Odhad podílu látkových odnosů z nebodových (plošných) zdrojů 
byl vztažen k součtu měsíčních látkových odnosů pouze ze sledova-
ných podpovodí, tj. T2, P22, P32, P33, P42, P52, P53, P6. Jako zdroje 
plošné byla uvažována podpovodí bez vodních ploch a bez sídel; 
P32, P33, P53, P6. 

Vyhodnocení dat probíhalo pomocí nástrojů Ms Excel, Statgraphics 
a ESRI ArcGis.

Výsledky a diskuse
Výsledky z monitoringu jakosti vod se 14denní periodicitou 

(obr. 2a-d) ukázaly, že nejvyšší koncentrace NH4-N, PO4-P a Pcelk byly 
zjišťovány v podpovodích se sídly a vodními plochami (zejména P21, 
P22; pro NH4-N P21 a P41), přičemž u sloučenin fosforu se nejvyšší 
hodnoty vyskytovaly v jarním a letním období, u NH4-N v létě. Kon-
centrace NO3-N byly měřeny nejvyšší v podpovodích odvodněných, 
využívaných převážně jako orná půda (P32, P33, P53, P6), s maximy 
na jaře. Hodnoty koncentrací zjištěných monitoringem epizod vyka-
zovaly pro všechny ukazatele a profily značnou variabilitu; hodnoty 
NH4-N, PO4-P i Pcelk byly potom u všech pěti profilů sledovaných 
kontinuálně (P33, P52, P53, P6 a T7U) v průměru cca 1,5–3x vyšší 
než ty z monitoringu bodového, hodnoty NO3-N byly u většiny 
profilů během epizod nižší, ale více rozkolísané, viz obr. 3a-d. Nej-
vyšší hodnoty obou forem P z epizodního monitoringu byly změřeny 
v profilu P33.

Zastoupení složek odtoku, zjištěné jeho separacemi za vyšetřo-
vané období u povodí s výhradně plošnými zdroji znečištění a pro 
profil T7U, je uvedeno v tab. 2. Základní odtok zde tvoří 35–50 %, 
hypodermický 17–28 % a „povrchový“ (resp. nejrychlejší složka 
odtoku, zahrnující i rychlou část odtoku hypodermického) 19–43 %. 
Průměrně tvoří tedy středně rychlá a rychlá složka odtoku dohroma-
dy ve sledovaném období cca 50–65 %. Z analýzy separací odtoku 
na sledovaných odvodněných podpovodích a následného sestavení 
regresních rovnic v případě dusičnanového dusíku vyplývá, že po 
odebrání hodnot průtoků s převahou rychlé složky odtoku (tedy 
případů, kdy Qz < 80% Qcelk), byly nalezeny mezi Q a C korelační 
vztahy kladné, tj. s rostoucím průtokem mírně roste koncentrace. 

Obr. 2a-d. Boxploty hodnot koncentrací látek z pravidelného 
14denního monitoringu

Složka odtoku Qz Qh Qpov Qcelk

Profil %

T7U 46,4 28,1 25,5 100

P32 46,8 26,5 26,8 100

P33 39,3 17,2 43,5 100

P53 34,2 23,3 42,4 100

P6 50,3 30,6 19,1 100

Tab. 2. Podíly složek odtoku (základní, hypodermický a povrchový, 
v %) za sledované období u podpovodí s výhradně plošnými zdroji 
a v celém povodí (T7U)

Při ponechání těchto hodnot v regresních maticích byla data více 
rozkolísaná; byly zároveň přítomny hodnoty NO3-N relativně vysoké 
při nižších průtocích i hodnoty poměrně nízké při vyšších průtocích. 
Tady byl zjištěn vztah inverzní, tj korelace záporná, s nízkou prů-
kazností. To znamená, že rychlá složka odtoku většinou ředila, resp. 
snižovala koncentrace NO3-N podle toho, kterou větev hydrogramu 
(vzestupnou či sestupnou) zachytil moment odběru vzorku. Na začát-
ku vzestupné větve koncentrace rostou, aby se s dalším nárůstem 
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průtoků snižovaly a ředily. Několikanásobně zvýšený průtok během 
epizod znamenal i při nižší koncentraci NO3-N pochopitelně mnohem 
vyšší látkový odnos ve srovnání s obdobími základního odtoku, kdy 
byla ve všech ročních obdobích (a zejména na jaře) koncentrace NO3-N 
vyšší. Studie [19] poukazuje prostřednictvím analýzy teplotních 
režimů drenážních a podzemních vod v prostředí krystalinika ČR 
na specifika tvorby drenážního odtoku během epizod, kdy zpravidla 
„nová voda“ (z příčinné srážky), rychle infiltrovaná v mělkých půdách 
infiltračních oblastí, putuje rychlým hypodermickým odtokem přímo 
do drenážního systému. Při těchto událostech dochází v některých 
případech k významným poklesům koncentrací NO3-N a nárůstům 
koncentrací P (na vzestupné větvi), jindy ovšem patrně nová voda 
vytlačuje vodu starou, případně se s ní částečně mísí, což ve vazbě 
na charakter (množství a intenzitu) odtoku vody, roční období a stav 
povodí (nasycenost půdního profilu) způsobuje prvotní nárůst kon-
centrací NO3-N v drenážních i povrchových vodách [31] a naopak 
nevzrůstající (alespoň ne dramaticky) koncentrace fosforu [10]. 

Protože v povodí Kopaninského toku nejsou sledována kompletně 
všechna podpovodí a přítoky, resp. všechny případné zdroje znečištění 
vod, byl odhad podílu látkových odnosů z nebodových zdrojů vztažen 
k součtu měsíčních látkových odnosů pouze ze sledovaných podpovo-
dí, nikoli k celkovému změřenému látkovému odnosu v profilu T7U. 
Ten byl v některých měsících zjištěn jako více než dvojnásobný vzhle-
dem k sumě odnosu z měřených podpovodí, což může být způsobeno 
jednak vnosem dalších znečišťujících látek do vod z neměřených částí 
povodí, což platí pro všechny sledované ukazatele, případně potom 
nadhodnocením koncentrací především celkového fosforu zejména 
během srážko-odtokových epizod vlivem působení resuspenze dnových 
splavenin, deponovaných do toku při předchozích epizodách erozí 
zemědělské půdy, koryta nebo dna toku [8, 32].

Z vyhodnocených výsledků vyplývá, že znečištění z plošných zdro-
jů (vč. odvodňovacích systémů) je pro všechny sledované ukazatele 
značně proměnlivé, jeho největší část (z pohledu látkových odnosů) 
se odehrává převážně epizodním způsobem. Z hlediska podílu na 
celkových měsíčních látkových odnosech ze sledovaných podpovodí 
tvořily tyto zdroje sumárně během období březen–říjen let 2009–2011 
přibližně 7–33 %, průměrně 23 % pro NH4-N, 36–54 %, průměrně 
45 % pro NO3-N, 11–47 %, průměrně 24 % pro PO4-P a 17–45 %, 
průměrně 26 % pro Pcelk; viz. tab. 3a. Tyto hodnoty lze považovat 
za spíše dolní meze skutečných podílů z nebodových zdrojů, a to 
především u dusičnanového dusíku, neboť podpovodí T2, P22, P42 
a P52 a další nesledovaná podpovodí, která nebyla do skupiny „nebo-
dových“ zahrnuta, rovněž z části potenciální plošné zdroje znečištění 
obsahují (orná půda, povrchový odtok a eroze, odvodnění). Měsíční 
specifické látkové odnosy, resp. rozpětí, průměr a mediány, znázorňuje 
tab. 3b. Pro dusičnanový dusík byly tyto hodnoty v průměru nejvyšší 
ve zorněných a odvodněných povodích (P32, P6), pro fosfor potom 
v povodích P21 a P22, která obsahují sídlo a několik rybníků. Z pod-
povodí, reprezentujících výhradně plošné zdroje znečištění, byla jako 
nejzávažnější z hlediska množství vnosu P do vod identifikována pod-
povodí P32 a P6, přestože podíl pomalé složky odtoku (základní odtok) 
byl v těchto podpovodích identifikován jako vyšší než u podpovodí 
P33 a P53 (tab. 2), což je odrazem odlišné geomorfologie jednotlivých 
podpovodí. Jako rozhodující se jeví absolutní vodnost těchto povodí 
v různých obdobích roku (průměrný denní specifický odtok viz obr. 4 
a, b), daná m.j. vyšší průměrnou intenzitou drenážního odtoku, která 
souvisí s umístěním významné části stavby odvodnění do oblasti 
transportní a akumulační [18]. Podstatnou roli hraje nepochybně 
rovněž výskyt povrchového odtoku a erozních jevů, souvisejících 
se sklony a nepřerušenými délkami svahů, jakož i spojitost různých 
vodovodných drah s vodním tokem.

Z hlediska podílu PO4-P v Pcelk dosahovaly hodnoty mediánů těch-
to podílů 33–69 %; nejvyšší hodnoty vykazoval profil P21. Vzhledem 
ke složkám odtoku nebyly shledány významné rozdíly mezi mediány 
těchto hodnot kromě podpovodí P32 (Man-Whitney test, P<0,05), kde 
se medián podílu PO4-P v Pcelk v rychlé složce odtoku blížil hodno-
tám zjištěným u podpovodí P21; viz tab. 4.

Při stopování původu různých forem fosforu v drenážních vodách 
se vedle již klasických teorií o možném působení preferenčního prou-
dění a vnitropůdní eroze [33] nabízí pro podmínky Českomoravské 
vrchoviny hypotéza formulovaná v publikacích [9, 20] a ověřená zatím 
na příkladu dusičnanového dusíku a teplotních režimů drenážních 
a podzemních vod v prostředí krystalinika [19, 34], která původ rychlé 
složky drenážního odtoku klade do (často zorněných) infiltračních 
oblastí, aniž je nutně drenážní systém v této části povodí vybudován. 
V některých z těchto enkláv byly v našem případě opakovaně zjišťovány 

Obr. 3a-d. Boxploty hodnot koncentrací látek z epizodního moni-
toringu
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nejvyšší hodnoty přístupného fosforu (Mehlich III, viz tab. 5), přičemž 
mějme na paměti, že toto stanovení zdaleka nemusí vyjadřovat celkový 
obsah labilního (zejména organického) fosforu v půdě [35]. Výše zmí-
něné hypotézy, jakož i metody pro zpřesňování vymezení infiltračně 
zranitelných oblastí [36], jsou dále podrobovány intenzivnímu šetření 
a ověřování [10, 37].

Podnětné je sledovat změny koncentrací mezi profily P21 a P22, 
a dále P41 a P42, umožňující přibližně kvantifikovat procesy, ke kte-
rým na trasách mezi hydrologicky přímo návaznými profily dochází, 
a to jak v prostředí vodního toku, tak v rybníce (různé formy samočiš-
tění, ředění, retence, transformace atd.); viz tab. 6 a, b. Z vyhodnoce-
ných dat je u profilu P21 patrný vliv blízkých sídel, nicméně v profilu 
P22 zjišťujeme průměrně cca 55% pokles kon-
centrací Pcelk a 45% pokles NH4-N a naopak 
v průměru 53% nárůst koncentrací NO3-N. To 
si u látek dusíku vysvětlujeme jednak vlivem 
zornění většiny a odvodněním části zeměděl-
ské půdy v podpovodí P22 a dále oxidačními 
procesy, během kterých dochází k přeměně 
amoniakálního dusíku na dusík dusičnanový. 
U fosforu je patrný významný vliv rybníka na 
retenci P. V profilu P42 rovněž objevujeme 
průměrně cca 39% snížení koncentrací NH4-
N vůči profilu P41, u Pcelk potom průměrné 
snížení přibližně o 9 %. U většiny rybníků má 
potom na kvalitu odtékající vody (zejména 
fosfor) značný vliv zřejmě také typ vypouště-
cího zařízení, doba zdržení vody a charakter 
nádrže (úživnost, hospodaření, vegetace) [38, 
39]. Všechny zmíněné parametry rybníků 
jakož i charakter souvisejících vodních toků 
jsou, vzhledem k vysokému potenciálnímu 
významu samočisticích procesů v těchto 
prostředích, dále zjišťovány.

Jako nejednoznačný, resp. velice proměn-
livý se jeví hydrobiologický aspekt, resp. 

významnost pulzních (erozních i neerozních) vstupů vysokých 
koncentrací nebo velkých množství živin do vod z hlediska vývoje 
eutrofizace. Proměnlivé podmínky vodního prostředí, zejména potom 
hydrodynamické, hydrochemické a hydrobiologické vlivy – změny 
hodnot parametrů vody i sedimentů - pH, koncentrace dusíku, hliníku, 
rozpuštěného kyslíku, síranů, oxidů železa, teploty a anaerobní pocho-
dy i mikrobiální činnost, mohou způsobovat různou míru uvolňování 
fosforu vázaného na půdní částice do prostředí tekoucích nebo stoja-
tých vod [39, 40, 41, 42, 43]. Vliv epizodních či extrémních srážko-
odtokových událostí na eutrofizaci v tekoucích vodách, nádržích 
a jezerech (resp. druhové složení, biomasu a vertikální i horizontální 
strukturu planktonu) je hodnocen velmi různě, m.j. také ve vztahu 

 NH4-N (kg/ha/měsíc) NO3-N (kg/ha/měsíc) PO4-P (kg/ha/měsíc) Pcelk (kg/ha/měsíc)
Profil Min Max Průměr Medián Min Max Průměr Medián Min Max Průměr Medián Min Max Průměr Medián

T2 0,0017 0,0317 0,0087 0,0041 0,1749 1,3261 0,5134 0,4474 0,0011 0,0100 0,0032 0,0026 0,0019 0,0155 0,0057 0,0046

P21 0,0037 0,3754 0,0636 0,0312 0,3289 5,5482 1,5851 0,8468 0,0060 0,0591 0,0198 0,0151 0,0120 0,1092 0,0358 0,0262

P22 0,0033 0,1578 0,0202 0,0117 0,7307 6,1916 1,6604 1,2945 0,0022 0,0430 0,0091 0,0058 0,0048 0,0669 0,0157 0,0110

P32 0,0012 0,0638 0,0085 0,0045 0,4417 6,6031 2,0190 1,5880 0,0008 0,0488 0,0047 0,0019 0,0015 0,0728 0,0103 0,0055

P33 0,0001 0,0211 0,0064 0,0028 0,0356 3,9790 0,9757 0,7312 0,0000 0,0186 0,0036 0,0010 0,0001 0,0217 0,0060 0,0020

P42 0,0003 0,1310 0,0126 0,0050 0,0446 4,9724 1,1929 1,0016 0,0002 0,0090 0,0030 0,0024 0,0004 0,0305 0,0092 0,0074

P52 0,0012 0,0495 0,0104 0,0053 0,1935 2,3345 0,6793 0,4822 0,0011 0,0136 0,0039 0,0026 0,0018 0,0256 0,0079 0,0050

P53 0,0000 0,0406 0,0043 0,0007 0,0048 3,9677 0,6724 0,2285 0,0000 0,0122 0,0016 0,0003 0,0000 0,0205 0,0031 0,0008

P6 0,0007 0,0623 0,0113 0,0072 0,7534 12,4681 2,7533 1,7690 0,0019 0,0197 0,0048 0,0038 0,0033 0,0454 0,0109 0,0072

T7U 0,0022 0,0963 0,0133 0,0090 0,3000 5,4116 1,2683 0,8405 0,0009 0,0169 0,0042 0,0029 0,0024 0,0342 0,0105 0,0077

Tab. 3b. Rozpětí, průměry a mediány hodnot specifických měsíčních látkových odnosů ze sledovaných podpovodí za období březen–říjen, 
2009–2011

 NH4-N (kg/měsíc) NO3-N (kg/měsíc) PO4-P (kg/měsíc) Pcelk (kg/měsíc)
Profil Min Max Průměr Medián Min Max Průměr Medián Min Max Průměr Medián Min Max Průměr Medián

T2 0,103 1,929 0,530 0,252 10,659 80,815 32,396 27,263 0,066 0,609 0,208 0,156 0,113 0,943 0,360 0,281

P21 0,088 8,924 1,512 0,741 7,818 131,880 37,678 20,129 0,142 1,404 0,471 0,358 0,284 2,596 0,850 0,623

P22 0,256 12,362 1,584 0,915 57,251 485,109 130,096 101,423 0,174 3,368 0,714 0,452 0,373 5,242 1,232 0,861

P32 0,097 4,990 0,669 0,353 34,566 516,785 158,013 124,285 0,065 3,821 0,371 0,152 0,114 5,701 0,804 0,429

P33 0,002 0,416 0,126 0,056 0,702 78,505 19,250 14,427 0,001 0,368 0,072 0,020 0,002 0,428 0,118 0,040

P42 0,017 6,829 0,657 0,262 2,327 259,210 62,184 52,212 0,010 0,468 0,156 0,125 0,023 1,588 0,479 0,386

P52 0,080 3,214 0,674 0,347 12,563 151,573 44,102 31,307 0,072 0,885 0,253 0,167 0,117 1,660 0,511 0,322

P53 0,000 0,555 0,058 0,009 0,066 54,333 9,208 3,129 0,000 0,168 0,022 0,004 0,000 0,281 0,043 0,011

P6 0,010 0,981 0,178 0,113 11,855 196,186 43,323 27,835 0,029 0,310 0,076 0,060 0,052 0,714 0,171 0,113

T7U 1,549 68,418 9,448 6,414 213,106 3844,137 900,918 597,076 0,619 12,011 3,007 2,055 1,670 24,261 7,461 5,489

Podíl 
nebodových 
zdrojů (%)

7,1 33,8 22,8 22,3 36,1 54,4 44,6 46,2 10,5 47,1 24,1 22,0 17,3 44,5 26,1 24,3

Tab. 3a. Rozpětí, průměry a mediány hodnot měsíčních látkových odnosů v kg ze sledovaných podpovodí za období březen–říjen, 2009–2011. 
Poslední řádek vyjadřuje minimum, maximum, průměr a medián procentuálního podílu z podpovodí bez bodových zdrojů znečištění (P32, 
P33, P53 a P6) na celkovém látkovém odnosu ze sledovaných podpovodí za hodnocené období

Obr. 4a. Čáry překročení průměrného denního specifického odtoku v podpovodích P32, P33, 
P53 a P6 za období březen–říjen, 2009–2011
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Obr. 4b. Čáry překročení průměrného denního specifického odtoku v podpovodích T2, P21, 
P22, P42 a P52 za období březen–říjen, 2009–2011 

k období výskytu epizody, její intenzitě 
a době trvání, podmínkám v nádrži (teplotní 
a živinová stratifikace, druhové a početnostní 
diverzitě planktonních i vyšších organismů 
v nádrži, přírodní či technické parametry 
nádrže) [42, 44]. Je konstatováno, že vliv jed-
norázového přísunu živin či produktů eroze 
může tedy mít jak negativní (tj. eutrofizaci 
zhoršující) efekt, způsobený náhlým vnosem 
značného množství fosforu do vod, tak pozi-
tivní vlivy, spočívající v možnostech sorpce 
rozpuštěných sloučenin P na transportova-
ný erozní materiál. Dále bývají zmiňovány 
„disturbanční“ efekty v nádrži, které mohou 
promíchat vytvořené vodní vrstvy a nastolit 
zcela nové poměry v nádrži.

Aktuálně bývá rovněž diskutována otázka 
potřebnosti různých variant vzorkování vod 
během epizod a to v zemědělských i lesních 
povodích, u bodových i nebodových zdrojů 
znečištění. Např. výsledky z intenzivního 
vzorkování povrchových, půdních a podkoru-
nových vod z bavorského pohoří Smrčiny 
(Fichtelgebirge) [45] naznačují, že pro Cl-, 
SO4

2-, NO3
- a pH postačoval 14denní interval 

monitoringu pro uspokojivé zachycení dyna-
miky koncentrací těchto ukazatelů i pro stanovení látkových toků. Na 
základě našich výsledků i zkušenosti jiných studií je ovšem evidentní, 
že z hlediska fosforu je pro rozlišení zdrojů a původu plošného znečiš-
tění vod a popis souvisejících hydrologických procesů v zemědělsky 
využívané krajině vzorkování epizod nezbytné [2, 8, 10, 21, 32].

Závěr
Z dosud vyhodnocených dat jakosti a množství vod bodovým i epi-

zodním monitoringem za období březen–říjen 2009–2011 vyplývá 
značná dynamika průběhu koncentrací i látkových odnosů dusíku 
i fosforu ve všech sledovaných podpovodích. Změřené koncentrace 
sledovaných látek se v jednotlivých podpovodích významně odlišo-
valy. Podle předpokladů, nejvyšší koncentrace NH4-N, PO4-P a Pcelk 
byly zjišťovány v podpovodích se sídly a vodními plochami (zejména 
P21, P22; pro NH4-N P21 a P41), přičemž u fosforů se nejvyšší hodnoty 
vyskytovaly v jarním a letním období, u NH4-N v létě. Koncentrace 
NO3-N byly měřeny nejvyšší v podpovodích odvodněných, využíva-
ných převážně jako orná půda (P32, P33, P53, P6), s maximy na jaře. 
Hodnoty koncentrací z monitoringu epizod vykazovaly pro všechny 
ukazatele a profily značnou, hydrologicky podmíněnou variabilitu; 
hodnoty NH4-N, PO4-P i Pcelk byly potom u všech pěti sledovaných 
profilů v průměru cca 1,5–3x vyšší než ty z monitoringu bodového, 
hodnoty NO3-N byly u většiny profilů během epizod nižší, ale více 
rozkolísané. Podpovodí, která neobsahují žádný bodový zdroj zne-
čištění, se na celkových látkových vnosech sledovaných ukazatelů 
v monitorovaných podpovodích podílela u amoniakálního dusíku 
průměrně 23 %, u dusičnanového dusíku kolem 45 %, u rozpuštěné-
ho reaktivního fosforu přibližně 24 % a pro celkový fosfor průměrně 
26 %. Zjištěné hodnoty jsou zejména v případě dusičnanového dusíku 
vlivem použitého přístupu značně podhodnocené. Potvrzuje se, že 
klíčovým mechanismem, který určuje rozdělení podílů nebodových 

 
Mediány a průměry podílů 

PO4-P v Pcelk (%)

Složka odtoku Qs Qr

Profil Průměr Medián Průměr Medián

T2 51,1 50,0 47,9 42,9

P21 63,5 68,9 - -

P22 53,0 52,4 41,2 39,9

P32 53,5 53,3 55,7 64,3

P33 51,0 46,4 52,1 51,6

P41 33,8 33,3 - -

P42 38,4 33,3 39,2 33,3

P52 58,9 55,4 50,7 50,9

P53 54,0 53,3 53,3 53,3

P6 59,0 60,0 47,5 40,0

T7U 43,6 40,8 42,1 38,8

Tab. 4. Podíly PO4-P v Pcelk v pomalé (Qs) a rychlé (Qr) složce 
odtoku sledovaných podpovodí za monitorované období

Datum 
odběru

Hloubka 
odběru 

(cm)

P33-1 P33-2 P33-3 P6-1 P6-2 P6-3 P6-4

M3P (mg/kg)

29.4.2010

5–10 22,8 75,7 97,2 68,6 72,8 58,9 69,8

15–20 9,1 36,3 16,1 59,6 63,6 34,3 44,8

35–40 4,4 5,6 2,1 2,2 2,8 2,5 3,1

7.9.2010

5–10 14,4 122,8 114,6 65,8 58,9 48,7 64,8

15–20 6,0 88,5 62,0 50,6 40,0 24,7 43,4

35–40 4,2 15,8 19,6 38,2 17,9 16,8 6,7

20.4.2011

5–10 43,9 195,1 125,6 64,3 80,8 28,8 64,6

15–20 6,2 193,7 55,8 69,7 68,1 30,7 47,0

35–40 2,0 5,7 6,8 56,8 43,4 17,9 14,3

14.9.2011

5–10 17,8 147,6 169,3 108,9 103,5 98,8 84,8

15–20 12,7 97,1 145,0 62,6 60,2 42,3 53,3

35–40 5,6 13,5 30,4 9,6 13,1 7,4 9,7

Tab. 5. Hodnoty přístupného fosforu (Mehlich III) v půdě; podpovodí P33 a P6

zdrojů v prostoru i čase, je dynamika srážko-odtokového procesu ve 
vazbě na geomorfologii, způsob využití území, půdní podmínky a pří-
tomnost a stav systémů zemědělského odvodnění. Významnými fakto-
ry, působícími přímo i nepřímo na retenci vody v krajině a na procesy 
samočištění vod, jsou přítomnost a charakter vodních nádrží a stav 
vodních toků. Při případných úpravách managementu zemědělské 
půdy v povodí je třeba při přijímání různých variant vodoochranných 
či protierozních opatření v území dbát na zvyšování retence vody 
v půdě a zohledňovat vybudované odvodňovací systémy, jejich para-
metry, stav a celý systém stavby, včetně souvisejících možností jejich 

úprav v kontextu lokality i povodí [46].

Literatura
[1] Wang, J. G.; Kuhnert, P.; Henderson, B. 2011. 
Load estimation with uncertainties from opportunistic 
sampling data – A semiparametric approach. Journal of 
Hydrology, 396, p. 148–157.
[2] Tang, J. L.; Zhang, B.; Gao, Ch.; Zelo, H. 2008. 
Hydrological pathway and source area of nutrient losses 
identified by a multi-scale monitoring in an agricultural 
catchment. Catena 72, 374–385.
[3] Sharpley, A. N.; Kleinman, P. J. A.; Flaten, D. N. 
and Buda, A. R. 2011. Critical source area management 
of agricultural phosphorus: experiences, challenges and 
opportunities. Water Science & Technology, 64, 4. 
[4] Csathó, P.; Sisák, I., et al. 2007. Agriculture as 
a source of phosphorus causing eutrophication in Cen-
tral and Eastern Europe. Soil Use and Management, 23 
(Suppl. 1), 36–56.

vh 8/2012262



P21 – P22 Min Max Průměr Median

NH4-N -346,2 97,0 45,3 63,9
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P41 – P42 Min Max Průměr Median

NH4-N -100,0 95,1 39,2 47,7

NO3-N -18,5 64,0 11,8 11,1

PO4-P -120,0 61,5 -0,9 0,0

Pcelk -128,6 69,2 8,8 10,0
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This paper brings a preliminary evaluation of results from 
a detailed three-year monitoring campaign focused on quantity and 
quality dynamics of surface and tile drainage waters in a small, 
7,1 km2 agricultural watershed located in the crystalline complex 
of the Czech Republic. Regular as well as snap-shot sampling ap-
proaches, methods of runoff separation and regression techniques 
were employed to compare concentration values and monthly solute 
loads and yields of NH4-N, NO3-N, PO4-P a Ptot from ten subcatch-
ments with different landuse characteristics and proportions of tile 
drainage. The highest concentration values of NO3-N were detected 
in waters originated from plowed and tiled subcatchments, those of 
NH4-N, PO4-P and Ptot came from subcatchments with settlements 
and water ponds. In the monitored profiles within the catchment, 
non-point pollution sources produced on average 23 % of NH4-N, 
approximatelly 45 % of NO3-N, 24 % of PO4-P and about 26 % of 
Ptot monthly loads. Differencies in the share of monitored subcatch-
ments on the total load from non-point pollution sources varied 
from month to month and were caused mainly by miscellaneous 
hydrological conditons. Research activities are to be continued; an 
exhaustive assessment of all related data will enable to quantify 
the importace of causal factors as well as to express applicable and 
practical recommendations.
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Protipovodňová opatření 
na ochranu hl. m. Prahy 
aneb jak jsme navázali 
na práci našich předků
Ondřej Pytl

Klíčová slova
povodeň – protipovodňová opatření – nábřeží – W. H. Lindley – opat-
ření na kanalizaci – přečerpávání odpadních vod

Souhrn
Povodňové události posledních patnácti let podtrhly význam stav-

by protipovodňových opatření hlavního města Prahy, jejichž cílem 
je ochránit metropoli před ničivými důsledky extrémních povodní. 
Tento smělý plán by však nebyl realizovatelný bez využití úprav, 
které v intravilánu historického města provedli naši předkové. 
Stejně tak by soudobá opatření na kanalizační síti těžko zajistila její 
ochranu a fungování za povodní, kdyby u zrodu moderní pražské 
kanalizace na přelomu 19. a 20. století nestáli W. H. Lindley a přední 
čeští odborníci. Ti zavedli principy z většiny využívané dodnes.

u

Povodně v minulosti
Povodně sužovaly Prahu, stejně jako každé sídlo ležící na řece, 

odnepaměti. Lidé zaznamenávali výšky dosažených hladin značkami 
na objektech, z nichž ale většina zmizela při proměnách města, a tak 
o povodních často zůstaly jen záznamy v kronikách a pamětech. 
V těch bývá rozsah zátopy vztahován ke kostelům či konkrétním, často 
již neexistujícím domům. Počínaje povodní z roku 1445 ale i k hlavě 
Bradáče (obr. 1) – ta byla osazena na dochovaném pilíři Juditina mos-
tu, odkud byla při přestavbě prostranství před Křižovnickým klášterem 
v letech 1846–7 přenesena na nábřežní zeď.

Aby předešli opakovanému zatápění a škodám s tím spojeným, 
začali Pražané navyšovat terén Starého Města. Staroměstské náměstí, 
zaplavené v letech 1432, 1501 a 1655 a snad i 1675 a 1784, tak povod-
ně z let 1845 ani 1890 (obr. 2) již nezasáhly.

Poté, co 26. června 1824 prošla městem stoletá povodeň, započal 
magistrát následujícího roku u Staroměstských mlýnů (Novotného 
lávka) s pravidelným měřením vodních stavů, takže údaje o násled-
ných extrémních průtocích jsou již známé (tab. 1). Druhý vodočet byl 
osazen v Karlínském přístavu roku 1867 – sloužil až do roku 1927, 
kdy byla slepá ramena Vltavy zavezena – a o dvacet let později byla 
vodoměrná lať osazena i u Křižovníků vedle Bradáče.

V květnu 1875 vznikla Hydrografická komise Království českého 
a započalo systematičtější budování říčních vodočtů a srážkoměrných 
stanic. Při katastrofální povodni roku 1890 již fungovala hydrologická 
služba a v provozu bylo na 50 vodočetných a asi 500 srážkoměrných 

stanic, díky kterým byl její průběh poměrně podrobně zdokumen-
tován. To umožnilo využití získaných údajů pro návrh novodobých 
protipovodňových opatření.

V průběhu 20. století se Vltava v Praze připomněla pouze padesá-
tiletou vodou 15. března 1940. O čtrnáct let později na město mířilo 
2920 m3/s, ale vlivem rozestavěné Slapské nádrže dosáhl kulminační 
průtok 10. července 1954 pouze desetileté povodně (2265 m3/s), což 
bohužel upevnilo mylné přesvědčení veřejnosti, že Vltavská kaskáda 
(tab. 2) Prahu ochrání vždy. 

Zahájení projektu protipovodňových opatření 
na ochranu Prahy

Smutné zkušenosti ze zahraničí a výročí stoleté povodně posílily na 
začátku devadesátých let hlasy českých vodohospodářů upozorňující 
na nedořešenou protipovodňovou ochranu Prahy. Ty nakonec byly 
vyslyšeny a v roce 1994 zadal Magistrát hlavního města Prahy zpraco-
vání povodňového modelu. Jako zatěžovací stavy byly zvoleny reálné 
hydrogramy historických povodní (Q1981, Q1954, Q1890), pro jejichž získání 
byl vytvořen Hydrologicko-hydrodynamický model Kaskáda.

Vlastní povodňový model řešených úseků Vltavy a Berounky o cel-
kové délce modelované říční trati 41 kilometrů byl v době svého vzni-
ku největším na světě. S využitím technické mapy 1 : 500 a následně 
digitálního modelu terénu byla sestavena hustá okruhová síť kanálů, 
takzvaný 1D+ model (nebo také pseudodvourozměrná schemati-
zace). Simulací pak byly získány nejen mapy rozlivů a hloubek, 
ale i informace o rychlostech 
proudění a časovém průběhu 
postupného zaplavování. Pro 
okolí kritického profilu Karlova 
mostu byl zpracován podrobný 
výsekový 2D model.

Pro návrh protipovodňových 
opatření byly použity výš-
ky hladiny získané simulací 
pro návrhový průtok QN = 
= 4 030 m3/s, přičemž model 
zohlednil stav po vybudování 
všech opatření, tedy maximál-
ní ohrázování. Kóty hladiny 

Obr. 1. Bradáč Obr. 2. Smetanovo nábřeží při povodni v roce 1890 

27. 2. 1830 2 800 m3/s

29. 3. 1845 4 500 m3/s

2. 2. 1862 3 950 m3/s

V. 1872 Q400 z Berounky

4. 9. 1890 4 030 m3/s

27. 8. 1904 11,5 m3/s

Q355 – Malá Chuchle 27,9 m3/s

prům. roční průtok 165 m3/s

Tab. 1. Největší povodně 19. století 
ve srovnání s minimálním a běžným 
stavem
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byly navíc navýšeny o bezpečnostní rezervu 60 cm.
Realizace protipovodňových opatření byla zahájena první etapou 

Staré Město – Josefov v jádru města, kde se s ohledem na historické 
a urbanistické hodnoty užívá výhradně mobilní hrazení. Realizace 
opatření zde navázala na historická nábřeží budovaná od poloviny 19. 
do počátku 20. století. Stavba nábřeží změnila tvář města v rozsahu, 
který by  dnes již nebyl akceptovatelný. Vděčíme jim ale nejen za 
krásné promenádní trasy podél řeky, ale především za hlavní hradící 
výšku, kterou moderní opatření pouze navýšila. U Žofína vzniklo 
v letech 1903–4 nábřeží Masarykovo a u Novotného lávky nejstarší 
z pražských nábřeží vybudované v letech 1840–46 – Smetanovo. 
To mělo v době své přípravy mnoho odpůrců, a proto v něm vznikl 
průjezd z náplavky Hollar do Divadelní ulice (obr. 3) a tři otvory 
„čapadel“, umožňující pohodlnou překládku z lodí, přičemž všechny 
4 otvory bylo možné v případě povodně zahradit. Dále po proudu se 
nachází Alšovo nábřeží z let 1875–7, které však bylo při stavbě hotelu 
Four Seasons lokálně sníženo, a proto muselo být v rámci této sou-
kromé investice rovněž doplněno mobilním hrazením. Na Františku 
pak je nábřeží Dvořákovo z let 1898–9. 

Součástí této etapy, stejně jako i všech následujících, byla také 
opatření na kanalizační síti. Na výpustech z odlehčovacích komor zde 
byly vybudovány tři hradidlové komory osazené šoupaty.

Povodeň v srpnu 2002 a její dopady na návrh opatření
Když v průběhu 6. a 7. srpna 2002 napršelo v oblasti Novohrad-

ských hor a na Českokrumlovsku 130–250 mm srážek a na mnoha 
místech jižních Čech byly zaznamenány stoleté průtoky, byla již 
naštěstí první etapa stavby dokončena. Tyto srážky však nasytily 
zasažená povodí a dalších 100–130 mm v oblasti Šumavy a jižních 
Čech a více než 20 mm srážek v Čechách západních a středních z 11. 
až 13. srpna přinesly zkázu pětiset- až tisíciletých povodní. Přestože 
první etapa stavby z velké části ochránila Staré Město (obr. 4), byly 
povodňové škody na území hlavního města vyčísleny na 27 mili-
ard korun. V průběhu povodně bylo evakuováno 40 tisíc obyvatel. 
Kulminační průtok v Praze-Chuchli z poledne 14. srpna byl zpětně 
vyhodnocen na 5 300, později 5 160 m3/s.

Na základě prožité katastrofy rozhodl magistrát hlavního města 
v prosinci 2002 o zvýšení úrovně ochrany odpovídající srpnové 
povodni, s bezpečnostní rezervou 30 centimetrů. Vývoj informačních 
technologií navíc umožnil převedení celého stávajícího 1D+ modelu 
na 2D model. 2D model se zohledněním doby trvání povodně byl 
využit i pro výpočet proudění podzemní vody. Hloubka založení 

podzemních stěn tak vychází z vypočtené rychlosti proudění, přičemž 
musí být zajištěna dostatečná stabilita podloží, aby nedošlo k jeho 
prolomení. Současně však musí být zachováno proudění podzemních 
vod v době mimo povodňové události.

Matematický simulační model byl využit i k vyhodnocení chování 
stokového systému v průběhu povodně. Výpočet prokázal, že nesta-
čí zamezit vnikání povodňových vod do kanalizace. Dle reálného 
chování bylo potřeba do úvah doplnit i ochranu před takzvanými 
vnitřními vodami, tedy zajistit odvádění splaškových a srážkových 
vod z chráněného území.

Pro simulační model v rámci projektu Řešení protipovodňové 
ochrany stokové sítě byl stanoven zatěžovací stav definovaný kulmi-
načním povodňovým průtokem, reálnou srážkou ze 7. srpna s přibliž-
nou periodicitou P=0,5 a parametry z generelu odvodnění (spotřeba 
vody 180 litrů na osobu a den). Provoz Ústřední čistírny odpadních 
vod (ÚČOV) byl uvažován dle povodňového plánu do 2 100 m3/s. 
Po kalibraci byly do simulace doplněny všechny hradidlové komory 
navrhované v rámci protipovodňových opatření.

Z koncepčního materiálu dokončeného v lednu 2004 vyplynula 
nutnost doplnění některých uzávěrových objektů a rekonstrukce 
stávajících protipovodňových armatur. Nejzásadnějším výstupem byl 
ale návrh vybudování povodňových čerpacích míst na stokové síti, 
kterých bylo jen v povodí ÚČOV navrženo 15.

Realizace dalších etap stavby
Na základě aktualizovaných výpočtů a návrhů se znovu rozeběhla 

příprava a následně realizace dalších úseků protipovodňové ochrany: 
Z hlediska skloubení technického řešení a požadavků památkové péče 
byla velmi komplikovaná druhá etapa – Malá Strana a Kampa, kde 
v minulosti neproběhlo tak rozsáhlé navyšování terénu jako na Starém 
Městě. Pro vedení protipovodňové linie bylo nakonec využito trasy 
historické zdi podél parku Kampa. Její část bez zemního přísypu na 
vzdušné straně, která byla povodní poškozena, byla obnovena jako žele-
zobetonová s cihelnou podezdívkou, přičemž dle požadavku památkářů 
byly obnoveny i střílny, které je třeba v případě povodně hradit.

Za Lichtenštejnským palácem je pak linie ochrany zdvojena. Zatím-
co hlavní linie probíhá náměstím Na Kampě, k vodě přiléhající blok 
domů U staleté báby je chráněn pouze na úroveň Q50. Ještě větší výzvu 
ale bylo třeba vyřešit za Karlovým mostem, kde do Vltavy ústí bývalý 

nádrž realizace říční km
zásobní prostor

[mil. m3]

ovladatelný 
retenční prostor 

[mil. m3]

Lipno 1 1952–59 329,540 252,991 33,156

Orlík 1954–61 144,700 374,427 62,072

Slapy 1949–55 91,694 200,500 0,000

ostatní nádrže   26,711 0,000

celkem   854,629 95,228

Tab. 2. Retenční schopnost nádrží Vltavské kaskády

Obr. 3. Hrazení průjezdu ve Smetanově nábřeží

Obr. 4. Smetanovo nábřeží při povodni v srpnu 2002
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náhon – Čertovka, do které jsou navíc svedeny vody drénované ze sva-
hů Petřína. Tu je sice možné v nátokové části uzavřít, ale její vyústění 
představovalo z hlediska povodní vždy slabé místo. Ještě podle plánů 
z roku 1910 měla být Čertovka zasypána a vysoká nábřežní regulace 
měla propojit Malostranské nábřeží s Kosárkovým nábřežím na Klá-
rově. Tento záměr však nebyl realizován a jeden z nejmalebnějších 
koutů staré Prahy tak zůstal zachován. Pro zahrazení ústí Čertovky 
byla navržena a vybudována 23,5 metru dlouhá a 4,9 metru vysoká 
posuvná vrata (obr. 5), která jsou v době mimo povodňové nebezpečí 
zasunuta v doku představěné nábřežní zdi. V případě hrozící povodně 
je tato 45 tun vážící konstrukce vytažena po kolejnicích osazených ve 
dně, přičemž v případě větších průtoků ji lze ještě navýšit třímetrovým 
mobilním hrazením.

Povodní nejvíce poškozenou čtvrtí byl Karlín, postavený na území 
bývalé říční nivy, který byl spolu s Libní zahrnut do třetí etapy stav-
by. Mobilní hrazení zde probíhá po nábřeží Ludvíka Svobody z let 
1907–13, a přechází v ochrannou zídku pokračující zemní hrázkou do 
prostoru bývalého Rohanského ostrova, kde – ač se to na první pohled 
nezdá – byla ve 30. letech dvacátého století provedena významná 
protipovodňová opatření. Vltava se zde rozlévala do širokého řečiště 
s řadou ramen. Nedostatečná kapacita toku mezi Velkým ostrovem 
(Štvanice) a Libeňským ostrovem ale způsobovala časté záplavy 
a ledové nápěchy. V letech 1924 až 1928, kdy byl postaven i Libeňský 
most, bylo řečiště průkopem zkráceno o 1100 metrů (obr. 6), čímž 
došlo ke zvětšení spádu dna. Při akci, jejíž náklady dosáhly 30,5 mil. 
korun, bylo přesunuto 2,5 mil. m3 zemin a zřízeno 20 000 m3 břeho-
vých zdí a 100 000 m2 dlažeb.

Ve dvou již slepých ramenech vznikl Libeňský přístav, do kterého 
ústí potok Rokytka. Ta si vyžádala velmi náročné technické řešení. Pro 
ochranu Libně zde byla v rámci stavby protipovodňových opatření 
vybudována dvojice vzpěrných vrat: ta větší, šířky 12 metrů a hrazené 
výšky 10,9 metrů, uzavírají vjezd do přístavů, ta o něco menší, šířky 
10 metrů a hrazené výšky 9,1 metru, ústí potoka Rokytky, na kterém 
je vybudován objekt pro přepouštění průtoku do přístavního bazénu, 
fungující na principu vakového jezu. Při nástupu povodně se nejprve 
uzavře přístav, od kterého jsou vody Rokytky odděleny napuštěným 
vakem. V případě dalšího nástupu povodně jsou uzavřena vrata na 
Rokytce, jejíž vody jsou z přístavního bazénu přečerpávány šesticí 
stabilních čerpadel o celkovém výkonu 20 m3/s (obr. 7).

Protože nábřeží Edvarda Beneše pod Letnou z let 1895–6 je vysoké 
dostatečně, začíná čtvrtá etapa – Holešovice a Stromovka – až před 
Štefánikovým mostem, kde byl břeh upraven v rozmezí let 1907–13. 
Úsek ochrany před holešovickou tržnicí byl realizován již v roce 2001 
při úpravě Bubenského nábřeží z let 1925–30, ale po povodni v roce 
2002 musel být navýšen. Linie ochrany sleduje vltavský břeh podél 
budoucí komunikace „nová Jankovcova“, prochází přes Holešovický 
přístav zprovozněný roku 1895 a pomocí naplavovacích trámců délky 
13,45 metru osazovaných do železobetonových pilířů překonává dvě 
komunikace s hrazenou výškou 5,5 m. Podél bývalé královské obory 
Stromovka plní funkci protipovodňové hráze železniční násep. Původ-
ní drážky pro hrazení v podjezdech svědčí o tom, že s ochrannou 
funkcí bylo počítáno již v minulosti (obr. 8). 

Na protějším břehu pak probíhá linie sedmé etapy Troja, v rámci 
které byla železobetonovou zídkou navýšena dřívější hráz vybudovaná 

Obr. 5. Uzávěr ústí Čertovky

Obr. 6. Úprava řečiště na Maninách

Obr. 7. Dvojice vzpěrných vrat a povodňová čerpací stanice v Libeň-
ských přístavech

Obr. 8. Hrazení podjezdu železničního náspu kolem Stromovky

Povodím Vltavy. Ochrana pokračuje podél vyústění tunelu Blanka, 
kde byla podzemní těsnící železobetonová stěna využita jako pažení 
stavební jámy hloubené části tunelu, a dále jako sypaná zemní hráz 
dosahující výšky až 8,9 metru. Před Trojským zámkem, kde je méně 
prostoru, přechází hráz v železobetonovou zeď opatřenou zemním 
přísypem, nad nímž vystupuje jako parapetní zídka s pilíři, mezi které 
je v případě potřeby osazováno mobilní hrazení.
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Protože zde linie ochrany Prahy končí, přeneseme se na opačný, 
jižní konec města, kde se nachází etapa šestá – Zbraslav, Radotín. 
Na Zbraslavi, kde byla opatření na Q100 zrealizována z prefabrikova-
ných panelů, využívá linie násep ulice K Přehradám postavené roku 
1936, zatímco radotínská opatření proti vzdutým vodám Berounky 
z valné části kopírují ulici Výpadovou. Opatření na ochranu Velké 
a Malé Chuchle, jejichž realizace byla zahájena na podzim 2011, jsou 
v částech souběžných s Vltavou navržena ve středním dělícím pásu 
Strakonické ulice postavené ve 20. letech dvacátého století a zkapa-
citněné roku 1972. 

Na protějším břehu ležící Modřany měly být ochráněny násypem 
železniční a tramvajové trati, ten však byl v roce 2002 přelit a musel 
být v rámci osmé etapy navýšen železobetonovou zídkou.

Zbývající pátá etapa zahrnuje oblasti Výtoně, Podolí a Smíchova. Na 
území posledně jmenované čtvrti byl v letech 1899–1903 vybudován 
ochranný vorový přístav císaře Františka Josefa I., který měl předchá-
zet naplavování stavebního dřeva, které při předchozích povodních 
opakovaně způsobovalo zacpání a následné poškození Karlova mostu. 
Mezi Podolským přístavem a Palackého mostem se nachází nábřeží 
z let 1902–5, původní výška terénu se zachovala pouze kolem bývalé 
podskalské celnice na Výtoni, kde dnes sídlí vorařské muzeum. Dále 
k Jiráskovu mostu pokračuje nábřeží Rašínovo z let 1876–9, takže pro-
tipovodňová opatření se zde z většiny omezila na hrazení podchodů 
a lokální úpravy. Naproti tomu smíchovský břeh, byť zvýšen Hořej-
ším (1889–90) a na něj navazujícím Janáčkovým nábřežím (1874–5 
a 1903–4), musel být doplněn mobilním hrazením (obr. 9), přičemž 
součástí linie ochrany je i sídlo VRV. 

Tím jsme se dostali opět do centra, kde ale neskončíme, ale ještě 
jednou se vrátíme do historie, abychom nahlédli do skrytého světa 
pražské kanalizace. Je tomu teprve sto let od doby, kdy splašky pře-
staly Pražanům znepříjemňovat každodenní život. Současné pohodlí 
zajišťované moderní vodovodní a kanalizační sítí nás vede k tomu, že 
je ani nevnímáme. Opomenutí kanalizace z pohledu protipovodňové 
ochrany jakéhokoli sídla by však bylo velkou chybou, kvůli které by 
voda ze vzdutého toku či voda splašková mohla zaplavit jinak chrá-
něná místa. Proto věnujme kanalizaci následující stránky.

Historie pražské kanalizační otázky
Středověká Praha byla, stejně jako ostatní evropská města, plná 

odpadků a fekálií, které byly splachovány deštěm a zasakovaly do 
studní, což působilo závažné hygienické problémy. Stoky ojediněle 
budované z církevních či panských objektů byly naprostou výjimkou. 
Stavba podpovrchové pražské kanalizace byla zahájena podle projektu 
prof. Františka Antonína Hergeta (1741–1800) v roce 1787, ale kvůli 
problémům s financováním vázla a do roku 1815 bylo postaveno pou-
ze 19 kilometrů stok. O její dokončení se postaral až nejvyšší purkrabí 
hrabě Karel Chotek, díky kterému bylo v letech 1816 až 1828 postave-
no 44 kilometrů stok. Kanalizace byla 35 výusťmi vyvedena přímo do 
Vltavy, která ale v té době byla současně zdrojem pitné vody. Vltava za 
povodní výpustmi vnikala do města (1845, 1872), přičemž narušovala 
i konstrukci stok. Kanalizace byla navíc postavena z obyčejných cihel 
spojovaných hlínou, stoky měly ploché dno a nedostatečné sklony, 
kvůli čemuž se často ucpávaly a vznikaly i mrtvé, bezodtoké stoky, 
které musely být vyváženy jako žumpy. Byť bylo jen v roce 1876 na 
stavbu nových kanálů vynaloženo 69 789 zlatých, 3 626 zlatých na 
opravy a 10 586 zlatých na jejich čištění, byl stav velice špatný.

Vybudováním moderního kanalizačního systému v Paříži v 60. 
letech 19. století a v Londýně v letech 1860–75 klesla úmrtnost oby-
vatelstva o třetinu. Hamburk a Gdaňsk dokončily své kanalizace roku 
1872, Mnichov a Frankfurt nad Mohanem roku 1880. Dynamicky se 
rozvíjející Praha, kde se po roce 1860 začaly stavět nájemní domy 
s byty s vlastním příslušenstvím a od konce 80. let i s vlastní koupel-
nou, nemohla zůstat pozadu.

Na změny ve vnímání hygienických standardů pak reagoval říšský 
zákon č. 68 z 30. 4. 1870 o organizaci veřejné zdravotní služby, nový 
stavební řád pro Prahu a okolí z dubna 1886 a zdravotní zemský zákon 
č. 9 z 23. 4. 1888.

V roce 1872 byl ustaven Komitét pro řešení kanalizačních otázek, 
který měl navrhnout generelní řešení odkanalizování pražské aglome-
race. Tématem se zabýval také Spolek architektů a inženýrů Králov-
ství českého, který měl posoudit vhodnost použití jednotlivých typů 
kanalizace: soudkové soustavy (odvážení fekálií z domovních žump 
v sudech) / podtlakové kanalizace použité v Amsterodamu (odsávání 
fekálií do vozů či zvláštních stanic s následným odvozem) / gravitační 
splachovací kanalizace. 

Neúnavným propagátorem moderních přístupů v řešení kanali-

zační otázky byl architekt Če-
něk Gregor (1847–1917) (obr. 
10), v letech 1878–1917 člen 
sboru obecních starších v Praze 
a 1893–1896 starosta hlavního 
města. Jako technik se stal jedním 
z evropských znalců kanalizační 
problematiky a jako politik pak 
neúnavně bojoval při hledání 
a obhajování nejlepších řešení.

Dne 16. 7. 1884 vyhlásilo 
Zastupitelstvo královského hlav-
ního města Prahy soutěž na 
generelní projekt řešení pražské 
kanalizace. Výsledkem projektu 
měl být jednotný systém pro 
všechny části města s pozdější 
možností napojení okolních 
předměstí. Systém odvádějící dešťovou i splaškovou vodu nesměl 
být v obvodu města Prahy vyústěn přímo do Vltavy. Ve lhůtě do 1. 
3. 1885 se sešlo 5 projektů, z nichž žádný – především pro nedo-
statek podkladů – zcela nesplnil zadání, a tak soutěž skončila bez 
úspěchu. V roce 1886 byl sestaven nový „Program na vypracování 
detailního projektu na čištění a odvodňování král. hl. m. Prahy a na 
provedení téhož“, jehož součástí byl i návrh na zřízení kanalizační 
kanceláře. O dva roky později sbor obecních starších tento návrh 
přijal a kancelář, ve složení Ing. Josef Václavek, Ing. Vincenc (Čeněk) 
Ryvola (1849–1917) a Ing. Eduard Máslo (1861–1926), byla založena. 
Měla sestavit potřebné podklady včetně zdokumentování stávajících 
stok, detailní nivelace Prahy a zajištění údajů o podzemních vodách 
a povodních. Na její činnost dohlížela městskou radou zvolená dozor-
čí kanalizační komise, jejímž členem byl i Čeněk Gregor. Dne 26. 7. 
1889 předložila kanalizační kancelář na schůzi dozorčí kanalizační 
komise svůj „Program na vypracování generelního projektu na čištění 
a odvodňování města Prahy a předměstí“. Pro další práci ale nebyla 
oslovena a tak kancelář de facto zanikla.

Již v lednu 1889 vyzvala pražská obec ke spolupráci na kanalizač-
ním projektu významné evropské experty, například dr. J. F. Hob-
rechta z Berlína, Ing. W. H. Lindleye z Frankfurtu nad Mohanem, Ing. 
Kaumanna z Vratislavi, Ing. Hallnsteina z Mnichova a Ing. Kaftana 
z Prahy. Z oslovených expertů měli zájem o zpracování projektu pouze 
dr. Hobrecht, Ing. Kaftan a Ing. Kaumann, přičemž na doporučení 
prvně jmenovaného v říjnu 1889 městská rada uzavřela výhradní 
smlouvu na společný projekt, dle které byl Hobrecht hlavním porad-
cem a Kaftan byl pověřen hlavními úkoly. Návrh řešící území 1 651 
hektarů byl hotov v březnu 1891, ale neřešil čištění, pouze sváděl 
odpadní vody pod Holešovice s tím, že v Královské oboře měly být 
zřízeny sedimentační nádrže.

Takový postup městské rady vzbudil pobouření. Městští inženýři 
Václavek a Ryvola (členové kanalizační kanceláře) vypracovali vlastní 
projekt řešící území 2 202 hektarů a obci ho ostentativně darovali. 
Odkanalizované území bylo rozděleno na dvě výšková pásma, přičemž 
vody z horního pásma měly být provedeny tunelem pod Letnou. Čis-
tírna sestávající z hrubého předčištění v lapači písku a sedimentace 
v kruhových nádržích s chemicky podporovaným srážením byla 
situována do Bubenče.

Obr. 9. Navýšení Janáčkova nábřeží mobilním hrazením

Obr. 10. Čeněk Gregor, 1893
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Věcný problém se rychle zpolitizoval, a tak nebylo únosné kon-
kurenční projekt opominout. Muselo dojít k  nestrannému posou-
zení návrhů, k čemuž byl vybrán inženýr William Heerlein Lindley 
(1853–1917), v té době působící jako stavební rada Frankfurtu nad 
Mohanem. Ten se podrobně seznámil s místními podmínkami i obě-
ma projekty. Jednoznačně podpořil čistírnu v Bubenči, ale oběma 
návrhům vytkl nemožnost odvodňovat níže položené části města za 
zvýšených průtoků v řece a nedostatečný rozsah řešeného území. Ani 
jeden z projektů tak nedoporučil.

Zatímco odborná veřejnost očekávala, že bude obnovena kanalizač-
ní kancelář, aby upravila Václavkův a Ryvolův projekt dle Lindleyo-
vých připomínek, nabídl Lindley městské radě zpracování projektu 
vlastního, což rada přijala.

Průvodní zpráva ke generelnímu projektu včetně grafických příloh 
byla Lindleyem předložena 23. 6. 1893. Řešené území o rozloze 2588 
hektarů zahrnovalo krom Starého a Nového Města, Josefova a Vyše-
hradu, tedy tehdejší Prahy, i příměstské obce Karlín, Žižkov, Královské 
Vinohrady, Nusle, Podolí, Smíchov, Malou Stranu, Hradčany a Holešo-
vice-Bubny. Území bylo rozděleno na 4 kategorie, z nichž každá měla 
stanoveno množství odváděných splaškových a dešťových vod. Pro 
lijáky pak bylo stanoveno odváděné množství na 75 l/s z hektaru. Na 
základě historických podkladů Lindley konstatoval, že nejprudší deště 
se časově nesetkávají s vyššími velkými vodami. Proto byla soustava 
navržena tak, aby více než dvaceti výpustmi byla schopna co nejdříve 
převést dešťové vody do Vltavy, a to i při povodních až do úrovně 2 
metrů nad normálem staroměstského vodočtu. Taková hladina odpovídá 
povodni s periodicitou opakování mezi 2 a 5 roky.

Celé odvodnění bylo rozděleno na dvě oblasti. Oblast A tvořily ty 
části, které bylo s čistírnou nejúčelnější spojit tunelem pod Letnou. 
Oblast B byla odvodňována stokou vedoucí přes Karlín a Holešovice 
(obr. 11). Obě oblasti se dále dělily na dvě výšková pásma, což za 
dešťů chránilo níže položená území. V případě potřeby bylo totiž 
možné v odlehčovacích komorách vypustit do řeky veškeré vody 
z pásma vyššího a zajistit tak dostatečnou kapacitu hlavních sběračů 
a shybek ve prospěch pásma nižšího. V neposlední řadě pak bylo 
možné soustavu v zaplavovaném území za hranicí zátopy oddělit 
od soustavy v území nezaplaveném, jehož odvodnění při tom bylo 
zachováno. Celková délka navržené stokové sítě byla 175 839 metrů 
s předpokládanou cenou 6,5 milionu zlatých. Návrhový přítok na 
čistírnu činil 160 tisíc m3 denně.

Lindleyův projekt byl 31. 3. 1894 doporučen dozorčí kanalizační 
komisí, 21. 4. schválen městskou radou a 2. 5. téhož roku sborem 
obecních starších. Poté byl 14. 8. vydán edikt, který zahájil schvalo-
vací řízení kanalizačního systému, a vodoprávní schválení záměru 
skončilo 19. 11. kladným výrokem c. k. místodržitelství. 

A zatímco 22. 4. 1895 byl Lindley dotázán, za jakých podmínek by 
Praze nabídl své služby při provádění kanalizace, 14. 5. téhož roku 
žádají Spolek architektů a inženýrů v Království českém a Inženýrská 
komora v Království českém městskou radu, aby řešení kanalizační 
otázky nebylo svěřeno Lindleyovi, ale českým odborníkům. Nakonec 
ale byla 25. 4. 1896 tříletá smlouva s Lindleyem podepsána. Jeho 
hlavními úkoly bylo zajistit potřebná měření, vypracovat program 
stavebních prací, udat základní směr a myšlenky do detailních 
projektů a ty schvalovat, kontrolovat provádění stavby a vypracovat 
instrukce pro provoz čistící stanice. Za tím účelem měl třikrát za rok 
přijet osobně do Prahy a v době své nepřítomnosti být v písemném 
styku s vedoucím městského stavebního úřadu nebo svým zástupcem 
v kanalizační kanceláři. Ta v roce 1896 pracovala v obsazení Ing. 
Jiří Soukup (1855–1938) – v letech 1896–9 Lindleyův zástupce, Ing. 
Josef Kořínek (1852–1924), Ing. Máslo jako konstruktér, Ing. Ryvola, 
Ing. Heinemann jako stavbyvedoucí, Ing. Josef Mašín (1855–1936) 
jako kreslič, sekretář Bořek a skladník Pešek.

Přes některé spory pokračovala příprava projektu i výběr dodavatelů 
a na počátku roku 1898 byla stavba oficiálně zahájena výstavbou staro-
městského sběrače. V říjnu již byl proražen tunel pod Letnou. Komoru, 
ve které se do něj, 15 metrů pod terénem a 3 metry pode dnem Vltavy, 
napojuje shybka, navštívil 13. 6. 1901 císař František Josef I., kterému 
v té době bylo 71 let. Do konce roku 1904 bylo postaveno 50 087 metrů 
stok za 11 206 215 korun 34 haléřů.

V červenci 1899 schválila městská rada plány na stavbu čistící 
stanice v Bubenči předložené kanalizační kanceláří, načež byl roz-
dmýchán problém se zapácháním kalojemů, přičemž se diskutovalo 
o jejich zakrytí i chemická úpravě splašků. Dne 27. 3. 1901 zahájilo 
c. k. místodržitelství řízení k vodoprávnímu povolení čistírny a již 
v září byly zahájeny stavební práce. Zkušební provoz čistící stanice 
započal dne 27. 6. 1906. Vše fungovalo až na drobné závady na 

Obr. 11. Kanalizační síť ve stavu k roku 1911

pumpách výborně a za necelého půl roku bylo dosaženo normálního 
chodu všech zařízení. V rámci kolaudace, probíhající dle dobových 
zvyklostí po uplynutí záručních lhůt, se zdravotnímu znalci dvornímu 
radovi Pelcovi nelíbilo pouze mechanické čištění a navrhoval užití 
oxidačních nádrží, ale 15. 1. 1909 byl nakonec kolaudační výměr 
vydán. Následně byla 30. 6. 1909 zahájena doprava kalů, sloužících 
ke hnojení, nádržkovou lodí dolů po Vltavě.

Lindley postupně předal agendu Emanuelu Heinemannovi 
(1865–1924), který byl představeným kanceláře a jeho technickým 
zástupcem (1900–1920), a s Prahou se rozloučil na zasedání dozorčí 
rady pro kanalizaci 10. 3. 1909.

Vytvoření Velké Prahy v roce 1920 znamenalo napojení nových 
území a zásah do Lindleyovy koncepce. Na to reagoval Ing. Máslo 
generelem, který předložil v roce 1925. Dle přepočtu byl stokový sys-
tém schopen odpadní vody převést, ale kapacitně nevyhověla čistící 
stanice v Bubenči, která proto roku 1927 prošla modernizací. O šest let 
později proběhla soutěž na generelní projekt čistíren na území Prahy, 
ve které se sešlo 15 návrhů, z nichž žádný neuspěl, a tak roku 1947 
prošla bubenečská čistírna další modernizací. Ani pak nedokázala 
čistit všechny přiváděné vody, a proto bylo v roce 1954 rozhodnuto 
o výstavbě nové mechanicko-biologické ústřední čistírny odpadních 
vod na Císařském ostrově. Jejím zprovozněním v roce 1967 Lindleyo-
va čistírna provoz ukončila a kolotoč diskusí, kapacitních problémů 
a modernizací přenechala své nástupkyni. Historická budova zůstala 
zálohou pro případ nouze, ale ještě počátkem 80. let 20. století sloužily 
původní usazovací nádrže jako manipulační jímky na kal z nové čistír-
ny, spolehlivě čerpaný osmdesátiletými kalovými pumpami (obr. 12). 
Dne 26. 4. 1991 byl areál čistírny prohlášen za národní kulturní 
památku a následně v něm vzniklo Muzeum Stará čistírna.

Kanalizační soustava za povodně
V průběhu druhé poloviny 20. století se Praha dál rozrůstala admi-

nistrativně (1968, 1974) i stavebně, na což reagovala i její kanalizační 
síť, která v roce 2001 sestávala z 2 500 km stok a 520 km přípojek. 

V srpnu 2002 infrastrukturu metropole prověřila extrémní povodeň. 
V průběhu první povodňové vlny, kdy řekou protékalo 400 m3/s, došlo 
7. 8. nad městem k výrazným srážkám. V odlehčovacích komorách 
byly ve funkci zpětné klapky, které umožňovaly plynulý odtok odleh-
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Obr. 12. Strojovna kalových čerpadel, 30. léta Obr. 13. Mobilní sací čerpadla

čených dešťových vod. Stoupající hladina si vyžádala uzavření výtoku 
z ÚČOV a přečerpávání povodňovou čerpací stanicí a 9. 8. i uzavření 
hradidel v odlehčovacích komorách na síti.

Následné lokální, ale dlouhotrvající srážky způsobily problémy 
na uzavřených odlehčovacích komorách. Tam, kde byly osazeny oba 
uzávěry, byla 11. 8. hradidla otevřena, aby klapky v závislosti na výšce 
vltavské hladiny umožnily snížení tlaku v systému.

V průběhu povodně došlo na některých místech k výronu vody do 
dosud nezaplavených území přes kanalizační vpusti. Obecně se ale 
osvědčilo rozdělení kanalizace na dolní a horní pásmo, což je princip, 
který byl moderní pražské kanalizaci dán do vínku již Lindleyovým 
generelem. Rovněž osazení většiny odlehčovacích komor šoupětem 
i zpětnou klapkou systému pomohlo. Ochranu kanalizace před zapla-
vením povodňovou vodou v takovém případě zajišťuje zpětná klapka, 
která může automaticky reagovat na změny hladiny ve vodoteči a kana-
lizaci a v případě přetlaku v systému umožňuje odlehčení odpadních 
vod a snížení tlaku. Šoupě se pak uzavírá až ve stavu, kdy je vyčerpán 
retenční objem stokové sítě a hladina ve vodoteči by mohla stoupnout 
nad nejnižší místa v chráněném území. Pro nové protipovodňové hra-
didlové komory na odlehčeních a zatrubněných potocích proto bylo 
vystrojení šoupětem i klapkou ukotveno jako standard.

Opatření na kanalizaci
Na základě projektu Řešení protipovodňové ochrany stokové sítě 

byla nově navržená čerpací místa na kanalizaci rozdělena podle čer-
paného množství. Pro místa a čerpaným množstvím do 400 l/s bylo 
rozhodnuto o použití mobilních sacích čerpadel (obr. 13), v komorách 
s větším návrhovým množstvím pak byla navržena trvale osazená 
ponorná odstředivá čerpadla, napájená mobilními motorgenerátory.

Doplnění čerpacích míst bylo zapracováno do projektů jednotlivých 
etap stavby protipovodňových opatření, v rámci které hlavní město 
do konce roku 2005 vybudovalo hradidlové komory na území Malé 
Strany, Karlína, Libně, Holešovic, Výtoně, Podolí, Smíchova a Modřan. 
Do konce roku 2010 přibyly komory ve Zbraslavi, Radotíně a Troji. 
Na podzim 2011 byla zahájena stavba v Chuchli. Investicí Pražské 
vodohospodářské společnosti (PVS) došlo v letech 2007 a 2010 také 
k rekonstrukci stávajících hradidlových komor.

Stabilní čerpadla a mobilní motorgenerátory pro čtyři hradidlové 
komory ve vnitřním městě pořídila na přelomu let 2005–6 PVS. Mobilní 
čerpadla pro vnitřní město zakoupil v roce 2006 odbor městského inves-
tora MHMP a o čtyři roky později je dokoupil i pro město vnější.

Systém protipovodňových opatření na území ÚČOV se tak postupně 
rozrostl na 100 hradidlových komor se 117 hradítky a 63 zpětnými 
klapkami, 4 stabilní povodňové stanice o celkovém výkonu 2800 
l/s, 11 čerpacích míst pro nasazení mobilních čerpadel o celkovém 
výkonu 2700 l/s, povodňovou čerpací stanici v Libeňských přístavech 
a povodňovou čerpací stanicí ÚČOV. Povodí pobočné ČOV ve Zbra-
slavi pak chrání 12 hradidlových komor s 12 hradítky a 14 zpětnými 
klapkami, 6 stabilních čerpacích stanic o celkovém výkonu 5400 l/s 
a 4 čerpací místa celkem s 800 l/s pro čerpadla mobilní.

Závěr
Každá povodeň by nám měla připomenout respekt, který bychom 

k přírodě a síle živlů měli chovat. Při bilancování ku příležitosti 
desátého výročí pětisetleté povodně v Praze spatříme novou 19,2 kilo-

metru dlouhou protipovodňovou linii, která je v délce 6,4 kilometrů 
zajišťována mobilním hrazením, a nalezneme 112 hradidlových komor 
a peloton čerpací techniky – bezesporu smělé dílo. 

Při ohlédnutí do historie pak musíme obdivovat, kolik úsilí věnovali 
naši předchůdci ochraně svého města a jak důmyslná a nadčasová 
řešení použili při budování jeho kanalizace. Doufejme tedy, že v dal-
ších letech dokážeme jejich i své dílo řádně udržovat, aby – až to bude 
potřeba – naši následovníci stejně ocenili i naši práci.
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Prague anti-flood system: How we follow the work of our 
antecendents (Pytl, O.)
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During last fifteen years the floods accented the relevance of 
Prague anti-flood system, whose aim is to protect Capital against 
destructive consequence of extreme inundations. This daring obje-
ctive would not be pursuable without using adjustments that were 
made in the historic center by our antecedents. Also, contemporary 
measures used on sewerage system could hardly protect the sewers 
and safeguard its operation during floods itself, if we could not 
follow the work of our ancestors. There were Sir W. H. Lindley and 
outstanding Czech experts who gave birth to the modern Prague 
sewerage system at the turn of the 19th and 20th century. The most of 
the principles they established are still being used today.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. října 
2012. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

vh 8/2012270



Diskusní materiál „Ekologicky orientovaná správa 
vodních toků v oblasti péče o jejich morfologický stav“

Agentura ochrany přírody a krajiny České 
republiky (AOPK ČR) se již od roku 1992, kdy 
vznikl dotační Program revitalizace říčních 
systémů, zabývá podporou hlavně investič-
ních opatření, zlepšujících morfologicko-eko-
logický stav vodních toků, tedy revitalizací. 
Za dvacet let bylo uskutečněno poměrně dost 
staveb, mezi nimi i řada kvalitních podélných 
revitalizací a rybích přechodů. Se získávaný-
mi zkušenostmi se však také ujasňuje kritická 
představa o skutečných možnostech investič-
ních revitalizací. Ta je nezbytně konfrontová-
na s celkovým, byť zatím jen rámcově vyme-
zeným rozsahem úkolů v oblasti zlepšování 
stavu vodních toků, plynoucích mimo jiné 
z našeho členství v Evropské unii, tedy z plat-
nosti směrnice o rámcích vodní politiky. Tu je 
nutno konstatovat, že investiční revitalizace 
mohou řešit závažné jednotlivé situace, posky-
tují neocenitelné odborné a organizátorské 
zkušenosti a vytvářejí důležité rozhodovací 
precedenty pro celou oblast správy vodních 
toků. Ale jsou příliš nákladné, pozemkově 
a organizačně náročné na to, aby se uplatnily 
jako „celoplošný“ prostředek rehabilitace těch 
vodních toků, jejichž morfologicko-ekologický 
stav je žádoucí zlepšovat. A to i za předpokla-
du, dosud pohříchu nenaplňovaného, že by 
využívaly všech prostředků, které jsou či byly 
na ně určeny v dotačních programech resortu 
životního prostředí.

Ovšem existuje velký potenciál zlepšování 
stavu vodních toků mimo oblast investičních 
revitalizací, který dosud neumíme nebo 
nechceme dostatečně využívat. Spočívá 
v silách, které působí soustavně a v celé síti 
vodních toků a v důsledku ji mohou ovlivňo-
vat mnohem více než jednotlivé „ukázkové“ 
revitalizační stavby. Jsou to síly přírody, které 
se projevují v procesech samovolného zpřírod-
ňování. A jsou to rovněž síly lidí, projevující 
se ve správě vodních toků. Donedávna pře-
važovalo konzervativní pojetí správy vodních 
toků, které vycházelo z historického konceptu 
uvádění toků do technicky upraveného stavu. 
Toto pojetí stavělo správu toků převážně proti 
působení přírodních renaturačních sil. Nepo-

chybně však existují možnosti, jak tyto dva 
okruhy sil dostat do většího souladu. Souhrn-
ně představují koncept ekologicky orientova-
né správy vodních toků. Ta se snaží spravovat 
vodní toky úsporně a s co největšími přínosy 
pro jejich ekologický stav. Co nejméně jim ško-
dit, využívat i drobných příležitostí k dílčím 
zlepšením, využívat, podporovat a iniciovat 
procesy samovolné renaturace.

Z dosavadních úvah o náplni tohoto pojmu, 
vedených na půdě odborné skupiny pro vodní 
ekosystémy AOPK ČR, vzešel materiál Ekolo-
gicky orientovaná správa vodních toků v oblas-
ti péče o jejich morfologický stav. Ten je nyní 
předkládán ochranářské a vodohospodářské 
veřejnosti jako příspěvek k diskusi.

Ing. Tomáš Just
AOPK ČR

tomas.just@nature.cz

Poznámka redakce: Protože jde o materiál, 
který je nad prostorové možnosti časopisu, 
umístili jsme jej na www.vodnihospodarstvi.
cz do sekce Co v časopise nebylo (jde o páté 
tlačítko ze zdola v levém modrém sloupci).

Seminář Pitná voda – novinky a souvislosti 
… aneb What‘s NEW? N-nutrients; E-energy; W-water

Hlavní téma:
• Problematika fosforu, sinic a toxinů ve 

vodárenských nádržích
• Energetická hlediska pří úpravě vod
• Tradiční a nové postupy při úpravě vod – 

nano technologie, membránová separace

Dílčí témata:
Úvod do problematiky úpravy vod 

• Souvislosti, tradiční a nové technologie, 
přehled – Ing. Renata Biela, Ph.D., 

Problematika trofizace vodárenských ná drží 
• Management a ochrana zdrojů pitné 

vody (cyanobakterie) – prof. Ing. Bla-
hoslav Maršálek, CSc.

• Hydrobiologické audity vodárenských 
zařízení a odstranění mikrobiálního 
znečištění – Ing. Jiří Palčík Ph.D.

Energie a voda
• Energetické úspory a možnost využití 

energie při úpravě pitných a čištění 
šedých vod – Ing. Karel Plotěný

Nové postupy při úpravě vod
• Vyžití nanotechnologií při úpravě a aku-Vyžití nanotechnologií při úpravě a aku-

mulaci vody – Ing. Marek Holba, Ph.D.
• Membránové procesy při úpravě vod 

– Ing. Milan Uher
• Hygienické zabezpečení vod (UV, ozo-Hygienické zabezpečení vod (UV, ozo-

nizace)  – Ing. Ondřej Unčovský

Termíny a místa:
30. 10. 2012 – Brno
Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1
1. 11. 2012 – Praha
Konferenční centrum VŠCHT, K Verneráku 
950 (kolej Sázava)

Semináře jsou zařazeny do:
• programu celoživotního vzdělávání ČKAIT 

– 1 bod

• vzdělávacího programu pro pracovníky 
veřejné správy (vzdělávací instituce ASIO, 
spol. s r.o., AK/I-30/2006)

Kontaktní osoba: 
Vratislav Cibula, cibula@asio.cz, 
tel.: 548 428 111

Přihláška na: 
http://www.asio.cz/cz/prihlasovaci-formular

Dále Asio zve na novou formu 
vzdělávání, na webináře:
24. 08. Domovní čistírny – legislativa
21. 09. Využití srážkové a šedé vody
26. 10. Čištění vzduchu 
23. 11. Lapáky tuků
14. 12. Energie z vod

Info: plotenym@asio.cz, tel.: 724 768 192 
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XXXX. konferencia HYDROCHÉMIA 2012

Pavel Hucko

V dňoch 16.–17. mája 2012 sa v Bratislave 
na pôde Výskumného ústavu vodného hospo-
dárstva konala v poradí už XXXX. konferencia 
s medzinárodnou účasťou HYDROCHÉMIA 
– „Nové analytické metódy v chémii vody“. 

Konferenciu usporiadala Slovenská vo-
dohospodárska spoločnosť, člen ZSVTS pri 
Výskumnom ústave vodného hospodárstva. 
Na organizovaní konferencie sa podieľali 
Výskumný ústav vodného hospodárstva 
Bratislava, Ministerstvo životného prostredia 
SR, Združenie zamestnávateľov vo vodnom 
hospodárstve na Slovensku, Slovenská vo-
dohospodárska spoločnosť ZSVTS, Českoslo-
venská asociace vodárenských expertů, Zväz 
slovenských vedeckotechnických spoločností 
a Slovenský národný komitét IWA.

Konferencia svojim 40-tym pokračovaním 
nadviazala na tradíciu založenú našimi pred-
chodcami v roku 1964. Jej cieľom bolo vytvoriť 
priestor pre prezentáciu najnovších poznatkov 
v oblasti analytiky vôd a hydrochémie doma 
a v zahraničí. Za obdobie 40-tich ročníkov, 
bolo prednesených 982 prednášok a poste-
rov, ktoré v zborníkoch reprezentujú 13 555 
strán textu. 

Počas dvoch rokovacích dní bolo na kon-
ferencii prezentovaných 30 prednášok a 4 
postery a bol vytvorený priestor na odborné 
diskusie. Odborne sa svojimi príspevkami na 
konferencii zúčastnili autori zo Slovenska, 
Čiech a z Rakúska.

Prednášky prezentované 
na konferencii

Úvodná prednáška konferencie sa venovala 
problematike „perzistentných organických 
látkok a ich globálnemu monitorovaciemu 
plánu z pohľadu novo zaradených látok 
v zmysle Štokholmského dohovoru o per-
zistentných organických látkach“. Globálny 
monitorovací plán (GMP) v rámci Štokholm-
ského dohovoru je program, ktorý umožňuje 
zber porovnateľných údajov z monitorovania 
POPs zo všetkých oblastí sveta na posúdenie 
účinnosti Štokholmského dohovoru a mi-
nimalizáciu expozície človeka i životného 
prostredia POPs. GMP predstavuje kľúčový 
prvok do hodnotenia efektívnosti plnenia 
Štokholmského dohovoru.

Ďalšou témou bola problematika „inter-
kalibrácie biologických metód pre hod-
notenie ekologického stavu povrchových 
vôd“. Cieľom interkalibrácie je zabezpečenie 
porovnateľnosti výsledkov hodnotenia sta-
vu vôd v súlade s prílohou V odseku 1.4.1 
Smernice 2000/60/ES (Rámcová smernica 
o vode), v zmysle ktorej si musia členské 
štáty Európskej únie vytvoriť systémy mo-
nitorovania a hodnotenia povrchových vôd 
pre biologické prvky kvality (vodná flóra 
– fytoplanktón, fytobentos a vodné makrofyty, 
bentické bezstavovce a ryby) pre každú kate-
góriu povrchovej vôd (rieky, jazerá, brakické 
vody, pobrežné vody). 

Problematike „požiadaviek právnej úp-
ravy k metódam stanovenia ukazovateľov 

vôd“ sa venoval ďalší príspevok. Príspevok 
bol zameraný na požiadavky Smernice 
2009/90/ES a ich začlenenie do slovenských 
právnych predpisov. Pre dosiahnutie stano-
vených environmentálnych cieľov zohráva 
významnú úlohu monitorovanie a posudzova-
nie stavu vodných útvarov. Pre zabezpečenie 
porovnateľnosti výsledkov podľa požiadaviek 
Smernice 2000/60/ES, je nevyhnutné používať 
metódy spĺňajúce ustanovené kritériá. Tento 
princíp je nutné aplikovať na všetky používa-
né metódy – biologické, hydromorfologické 
aj chemické.

Prednáška na tému „Zkoušení způsobilosti 
– vzorkování surové a povrchové vody“ sa 
venovala programu skúšania spôsobilosti 
vzorkovania surovej a povrchovej vody, ktoré 
organizuje spoločnosť CSlab. 

V ďalšom príspevku bola prezentovaná 
problematika „harmonizácie a hodnotenia 
techník odberu vzoriek pre monitorovanie 
trendov znečisťujúcich látok vo vodnom 
prostredí“. Téma príspevku vychádza z po-
žiadaviek Smernice 2009/90/ES. Sú v ňom 
prezentované výsledky projektu HESTIA, 
ktoré budú slúžiť ako základ pre technické 
odporúčania k implementácii RSV, ako i pre 
budúce medzinárodné a regionálne spoluprá-
ce pri monitorovaní a dôslednom hodnotení 
kvality vôd.

Spestrením programu konferencie bola 
prezentácia príspevku „Sledování jakosti 
vody v podélném profilu řeky Labe s využi-
tím vrtulníku“. Využitie vrtuľníka pre odber 
vzoriek povrchových vôd možno zaradiť me-
dzi ojedinelé a v českých podmienkach len 
vzácne používané spôsoby monitoringu kva-
lity povrchových vôd. Z takmer 20-ročných 
skúseností je možné konštatovať, že využitie 
vrtuľníka pri vzorkovaní povrchových vôd je 
pozitívne.

Ďalšia skupina prednášok bola zameraná 
na stanovenie špecifických organických 
látok vo vodách a v sedimentoch (pesticídy, 
farmaceutické látky, prípravky na ochranu 
rastlín, perfluorované organické látky). Práca 
so zameraním na „stanovenie pesticídov, 
ich metabolitov a farmaceutických látok vo 
vodách a sedimentoch pomocou LC/MS/MS“ 
bola názornou ukážkou UHPLC-ESI-MS/MS 
metód založených ako na priamom nástreku 
vzorky povrchových vôd a ich využitie pre 
stanovenie látok s rôznou polaritou a acidobá-
zickým chovaním, tak aj metód vyžadujúcich 
SPE extrakciu, prípadne predchádzajúcu 
derivatizáciu. Ďalší príspevok na tému „vý-
voj a aplikácia LC-MS metód na stanovenie 
polárnych a kyslých pesticídov a ich degra-
dačných produktov vo vodnom prostredí“ sa 
venoval potrebám monitorovania chemického 
stavu povrchových vôd. Z hľadiska priepust-
nosti vzoriek je dobré, aby boli k dispozícii 
robustné a časovo nenáročné metódy na 
stanovenie znečisťujúcich látok. Takouto je aj 
prezentovaná metóda na stanovenie kyslých 
pesticídov priamym nástrekom vodnej vzor-
ky do systému LC-MS. V ďalšom príspevku 

bola prezentovaná „separácia vybraných 
farmakologicky aktívnych látok na kolóne 
Zorbax Eclipse Plus C18 s gradientovou 
elúciou a UV detekciou“. V príspevku bol 
prezentovaný postup stanovenia vybraných 
skupín látok, ktoré sa nachádzajú v životnom 
prostredí v stopových množstvách (pôvodné 
formy liečivých látok podávaných pacientovi, 
ich humánne – často farmakologicky aktívne 
metabolity či vo väčšine prípadov už farmako-
logicky neaktívne konjugáty). Jedná sa o spo-
ľahlivú, dostatočne citlivú a z ekonomického 
hľadiska únosnú metódu stanovenia širokého 
rozsahu uvedených látok, ktoré sa vyznačujú 
rôznymi fyzikálno-chemickými vlastnosťami. 
Využitie „skríningovej metódy na analýzu 
organických látok vo vodách s použitím du-
álnej extrakcie sorpčnými miešadielkami“ 
bolo uvedené v ďalšom príspevku. Bol v ňom 
prezentovaný vývoj duálnej SBSE-TD-GC-MS 
metódy na skríningovú analýzu organických 
látok vo vode pomocou vybraných analytov 
so širokou škálou fyzikálno-chemických vlast-
ností. Ako modelové zlúčeniny boli vybrané 
prioritné polutanty určené pre monitoring 
kvality vody a iné environmentálne škodlivé 
zlúčeniny. Vyvinutá metóda zahŕňajúca dve 
simultánne sorpčné extrakcie a jednu GC-
MS analýzu je vhodná na rýchlu skríningovú 
analýzu organických polutantov vo vodných 
vzorkách bez úpravy pH. Príspevok „Stanove-
ní perfluorovaných organických látek v po-
vrchové vodě a kalu z komunálních čistíren 
odpadních vod“ prezentoval vypracovanú 
metodiku na stanovenie PFOA a PFOS vo 
vzorkách povrchových vôd a v kale z komu-
nálnych čistiarní odpadových vôd. Stanovenie 
bolo vykonané kvapalinovou chromatografiou 
s hmotnostnou detekciou. Analýza povrcho-
vej vody bola vykonaná priamym nástrekom 
veľkého objemu (l ml) odstredenej vzorky 
na chromatografickú kolónu. Pre analýzy 
vzoriek kalov bol navrhnutý postup extrakcie 
ultrazvukom a čistenie extraktu na kolónkach 
ENVI-Carb. V príspevku „Extrakce vzorků 
plavenin a sedimentů metodou QUEChERS“ 
bola prezentovaná metóda QuEChERS, ktorá 
bola pôvodne vyvinutá pre stanovenie vete-
rinárnych drog v živočíšnych tkanivách. Jej 
použitie bolo následne rozšírené na stanove-
nie reziduálnych pesticídov v rastlinných ma-
teriáloch, potravinách, poľnohospodárskych 
výrobkoch a aj v pevných environmentálnych 
vzorkách. Metóda bola aplikovaná na stanove-
nie PAU. Zo získaných výsledkov vyplynulo, 
že metóda QuEChERS je pre uvedenú apliká-
ciu vhodná, poskytuje výsledky porovnateľné 
s metódami ASE/GPC a UZ/SPE. V rámci tohto 
bloku bol predstavený projekt „Stanovení 
množství nelegálních drog a jejich metaboli-
tů v komunálních odpadních vodách – nový 
nástroj pro doplnění informace o spotřebě 
drog v České republice“. Cieľom projektu je 
získať presnejšie informácie o spotrebe drog 
v Českej republike. Pre analýzu vybraných 
nelegálnych drog v odpadových vodách bude 
za základ zvolená automatizovaná LC/MS/MS 
metóda v spojení s on-line extrakciou pevnou 
fázou (SPE). Do tejto skupiny príspevkov patrí 
ešte príspevok „Výsledky monitoringu reziduí 
přípravků na ochranu rostlin v rámci povodí 
Labe“. V príspevku sú prezentované výsledky 
„Rámcového programu monitoringu“, ktorý 
v sebe zahrňuje aj nadnárodné aspekty vy-
plývajúce najmä z implementácie Rámcovej 
smernice o vodnej politike 2000/60/ES, resp. 
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ďalších európskych smerníc a nariadení. Ako 
príklad je možné uviesť „Mezinárodní prog-
ram měření Labe“, ktorý sa realizuje v rámci 
aktivít „Mezinárodní komise pro ochranu 
Labe“ od roku 1991 s každoročnou aktualizá-
ciou. Ako vyplýva z výsledkov monitoringu, 
v súčasnosti sa najčastejšie nachádzajú v po-
vrchových vodách vo vodnej fáze terbutyla-
zín, chlorotoluron, isoproturon a diuron, ďalej 
potom acetochlór, metolachlór, metazachlór 
a ich metabolity (OA, ESA). V pevnej matrici 
hydrosféry, t.j. v sedimentoch, resp. v plaveni-
nách sa najčastejšie nachádzajú terbutylazin, 
terbutryn, diuron, linuron a alachlór, kedy sa 
nálezy bežne pohybujú v desiatkach μg/kg.

Príspevok na tému „posudzovanie kvality 
pitnej vody pomocou klasických chemic-
kých a inštrumentálnych metód“ sa zame-
ral na zmapovanie situácie v kvalite pitnej 
studničnej vody z individuálnych zdrojov 
zásobovania vo vybranej odberovej lokalite, 
v obci Geča. Celkový rozbor anorganických 
ukazovateľov bol vykonaný metódou ICP-OES 
pre zistenie kvalitatívneho zastúpenia prvkov 
vo vodách. Kvantitatívna analýza dokázaných 
prvkov bola uskutočnená metódou FAAS. Vý-
sledky klasickej chemickej a inštrumentálnej 
(spektrálnej) analýzy umožnili posúdiť kvalitu 
pitnej vody v odobratých vzorkách a vytvoriť 
si obraz o odberovej lokalite.

V ďalšom príspevku bola prezentovaná 
problematika „aplikácie metódy SS-DCA-OES 
pri analýze dnových sedimentov vodnej ná-
drže Bukovec“. Príspevok predstavoval pos-
lednú časť v sérii experimentov zameraných 
na optimalizáciu priamej (bezrozkladovej) 
spektrálnej metódy pre analýzu tuhých envi-
ronmentálnych vzoriek využívajúcej trojstup-
ňový riadený oblúk jednosmerného prúdu ako 
vyparovací a budiaci zdroj (SS-DCA-OES). 
Práca bola zameraná na štúdium vyparovania 
vybraných potenciálne toxických prvkov (Cd, 
Cr, Ni, Pb) v sedimente vodárenskej nádrže 
Bukovec, pričom aplikuje už niektoré zistené 
experimentálne podmienky z predchádzajú-
cich experimentov (napr. práca bez použitia 
Ar atmosféry) orientovaných na štúdium 
vyparovania prvkov zo sedimentov vodných 
nádrží Domaša a Zemplínska šírava.

Cieľom príspevku „Možnosti využitia kom-
binácie techník úpravy vzorky s metódami 
atómovej spektrometrie v oblasti stopovej 
analýzy toxických prvkov v prírodných vo-
dách“ bolo oboznámiť a dať do pozornosti 
význam implementácie techník úpravy 
vzoriek v analytickom postupe stanovenia 
stopových koncentrácií toxických prvkov 
v prírodných vodách metódou atómovej ab-
sorpčnej spektrometrie. Aplikáciou SPE a CPE 
techník bolo preukázané nielen významné 
zjednodušenie matrice vzorky, ale i výrazné 
zlepšenie detekčných limitov. Techniky skon-
centrovania predstavujú významné nástroje 
v analytických procesoch, predovšetkým 
z hľadiska ich použitia v analýze toxických 
prvkov v komplexných matriciach a na veľmi 
nízkych koncentračných úrovniach.

Problematikou „elektrochemického stano-
venia fluoridov, chloridov, bromidov a jodi-
dov vo vodách“ sa zaoberal ďalší príspevok. 
Na stanovenie halogenidov vo vodách sa 
používajú rôzne metódy a ich výber závisí 
od konkrétneho halogenidu, jeho koncen-
trácie a matrice vzorky. Príspevok popisuje 
galvanostatickú chronopotenciometriu, ktorá 
umožňuje jednoduché a rýchle stanovenie 

halogenidov vo vodných roztokoch. Detekčné 
limity sú pre fluoridy obmedzené podmie-
nenou konštantou stability fluorokomplexu 
železa, u ostatných halogenidov súčinom 
rozpustnosti príslušného halogenidu striebra 
alebo ortuti. 

Príspevok „Mikročipová elektroforéza a jej 
využitie v analýze vôd“ bol zameraný na 
niektoré metodologické a aplikačné aspekty 
mikročipovej elektroforézy (MCE) v analýze 
rôznych typov vôd. V príspevku sú načrtnuté 
základné aspekty MCE separačných systémov. 
Diskutované boli princípy CE separácií na 
čipoch, modifikácia vnútorných povrchov 
CE separačných systémov a integrácia úpravy 
vzoriek v MCE separáciách. Jedným z nega-
tívnych aspektov použitia miniaturizovaných 
analytických systémov v CE je adsorpcia 
analytov, resp. zložiek komplexných environ-
mentálnych vzoriek na povrch separačných 
systémov. Aplikačné možnosti MCE separač-
ných systémov rôzneho dizajnu s kanálikmi 
väčších vnútorných priemerov a integrovanou 
vodivostnou detekciou boli ukázané na súbo-
re analytických metód vhodných na rýchly 
monitoring a analýzu rôznych cudzorodých 
látok a kontaminantov v komplexných envi-
ronmentálnych matriciach.

Cieľom príspevku „Stanovenie hydri-
dotvorných prvkov vo vodách ich elektro-
chemickým generovaním“ bolo stanovenie 
hydridotvorných prvkov metódou elektro-
chemického generovania, výber vhodných 
podmienok merania, určenie vybraných 
validačných parametrov a aplikovanie po-
stupu na analýzu reálnych vzoriek vôd. 
Elektrochemické generovanie hydridov na 
poréznych uhlíkových elektródach sa javí 
ako vhodná alternatíva chemického genero-
vania hydridov. Výhodou elektrochemického 
generovania je, že stanovenie prebieha len 
v jednom reakčnom činidle (katolyt), čím sa 
výrazne znižuje riziko kontaminácie a pou-
žitie poréznej elektródy zabezpečuje vyššiu 
účinnosť generovania hydridov. 

Príspevok „Stanovenie kadmia a olova 
metódou prietokovej rozpúšťacej chronopo-
tenciometrie vo vodách určených na ľudskú 
spotrebu“ sa zaoberal optimalizáciou a za-
vedením metódy stanovenia kadmia a olova 
prietokovou rozpúšťacou chronopotenciomet-
riou na prístroji EcaFlow vo vodách určených 
na ľudskú spotrebu, validáciou tejto metódy 
a jej porovnaním s AAS metódou používanou 
v laboratóriách NRL VÚVH Bratislava. Bola 
zavedená a optimalizovaná metóda prieto-
kovej rozpúšťacej chronopotenciometrie na 
stanovenie kadmia a olova podľa aplikačné-
ho listu č. 67 dodaného výrobcom prístroja 
EcaFlow 150 GLP.

Dve prednášky sa venovali problematike 
stanovenia oxidovateľnosti – chemickej 
spotrebe kyslíka za použitia dvoch rôznych 
činidiel. Príspevok „Stručný vývoj metod 
stanovení CHSKCr“ poukázal na stanovenie, 
interpretáciu a pomer hodnôt CHSKCr (CODCr) 
a TOC (DOC) pre sumárne stanovenie orga-
nických látok vo vodách. Ukazuje sa, že 
hodnoty CHSK a TOC vyjadrujú organické 
znečistenie z iného hľadiska a obidve sú 
pre objektívne hodnotenie organického 
zne čistenia nevyhnutné. Pri biologickom 
čistení a samočistení v tokoch nás zajímajú 
predovšetkým kyslíkové ekvivalenty orga-
nických látok. Obidva ukazovatele postihujú 
rôzne vlastnosti organických látok a mali 

by byť stanovované súčasne. Významný je 
pomer medzi oboma ukazovateľmi, z ktorého 
sa dá zistiť, do akého stupňa sú prítomné 
organické látky oxidované. Z tohto hľadiska 
sa dá napr. odhadnúť úspešnosť aerobného 
nebo anaerobného čistenia alebo aj miera 
stability kalov. V druhej prednáške „Testovanie 
spektrofotometrickej koncovky stanovenia 
CHSKMn“ bola pozornosť venovaná stanoveniu 
CHSKMn, ktoré je zložené z dvoch fáz. Prvou 
fázou je proces oxidácie, ktorá prebieha 
za uzančných podmienok, ktoré je nutné 
zachovať. Určité možné variácie sú v druhej 
fáze, a to buď stanovením nespotrebovaného 
manganistanu po prídavku štandardného 
množstva šťaveľanu spätnou titráciou manga-
nistanom, keď koniec titrácie je obvykle 
zaznamenaný povereným pracovníkom 
subjektívne, alebo vyhodnotenie koncentrácie 
manganistanu spektrofotometricky, čo umož-
ňuje zjednodušenie postupu pre získanie 
výsledku. V príspevku sú podrobne rozobera né 
mož nosťami použitia spektrofotometrických 
reakcií.

Prednášky zamerané na oblasť rádiológie/
rádiochémie boli zamerané na dve proble-
matiky. Prvá práca sa venovala problematike 
„regresnej diagnostiky pri rádiochemických 
analýzach“. V rámci prác sa na časti vzoriek 
z rádiochemických analýz získaných z prog-
ramu monitorovania podzemných a podzem-
ných priesakových vôd v celom areáli Jadrové-
ho zariadenia Jaslovské Bohunice (Slovenské 
elektrárne, a.s., a JAVYS, a.s.) a v jeho okolí, 
ktoré sa uskutočňuje na katedre jadrovej ché-
mie PriF UK, aplikovala regresná a korelačná 
analýza získaných dát s cieľom nájsť vzťahy 
medzi sledovanými rádionuklidmi. Regresnou 
diagnostikou sa potvrdila korelácia medzi rádi-
onuklidmi 60Co-137Cs, 40K-137Cs, a 40K-60Co. Zís-
kaný regresný model, verifikovaný regresnou 
diagnostikou, je možné použiť na modelovanie 
významných antropogénnych rádionuklidov 
137Cs a 60Co v analyzovaných vzorkách vôd. 
V druhej práci „Optimalizácia stanovenia 90Sr 
kvapalinovou scintilačnou spektrometriou“ 
sa venovala pozornosť metóde kvapalinovej 
scintilačnej spektrometrie, ktorá umožňuje 
súčasné stanovenie aktivít 90Y, 90Sr a 89Sr me-
tódou dynamických selektívnych meracích 
okien, ktorých poloha sleduje posuny spektier 
v závislosti na miere zhášania vzorky. Postup 
vyhodnocovania a porovnávania aktivít na 
uvedených meracích oknách umožňuje tiež 
indikovať prítomnosť rušivých rádionuklidov, 
a tak optimalizovať postupy spracovania vzo-
riek. Výpočtový súbor, vytvorený na základe 
kalibrácie prístroja TriCarb 3180, možno za ur-
čitých podmienok použiť na vyhodnocovanie 
spektier a výpočet aktivity 90Sr a 90Y v prípade 
merania vzoriek na prístroji TriCarb 2900TR 
na oddelení rádiochémie VÚVH. 

V práci „Vplyv toxických organických 
kontaminantov vôd a vodných sedimentov 
na bakteriálne degradéry“ sa študoval vplyv 
polychlórovaných bifenylov, hlavných konta-
minantov okolia Chemka Strážske (Strážsky 
kanál a Zemplínska šírava), na bakteriálne 
kmene izolované z dlhodobo kontaminova-
ných sedimentov. Predložená práca mala za 
cieľ zistiť adaptačné zmeny rôznych bakteriál-
nych kmeňov v prítomnosti polychlórova ných 
bifenylov ako aj ich najtoxickejšieho medzip-
roduktu, kyseliny 3-chlórbenzoovej. Ďalším 
cieľom bolo zistiť optimálne podmienky pre 
rast a degradáciu kmeňov prídavkom študo-
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Nová výstavba v záplavových územích? Deset let 
po povodni žádný problém!

Vladimír Šámal

Letošní desetileté výročí katastrofální 
povodně v roce 2002 je jistě vhodnou pří-
ležitostí malého ohlédnutí do minulých let, 
jak se naše společnost a odpovědné instituce 
z předchozích povodní poučily. Jistě dá kaž-
dý za pravdu logické úvaze, že vždy nejlepší 
cestou je řešení příčin, nikoliv důsledků. 
V protipovodňové ochraně je bezesporu 
jedním z nejdůležitějších opatření vyloučení 
další zástavby v územích, dříve postižených 
povodněmi, a to jak z důvodu nákladné ochra-
ny nových staveb, tak z důvodu nežádoucího 
omezování přirozené retenční kapacity 
inundací. Tato zásada je obsažena ve všech 
strategických a koncepčních materiálech, 
zpracovaných v minulých létech. Namátkou je 
možné vyjmenovat Strategii vlády v ochraně 
proti povodním z roku 2000, krajské koncep-
ce protipovodňové ochrany a Plány oblasti 
povodí, vycházející ze směrnice 2000/60/ES 
a ze směrnice 2007/60/ES. V těchto materi-
álech se jednoznačně konstatuje nepříznivý 
vliv rozšiřování stavebních a jiných aktivit 
v záplavových územích a význam retence 
vody v přirozených inundacích pro protipo-
vodňovou ochranu. Prakticky ve všech větších 
sídlech se bohužel setkáváme s opačnými 

postupy, jejichž ústřední motivací je vždy 
lukrativní obchod se stavebními pozemky 
v atraktivních lokalitách.

Ukázkovým případem mohou být staveb-
ní aktivity v povodí řeky Malše u Českých 
Budějovic, které byly povodní v roce 2002 
významně postiženy. Bezprostřední reakce na 
povodeň byla správná, neboť Statutární měs-
to České Budějovice požádalo Ministerstvo 
pro místní rozvoj o příspěvek na aktualizaci 
územního plánu po povodních 2002. Jedním 
z hlavních cílů aktualizace bylo předejít tomu, 
aby docházelo k nové výstavbě na pozem-
cích, postižených povodněmi. Souběžně byl 
zpracován i povodňový model města a Kraj-
ským úřadem Jihočeského kraje vyhlášeno 
záplavové území. Jedním z výsledků aktuali-
zace územního plánu bylo schválení obecně 
závazné vyhlášky, která mimo jiné zakazuje 
v záplavovém území Q100 zřizování terénních 
úprav, které mohou působit další vzdutí vody, 
vybřežené při povodni.

Další aktivity města se však původním 
dobrým předsevzetím postupně vzdalují. 
Poučné je uvést zkrácenou historii jedné 
změny územního plánu v záplavovém území. 
V roce 2009 schválilo zastupitelstvo města na 

základě návrhu developera a přes nesouhlas 
Krajského úřadu změnu územního plánu 
v lokalitě „U Špačků“, jejíž podstatná část 
leží v záplavovém území mimo aktivní zónu, 
v jedné z krajinářsky nejcennějších příměst-
ských lokalit, v původním územním plánu 
byla lokalita vymezena jako veřejná zeleň. Pro 
schválení změny územního plánu byl použit 
osvědčený institut opatření obecné povahy, 
který vylučuje opravné prostředky a námitky 
veřejnosti se zamítly. Z hlediska stavebního 
zákona je nutné nové stavby ochránit před 
povodní, tomuto požadavku investor vyhoví 
zvýšením terénu navezením a zhutněním 
výkopové zeminy, na ploše několika hektarů 
je zvýšen terén až o dva metry.

Ochrana nové zástavby však má znepo-
kojivý důsledek, neboť zvyšování terénu 
v záplavovém území sice ochrání nové stav-
by, zhoršuje však odtokové poměry v jiných 
částech záplavového území a způsobí vzdutí 
povodně do sousední stávající zástavby, která 
je bez ochrany. Tento negativní vliv připouští 
v daném případě i Krajský úřad. Veškeré 
požadavky majitelů sousedních nemovitostí 
na vyhodnocení vlivu zvýšení terénu na jejich 
nemovitosti však zůstávají nevyslyšeny, vše 
je v souladu s územním plánem, požadavek 
na zpracování podrobnějšího povodňového 
modelu je úřady a soudem odmítnut. Na 
základě požadavku vodoprávního úřadu 
předkládá investor posudek renomované 
firmy DHI Hydroinform, který bez posouzení 
na podrobnějším povodňovém modelu kon-
statuje, že sice dojde ke změnám záplavového 
území, změny jsou však pravděpodobně velmi 
malé až zanedbatelné. K vlastní stavbě jsou 
pak vydávána kladná rozhodnutí orgánů státní 

vaných organických polutantov v rôznych 
fázach bakteriálneho rastu. Z výsledkov vy-
plynulo, že kyselina 3-chlórbenzoová je pre 
kmene toxickejšia ako PCB zrejme v dôsledku 
toho, že je viac hydrofilná a rozpustnejšia vo 
vode ako PCB a tým dostupnejšia a toxickejšia 
pre bunku bakteriálneho kmeňa.

Rýdzo mikrobiologická problematika bola 
obsiahnutá v dvoch príspevkoch. V prvom 
„ATP – indikátor mikrobiálneho znečistenia 
vody“ bola pozornosť venovaná metódam, 
ktoré umožňujú rýchlu a priamu kvantifikáciu 
aktívnych, resp. živých mikroorganizmov. Na 
stanovenie koncentrácie aktívnych mikroorga-
nizmov v reálnom čase, môže slúžiť metóda 
stanovenia adenozín trifosfátu (ATP). ATP sa 
vyskytuje vo všetkých organizmoch, je život-
nou energiou pre všetky živé bunky, a preto je 
vhodným indikátorom životaschopnosti a po-
skytuje informácie o fyziologických aktivitách 
mikrobiálnej komunity. Na základe testovania 
je možné stanoviť množstvo mikroorganizmov 
vo vzorkách vody. ATP je možné stanoviť 
prostredníctvom bioluminiscenčnej reakcie 
s využitím oxidácie luciferínu za prítomnosti 
enzýmu luciferáza. V druhom príspevku 
„Možnosti využitia metódy PCR v mikrobi-
ologických analýzach vody“ bola pozornosť 
venovaná poznatkom v oblasti molekulárnej 
biológie, keď pribúdajú metódy založené na 
priamom dôkaze prítomnosti genetického ma-
teriálu (DNA, RNA) mikroorganizmov. Nové 
metódy poskytujú menšiu časovú náročnosť 
bez nutnosti kultivácie a konfirmácie, vyššiu 
citlivosť (detekcia aj jednej molekuly DNA) 
a špecificitu, založenú na detekcii skupinovo-, 

rodovo-, druhovo-, či poddruhovo- špecific-
kých sekvencií DNA alebo RNA. Základom 
pre rozvoj molekulárno-biologických metód 
bolo vyvinutie metódy polymerázovej reťazo-
vej reakcie (polymerase chain reaction – PCR). 
PCR je v podstate jednoduchý metodický 
postup, ktorý umožňuje in vitro amplifikáciu 
(zmnoženie) špecifického úseku dvojvláknovej 
DNA v priebehu 60 minút na 109 molekúl.

Príspevok „Hodnotenie ekotoxikologických 
rizík vybraných kovov v rieke Myjava“ 
sa venoval hodnoteniu ekotoxikologického 
rizika vyplývajúceho z prítomnosti kovov vo 
vode príslušného vodného toku. V príspevku 
sa hodnotilo tzv. toxické riziko znečistenia 
povrchových vôd rieky Myjava, ktorá je 
charakteristická záťažami z priemyslu produ-
kujúceho odpadové vody s obsahom ťažkých 
kovov. Na základe získaných výsledkov je 
možné konštatovať, že zistené koncentrácie 
sledovaných kovov vo vzorkách vody z rieky 
Myjavy predstavujú pre chróm a kadmium 
zanedbateľné riziko a pre meď a nikel bolo 
zistené aj mierne a maximálne prípustné 
riziko toxického znečistenia. 

V príspevku „Bioakumulácia Zn a Se vy-
branými makrofytmi v zdrži vodného diela 
Gabčíkovo“ sa hodnotila schopnosť rastlín 
akumulovať rôzne prvky z vodného prostredia 
na Čunovskej zdrži VD Gabčíkovo. Pozornosť 
popri seléne bola zameraná aj na akumuláciu 
zinku, nakoľko zvýšené koncentrácie zinku 
boli už v minulosti zisťované v odberových 
miestach Dunaja v Bratislave. Koncentrácia 
Zn v jednotlivých druhoch rastlín bola vý-
znamná na rozdiel od selénu. V rámci riešenia 

sa sledovala bioakumulácia vybraných kovov. 
Z hľadiska významnosti sa ukazuje sledova-
nie akumulácie v makrofytoch a hodnotenie 
faktoru biokoncentrácie – BCF dôležitým pre 
porovnanie úrovne akumulácie kovu v jednot-
livých druhoch makrofytov. 

Posterová časť konferencie sa venovala 
problematike stanovenia pyridiniových 
derivátov metódou CHSKCr, odberom vody 
v programe skúšok spôsobilosti, špecifickým 
organickým látkam a ich ceste z miest a polí 
do povrchových vôd a elektrochemickej ana-
lýze ortuti v pitných vodách

Príspevky z konferencie sú publikované 
v zborníku prednášok, ktorý je k dispozícii 
v Slovenskej vodohospodárskej spoločnosti na 
dole uvedenej adrese. Súčasne so zborníkom 
z konferencie bolo vyhotovené CD s pdf-ver-
ziami všetkých zborníkov za celé 40-ročné 
obdobie konania konferencie.

Obsah zborníka z konferencie je uverejnený 
na internetovej stránke VÚVH – http://www.
vuvh.sk/index.php/sk_SK/rozne/publikacie-
zborniky.

Zborník si tiež môžete objednať na adrese:
Slovenská vodohospodárska spoločnosť 
ZSVTS pri VÚVH Bratislava
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5
812 49 Bratislava 1, Slovensko
e-mail: hucko@vuvh.sk

Ing. Pavel Hucko, CSc.
Výskumný ústav vodného hospodárstva 

Bratislava
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správy s ústředním argumentem, že stavba je 
v souladu s územním plánem, vodní zákon 
zakazuje pouze stavby v aktivní zóně, t.j. 
v bezprostřední blízkosti koryta toku, pod-
statná část záplavového území, plnící funkci 
neškodného rozlivu povodně nad městem, je 
bez jakékoli zákonné ochrany.

Rozporuplné jsou však i další aktivity města. 
Do územního plánu je zahrnuta jako veřejně 
prospěšná stavba výstavba protipovodňové 
hráze v stávající nezastavěné inundaci Malše 
bezprostředně nad městem. Pokud tedy město 
nechce chránit stávající pole nad městem, není 
veřejně prospěšná stavba nic jiného, než další 
příprava ploch pro zástavbu záplavového úze-
mí, za hrází vzniknou nové stavební parcely. 
Následují další systémové kroky k zmenšení 
ochrany záplavového území. Krajský úřad 
aktualizuje v roce 2011 záplavové území Mal-
še, z kterého jsou vypuštěny tzv. nebezpečné 
oblasti, vymezené v předchozím povodňovém 
modelu, které se podle platné společné metodi-
ky MZe a MŽP měly stát součástí aktivní zóny 
a u kterých byla stanovena z hlediska výstavby 
určitá omezení. Namísto zvětšení aktivní zóny 
a tedy zvětšení ploch, chráněných vodním 
zákonem proti výstavbě, tedy krok opačný. 
Původní nebezpečné oblasti se stávají územím 
pasívní zóny, v které nejsou Krajským úřadem 
stanovena žádná omezení přesto, že to vodní 
zákon umožňuje. Veškeré námitky občanů proti 
těmto krokům jsou zamítány s argumentem, 
že je vše nutné uvést do souladu s vodním 
zákonem a metodika, na níž se podíleli různí 
odborníci, není právně závazná. 

Souhrnně řečeno, nic nebrání postupnému 
zastavování záplavových území mimo aktivní 
zónu dílčími změnami územního plánu, bez 
jakékoli koncepce a dodržování zásad pre-
vence před povodněmi. A v rozporu s hlavní 
zásadou koncepce protipovodňové ochrany 
Jihočeského kraje: „Primárním opatřením proti 
povodním je nezastavování záplavových úze-
mí“, neboť koncepce není právně závazná.

Z daného případu, který jistě není v měřítku 
ČR zdaleka ojedinělý, vyplývají pro veřejnost 
následující závěry:
1. Ani 10 let po katastrofální povodni nechrá-

ní vodní zákon účinně záplavová území 
jako celek před novou zástavbou, striktní 
ochrana je omezena pouze na aktivní zóny, 
tedy území v bezprostřední blízkosti vod-
ního toku, které tvoří plošně malou část 
záplavových území. Zákon obsáhle řeší 
povinnosti různých institucí při povodňo-
vých stavech, nezabývá se však základní 
dlouhodobou prevencí. 

2. Veškeré strategické, metodické a koncepční 
materiály, týkající se prevence před povod-
němi, pořizované na úrovni ministerstev 
a místní samosprávy, jsou bezcenné pro-
klamace bez implementace do příslušné 
legislativy ve vodním hospodářství a územ-
ním plánování.

3. Územní plánování zejména na úrovni 
větších sídel je plně ovládáno politicky 
a podnikatelsky motivovanými zastupi-
telstvy, provázanými s příslušnými odbory. 
Výsledkem je stav, kdy původně schválený 
územní plán je v následujícím období pod 

tlakem developerů měněn tak zásadně, že 
vlastní institut územního plánování zcela 
pozbývá svého prvotního účelu, kterým je 
nepochybně omezení další nekoncepční 
výstavby ve volné krajině a respektování 
územních limitů.

4. Stát na jedné straně financuje povodňové 
škody, dotuje nákladná protipovodňová 
opatření a zavádí zvláštní povodňové daně, 
na druhé straně není schopen účinnou 
legislativou zabránit zhoršování povodňo-
vých stavů, vyvolaném další nekoncepční 
zástavbou záplavových území.
Není pochyby, že na srpnové konferenci 

k desetiletému výročí povodně 2002 zazní řada 
analýz příčin povodňových stavů a optimis-
tická čísla o čerpání prostředků na nákladná 
protipovodňová opatření. Pod dojmem reálné-
ho nerespektování základních zásad prevence 
však budou mít některé odborné a politické 
proklamace i nadále poněkud trpkou příchuť. 

Ing. Vladimír Šámal
České Budějovice

vladimir.samal@nature.cz

Příspěvek není recenzovaným pojedná
ním, přesto si myslíme, že by se mnozí 
k věci mohli vyjádřit. Očekáváme proto 
stanovisko ke sdělení – jak je zvykem – do 
31. října 2012. Rozsah diskusního příspěvku 
je omezen na 2 normostrany A4, a to včetně 
tabulek a obrázků. Příspěvky posílejte na e
mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Zvýšení terénu vedle původní zástavby Pohled na navážku v záplavovém území Malše 
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ZPRÁVY ČESKÉ VĚDECKOTECHNICKÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI

Zpráva o činnosti ČVTVHS za období 
květen 2011–květen 2012

Uplynulé roční období se z hlediska vodního hospodářství nevy-
značovalo mimořádnými událostmi z hlediska vodních zdrojů, jejich 
využívání a ochrany, ani mimořádnými povodněmi širšího dosahu. 
Probíhající celosvětová hospodářská recese se však nevyhýbá České 
republice, stát je nucen šetřit a jednotlivé hospodářské subjekty se 
ucházejí o zakázky v ostrých střetech s konkurencí, často s použitím 
prostředků adekvátních této napjat é situaci. Nejde však jen o výrobní 
sféru, stejné střety jsou v oblasti vědy a výzkumu, školství, kultury, 
sportu i v běžném životě. To je situace příznivá snad jen pro média 
a jejich manipulace, nepochybně různě motivované, ne pro zastánce 
a propagátory vědeckotechnického rozvoje. V této situaci žijeme bez 
naděje na brzké zlepšení, přičemž nic se nezměnilo na poslání naší 
Vodohospodářské společnosti a je na nás, abychom je naplňovali a popř. 
hledali nové možnosti pro dosažení našich cílů.

Pro nás, tj. pro výbor Společnosti zvolený na valné hromadě před 
rokem, je zejména závazné usnesení poslední valné hromady. Pokud 
jsem procházel jednotlivé body přijatého usnesení, je možno souhrnně 
říci, že jsme postupovali v souladu s nimi. Bohužel aktuální situace se 
odrazila v počtu odborných akcí, které jsou páteří naší činnosti, naopak 
jsme přispěli něčím navíc, např. ve vydávání a podpoře odborných 
publikací. Tímto směrem se činil i Český přehradní výbor.

Ve vztahu k přípravě a průběhu odborných akcí ty, které se uskuteč-
nily, byly kvalitní po odborné stránce, ekonomicky vyrovnané, a to i při 
menší účasti. S touto skutečností musíme počítat i nadále. Co může být 
znepokojivé, je malý počet akcí plně v naší kompetenci – celkem šest 
od května 2011; dvě plánované bylo nutno odložit. I na druhé pololetí 
2012 je plánováno méně akcí než v minulosti. Tu bych si dovolil využít 
dnešní valné hromady a obracím se na všechny přítomné s prosbou: 
pokud máte dobré náměty resp. témata, kam by naše Společnost měla 
dále zaměřit svoji pozornost, poskytněte je bez otálení výboru jako pod-
nět k dalším aktivitám. Rád bych tu připomněl již tradiční zahraniční 
exkurzi na přehrady, která organizátorům vždy přináší mnoho práce, 
celkový výsledek je však vynikající. I přes tento poněkud skeptický 
globální pohled si myslím, že celkový výsledek v odborných akcích 
Společnosti není špatný a přičteme-li k tomu spoluúčast na dalších, 
zejména tradičně úspěšné konferenci Vodní toky, může celkové hod-
nocení vyznět pozitivně.

Při pořádání odborných akcí respektujeme dělbu zájmu v součin-
nosti zejména se SOVAKem a velmi oceňujeme podporu ministerstev 
zemědělství a životního prostředí, VÚV TGM a přidružených členů.

Naše odborné akce samozřejmě jsou jen dílčím přínosem v rámci 
celoživotního vzdělávání vodohospodářů. Jsme v bezprostředním 
kontaktu s hlavními vysokými školami připravujícími vodohospodáře, 
snažíme se podporovat střední odborné školství. S problémy nezájmu 
o studium našeho oboru si nevíme rady, ve velkém útlumu je i postgra-
duální studium. K těmto otázkám bude třeba se vracet a zejména najít 
vlivné partnery v řídicí sféře.

Tradičně konstruktivní zůstávají naše kontakty se Svazem staveb-
ních inženýrů, ČKAIT, SVH. Na půdě ČSVTS rovněž udržujeme dobré 
kontakty a spolupráce přináší dobré výsledky. V rámci naší Společnosti 
rozvíjí své aktivity Český přehradní výbor jako samostatná instituce 
celostátně pověřená zastupovat nás v Mezinárodní přehradní komisi. 
V současné době se může opřít o podporu více než dvacítky kolektiv-
ních členů, kteří výrazně podporují účast našich delegátů na jednáních 
ICOLD. V uplynulém roce ČPV zajistil příspěvky pro mezinárodní pře-
hradní kongres v Kyotu 2012, aktivně se zúčastnil výročního zasedání 
ICOLD v Lucernu a značně přispěl k úspěchu mezinárodní odborné 
akce HYDRO 2011 pořádané časopisem Hydropower and Dams v Praze. 
K úspěchům patřil i seminář o vnitřní erozi v sypaných hrázích technic-

ké skupiny evropských států ICOLD v Brně. Na výročním zasedání ČPV 
byl zvolen nový výkonný výbor za předsednictví L. Satrapy. Přínosem 
je vydání publikace o významných rekonstrukcích a modernizacích 
přehrad v posledním desetiletí (v české a anglické verzi).

Tradiční součástí našich mezinárodních kontaktů je spolupráce se 
Slovenskou vodohospodářskou společností. Společné setkání, organi-
zované tentokrát v ČR za významného přispění s.p. Povodí Ohře, bylo 
tradičně na velmi dobré úrovni. Odborníci ze Slovenska se v značném 
počtu nadále zúčastňují významných odborných akcí – konkrétně 
Vodní toky, Přehradní dny, a spolupodílejí se na přípravách workshopu 
Extrémní hydrologické jevy v povodích.

Výbor VH společnosti je vždy ochoten podpořit každé vydání 
nových odborných publikací. V uplynulém období to byla např. 
kniha o inženýrsko-geologické problematice vodních staveb, příručka 
o povodňové prevenci (spolu s MZe), sborníky z akcí atd. Přitom díky 
redakční skupině Vodaře v rámci časopisu Vodní hospodářství posky-
tujeme informace o naší činnosti i odborné příspěvky.

K hospodaření Společnosti bude podána samostatná zpráva. Tu bych 
se pouze zmínil o skutečnosti, že celkový pozitivní efekt za rok 2011 byl 
výrazně ovlivněn spíš nahodile zkumulovanými mimořádnými akcemi 
(hlavně edičními). Bez nich by výsledek nijak nevybočil z každoročního 
standardu hospodaření, v daném roce s mírným deficitem.

Výbor Společnosti se scházel pravidelně, vesměs za velké účasti 
členů a účasti členů revizní komise. Ač ve snaze o zapojení mladších 
odborníků jsme pokročili jen trochu, jisté výsledky tu jsou. Přitom je 
třeba uvést, že zkušenost a zájem dlouhodobých funkcionářů Společ-
nosti je naší cennou devizou.

Ve stručnosti si dovolím připomenout, co nás v blízké době čeká. 
Aktuální otázky trofizace našich vodních toků a nádrží budou zřejmě 
trvalou problematikou vodohospodářů, i když v současnosti zatlačenou 
do pozadí jinými problémy. V červnu budou Přehradní dny 2012 – ve 
spolupráci s s.p. Povodí Labe, stejně jako již po desáté Vodní toky (v lis-
topadu). Deset let po extrémní povodni je nepochybně velká příležitost 
předvést, co všechno se v oblasti zmírnění budoucích škod stejného 
původu udělalo. Rádi bychom včas získali tipy na významné práce 
vhodné pro ocenění Diplomem T. Ježdíka na příští valné hromadě.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kdo se na naší činnosti aktivně 
podíleli a podporovali ji. Zejména děkuji organizátorům odborných 
akcí za jejich obětavou a záslužnou činnost i všem, kdo nové odborné 
poznatky dávají k dispozici naší odborné veřejnosti. Zvlášť chci vyzved-
nout dlouhodobou efektivní činnost našeho tajemníka Ing. B. Műllera, 
který oficiálně v polovině roku v této funkci končí – po vzájemné doho-
dě. Jsem přesvědčen, že v rámci naší Společnosti však bude působit dál. 
Jeho zásluhy o rozvoj činnosti jsou nepochybné.

Nám všem přeji, aby i v obtížných současných podmínkách se nám 
dařily dobré činy v zájmu našeho vodního hospodářství.

prof. Vojtěch Broža
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Přehled SŠ a VŠ zajišťujících 
vodohospodářské vzdělávání

S ohledem na ohlas a zájem značné části odborné veřejnosti na člá-
nek ve 4. čísle Vodaře (Vodohospodářské školství a praxe), předkládáme 
v přiložených tabulkách úplný – i když v některých případech díky 
neúplně uvedeným informacím poněkud omezený – seznam SŠ a VŠ 
zajišťujících vodohospodářské vzdělávání.

Vycházeli jsme z veřejně dostupných, na Internetových stránkách 
uvedených informací o všech typech, stupních a druzích škol. Přede-
vším u některých SŠ však jsou informace o vzdělávacích programech 
někdy až poněkud zavádějící. To však na výslednou informační hod-
notu nemá podstatný vliv.

Dovolujeme si však při této příležitosti, pro upřesnění situace 
v odborném školství, uvést některé další vlivy, které podstatněji 
ovlivňují kvalitu absolventů SŠ a VŠ.

Zajímavé je sledovat personální zabezpečení výuky odborných 
předmětů. Na SŠ, v důsledku obecně menšího zájmu o studium, 
dochází často ke slučování oborových studií. Potom jsou některé 
odborné předměty vyučovány v podstatě pouze encyklopedicky. 
Pedagogové vyučují více odborných předmětů (a jak mohou dobře 
– neřku-li dokonale – zvládnout několik předmětů?) bez důrazu na 
praktickou aplikaci i prohloubení. Také motivační působení na stu-
denty bývá problematické. 

Na VŠ, většinou soukromých, je situace ještě o poznání horší. 
Někteří, a to i význační, pedagogové tzv. učí na několika (až čtyřech!!) 
VŠ. Jak může studenty k pozitivnímu vztahu ke studovanému oboru 
vychovávat pedagog, jehož výchovná a vzdělávací činnost úzce 
spočívá jen a pouze v odpřednášení daného tématu či problematiky, 
bez dalšího pedagogického působení? A o osobním, individuálním 
přístupu ke studentům v těchto případech nemůže už být ani řeč.

Společným znakem všech škol je honba za naplněním počtu 
studentů v podstatě za každou cenu, třeba i „získáním“ studentů 

 název školy kontaktní adresa obor studia zaměření
 adresa ředitel, zástupce absolvování  
    (MAT – maturita, Zzk – závěrečná zkouška)
1. SŠTechnická, Most www.sstmost.cz stavebnictví Ekologie, PS, 
 Dělnická 21, 434 01 Mgr. Jiří Škrábal MAT, Zzk inž. stavby, instalatér
2. SŠStav. a technická, Ústí n. Labem www.stsul.cz stavebnictví Inž. stavby, TZB, 
 Čelakovského 5, 400 07 PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, PhD MAT, Zzk PS, instalatér
3. SOŠ, Meziboří www.issm.cz stavebnictví PS, instalatér
 nám. 8. května 400, 435 13 Ing. Martin Scholz – zást. MAT, Zzk  
4. SŠZP, Klatovy www.sszp.kt.cz Ochrana ŽP VH, hydrologie
 Národních mučedníků 141, 339 01 Ing. Magda Netíková – zást. MAT  
5. Církevní SOŠ, Spálené Poříčí www.csos.cz Ekologie a ŽP Ochrana ŽP
 Spálené Poříčí, 335 61 Jana Černíková MAT  
6. SPŠStav., České Budějovice www.stavarna.eu stavebnictví PS, DS, VH, 
 Resslova 2, 372 11 RNDr. Vladimír Kostka MAT Stav. obnova
7. SOŠ Ekologie, Veselí n. Lužnicí www.sos-veseli.cz Ekologie a ŽP Ochrana ŽP
 Blatské sídliště 600/1, Mgr. Luboš Mixa – zást. MAT  
8. ISŠStavební, České Budějovice www.issstaveb.cz Stavební provoz instalatér  
 Nerudova 59, 370 21 Mgr. Veselý Pavel MAT, Zzk  
9. SŠRyb. a VH Jakuba Krčína, Třeboň www.ssrv.cz Ekologie a ŽP Ochrana ŽP
 Táboritská 941/2, 379 01 Ing. Karel Vávře MAT  

10. Česká les. akademie, Trutnov www.clatrutnov.cz Ekologie a ŽP Ochrana ŽP
 Lesnická 9, 541 11 RNDr. Petr Kejklířek – zást. MAT  

11. VOŠ, Kostelec n. Orlicí www.szeskostelec.cz Ekologie a ŽP Ochrana ŽP
 Komenského 873, 517 41 Ing. Iva Petrlíková – zást. MAT  

12. PSŠ, Letohrad www.pssletohrad.cz stavebnictví PS, DS
 Komenského 472, 56151 Ing. Martin Prikner MAT  

13. SšaVOŠStav., Vysoké Mýto www.stavebni.skola.cz stavebnictví VH, instalatér, 
 Komenského 1/4, 566 19 Ing. Pavel Vacek MAT, Zzk, absolut. montér, Inž.stav.

14. SŠStav., Jihlava www.ssstavji.cz stavebnictví instalatér
 Žižkova 20, 586 01 PhDr. Pavel Toman MAT, Zzk  

15. SOŠ a SOU, Třešť www.sskola-trest.cz Ekologie a ŽP Ochrana ŽP
 K Valše 38, 589 21 Mgr. František Pospíchal MAT  

16. SŠ les. a rybář., Bzenec www.soules-bzenec.cz Ekologie a ŽP Ochrana ŽP
 Přívoz 735, 696 81 Ing.Miroslav Měsíček MAT  

17. SPŠStav., Brno www.spsstavbrnov.cz stavebnictví PS, DS, VH, 
 Kudelova 8, 662 51 Ing. arch. Pavel Sáňka MAT Stav. obnova, Geod.

18. SŠ želez. a stav., Šumperk www.soszs.cz stavebnictví instalatér
 Bulharská 8, 787 43 Mgr. Luboš Mátych MAT, Zzk  

19. SŠStav. – HORSTAV, Olomouc wwwstavebniskolaharstav.cz stavebnictví stavebnictví
 Gorazdovo nám. 1, 779 00 Ing. Josef Schäfer MAT  

20. SPŠStav., Lipník n. Bečvou www.spsslipnik.cz stavebnictví PS, Inž. stavby
 Komenského sady 257, 751 31 Ing. Vilém Zeiner MAT  

21. SOÚStav., Prostějov www.soufan.pvskoly.cz Stavební provoz instalatér
 Fanderlíkova 25, 796 92 Ing. Čestmír Láhner Zzk  

22. SPŠStav., Valašské Meziříčí www.spsstvvm.cz stavebnictví PS, TZB
 Máchova 628, 757 01 Ing. Jindra Mikuláštíková MAT  

23. SŠ tech. obor, Havířov-Šumbark www.sos-havirov.cz Stavební provoz instalatér
 Lidická 1a/600, 736 01 Mgr. Jaroslav Knopp Zzk  

24. SPŠStav., Ostrava-Zábřeh www.stav-ova.cz stavebnictví PS, DS
 Středoškolská 2992/3, 700 30 Ing. Norbert Hanzlík MAT  

25. SPŠStav. Josefa Gočára, Praha 4 www.spsgocar.cz stavebnictví PS
 Družstevní ochoz 1659/3, 104 00 Ing. Ladislav Stočes MAT  

26. SPŠ a VOŠStavební, Praha 1 www.spsdusni.cz stavebnictví PS, DS, VH 
 Dušní 17, 101 00 Paedr. Marie Kopečná MAT a Ekol. stavby

27. SOŠStav. a zahrad., Praha 9 není zaregistrována!! Ekologie a ŽP  
 Učňovská 1, 109 00    

Tab. 1. Seznam SŠ podílejících se na VH výchově a vzdělávání
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Odborný seminář Malé vodní 
elektrárny dnešním pohledem

Byť se zpožděním, přesto myslím stojí za připomenutí odborný 
seminář „Malé vodní elektrárny dnešním pohledem“, který proběhl 
15. 12. 2011 v Praze na Novotného lávce. Připravila ho odborná 
skupina pro vodní toky a vodohospodářské soustavy ČVTVHS. 
Odbornými garanty semináře byli doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc., 
z katedry hydrotechniky Stavební fakulty ČVUT a Ing. Petr Vít, před-
seda odborné skupiny. 

Cílem semináře bylo připomenutí historického vývoje využití 
vodní energie u nás a zároveň shrnutí současného stavu v malé 
hydroenergetice 30 let po přijetí Usnesení vlády č. 201 z 12. 11. 1981 
o komplexním programu rekonstrukcí, obnovy a výstavby MVE. 
Zmíněné usnesení schválilo program výstavby 35 MVE s výkonem 
78,3 MW, ale především uložilo bezprůtahové schvalovací řízení 
a otevřelo cestu i k soukromým iniciativám. To přineslo zlom a začal 
nový věk výstavby i obnovy MVE. Zároveň se otevřela jedna z prv-
ních cest k podnikání v podmínkách bývalého režimu. Cesta trnitá, 
bez technologií, bez zázemí, ale cesta pro tvořivé a podnikavé. Na 
závěr semináře byla připravena odborná exkurze v laboratořích Sta-
vební fakulty ČVUT s ukázkou fyzikálních modelů v hydrotechnice 

název školy, fakulta web obor studia, zaměření
adresa  absolvent (Bc., Mgr., Ph.D.)
Česká zemědělská univerzita (ČZÚ) Praha, FŽP www.fzp.czu.cz VH, voda v krajině, krajinné inženýrství
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol  Bc., Ing., Ph.D.
České vysoké učení technické (ČVUT) Praha, FS www.fsv.cvut.cz stavebnictví, VH a vodní stavby, inž. ŽP
Thákurova 7, 166 29 Praha 6  Bc., Ing., Ph.D.
Jihočeská univerzita (JU) České Budějovice, FaROV www.frov.jcu.cz akvakultura, ekologie a OŽP
Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany  Bc., Ing., Ph.D.
Masarykova univerzita (MU) Brno, Fa přírodovědecká www.sci.muni.cz hydrologie, chemie ŽP
Kotlářská 2, 611 37 Brno  Mgr., Bc., Ph.D.
Mendelova univerzita (MENDELU) Brno, Fa agro., Fa les. www.af.mendelu.cz krajinářství, hydrobiologie
Zemědělská 1, 613 00 Brno www.ldf.mendelu.cz Bc., Mgr., Ing., Ph.D.
Ostravská univerzita (OU) Ostrava, Fa přírodovědecká www.osu.cz/fpr přírodní vědy, ekologie a OŽP
30. dubna 22, 701 03 Ostrava 1  Bc., Mgr., Ph.D.
Univerzita Hradec Králové (UHK), Fa přírodovědecká www.uhk.cz/cs-cz/fakulty-a-pr přírodní vědy, ekologie
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové  Mgr., Bc., Ph.D.
Univerzita Jana Ev. Purkyně (UJEP) Ústí n. L., Fa ŽP www.ujep.cz VH, OŽP, revitalizace krajiny
Králova výšina 3132/7, Ústí n. Labem  Bc., Ing., Ph.D.
Univerzita Karlova (UK) Praha, Fa přírodovědecká www.natur.cuni.cz hydrobiologie, chemie a OTŽP, 
Albertov 6, 128 43 Praha 2  Mgr., Bc., Ph.D.
Univerzita Palackého (UP) Olomouc, Fa přírodovědecká www.upol.cz/fakulty/prf/ Ekologie a OŽP, tvorba krajiny 
Tř. Svobody 26, 771 46 Olomouc  Mgr., Bc., Ph.D.
Univerzita Pardubice (Upa), Fa chemicko-technologická www.upce.cz/fcht OŽP – management, inženýrství
Studentská 573, 532 10 Pardubice  Bc.
Univerzita Tomáše Bati (UTB) Zlín, Fa technologická wwwft.utb.cz Inženýrství ochrany ŽP
Nám. T.G.Masaryka 275, 762 72 Zlín  Bc.
Vysoká škola báňská–Technická univerzita (VŠB-TÚ) Ostrava,   
FAST, Ul.Ludv. Podéště 1875, 7080 33 Ostrava-Poruba www.fast.vsbcz stavební inženýrství, krajinné VH, voda
Fa horn.-geolog., Ul.17.listopadu15/2172, 708 33 OV-Poruba www.hgf.cz/ Ing., Bc.
Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT) Praha, Fa www.vscht.cz/main/soucasti/ftop Technologie pro OŽP
 technologie a ochrany ŽP, Technická 5, 166 28 Praha 6  Bc., Ing., Ph.D.
Vysoká škola technická a ekonomická (VŠTEČB) České www.vstecb.cz stavitelství, konstr.staveb
Budějovice, Okružní 10, 370 01 České Budějovice  Bc.
Vysoké učení technické (VUT) Brno, FAST, Veveří 331/95, www.fce.vutbr.cz stav.inženýrství, VH, krajinné inženýrství
602 00 Brno  Bc., Ing., Ph.D.

Tab 2. Seznam VŠ podílejících se na VH výchově a vzdělávání

bez jakéhokoliv ověření jejich znalostí, kteří pro studium daného 
oboru mnohdy ani nemají předpoklady. Pokud ovšem budou ško-
lám přidělovány finanční prostředky „na studenta“, tak o nějakém 
náročnějším výběrovém-přijímacím řízení nemůže být ani zdání. 
Ani zavedení „školného“ či podobných poplatků ke zlepšení situace 
zřejmě nepovede.

Kapitolou samou o sobě je počet škol všech typů. V období po roce 
1995 („Boloňská deklarace“) byl nesystémovým politickým přístupem 
ke vzdělání a posléze i benevolentním přístupem Akreditační komise 
umožněn vznik velkého, nadbytečného počtu škol. Mnohé z těchto 
škol „vychovávají“? téměř nepotřebné absolventy (viz některé ze stu-
dijních programů škol), rozmělňují pedagogické kapacity i finanční 
prostředky. Přitom hlavně učňovské školství trpí přímo zoufalým 

nedostatkem zájemců.
Stejně tak nesystémové, bezhlavě prosazované, často jen přebírané 

školské reformy (nebo cílené deformy?) nemohou přispět ke klidné-
mu soustavnému zpracování celého systému školského vzdělávání 
a výchovy na moderních základech. 

To je jen několik podstatnějších důvodů, proč je, z našeho pohledu, 
vodohospodářské (ale obecně i odborné) školství ve stavu nedostateč-
ně zajišťujícím potřeby oboru.

Ing. Otto Podsedník, CSc.
vedoucí Odborné skupiny pro výchovu a vzdělávání (OSVV) 

výboru ČVTVHS

a hydroenergetice, a především turbínového stendu pro testování 
Peltonových turbín.

V úvodním vystoupení autor tohoto článku připomenul a shrnul 
vývoj využití hydroenergetického potenciálu ve světě i u nás. Při-
pomenul historický význam vodního kola, provázejícího lidstvo již 
více než 26 století, z pohledu dnešní civilizace. Navázal nedlouhou 
historií vodních turbín, která se píše od roku 1826, kdy Francouz 
Bourdin sestrojil první rotační vodní motor. Následně mezi lety 1849 
až 1920 byly postupně patentovány všechny dnes běžně používané 
vodní turbíny – Francisova (1849), Peltonova (1890), Kaplanova (1913) 
a Bánkiho (1920). Dále se autor soustředil na využití vodní síly k výro-
bě elektřiny. Zde je historie ještě mladší, protože první dálkový přenos 
elektřiny vyrobené z vodní síly proběhl v Německu až v roce 1891, 
tedy před pouhými 120 lety. U nás až na samém počátku 20. století 
přechází řada mlýnů, z důvodu dovozu levné mouky z Uher a Kanady, 
na výrobu elektrické energie a začínají se budovat první MVE. V roce 
1913 byl podíl hydroenergetiky na celkové výrobě elektrické energie 
1,7 %, v roce 1919 to bylo 7,3 % a v roce 1930 již 13,7 %. Ve zbývající 
části přednášky zaznělo shrnutí a přehledy inventarizace hydroener-
getických zdrojů z roku 1930 a chronologický vývoj výstavby MVE 
a výroby elektrické energie v MVE až do roku 2010. 

Ve druhém bloku přednášek zazněly aktuální informace k rekon-
strukci MVE Miřejovice a výstavbě nové MVE Litoměřice, které 
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přednesli pracovníci Pöyry Environment a.s. Brno Ing. Neumayer, 
CSc., a Ing. Roth. Rekonstrukce MVE Miřejovice postavené roku 
1928 je rozdělena do 2 etap a zahrnuje výměnu čtyř z původních 
5 Francisových turbín za nové Kaplanovy. Tímto se zvýší celkový 
výkon z 5x700 kW na 4x1300+700 kW a celková hltnost ze 150 na 
174 m3/s. Nově budovaná MVE Litoměřice na jezu České Kopisty na 
Labi je ve vysokém stupni rozestavěnosti a zahrnuje mj. instalaci dvou 
přímoproudých turbín Kaplan PIT od firmy VOITH Hydro GmbH 
s průměrem oběžného kola 5,1 m. Celkový výkon bude po dokončení 
5,5 MW, průměrná roční výroba 32 GWh a celá stavba je zabezpečena 
proti povodni z roku 2002. Přednášky doplnila závěrem Ing. Hynková 
o informace k modelovému výzkumu MVE České Kopisty, Gries an der 
Salzach (Rakousko) a model úpravy vtoku do MVE Libčice.

V dalším bloku informovali zástupci vybraných podniků Povodí 
o aktuálních problémech provozu MVE z hlediska správců Povodí 
a hned navázal pan Vihan z MZe s informací ke Koncepci rozvoje 
vodních elektráren v ČR. Ve své přednášce seznámil s postupem 
ministerstva při zpracování uvedené koncepce a vysvětlil opatření 
o dočasném omezení nakládání s majetkem státu pro realizaci vodních 
elektráren a souvisejícího nakládání s vodami. K uve-
denému opatření vydává ministerstvo individuální 
výjimky po zvážení všech okolností. 

V odpoledním bloku, po obvyklém občerstvení, 
vystoupili zástupci Stavební fakulty ČVUT Katedry 
hydrotechniky doc. Ing. Satrapa, CSc., a Dr. Ing. 
Nowak. Doc. Satrapa ve svém vystoupení informoval 
o možnostech přečerpávacích vodních elektráren 
v nových podmínkách jako doplňku fotovoltaických 
a větrných elektráren. Zatím je zmapována situace 
a zpracováno několik studentských prací. Podstatou 

je, že dnes je v tomto ohledu zajímavý téměř jakýkoliv příkon/výkon. 
V navazující přednášce Dr. Ing. Nowak poukázal na možnosti hydroe-
nergetického využití v netradičních oblastech, jako jsou vodárenské 
systémy, průmyslové a technologické systémy, využití vypouštění 
odpadních vod, chladicí systémy elektráren, využití stávajících 
zasněžovacích systémů v horských střediscích apod. Zmínil také 
možnosti využití mikrozdrojů v lokálních systémech. Ve druhé části 
své přednášky se zaměřil na využití matematického a fyzikálního 
modelování v hydroenergetice a možnosti optimalizace stávajících 
i budovaných vodních elektráren. Na tuto přednášku následně navá-
zala již zmíněná prohlídka laboratoří Katedry hydrotechniky Stavební 
fakulty ČVUT.

Seminář na téma využití hydroenergetického potenciálu pořádala 
naše společnost po mnohaleté odmlce. Celkem se semináře zúčastnilo 
téměř 70 posluchačů s pozitivním ohlasem. Připomenuli jsme si tak 
trochu historii, ale především současnost s vyzdvižením některých 
aktuálních problémů v oboru. Nejožehavějším problémem výstavby 
malých vodních elektráren, kromě již zmíněného opatření minister-
stva zemědělství, je možnost připojení a vyvedení výkonu k rozvodné 

síti. Zde se hydroenergetika bohužel veze na záporné 
vlně způsobené masovou výstavbou fotovoltaických 
a větrných elektráren. Doufejme, že zvítězí rozum 
a nebudou se opakovat omyly a chyby z dob totality. 
Z obnovitelných zdrojů energie je ta z malých vodních 
elektráren nejstabilnější a podle výkupních cen jistě 
i nejekonomičtější.

Ing. Petr Vít, ČVTVHS, předseda OS VT a VS
vit@poh.cz

Redakční rada: prof. Ing. Vojtěch Broža, DrSc., Ing. Josef Bucek (předseda),  
Ing. Petr Maleček, Ing. Václav Stránský, Ing. Zlata Šámalová.
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Povodně 2002 a Městská knihovna v Praze
Městská knihovna v Praze patří mezi ty instituce, které bohužel 

utrpěly škody při povodních v roce 2002. Zasažena jimi byla budova 
Ústřední knihovny na Starém Městě a pobočky v Karlíně a v Holešovi-
cích. V Ústřední knihovně byly suterénní prostory zatopeny průsakem 
spodních vod. Evakuace suterénu budovy byla ale naštěstí zahájena 
včas a všechny knihy byly odneseny do bezpečí. 

Pobočka v Karlíně byla povodní zcela zničena a statika budovy 
nedovolila její obnovení. Do Karlína od té doby pravidelně zajíždí 
bibliobus Městské knihovny v Praze. Knihovna v Holešovicích na 
Ortenově náměstí byla zatopena do výše asi 1,5 metru, asi 30 000 
svazků bylo zcela zničeno. V této pobočce sídlilo také Oddělení vzác-
ných tisků, tedy historický fond knihovny. Stoleté vodě čelit budova 
nemohla, knihovna byla bohužel stále ujišťována, že tato pobočka je 
mimo záplavové území. Ve chvíli, kdy knihovníci pochopili, že tomu 
tak není, bylo pozdě, a odvoz knih už nebyl možný. 

Prvotní šok záhy vystřídala horečná aktivita. Den poté začala tříden-
ní bitva s časem, knihovníci a mnozí dobrovolníci postupně omývali 

Záchrana knih po povodni

Zmražená Pražská bible

Pražská bible po restauračním zásahu 

knihy od bahna a ukládali je do igelitových sáčků. Knihy byly poté 
odvezeny do Mochovských mrazíren, které přislíbily zmrazit a dlou-
hodobé uskladnit všech 20 000 historických svazků a tím je zachránit 
pro pozdější vysušení a restaurování. První restaurovanou knihou byla 
vzácná Pražská bible, prvotisk z roku 1488.

Celkem bylo povodní zničeno asi 46.000 svazků, tedy 2 % knihov-
ního fondu. Z toho bylo poškozeno 20.000 svazků ze vzácných fondů, 
jejichž konečná záchrana si vyžádala nemalé náklady. Knihovna ve 
spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy zrekonstruovala poškozené 
sály v budově Ústřední knihovny, ty byly znovu otevřeny na jaře 
2003. Pobočka v Holešovicích byla opravena. Pro zrestaurované knihy 
z Oddělení vzácných tisků byly nalezeny nové prostory mimo zápla-
vovou oblast a na podzim roku 2003 byla veřejnosti slavnostně před-
stavena zrestaurovaná Pražská bible. Letos na podzim bude Oddělení 
vzácných tisků zpřístupněno veřejnosti v badatelském režimu.
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