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Zabít dvě mouchy jednou ranou

Konec března je pravidelně bohatý na inspirativní semináře a kon-
ference. Třeba seminář Voda v krajině neměl snad jedinou slabou 
přednášku. Hodně velkou odezvu měl příspěvek pana profesora Vy-
mazala, který ho uvedl přibližně těmito slovy: „Nebojte se, nebudu 
hovořit o kořenových čistírnách,“ – pro nezasvěcené: je jejich velkým 
a dlouholetým propagátorem i proti silné skepsi mnohých čistírníků 
– „budu hovořit o možnostech mokřadů při odstraňování nutrientů.“ 
Během přednášky se několikrát zmiňoval, jak velké množství fosforu 
nebo dusíku lze tímto způsobem z povodí a z hektaru ročně odstra-
nit. Prý je to u fosforu až 50 kilogramů, u dusíku desetkrát více. Ano, 
ty nutrienty je třeba odstraňovat z vodního prostředí, ale je třeba je 
hlavně zadržovat na polích, lukách, v zemědělské krajině. Proto by 
dle mého bylo vhodnější, obzvlášť ve vztahu k fosforu hovořit spíše 
o tom, kolik lze toho fosforu získat, než ho odstranit! První zabitou 
mouchou by byl když ne uzavřený, aspoň polozavřený oběh fosforu 
v zemědělství, druhou mouchou by byl návrat drobných vodních 
ploch, vlhkých luk, mokřadů do krajiny. 

Krajina by byla nejen méně náchylná na různé eroze, zhutňování, 
degradace půd a „kvetení“ stávajících vodních ploch, byla by i líbez-
nější. A přece nejen chlebem živ je člověk, nýbrž i vjemy! Stále více 
docházím k závěru, že fosfor je středobodem změn evropské, tedy 
i české krajiny. Proto je mu věnována taková pozornost! Dovolte mi 
pozvat Vás na seminář o tomto dobrém sluhovi a zlém pánovi.

Ing. Václav Stránský 

Vás zve na společný seminář

Odnos fosforu
z lesních a zemědělských povodí
pohledem různých časových a prostorových měřítek

Tři různá východiska, tři datové sady zaměřené na jeden klíčový prvek budou prezentovat:

Jakub Hruška (Česká geologická služba) s přednáškou:

Faktory povodí řídící koncentrace fosforu v povrchových vodách
Přes tři tisíce jednorázových odběrů z povrchových vod celé ČR ve vegetačních sezónách 2007-2010

Daniel Fiala (Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.) s přednáškou:

Odnos fosforu z výhradně zemědělských mikropovodí
Dvacet zemědělských mikropovodí napříč ČR vzorkovaných měsíčně v letech 2007-2009

Petr Fučík (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.) s přednáškou:

Strategie monitoringu fosforu v drobných vodních tocích
Deset profilů Kopaninského potoka (povodí VD Švihov) sledovaných kontinuálně v letech 2008-2011

Pavel Rosendorf (VÚV TGM, v.v.i) moderuje následnou panelovou diskusi.

Zajímají Vás odpovědi na otázky:

Jaká je „pozaďová“ koncentrace fosforu v ČR? Co je klíčovým zdrojem znečištění? Jak se liší
„výsledky“ monitorování díky různým časovým a prostorovým měřítkům vzorkování? Jaké faktory
mají rozhodující vliv na koncentraci a jaké na odnos fosforu? Jaké chemické formy fosforu je třeba
sledovat? Jaká opatření povedou ke zlepšení stavu vod? Pomůže perlorodce dobrý stav vodních
útvarů? Mění se dlouhodobé trendy k lepšímu? Kterým směrem se ubírá legislativní vývoj? Máme se
obávat P-píku nebo nás potravinová bezpečnost nemusí trápit? Jaký je stav naší krajiny prizmatem
fosforu?

Přijďte ve čtvrtek 25. dubna 2013 od 14:00 hod.

do kinosálu VÚV TGM, v.v.i., Podbabská 30, Praha 6

Předpokládaný konec semináře v 16:30. Zajištěno bude malé občerstvení, v případě zájmu o účast
proto uvítáme potvrzení na e-mail: rosendorf@vuv.cz
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Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, který garantují  
Ing. Karel Plotěný, mluvčí skupiny ČAO při CzWA  

a JUDr. Alena Kliková, Ph.D. z právnické fakulty MU:

Novela vyhlášky o projektové dokumentaci staveb  
+ Prokrastinace – problém dnešní doby

Ing. Jan Vrba, autorizovaný inženýr, dlouholetý zkušený projektant vysvětlí důvody 
a důsledky novely vyhlášky (uvedení do souladu s novelou stavebního zákona, sloučení 

požadavků na jednotlivé typy dokumentace a sjednocení jejich struktury)

Petr Ludwig, hlavní konzultant GROWjob – www.growjob.com/o-nas  seznámí posluchače 
s tím, jak se umět rychleji rozhodnout a jak se vypořádat s neschopností se rychle rozhodovat 

(prokrastinací). To jsou schopnosti pro (nejen) projektanta velice užitečné.

Seminář proběhne
25. 4. v Brně v Kongresovém centrum BVV, Výstaviště 1, sál C
30. 4. v Praze v Konferenčním centru VŠCHT na koleji Sázava

Přihlášku prosím zasílejte na asio@asio.cz, obratem Vám sdělíme další informace.



Hydrická rekultivace 
na Mostecku. První 
výsledky hydrobiologického 
průzkumu hydricky 
rekultivovaného Mostecka
Jana Říhová Ambrožová, Petra Ivanovová

Klíčová slova
hydrická rekultivace krajiny – jezero Most – rekreace – biologické 
rozbory – směrnice 2000/60/ES – ekosystém jezera – ekosystém li-
torální zóny

Souhrn
Těžbou zdevastovaná krajina Podkrušnohoří se vhodně zvolenými 

rekultivačními a revitalizačními zásahy postupně navrací do původ-
ní podoby. V praxi méně aplikovanou cestou rekultivace je hydrická 
rekultivace řešená postupným zatápěním jam vzniklých po těžbě. 
Od začátku roku 2011, za soustavného napouštění budoucího jezera 
Most, probíhá podrobný monitoring stavu lokality s cílem zachycení 
postupu utváření a charakteru biocenóz a případné zhodnocení 
ekologického stavu lokality na základě prvků biologické kvality. 
Projektem bylo umožněno sledování jakosti vody a skladby vodních 
společenstev v době napouštění budoucího jezera. Z dostupných 
míst na tvořící se litorální zóně jsou odebírány vzorky pro potřeby 
hydrobiologického rozboru, zjišťována je případná dominance 
bioindikátorů, stupeň trofie, biologický index saprobity. Zonační 
odběry zachycují vertikální stratifikaci fytoplanktonu a koncentra-
ci chlorofylu-a. Dosavadní výsledky z hydrobiologických rozborů 
poukazují na velmi dobrý stav lokality, nízkou trofii vody zřejmě 
způsobenou nedostupností fosforu a z toho vyplývající prozatímní 
absenci závadných mikroorganismů (např. taxonů toxických sinic). 

u

Úvod
Mostecko je součástí rozsáhlé krajinné oblasti Severočeské hně-

douhelné pánve, oblasti spojované obecně s dlouhodobou těžařskou 
činností, která způsobila nevratné změny rázu krajiny. Jedním ze 
způsobů, jak tyto antropogenní vlivy zmírnit, mohou být rekultivace. 
V tomto případě byla zvolena hydrická rekultivace, kterou vzniká 
jezero s názvem Most. Jedná se o rozsáhlé vodní dílo s řízeným na-
pouštěním od roku 2008. 

V rozmezí let 2011 až 2014 probíhá řešení grantu Technologické 
agentury ČR s názvem Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosys-
témy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů. 
Do výzkumu je zapojená Fakulta životního prostředí Univerzity J. 
E. Purkyně v Ústí nad Labem, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a. s. 
Most a Ústav fyziky atmosféry AV ČR v Praze. Projekt se částečně 
zabývá i hodnocením ekologického stavu hydricky rekultivovaného 
rozsáhlého území bývalého hnědouhelného lomu Most-Ležáky. Trvalý 
monitoring během napouštění i během využívání vzniklého jezera je 
nutný k předcházení projevů řady negativních vlivů vyplývajících ze 
specifických podmínek vzniku těchto jezer a individuálních podmínek 
lokality (morfologie, klimatické podmínky, materiál budoucího dna, 
charakter vlastního povodí, kvalita vody atd.). Nově vzniklé jezero 
Most by mělo být rekreačního charakteru, podstatná je i retence vody, 
ochrana a krajinotvorba oblasti zatížené po mnoho let těžbou hnědého 
uhlí. Významné místo při studiu ekosystému jezera zaujímá botanický 
a zoologický průzkum lokality, pedologický průzkum a meteorologie 
(výsledky nejsou předmětem článku), hodnoceny jsou také ekosystémy 
jezera zaměřené na hydrobiologický průzkum lokality. 

Historie těžby a postup rekultivace  
Podkrušnohorské pánve

Oblast Mostecka a jeho okolí, Podkrušnohoří a Severočeského 
kraje je spojována s masivní důlní činností, devastovanou krajinou 
a zhoršeným životním prostředím. Do druhé poloviny 19. století, 
před zprovozněním hnědouhelných dolů, byla krajina Podkrušnohoří 

a Českého středohoří charakteristická rozsáhlými vodními plochami 
a různorodými ekosystémy. Byla to oblast, kde se hojně vyskytovaly 
vodní toky, jezírka a mokřady, nejznámějším vodním útvarem bylo 
rozsáhlé Komořanské jezero [1]. V polovině 19. stol. začalo jeho 
umělé odvodňování, které nakonec způsobilo úplné vyschnutí je-
zera. Na bývalé oblasti jezera se dnes rozprostírá jeden z největších 
hnědouhelných lomů u nás. Jedná se o povrchový lom ČSA. Rozsáhlé 
vodní útvary byly na lokalitě až do začátku minulého století, nicméně 
musely ustoupit těžbě. Běžnou praxí bylo narovnávání vodních toků 
a v některých částech došlo dokonce i k jejich zatrubnění. Tímto 
způsobem došlo k zániku mnoha druhů ekosystémů [2, 3]. Nález 
hnědouhelných nalezišť souvisel s přílivem obyvatelstva, novými 
pracovními možnostmi, průmyslem, a na charakter krajiny se bohužel 
zapomnělo. Po 2. světové válce se trend devastace krajiny a masivní 
těžby ještě posílil, výsledkem byla, mimo jiné, i likvidace stovky obcí 
(76 obcí zaniklo, 28 obcí bylo zničeno částečně). 

Postupem času začal zájem o důlní činnost upadat a do popředí 
zájmu se dostala nutnost sanace a renovace krajiny zničené těžbou. 
V oblasti Mostecka jsou v současnosti pouze dva funkční lomy, kde se 
těží hnědé uhlí, jsou to lomy Vršany a ČSA, které jsou ve vlastnictví 
Mostecké uhelné společnosti, a. s. (MUS). K již vytěženým lokalitám 
patří, kromě jiných, lom Chabařovice a lom Most–Ležáky. Z těchto 
lomů vznikají pomocí hydrických rekultivací nové vodní plochy, které 
budou mít řadu využití [4]. 

Těžba zasahuje do všech krajinotvorných složek a prvků litosféry, 
pedosféry, hydrosféry, biosféry, omezuje technickou infrastrukturu 
a ovlivňuje charakter sociálního prostředí. Ze zákona č. 44/1988 Sb., 
o ochraně a využití nerostného bohatství, v platném znění, a zákona 
č. 334/1992 Sb. České národní rady o ochraně zemědělského půdního 
fondu vyplývá nutnost zajištění sanace a rekultivace všech ploch, 
které byly dotčeny těžbou. Odpovědným subjektem je důlní organi-
zace, která musí odstranit škody vzniklé na krajině. Postupy rekulti-
vací akceptují územní plánování, katastr nemovitostí a plány sanací 
(rekultivací) s ohledem na předpokládané ukončení těžby v dotčené 
oblasti. Rekultivací jsou zahlazeny důsledky těžby (lomové, hlubinné) 
a krajina je navrácena zpět do produktivního využití, po ekonomické 
i sociální stránce. Obecně lze říci, že se jedná o soubor sanačních 
a rekultivačních prací, které respektují technickou i biologickou 
podstatu oblasti. Pokud zvolený systém biotechnických a technic-
kých prací není trvalým řešením krajinotvorby, jedná se o dočasnou 
rekultivaci. V případě opuštěných ploch, které jsou ovlivňovány spíše 
přirozenou sukcesí, lze hovořit o řízené sukcesi. Tradiční a nejčastěji 
využívaný postup rekultivace je komplexním souborem prací, které 
zahrnují terénní úpravy, stabilizaci, hydrotechnická opatření, vhodný 
výběr biotechnického typu rekultivace. Respektováním požadavků 
na sanaci postižené oblasti a uvážením prvků biologické a technické 
povahy lze zvolit adekvátní druh rekultivace. Mezi základní druhy 
rekultivace patří, jm. (i) zemědělská rekultivace (ochrana zeměděl-
ského půdního fondu, orná půda, louka, pastvina, osevní postupy), 
(ii) lesnická rekultivace (úprava ploch, příprava sazenic, dřeviny 
domácího původu), (iii) vodohospodářská rekultivace (nový vodní 
režim v dotčené krajině, lokální deprese vody, zaplavování zbytkových 
jam, tzv. hydrická rekultivace – samovolně vzniklé relativně mělké 
maloplošné nádrže na výsypkách nebo na jejich úpatí, plošně větší 
hluboké neřízeně zatopené lomy a řízeně zatopené velké zbytkové 
jámy po těžbě hnědého uhlí s plochou několika set hektarů a hloubkou 
desítek metrů s rekultivací okolí) a (iv) ostatní rekultivace (rekreační 
a funkční zeleň, parky, stromořadí, remízky) [5, 6, 7]. 

Volba vhodné rekultivace postižené krajiny je ovlivněna geogra-
fickou polohou, nadmořskou výškou a klimatickými podmínkami, 
čímž se bere v úvahu vliv teploty a atmosférických srážek na růstové 
podmínky a vegetační dobu. Důležitá je rovněž analýza a základní 
vlastnosti půdních substrátů na dané lokalitě, protože druhy zemin 
a hornin výrazně ovlivňují výběr vhodné rekultivace. Význam má 
svažitost a členitost terénu spojená s vodní erozí [8]. 

Hydrické rekultivace 
Na rekultivovaném území vznikají nové zemědělské plochy, po-

zemky, lesní porosty, vodní plochy, toky, areály sloužící pro rekreaci 
či komerci. Podkrušnohorská pánev je ideálním příkladem rekulti-
vačních zásahů a sanační úprav území zdevastovaného povrchovou 
a hlubinnou těžbou.

Způsob obnovy krajiny rekultivací zemědělskou či kategorie ostatní 
rekultivace nejsou zdaleka tak přínosnými jako rekultivace hydrická 
a lesnická. Toto tvrzení vychází ze studie zaměřené na zhodnocení 
typů rekultivací aplikací metody BVM a EVVM (vypracované kol. 
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Cepáka v roce 2003) [8]. Metoda BVM (metoda oceňování biodiverzi-
ty biotopů) je využitelná pro kvantifikaci ekologické újmy z přeměn 
přírodní krajiny, revitalizačních akcí i pro makroekonomické odhady 
vývoje přírodního kapitálu. Nedovoluje však vyjádření vlastní ekosys-
témové souvislosti fungování krajiny, které zahrnuje metoda EVVM 
(metoda oceňování služeb ekosystémů). S její pomocí lze odhadnout 
prostřednictvím nákladů náhrady za hlavní formy přínosů, které 
ekosystémy poskytují ve formě čtyř vybraných služeb (klimatizační 
služba, vodní retence, produkce kyslíku, udržování biodiverzity) 
společnosti. V případě metody BVM nejvyšší bodové hodnoty dosáhla 
rekultivace hydrická, a to 29,03 bodů na m2, dále pak rekultivace 
lesnická s 24,7 bodů na m2. Typy rekultivace ostatní a zemědělská 
dosáhly značně nižších hodnot (10,6 bodů a 11,5 bodů). Při přepočtení 
bodové hodnoty na hodnotu peněžní dosahuje hydrická rekultivace 
420,94 Kč na m2 a lesnická 358,12 Kč na m2. Při hodnocení ekosysté-
mových funkcí metodou EVVM má nejvyšší cenu 1 m2 ekosystému 
rekultivace lesnické (77 960 Kč) a následně pak hydrické (74 040 Kč), 
zatímco rekultivace zemědělská a ostatní dosahují hodnot 51 240 Kč 
a 49 520 Kč. Z hlediska ekologické hodnotnosti vyjádřené metodami 
hodnocení biotopů a ekosystémů (BVM a EVVM) se způsob hydrické 
rekultivace řadí mezi značně přínosné, jak z hlediska biodiverzity 
krajiny, tak z hlediska nápravy vodního režimu krajiny [8]. 

Hydrická rekultivace zbytkových jam je závislá především na hyd-
rologické bilanci vlastního povodí zbytkových jam, disponibilním 
množství vody a její kvalitě a v neposlední řadě na managementu 
vzniklých jezer a přilehlé krajiny. V okolí zbytkových jam je lesnická 
a zemědělská rekultivace a další úpravy umožňující rozvoj území. 
Povrchový lom Barbora v obci Oldřichov (okres Teplice) byl v 70. le-
tech minulého století zatopen podzemními vodami, čímž na jeho 
místě vzniklo jezero Barbora (65 ha) s uměle vytvořeným přepadem, 
kterým přitéká voda z potoka Bouřlivec pro potřeby pročištění vody 
v nádrži. V roce 2001 začalo napouštění jezera Milada v místě povr-
chového dolu Chabařovice, zdrojem vody pro hydrickou rekultivaci 
se stala voda z Kateřinské nádrže. V roce 2008 se začala řešit rekulti-
vace lomu Most-Ležáky (jezero Most). Další hydricky rekultivovanou 
oblastí je lom Medard-Libík, který se začal napouštět v roce 2010. 
Do budoucna, v souvislosti s předpokládaným termínem ukončení 
těžby, se počítá s hydrickou rekultivací lomů ČSA (2020), Šverma-
-Hrabák č. 1 (2030), Bílina (2037), Jiří-Družba (2038), Libouš (2038), 
Šverma-Hrabák č. 2 (2050). Podkrušnohoří se tak stane v budoucnosti 
krajinou jezer s rekreačním a komerčním využitím. Pro zajímavost, 
hydrické rekultivace tvoří v současné době cca 57,8 % z celkového 
počtu vodních ploch v ČR, v roce 2037 bude 62,4 % počtu vodních 
ploch tvořeno hydrickými rekultivacemi.

Příklady hydrických rekultivací lze najít i ve světě, jako například 
v Číně, USA a Indii [9]. V Evropě bylo nejvíce hydrických rekultivací 
uskutečněno v Německu. Na území Spolkové republiky Braniborsko 
a Spolkové republiky Sasko je oblast, známá jako Lausitzer Seenland, 
která bude po dokončení všech plánovaných hydrických rekultivací 
největší uměle vytvořenou jezerní soustavou v Evropě. Celkem se 
zde bude nacházet 21 jezer, která budou propojená umělými kanály 
pro lodní dopravu. Již dnes jsou mezi některými jezery dokončeny 
propojovací kanály. Mezi největší vodní plochy patří jezera Sedlitzer 
(plánovaný rok úplného napuštění 2015 a celková rozloha 1 330 ha), 
Barwalder (dokončen 2010 o celkové rozloze 1 299 ha), Partwitzer 
(plánovaný rok úplného napuštění 2012 a celková rozloha 1 120 ha), 
Speicherbecken Lohsa (plánovaný rok úplného napuštění 2014 a cel-
ková rozloha 1 081 ha), Scheibe (plánovaný rok úplného napuštění 
2012 a celková rozloha 684 ha), Neuwieser (plánovaný rok úplného 
napuštění 2015 a celková rozloha 632 ha), Geierswalder (plánovaný 
rok úplného napuštění – 2012 a celková rozloha 626 ha). V této ob-
lasti se také vyskytují i stále aktivní hnědouhelné lomy (Welzow-Süd 
a Nochten), které po jejich vytěžení budou také rekultivovány [10].

Jezero Most
Jezero Most se nachází v oblasti bývalého lomu Ležáky v centrální 

části Severočeské hnědouhelné pánve severně od města Mostu, je 
ohraničeno koridorem inženýrských sítí pod vrchem Hněvín, ze se-
verozápadní strany koridorem tratí ČD a z jihovýchodní strany výsyp-
kou. Těžba v lomu Most-Ležáky byla ukončena v roce 1995, od roku 
1996 byla zahájena likvidace objektů a vyřazené technologie. Jednou 
z variant rekultivace oblasti byla tzv. suchá varianta, při které mělo do-
jít k zasypání celé zbytkové jámy. Vzhledem k nákladnosti a značnému 
poškození životního prostředí již rekultivovaných vnějších výsypek 
se od této varianty ustoupilo.  V rámci projektu, který je součástí ge-
nerelu rekultivací byla navržena rekultivace hydrická. Při volbě typu 

rekultivace byly zohledněny požadavky zákona č. 244/1992 Sb. a pří-
padný proces posuzování vlivu staveb na životní prostředí. Varianta 
hydrické rekultivace předpokládá vznik vodní plochy na kótě 199 m, 
bilance přítoků vod z povodí bude vyrovnávána s odparem z nádrže. 

Před samotným zahájením zatápění zbytkové jámy bylo nejprve 
nutné realizovat sanační a přípravné práce, které spočívaly v těsnění 
části dna jezera a překrytí krycí vrstvou zeminy. Od roku 2002 do 
doby zahájení napouštění se voda v budoucím jezeře akumulovala 
z atmosférických srážek a z vývěrů ve svazích lomu po ukončení čer-
pání důlních vod v nejnižší části dna zbytkové jámy. Ke dni zahájení 
napouštění mělo jezero rozlohu 21,6 ha, hloubku 21,12 m a výšku 
hladiny 145,12 m n. m. Dlouhodobým problémem byl způsob zatá-
pění zbytkové jámy. Nejprve se v prvopočátcích uvažovalo s možností 
napouštění vodou z řeky Bíliny, ale vzhledem k neodpovídající kvalitě 
vody, limitaci zdroje a požadavkům na možné rekreační využití lo-
kality se od této možnosti a zdroje surové vody upustilo. V různých 
pracích se uvažovalo dokonce s posílením kvality i množstvím vody 
z přehrad Fláje a Přísečnice [11]. Hlavním zdrojem vody, od zahájení 
napouštění, je voda z řeky Ohře, která je přiváděna z Nechranické 
přehrady na Chomutovsku přivaděčem z průmyslového vodovodu 
Nechranice (stanice Stanná, DN800 v délce 4 928,85 m, v množství 
0,6 až 1,2 m3·s-1). Nadbytečné vody, nevyužité pro doplňování hladiny, 
budou vypouštěny do Mračného potoka [1,2]. 

Napouštění zbytkové jámy lomu Most-Ležáky, tj. budoucího jezera 
Most, bylo slavnostně zahájeno dne 24. 10. 2008. Jedná se o rozsáhlou 
hydrickou rekultivaci, kterou v rámci revitalizace území dotčeného 
těžební činností zajišťuje Palivový kombinát Ústí, s. p. Parametry 
jezera Most mají být následující: plocha 311 ha, maximální hloubka 
75 m, obvod 9 815 m (břehová linie a břehová obvodová komunikace, 
na kterou se napojuje síť obslužných a příjezdových komunikací), 
celkový objem vody 68,9 mil. m³ dosáhne kóty provozní hladiny 
199 m n. m. Jezero lomu Ležáky je navrženo jako neprůtočné, důle-
žitá bude tudíž vyrovnaná vodohospodářská bilance. Výpočty bylo 
stanoveno, že vodní hladina by měla oscilovat v rozpětí cca 30 cm. 
Pro případ extrémní srážkové činnosti by měla být k dispozici čerpací 
stanice [11, 12]. 

Hydrobiologický průzkum jezera Most
Při hodnocení nově vznikajícího biotopu je nutné postupovat podle 

rámcové směrnice v oblasti vodní politiky 2000/60/ES. Jezero Most je 
umělý vodní útvar, jehož charakterizace by měla být provedena podle 
popisných charakteristik kategorie povrchových vod, která je nejblíže 
příslušnému vodnímu útvaru, tj. hodnotit složky kvality určené pro 
klasifikaci ekologického stavu jezera. Na základě složek kvality vody 
se určí ekologický stav vodního útvaru (velmi dobrý, dobrý a střední), 
který je vyjádřením kvality struktury a funkce vodních ekosystémů. 
K biologickým ukazatelům hodnocení jakosti ekologického stavu patří 
fytoplankton, makrofyta a bentos, fauna bezobratlých bentických orga-
nismů, fauna ryb. Kromě klasického kvalitativního a kvantitativního 
rozboru se doplňují informace o saprobitě. K hydromorfologickým 
ukazatelům hodnocení jakosti ekologického stavu útvarů povrchových 
(popř. podzemních) vod patří hydrologický režim a morfologické pod-
mínky. Ke složkám fyzikálně-chemické jakosti patří, kromě všeobec-
ných podmínek (pH, kyslíková bilance, kyselinová neutralizační kapa-
cita, průhlednost a teplota vody, stupeň slanosti), zjištění přítomnosti 
specifických syntetických a nesyntetických znečišťujících látek. Dle 
rámcové směrnice 2000/60/ES by měl být u umělého vodního útvaru 
definován ekologický potenciál (maximální, dobrý a střední) [13].

Při výběru vzorkovacích míst v roce 2011 bylo nutno přihlédnout 
k zásadám bezpečnosti práce při odběru vzorků vody v náročném 
terénu, dostupnosti vody od břehové linie a charakteru povrchu 
terénu a cesty. Charakter a stav vzorkovacích míst v době aktuálního 
odběru je fotograficky dokumentován (viz např. vzorkovací místo č. 8 
na obr. 1). V jednotlivých sériích odběrů se sleduje i charakter vody 
(popř. nárostů) na přítoku vody do nádrže. Vzorky vody jsou odebírány 
podle pokynů uvedených v normách řady ČSN ISO 5667. Pro odběr 
vody z břehové linie je používána vzorkovnice umístěná na laně. Ka-
ždý měsíc jsou prováděny hlubinné odběry vzorků vody odběrákem 
Van Dorna (SIG-ENT) z lodi (hloubky s cílem zachycení vertikální 
stratifikace nádrže: 0 m, 1 m, 2 m, 5 m, 7 m, 9 m, 10 m, 12 m, 15 m, 
17 m, 20 m, 22 m, 25 m, 30 m, 35 m, 40 m, 45 m a 50 m). Na místě 
je Secchiho deskou měřena průhlednost a barva vody, u odebraných 
vzorků je in situ zjišťována hodnota pH a konduktivita.

Terénní hodnocení a laboratorní výsledky se týkají provedení hyd-
robiologických rozborů vzorků vody (případně nárostů) odebíraných 
z jezera Most, speciálně se zaměřují na přítomné vodní mikroorga-
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nismy a uvádí stupně saprobity. Odebrané 
vzorky volné vody a stěrů jsou hydrobiolo-
gicky posuzovány provedením stanovení 
mikroskopického obrazu podle ČSN 75 7712 
(popř. ČSN 75 7715), podle (dosud) platné 
ČSN 75 7716 se zjišťuje hodnota saprobního 
indexu, u hlubinných odběrů se stanovuje 
koncentrace chlorofylu-a.

Výsledky
Odběry vzorků vody z litorální zóny, 

postupující směrem k budoucím profilům 
sypaných hrází, poukazují na postupnou 
sukcesi společenstev, taxonomické zastoupe-
ní a hojnost jednotlivých skupin v roce 2011 
a v roce 2012 se liší, což se významně odráží 
na hodnotě saprobního indexu. Hodnoty sa-
probního indexu se pohybují v rozpětí stupně 
beta-mezosaprobity, a to v roce 2011 S od 
1,59 do 2,03 (15 odběrů na přítoku a dalších 
8 vzorkovacích místech litorálu) a v roce 
2012 S od 1,66 do 2,04 (9 odběrů na přítoku 
a dalších 13 vzorkovacích místech litorálu). 
Mikroskopickými rozbory vzorků vody bylo 
zatím přesněji identifikováno 14 zástupců si-
nic, 144 zástupců řas (skrytěnky 7, obrněnky 
13, různobrvky 3, zlativky 8, rozsivky 49, zele-
né řasy 64), 7 zástupců bakterií a mikromycet, 
16 zástupců prvoků. Při odběrech volné vody 
jsou občas zachyceni i drobnější zástupci 
zooplanktonu skupin vířníků a korýšů, tímto 
způsobem bylo zatím určeno 20 zástupců 
[14]. Abundantní jsou oportunistické druhy 
obrněnek (Peridinium, Ceratium, Woloszyn-
skia, Gynmnodinium, Peridiniopsis, Katodi-
nium, Amphidinium), známé z jezer a nádrží 
oligotrofního typu. V planktonu jezera Most 
se vyskytují další indikátory oligosaprobního 
stupně, např. rozsivky (Bacillariophyceae) 
Tabellaria flocculosa, zlaté řasy (Chrysophy-
ceae) rod Dinobryon apod. Dalšími organismy 
jsou typické indikátory beta-mezosaprobního 
stupně, kterými jsou rozsivky Synedra acus, 
zelené řasy rodů Eudorina, Monoraphidium, 
Pandorina, stopkatí nálevníci rodu Vorticella, 
vířníci, korýši (perloočky a klanonožci). Na 
lokalitě se vyskytují indikátory vyšší kon-
centrace vápníku, tzv. kalcifilní organismy, 
kterými jsou rozsivky z rodů Aulocoseira, 
Asterionella, Cyclotella a Diatoma, zelené řasy 
rodů Cosmarium, Staurastrum, Closterium, 
Haematococcus a Vaucheria. Zvláštní je i ob-
časné zastoupení halofilními druhy, kterými 
jsou např. vířníci rodů Brachionus a Keratella, 
rozsivky rodů Navicula, Nitzschia a Synedra. 
Na nádrži byl zaznamenán masový výskyt zástupců zlativek (Chryso-
phyceae), které v červnu 2011 způsobily náhlé snížení průhlednosti 
vody doprovázené zákalem žlutozelené barvy a kořenitým až rybím 
zápachem vody (Mallomonopsis akromos, Synura uvella). Současně 
byly zaznamenány indikátory vyšší koncentrace železa, zjm. že-
lezité bakterie Leptothrix echinata, Planctomyces bekefii a některé 
druhy barevných a bezbarvých bičíkovců. Výskyt sinic na lokalitě 
byl v průběhu roku 2011 minimální, v druhé polovině roku 2012 se 
začaly objevovat sporadicky kolonie rodů Microcystis, Aphanocapsa, 
Aphanothece, Chroococcus a Snowella.

Nicméně, zatím lze konstatovat, že nebyly zjištěny hygienicky zá-
vadné organismy (ve smyslu stanovení na základě mikroskopického 
obrazu), zástupci fytoplanktonu nedosahují významně vysokých 
počtů. Tato informace byla potvrzena i zonačními odběry, které 
probíhají na lokalitě každý měsíc. Počty fototrofních mikroorganis-
mů dosahují většinou 4 tisíc organismů v 1 ml, nicméně v červenci 
2011 byl v hloubce 1 m zjištěn počet 17 tisíc organismů v 1 ml. Vyšší 
hodnoty koncentrace chlorofylu-a byly naměřeny v červenci 2011 
v hloubce 12 m (36,7 µg·l-1), kde dominovaly obrněnky (Gymnodini-
um palustre, Gymnodinium helveticum, Peridinium willei, Peridinium 
bipes) a skrytěnky. V roce 2012 byla zjištěna vysoká koncentrace 

chlorofylu-a v březnu v hloubce 5 m (14,95 µg·l-1), kdy v planktonu 
převládaly rozsivky druhů Fragilaria crotonensis, Fragilaria capucina, 
Synedra affinis, Asterionella formosa. 

Při zonačních odběrech je u vzorků zjišťována hodnota pH a kon-
duktivity. Hodnoty pH v roce 2011 byly v rozmezí od 6,83 do 8,65, 
v roce 2012 od 5,02 do 9,54. Konduktivita v roce 2011 byla v rozmezí 
od 402 do 803 µS·cm-1, v roce 2012 od 350 do 571 µS·cm-1. Pomocí 
Secchiho desky je měřena průhlednost vody a dále pak i její barva 
(většinou světle zelená, žlutozelená apod.). V roce 2011 byla zazna-
menána minimální průhlednost vody v červnu (1,32 m), maximální 
průhlednost vody v září (6,5 m). V roce 2012 byla zaznamenána mi-
nimální průhlednost vody v květnu (2,0 m), maximální průhlednost 
vody v srpnu (5,5 m). Vývoj koncentrace chlorofylu-a, pH a konduk-
tivity ilustračně znázorňují přiložené grafy na obr. 2.

Prozatímní stav lokality jezera Most lze porovnat například s po-
dobně utvářeným biotopem, jezerem Milada (Chabařovice), které 
lze považovat za oligotrofní nádrž nevykazující žádnou významnou 
kontaminaci škodlivinami. Stejně jako jezero Most, tak i jezero Milada 
je podle projektu navrženo jako bezodtokové. V praxi to znamená, že 
veškerý přítok vody bude z vlastního povodí a bude sloužit pouze 
k vyrovnání odparu. Podle doporučení RNDr. Přikryla z roku 2009 

Obr. 1. Vzhled vzorkovacího místa č. 8 v průběhu napouštění, duben 2011 až červen 2012
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[15], z hlediska cíle udržet oligotrofní charak-
ter jezera Milada se jedná o naprosto nevhod-
ný záměr, protože to bude znamenat neustálý, 
byť pomalý nárůst všech látek přinášených 
ve vodě, především však bude způsobovat 
nárůst rozpuštěných látek. Vhodným řešením 
je například udržení minimálního průtoku 
(20 litrů za sekundu).

Při dalším záměru s jezerem Most by bylo 
vhodné tuto skutečnost zohlednit. Při úvaze 
rekultivací, které se postupně plánují v Pod-
krušnohorské pánvi, se zde nabízí i možnost 
propojení jezera Most s jezerem Bílina (plán 
v roce 2035). Propojení jezer by zajistilo větší 
jímací prostor pro zachycování vod z inten-
zivních srážek, dále by se zabránilo kolísání 
hladiny v jezeře Most a jezero Most by se stalo 
průtočným [11].

Je možné, že se případné zhoršení bio-
logických prvků kvality vody (ve smyslu 
vyššího počtu fototrofních organismů, 
vyšší koncentrace chlorofylu-a, snížení 
průhlednosti apod.), způsobené zastavením 
přítoku vody do nádrže, odrazí na výsledcích 
hydrobiologického monitoringu, od 2. polo-
viny roku 2012 až do konce roku 2013. Tato 
spekulace vyplývá ze skutečnosti, že ke dni 
25. 6. 2012 bylo ukončeno napouštění jezera 
Most z důvodu naplnění smlouvy o dodávce 
vody (naplnění plánovaného objemu vody), 
sepsané mezi PF ČR a Povodím Ohře, s. p., 
hladina 198,06 m n. m. Tento stav bude trvat 
do doby dokončení úpravy a opravy břehové 
komunikace a stabilizačních prvků břehové 
linie (předpoklad dokončení září 2013). Po 
dokončení úprav bude jezero v době říjen až 
prosinec 2013 dopuštěno na konečnou kótu 
199 m n. m (viz odkaz na http://www.pku.
cz/pku/site.php?location=5&type=napous-
teni_most). 

Závěry a doporučení
Vhodně zvoleným postupem se obnovuje 

funkce krajinného systému, vznikají nová 
biocentra, biokoridory, rekultivované území 
se zapojuje do původní krajiny. Vlastní vývoj 
kvality vody v nádržích zbytkových jam je 
ovlivňován působením velkého množství 
vnitřních i vnějších faktorů, jejichž závažnost 
je odlišná, proto je důležitý jejich pravidelný 
monitoring. Požadovaná výsledná kvalita 
vody v jezerech zbytkových jam bude ohro-
žována hlavně možností jejího nadměrného 
zakyselení a eutrofizací, u některých menších 
neprůtočných jezer i možností jejího zasolení. 
V případě zatápěných jezer v Severočeské 
hnědouhelné pánvi je riziko acidifikace mi-
nimální, protože k napouštění jsou z převažujících částí používány 
povrchové vody z říčních toků.

Způsob hodnocení lokality umožňuje sledovat proměnlivost 
prvků biologické kvality, které se používají pro potřeby zhodnocení 
ekologického stavu biotopu dle rámcové směrnice v oblasti vodní 
politiky 2000/60/ES. Současný stav lokality poukazuje na velmi 
dobrou kvalitu vody a možné využití vody pro rekreační a případně 
i vodárenské účely. Zatím z dvouletého sledování je patrné i určité 
ustalování sledovaných biologických ukazatelů. Nicméně, pro po-
třeby koncepce profilu vod ke koupání, určení ekologického stavu 
biotopu, je potřeba větší množství dat a soustavný monitoring i po 
skončení napouštění jezera. Na biotop byly vysazeny ryby, které 
budou vyžíracím tlakem ovlivňovat trofii vody, velikostní skladbu 
dominujícího fytoplanktonu a zooplanktonu, při dalším sledování 
je potřeba zohlednit i tento faktor. Navíc budou k dispozici i data 
z pedologického, botanického, zoologického a meteorologického 
výzkumu, kterými se doplní informace o lokalitě, které přispějí 
k určení ekologického stavu a potenciálu dle směrnice 2000/60/ES. 
Komplexním sledováním se shromáždí dostatek dat pro vytvoření 

referenční lokality pro případná srovnání a hodnocení ekologického 
stavu podobných umělých jezer a nádrží.

Jelikož se doba oficiálního dokončení napouštění jezera posouvá na 
příští rok, bude více času na detailnější sledování vytvářených typů 
biotopů. Pro podchycení sukcese a přímé vazby organismů na vodní 
biotop, bude průzkum zaměřen na studium podobných habitatů (např. 
mělká voda – ovlivněna prouděním a víry; dostatečný vodní sloupec – 
určitá stratifikace, klidná hladina; kamenitý substrát; vodní vegetace; 
apod.) U odebraných vzorků z břehové linie bude nadále prováděna 
kvalitativní a semikvantitativní analýza (stanovením mikroskopického 
obrazu) a stanovení saprobního indexu. U zonačních odběrů bude 
zjišťováno druhové zastoupení organismů, jejich počet, koncentrace 
chlorofylu-a, pH, konduktivita, průhlednost a barva vody.

V současné době je při realizaci rekultivace zasaženého území pod-
statné i budoucí využití území, význam mají rekultivace, které jsou 
podpořeny projekty. Z hlediska zásahu do krajinného rázu dochází 
k vytvoření jedinečné, přírodě blízké dominanty s pozitivním proje-
vem a zásadním významem. Vodní biotopy vzniklé v rámci hydric-
kých rekultivací jsou z hlediska biodiverzity a ekosystémových funkcí 

Obr. 2. Záznam hodnot koncentrace chlorofylu-a, konduktivity a pH u zonačních odběrů 
v roce 2011 a 2012
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v krajině hodnotnější než biotopy způsobů rekultivací zemědělských 
a rekultivací ostatních. Lze předpokládat pozitivní vliv lokality na 
plnění řady ekosystémových funkcí a krajinný ráz okresů. Některé 
známé lokality, hydricky rekultivované, byly spíše hodnoceny až po 
skončení napouštění, někdy i s odstupem času, v některém případě 
data o vývoji a charakteru lokality spolu se sukcesí společenstev zcela 
chybí. Průzkum aktuálně napouštěného jezera Most, na místě zbytko-
vých jam po těžbě, je významným a potřebným monitoringem, který 
podchycuje stav lokality jezera za jeho soustavného napouštění. Zá-
jemce o uvedenou problematiku odkazujeme na web stránky projektu 
http://mosteckejezero.cz/ či přímo aktuální informace o ekosystému 
jezera na http://mosteckejezero.cz/o-projektu/ekosystem-jezera/. 

Poděkování: Autoři děkují za finanční podporu Technologické 
Agentuře ČR při řešení projektu č. TA 01020592 „Dopady na mik-
roklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické 
rekultivace hnědouhelných lomů“ (2011–2014). 
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Mining devastated landscape of Podkrusnohori thanks to the suit-
able selected recultivation and restoration is gradually returned back 
into original state. Hydric recultivation solved by gradual flooded 
mining holes is less applied the way of recultivation. From the start 
of the year 2011, during continual flooding of future Most Lake, has 
proceeded detailed monitoring of the locality conditions state with 
a target to catch formation and character of biocenosis and appropri-
ate estimation of ecological state of locality on basis of the elements of 
biological quality. In this case, it is just quite sporadic, the possibility 
of monitoring of water quality and composition of water association 
in time of filling the future lake. Samples assessed for hydrobiological 
analyses are sampled from accessible places on forming lakeshores, 
appropriate dominance of bio-indicators, state of trophy and biologi-
cal index of saprobity are determined. Character of vertical zonation, 
showed by deepwater samples, specifies degree of volume biomass 
and chlorophyll-a concentration. Present results of hydrobiological 
analysis show very good locality conditions, low water trophic rate 
obviously thanks to phosphorus non-availability and resulting tem-
porary absence of unhealthy microorganisms. 

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. června 
2013. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Vliv nově vzniklé jezerní 
plochy na mikroklima 
Kristýna Bartůňková, Zbyněk Sokol

Klíčová slova
jezero – mikroklima – teplota vzduchu – model COSMO

Souhrn
Příspěvek se zabývá vlivem nově vzniklé jezerní plochy na lokální 

klima a je motivován napuštěním antropogenního jezera Most na 
místě bývalého lomu Ležáky v severních Čechách. Vlivy na mik-
roklima, způsobené změnami ve fyzicko-geografických charakte-
ristikách lokality, jsou zkoumány pomocí idealizovaných výpočtů 
numerického modelu COSMO, jehož součástí je rovněž model jezera 
FLake. Model COSMO popisuje vývoj atmosféry a její interakci se 
zemským povrchem. Vstupní přízemní data jsou získána měřením 
na meteorologické observatoři Kopisty a na stanici na jezeře, která 
měří rovněž teplotu vody v 16 vertikálních profilech až do hloubky 
20 m. Pro popis vertikálního profilu atmosféry jsou využity analýzy 
meteorologických polí z Evropského střediska pro střednědobou 

předpověď (ECMWF). Z prvních výsledků vyplývá, že velká jezera 
o ploše od 5 km2 zřetelně ovlivňují přízemní teplotu vzduchu v zim-
ních a především v letních měsících (červen, červenec, srpen), kdy 
za určitých meteorologických situací způsobují ochlazení vzduchu 
při zemském povrchu o více jak 2 °C. Se zvyšující se vzdáleností od 
zemského povrchu pochopitelně vliv jezera klesá. V horizontální 
rovině je vliv na změnu teploty patrný do cca 3 km.

u

Úvod 
Hydrická rekultivace hnědouhelného lomu Ležáky, která dala vznik-

nout nové vodní ploše, jezeru Most, vedla ke změně charakteristik 
povrchu v této lokalitě. Nastalé změny spočívají především v odliš-
ných teplotních vlastnostech zemského povrchu (tepelná kapacita, 
tepelná vodivost), odlišné drsnosti povrchu a odlišném albedu vody 
oproti pevnému povrchu. To má vliv na okolní atmosféru a dochází 
k ovlivnění především teploty a vlhkosti, ale i dalších meteorologic-
kých veličin v okolí jezera. Protože hydrická rekultivace je plánována 
i pro další hnědouhelné lomy v oblasti severních a západních Čech, 
nesoustředíme se v této studii konkrétně na jezero Most, ale řešíme 
vliv vodní nádrže na lokální klima obecně, avšak za zjednodušených 
podmínek, které jsou dále specifikovány. Finálním cílem je získat 
metodiku, která poskytne odhady vlivu vodní nádrže na lokální klima. 
Základními požadavky na metodiku jsou jednoduchost a jednodu-
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Obr. 1. Modelová oblast, kterou tvoří 200 x 99 uzlových bodů. Obdélník zobrazuje jezero 
a šedý pruh oblast, ve které byly počítány průměrné hodnoty vlivu jezera na teplotu vzduchu 
(viz text). Šipka označuje směr proudění větru

chá aplikovatelnost, což znamená, že metodika nebude vyžadovat 
speciální data.  

Odborné texty zabývající se studiem vlivu velké vodní plochy na 
lokální klima s využitím komplexních fyzikálních modelů jsou nepo-
četné. [5] studovali lokální klimatické podmínky v okolí přehrady Tři 
soutěsky (Čína) s využitím modelu a dvou simulací s přehradou a bez 
přehrady. Výpočet však provedli pouze pro 8 týdnů v letním období. 
Výsledkem studie je zjištění, že vodní nádrž snižuje teplotu povrchu 
a ochlazuje spodní vrstvu troposféry. Práce [4] zkoumá vliv velkých 
kanadských jezer (Velkého otročího a Velkého medvědího jezera) na 
klima za pomoci klimatického regionálního modelu Canadian Regi-
onal Climate Model a oceánského modelu Princeton Ocean Model. 
Výsledky ukazují významný vliv těchto rozsáhlých vodních ploch na 
teplotní i vodní bilanci v regionu, přičemž konstatují snížení teploty 
vzduchu a toků latentního tepla v letním období a zvýšení teploty 
vzduchu a teplotních toků v zimě. V obou případech se však jedná 
o nesrovnatelně větší vodní nádrže oproti těm, které vznikají v rámci 
rekultivace. 

Výrazně častější jsou práce, které se zabývají vlivem vodních nádrží 
na srážky v okolí a využívají statistické metody zpracování dat. Studii, 
která se zabývá vlivem zaplavených lomů v Lužici ve východním 
Německu, publikoval [2]. V práci jsou použita měření z husté sítě 
srážkoměrů za období 20 let, během nichž došlo k postupnému za-
tápění lomů a vzniku vodní plochy o velikosti 60 km2. Studie byla 
provedena pomocí metody hlavních složek, která slouží k určení 
změn ve srážkách způsobených přítomností vodní plochy. Získané 
výsledky potvrzují nárůst srážek až o 10 % v závětrné oblasti jezer, 
přičemž nárůst srážek je vyvolán nárůstem frekvence intenzivních 
konvektivních srážek. [8] využil dlouhé řady srážkoměrných měření 
z let 1958 až 2008 k posouzení změny srážek v okolí přehrady Tři 
soutěsky. Získané výsledky neukazují na prokazatelný nárůst srážek. 
Česká studie [3], která využívá srážkoměrných měření za roky 1971 
až 2001, naopak potvrzuje klimatologický vliv na srážky v okolí No-
vomlýnských nádrží.

Model COSMO a jeho vstupní data
Pro analýzu vlivu jezerní plochy na lokální klima je v této studii 

používán numerický předpovědní model COSMO [1]. Jedná se 
o komplexní nehydrostatický model, který modeluje vývoj atmosféry 
včetně interakcí atmosféry s půdou a obsahuje také půdní model. 
Vliv jezera na atmosféru je simulován pomocí modelu FLake ([6, 7]), 
který je spojen s modelem COSMO, a který představuje v současnosti 
asi nejpropracovanější a nejpoužívanější model vlivu vodní nádrže 
na atmosféru a naopak. Pokud je nám známo, tak tato kombinace 
modelů dosud nebyla použita pro studium vlivu vodních nádrží na 
lokální klima. Z matematického hlediska model COSMO představuje 
soustavu nelineárních parciálních rovnic, které jsou řešeny numeric-
kými metodami.

V této studii je používána verze 4.18 modelu COSMO. Model je 
integrován s horizontálním rozlišením 333 m a s časovým krokem 
integrace 3 s. Model obsahuje 60 vertikálních hladin, přičemž využívá 
vysoké vertikální rozlišení při zemi. Sedm 
nejnižších hladin má výšku nad zemským 
povrchem 0,20, 0,61, 1,31, 4,40, 4,01, 6,28 
a 9,37 m. Nejvyšší modelová hladina je ve 
výšce 22 km. Modelová oblast má velikost 
cca 70 x 35 km.

Potřebná vstupní data pro model jsou 
získána z meteorologických měření na sta-
nici Kopisty, z analýz meteorologických polí 
z Evropského střediska pro střednědobou 
předpověď (ECMWF) a z měření stanice umís-
těné na jezeře. Stanice Kopisty je standardní 
synoptická stanice, která provádí profesio-
nální měření a pozorování. Tato stanice je 
vzdálena od břehů jezera Most necelý 1 km. 
Pro potřeby této studie jsou použita následu-
jící měření: půdní teplota, teplota zemského 
povrchu, tlak, teplota a vlhkost vzduchu ve 
výšce 2 m, rychlost a směr větru ve výšce 10 
m. Měření vzduchu jsou kombinována s daty 
z ECMWF a je získán vertikální profil teploty, 
vlhkosti, tlaku a rychlosti a směru větru v celé 
atmosféře do výšky nejvyšší modelové hladi-
ny, který je použit v celé modelové oblasti. 
Na jezerní stanici je měřena teplota vody 

v 16 hladinách do hloubky 20 m. Tato data jsou použita k inicializaci 
modelu FLake. 

Kromě výše uvedených dat model vyžaduje další informace, které 
charakterizují oblast, na které je model aplikován. Abychom získali 
obecné výsledky nezávislé na konkrétním místě, používáme konstant-
ní hodnoty, které odpovídají převažujícím hodnotám v Pokrušnohoří. 
Konkrétně se jedná o následující zjednodušení: používáme plochý 
terén ve výšce 200 m n. m., konstantní drsnost terénu (0,1 m), kon-
stantní druh půdy (hlinitá), konstantní typ vegetace odděleně pro letní 
a zimní období a konstantní hloubku kořenů. Poslední dvě veličiny 
jsou využívány v půdním modelu. Další zjednodušení je v tom, že 
tvar jezera je obdélníkový s proměnlivou délkou stran a při výpočtech 
předpokládáme, že směr větru je konstantní ve směru osy x (obr. 1). 
Při určování vlivu jezera na okolní plochu jsou modelové výsledky 
aplikovány ve skutečně naměřeném směru větru.  

Modelové výpočty
Model je integrován v čase s počátečními podmínkami, které jsou 

připraveny na základě měření popsaných v předchozí sekci. Okrajové 
podmínky jsou periodické v obou směrech. Počáteční podmínky pro 
přízemní vrstvu atmosféry byly připraveny z dat, která neodpovídají 
existenci vodní nádrže, a proto počáteční podmínky pro atmosféru 
a zemský povrch nejsou v rovnováze. Integrací modelu dochází 
k postupnému vyrovnávání nerovnováhy a to tím, že se modifikuje 
přízemní vrstva atmosféry. V okamžiku, kdy je dosaženo přibližné 
rovnováhy, lze konstatovat, že rozdíl mezi původním stavem pří-
zemní vrstvy a aktuálním stavem reprezentuje vliv vodní nádrže 
na lokální klima. Potřebná doba integrace byla empiricky stanovena 
na 4 hodiny. I když se samozřejmě nikdy nedosáhne stacionárního 
stavu, po 4 hodinách jsou změny v modelových veličinách již malé. 
Je podstatné, že model je integrován bez radiace. V opačném případě 
by denní chod způsobil, že přibližné rovnováhy ve výše uvedeném 
smyslu by nebylo dosaženo. Modelová oblast byla vždy orientována 
tak, že proudění větru bylo ve směru osy x a jezero bylo umístěno 
zhruba v jedné třetině osy x (viz obr. 1).

Výše popsaný postup byl aplikován pro sadu náhodně vybraných 
měření z různých ročních období a z různé denní doby. Tím se zís-
kala data popisující vliv jezera za různých meteorologických situací. 
Zpracováním těchto dat lze získat informace o průměrném vlivu 
a maximálním vlivu i určit podmínky, kdy maximální dopad jezera 
na okolí nastává. Data byla rozdělena na zimní (listopad, prosinec 
a leden) a letní období (červen, červenec a srpen). Pro zimní období 
byl místo měsíce února použit listopad, protože vzhledem k poruše 
jezerní stanice nebyla únorová data o teplotě vody k dispozici. V ka-
ždém měsíci byl vybrán určitý počet dní a výpočty byly prováděny 
pro termíny 00, 06, 12 a 18 UTC. Celkem bylo provedeno přibližně 
80 výpočtů pro letní a 70 výpočtů pro zimní měsíce. Počet náhodně 
vybraných termínů byl omezen časovou náročností výpočtů a mož-
nostmi výpočetní techniky. 

V následujícím textu se budeme zabývat pouze výsledky týkajícími 
se změn teploty. 
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Vliv jezera na přízemní teplotu vzduchu
Vliv jezera byl určován z vypočtených modelových hodnot m(x,y,t) 

v uzlových bodech (x,y), kde x a y jsou standardně orientované sou-
řadnice a t značí konkrétní termín, pro který byl výpočet proveden. 
Protože vliv jezera závisí na směru proudění vzduchu, byl výpočet 
vlivu jezera omezen na oblast šedého pásu zobrazeného na obr. 1, 
jehož šířka je 3,3 km (11 uzlových bodů). Vliv jezera byl počítán 
v závislosti na souřadnici x, tj. na vzdálenosti od počátku jezera. Pro 
každou hodnotu x byl vypočten průměr modelových hodnot teploty 
m(x,y,t) přes y ležící v pásu. Vliv jezera udávající změnu teploty byl 
tedy reprezentován funkcí f(x,t) závisející na x a t.

Změny teploty f(x,t) byly určovány pro různé vertikální modelové 
hladiny a tím byla  získána závislost na vertikální vzdálenosti od 
zemského povrchu. Byly sledovány průměrné hodnoty změn v rámci 
zpracovaných termínů. Protože vliv vodní nádrže na přízemní teplotu 
vzduchu nepochybně závisí na rozdílu mezi teplotou vzduchu a tep-
lotou povrchové vrstvy vody, byla podle tohoto rozdílu vypočtená 
data rozdělena do čtyř kategorií:
1. T2m-Tw < -5 → teplota vody je o více než 5 °C vyšší než teplota 

vzduchu,
2. -5 < T2m-Tw < 0 → teplota vody je o 0 °C až 5 °C vyšší než teplota 

vzduchu,
3. 0 < T2m-Tw < 3 → teplota vzduchu je o 0 °C až 3 °C vyšší než teplota 

vody,
4. T2m-Tw > 3 → teplota vzduchu je o více než 3 °C vyšší než teplota 

vody,
kde T2m je naměřená teplota vzduchu ve 

2 m nad zemským povrchem a Tw je naměře-
ná povrchová teplota vody. V tabulce 1 jsou 
uvedeny četnosti případů v jednotlivých 
kategoriích v procentech. 

Na obr. 2 a 3 jsou zobrazeny změny tep-
loty vzduchu způsobené vlivem jezera pro 
vybrané výšky (0,2, 4, 18,7 a 91,4 m) nad 
zemským povrchem. Odpovídající křivky 
zobrazují průměrnou hodnotu změny teploty 
pro všechny termíny splňující odpovídající 
podmínku rozdílu teploty vzduchu a teploty 
vody. Pro letní i zimní období je zřejmé, že 
křivka změny teploty stoupá poměrně strmě 
před polovinou délky jezera a v oblasti na 
konci jezera nebo mírně za ním začíná opět 
poměrně strmě klesat. Vliv jezera také klesá se 
zvyšující se výškou nad zemským povrchem. 

Na obr. 2 je zobrazen vliv jezera na teplotu 
v letním období. Je zřejmé, že při situaci, kdy 
je teplota vzduchu o 3 a více stupňů vyšší 
než teplota povrchové vrstvy vody, nastává 
ochlazení vrstvy vzduchu o více jak 2 °C. Po-
kud je teplota vzduchu vyšší než teplota vody 
o méně než 3 °C, dochází k ochlazení o více 
jak 1 °C. Při situacích, kdy byla naměřena 
vyšší teplota vody než vzduchu, je vliv jezera 
na teplotu zřetelně méně významný. 

Obr. 3 ukazuje vliv jezera na teplotu vzdu-
chu v zimních měsících.  Zde bylo při situa-
cích s vyšší naměřenou teplotou vody oproti 
vzduchu zjištěno malé oteplení (téměř 0,5 °C). 
V případě, že teplota vody je o více než 3 °C 
nižší než teplota vzduchu, dochází podle 
modelových výpočtů k ochlazení přízemní 
vrstvy vzduchu o přibližně 1 °C. 

 Kategorie
četnost (%)

léto  zima

1 31,5 16,9

2 30,3 58,5

3 22,5 20

4 15,7 4,6

Tab. 1. Četnosti kategorií určených podle 
rozdílu teploty vzduchu ve 2 m a povrcho-
vé teploty vody pro letní a zimní období 
v procentech

Obr. 2. Průměrný vliv jezera o velikosti 2,7 x 1,6 km na teplotu v °C v letním období. Křivky 
zobrazují vliv ve vertikálních hladinách 0,2, 4, 18,7 a 91,4 m. Na ose x je vyznačena vzdále-
nost od konce jezera v uzlových bodech (r)

Obr. 3. Průměrný vliv jezera o velikosti 2,7 x 1,6 km na teplotu v °C v zimním období. Křivky 
zobrazují vliv ve  vertikálních hladinách 0,2, 4, 18,7 a 91,4 m. Na ose x je vyznačena vzdá-
lenost od konce jezera v uzlových bodech (r)

Získané výsledky potvrzují, že velká vodní nádrž ovlivňuje lokální 
teplotu. Tento výsledek bylo možné očekávat. Na druhé straně skuteč-
nost, že změna teploty v přízemní vrstvě atmosféry se může pohybovat 
v rozmezí od 0,5 až do více jak 2 °C je možná překvapivý výsledek. 
Kromě toho je zřejmé, že vliv vodní nádrže zasahuje poměrně daleko 
za její břehy na závětrné straně. 

Znalosti funkce f(x,t) a znalosti klimatologických charakteristik 
daného místa lze využít k výpočtu plošného odhadu vlivu jezera na 
změnu teploty v okolí. Tento odhad jsme provedli pro jezero Most 
a výsledky jsou zobrazeny na obr. 4 a 5. Výsledky významně závisejí 
na směrech větru ve vybraných termínech a obecně na větrné růžici 
daného místa. Vzhledem k relativně malému počtu použitých termínů 
při konstrukci plošných obrázků vlivu jezera na okolí jsme použili 
každý termín sedmkrát pro 7 směrů větru a to α-30, α-20, α-10, α, 
α+10, α+20, α+30, kde α je naměřený směr větru ve stupních. Tento 
postup umožnil získat data ze všech směrů, ale je zdůvodnitelný 
i z toho hlediska, že směr větru je zpravidla v čase velmi variabilní. 
Pro ilustraci jsou v tabulce 2 uvedeny četnosti směrů větru pro obě 
sledovaná období, které potvrzují, že náhodně vybrané termíny po-
kryly celou osmisměrnou růžici.

Jak je uvedeno výše (např. obr. 1), vliv jezera se studoval v pásech 
o šířce 3,3 km orientovaných ve směru větru. Tyto pásy vypočtené pro 
jednotlivé termíny se vzájemně překrývaly a v jednotlivých uzlových 
bodech se vypočítala vážená průměrná hodnota z hodnot v daném 
bodě a z nejbližšího okolí do 1000 m, přičemž váha strmě klesala se 
vzdáleností. Tím byl redukován vliv rozdílného počtu termínů s jed-
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notlivými směry větru a byla získána zhlazená 
pole prezentovaná na obr. 4 a 5. 

Aplikace uvedených dvou postupů umož-
ňuje i přes nedostatečný počet směrů ve 
vstupních datech získat plošné vyjádření 
směru. Je zřejmé, že vzhledem k omezenému 
počtu použitých dat je třeba výsledky zobraze-
né na obr. 4 a 5 chápat jako předběžný odhad 
vlivu jezera. V současné době probíhají výpo-
čty pro další termíny, které budou použity pro 
zpřesnění výsledků.

Nalevo na obr. 4 a 5 je znázorněno ovlivnění 
teploty vzduchu přítomností jezera v hladině 
těsně přiléhající k zemskému povrchu, na-
pravo je vliv na teplotu zobrazen pro hladinu 
12,41 m. Tlustá černá čára představuje obrys 
jezera. Ze zobrazení na obr. 4, který přísluší 
letnímu období, je zřejmý převládající vliv na 
teplotu vzduchu v oblastech severně a jihozá-
padně od jezera, což je dáno převládajícími 
směry proudění v daných termínech. V zimě 
(obr. 5) se tento vliv přesunuje zejména na 
západ od jezera. 

Závěr
Předkládaná studie vlivu vodní nádrže 

o velikosti 2,7x1,6 km na mikroklima proká-
zala, že změna teploty v okolí nádrže nastává 
a není možné ji zanedbat. Největší hodnota 
změny teploty přesahuje -2 °C (ochlazení 
vzduchu) v bezprostřední blízkosti zemského 
povrchu, které je dosaženo v letním období 
při situaci, kdy je naměřená teplota vzduchu 
o více než 3 °C vyšší než povrchová teplota 
vody. Tato situace v létě nastává poměrně 
často a vodní nádrž způsobuje ochlazení.

V zimním období bylo zjištěno maximální 
ovlivnění rovněž při teplotě vzduchu o více 
než 3 °C vyšší než je teplota povrchové vrstvy 
vody. Opět vodní nádrž ochlazuje vzduch o 1 °C.

V současnosti probíhají výpočty pro další 
termíny a zpracování modelových dat s cí-
lem odhadnout vliv vodní nádrže na vlhkost 
vzduchu včetně toho, zda existence nádrže 
může přispívat ke vzniku oblačnosti. Součas-
ně jsou prováděny výpočty modelu COSMO 
pro rozdílné velikosti jezera (s poloviční 
a čtvrtinovou délkou jezera). 

Poděkování: Tato práce vznikla za podpory TAČR projektu 
TA01020592. Model COSMO byl poskytnut německou meteorolo-
gickou službou. Autoři děkují za podnětné připomínky recenzentů.
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směr větru [°]
četnost [%]

léto zima

0–45 7,9 1,5

45–90 13,5 6,1

90–135 6,7 1,5

135–180 2,2 0,8

180–225 6,7 18,5

225–270 10,1 10,4

270–315 14,6 15,4

315–360 6,7 1,1

bezvětří 11,2 44,6

Tab. 2. Četnosti směrů větru pro letní a zimní období v procentech
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a ve výšce 12,41 m. Černá silná čára vyznačuje obrys jezera. Měřítko představuje vzdálenost 
v uzlových bodech
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In this contribution the impact of a new water area on local cli-
mate is studied. The area of interest is a new artificial lake Most in 

northern Bohemia. The impacts on microclimate, which are evoked 
by physical-geographical changes in the studied area, are studied by 
using the NWP model COSMO, whose part is a lake model FLake. 
Model input data are derived from measured data at the meteoro-
logical observatory Kopisty and at the lake station, which measures 
water temperature in 16 vertical levels up to the depth of 20 m. First 
results show significant influence of the lake on near surface air 
temperature, especially in summer months (June, July and August) 
when the decrease of temperature may exceed 2 °C at surface levels 
of the atmosphere. The impact on air temperature decreases with 
the altitude above the surface and in a horizontal plane the impact 
of the lake is evident up to 3 km at least. 

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. června 
2013. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Hydrogeologická interpretace pojmů kontaminace, 
havárie, krajně naléhavý stav

Jiří Čížek a kolektiv

Úvod
Článek popisuje základní hydrogeologickou 

interpretaci pojmů kontaminace, krajně nalé-
havý stav, havárie a dlouhodobá havárie, které 
se často vyskytují v dokumentech vodopráv-
ních úřadů, nicméně nejsou vždy používány 
v souladu se zažitou hydrogeologickou praxí. 
Pod pojmem kontaminace neboli znečištění 
rozumíme stav, kdy se v důsledku lidské čin-
nosti v životním prostředí vyskytují chemické 
látky a další škodliviny pro dané prostředí 
cizorodé svou podstatou nebo koncentrací 
nebo množstvím. Jako havárie se označuje mi-
mořádné závažné zhoršení nebo mimořádné 
závažné ohrožení jakosti povrchových nebo 
podzemních vod. Krajně naléhavý případ je 
mimořádná situace, kterou zadavatel svým 
jednáním nezpůsobil a ani ji nemohl předví-
dat a pro kterou je možnost zjednodušeného 
zadání veřejné zakázky formou jednacího ří-
zení bez uveřejnění. Jde z hydrogeologického 
hlediska o doložitelný stav, kdy při nečinnosti 
by nevyhnutelně došlo k havárii.

Obecně lze konstatovat, že ve výkladu 
pojmů kontaminace, krajně naléhavý stav, 
havárie a dlouhodobá havárie je značná 
nejednoznačnost a variabilita, a tak dochází 
k jejich nesprávnému používání nebo do-
konce zneužívání. Proto jsou v následujícím 
textu tyto pojmy vysvětleny z hlediska zažité 
hydrogeologické praxe.

Interpretace pojmů kontaminace, 
havárie, krajně naléhavý stav 
a dlouhodobá havárie

Pro oblast kontaminace (v tomto textu je vý-
znam totožný s pojmem znečištění) se v hyd-
rogeologické a sanační praxi (viz Metodický 
pokyn MŽP pro průzkum kontaminovaného 
území, Věstník MŽP, č. 9, září 2005) ustálil 
následující výklad těchto pojmů:

Kontaminace (znečištění) – stav, kdy se 
v důsledku lidské činnosti v životním prostře-
dí vyskytují chemické látky a další škodliviny 

pro dané prostředí cizorodé svou podstatou 
nebo koncentrací nebo množstvím (jako 
synonymum škodliviny lze uvádět polutant, 
kontaminant nebo závadná látka).

Kontaminované území – území, ve kterém 
jsou předpokládané, nebo již detekované zvý-
šené výskyty cizorodých (nežádoucích) látek. 

Kontaminační mrak – prostor v hornino-
vém prostředí, kde jsou detekovatelné zvýšené 
výskyty cizorodých (nežádoucích) látek nad 
úroveň místního pozadí. 

Horninové prostředí  – souhrn zemin (nejen 
půdy a zvětraliny, ale i antropogenní navážky), 
hornin, podzemní vody a půdního vzduchu 
v podloží zájmového území.

Pojem havárie je definován v zákonu 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů, v aktuálním znění. Jako havárie se 
označuje mimořádné závažné zhoršení nebo 
mimořádné závažné ohrožení jakosti povr-
chových nebo podzemních vod. Obecně lze 
konstatovat, že za havárii se považuje každý 
únik ropných látek nebo jiných závadných lá-
tek do vod povrchových nebo na nezpevněný 
terén, kdy je reálná možnost jejich průniku do 
horninového prostředí a přímé ohrožení kva-
lity podzemní vody. Konkrétně se jedná např. 
o úniky provozních kapalin, zejména pohon-
ných hmot, nevhodnou manipulaci s nimi, 
poškození jejich obalů nebo výskyt samostatné 
fáze ropných látek či podobných polutantů 
na hladině vodních toků, nádrží atd. Pokud 
se ropné látky nebo jiné s vodou nemísitelné 
nebo omezeně mísitelné polutanty vyskytují 
na hladině vody, rozlišujeme buď výskyt ve 
formě barevného souvislého nebo nesouvis-
lého filmu, tj. téměř neměřitelnou mocnost 
těchto látek na hladině vody, nebo souvislou 
vrstvu, která se uzančně stanovuje jako více 
než 2 mm kontaminantu na hladině vody.

Dle § 40 vodního zákona se za havárii vždy 
považují případy závažného zhoršení nebo 
mimořádného ohrožení jakosti povrchových 
nebo podzemních vod ropnými látkami, zvlášť 
nebezpečnými látkami, popřípadě radioak-

tivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo 
dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti 
povrchových nebo podzemních vod v chrá-
něných oblastech přirozené akumulace vod 
nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů. 
Dále se za havárii považují případy technic-
kých poruch a závad zařízení k zachycování, 
skladování, dopravě a odkládání závadných 
látek, pokud takovému vniknutí předcházejí.

Krajně naléhavý stav je situace vyvola-
ná živelnou pohromou nebo mimořádnou 
situací, která však nedosáhla intenzity pro 
vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového 
stavu. Jedná se o havarijní situaci, kterou 
zadavatel svým jednáním nezpůsobil a ani ji 
nemohl předvídat a z časových důvodů není 
možné zadat VŘ v jiném druhu zadávacího 
řízení. Tento status dává možnost zadání 
veřejné zakázky formou jednacího řízení bez 
uveřejnění. V této souvislosti je však nutno 
zdůraznit, že posouzení, zda se jedná o „kraj-
ně naléhavý stav“, nemůže být postaveno 
pouze na subjektivním názoru či domněnce 
zadavatele, nýbrž musí být založeno na zcela 
objektivních a doložitelných skutečnostech. 
K uvedené problematice vydal dne 4. dubna 
2006 Úřad pro ochranu hospodářské sou-
těže (ÚOHS) Výklad postupu podle zákona 
č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, který byl ale 
určen zejména pro zadavatele v oblastech 
postižených přírodní katastrofou, například 
povodněmi. Aktuálně se řídí zadavatel při 
využití způsobu zadání veřejné zakázky bez 
uveřejnění pro krajně naléhavý stav pod-
mínkami dle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění.

Pro jasnější rozlišení, jak lze odlišit havarij-
ní stav a krajně naléhavý stav při posuzování 
kontaminace na lokalitě, slouží obrázek 1, kde 
jsou havarijní stav (havárie) a krajně naléhavý 
stav rozlišeny následovně:

Havarijní stav (havárie) je stav v pravé části 
obrázku, kdy polutant již natéká do vodoteče 
nebo do studny, která zásobuje nějaký objekt 
vodou, případně se nekontrolovatelně k těmto 
recipientům šíří. To znamená, že se přímo 
znečišťující látka nebo kontaminační mrak 
dostaly za sanační drény nebo za sanační vrty, 
popřípadě tyto záchytné sanační prvky ještě 
na lokalitě vůbec nejsou nebo jsou teprve ve 
výstavbě, případně nebyly plně funkční a kon-
taminační mrak skrz ně pronikl.

Krajně naléhavý stav je z hydrogeologické-
ho nebo sanačně geologického hlediska stav, 
kdy došlo k úniku závadných látek do horni-
nového prostředí, kde se tyto polutanty šíří 

vh 4/2013 110



Obr. 1. Schéma šíření kontaminace závadných látek lehčích než voda

a přímo dříve nebo později ohrožují kvalitu 
vody v povrchové vodoteči nebo ve využí-
vaném zdroji podzemní vody. Na rozdíl od 
havarijního stavu je lze ale ještě efektivně za-
chytit sanačními drény nebo sanačními vrty. 
K urychlení doby jejich výstavby a zahájení 
sanačních prací slouží právě institut krajně 
naléhavý stav a možnosti zadání veřejné za-
kázky formou jednacího řízení bez uveřejnění.

Pokud je únik závadných látek masivní 
a kontaminace zasáhne větší mocnost nesatu-
rované zóny (cca více než 2 m), případně satu-
rovanou = zvodnělou zónu (stačí jen hladinu 
podzemní vody), většinou nelze dosáhnout 
rychlého odstranění kontaminace, a proto se 
z obou těchto stavů stane dlouhodobá havárie 
v horninovém prostředí nebo na podzemních 
vodách. Ta se řeší většinou dlouhodobým 
nápravným opatřením, tj. sanačním zásahem, 
který je definován jako druh geologických 
prací a podléhá zákonu č. 62/1988 Sb., o geo-
logických pracích, v platném znění. Zároveň 
se vždy postupuje v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně někte-
rých dalších zákonů a zákonem o vodách 
– viz výše.

Závěr
V článku jsou vysvětleny pojmy kontami-

nace, krajně naléhavý stav, havárie a dlou-
hodobá havárie z hlediska hydrogeologické 
praxe. Zkráceně lze zopakovat, že pod pojmem 
kontaminace (znečištění) rozumíme stav, 
kdy se v důsledku lidské činnosti vyskytují 
v životním prostředí chemické látky a další 
škodliviny pro dané prostředí cizorodé svou 
podstatou, koncentrací nebo množstvím. 
Jako havárie se označuje mimořádné závažné 

zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení 
jakosti povrchových nebo podzemních vod. 
Krajně naléhavý stav je mimořádná situace, 
kdy při nečinnosti nebo časovém prodlení 
by nevyhnutelně došlo k havárii, a proto lze 
pro její řešení použít zjednodušeného zadání 
veřejné zakázky formou jednacího řízení bez 
uveřejnění. V případech, kdy dojde k masiv-
nímu znečištění horninového prostředí nebo 
podzemní vody, tak se z havárie nebo krajně 

naléhavého stavu stane dlouhodobá havárie, 
která se řeší většinou složitým a časově ná-
ročným nápravným opatřením, tj. sanačním 
zásahem, který má svůj vlastní právní rámec 
v rámci geologických prací.

RNDr. Jiří Čížek a kolektiv
Česká asociace hydrogeologů

Albertov 6, 128 43 Praha 2
e-mail: cizek.j@opv.cz
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Metodické doporučení ČAH č. 1/2013 k projektování 
a provádění vrtaných (trubních) studen v intencích 
současného vodního a stavebního práva*

Svatopluk Šeda 

Úvod
Studny jsou jedním z druhů staveb, které si 

pořizují nejen organizace zajišťující dodávku 
vody pro obyvatelstvo, ale i další zájemci 
o využívání vlastního zdroje podzemní vody 
jak pro účely podnikatelské, tak pro účely 
soukromé. S technickým rozvojem se přede-
vším studny vrtané (trubní) stávají cenově 
dostupnějšími a se stoupající cenou vodného 
se doba návratnosti vložených investic vý-
znamně zkracuje. To vede k expanzi studnař-
ských firem, a přestože se stavební a vodní 
právo za posledních několik let posunulo 
směrem k udržitelnému využívání vodních 
zdrojů, v praxi stále dost často dochází nejen 
k porušování právních předpisů při umis-
ťování studen, při jejich projekci a realizaci, 
ale i k významným a často i k nevratným 
zásahům do vodního režimu krajiny. Česká 
asociace hydrogeologů (dále jen ČAH) si proto 
v rámci své metodické činnosti stanovila za 
cíl reagovat na současný nevyhovující stav 
a zpracovat v návaznosti na metodický pokyn 
ČAH č. 1/2006 [1] aktualizované metodické 
doporučení k projektování a provádění vrta-
ných studen nejen pro hydrogeology, ale i pro 
projektanty, správní úředníky a v neposlední 
míře i pro studnařské firmy a jejich zákazníky. 
Cílem metodického doporučení je prezentovat 
návod, jak v intencích současného práva a od-
borných poznatků vrtané studny umisťovat, 
projektovat a provádět a přitom neohrožovat 
a negativně neovlivňovat vodní režim, který 
se v naší krajině utvářel do současné podoby 
stovky a mnohdy i tisíce let.

1.  Kategorie studen
Studna je ve smyslu § 55, odst. 1, písm. j) zá-

kona č. 254/2001 Sb. [2] vodní dílo, které slouží 
k jímání podzemní vody. Patří tedy do kategorie 
jímacích zařízení podzemní vody, které uvádí 
ČSN 75 5115 Jímání podzemní vody [3]. Jíma-
cími zařízeními dle této normy jsou:
a) vrtané (trubní) studny,
b) šachtové studny (kopané, spouštěné),
c) šachtové studny s radiálními sběrači (radi-

ální studny),
d) jímací zářezy,
e) pramenní jímky,

f) ostatní.
Toto metodické doporučení se týká výhrad-

ně studen vrtaných (trubních) s tím, že dále se 
v textu používá pouze pojem vrtaná studna.

2.  Příprava záměru budování 
vrtaných studen

Dlouholetá praxe ukazuje na souběžnou 
existenci dvou možných přístupů k řešení 
projekce a provádění vrtaných studen. Tím 
prvním je klasický způsob, tzn. že studna 
se projektuje a vybuduje jako průzkumné 
hydrogeologické dílo v intencích zákona č. 
62/1988 Sb. [4]. Pokud po ověření vydatnosti 
tohoto díla a jakosti vody v něm je využití 
průzkumného objektu možné, pak se objekt 
upraví na vodní dílo postupem dle zákona č. 
183/2006 Sb. [5], resp. již citovaného vodního 
zákona. Pokud plánovaná studna hloubená 
v první fázi jako průzkumné dílo nemůže být 
využita jako vodní dílo, musí být ve smyslu 
geologických předpisů likvidována, případně 
zabezpečena tak, aby výsledky geologických 
prací nebyly znehodnoceny a aby bylo zame-
zeno narušení režimu podzemních vod (viz 
§ 14 vyhlášky č. 369/2004 Sb. [6]). Druhým 
typem řešení je přímá projekce a provádění 
vrtané studny jako vodního díla v intencích 
stavebního, resp. vodního zákona. 

Důležitá pro volbu správného postupu je 
tedy míra znalosti místních geologických 
a hydrogeologických poměrů, k čemuž slouží 
institut hydrogeologického průzkumu.

2.1 Hydrogeologický průzkum pro 
projektování vrtaných studen

Existuje několik právních předpisů, které 
před projekcí vrtané studny předpokládají 
provedení hydrogeologického, případně 
geologického průzkumu. Mezi ně patří na-
příklad vyhláška č. 268/2009 Sb. [7] a její 
§ 18 hovořící o podmínkách zakládání staveb 
zjištěných geologickým průzkumem, vy-
hláška č. 503/2006 Sb. [8] a její příloha č. 4 
hovořící o geologických a hydrogeologických 
podmínkách stavebního pozemku, vyhláška 
č. 499/2006 Sb. [9] a její příloha č. 1 hovořící 
o provedených průzkumech a především 
novelizovaná vyhláška č. 432/2001 Sb. [10], 
která v textové i přílohové části formuluje po-
žadavky na obsah vyjádření osoby s odbornou 
způsobilostí vycházející zpravidla z výsledků 
hydrogeologického průzkumu. Cíleně potom 
o nezbytnosti průzkumu hovoří ČSN 75 5115, 
kde se v článku 4.1.1 uvádí, že: „Jímání pod-
zemní vody se navrhuje na základě výsledků 
hydrogeologického průzkumu prováděného 
v intencích geologických předpisů a výsledky 
hydrogeologického průzkumu musí poskytovat 
komplexní geologický podklad pro zpracování 
projektu výstavby jímacího zařízení...“. Dle 
článku 4.1.1 citované normy se uvádí, že: 

„průzkum pro jímání podzemní vody není třeba 
provádět pouze v případě, že… hydrogeologické 
poměry jsou jednoduché a předchozí hydroge-
ologická prozkoumanost území je dostatečná“.

Z výše uvedeného vyplývá, že v případě 
přímého projektování vrtaných studen jako 
vodních děl musí být v daném území dosta-
tečně známy geologické a hydrogeologické 
poměry minimálně do hloubkové úrovně 
uvažovaného díla, tj. musí být k dispozici 
dostatečně podrobné údaje především o přiro-
zené hydrogeologické stratifikaci horninového 
souboru, o geometrických parametrech a hyd-
rofyzikálních vlastnostech jednotlivých kolek-
torů a izolátorů a dále o tlakových poměrech 
podzemní vody vázané na jednotlivé zvodněné 
kolektory. Pouze při znalostech těchto údajů 
je možné projektovat vrtanou studnu přímo 
jako vodní dílo, neboť míra rizika propojení 
jednotlivých zvodní a nežádoucího ovlivnění 
místních vodních poměrů bude při odpoví-
dající konstrukci vodního díla akceptovatelně 
nízká. Pokud potřebné údaje k dispozici ne-
jsou, je třeba před zpracováním projektu vrtané 
studny jako vodního díla provést podrobný 
hydrogeologický průzkum dle § 3 odst. 3, 
písm. b) vyhlášky č. 369/2004 Sb., v rozsahu 
umožňujícím výše uvedené údaje získat. Tyto 
práce zpravidla zahrnují nejen vrtnou sondáž, 
ale i soubor doprovodných prací, jako jsou 
čerpací zkoušky, režimní měření hladiny pod-
zemní vody, laboratorní analýzy apod. 

Existují 2 varianty technických parametrů 
průzkumných vrtů prováděných pro účely 
projektové přípravy vrtaných studen. V rámci 
první, dnes nejrozšířenější varianty, se kalku-
luje s tím, že průzkumný vrt bude v případě 
příznivých výsledků průzkumu po správním 
řízení a po případné stavební úpravě využit 
jako vrtaná studna, tedy vodní dílo v intencích 
§ 55 vodního zákona [2]. V tom případě se 
doporučuje tento postup:
– průzkumný vrt se provádí jako součást 

průzkumných prací, tedy geologických 
prací, jejichž projektování, provádění a vy-
hodnocování musí probíhat v souladu s ge-
ologickým zákonem [4] a jeho prováděcími 
předpisy;

– situování průzkumného vrtu musí být 
v souladu s § 24a vyhlášky č. 501/2006 Sb. 
[11] nebo je reálné, aby v průběhu správní-
ho řízení bylo možno udělit výjimku pro si-
tuování budoucí vrtané studny v intencích 
§ 26 stejné vyhlášky postupem dle § 169 
stavebního zákona;

– průzkumný vrt musí mít parametry od-
povídající vyhlášce č. 590/2002 Sb. [12] 
a s odkazem na § 17 odst. 1 a 2 této vyhlášky 
se požaduje, aby konstrukce vrtu a zabu-
dovaný vystrojovací materiál odpovídaly 
vyhlášce č. 409/2005 [13], jedná-li se po-
tenciálně o zdroj pitné vody, a dále ČSN 
75 5115, nebo aby bylo reálné průzkumný 
vrt po nabytí právní moci stavebního po-
volení v intencích těchto předpisů v rámci 
stavebních prací upravit; 

– po ukončení průzkumných prací musí 
být průzkumný vrt do doby jeho násled-
ných stavebních úprav zabezpečen tak, 
aby výsledky geologických prací nebyly 
znehodnoceny. Způsob dočasného zabez-
pečení vrtu musí být uveden již v projektu 
průzkumných prací (viz § 5 odst. 2 písm. e) 
vyhlášky č. 369/2004 Sb.);

– v případě, že výsledky průzkumu budou 
nepříznivé a vrt nebude možno využít jako 

*  Termín metodické doporučení vyjadřuje stanovisko 
předkladatele tohoto doporučení k problematice, 
jak postupovat při projektování a provádění studen 
v případech, kdy právní návod k řešení konkrétního 
případu nebo postupu je sice variantní, ale jedno-
značný a jak postupovat v případech, kdy právní 
návod k řešení se v praxi ukazuje jako nejednoznač-
ný. V tom druhém případě je vyslovováno odborné 
stanovisko předkladatele metodického doporučení 
k takovému postupu, který bude eliminovat riziko 
pro vodní ekosystém či jiné přírodní ekosystémy, 
případně riziko pro potenciálně dotčené stavby či 
zařízení a návrh řešení je tak jednoznačně posunut 
na stranu bezpečnosti.
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vodní dílo, bude třeba zpracovat projekt 
likvidačních prací v intencích § 5 odst. 2 
písm. e), vyhlášky č. 369/2004 Sb. a poté 
likvidaci provést. I tuto variantu je nutno 
uvést v projektu průzkumných prací, aby 
o ní jako o jedné z možnosti ukončení prů-
zkumných prací byl objednavatel předem 
informován.
Druhou variantou průzkumných vrtů pro-

váděných pro účely projektové přípravy vrta-
ných studen je průzkumný vrt, s jehož využi-
tím nebo úpravou na vodní dílo se neuvažuje. 
Tento postup se využívá v případech nízké 
geologické a hydrogeologické prozkoumanosti 
území, v území s významně heterogenními 
podmínkami zvodnění horninového souboru 
a obecně všude tam, kde je riziko negativního 
výsledku průzkumu zvýšené. Technické para-
metry těchto vrtů jsou proto voleny úsporně, 
vrtné průměry jsou menší, kromě stabilizace 
nezpevněných partií horninového souboru ne-
bývají vrtné stvoly vystrojované a vrtná stěna 
je zabezpečena pouze pro účely případných 
testovacích prací (karotážní měření, čerpací 
zkoušky, odběry vzorků vody na laboratorní 
analýzy apod.). Součástí projektu těchto vrtů 
je projekt likvidačních prací v intencích § 5 
odst. 2 písm. e) vyhlášky č. 369/2004 Sb. Vý-
sledky průzkumných prací v tomto případě 
slouží pouze jako zdroj informací pro návrh 
nové vrtané studny v parametrech budoucího 
vodního díla.

Výsledkem prací obou variant průzkumu 
je závěrečná zpráva o podrobném hydroge-
ologickém průzkumu zpracovaná v rozsahu 
přílohy č. 3 případně v rozsahu přílohy č. 7 
vyhlášky č. 369/2004 Sb. Součástí závěrečné 
zprávy je i kapitola o využitelnosti výsledků 
průzkumu s ohledem na záměr, pro který byly 
práce prováděny, popřípadě návrh na další 
řešení související problematiky. Pro průzkum 
realizovaný dle varianty 1 je to zpravidla 
návrh pro projektovou přípravu stavební 
úpravy vybudovaného a dočasně zabezpe-
čeného průzkumného vrtu na vodní dílo, 
pro průzkum realizovaný dle varianty 2 je to 
zpravidla návrh základních parametrů nové 
vrtané studny pro účely projektové přípravy 
nového vodního díla. 

Alternativou závěrečné zprávy o hydroge-
ologickém průzkumu dle varianty 1 nebo 2 
je hydrogeologický posudek místa uvažované 
výstavby vrtané studny zpracovaný na zákla-
dě rešerše archivních geologických a hydro-
geologických údajů, pokud jsou tyto údaje 
k dispozici v podrobnostech potřebných pro 
rozhodování o umístění a povolení stavby.

2.2 Osoby oprávněné k provádění 
průzkumných prací

Průzkumné práce v rozsahu obou výše 
uvedených variant, tj. s plánovaným dalším 
využitím průzkumného vrtu nebo s jeho na-
vrhovanou likvidací se projektují, provádějí 
a vyhodnocují v souladu s geologickým záko-
nem [4] a jeho prováděcími vyhláškami. Tyto 
průzkumné práce, včetně alternativních rešer-
šních prací prováděných v rámci podnikatelské 
činnosti, mohou ve smyslu § 3 odst. 1 tohoto 
zákona projektovat, provádět a vyhodnocovat 
pouze ty fyzické a právnické osoby, které spl-
ňují podmínky stanovené právními předpisy, 
u nichž tyto práce řídí a odpovídá za ně osoba 
s osvědčením o odborné způsobilosti vydaným 
podle vyhlášky č. 206/2001 Sb. [14]. V případě, 
že se projektují vrty hlubší než 30 m, jedná se 
o činnost prováděnou hornickým způsobem 

a oprávněnou osobou pro zpracování pro-
jektu a technologického postupu ve smyslu 
§ 23 odst. 1 vyhlášky č. 239/1998 Sb. [15] je 
ve smyslu § 2 vyhlášky č. 298/2005 Sb. báňský 
projektant. Činnost prováděnou hornickým 
způsobem může vykonávat pouze organizace, 
které bylo orgánem státní báňské správy pro 
tyto činnosti vydáno oprávnění dle vyhlášky 
č. 15/1995 Sb. [16].

Na průzkumné práce se vztahují vyjadřova-
cí, evidenční, oznamovací a ohlašovací povin-
nosti vyplývající z § 6, § 7 a § 9a geologického 
zákona [4]. Povolení vodoprávního úřadu 
k těmto pracím je nutné pouze v případě, že 
k zásahu do pozemku má dojít v záplavových 
územích či v ochranných pásmech vodních 
zdrojů (§ 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona 
[2]) nebo že se v jejich rámci uvažuje s nad-
limitním nakládáním s podzemní vodou (§ 8 
odst. 3 písm. a) vodního zákona[2]).

3.  Umisťování vrtaných studen 
a jejich územní posouzení

Dle ustanovení § 76 odst. 1 stavebního 
zákona [5] platí, že: „Umisťovat stavby nebo za-
řízení, jejich změny, měnit jejich vliv na využití 
území, měnit využití území a chránit důležité 
zájmy v území lze jen na základě územního 
rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestano-
ví-li zákon jinak.“ Toto ustanovení se vztahuje 
i na vrtané studny, a proto je vždy třeba na 
základě výsledků podrobného hydrogeologic-
kého průzkumu dle výše uvedených variant 1 
a 2, nebo na základě alternativního rešeršního 
posouzení geologických a hydrogeologických 
poměrů lokality zpracovat dokumentaci zá-
měru pro účely územního řízení, jejíž obsah 
a rozsah je stanoven v příloze č. 4 vyhlášky 
č. 503/2006 Sb. K územnímu posouzení je 
příslušný obecný stavební úřad.

3.1  Limity pro umisťování  
vrtaných studen

Dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. platí ustano-
vení odst. 1, 2 a 3, § 24a:
(1) Studna individuálního zásobování vodou 

(dále jen „studna“) musí být situována 
v prostředí, které není zdrojem možného 
znečištění ani ohrožení jakosti vody ve stud-
ni, a v takové poloze, aby nebyla ovlivněna 
vydatnost sousedních studní.

(2) Nejmenší vzdálenost studny od zdrojů 
možného znečištění je stanovena podle 
druhu možného zdroje znečištění pro málo 
prostupné prostředí takto:

a) žumpy, malé čistírny, kanalizační přípojky 
12 m,

b) nádrže tekutých paliv pro individuální 
vytápění umístěné v obytné budově nebo 
samostatné pomocné budově 7 m,

c) chlévy, močůvkové jímky a hnojiště při 
drobném ustájení jednotlivých kusů hospo-
dářských zvířat 10 m,

d) veřejné pozemní komunikace 12 m,
e) individuální umývací plochy motorových 

vozidel a od nich vedoucí odtokové potrubí 
a strouhy 15 m.

(3) Nejmenší vzdálenost studny od zdrojů mož-
ného znečištění je stanovena podle druhu 
možného zdroje znečištění pro prostupné 
prostředí takto:

a) žumpy, malé čistírny, kanalizační přípojky 
30 m,

b) nádrže tekutých paliv pro individuální 
vytápění umístěné v obytné budově nebo 
samostatné pomocné budově 20 m,

c) chlévy, močůvkové jímky a hnojiště při 
drobném ustájení jednotlivých kusů hospo-
dářských zvířat 25 m,

d) veřejné pozemní komunikace 30 m,
e) individuální umývací plochy motorových 

vozidel a od nich vedoucí odtokové potrubí 
a strouhy 40 m.
Dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. v aktuálním 

znění, konkrétně dle § 26 nově platí, že: 
Za podmínek stanovených v § 169 stavební-

ho zákona je možná výjimka z ustanovení … 
§ 24a odst. 2 a 3…

Pokud je tedy třeba vrtanou studnu pro 
individuální zásobování umístit v blízkosti 
potenciálních zdrojů znečištění ve vzdálenosti 
menší, než je stanoveno v odst. 2 a 3 vyhlášky 
č. 501/2006 Sb., je tak možno učinit dle § 26 
uvedené vyhlášky pouze na základě výjim-
ky udělené postupem dle § 169 stavebního 
zákona [4]. Výjimku uděluje stavební úřad 
příslušný rozhodnout v dané věci na základě 
odůvodněné žádosti. Žadatel o udělení výjim-
ky musí zdůvodnit, proč a z jakých důvodů se 
chce odchýlit od dané právní úpravy, a dolo-
žit, že navrženým řešením nedojde k ohrožení 
bezpečnosti, ochrany zdraví a života osob 
a sousedních pozemků a staveb. Podkladem 
pro udělení výjimky jsou v intencích článku 
4.3.5 ČSN 75 5115 výsledky hydrogeologic-
kého průzkumu nebo hydrogeologické posou-
zení lokality zpracované osobou s odbornou 
způsobilostí v oboru hydrogeologie. To se týká 
i případů, kdy se stavba vrtané studny umisťu-
je do místa průzkumného vrtu realizovaného 
v rámci podrobného hydrogeologického prů-
zkumu. Udělení výjimky se netýká vrtaných 
studen pro veřejnou potřebu.

3.2  Osoby oprávněné ke zpracování 
dokumentace záměru pro územní 
rozhodnutí

Osobou oprávněnou ke zpracování zámě-
ru umístit vrtanou studnu v intencích § 76 
stavebního zákona [4], tedy pro vybranou 
činnost ve výstavbě ve smyslu § 158 staveb-
ního zákona, je autorizovaný architekt oborů 
dle § 4 odst. 2 písm. a) nebo odst. 3 zákona 
č. 360/1992 Sb. [17] a autorizovaný inženýr 
všech oborů dle § 5 tohoto zákona, kromě § 5 
odst. 3 písm. g), j), k) tohoto zákona. Ustano-
vení § 12, odst. 6 tohoto zákona tímto není 
dotčeno. Autorizovaná osoba je v případě po-
třeby povinna zajistit spolupráci dalších osob 
se specializací. To se v případě umisťování 
vrtaných studen týká především spolupráce 
s osobou s odbornou způsobilostí v oboru 
hydrogeologie, případně osobou oprávněnou 
pro zpracování dokumentace vlivů na životní 
prostředí, která je držitelem autorizace ve 
smyslu § 19 zákona č. 100/2001 Sb. [18], po-
kud se jedná o umístění vrtané studny v para-
metrech dle bodu 2.11 přílohy č. 1 uvedeného 
zákona (hloubkové vrty pro zásobování vodou 
u vodovodů). 

4.  Stavba vrtaných studen a jejich 
povolení

Dle ustanovení § 55 vodního zákona [2] 
je vrtaná studna vodním dílem a ve smyslu 
jeho § 15 odst. 1 vyžaduje stavební povolení. 
Toto povolení vydává příslušný vodoprávní 
úřad. Povolení k nakládání s vodami z nově 
projektované vrtané studny je dle § 9 odst. 5 
vodního zákona [2] možné vydat jen současně 
se stavebním povolením k takovému vodnímu 
dílu ve společném řízení. Pro vrtanou studnu 
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je proto třeba na základě výsledků podrob-
ného hydrogeologického průzkumu nebo na 
základě alternativního rešeršního posouzení 
geologických a hydrogeologických poměrů 
lokality zpracovat projektovou dokumentaci 
stavby v rozsahu dle přílohy č. 1 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb. a pokud vodoprávní úřad ve 
výjimečných případech nerozhodne jinak, 
i vyjádření osoby s odbornou způsobilostí 
v oboru hydrogeologie k odběru podzemní 
vody ( §9 odst. 1 vodního zákona [2]) s ob-
sahem a věcným členěním dle § 2 odst. 1 
písm. i) vyhlášky č. 432/2001 Sb., resp. její 
přílohy č. 1 a 2.

4.1  Technické parametry vrtaných 
studen

Technické požadavky na vrtané studny 
sumarizuje vyhláška č. 590/2002 Sb. ve svém 
§ 17: 
1) Studna se provádí ze stavebních hmot, 

které odpovídají příslušným materiálovým 
normám. Studna pro odběr podzemní vody 
využívaná pro zásobování pitnou vodou se 
provádí z materiálů podle zvláštního práv-
ního předpisu.

2) Konstrukce studny se provádí tak, aby za-
braňovala vnikání dešťové vody a nečistot 
do studny.

3) Podmínka umístění studny a zřizování 
studně se stanoví způsobem podle zvlášt-
ního právního předpisu a podle normových 
hodnot s přihlédnutím k vyjádření osoby 
s odbornou způsobilostí, je-li toto vyjádření 
k dispozici.
Projektová dokumentace pro stavební po-

volení musí tyto požadavky respektovat s tím, 
že normovou hodnotou se rozumí konkrétní 
technický požadavek obsažený v příslušné 
české technické normě ČSN, jehož dodržení 
považuje konkrétní ustanovení za splnění jím 
stanovených požadavků. V daném případě 
se za tuto normovou hodnotu považuje ČSN 
75 5115. Ta v článku 5.3 uvádí základní tech-
nické parametry vrtaných studen, v článku 6 
uvádí stavební vybavení a příslušenství studní 
individuálního zásobování vodou, v článku 
7 potom stavební vybavení jímacích objektů 
podzemní vody sloužící pro veřejný vodovod 
a v článku 8 doplňující ustanovení pro výstav-
bu a provoz jímacích objektů sloužících pro 
veřejný vodovod.

V odkaze na § 17 odst. 3 vyhlášky č. 
590/2002 Sb. může osoba s odbornou způ-
sobilostí v oboru hydrogeologie modifikovat 
ta ustanovení ČSN 75 5115, ve kterých je 
tato možnost výslovně zmíněna. Týká se 
to především těchto ustanovení klíčových 
článků 4 – Navrhování jímacích zařízení 
a 5 – Zřizování jímacích zařízení: 
– umisťování studen, kdy je přípustné snížení 

nejmenší vzdálenosti od zdrojů možného 
znečištění dle § 26 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 
postupem dle § 169 stavebního zákona;

– vystrojování studen v kompaktní hornině, 
kdy se v intencích článku 5.3.2.4 ČSN 
75 5115 nemusí zárubnicí vystrojovat část 
studny pod místem jímání podzemní vody;

– délky děrované části zárubnice, kdy tato 
může být v intencích článku 5.3.2.10 ČSN 
75 5115 upravena v závislosti na hydroge-
ologických podmínkách;

– mocnosti filtru, kdy v intencích článku 
5.3.3.9 a 5.3.3.10 ČSN 75 5115 není v ně-
kterých případech obsyp nutný nebo se 
nepožaduje jeho minimální mocnost dle 
tabulky č. 3. 

Naopak nezbytně nutné je dodržovat mi-
nimální přípustnou tloušťku těsnění 30 mm 
do hloubky 3 m pod povrch terénu zhoto-
veného z jílu, bentonitu, cementové nebo 
jílocementové směsi a u vodních úvarů s na-
pjatou hladinou podzemní vody s pozitivní 
výtlačnou úrovní do hloubky minimálně 5 m 
zhotoveného z cementové nebo jílocementové 
směsi, pokud se nejedná o případ dle článku 
5.3.5.3. Těsnění přitom musí navazovat na 
nenarušenou okolní horninu a vyplňovat celý 
prostor mezi zárubnicí a stěnou vrtu.

V případě, že vrtaná studna zastihuje více 
zvodní, respektive vodních útvarů podzemní 
vody v intencích odst. 7 § 2 vodního zákona 
[2] (útvar podzemní vody je vymezené soustře-
dění podzemní vody v příslušném kolektoru 
nebo kolektorech; kolektorem se rozumí hor-
ninová vrstva nebo souvrství hornin s dosta-
tečnou propustností, umožňující významnou 
spojitou akumulaci podzemní vody nebo její 
proudění či odběr), je nutné provést vzájemné 
hydraulické oddělení těch zvodněných ko-
lektorů, na které jsou vázány rozdílné útvary 
podzemní vody.

4.2 Technické parametry vrtaných 
studen v územích zvýšeného rizika pro 
vodní ekosystém a v území s výskytem 
jímacích objektů podzemní vody

Za tato území se považují lokality, kde 
v hloubkové úrovní projektované studny 
existují minimálně dva zvodněné kolektory, 
v nichž se piezometrická úroveň hladiny liší 
o více než 2 m nebo podzemní voda v těchto 
kolektorech má významně odlišnou jakost 
vody a dále lokality, kde se vyskytují jímací 
objekty podzemní vody ve vzdálenosti menší 
než 50 m od projektované studny nebo ve 
vzdálenosti větší, jestliže očekávaný dosah 
zóny ovlivněné jímáním vody z projektované 
studny tuto vzdálenost přesahuje. Předklada-
tel tohoto metodického doporučení považuje 
za nezbytné, aby v tomto případě byly respek-
továny a do projektové dokumentace vrtané 
studny pro stavební povolení a do vlastního 
stavebního povolení byly začleňovány tyto 
minimální parametry vrtaných studen:
– minimální přípustná tloušťka těsnění 

do hloubky 3 m pod povrch terénu zhoto-
veného z jílu, bentonitu, cementové nebo 
jílocementové směsi a u vodních úvarů 
s napjatou hladinou podzemní vody s po-
zitivní výtlačnou úrovní do hloubky mini-
málně 5 m pod povrch terénu zhotoveného 
z cementové nebo jílocementové směsi 
bude 50 mm, pokud se nejedná o případ dle 
článku 5.3.5.3 ČSN 75 5115;

– těsnění přitom musí navazovat na ne-
narušenou okolní horninu a vyplňovat 
celý prostor mezi zárubnicí a stěnou vrtu 
v požadované tloušťce, tzn. že zárubnice 
musí být opatřena centrátory v maximální 
vzdáleností 3 m od sebe;

– pokud je nutno z geotechnických důvodů 
ponechat ve vrtané studni úvodní pažnici 
zajišťující stabilizací vrtné stěny a tato bude 
součástí definitivního vystrojení vrtu, musí 
se jednat výhradně o pažnici ocelovou. 
V tom případě musí být pod patou této 
pažnice volný prostor mezi stěnou vrtu 
a zárubnicí opatřenou centrátory minimál-
ně 30 mm v délce minimálně 3 m. Tento 
prostor bude v rámci vystrojovacích prací 
vyplněn cementovou nebo jílocementovou 
směsí navazující na těsnění mezi úvodní 
stabilizační ocelovou pažnicí a zárubnicí 

opatřenou centrátory, a to až do úrovně dna 
manipulační šachtice nad vrtanou studnou. 
Pokud tento požadavek nelze s ohledem 
na místní hydrogeologické poměry splnit 
(například z důvodů významného zvodnění 
kolektoru těsně pod patou úvodní pažni-
ce), bude nezbytné ocelovou stabilizační 
pažnici po instalaci zárubnice vytěžit při 
souběžné instalaci těsnění, které tak bude 
navazovat na okolní horninu v délce mini-
málně 3 m, u vodních útvarů s napjatou hla-
dinou podzemní vody s pozitivní výtlačnou 
úrovní v délce minimálně 5 m; 

– v případě, že vrtaná studna zastihuje více 
zvodněných kolektorů podzemní vody, 
musí být kolektor, který není určen k využi-
tí, zatěsněn v celé své mocnosti s přesahem 
minimálně 3 m do podložního (mezilehlé-
ho) izolátoru s tím, že tloušťka tohoto těs-
nění musí být minimálně 30 mm, pokud se 
nejedná o případ těsnění v etáži 3 m, resp. 
5 m od povrchu terénu, kde je předepsána 
tloušťka 50 mm. Příslušný úsek zárubnice 
v místě zaplášťového těsnění musí být opat-
řen centrátory v maximální vzdáleností 3 m 
od sebe. Výjimku lze uplatnit pouze v přípa-
dě, kdy mocnost izolátoru je menší. Přesah 
těsnění do podložního nebo mezilehlého 
izolátoru však musí být v tomto případě 
minimálně 1 m;

– pokud je vrtaná studna hloubena přímo 
jako vodní dílo, je nezbytnou podmínkou 
realizace prací ve zmíněných ztížených 
podmínkách doplňkový hydrogeologický 
průzkum (viz kapitola 5.1). V jeho rámci je 
mj. nezbytné zpracovat předpis pro přesné 
vystrojení vrtu a úpravu jeho pláště v poža-
dovaných parametrech, v závislosti na kon-
krétních hydrogeologických podmínkách 
ověřených v průběhu vrtných prací. Pokud 
je prováděn průzkumný hydrogeologický 
vrt, který má být v budoucnu po správním 
řízení a jeho úpravě využit jako vrtaná 
studna, výše uvedený předpis pro vystrojení 
průzkumného vrtu a úpravu jeho pláště se 
provádí v rámci sledu a řízení prací prů-
zkumných hydrogeologických prací;

– nezbytnou podmínkou realizace vrtané 
studny nebo průzkumného hydrogeologic-
kého vrtu, který má být v budoucnu využit 
jako vrtaná studna v místech s existencí 
jímacích objektů podzemní vody, je reali-
zace záměru stavu hladin podzemní vody 
ještě před zahájením vrtných prací a dále 
provedení hydrodynamických zkoušek 
v intencích ČSN 73 6615 Zkoušky zdrojů 
podzemní vody [19]. Předkladatel tohoto 
metodického doporučení považuje za 
nezbytné dodržet tento minimální rozsah 
prací:

• před zahájením vrtných prací provést ale-
spoň 1 záměr stavu hladin podzemní vody 
v potenciálně ovlivnitelných studnách a 1 
záměr stavu hladin provést po dokončení 
vrtných prací a zaplášťové úpravě vrtu;

• hydrodynamickou zkoušku na novém zdroji 
vody provádět v období průměrných nebo 
podprůměrných stavů hladiny podzemní 
vody v předmětné struktuře s tím, že termín 
jejího provedení navrhne, případně schválí 
řešitel geologických prací;

• před zahájením čerpací zkoušky provést 
během 24 hodin minimálně 2 záměry stavu 
hladin podzemní vody v potenciálně ovliv-
nitelných studnách a v testovaném vrtu; 

• délka čerpací zkoušky bude minimálně 
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7 dnů a během této doby se bude provádět 
záměr stavů hladin podzemní vody v poten-
ciálně ovlivnitelných studnách minimálně 
2x denně. V čerpaném vrtu se bude sledovat 
čerpané množství vody a stav hladiny pod-
zemní vody minimálně 3x denně;

• po skončení čerpací zkoušky bude realizo-
vána stoupací zkouška v délce minimálně 2 
dny. V potenciálně ovlivnitelných studnách 
budou během jejího provádění provedeny 
minimálně 4 záměry stavu hladiny podzem-
ní vody a v testovaném vrtu minimálně 12 
záměrů. Optimální je náhrada všech ručních 
měření ve výše uvedených minimálních 
intervalech měřením prováděným pomocí 
automatického registračního zařízení;

• souhrnná dokumentace a vyhodnocení 
výsledků hydrodynamické zkoušky budou 
součástí závěrečné zprávy o podrobném 
nebo doplňkovém hydrogeologickém prů-
zkumu. 
Geologické a hydrogeologické poměry ve 

významné části naší republiky jsou charakte-
ristické značnou heterogenitou horninového 
prostředí. Proto žádný uzanční předpis para-
metrů vrtaných studen nedokáže reagovat na 
specifické místní podmínky. Pokud se však 
hydrogeolog ve svém návrhu od výše uve-
dených doporučených parametrů vrtaných 
studen nebo způsobu jejich testování odchýlí, 
musí vždy řádně dokladovat, že odchylka od 
doporučených parametrů nebude mít nega-
tivní vliv na místní vodní poměry a možnost 
odběru vody ze stávajících zdrojů vody 
nebude výstavbou a odběrem vody z nové 
vrtané studny významně omezena. Lze před-
pokládat, že při splnění této podmínky nebude 
mít vodoprávní úřad ve svém rozhodování 
o alternativním řešení důvodné pochybnosti 
o jeho přípustnosti.

4.3  Osoby oprávněné ke zpracování 
projektové dokumentace pro stavební 
povolení a pro povolení k odběru 
podzemní vody

Osobou oprávněnou ke zpracování pro-
jektové dokumentace pro stavební povolení 
vrtané studny je autorizovaný inženýr nebo 
autorizovaný technik dle § 5 odst. 3 písm. c) 
zákona č. 360/1992 Sb., tj. oboru stavby vod-
ního hospodářství a krajinného inženýrství. 
Ustanovení § 12 odst. 6 tohoto zákona tímto 
není dotčeno.

Osobou oprávněnou pro zpracování vyjád-
ření osoby s odbornou způsobilostí pro účely 
vydání povolení vodoprávního úřadu k na-
kládání s podzemními vodami v intencích § 8 
odst. 1 písm. b) vodního zákona [2], je dle § 9 
odst. 1 stejného zákona osoba s osvědčením 
v oboru hydrogeologie ve smyslu § 3 odst. 3 
geologického zákona a § 2 odst. 1 vyhlášky 
č. 206/2001 Sb.

V souladu s § 12 odst. 6 zák. č. 360/1992 Sb. 
je autorizovaná osoba povinna zajistit případ-
nou spolupráci dalších osob se specializací. To 
se v případě vrtaných studen týká především 
spolupráce s osobou s odbornou způsobilostí 
v oboru hydrogeologie, případně s osobou 
oprávněnou pro zpracování dokumentace vlivů 
na životní prostředí, která je držitelem autoriza-
ce ve smyslu § 19 zákona č. 100/2001 Sb., po-
kud se jedná o odběr podzemní vody dle bodu 
1.8 přílohy č. 1 uvedeného zákona (odběr nebo 
převod podzemní vody…). Je-li připravovaná 
vrtaná studna hlubší než 30 m a jedná-li se tedy 
o činnost prováděnou hornickým způsobem, 
je nutná spolupráce s báňským projektantem, 

který ve smyslu § 23, odst. 1 vyhlášky č. 
239/1998 Sb. zpracuje pro vrtné práce projekt 
a technologický postup v rozsahu přílohy č. 
1 vyhlášky č. 239/1998 Sb. Ten je ve smyslu 
aktualizované vyhlášky  č. 499/2006 Sb. nově 
povinnou součástí dokladové části  projektu 
pro stavební povolení.

5.  Provádění vrtaných studen 
a jejich užívání

Vrtané studny se provádějí po nabytí 
právní moci stavebního povolení a povolení 
k odběru vody a při jejich provádění se po-
stupuje dle podmínek stavebního povolení, 
povolení k odběru vody, schválené projektové 
dokumentace pro stavební povolení, případně 
prováděcí projektové dokumentace (pokud 
byla vypracována) a při provádění vrtaných 
studen s hloubkou nad 30 m i dle projektu 
a technologického postupu zpracovaného dle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 239/1998 Sb. 

Provádět stavbu může dle § 160 staveb-
ního zákona [4] jako zhotovitel jen stavební 
podnikatel, který při její realizaci zabezpečí 
odborné vedení stavby stavbyvedoucím. Ten 
je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, 
k jejímuž provádění je třeba zvláštní opráv-
nění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli 
takového oprávnění. To se v daném případě 
týká především provádění vrtaných studen 
s hloubkou nad 30 m, které mohou provádět 
pouze organizace, kterým bylo orgánem státní 
báňské správy pro tyto činnosti vydáno opráv-
nění dle vyhlášky č.15/1995 Sb., a dále osoby 
s odbornou způsobilostí v hydrogeologii, je-li 
podmínkou stavebního povolení doplňkový 
hydrogeologický průzkum v intencích § 3 
odst. 3 písm. c) vyhlášky č. 369/2004 Sb. Bu-
dovat vrtané studny svépomocí je zakázáno.

Dokončené vrtané studny lze užívat na 
základě oznámení stavebnímu úřadu (§ 120 
stavebního zákona) nebo na základě kolaudač-
ního souhlasu, jde-li o případ uvedený v § 122 
stavebního zákona. Jedním z podkladů je dle 
§ 121 odst. 1 stavebního zákona dokumentace 
skutečného provedení stavby. Zpracování 
této dokumentace není vybranou činností ve 
výstavbě.

5.1  Doplňkový hydrogeologický 
průzkum

V případě, že projekci vrtané studny ne-
předcházelo provedení podrobného hydro-
geologického průzkumu dle § 3 odst. 3 písm. 
c) vyhlášky č. 369/2004 Sb. zahrnujícího 
i vrtnou sondáž, tzn. že znalost lokálních 
geologických a hydrogeologických poměrů 
vykazuje zvýšenou míru nejistoty, považu-
je předkladatel metodického doporučení 

Obr. 1. Schéma postupu budování vrtaných studen dle varianty 1, mezivarianty nebo 
varianty 2

za nezbytné zakotvit do hydrogeologického 
posouzení místa uvažované výstavby vrtané 
studny zpracované na základě rešerše archiv-
ních geologických a hydrogeologických údajů 
a především do vyjádření osoby s odbornou 
způsobilostí k odběru podzemní vody dle § 9 
odst. 1 vodního zákona [2] jako podmínku 
realizace stavby vrtané studny provedení 
doplňkového hydrogeologického průzkumu. 
S ohledem na skutečnost, že i při realizaci 
podrobného hydrogeologického průzkumu 
před projekcí vrtané studny je nutno při-
pustit určitou míru nejistoty, doporučuje se 
doplňkový hydrogeologický průzkum pro-
vádět v rámci každé stavby vrtané studny. 
Minimálním obsahem tohoto doplňkového 
průzkumu realizovaného dle § 3 odst. 3 písm. 
c) vyhlášky č. 369/2004 Sb. by měla být sou-
hrnná dokumentace vrtných a vystrojovacích 
prací, provedení a dokumentace hydrody-
namických zkoušek verifikujících povolené 
množství podzemní vody a její jakost a pro-
gnózovaný vliv na vodní a na vodu vázané 
ekosystémy včetně geodetického zaměření 
stavby vrtané studny. 

Závěrečná zpráva o provedení doplňko-
vého hydrogeologického průzkumu při výše 
uvedeném rozsahu průzkumu slouží jako do-
kumentace skutečného provedení stavby a je 
jedním z podkladů ke kolaudačnímu řízení. 
Pokud se v rámci doplňkového průzkumu 
prokáže, že prognózu výše odběru podzemní 
vody stanovenou v rámci společného řízení 
o povolení stavby a povolení k odběru vody 
nelze naplnit a/nebo je nutno limitovat od-
běr podzemní vody některými podmínkami 
(například úpravou kóty minimální hladiny), 
je závěrečná zpráva podkladem pro změnu 
povolení k nakládání s vodami.

Jednoznačnou výhodou doplňkového hyd-
rogeologického průzkumu je potom skuteč-
nost, že zpráva o tomto průzkumu se archivuje 
u České geologické služby. To umožňuje, aby 
dokumentace staveb vrtaných studen byla 
k dispozici pro další využití například v rámci 
provádění jiných geologických prací v regi-
onu, v rámci zpracování územně plánovací 
dokumentace apod.

6.  Závěr
Budování vrtaných studen je činností, ve 

které se spojují dovednosti několika profesí. 
Z nich převažují profese hydrogeologická 
a stavební, a právě to je důvod, proč existuje 
variantní způsob jejich projektování a prová-
dění (obr. 1). První varianta spočívá v tom, 
že se v první fázi vyprojektuje a následně 
realizuje průzkumný hydrogeologický vrt, 
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poté se ve spolupráci se stavebním projektan-
tem zpracuje projekt jeho úpravy na vrtanou 
studnu a po správním řízení se průzkumný 
hydrogeologický vrt upraví na vodní dílo. 
Druhá varianta spočívá v přímé projekci vrta-
né studny ve spolupráci s hydrogeologem a ta 
se potom jako vodní dílo po správním řízení 
realizuje. Oba způsoby jsou právně přípustné 
a pokud by příslušné předpisy byly dodržová-
ny a plně se využívaly možnosti, které geolo-
gické, stavební a vodní právo nabízí, kolizní 
situace by ve významnější míře nenastávaly. 
Současně je však nutno konstatovat, že každá 
z těchto variant má své výhody a nevýhody. 
V případě varianty 1 (průzkumné) lze největší 
riziko spatřovat v tom, že přestože parametry 
průzkumného vrtu budou vyhovující a vý-
sledky příznivé, není záruka, že rozhodnutí 
o umístění stavby vrtané studny, případně 
její povolení či povolení k odběru vody 
skončí úspěšně. Jako vhodná mezivarianta 

se proto jeví získání rozhodnutí o umístění 
stavby a následné vyhloubení průzkumného 
hydrogeologického vrtu na povoleném místě 
v rámci podrobného hydrogeologického prů-
zkumu. Na základě závěrečné zprávy o tomto 
průzkumu bude získáno stavebního povolení 
na úpravu průzkumného vrtu na vrtanou 
studnu a povolení k odběru vody z ní a poté 
budou provedeny úpravy průzkumného vrtu 
na vodní dílo a uskutečněno kolaudačního ří-
zení. Typicky „české“ riziko v případě varianty 
1 pak představuje situace, kdy průzkumný vrt 
je bez stavebního povolení a povolení k od-
běru vody neoprávněně využíván. V případě 
varianty 2 (stavební) lze největší komplikace 
spatřovat v tom, že projektované parametry 
stavby vrtané studny bude třeba například 
v důsledku hydrogeologických poměrů změ-
nit, k čemuž bude nutno využít institutu změ-
ny stavby před jejím dokončením s postupem 
dle § 118 stavebního zákona, nebo ve vrtané 

studni nebude potřebné množství vody a pak 
bude pravděpodobně třeba opakovat proces 
územního posouzení, stavebního povolení 
a povolení k odběru vody na jiném, hydroge-
ologicky vhodnějším místě.

Přesto existují případy, kdy je využití 
některé z obou variant věcně, ale zpravidla 
i ekonomicky výhodnější. Tím prvním přípa-
dem je budování vrtaných studen sloužících 
pro veřejný vodovod. Ty jsou zpravidla projek-
továny bez realizace předchozího podrobného 
hydrogeologického průzkumu přímo jako vod-
ní díla v rámci souboru ostatních stavebních 
objektů, jako jsou vodovodní řady, čerpací 
stanice, vodojemy či úpravny vody. Začne se 
tak realizovat stavba, a její klíčová část – vrtaná 
studna jako zdroj podzemní vody, v případě 
neúspěšných výsledků celou investici zhatí 
nebo výrazně prodraží. Předkladatel metodic-
kého doporučení proto považuje za nezbytné, 
aby v případě budování vrtaných studen 
sloužících pro veřejný vodovod byl aplikován 
postup dle první varianty, tzn., že projekci 
vrtané studny bude předcházet podrobný 
hydrogeologický průzkum spojený s vrtnou 
sondáží v parametrech budoucí vrtané studny.

Druhým případem je budování vrtaných 
studní pro účely individuálního zásobování 
vodou. Pokud jsou hydrogeologické poměry 
jednoduché, předchozí hydrogeologická 
prozkoumanost území je dostatečná a riziko 
neúspěšné vrtné sondáže s uvážením pláno-
vaného omezeného odběrného množství pod-
zemní vody je nízké, je možno vrtanou studnu 
projektovat a následně realizovat přímo jako 
vodní dílo. Podmínkou by však měla být reali-
zace doplňkového hydrogeologického průzku-
mu v průběhu stavby, jehož cílem bude popsat 
geologický profil vrtané studny, zaznamenat 
údaje o stavu hladiny podzemní vody a veli-
kosti přítoku vody do vrtu v průběhu vrtání. To 
vše především za účelem verifikace projekto-
vého návrhu, potvrzení, případně modifikace 
způsobu zaplášťové úpravy vrtu tak, aby bylo 
možno bezpečně zajistit oddělení prosakující 
povrchové vody do podzemní vody a hydrau-
lické oddělení zvodněných kolektorů, a dále 
pro účely verifikace či modifikace vydaného 
povolení k odběru podzemní vody. Návrh na 
tento průzkum je třeba uvést ve vyjádření 
osoby s odbornou způsobilostí k nakládání 
s vodami a je potom pravděpodobné, že se 
tato podmínka objeví ve stavebním povolení. 

Výstavba vrtané studny, bez ohledu na 
variantu jejího provádění, však vyžaduje to 
nejpodstatnější: přítomnost hydrogeologa na 
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lokalitě především ve fázi, kdy je nutno na 
základě jím ověřené hydrogeologické stra-
tifikace horninového souboru rozhodnout 
o způsobu definitivního vystrojení budoucí 
vrtané studny a úpravy jejího pláště, tj. 
rozhodnout, který zvodněný kolektor či 
jaká část nesaturované zóny budou v novém 
jímacím objektu podzemní vody otevřeny 
a které zatěsněny. 
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RNDr. Svatopluk Šeda 
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Podzemní vody České republiky

Na podzim roku 2012 se na knižním trhu 
objevily dvě publikace s velmi podobnými 
názvy: Podzemní vody ČR Jiřího Krásného 
a kol. s podtitulem Regionální hydrogeologie 
prostých a minerálních vod z produkce vy-
davatelství České geologické služby (recen-
zována na jiném místě tohoto čísla Vodního 
hospodářství), a publikace Podzemní vody 
České republiky z nakladatelství MILPO 
MEDIA Praha. Tato recenze si klade mj. za cíl 
zabránit záměnám těchto dvou titulů, protože 
přes velmi blízký název je náplň obou knih 
významně odlišná.

Knihu Podzemní vody České republiky vy-
dalo nakladatelství MILPO MEDIA s.r.o. v roce 
2012. Publikace vznikla přičiněním širokého 
kolektivu regionálně působících autorů (jed-
notlivá jména jsou uvedena v obsahu u pří-
slušných kapitol), koordinátorem projektu 
byl Vladimír Pytl a editorkou vydání Dagmar 
Broncová. Konečné úpravy textu provedli 
V. Pytl a S. Šeda. Publikace vyšla pod záštitou 
SOVAK (Sdružení oboru vodovodů a kanali-
zací ČR) a ČVTVHS (České vědeckotechnické 
vodohospodářské společnosti). 

Z úvodní kapitoly vyplývá, že publikace na-
vazuje na předchozí vodohospodářské mono-
grafie „Vodárenství v Čechách, na Moravě a ve 
Slezsku“ z roku 1999 a „Historie kanalizací“ 
z roku 2002. I tento fakt je dokladem skuteč-
nosti, že předkládaná publikace je hluboce 
ukotvena v oboru českého vodárenství, a pře-
devším z pohledu tohoto oboru na pomezí 
technických a přírodních věd uvádí množství 
neobyčejně cenných a zajímavých informací. 
Podzemní vody jsou zde hodnoceny přede-
vším z pohledu významných jímacích území 
pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou; 
monografie je proto představuje jako význam-
ný (obnovitelný) přírodní zdroj využívaný 

člověkem, a dále konkrétní technický způsob 
jejich využívání (jímací objekty, úprava vod, 
vodovodní systémy). 

Tento praktický rys, který publikaci vtisklo 
vodárenství jako svébytný obor, má svoji logi-
ku – z popisovaných jímacích území existuje 
velké množství průzkumných dat geologic-
kých, hydrogeologických, chemických, ale 
i informací z oblasti techniky a technologie 
jímání vod, úpravárenství apod. Informace 
a údaje shromážděné v průběhu využívání 
velkých vodárenských území, vesměs ukryté 
v archívech nepublikovaných průzkumných 
zpráv, technických hlášení, laboratorních 

rozborů a dalších provozně-technických 
podkladů – vesměs obtížně dostupných pro 
zájemce zvenku, tak byly vytříděny, zhodno-
ceny a publikovány a dostávají se tak k širší 
odborné veřejnosti, mnohé údaje jsou jistě 
veřejně publikovány poprvé. 

Cenný je grafický doprovod, kromě tech-
nických schémat a grafů, geologických řezů, 
tematických map a plánů se v knize objevuje 
množství názorných fotografií, v některých 
případech včetně zajímavých historických 
snímků. Škoda, že jednotlivé obrázky nejsou 
číslované, usnadnilo by to orientaci v celé 
publikaci. Evidentně jde ve většině případů 
o převzatý grafický doprovod z jiných zpráv, 
které ale často nejsou citovány; na konci kni-
hy je ale výběr použité literatury obsahující 
především nepublikované průzkumné zprávy. 

Celkem 28 odborných kapitol na celkem 
149 stranách vlastního textu představuje 28 
specifických témat, o kterých dílo pojednává. 
Protože jde o dílo velkého kolektivu autorů, 
ani ono se nevyhnulo obvyklým nedostatkům 
takto vzniklých publikací – různá podrobnost 
i rozdílnost v náplni jednotlivých kapitol, což 
logicky odráží různost jednotlivých autorů 
a jejich odborností, stejně jako dostupnost 
různých informací, úroveň prozkoumanosti 
jednotlivých území apod. Je nutno ale ocenit 
editory publikace, že se jim do značné míry 
dařilo udržet základní strukturu jednotlivých 
kapitol, kde v první části jsou popsány hydro-
geologické poměry jímacího území (geologické 
a hydrogeologické podmínky, jakost podzem-
ních vod, využitelné množství apod.), a ve 
druhé části vodárenské aspekty (jímání vody, 
úpravna vody, vodovodní systém, sledování 
jakosti, ochranná pásma apod.). 

Nutno ale podotknout, že v některých ka-
pitolách je pořadí těchto informací obrácené 
(např. „Březovské vodovody pro Brno a oko-
lí“), případně jsou tyto dva základní okruhy 
informací v textu vzájemně propojené (např. 
kapitola „Olomouc, Zlín a jejich okolí“), a že 
se ne vždy podařilo obě části dostatečně 
naplnit. Provozně-vodárenské informace 
převažují v kapitolách Kutná Hora a Čáslav“, 
„Nebanice v Karlovarském kraji“, „Hodonín-
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sko“, „Šumpersko“ nebo Uherské Hradiště“.  
Naopak rozsáhlejší popisy hydrogeologických 
a hydrologických poměrů vedle nezbytných 
vodárenských informací lze najít např. v ka-
pitolách „Českobudějovicko a Třeboňsko“, 
„Ústecko, Teplicko, Litoměřicko“, „Liberec 
a Jablonec n. Nisou“ či „Krnov“. Se snahou 
o nadstandardní podrobnost a komplexnost je 
pojata kapitola „Děčínsko, Hřensko a Šluknov-
ský výběžek“, případně i „Královéhradecký 
kraj a Pardubický kraj“, tato kapitola je ale 
vzhledem k množství uvedených informací 
méně přehledná, více strukturovaný text by 
byl pro orientaci čtenáře lepší. 

Kapitoly „Úpravna vody Poděbrady“, „Soko-
lov“ a „Žalý“ jsou pojaty ve srovnání s jinými 
kapitolami hodně stručně (pouhá jedna stra-
na včetně obrázků). I „Kroměřížsko“ mohlo 
být pojato trochu podrobněji, i když je třeba 
vyzdvihnout, že jsou zde na rozdíl od jiných 
kapitol zmíněny i existující menší vodovodní 
systémy v regionu. Kapitola „Unikát v Bílé 
Třemešné“ je spíše než běžnou kapitolou na 
úrovni ostatních zajímavým připomenutím, 
že vedle standardních úpraven vody existují 

i specifické potřeby, v tomto případě úprava 
vody s vysokým obsahem radonu. Obrázek 
na straně 148 kapitoly „Ostrava – Nová ves 
a Dubí“ obsahuje sice historicky zajímavou 
mapu o původním vodovodním systému 
v Nové vsi z roku 1890, je však obtížně čitelný. 

V závěru je připojen seznam hydrogeolo-
gických rajonů a výběr z použité literatury. 

Pokud bych se měl ještě jednou vrátit 
k srovnání obou výše uvedených publikací, 
zásadní rozdíl je v jejich pojetí. Publikace, kte-
rá je předmětem tohoto článku, primárně vy-
chází z významných jímacích území a jejich 
prostřednictvím prezentuje podzemní vody, 
jejich výskyt, ochranu a využívání v jednot-
livých regionech ČR, přičemž zásadní pozor-
nost věnuje technicko-vodárenskému aspektu. 
Rozsáhlejší monografie Jiřího Krásného a kol. 
je zaměřena obecněji a komplexněji, mnohem 
více akcentuje přírodní poměry a systema-
ticky se zabývá všemi hydrogeologickými 
prostředími, rajony a typy vod na celém území 
České republiky, provozně-vodárenský aspekt 
má zde ale spíše místo jen okrajové, doplň-
kové. Když jsem měl možnost se seznámit 

s oběma publikacemi, došel jsem k závěru, 
že se vzácným způsobem doplňují a že přes 
podobné názvy je překryv náplně obou děl 
překvapivě malý. Je proto velmi dobře, že obě 
publikace vznikly, a i to, že vznikly ve stejné 
době – o to lépe se totiž mohou doplňovat. 

Závěrem je tak možné uvést, že zásluhou 
širokého kolektivu autorů za koordinace Vla-
dimíra Pytla, který zde zúročil své rozsáhlé ce-
loživotní zkušenosti s průzkumem a vodáren-
ským využíváním podzemních vod, vznikla 
kvalitní a užitečná publikace. Podzemní vody 
České republiky tak jistě získají přední místo 
v příručních knihovnách většiny regionálně 
působících hydrogeologů, vodohospodářů 
a dalších odborníků zabývajících se vodními 
zdroji a zásobováním obyvatelstva pitnou 
vodou v různých regionech naší republiky.

RNDr. Josef Vojtěch Datel, Ph.D.
Výzkumný ústav vodohospodářský  

T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6

e-mail: jvdatel@gmail.com

Podzemní vody České republiky

Jiří Krásný et al., Vydavatelství České geologické služby, Praha, 2012. 1143 stran, 13 příloh

Podzemní voda je oblast, která se váže jak 
k přírodnímu horninovému prostředí jejího 
výskytu a oběhu, tak k celkovému odtokové-
mu procesu a je zároveň významným zdrojem 
pro vodárenské využití. Stýkají se zde proto 
geologie/hydrogeologie a hydrologie a vodní 
hospodářství.

Monografie navazuje na práce prof. Oty 
Hynie, který stál u vzniku československé 
hydrogeologie jako svébytného vědního oboru. 
Své poznatky o výskytu podzemních vod na 
území Československa shrnul v druhé polovině 
min. století zejména ve dvou svazcích Hydro-
geologie ČSSR (díl I. prosté vody, 1961 a díl II. 
minerální vody, 1963). Další zamýšlený svazek 
o zvodnění kvartéru již nevyšel. Na dílo O. Hy-
nie navázali později V. Homola a S. Klír dalším 
dílem III. o tzv. důlních vodách (Hydrogeologie 
ložisek nerostných surovin, 1973).

Od zmíněných prací, které se zabývaly 
syntetickým popisem a hodnocením podzem-
ních vod na celém tehdejším státním území, 
uplynulo zhruba půl století. Během této doby 
došlo k výrazným posunům: byl realizován 
regionální hydrogeologický průzkum v období 
1966–90, byly vydány edice hydrogeologických 
map, změnilo se postavení podzemních vod 
jako základní složky celkového odtoku a ob-
jevily se nové teoretické a metodické práce 
směřující k jejich hodnocení. Navíc počítačové 
technologie umožnily jiné přístupy ke způso-
bům dokumentace, kartografického vyjádření 
a zejména uplatnění modelových řešení.

Hlavní autor doc. Jiří Krásný (1936) působil 
v dřívějším Ústředním ústavu geologickém 
a dále na Přírodovědecké fakultě Univerzity 
Karlovy. Svoje znalosti a zkušenosti uplatnil 
v předkládané monografii – dokládá to jak část 

teoreticko-metodická, tak zejména popisná re-
gionální hydrogeologie, dokumentovaná odka-
zy na využité dostupné podklady (105 stran!).

Monografie má obdobné uspořádání jako 
osvědčená dřívější cit. Hydrogeologie ČSSR. 
Hlavní náplní je oddíl označený jako 2. Re-
gionální část, s rozsahem téměř 800 stran. 
Obsahuje celkový přehled přírodních a hydro-
geologických poměrů území České republiky, 
a především dále podrobný popis jednotlivých 
oblastí, členěný jak geneticky, tak podle úze-
mí. Jde o mimořádně fundovanou informaci 

o genezi a výskytu prostých i minerálních vod 
(v souhlasném pojetí s dřívějším členěním 
O. Hynie) a zvodnění v oblastech těžby nerost-
ných surovin. Jsou uvedeny jak podmínky, za 
kterých vzniklo zvodnění kolektorů, tak mož-
nosti využití vodních zdrojů, rizika ovlivnění 
jejich jakosti a navazující způsoby ochrany. 
Vzhledem k podrobnosti je tato část využitelná 
nejen pro obecné regionální závěry, ale i pro de-
tailnější hodnocení jednotlivých popisovaných 
oblastí (regionů, rajonů).

Monografie obsahuje dále všeobecnou část 
1 a části 3 a 4, kde jsou popsány teoretické 
a metodické otázky hydrogeologie a aplikace, 
popis vývoje hydrogeologických map. V části 
5 je popsána pozice území Česka ve vztahu 
k poměrům okolních oblastí střední Evropy.

Velmi přínosná je část označená jako Slovník 
základních hydrogeologických termínů. Jde 
v podstatě o systém odpovídající terminologie. 
Toto téma bylo v minulosti často řešeno a ne-
dořešeno – viz původní terminologii O. Hynie, 
dále cit. práce J. Jetela, Směrnice KKZ, poměrně 
zdařilou ČSN 73 6511 z roku 1975 a již méně 
zdařilé další normy z 80. let. V současné době 
je zde platné názvosloví nové ČSN 75 0110 
a Rámcové směrnice pro vodu 2000/60/ES, 
převzaté do vodního zákona. Autor představil 
systém terminologie, kterým navazuje na svůj 
dřívější učební text, je věcně logický, respektuje 
zažité pojmy a snaží se vyhovět po stránce ta-
xonomie. Tento systém sice obsahuje některé 
dosud sporné body (zvodeň, vodní útvar), 
může však být dobrým základem pro jednotný 
způsob vyjadřování.

Autoři zvolili neobvyklý způsob vložených 
„zastavení“. Je jich celkem 40 a jsou výrazně 
odlišena šedým podbarvením. Vyjadřují osobní 
názory, mnohdy polemické. Snad by toto mělo 
patřit do úrovně seminářů nebo odborných 
periodik, monografie předkládaného typu by 
však měla mít dlouhodobější charakter.

Závěrem: Jde o ojedinělé dílo, které je zalo-
ženo na odborných znalostech a zkušenostech 
jak hlavního autora, tak autorů dílčích částí. 
Využívá poznatků shromážděných při regio-
nálním průzkumu z minulého období 25 let. 
Poskytuje přehled o současné úrovni jak v teo-
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retické rovině, tak regionální, a dále i poměrně 
velmi podrobný popis poměrů v jednotlivých 
oblastech až lokalitách.

Dílo je zarámováno v úvodu popisem vývoje 
oboru hydrogeologie a v závěru úvahou o jeho 
dalším směřování, a to včetně promítnutí zku-
šeností hlavního autora jako vysokoškolského 
pedagoga. Tato úvaha je závažná v době, kdy 

se výrazně změnilo zaměření prací od synte-
tického pojetí ve prospěch dílčích, účelových 
úkonů. Spolu s probíhajícím projektem Rebi-
lance zásob podzemních vod jsou tak dány 
dobré podmínky pro renesanci regionálního 
pohledu a hodnocení tvorby a oběhu podzem-
ních vod, jejich ochrany a možností vhodného 
způsobu využití.

Za zmínku stojí také vybavení publikace, 
její velmi dobrá grafická úprava včetně obráz-
ků a příloh, a zejména vyjadřovací, jazyková 
a gramatická úroveň, kdy je v celém rozsahu 
důsledně zachována i terminologická kázeň.

Miroslav Olmer
e-mail: miroslav.olmer@geology.cz

Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady  
aneb Co nás také poučilo

Publikaci autorů Ing. Otto Horského, CSc., 
a doc. RNDr. Pavla Bláhy, DrSc., „Inženýrsko-
geologický průzkum pro přehrady aneb co nás 
také poučilo“ vydalo v roce 2009 nakladatelství 
REPRONIS v Ostravě na 226 stranách a v roce 
2011 vydalo její rozšířené anglické vydání 
pod názvem „The Application of Engineering 
Geology to Dam Construction“ na 296 stranách.

Kniha je výsledkem dlouholetých zkušeností 
dvou spolupracujících odborníků – inženýr-
ského geologa a geofyzika – v ČR i v zahraničí. 
Dá se říci, že je ve svém oboru ojedinělá jak 
u nás, tak i v zahraničí. Vlastní text se vyhýbá 
teoretickým úvahám, rozborům a zdůvod-
něním a na příkladech z praxe ukazuje šíři 
problematiky, kterou je nutno řešit nejen 
v inženýrské geologii, ale ve všech oborech 
aplikované geologie. Právě toto pragmatické 
pojetí je zárukou použitelnosti publikace pro 
všechny odbornosti, které se na výstavbě pře-
hrad podílejí, od vodohospodářů, vytvářejících 
koncepci díla, přes průzkumníky a projektanty 
až ke stavařům, kteří nakonec přehradu stavějí, 
a k organizacím, které ji provozují. Publikace 
je rozdělena do osmi kapitol. Naprostá většina 
textu je věnována popisům a kritickému roz-
boru skutečných případů. Autoři se snažili, 
aby se kniha vyhnula teoretickým rozborům 
a aby spíše než poučky a normy přinášela 
ukázky, se kterými se lze setkat v rámci pro-
jektové přípravy i provozu díla. Jejich cílem 
bylo zejména poukázat na skutečnosti, jejichž 
zanedbání vede ke zdražení výstavby přehra-
dy nebo nemožnosti ji provozovat v původně 
uvažovaném záměru. 

První kapitoly shrnují základní kritéria pro-
jekce přehrad ve vztahu k určujícím faktorům 
pro výběr místa a typu hráze. Hodnocena jsou 
hlediska geologická, morfologická, klimatická, 
ekologická a další vlivy mající význam při 

výběru místa. Jsou definovány základní úkoly 
a principy inženýrskogeologického průzkumu 
pro přehrady. Za důležité je považováno roz-
dělení průzkumu na etapy shodné s etapami 
projektování a na efektivitu průzkumu při 
zacho vání požadavku na bezpečnost stavby. 
Velká pozornost je věnována strategii provádění 
průzkumu s podrobným výčtem jednotlivých 
úkolů. Důležitou součástí je charakteristika 
technického zadání a projektu průzkumných 
prací, kde investor, projektant nebo prostě 
objednatel průzkumu formulují základní 
požadavky, které by měly být průzkumem 
řešeny. Je definován úkol inženýrskogeologic-
kého mapování zájmového území vodního díla 
a v podrobnějším detailu zejména přehradního 
místa. Je uveden pracovní postup na sestavení 
účelové inženýrskogeologické mapy. Je popsán 

potřebný rozsah hydrogeologického průzkumu 
(předběžného i podrobného). Jsou uvedeny 
i možnosti kontroly správnosti a funkčnosti 
hydrogeologických vrtů geofyzikálními meto-
dami, televizní kamerou ap. 

Ve druhé části knihy jsou uvedeny úkoly 
geofyzikálního měření v různých etapách prů-
zkumu. Jsou rozebírány možnosti jednotlivých 
geofyzikálních metod pro konkrétní problémy. 
Důraz je kladen na spolupráci inženýrského ge-
ologa a geofyzika při definování úkolů k řešení, 
při jejich projektování a zpracování. Následuje 
rozbor rozsahu přímých průzkumných prací, 
v němž se autoři zaměřují zejména na studium 
místa dotčeného výstavbou vlastní hráze a na 
vymezení oblasti a rozsahu průzkumu pro 
předběžný a podrobný průzkum. Podrobně je 
zhodnocena metodika komplexní dokumentace 
průzkumných děl. Velká pozornost je věnována 
hodnocení obecných zásad, základních typů 
a metod geotechnického průzkumu. Jsou uve-
deny základní typy geotechnických zkoušek, ať 
již polních či laboratorních. Důležitou podka-
pitolou jsou korelační vztahy a vazby mezi me-
chanickými a fyzikálními vlastnostmi hornin. 

V poslední části je popisován inženýrsko-
geologický průzkum zátopné oblasti přehrady. 
Autoři se zabývají zejména přetvářením břehů 
vodních nádrží abrazí a sesouváním. Předklá-
dají poznatky, způsoby řešení a monitorování 
rozvoje souvisejících geodynamických procesů. 

Kniha je určena zájemcům o problematiku 
průzkumu při projektování a výstavbě přehrad. 
Může dobře sloužit ke vzájemnému pochopení 
a dorozumění mezi investory a projektanty na 
jedné straně, na druhé straně mezi inženýr-
skými geology, geofyziky, hydrogeology, geo-
techniky a dalšími specialisty. Další skupinou, 
kterou může kniha oslovit, jsou pracovníci 
organizací provozujících přehrady. Stejně tak 
může posloužit jako učební text pro studium 
na vysokých školách.

Publikaci je možno objednat v české i an-
glické verzi na následujících e-mailových 
adresách: vydavatelstvi@repronis.cz nebo 
u jednoho z autorů na adrese: horsky@horsky.
org. Dále je možno ji zakoupit v prodejně České 
geologické služby v Praze na Klárově.

Ing. Radomír Muzikář, CSc.
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PRO KAŽDÉ MĚŘENÍ TO SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ – PRŮTOKOMĚR LaserFlowTM

Měření průtoku – jedno z nejdůležitějších měření jak na čistírnách 
odpadních vod, tak i na stokových sítích. Na odtocích z ČOV, případ-
ně z průmyslových podniků jsou nejčastěji využívány měrné žlaby 
a měření hladiny ultrazvukovou sondou. Když pomineme potřebu 
dočasných měření, tak stále zůstává mnoho jevů, které použití stan-
dardního řešení znemožňují. 

Představujeme další novinku mezi kontinuitními průtokoměry, 
které nepotřebují měrnou konstrukci. Naměřenou rychlost násobí 
příčným řezem daného profilu. Sedimenty, velký obsah hrubých ne-
čistot, nízká hladina spolu s vysokou rychlostí nebo agresivní média 
nejsou pro tento bezkontaktní systém problémem. Jedná se o první 
bezkontaktní kontinuitní průtokoměr, který měří rychlosti v toku a ne 
pouze rychlost povrchovou. Je to LaserFlowTM.

LaserFlowTM je in-
stalován na nerezo-
vou konstrukci nad 
hladinou toku, poté 
může být kdykoliv 
vytažen bez vstupu 
do kanalizační šach-
ty. Má totiž speciál-
ní uchycení, které je 
možné obsluhovat 
z povrchu terénu in-
stalační tyčí. Důležité 
je, aby byla měřicí 
hlavice ve vodorovné 
poloze. Pro drobné 
odchylky polohy má přístroj možnost elektronické kompenzace.

U aplikací, kde je problém se zpětným vzdutím, reverzním prou-
děním, velkými rozsahy průtoků a dalšími okolnostmi znemožňují-
cími použití měrných profilů, instalujeme průtokoměry využívající 
Dopplerův jev. Pro toky s pravidelným rychlostním polem kontinu-
ální Dopplery, např. Isco 2150 nebo Signature TIENet 350. Pro toky 
s turbulentním prouděním, vysokou hladinou (až 6 m) a vysokými 
rychlostmi (až +–10 m/s) používáme pulzní Dopplery, Isco ADFM 
Pro20 pro volnou hladinu a Isco HotTap pro zaplněná potrubí. Pokud 
se však jedná o tok s velmi nízkou hladinou, nelze tyto systémy vy-
užít. Stejně tak je provozně náročné tyto kontaktní sondy instalovat 
do toků s velkým množstvím sedimentů, s obsahem tuků, případně 
jiných znečišťujících látek. 

Jelikož každá aplikace má své specifické nároky, LaserFlowTM nám 
dává možnost vyjít vstříc dalším náročným požadavkům. Teledyne 
Isco, výrobce systémů 
pro měření průtoku, 
kterého zastupujeme 
v České a Slovenské 
republice, představil 
přístroj ke konci minu-
lého roku na veletrhu 
WEFTEC v USA. Po 
multifunkční stanici 
SIGNATURE je to dal-
ší novinka do našeho 
portfolia. Tento přístroj 
pokryje další část pro-
blematických aplikací 
při měření průtoku.

Veškeré detaily včetně katalogových listů, popisů aplikací, článků, 
přednášek a dalších informací naleznete na našich internetových 
stránkách www.technoaqua.cz. Zde naleznete i seznam referencí 
v České i Slovenské republice. Další informace najdete na stránkách 
www.isco.com.

Rádi bychom Vás pozvali na náš stánek na vele-
trhu Vodovody a kanalizace, který se v tomto roce 
koná v Praze ve dnech 21.–23. 5. 2013, kde nový 
přístroj představíme.

Použité materiály: archiv Technoaqua, s.r.o. a TD Isco

Za společnost TECHNOAQUA, s.r.o.

Michaela Povýšilová
U Parku 513

252 41 Dolní Břežany
Tel.: 244 460 474, mob.: 724 971 161

mail@technoaqua.cz, www.technoaqua.cz

Isco LaserFlowTM měří rychlost proudění v toku pomocí laserového 
paprsku, který je vysílán pod hladinu kapaliny, a to s ohledem na její 
hloubku. Přístroj automaticky zvolí optimální místo pod hladinou 
a pak proměřuje rychlostní pole. Výška hladiny je měřena ultrazvu-
kovým senzorem. Přístroj zjišťuje jak výšku hladiny, tak i vzdálenost 
senzoru od hladiny. Stejně jako u ostatních kontinuitních průtokomě-
rů je tvar a rozměr kanálu zadáván softwarově. Většina běžných tvarů 
je již v softwaru přístroje naprogramována. Měřící senzor je uzpůsoben 
i pro případné kompletní zatopení. Laser je chráněn vzduchovou kap-
sou, aby nedošlo k jeho znečištění odpadní vodou. LaserFlowTM může 
být použit jako stacionární měření s jednotkou Signature nebo pro 
krátkodobé měření s přenosným modulem Isco 2160. Multifunkční 
stanice Signature umožňuje připojit vzorkovač, měření fyzikálně-che-
mických parametrů a následný přenos dat přes různé typy výstupů 
(Ethernet, RS 485, USB, 4–20 mA, GSM/GPRS modem). Isco 2160 je 
součást kompletního modulového systému Isco 2100. Systém 2100 
zahrnuje různé typy modulů včetně komunikačních, s přenosem dat 
přes GSM/GPRS a dalšími. Modul 2160 má mechanické krytí IP 68, 
takže může být kompletně zatopen.

Pro zachování měření i v zaplněném profilu lze systém kom-
binovat s klasickou rychlostní sondou měřící pomocí Dopplero-
va jevu. Stejně jako 
u ostatních Isco prů-
tokoměrů není nutné 
provádět manuální 
kalibraci profilu. Sys-
tém je určen pro mě-
ření rychlosti proudě-
ní oběma směry a to 
v rozsahu –4,6 m/s 
až+4,6 m/s. Měření 
hladiny je v rozsahu 
0–3 m.
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AUTOMATIZACE PROCESU VYJÁDŘENÍ 
POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ 
V PROSTŘEDÍ GIS

Libor Chlubna, Igor Konvit 

Klíčová slova 
GIS – povodňové ohrožení – tvorba nástroje – automatizace

Souhrn
Povinnosti vyplývající z  povodňové směrnice 2007/60/ES 

a s tím související aktivity vedly v rámci projektu SP/1c2/121/04 
mj. k  vývoji nástroje automatické kalkulace povodňového 
ohrožení v  prostředí geografického informačního systému 
ArcGIS. Nástroj byl koncipován tak, aby datová a časová ná-
ročnost byla uživatelsky přijatelná. Automatizace části procesu 
semikvantitativního vyjádření povodňového rizika probíhala 
v  kombinovaném prostředí programovacího jazyka Python 
s  využitím nástrojů prostředí ArcGIS. Součástí nástroje je 
grafické uživatelské rozhraní ve formě toolboxu, které optima-
lizuje zadávání vstupních dat a jiných parametrů potřebných 
pro správné fungování nástroje. Součástí tvorby nástroje bylo 
ověření jeho funkčnosti na vybrané pilotní oblasti a následné 
porovnání výstupů s již dříve zpracovanými analýzami povod-
ňových rizik. Nástroj lze využít i při tvorbě a úpravě územních, 
povodňových a krizových plánů.

Úvod 
Směrnice Evropského parlamentu a  Rady o  vyhodnocování 

a zvládání povodňových rizik 2007/60/ES (dále povodňová směrni-
ce) ukládá členským státům pevnými časovými termíny povinnost 
postupně na jejich území vyhodnotit povodňová nebezpečí a rizika 
a  tato vyhodnocení zpracovat do formy příslušného mapového 
vyjádření. Do konce roku 2013 je nutné zpracovat tyto mapy 
pro oblasti s  významným povodňovým rizikem. Analýze povod-
ňového rizika předchází hydrodynamický výpočet v  zájmovém 
území s různou mírou podrobnosti řešení a s různými požadavky 
na rozměrovost, popř. diskretizaci úlohy. Na základě stanovení 
teoretických rozlivů s dobami opakování 5, 20, 100 a 500 let dojde 
k vymezení záplavových území. Výstupy z hydrodynamických mo-
delů jsou dále zaneseny do map povodňového nebezpečí, které 
představují mapy hloubek vody a  dále mapy rychlostí proudění 
vody pro povodňové scénáře s různou dobou opakování. Při řešení 
jednodimenzionálních hydrodynamických modelů, kdy se uvažuje 
převládající směr proudění ve směru osy toku, nejsou výstupem 
složky vektoru svislicových rychlostí, ale pouze rychlosti průřezové. 
V  tomto případě do analýzy povodňového rizika vstupují mapy 
nebezpečí pouze v podobě hloubek vody pro příslušné scénáře. 
Uvedené informace o  nebezpečí jsou prvotním podkladem pro 
nástroj vyjadřující semikvantitativní metodou povodňové ohrožení. 
Podrobný popis nástroje, včetně metodického postupu obsahuje 
následující kapitola. Využití nástroje lze tedy uplatnit jak při plnění 
požadavků povodňové směrnice, tak například při tvorbě či úpravě 

územních, povodňových a  krizových plánů. Ve druhém případě 
mohou informace o povodňovém ohrožení, popřípadě o objektech 
s překročenou mírou přijatelného rizika výrazně snížit nejen škody 
materiální, ale také ztráty na lidských životech.

Metodika tvorby map povodňového nebezpečí 
a povodňového rizika

Sledovaný nástroj byl realizován na základě metodiky (Drbal aj., 
2012). Níže uvedené informace jsou z velké části jejím obsahem. Ak-
tuální znění metodického pokynu je součástí POVIS (www.povis.cz).

Vstupní data, potřebná pro tvorbu map povodňového ohrožení, 
musí být v  rastrovém formátu. Jedná se o  rastry hloubek vody 
a rastry rychlostí proudění vody pro průtoky s dobami opakování 
5, 20, 100 a 500 let.

Součástí podkladových dat je základní rastrová mapa (RZM 
1 : 10 000), která slouží pro prostorovou orientaci při grafické in-
terpretaci výsledků. Současně lze pro informace o aktuálním stavu 
řešeného území využít ortofotomapy. Další z možností jak zpřesnit 
výstupní informace o povodňovém ohrožení je místní šetření v zá-
jmových oblastech, jehož závěry se promítnou do podkladových 
dat analýzy povodňového ohrožení, resp. rizika. 

Semikvantitativní vyjádření povodňového rizika
K hodnocení rizika, resp. ohrožení se využívá vhodně zvolené čí-

selné, popř. barevné stupnice. Riziko se vyjadřuje jako bezrozměrná 
veličina nebo v jednotkách příslušných veličin charakterizujících 
ohrožení, popř. dopady. Pro potřeby tvorby nástroje byla využita 
metoda matice rizika.

Metoda matice rizika
Tato metoda je jedním z nejjednodušších postupů pro hodnocení 

potenciálního ohrožení a  rizika v  záplavových územích. Metoda 
vyjadřuje povodňové riziko pomocí škálování a současně umožní 
splnění požadavků povodňové směrnice v  kap. III, čl. 6, odst. 5 
k termínu 22. 12. 2013.

Postup metody spočívá ve čtyřech krocích:
• kvantifikace povodňového nebezpečí – výpočet intenzity po-

vodně,
• stanovení povodňového ohrožení pomocí matice rizika,
• stanovení zranitelnosti území na základě informací o  využití 

území,
• určení ploch s nepřijatelným rizikem. 

Pro tvorbu nástroje byly využity úvodní dva kroky metody. Sou-
časně se pracuje na doplnění nástroje o zbylé dva kroky, jejichž 
zakomponování je závislé na dostupnosti rozsáhlých podklado-
vých dat.

Ohrožení Ri pro i-tý povodňový scénář graficky znázorňuje matice 
rizika uvedená na obr. 1.

Stanovení míry ohrožení Ri vychází z hodnot intenzity povodně IP 
pro jednotlivé scénáře povodňového nebezpečí. Pro každou buňku 
rastru vyjadřujícího intenzitu povodně IP je třeba stanovit ohrožení 
vyjádřené hodnotou v rozmezí 4 (vysoké) až 1 (reziduální). Přesná 
specifikace ohrožení pro jednotlivé oblasti je uvedena v tabulce 1. 
Tento postup (obr. 1) je třeba opakovat pro všechny posuzované 
scénáře (N-leté kulminační průtoky).

V  dalším kroku se provádí vyhodnocení maximální hodnoty 
ohrožení R pro jednotlivé dílčí ohrožení Ri odpovídající i-tým 
scénářům nebezpečí (průchodu N-letého kulminačního průtoku) 
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podle vztahu:

 , (1)

kde n značí počet hodnocených (vstu-
pujících) scénářů povodňového nebezpečí 
(Drbal aj., 2005). Výsledkem je jedna rastro-
vá vrstva obsahující maximální hodnoty 
ohrožení R ve studovaném území.

Mapy ohrožení 
Výsledné maximální hodnoty ohrožení 

se zobrazují pomocí barevné škály do 
mapy ohrožení (viz obr. 5). Záplavové 
území je tak rozčleněno z hlediska povod-
ňového ohrožení a  umožňuje posouzení 
vhodnosti stávajícího nebo budoucího 
funkčního využití ploch a doporučení na 
omezení případných aktivit na plochách 
v záplavovém území s vyšší mírou ohrožení 
(tabulka 1). 

Nástroj pro stanovení povodňového 
ohrožení v prostředí ArcGIS

Pro efektivnější způsob určení povod-
ňového ohrožení byl v  rámci brněnské 
pobočky VÚV T. G. Masaryka, v.v.i., sesta-
ven nástroj pro automatickou kalkulaci 
v  prostředí geografického informačního 
systému ArcGIS (licence ArcView). 

Nástroj je postaven na vzájemné komu-
nikaci s připojeným skriptem, ve kterém je 
obsažen algoritmus celého výpočtu (obr. 2). 
Skript byl naprogramován v  objektově 
orientovaném jazyce Python. Psaní kódu 
a  ladění skriptu proběhlo ve vývojovém 
prostředí aplikace PythonWin. 

Veškerá vstupní data jsou v  rastrovém 
formátu, proto je k výpočtu nutné rozšíření 
produktu ArcGIS extenzí Spatial Analyst. 
K  výpočtu jsou nutné pouze informace 
o hloubkách vody v řešeném území. Rych-
losti proudění vody nejsou nezbytností, ale 
jejich začlenění zpřesní výsledky výpočtu. 
Před zadáním dat do nástroje je nutné 
nejprve vhodně upravit názvy samotných 
rastrů tak, aby v sobě obsahovaly informaci 
o pravděpodobnosti výskytu průtoku, ke 
kterému se vztahují hodnoty hloubek, 
resp. rychlosti proudění vody. Vhodným 
názvem rastru hloubek vody může být 
např. „h100“ (kromě doby opakování nesmí 
název obsahovat žádné jiné číselné zna-
ky). Výstup v podobě rastru maximálního 
povodňového ohrožení se po úspěšném 
ukončení výpočtu objeví jak v pracovním 
prostředí (seznamu vrstev) ArcGIS, tak 
v zadaném výstupním adresáři.

Prvním krokem v rámci skriptu, po kon-
trole dostupnosti extenze Spatial Analyst, 
je extrahování číselného údaje o  době 
opakování povodňového scénáře z názvu 
rastrů pomocí definované funkce. Dále 
následuje automatická úprava hodnot 
rastrů, kde se nulové a záporné hodnoty 
převádějí na hodnotu NoData, která vyja-
dřuje, že v dané buňce rastru se nenachází 
žádná hodnota, tedy nebude zahrnuta 
do výpočtu. Popsaná operace a další na-
vazující kroky se provedou v rámci cyklu 
pro všechny zadané vstupní rastry s růz-
nými dobami opakování v  počtu iterací, 
odpovídajícím součtu jednotlivých scé-

Obr. 1. Schéma postupu metody matice rizika pro daný scénář nebezpečí (Drbal aj., 2012)
Fig. 1. Diagram of risk matrix method for flood scenarios (Drbal et al., 2012)

Ohrožení R Kategorie 
ohrožení* Doporučení

R ≥ 0,1 nebo  
IP ≥ 2

(4) Vysoké
(červená barva)

Doporučuje se nepovolovat novou ani nerozšiřovat 
stávající zástavbu, ve které se zdržují lidé nebo umísťují 
zvířata. Pro současnou zástavbu je třeba provést návrh 
povodňových opatření, která zajistí odpovídající snížení 
rizika, nebo zpracovat program vymístění této zástavby.

0,01 ≤ R < 0,1
(3) Střední

(modrá barva)

Výstavba je možná s omezeními vycházejícími 
z podrobného posouzení nezbytnosti funkce objektů 
v ohroženém území. Nedoporučuje se rozšiřovat stávající 
plochy určené pro výstavbu.

R < 0,01
(2) Nízké

(oranžová barva)

Výstavba je možná, přičemž vlastníci dotčených 
pozemků a objektů musí být upozorněni na potenciální 
ohrožení povodňovým nebezpečím. 

P < 0,0033
(tj. N > 300)

(1) Reziduální
(žlutá barva)

Otázky spojené s povodňovou ochranou se zpravidla 
doporučuje řešit prostřednictvím dlouhodobého 
územního plánování. 

Tabulka 1. Klasifikace ohrožení R v souladu s obr. 1 (Drbal aj., 2012)
Table 1. Classification of flood danger R (Drbal et al., 2012)

*Kategorie povodňového ohrožení ve vazbě na příslušný typ využití území a přijatá doporučení dle tabulky 1 
vyjadřuje hodnotu přijatelného povodňového rizika.
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nářů. Skript taktéž přiřadí upravenému rastru vyhovující projekci 
a souřadnicový systém, kterým je systém JTSK s greenwichským 
poledníkem jako hlavním meridiánem s navzájem zaměněnými 
zápornými osami. 

Dále probíhá pomocí struktury řízení programu if-else kontrola 
identifikující zadaná vstupní data. Nástroj tak uživatele upozorní, že 
hodnoty intenzity povodně, jakožto nutný mezikrok pro kalkulaci 
povodňového ohrožení (viz obr. 1), budou stanoveny pouze z ras-
trů hloubek vody nebo kombinací rastrů hloubek vody a rychlostí 
proudění vody. Následně je pomocí podmíněného výrazu mapové 
algebry počítána intenzita povodně pro každý scénář. Hodnoty 
ohrožení (reálná čísla s plovoucí desetinou čárkou) jsou pak pře-
klasifikovány do čtyř kategorií ohrožení (celá čísla v rozsahu 1 až 
4, viz tabulku 1). Po tomto kroku skript opouští strukturu cyklu 
a stanovuje maximální hodnotu kategorie ohrožení v rámci všech 
scénářů prostřednictvím tzv. mozaikování, kde jsou rastry ohrožení 
(ve formátu ESRI grid) sloučeny do jednoho rastru, a to na základě 
zadané podmínky (1), v tomto případě maximální hodnoty ohrožení 
ze všech dostupných rastrů (Drbal aj., 2011). Následně je výsledek 
vykreslen v okně programu se správnou symbolikou (viz barevné 
rozlišení v tabulce 1, obr. 5).

Grafické uživatelské rozhraní je koncipováno jako samostatný 
nástroj (tzv. toolbox), který slouží pro snadnější zadávání vstup-
ních dat a  jiných parametrů, potřebných pro správné fungování 
nástroje (obr. 3).

Obr. 3. Grafické uživatelské rozhraní nástroje pro výpočet povodňo-
vého ohrožení v prostředí programu ArcGIS 9.3.1
Fig. 3. Toolbox GUI for flood danger calculation in ArcGIS 9.3.1

Obr. 4. Okno v prostředí programu ArcGIS 9.3.1 sloužící k informování 
uživatele o průběhu výpočtu po spuštění nástroje
Fig. 4. Window with informations about processes of calculation 
in ArcGIS 9.3.1

Vstupními daty jsou hydraulické charakteristiky (rastry hloubek 
vody a rastry rychlostí proudění vody). V rámci zadávání vstupních 
dat uživatel určí cestu v adresářové struktuře disku pro ukládání 
dočasných a finálních výstupů. Nástroj obsahuje navíc skrytý pa-
rametr sloužící pro finální interpretaci výsledku v prostředí ArcGIS 
(barevné podání výsledných kategorií ohrožení). Během výpočtu je 
uživatel stále informován prostřednictvím textových upozornění, 
ve které části výpočtu se nástroj právě nachází, resp. kde došlo 
k selhání výpočtu (obr. 4). 

Obr. 2. Zjednodušené schéma algoritmu určení povodňového 
ohrožení v rámci použitého skriptu
Fig. 2. Schematic diagram of algorithm for calculation of flood 
danger
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Obr. 5. Výsledky stanovení povodňového ohrožení v  lokalitě Planá nad Lužnicí: 1 – projekt 
SP/1c2/121/04, 2 – nástroj VÚV TGM, v.v.i., Brno
Fig. 5. Results of flood danger calculation in Planá nad Lužnicí: 1 – project SP/1c2/121/04, 2 – toolbox 
T. G. Masaryk Water Research Institute, p.r.i., Brno

Verifikace výstupů nástroje
Funkčnost nástroje byla ověřena 

na vybraném území města Planá 
nad Lužnicí, jež bylo současně jed-
nou z  pilotních oblastí projektu 
SP/1c2/121/04. Na této oblasti byl 
řešitelským týmem projektu aplikován 
postup vyjádření povodňového rizika 
semikvantitativní metodou. Jedním 
z výstupů byla i mapa povodňového 
ohrožení stanovená pouze na základě 
známých hloubek vody pro povodňo-
vé scénáře s dobami opakování: 5, 20, 
100 a 500 let.

Z  totožných vstupních dat jako 
v  případě projektu bylo povodňové 
ohrožení stanoveno i  pomocí nově 
tvořeného nástroje. Výstupy jsou 
patrny z obr. 5.

Rozdíly ve stanovení povodňo-
vého ohrožení nástrojem VÚV TGM, 
v.v.i., oproti výstupu projektu jsou 
minimální. Lokální rozdíly jsou způ-
sobeny metodou výpočtu zvolenou 
v  prostředí ArcGIS a  prostorovým 
rozlišením jednotlivých rastrů. Tyto 
rozdíly ovšem neovlivní komplexní 
interpretaci výstupů. Obdobným způsobem dopadly testy nástroje 
v porovnání s lokalitami města Kyjov a povodí horní Opavy, které 
byly taktéž předmětem řešení projektu. Na základě ověření funkč-
nosti a správnosti výsledků stanovených nástrojem VÚV TGM, v.v.i., 
lze konstatovat, že pro potřeby určení povodňového ohrožení je 
vhodné tento nástroj využít.

Závěr
První verze nástroje je momentálně testována a  používána 

v rámci projektu DF12P01OVV035 Identifikace významných území 
s  kulturně historickými hodnotami ohrožených přírodními a  an-
tropogenními vlivy, kde se shromažďují od uživatelů informace 
o chybách nebo možných vylepšeních. Do další verze se plánuje 
zakomponovat možnost automatického ořezávání vstupních rastrů 
na základě uživatelem zadané oblasti, kontrola prostorového pře-
krývání vstupních dat pro všechny zadané scénáře (rastry hloubek 
vody, popř. rastry rychlostí proudění vody), kterou v  této verzi 
musí provést uživatel opticky v programu ArcGIS před samotným 
zadáním dat do nástroje. Taktéž se připravuje úprava vzhledu grafic-
kého uživatelského rozhraní, která by vyhovovala vizuální identitě 
organizace a nápověda dostupná přímo v nástroji. 

V praktickém provozu se ukázalo, že nástroj výrazným způsobem 
urychluje a zjednodušuje proces vyjádření povodňového ohrožení 
v  prostředí GIS. Obsluze programu tímto odpadá např. nutnost 
vícenásobného zadávání rozsáhlých výrazů mapové algebry do tzv. 
rastrové kalkulačky a je eliminována možná chybovost operátora 
(lidský faktor).

V současné době také probíhá rozšíření verze nástroje o vyjád-
ření povodňového rizika na základě informací o funkčním využití 
ploch a  dále se připravuje nástroj pro vyjádření povodňového 
rizika kvantitativní metodou, který je momentálně ve fázi testování. 

Aktuální verze nástroje slouží výhradně pro řešení analýzy po-
vodňového ohrožení v rámci brněnské pobočky VÚV TGM, v.v.i, její 
rozšíření mezi odbornou veřejnost je plánováno po zapracování 
výše uvedených námětů.

Poděkování
Tento článek vznikl za podpory projektů SP/1c2/121/04 s názvem 
Mapy rizik vyplývajících z povodňového nebezpečí v ČR, jehož za-
davatelem je MŽP ČR a DF12P01OVV035 s názvem Identifikace vý-
znamných území s kulturně historickými hodnotami ohrožených 
přírodními a antropogenními vlivy, jehož zadavatelem je MK ČR.
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Automatic calculation of flood danger using GIS (Chlubna, L.; 
Konvit, I.)

Keywords
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In ArcGIS desktop application, tool for automatic calculation 
of flood danger was developed, due to the obligations arising 
from the Flood Directive (2007/60/EC) and related activities 
within the project SP/1c2/121/04. The tool is designed to meet 
the user requirements for easy data handling and time saving. 
Graphical user interface is in the form of ArcGIS toolbox that 
optimizes process of entering input data. Attached script is 
written in Python object-oriented programming language. 
Verification of functionality was realised on selected sites, 
where the results from previous survey can be compared with 
tool’s output. The tool can be used in landscape management 
or flood and emergency planning.
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VYUŽITÍ METODY QuEChERS PŘI 
PŘÍPRAVĚ VZORKŮ PLAVENIN 
A SEDIMENTŮ PRO STANOVENÍ 
POLYCYKLICKÝCH AROMATICKÝCH 
UHLOVODÍKŮ

Alena Svobodová, Petra Sudová

Klíčová slova 
polycyklické aromatické uhlovodíky – QuEChERS – pevné vzorky hyd-
rosféry – vysokoúčinná kapalinová chromatografie – fluorescenční 
detekce

Souhrn
V první fázi se předložená práce věnuje optimalizaci a validaci 

extrakční metody QuEChERS pro stanovení 15 polycyklických 
aromatických uhlovodíků v pevných vzorcích ze životního pro-
středí. Analýzy byly prováděny na vysokoúčinném kapalinovém 
chromatografu s fluorescenčním detektorem. K validaci byl pou-
žit certifikovaný referenční materiál s deklarovanými vztažnými 
hodnotami stanovovaných PAU.

Dále byla vybraná metoda QuEChERS aplikována na reálné 
vzorky plavenin a sedimentů a naměřené výsledky byly porovná-
ny s hodnotami získanými dvěma běžně používanými metodami, 
tj. extrakcí za zvýšeného tlaku v kombinaci s gelovou permeační 
chromatografií (ASE/GPC) a ultrazvukovou extrakcí s čištěním 
na pevné fázi (UZ/SPE). Bylo ověřeno, že metoda QuEChERS 
poskytuje srovnatelné výsledky včetně validačních parametrů.

Závěrem byly uvedené metody porovnány z hlediska časové 
náročnosti a ceny za přípravu série vzorků.

Úvod
Cílem předložené práce bylo navrhnout, optimalizovat a validovat 

metodu QuEChERS pro stanovení polycyklických aromatických uhlo-
vodíků (PAU) v pevných vzorcích ze životního prostředí, aplikovat ji 
na stanovení PAU v reálných vzorcích a porovnat naměřené výsled-
ky, časovou náročnost a materiálové náklady této metody s běžně 
používanými metodami.

Název metody QuEChERS je odvozen ze šesti anglických slov, která 
mají vystihovat její vlastnosti: quick (rychlá), easy (jednoduchá), 
cheap (levná), effective (efektivní), rugged (robustní) a  safe (bez-
pečná). Výslovnost je stejná jako u slova catchers.

Metoda QuEChERS byla původně vyvinuta pro stanovení veterinár-
ních drog v živočišných tkáních. Následně bylo její použití rozšířeno 
na stanovení reziduálních pesticidů v rostlinných materiálech, po-
travinách, zemědělských výrobcích i v pevných environmentálních 
vzorcích. Metoda QuEChERS zahrnuje tři základní kroky: extrakci 
rozpouštědlem (používá se např. acetonitril, ethylacetát nebo 
propanon), rozdělení organické a vodné fáze vysolením bezvodým 
síranem hořečnatým v  kombinaci s  dalšími solemi (např. chlorid 
sodný, octan sodný) a vyčištění extraktu disperzní extrakcí na pevné 
fázi (d-SPE), kterou lze modifikovat podle konkrétních požadavků na 
čištění [1–4]. Na obr. 1 jsou zachyceny tři odlišné pracovní postupy 
pro stanovení reziduálních pesticidů v potravinách a zemědělských 
výrobcích: originální metoda Lehotaye a  Anastassiadese, oficiální 
metoda AOAC International 2007.01 (Lehotay) a standardní metoda 
CEN EN 15662 (Anastassiades) [2].

V literatuře byly též nalezeny odkazy na aplikaci metody QuEChERS 
na stanovení PAU, především ve vzorcích ryb [5–7] a mořských plodů 
[8–9]. Odkazů na stanovení PAU v  pevných vzorcích ze životního 
prostředí bylo zjištěno velmi málo, nalezeny byly především v apli-
kačních listech [10–11].

Materiál, přístrojové vybavení, metody
K optimalizaci podmínek postupu a validaci metody QuEChERS 

pro stanovení PAU v  pevných matricích byl použit certifikovaný 
referenční materiál firmy (CRM) Analytika Metranal 7.

Výběr sledovaných PAU, jejich deklarované koncentrace a nejis-
toty stanovení jsou uvedeny v tabulce 1. Jako vztažné hodnoty pro 
naftalen, acenaften a  fluoren, které nejsou pro uvedený materiál 
certifikovány, byly použity dlouhodobé průměrné hodnoty vypo-
čtené z regulačních diagramů vedených pro tyto látky v laboratoři 
speciální organické analýzy VÚV TGM, v.v.i.

Poznámka: PSA – materiál na bázi primárních a sekundárních aminů

Obr. 1. Příprava vzorků metodami QuEChERS, upraveno podle [2]
Fig. 1. The QuEChERS sample preparation workflow, according to [2]

PAU Vztažná hodnota
mg/kg

Nejistota
mg/kg

naftalen 0,268 −
acenaften 0,349 −
fluoren 0,107 −
fenanthren 1,000 0,348
anthracen 0,091 0,044
fluoranthen 1,615 0,548
pyren 1,542 0,480
benzo[a]anthracen 0,716 0,196
chrysen 0,815 0,134
benzo[b]fluoranthen 0,747 0,234
benzo[k]fluoranthen 0,351 0,088
benzo[a]pyren 0,588 0,160
dibenzo[a,h]anthracen 0,627 0,176
benzo[g,h,i]perylen 0,083 0,021
indeno[1,2,3-c,d]pyren 0,582 0,212

Tabulka 1. CRM Metranal 7 – vztažné hodnoty a  nejistoty PAU  
(mg/kg)
Table 1. CRM Metranal 7 – PAH certified reference values and un-
certainties (mg/kg)

Jako reálné vzorky pro srovnání metody QuEChERS s běžně pou-
žívanými metodami byly vybrány sedimenty a plaveniny popsané 
v tabulce 2. Po dodání byly vzorky zmraženy, vysušeny v lyofilizeru 
a rozemlety v kulovém mlýnu. Do zpracování byly uchovávány při 
laboratorní teplotě ve skleněných zábrusových prachovnicích. 

Mezi studované vzorky byly zařazeny jak materiály s  relativně 
nízkými nálezy PAU kolem 0,5 mg/kg, tak i vzorky, u kterých se kon-
centrace PAU pohybovaly mezi hodnotami 5 a 7 mg/kg.

Všechny vzorky byly změřeny na kapalinovém chromatografu 
Waters Alliance 2695 s  fluorescenčním detektorem Waters 2475 
(HPLC/FD). Jako analytická kolona byla použita kolona Waters C18 
pro PAU. Při měření jsme postupovali podle standardního operač-
ního postupu zavedeného v laboratoři speciální organické analýzy 
VÚV TGM, v.v.i., pro stanovení PAU v pevných vzorcích.
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Pro porovnání výsledků stanovení PAU v pevných matricích zís-
kaných pomocí QuEChERS byly vybrány tyto dvě běžně používané 
metody: vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) s použitím 
extrakce za zvýšeného tlaku (ASE) a  gelové permeační chroma-
tografie (GPC) a  dále HPLC v  kombinaci s  ultrazvukovou extrakcí 
(UZ) a extrakcí na pevné fázi (SPE). V dalším textu bude podrobněji 
popsána pouze metoda QuEChERS.

Modelový postup přípravy vzorků metodou QuEChERS je následu-
jící: do skleněné vialky byly naváženy 2,0 g vzorku a bylo přidáno 5 ml 
destilované vody. Po jejím zasáknutí byl přidán ethylacetát (10 ml) 
a směs bezvodého síranu hořečnatého (6 g) s chloridem sodným 
(1,5 g). Vialka byla třepána na horizontální třepačce při rychlosti 
300 min-1 po dobu 10 minut a poté odstředěna v odstředivce při 
2 500 min-1 rovněž po dobu 10 minut. Získaný surový extrakt byl 
převeden do zkumavky s naváženou směsí na čištění pomocí d-SPE 
(1,2 g bezvodého síranu hořečnatého a 400 mg florisilu). Vyčištěný 
extrakt byl zakoncentrován a převeden do 
vialky k měření na HPLC/FD.

Pro modifikaci postupu byly testovány 
tyto parametry: účinnost extrakčního činidla, 
složení směsi solí, způsob provedení extrak-
ce a typ složky pro d-SPE.

V extrakčním kroku byl porovnáván ace-
tonitril a ethylacetát. Obě rozpouštědla mají 
podobné toxikologické vlastnosti, z finanční-
ho hlediska je výhodnější ethylacetát.

Pro  odstranění vody z  extraktu se vždy 
k  navážce vzorku přidává bezvodý síran 
hořečnatý, který zároveň spolu s další přidá-
vanou solí zlepšuje dělení fází. Jako další sůl se 
může použít chlorid sodný nebo octan sodný.

Dále byly testovány dva způsoby extrakce: 
třepání na horizontální třepačce a extrakce 
v  ultrazvukové lázni s  dobou expozice 10, 
20 a 40 minut.

V následném čisticím kroku byl opět vždy 
použit bezvodý síran hořečnatý. Jako další 
přídavné složky byly z  hlediska účinnosti 
čištění a  vlivu na celkovou výtěžnost tes-
továny materiály C18, florisil, silikagel, PSA 
a aktivní uhlí.

Výsledky a diskuse
Výsledky stanovení PAU metodou QuEChERS 

za různě modifikovaných podmínek, přepočte-
né na výtěžnost, jsou uvedeny v tabulce 3.

Z tabulky 3 je patrné, že při použití aktiv-
ního uhlí došlo ke ztrátám, tj. výraznému 
snížení výtěžnosti PAU s pěti benzenovými 
jádry (15–31 %), což lze vysvětlit silnějšími 
sorpčními vlastnostmi těchto analytů opro-
ti 2–4jaderným PAU (50–99 %). U ostatních 
způsobů čištění extraktů jsou dosažené 
výsledky srovnatelné a pohybují se u 2–4ja-
derných PAU v rozmezí 62–110 %.

U pětijaderných PAU jsou celkově dosažené 
hodnoty nižší a leží v intervalu 55–95 %. Na 
výtěžnosti se neprojevilo ani prodloužení 
doby expozice v ultrazvukové lázni, protože 
všechny získané výsledky dosahují výtěžnosti 
62–101 % bez ohledu na dobu extrakce. V ta-
bulce 3 nejsou do výsledků pro 2–4jaderné 
PAU zahrnuty hodnoty pro naftalen, protože 
nalezené výtěžnosti (38–70 %) mohou být 
ovlivněny ztrátami tohoto analytu během 
přípravy vzorků, zejména při zakoncentrování 
extraktů.

Vzhledem k  uvedeným výsledkům bylo 
pro výběr optimálních podmínek zvoleno 
ekonomické hledisko. Jako nejlevnější se 
jeví varianta: organické rozpouštědlo – ethyl-
acetát, druhá přidávaná sůl – chlorid sodný, 

Místo odběru Matrice
Troubky Bečva plavenina
Otrokovice Dřevnice plavenina
Hrádek nad Nisou Lužická Nisa sediment
Dolní Olešnice-Vestřev Labe sediment
Otrokovice Dřevnice sediment
Zelčín-Hořín Vltava sediment
Dolní Olešnice-Vestřev Labe plavenina
Hrádek nad Nisou Lužická Nisa plavenina
Zelčín-Hořín Vltava plavenina
Bohumín Odra plavenina

Tabulka 2. Seznam vzorků
Table 2. Sample list

Extrakce Čištění Výtěžnost (%)

Rozpouštědlo Soli Sůl Čisticí 
složka

2–4 benzenová
jádra

5 benzenových
jader

acetonitril MgSO4 +

NaCl

MgSO4 +

bez čištění 76–110 70–80
C18 80–103 55–90

PSA 77–107 67–95
C18 + PSA 74–100 55–74

aktivní uhlí 50–99 15–31
silikagel 87–100 63–77
florisil 79–96 60–84

CH3COONa

bez čištění 89–106 72–78
C18 74–102 62–78

PSA 74–110 75–87
C18 + PSA 75–100 57–90

NaCl (UZ 10 min)
florisil

69–101 67–92
NaCl (UZ 20 min) 63–101 66–95
NaCl (UZ 40 min) 62–100 67–78

ethylacetát MgSO4 + NaCl MgSO4 +

bez čištění 79–97 65–79
C18 84–108 54–90

PSA 90–108 70–91
C18 + PSA 85–104 68–87
silikagel 84–99 65–83
florisil 83–97 65–83

Tabulka 3. Výtěžnosti stanovení PAU v závislosti na počtu benzenových jader v molekule 
a zvolených podmínkách metody QuEChERS
Table 3. Recovery of PAHs depending on the QuEChERS method conditions

 PAU Relativní 
opakovatelnost Pravdivost Linearita Citlivost LOD LOQ

% % µV µl/ng mg/kg mg/kg
naftalen 9,60 48,8 1,0000 4,46 × 106 0,0001 0,0004
acenaften 5,03 81,2 1,0000 1,72 × 106 0,0009 0,0029
fluoren 5,03 78,3 1,0000 3,13 × 106 0,0004 0,0014
fenanthren 3,95 79,3 0,9999 3,86 × 106 0,0004 0,0013
anthracen 6,36 81,2 0,9997 3,61 × 106 0,0004 0,0012
fluoranthen 4,28 90,7 0,9999 1,91 × 106 0,0002 0,0008
pyren 4,38 94,5 0,9999 1,39 × 106 0,0003 0,0011
benzo[a]anthracen 4,37 92,6 0,9999 2,82 × 106 0,0003 0,0009
chrysen 4,57 88,6 0,9998 2,51 × 106 0,0003 0,0009
benzo[b]fluoranthen 4,18 85,9 0,9999 2,23 × 106 0,0004 0,0013
benzo[k]fluoranthen 4,08 92,0 0,9999 6,29 × 106 0,0002 0,0006
benzo[a]pyren 3,94 64,1 0,9999 4,63 × 106 0,0002 0,0008
dibenzo[a,h]anthracen 12,79 77,8 0,9999 1,66 × 106 0,0004 0,0013
benzo[g,h,i]perylen 4,24 83,2 0,9999 1,36 × 106 0,0003 0,0010
indeno[1,2,3-c,d]pyren 5,83 76,8 0,9999 2,41 × 106 0,0002 0,0008

Tabulka 4. Validační parametry pro metodu QuEChERS
Table 4. The QuEChERS method validation parametres 
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Obr. 2. Záznam analýzy CRM Metranal 7 a standardního roztoku 15 PAU
Fig. 2. Chromatographic overlay of CRM Metranal 7 and 15 PAHs standard mixture

extrakce – třepání po dobu 10 minut a čisticí 
složka – florisil.

Při následných analýzách reálných vzorků 
za použití optimalizované metody s florisi-
lem v prvním čisticím kroku bylo zjištěno, že 
u silně znečištěných extraktů nebylo vsád-
kové čištění pomocí d-SPE účinné, extrakty 
zůstávaly zbarvené. K dočištění byl na zákla-
dě srovnání chromatografických záznamů 
vybrán PSA, protože u vzorků čištěných PSA 
byl patrný úbytek polárních látek.

Validace metody QuEChERS pro stanovení 
PAU byla provedena podle normy ČSN EN 
ISO/IEC 17025:2005. Pro účely validace bylo 
provedeno deset nezávislých stanovení CRM 
Metranal 7 celým postupem. K  výpočtům 
validačních parametrů byl použit program 
EffiValidation 3.0 fy EffiChem. Byly vyhod-
noceny tyto validační parametry: opakova-
telnost, pravdivost, citlivost, linearita, mez 
detekce (LOD) a mez stanovitelnosti (LOQ). 
Získané výsledky jsou zaznamenány v  ta-
bulce 4, chromatogram analýzy CRM Metranal 7 je uveden na obr. 2.

Koncentrace PAU v reálných vzorcích získané pomocí všech testo-
vaných metod jsou uvedeny v tabulce 5. Jako vztažné hodnoty pro 
vzájemné porovnávání metod byly zvoleny koncentrace získané 
metodou ASE/GPC.

Rozdíly koncentrací PAU získaných metodami QuEChERS a UZ/SPE 
od hodnot získaných metodou ASE/GPC se u většiny analýz pohybují 
v rozmezí 0–20 %. Protože nejistota stanovení kolem hodnoty 20 % 
se v oblasti chromatografických analýz organických látek považuje 
za přijatelnou, lze konstatovat, že všechny tři metody poskytují 
s několika výjimkami srovnatelné výsledky. Srovnatelné jsou rovněž 
meze stanovitelnosti všech metod.

Tabulka 5. Koncentrace PAU v reálných vzorcích získané metodami ASE/GPC, UZ/SPE a QuEChERS (mg/kg)
Table 5. PAH concentrations of natural samples after extraction and cleanup by ASE/GPC, US/SPE and QuEChERS methods (mg/kg)

Přehled cen přípravy vzorků všemi testovanými metodami, vztaže-
ný na sérii deseti vzorků, je uveden v tabulce 6. V ceně jsou zahrnuty 
pouze materiálové náklady na extrakci a  čištění vzorků. Nejnižší 
náklady pro přípravu série poskytuje metoda QuEChERS, ale jen za 
předpokladu, že surové extrakty těchto deseti vzorků budou málo 
znečištěné a budou se čistit pouze jednokrokově. Jinak pro každý 
vzorek, který bude nutné dočistit přidáním PSA, cena analýzy vzroste 
přibližně o 65 Kč. Celkové náklady pro sérii deseti silně znečištěných 
vzorků tedy stoupnou k 1 200 Kč.

Doba nutná k provedení extrakce a čištění série deseti vzorků 
metodami QuEChERS, ASE/GPC a  UZ/SPE je graficky porovnána 
na obr. 3.
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Metoda Cena (Kč)
ASE/GPC 2 700
UZ/SPE 930
QuEChERS 520 + 650

Tabulka 6. Náklady na přípravu série 10 vzorků metodami ASE/GPC, 
UZ/SPE a QuEChERS (Kč)
Table 6. Costs of 10 samples batch prepared by ASE/GPC, US/SPE 
and QuEChERS methods (Czech crowns)

Obr. 3. Časová náročnost přípravy vzorků metodou ASE/GPC,  
UZ/SPE a QuEChERS
Fig. 3. Time demands of samples preparation by ASE/GPC, US/SPE 
and QuEChERS methods

Z grafu vyplývá, že extrakce i čištění série vzorků probíhá nejrychleji 
u metody QuEChERS. V případě dočištění extraktů přídavkem PSA se 
doba oproti základnímu čištění prodlouží přibližně o 10 mi nut. Z grafu 
rovněž vyplývá, že časově nejnáročnější je metoda ASE/GPC. K tomu je 
však nutné poznamenat, že tato metoda je plně automatizovaná a po 
spuštění přístrojů neklade časové nároky na obsluhu. Naopak u metod 
UZ/SPE a QuEChERS je vyžadován značný podíl manuální práce.

Závěr
V průběhu prací byla v naší laboratoři navržena, optimalizována 

a  validována metoda QuEChERS pro stanovení PAU v  pevných 
vzorcích ze životního prostředí. Metoda byla následně aplikována 
na stanovení PAU v  reálných vzorcích. Na základě vyhodnocení 
dosažených výsledků lze konstatovat, že metoda QuEChERS je pro 
uvedenou aplikaci vhodná, poskytuje výsledky srovnatelné s meto-
dami ASE/GPC a UZ/SPE. Z hlediska časové náročnosti i materiálových 
nákladů umožňuje metoda QuEChERS relativně rychlou a  levnou 
přípravu vzorků pro stanovení PAU v  pevných vzorcích. Lze tedy 
říci, že v případě stanovení PAU název metody QuEChERS vystihuje 
její vlastnosti – je rychlá, jednoduchá, levná, efektivní, robustní 
a bezpečná.
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Application the QuEChERS extraction method for determination 
of polycyclic aromatic hydrocarbons in solid samples of hydro-
sphere (Svobodová, A.; Sudová, P.)

Key words
polycyclic aromatic hydrocarbons – QuEChERS – solid samples of 
hydrosphere – high liquid chromatography – fluorescence detection

The QuEChERS method for extraction of 15 polycyclic aromatic 
hydrocarbons from solid samples of hydrosphere was evalu-
ated. Extracts were analyzed by liquid chromatography with 
fluorescence detection. The overall analytical procedure was 
validated by systematic recovery experiments using standard 
reference material. The optimized QuEChERS conditions were 
applied to natural sample preparation and the obtained results 
were compared with two routinely used methods: accelerated 
solvent extraction with gel permeation chromatography and 
ultrasonic extraction with solid phase extraction for cleanup. The 
study shows that the optimized QuEChERS technique provides 
results comparable to routine methods, with similar validation 
parameters. Its main advantages are low material and operating 
costs as it is demonstrated.

Vodohospodářské dispečerské simulace: 
efektivní nástroj pro integrovaný režim 
řízení ve vodním hospodářství 

Povodně jsou jevem, který provází lidstvo po celou jeho historii, a dalo by se tedy 
předpokládat, že přirozená adaptibilita lidí na tento přírodní jev bude relativně vysoká. 
Bohužel není fyzikálně možné se na katastrofální povodeň připravit takovým způso-
bem, aby nedošlo k žádným škodám. 

Publikace Simulation Games on Flood Operational Management: a Tool for the 
Integrated Strategy of Flood Control se zabývá možnostmi využití simulačních her ve 
vodním hospodářství. Dispečerské simulační hry představují progresivní formu přípravy 
na povodňovou situaci, kde se skupiny složené z účastníků povodňové situace s růz-

norodým zázemím snaží co nejlépe manipulovat s vodohospodářskou soustavou za 
podmínek, které jsou nastaveny tak, aby se co nejvíce podobaly možné reálné situaci.

Katastrofální povodně, způsobující velké škody, vyvolávají požadavek na vytváření 
ochranných opatření. Ale lidé mají tendenci podceňovat význam katastrof, které se 
vyskytují jednou za 70 a více let. Povodně jsou přírodním jevem stochastického cha-
rakteru, tzn. průtoky určité velikosti jsou v dlouhé řadě let v průměru překračovány, 
k tomuto překročení dochází ovšem náhodně.

Mezivládní panel pro klimatickou změnu ve svých zprávách uvádí, že se dá 
v budoucnu globálně předpokládat častější výskyt extrémních klimatických jevů, 
včetně povodní s katastrofickými následky. Na druhou stranu jsou scénáře budoucího 
vývoje klimatu spíše projekcemi vývoje, který by mohl nastat, když se bude lidská 
společnost chovat určitým způsobem, a jsou zatíženy velkou nejistotou. Přesto je nutné 
se z hlediska principu předběžné opatrnosti připravit na horší alternativu.
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VÝZKUM TEORETICKÝCH 
POVODŇOVÝCH VLN PRO VODNÍ DÍLO 
SKALKA S DLOUHOU PRŮMĚRNOU 
DOBOU OPAKOVÁNÍ

Šárka Blažková

Klíčová slova
povodně o dlouhé průměrné době opakování – bezpečnost přehrad – 
frekvenční TOPMODEL – meze přijatelnosti v metodě GLUE

Souhrn
Výzkum teoretických povodňových vln s pravděpodobností 

průměrné doby opakování 10 tisíc let byl proveden na příkladu 
vodního díla Skalka (povodí o rozloze 600 km2 ležící převážně 
v Německu na Ohři a Reslavě) s využitím nové generace metody 
GLUE (Generalizovaná metoda odhadu věrohodností; Beven, 2006).

Úvod
Příspěvek se zabývá výzkumem odvození teoretických povodňo-

vých vln (kulminace, objemu, průběhu, tj. hydrologických návrho-
vých dat) vodního díla Skalka s pravděpodobností, která odpovídá 
průměrné době opakování 10 tisíc let. Pro odvození je použita nová 
generace metody Generalised Likelihood Uncertainty Estimation 
(GLUE) – v překladu Generalizovaná metoda odhadu věrohodností 
(Beven, 2006), která používá deterministický model v rámci gene-
ralizované metody odhadu nejistot (řada statistických prvků). Ve 
vyspělých zemích se už i v praxi pracuje s odhadem nejistot.

Původní představení GLUE je v článku Bevena a Binleyho (1992). 
Podstatou je výpočet mnoha simulací (tisíců až milionů) s různými 
sadami parametrů modelu. Pro výpočet frekvence povodní použí-

váme srážkoodtokový model TOPMODEL v  kontinuální verzi, kdy 
vstupem jsou srážky modelované v hodinovém kroku simulátorem 
(modelem) srážek. Srážkový a  hydrologický model byly popsány 
v několika pracích Bevena (1986a, b, 1987), Camerona et al. (1999, 
2000, 2001) a Blažkové a Bevena (1995, 2002, 2004, 2009).

Nová generace GLUE pracuje kromě nejistot v parametrech mode-
lu také s nejistotami v hodnotách, s nimiž modelované hydrogramy 
a čáry překročení srovnáváme, v našem případě s průtoky, charak-
teristikami sněhu a sezonnosti.

Na vodním díle Skalka jsme pracovali asi sedm let (současně s prací 
na jiných projektech, viz poděkování) a v roce 2009 jsme v časopise 
Water Resources Research uveřejnili článek (Blazkova a Beven), který 
ukazuje využití nové generace GLUE na povodí nádrže Skalka – tj. 
predikční meze čáry maximálních ročních průtoků do doby opa-
kování 1 000 let (na základě modelování více než 4 000 řad o délce 
trvání 10 tisíc let v hodinovém kroku.

Prezentované výsledky byly tedy využity v několika projektech. 
Popisujeme odvození z 19 řad o délce 100 tisíc let, které splnily všech 
114 kritérií stanovených v článku Blazkova a Beven (2009) a dvou 
řad, které byly vypočteny už v roce 2007 původní metodikou GLUE. 

Použitá data
Na rozdíl od projektu „Vývoj metod pro stanovení extrémních 

povodní“, kdy jsme pracovali jen se dvěma dílčími povodími Ohře 
a  Reslavy (data prostřednictvím komise pro přeshraniční toky) 
a  malým mezipovodím na našem území a  srážkami a  teplotami 
pouze z ČR (ČHMÚ), měli jsme pro studii uveřejněnou v roce 2009 
k dispozici šest řad kulminačních průtoků a data pro srážky, teploty, 
sníh a  též hydrometrická data z  Landesamt für Wasserwirtschaft 
a řadu ze stanice Cheb před výstavbou (ČHMÚ Plzeň). Pro výpočet 
parametrů srážkového modelu byla použita řada Ing. Soboty (2000) 
v minutovém kroku ze stanice Cheb a dále denní a měsíční data z ně-
kolika stanic v povodí nebo jeho blízkosti z Deutscher Wetterdienst 
München. Kromě toho bylo nezbytné pro některé podrobné vstupy 
použít analogie s experimentálními povodími v Jizerských horách. 

Povodně jsou výsledkem konkrétních meteorologických a hydrologických pod-
mínek, které nemůžeme ovlivnit. Nicméně ničivé důsledky a škody, které povodně 
mohou způsobit, jsou ovlivněny mnoha socio-ekonomickými faktory, které je možno 
částečně ovlivnit. Je tedy žádoucí učinit co nejvíce pro zmírnění důsledků potenciální 
povodňové situace. Zkušenosti z předchozích povodní (především z povodně v roce 
2002) potvrdily, že integrace a spolupráce mezi všemi účastníky povodňové situace 
může výrazně snížit negativní dopady povodně.

Jedním z prostředků jak zlepšit integraci a spolupráci mezi účastníky povodňové 
situace je tzv. kooperativní učení, což je učení ve skupině, která spolupracuje na 
dosažení určitého cíle, v tomto případě na maximálním snížení následků povodně. 

Jako nejvhodnější konkrétní forma se jeví tzv. dispečerská simulační hra. 
Efektivita simulačních her, a tedy všeobecný prospěch a účinnost je mnohem vyšší 

než u pasivních metod učení. Dispečerských simulačních her se účastní konkrétní lidé 
s danými vlastnostmi, schopnostmi, zvyky i předsudky a také s různými zájmy v rámci 
řešené problematiky. Setkávají se zde formalizované a neformalizované podmínky, 
přístupy a reakce. Jako ve skutečném životě jsou v dispečerské simulaci cíle a informace 
definovány omezeně jak co do rozsahu, tak i kvality. Základem je dialog při přípravě 
rozhodnutí, která bývají i  s maximálním využitím technických prostředků zatížená 
vysokou mírou nejistoty.

Jde o aplikaci principů Integrovaného řízení ve vodním hospodářství (Integrated 
Water Resource Management, IWRM), které může být definováno z různých hledisek. 
Podle nezávislé informační sítě Global Water Partnership je IWRM charakterizováno 
takto: „Integrované řízení je proces, který zavádí do vodního hospodářství koordi-
novaný rozvoj a hospodaření s vodou, půdou a souvisejícími zdroji tak, aby bylo 
dosaženo maximálního možného ekonomického a sociálního prospěchu, aniž by 
byla negativně ovlivněna udržitelnost ekosystémů. IWRM je proces založený na vý-
sledcích výzkumu, na kterém mají podíl všichni, kterých se týká vodní hospodářství 
v širokém slova smyslu. IWRM tedy dává dohromady vodohospodáře, zainteresované 
osoby ze státní správy a samosprávy a akademické sféry tak, aby všichni tito účastníci 
společně zjistili, jak naplnit dlouhodobé potřeby v oblasti vodního hospodářství při 
zachování udržitelnosti a ekonomického prospěchu.“

Publikace v úvodní části přehledně shrnuje teorii týkající se simulačních her se 
zaměřením na jejich využití ve vodním hospodářství. Dále jsou probrány možnosti 
klasifikace simulačních her a též jsou uvedeny příklady simulačních her, které byly 
vytvořeny pro potřeby vodního hospodářství.

Následuje přehled simulačních her ve vodním hospodářství, jež byly vytvořeny 

a použity v ČR. Všechny dosavadní realizace simulačních her ve vodním hospodářství 
ČR jsou podrobně zhodnoceny a jsou uvedeny hlavní poznatky a zkušenosti z těchto 
her. Dále jsou popsány možnosti přístupu k hodnocení simulačních her.

Hlavním tématem publikace je hodnocení dispečerské simulační hry, která se 
odehrála 11. listopadu 2008 na půdě státního podniku Povodí Ohře. Celá akce byla 
realizována v rámci projektu EU NeWater v případové studii Labe. Hlavními organizátory 
byly Povodí Ohře, státní podnik, VÚV TGM v Praze a ČHMÚ Praha a Ústí nad Labem. 

Tato dispečerská simulační hra byla hodnocena z vodohospodářského a sociolo-
gického hlediska. Vodohospodářské hodnocení spočívalo v porovnání výsledků všech 
týmů, včetně ukázky reakce na dostupné hydrologické předpovědi ve vybraných 
profilech a nádržích.

Hlavním cílem sociologického hodnocení bylo především získat zpětnou vazbu 
od účastníků hry i pozorovatelů v centru řízení hry, zjistit postoje a očekávání členů 
hráčských skupin, zhodnotit přínosy dispečerské simulace a poskytnout doporučení 
pro příští opakování dispečerské simulační hry.

Tato realizace dispečerské simulační hry měla ukázat značné nejistoty a někdy neú-
plnosti vstupních informací pro rozhodování často v časové tísni a zdůraznit potřebu 
vzájemného porozumění a úzké spolupráce všech zúčastněných odborníků a institucí 
během skutečné povodňové situace. Z výsledků sociologického hodnocení vyplynulo, 
že tohoto cíle bylo dosaženo.

Obecně je příprava pro dané účely vhodné dispečerské simulace náročná na finanční 
i lidské zdroje. Řešená problematika, struktura rolí a interakce mezi jednotlivými slož-
kami hry musí být předem podrobně definovány. Například v případě, kdy tématem 
je řízení povodně, je nutné správně uvážit rozložení a objem srážek. Dále je velmi 
důležitý časový rámec (celková doba, počet rozhodovacích kroků, v případě simulace 
operativního řízení čas poskytnutý pro rozhodování). 

Pojetí a návrh struktury dispečerské simulace vyplývají z jejího účelu. Simulační hry 
navržené povšechně bez ohledu na zázemí, schopnosti a dovednosti jejich předpo-
kládaných účastníků mají omezené šance na úspěch.

Simulation Games on Flood Operational Management: a Tool for the Integrat-
ed Strategy of Flood Control (M. Martínková, P. Eger, V. Klečka, V. Blažek, Š. D. 
Blažková, V. Krysanova)
Praha, VÚV TGM, 2012, 70 s. ISBN 978-80-87402-18-4.

Mgr. Marta Martínková
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Jedná se např. o řadu teplot v hodinovém 
kroku pro odvození parametrů Fourierovy 
transformace a  parametrů autokorelace 
v průběhu teplot během dne, dále odhadu 
příspěvku horizontálních srážek k celkové-
mu množství (Tesař, nepublikovaná data) 
a o poznatky o zákonitostech tvorby odtoku 
v povodí, které nelze získat z rutinních dat. 
Přehled rozdělení povodí na šest dílčích 
podpovodí je v tabulce 1.

Metoda
Modely jsou podrobně popsány v  elek-

tronické příloze na serveru časopisu Water 
Resources Research (Electronic supplement 
k článku Blazkova a Beven, 2009) a v češtině 
v článku Blažkové a Bevena (1995; jen frek-
venční TOPMODEL). Zde tedy jen stručně: 
TOPMODEL je založen na principu proměnlivých nasycených ploch, 
které se rozšiřují v průběhu srážkové epizody. Obvykle jsou nasyceny 
nebo skoro nasyceny pouze plochy v bezprostřední blízkosti toků. Při 
extrémních srážkách (např. nad 70 mm/h) může být (krátkodobě, tj. 
několik hodin) nasyceno „celé povodí“ včetně svahů dále od toku. Na 
nasycených plochách se tvoří povrchový odtok, protože hladina vody 
je v úrovni terénu nebo nad ní, a voda se tedy nemůže vsakovat. V pří-
rodě však pozorujeme velkou variabilitu a heterogenitu – chování 
povodí může být jiné o půl metru dál. TOPMODEL jsme ve spolupráci 
s Lancaster Environment Centre doplnili o model pro ukládání sněhu 
a tání. Srážkový simulátor jsme doplnili o přesun srážky přes velké 
povodí, původně pro Želivku (Blazkova a Beven, 2004).

TOPMODEL, simulátor srážek a model tání sněhu mají řadu pa-
rametrů, které je třeba určit. Při použití metody odhadu nejistoty 
GLUE vzorkujeme parametry z  fyzikálně rozumných rozmezí. Tím 
dostaneme mnoho (desetitisíce) sad parametrů. S  těmito sadami 
modelujeme řady o stejné délce, jako je délka pozorované průtokové 
řady. Mnoho sad parametrů produkuje neakceptovatelné výsledky. 
Takové řady vyloučíme z dalšího zpracování.

Na povodí nádrže Skalka jsme se několikrát vraceli k použitému 
modelu a upravovali ho. To lze v hydrologii očekávat vždycky, když 
pracujeme s vnitřními proměnnými, nejen s průtoky v závěrovém 
profilu, protože každé povodí je unikát (viz článek Bevena, 2000). 
Museli jsme doplnit závislost srážek a teplot na výškovém gradientu 
– čili počítat akumulaci a tání sněhu v několika zónách (na rozdíl od 
Želivky, kde jsme měli jen horní a dolní povodí). Největší potíže nám 
dělalo mezipovodí č. 2 (tabulka 1), tj. Eger od stanice Marktleuthen 
ke stanici Hohenberg, což může být způso-
beno geologií a/nebo malými elektrárnami, 
popř. rybníčky. Tento efekt asi neovlivní velké 
povodně, potíž byla v čáře trvání průtoků. 
Kvůli tomu jsme upravili výpočet čáry po-
klesu průtoků (nyní je ze dvou úseků). Při 
hledání vhodných vln ovšem vyšlo najevo, že 
metoda zřejmě vybírá takové vlny v profilu 
Marktleuthen, které mají delší trvání – jsou 
podobné vlnám v profilu Hohenberg, proto-
že přitom vycházejí lépe čáry trvání v profilu 
Hohenberg. Několik vln z obou profilů jsme 
dostali od pracoviště dispečinku Povodí 
Ohře, s. p., před několika lety a  byly mezi 
nimi vlny delší i kratší a špičatější, ale je vidět, 
že by bylo vhodné i  toto kritérium použít 
a model ještě upravit. Samozřejmě přitom 
také záleží na tom, zda je srážkou zasaženo 
celé dílčí povodí.

Kritéria pro akceptovatelné 
výsledky (limits of acceptability 
v článku Blazkova a Beven, 2009)

V nové generaci metody GLUE stanovíme 
kritéria před začátkem simulací. V  případě 
průtoků požadujeme, aby modelované 
kvantily průtoků byly uvnitř nejistot měření. 

Obr. 1. Řada a1 s pravděpodobností odpovídající době opakování 100 tisíc let (červené kroužky 
jsou povodně s pravděpodobností nižší) vypočtená v roce 2007 s použitím původní metody 
GLUE; vyneseny jsou jednotlivé roční maximální (hodinové) průtoky
Fig. 1. Annual maxima of 100 thousand years series; red circles are floods with exceedence 
probability less than that corresponding to 10 thousand year return period

Č. 
dílčího 
povodí

Název Plocha 
dílčího 
povodí 
[km2]

Měření průtoků Délka 
pozorování 

roky

Průměrná 
povodeň 

[m3/s]

Odhad 100leté 
povodně [m3/s]

1 upper Eger 114,420 Marktleuthen 67 20,28 50,37
2 lower Eger 209,376 Hohenberg 37 29,94 74,38
3 upper Roeslau 130,65 Lorenzreuth 39 22,64 56,25
4 Kossein 94,82 Marktredwitz 34 15,91 39,52
5 lower Roeslau 91,11 Arzberg 28 53,86 133,80
6 Ohře 31,3240 Cheb 60 89,98 223,52

Tabulka 1. Přehled dílčích povodí v povodí horní Ohře
Table 1. Overview of subcatchments in the upper Eger basin

1st column: num of subcatchment, 2nd name of river, 3rd area of subcatchment, 4th site of flow gauge, 
5th length of observation in years, 6th mean flood, 7th estimate of 100-year flood

Srovnáváme zvlášť odchylky kladné a záporné. Pracovali jsme s prv-
ními čtyřmi kvantily čáry překročení, tj. do 10leté povodně, protože 
u  větší N-letosti se už výrazně projevuje nejistota z  extrapolace. 
Měřenými i modelovanými řadami jsme metodou L-momentů podle 
Hoskinga (1997) proložili Wakebyho rozdělení (pětiparametrické).

Dalšími kritérii jsou shoda na devíti kvantilech čáry trvání prů-
toků – rovněž musí modelované čáry ležet uvnitř nejistoty měření 
vypočtené z  dat pro hydrometrování. U  sněhu hodnotíme čtyři 
první kvantily čáry překročení maximálních ročních vodních hodnot 
sněhu. Z měřených dat byly vypočteny meze nejistoty fuzzy regresí 
v závislosti na nadmořské výšce stanice. Poslední skupinou kritérií 
je sezonnost maximálních ročních průtoků. Zhruba 80 % z nich se 
vyskytuje v zimním období. Meze nejistoty byly stanoveny zhruba 
tak, aby obsahovaly údaje ze všech dílčích povodí s mírným přesa-
hem. S čarou překročení v profilu Cheb před výstavbou nádrže jsme 
nepracovali – ponechali jsme ji jako kontrolní. Celkem jsme měli 
114 kritérií. Tato kritéria splnilo 39 simulací, některé však byly velmi 
podobné, proto jsme nakonec dál pracovali s 19 z nich.

Meze nejistoty a dlouhé simulace
Meze nejistoty se sestrojují z kumulativních čar na každém kvan-

tilu (nasčítávají se hodnoty setříděných simulací). Protože jsme měli 
málo simulací, které splňovaly všechny podmínky, rozhodli jsme 
se meze kritérií trochu rozšířit, a to pro všechna kritéria ve stejném 
poměru. K tomu jsme využili Pareto optimalizaci, čímž jsme získali 
víc než 4 000 simulací, a s nimi jsme vypočetli predikční meze čáry 
překročení maximálních ročních průtoků (Blazkova a Beven, 2009).
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Výpočet řad dlouhých 100 tisíc let
Modernizace paralelního systému nám umožnila pro projekt 

COST, WATCH a pro Povodí Ohře, s.p., pracovat již se 100tisíciletými 
řadami, takže nad požadovanou hodnotou s  průměrnou dobou 
opakování 10 tisíc let máme v každé simulaci devět nebo deset po-
vodní vyšších. V obr. 1 (řada a1 z roku 2007) jsou tyto vyšší povodně 
vyneseny červeně, nižší povodně jsou vyznačeny jako menší modrý 
kroužek). Na vybrané řadě č. 5 ukazujeme názorně nejistotu, která 
vzniká náhodnými realizacemi téhož procesu. Kromě 100tisícileté 
řady (obr. 2, graf vlevo nahoře) jsme v tomto obrázku vynesli tutéž 
100tisíciletou řadu jako 10 desetitisíciletých řad, 100 tisíciletých 
řad a 1 000 stoletých řad. Zde je vidět ohromné rozpětí na 100leté 
povodni (hodnota 4,6 na vodorovné ose grafu vpravo dole), čili 100 
až 590 m3/s. Na kvantilu 1 000leté povodně (graf vlevo dole) vidíme 
rozpětí asi 210 až 590 m3/s (hodnota na ose x je 6,91) a na kvantilu 
9,21 (10tisíciletá povodeň) od 390 do 590 m3/s (graf vpravo nahoře). 
To znamená, že povodně, které ve skutečnosti mají pravděpodobnost 
nižší, než jaká odpovídá 10tisícileté povodni, se dostaly do některých 
kratších realizací.

Predikční meze kulminačních průtoků
V souboru vypočtených řad je průtok s 10tisíciletou průměrnou 

dobou opakování nejčastěji mírně nad hodnotou 400 m3/s. Upozor-
ňujeme, že pro výpočet nebyla použita hodnota PMP (pravděpo-
dobná maximální srážka), nýbrž hodnoty modelované z měřených 
hodnot s použitím exponenciálního nebo gamma rozdělení. PMP 
bylo použito pouze k vyřazení simulací, které příliš překračují PMP 
po redukci na plochu povodí.

Dvě řady však modelují hodnoty podstatně vyšší než 400 m3/s. 
Návrhovou hodnotu můžeme proto uvažovat v  rozmezí 400 až 
800 m3/s. 

Výběr povodňových hydrogramů
Model pracuje v hodinovém kroku, takže není možné ukládat celé 

průběhy všech hydrogramů. Zároveň se předem neví, která N-letost 

Obr. 2. Rozbor prvku náhodnosti realizací v řadách maximálních ročních průtoků
Fig. 2. Analysis of the randomness in realisations of flood series of various lengths (this is a single 100 thousand years series subdivided in several ways)

bude patřit ke které velikosti, takže dat z povodní nad určitým pra-
hem by také bylo velmi mnoho (kromě průtoků, srážek a sněhu se 
ukládají ještě další proměnné). Proto počítáme s každou vybranou 
sadou parametrů nejdříve 20 pětitisíciletých řad a ukládáme roční 
maximum v každé sezoně a číslo povodně. Rozdělení na kratší úseky 
je výhodné i vzhledem k nebezpečí výpadku proudu (záložní baterie 
udrží systém jen na několik minut). Z uložených dat vybereme podle 
zvolených kritérií čísla vln a ta zadáme do opakovaného výpočtu jako 
další vstup, aby se u nich uložil celý průběh průtoků, srážek, vodní 
hodnoty sněhu a dalších proměnných.

Ze zkušenosti dispečinku Povodí Ohře i z německých dat je zřej-
mé, že nejvíce povodňových vln vzniká v zimním období, většinou 
s příspěvkem tání ze sněhu. Model reprodukuje tento fakt a  také 
to, že se jedná obvykle o vlny do 250 m3/s. Vlny z tání mohou mít 
prakticky libovolný tvar, což je způsobeno nejen chodem teplot, 
ale i skládáním vln z jednotlivých dílčích povodí. Tyto povodně se 
však nepřibližují k hodnotě kapacity přelivů, a proto by nebyly pro 
posouzení rozhodující.

Měřená data zároveň ukazují, že povodňová vlna (bez příspěvku 
tání) může vzniknout v kterémkoliv období, ale v létě a zejména na 
podzim je jich méně. Největší vlny vznikají z deště (často s vysokou 
intenzitou, tj. přes 40 mm/h po dobu několika hodin, s  různým 
kolísáním) na nasycené povodí – tedy nejčastěji na jaře. Často bývá 
vysokou intenzitou zasažena jen část povodí. I u některých letních 
vln se ukazuje skládání příspěvků z  dílčích povodí, a  vzniká tedy 
trochu delší vlna s podružným vrcholem.

Závěr
Z dosavadního výzkumu vyplynulo, že za rozumné rozmezí návr-

hových kulminačních průtoků považujeme 400 až 800 m3/s, jež nám 
vyšlo ze simulací, které považujeme za přijatelné.

Prvek náhodnosti v realizacích hydrologických procesů je velmi 
významný, a to jak u pozorovaných, tak u modelovaných realizací, 
sady parametrů jen málo odlišné od akceptovaných mohou dávat 
vyšší kulminace. 
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Pro další dokreslení uvádíme, že čáry překročení modelované jako 
10 tisíc různých realizací s  jednou sadou parametrů splňují úplně 
všechna kritéria jen pro několik realizací. To považujeme za hlavní 
důvod proč zahrnout do výpočtu i simulace, které nemají všechna 
kritéria splněna (ale liší se velmi málo).

Otázkou zůstává, jaká pravděpodobnost by se měla zvolit pro 
predikční mez (95% znamená, že 5 % povodní může být vyšších). 
Odpověď na tuto otázku by měla být hledána důkladným zvažová-
ním rizik v diskusi mezi zúčastněnými z praxe a z výzkumu (včetně 
meteorologů) a s uvážením vyšší variability a případného zvýšení 
teplot způsobených klimatickou změnou.

Poděkování
Práce jsme zahájili v  grantu MŽP Vývoj metod pro stanovení 
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a Labe V (Antropogenní tlaky na stav půd, vodní zdroje a vodní 
ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe). V nedávné 
době byl výzkum podpořen nejvíce z  grantu MŠMT (OC10024) 
vztahujícímu se k projektu EU COST FloodFreq, projektu EU a MŠMT 
WATCH a  spolupráce s  Povodím Ohře, s.p. Za data děkujeme 
ČHMÚ, Landesamt für Wasserwirtschaft a Deutscher Wetterdienst 
München. Dále děkujeme Ing. Josefu Hladnému, CSc., za založení 
experimentálních povodí v  Jizerských horách a ČHMÚ za jejich 
udržování v  chodu, odkud stále čerpáme experimentální data 
a poznatky použitelné k práci na dalších případových studiích.

Literatura
Beven, K.J. (1986a) Hillslope runoff processes and flood frequency characteristics. 

In: Abrahams, A.D. (ed.) Hillslope Processes. Boston: Allen and Unwin, 187–202.
Beven, K.J. (1986b) Runoff production and flood frequency in catchments of order n: 

an alternative approach. In: Gupta, V.K., Rodriguez-Iturbe, I., and Wood, E.F. (eds) 
Scale Problems in Hydrology. Dordrecht: Reidel, 107–131.

Beven, K.J. (1987) Towards the use of catchment geomorphology in flood frequency 
predictions. Earth Surf. Process. Landf. V12(1), 69–82.

Beven, K.J. (2000) Uniqueness of place and the representation of hydrological processes. 
Hydrology and Earth System Sciences, 4(2), 203–213. 

Beven, K.J. (2006) A manifesto for the equifinality thesis. J. Hydrology, 320, 18–36.
Beven, K.J. (2009) Environmental Modelling: An Uncertain Future? London: Routledge. 
Beven, K.J. and Binley, A.M. (1992) The future of distributed models: model calibration 

and uncertainty prediction. Hydrological Processes, 6, 279–298.
Beven, K.J. and Freer, J. (2001) Equifinality, data assimilation, and uncertainty estima-

tion in mechanistic modelling of complex environmental systems. J. Hydrology, 
249, 11–29.

Blažková, Š. a  Beven, K.J. (1995) Modelování čar překročení maximálních průtoků 
frekvenční verzí TOPMODELu. J. Hydrol. Hydromech., 43, 3, 148–172.

Blazkova, S. and Beven, K.J. (1995) Frequency version of TOPMODEL as a tool for assess-
ing the impact of climate variability on flow sources and flood peaks. J. Hydrol. 
Hydromech., 43, 392–411.

Blažková, Š. aj. (1997) Vývoj metod pro stanovení extrémních povodní. Zpráva VÚV 
TGM v projektu VaV 510/3/97. Praha, listopad 1997.

Blazkova, S. and Beven, K.J. (1997) Flood Frequency Prediction for data limited catch-
ments in the Czech Republic using a stochastic rainfall model and TOPMODEL. 
J. Hydrol., 195, 256–278.

Blazkova, S. and Beven, K.J. (2002) Flood Frequency Estimation by Continuous Simula-
tion for a Catchment treated as Ungauged (with Uncertainty). Water Resources 
Research 38(8), 10.1029/2001WR000500.

Blazkova, S. and Beven, K.J. (2004) Flood frequency estimation by continuous simulation 
of subcatchment rainfalls and discharges with the aim of improving dam safety 
assessment in a large basin in the Czech Republic. J. Hydrology, 292, 153–172

Blazkova, S., Beven, K., Tacheci, P., and Kulasova, A. (2002) Testing the distributed 
water table predictions of TOPMODEL (allowing for uncertainty in model cali-
bration): the death of TOPMODEL? Water Resources Research, 38(11), W01257, 
10.1029/2001WR000912.

Calver, A., Lamb, R., and Morris, S.E. (1999) River flood frequency estimation using 
continuous runoff modelling. Proc. Instn. Civ. Engrs., Water, Maritime, Energy, 
136, 225–234.

Cameron, D., Beven, K.J., Tawn, J., Blazkova, S., and Naden, P. (1999) Flood frequency 
estimation by continuous simulation for a  gauged upland catchment (with 
uncertainty). J. Hydrology, 219, 169–187.

Cameron, D., Beven, K., and Naden, P. (2000) Flood frequency estimation under climate 
change (with uncertainty). Hydrology and Earth System Sciences, 4(3), 393–405.

Cameron, D., Beven, K.J., and Tawn, J. (2001) Modelling extreme rainfalls using a mo-
dified random pulse Bartlett-Lewis stochastic rainfall model (with uncertainty). 
Adv. Water Resour., 24, 203–211.

Cameron, D. (2006) An application of the UKCIP02 climate change scenarios to flood 
estimation by continuous simulation for a gagued catchment in the northeast 
of Scotland, UK (with uncertainty). J. Hydrol., 328 (1), 212–226.

Hosking, J.R.M. (1997) Fortran routines for use with the method of L-moments, Version 
3.02. IBM Res. Rep. RC 20525 (90933), IBM Research Division, Almaden.

Hosking, J.R.M. and Wallis, J.R. (1997) Regional Frequency Analysis. Cambridge University 
Press, 224 p.

Sobota, J. (2000) Vývoj metod pro stanovení extrémních povodní. Zpráva výzkumného 
úkolu. Datová příloha. VÚV TGM.

Ing. Šárka Blažková, DrSc.
VÚV TGM, v.v.i., Praha

Sarka_Blazkova@vuv.cz
Příspěvek prošel lektorským řízením.

Research into theoretical flood hydrographs for the Skalka dam 
with a long average return period (Blazkova, S.)

Key words
floods with long return periods – safety of dams – frequency TOPMODEL 
– limits of acceptability in GLUE

The contribution deals with theoretical flood waves (peak, 
volume, shape of hydrograph) on the example of the Skalka dam 
(catchment about 600 km2, most of it lying in Germany on Eger 
– Ohře and Roeslau – Reslava). The research has been done for 
events with the probability corresponding to 10 thousand years 
return period. For this series of precipitation, temperature, runoff 
and snow water equivalent of the length of 100 thousand years 
have been modelled in hourly timestep. The computation was car-
ried out within the framework of the new generation of Prof. Keith 
Beven’s Generalised Likelihood Uncertainty Estimation (GLUE).
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Hydrologické rekultivace 
jako subsystém rekultivační 
transformace krajiny
Stanislav Štýs

Klíčová slova
krajina – ekologie – půda – voda – klima – biota – lom – důl – uhlí 
– výsypka – poklesová kotlina – rekultivace – renaturalizace – reso-
cializace

Souhrn
Velkoplošná těžba uhlí deformuje svými vlivy všechny subsystémy 

dotčené krajiny. Rekultivace území není jen obnovou jednotlivých 
pozemků, v souladu s horním zákonem, je odstraňováním škod na 
krajině komplexní úpravou území a územních struktur. Tato zákon-
ná direktiva je naplňována již desítky let souborem opatření, jejichž 
jádrem jsou zemědělské, lesnické a hydrologické rekultivace, které 
v těchto vztazích sehrávají infrastrukturální funkci. Je to zřejmé 
z desatera strukturálních schémat, která se snaží o zprůhlednění 
této složité problematiky. V podkrušnohorských revírech bude v ča-
sovém horizontu do ukončení těžby v Mostecké a Sokolovské pánvi 
zrekultivováno 35 600 hektarů, z toho asi 6 000 hektarů budou vodní 
plochy o objemu cca 2,3 mld. m2 vody.

u

Management rekultivací
Velkoplošná těžba hnědého uhlí v Mostecké a Sokolovské pánvi 

postupně transformuje strukturu i funkce velkých územních celků této 
podkrušnohorské krajiny. Úkolem těžebních společností je, všechna 
těžbou postižená území rekultivovat. Horní zákon jim ukládá „od-
straňovat škody na krajině komplexní úpravou území a územních 
struktur“. Základním smyslem této rekultivace je taková obnova všech 
těžbou narušených území krajiny, která by se obyvatelům tohoto 
území stala opět ekologicky vyváženým, ekonomicky potenciálním, 
zdravým, esteticky působivým prostorem, vhodným pro příznivé ži-
votní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 
obyvatel tohoto území. Již od padesátých let minulého století je tato 
premisa postupně uplatňována především soustavou zemědělských, 
lesnických a hydrologických rekultivací.

Hydrologická problematika má v těchto souvislostech infrastruk-
turální povahu, probíhá všemi subsystémy tematiky těžba – devastace 
– rekultivace. Velmi složité vazby, které se 
snaží tuto tematiku zprůhlednit, jsou zřej-
mé z následujícího desatera strukturálních 
schémat.

Výsledky a perspektiva
Až dosud byly v podkrušnohorských reví-

rech rekultivace orientovány převážně les-
nicky, zemědělsky a v příměstských okrscích 
volnočasově (hlavně parky, hřiště, sportoviště, 
zahrádkářské osady, koupaliště apod.). Hydro-
logické způsoby byly zpočátku uplatňovány 
pouze v menším rozsahu na poklesech po 
hlubinné těžbě a zaplavováním zbytkových 
jam malolomů, později lomů středních ka-
pacit, pokud nebyly využity pro zakládání 
skrývkových zemin, komunálních či průmy-
slových odpadů. Příkladem takovýchto akcí 
je např. vodní nádrž u Mariánských Radčic, 
vzniklá na poklesech lomu Kohinoor, v Mos-
tecké pánvi jezero Gustav (foto 1), jezero 
Barbora (foto 2) a na Sokolovsku koupaliště 
Michal. V současném období, které je cha-
rakterizováno útlumem těžby uhlí, postupně 
končí i životnost velkolomů, čímž dozrál čas 
k významně většímu uplatňování hydrologic-
kých rekultivací rozsáhlých zbytkových jam. 
Na Sokolovsku to je rozpracovaná rekultivační 
akce Jezero Medard, v Mostecké pánvi Mos-

tecké jezero v sousedství města Mostu a jezero Milada v příměstské 
zóně krajské metropole Ústí nad Labem. V sousedství Mostu to jsou 
jezero Matylda v bývalém lomu Vrbenský (fota 3a, b) a rekreační areál 
v bývalém lomu Benedikt (fota 4a, b).

Hydrologický program rekultivací je historickou šancí únosnému 
rozvoji území obou podkrušnohorských pánví, což je zřejmé z přehle-
du (tab. 1) předpokládaných parametrů jezer lokalizovaných ve zbyt-
kových jamách velkolomů v časovém horizontu do ukončení těžby.

V obou podkrušnohorských pánvích tak vzniknou v rámci rekultivací 

Foto 1. Lomové jezero v bývalém lomu Gustav I na Ústecku (2010)

Foto 2. Rekreačně atraktivní jezero v bývalém lomu Barbora na 
Teplicku (2007)

Foto 3a, b. Bývalý lom Vrbenský v sousedství Mostu. Foto 1965 a 2012

Foto 4a, b. Severní část bývalého lomu Benedikt je součástí rekreační zóny Mostu. Foto 1968 
a 2010
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Název lomu předpoklad 
zahájení napouštění

plocha hladiny 
(ha)

Objem vody  
(mil. m3)

Hloubka vody
prům. max.

Mostecká pánev
Bílina
Chabařovice
Ležáky

po r. 2050
napuštěno

2008

1 145,0
266,0
311,1

645,0
35,0
68,9

56,0
15,6
22,4

170,0
23,3
75,0

ČSA
Vršany
Březno

2020
2050
2038

681,0
390,0

1 083,2

264,1
73,6

248,0

33,7
18,8
22,9

130,0
40,0
75,8

Sokolovská pánev
Medard
Jiří

2010
2038

485,5
1 322,3

136,5
514,9

26,5
40,6

50,0
93,0

Tab. 1. Hydrologický program rekultivací (viz [6])rozsáhlá lomová jezera o výměře vodní hladiny 
cca 6 000 ha a objemu cca 2,3 mld. m3 vody. 
(Největším jezerem Čech bylo Komořanské 
jezero, původně na ploše 5 600 ha). Připo-
meňme, že v současném období je v České 
republice dle statistických přehledů 24 140 
vodních nádrží a rybníků s celkovým objemem 
cca 5,5 mld. m3 vody.

Vztah rekultivačních vodních děl k ostat-
ním způsobům rekultivací je zřejmý  ze 
souboru strukturálních schémat (schéma 
1 až 10):

Závěr
Hydrologické rekultivace jako celek, avšak 

především výstavba lomových jezer, se bu-
dou velmi významně podílet na obnově post-těžební krajiny v obou 
podkrušnohorských pánvích. Především významně zvýší retenční 
a akumulační kapacitu tohoto území, což je závažné především 
v souvislostech s tendencí oteplování a s volnočasovou orientací re-
kultivací. Perspektivu zde má i hydroenergetické využití zaplavených 
zbytkových lomů (hlavně ČSA). Každá krizová situace má zpravidla 
i druhou stránku mince. Je tomu tak i v podkrušnohorské oblasti, kde 
je dlouhodobě těženo hnědé uhlí s extrémně nepříznivými dopady na 
dotčený prostor krajiny. Tato destrukce má i výhodu, a to v podobě 
mimořádně velké disponibility těžbou uvolňovaných pozemků, která 
je východiskem a odrazovým můstkem mnoha možností tuto krajinu 
regenerovat. Díky vhodnému klimatu a rekultivaci, jejímiž klíčovými 
složkami jsou biotické a hydrologické prvky krajiny, se charakter 
charakter této oblasti postupně mění v území s novým geniem loci, 
orientovaným na cestovní ruch, na společensky účelné využívání 
volného času v nové rekreační krajině nadregionálního významu. 
A krystalizačními jádry rekultivace budou především lomová jezera.
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Již více než 20 let nabízíme
zákazníkům na českém trhu
technickou podporu, návrhy
řešení a dodávky komponent.

Přírodní zdroje včetně pitné vody jsou čím dál hůře dostupné.
Moderní materiály a technologie, které tyto zdroje pomáhají
chránit, dnes již nedostupné nejsou. Sledujeme nejnovější trendy
vývoje a výsledky aplikovaných výzkumů a spolupracujeme
s dalšími profesionály, abychom všem, kdo potřebují vyřešit
projekt, stavbu anebo provoz čistírny odpadních vod, mohli dopo-
ručit to nejlepší řešení.
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naturalization – resocialization

Large-scale coal mining by its activities distorts its subsystems of 
the influenced landscape. Reclamation of land, in accordance with 
the Act, is not just a restoration of land, but it also removes damage 
to the landscape by comprehensive treatment of the land and ter-
ritorial structures. This statutory directive and its measures have 
been implemented already for decades. It represents the core of the 
agricultural, forestry and hydrological restoration, which play an 

infrastructural function in these relations. This is evident from the 
ten structural schemes that seek transparency of this complex issue. 
In Krušné hory districts, about 35,600 ha of land will be reclaimed, 
of which about 6,000 ha of water surface with a volume of about 
2.3 billion m2 of water over the period till the end of mining in the 
Most and Sokolov pan.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. června 
2013. 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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Výsledky 1. etapy 
národní inventarizace 
kontaminovaných míst 
(NIKM)
Zdeněk Suchánek, Jiří Tylčer 

Klíčová slova
kontaminovaná místa – staré zátěže – metodika inventarizace – da-
tabáze SEKM – národní inventarizace

Souhrn
Stávající systém evidence kontaminovaných míst (SEKM) je 

přírůstkovou databází a je využitelným zdrojem informací o kon-
taminacích půd a horninového prostředí. Nepodchycuje však 
všechny zjistitelné kontaminované a potenciálně kontaminované 
lokality v ČR. Proto byl Ministerstvem životního prostředí zadán 
úkol vytvořit podmínky pro modernizaci databáze a pro prove-
dení plošné inventarizace, tj. získání co nejúplnějšího přehledu 
o kontaminovaných lokalitách na území celého státu. První etapa 
Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM), řešená jako 
projekt Operačního programu Životní prostředí, končí v roce 2013. 
Připravená metodika byla úspěšně ověřena na 10 % území. Ověřo-
vací práce přinesly řadu kvalitativních a kvantitativních poznatků 
o charakteru nově evidovaných lokalit, což umožnilo jejich zatřídění 
do zavedených kategorií priorit. Na základě získaných údajů je 
možné odhadnout očekávaný počet nově evidovaných lokalit pro 
celé území ČR a navrhnout postup celoplošné inventarizace včetně 
časové a finanční náročnosti 2. etapy NIKM (2013–2015). Součástí 
řešení je také vytvoření udržitelného informačního systému o kon-
taminovaných místech.

u

1. Význam databáze kontaminovaných míst
Databáze lokalit s kontaminací horninového prostředí je důležitým 

nástrojem pro výkon státní správy na úsecích ochrany vod, ochrany 
půd a dalších sledovaných zájmů ochrany životního prostředí a zdraví 
obyvatel. Má svůj význam i pro územní plánování a pro schvalování 
nové výstavby, pro řízení ochrany kvality podzemních a povrchových 
vod, pro zpracovávání různých zpráv a podkladových materiálů 
k problematice životního prostředí.

Databázi kontaminovaných míst potřebuje Ministerstvo životního 
prostředí (MŽP) jako poskytovatel informací o výsledcích geologických 
prací, které mohou mít vliv na vypracování územně plánovací doku-
mentace a na životní prostředí, jak to určuje § 13 zákona č. 62/1988 
Sb., o geologických pracích, v platném znění. V daném případě jde 
o územně analytické podklady k jevu 64 – staré zátěže a kontami-
nované plochy – podle vyhlášky MMR č. 500/2006 Sb. (vyhláška 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 
a o způsobu evidence územně plánovací činnosti) na základě staveb-
ního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.). Databázi SEKM využívá MŽP 
také pro potřeby reportingu orgánům Evropské unie.

Databáze je rovněž důležitá i pro podchycení a hodnocení konta-
minace podzemních vod a pro bilancování kontaminační zátěže po-
vodí podle požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2006/118/ES o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhor-
šováním stavu a podle požadavků směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství 
v oblasti vodní politiky a které jsou promítnuty i do českého zákona 
o vodách č. 254/2001 Sb. v platném znění.

Nezbytnost vést evidenci kontaminovaných míst vyplývá rovněž ze 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti 
za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na život-
ním prostředí a její transpozice zákonem č. 167/2008 Sb., o předchá-
zení a nápravě ekologické újmy. Vedení evidence kontaminovaných 
lokalit ve výhledu předpokládá i připravovaná evropská směrnice 
o půdě. Důraz na tuto problematiku je kladen již v dokumentu Evrop-
ské komise KOM(2006)231 – Tematická strategie pro ochranu půdy 
a ve zprávě komise o provádění této strategie z února 2012.

Databáze o kontaminovaných místech na lokalitách je potřebná 
i pro efektivní výkon státní správy na úseku ochrany zemědělské půdy 
ve smyslu § 3 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF.

V neposlední řadě má význam databáze SEKM i pro širokou ve-
řejnost jako zdroj informací o jedné ze složek životního prostředí. 
Právo na přístup k nim vyplývá ze zákona č. 123/1998 Sb., o právu 
na informace o životním prostředí. Velmi významná může být 
databáze jako zdroj důležitých informací při převodech vlastnictví 
nemovitostí.

2. Současná úroveň znalostí o kontaminovaných 
místech ČR

Kompletní informace o lokalitách s kontaminací nebo potenciální 
kontaminací horninového prostředí na území České republiky dnes 
není k dispozici. Nejrozsáhlejší informaci o kontaminovaných lokali-
tách v ČR soustřeďuje až dosud databáze SEKM (www.sekm.cz), řízená 
MŽP a navazující na starší systém SESEZ, založený v devadesátých 
letech minulého století. Databáze SEKM soustřeďuje v současnosti 
kolem 7 tisíc lokalit, ale v žádném případě ji však nelze považovat za 
zdroj, který by podchycoval všechny kontaminované a potenciálně 
kontaminované lokality v ČR.

Poměrně reprezentativně a do značné hloubky jsou v databázi 
SEKM podchyceny lokality po Sovětské armádě a několik set lokalit, 
které byly, jsou či budou ověřovány a sanovány v rámci tzv. ekologic-
kých smluv s bývalým FNM ČR, jehož agendu dnes nadále vede Mi-
nisterstvo financí. Podchyceny jsou některé kontaminované pozemky 
z restitucí a menší množství lokalit, které byly řešeny z prostředků 
MŽP či krajských úřadů. Dále obsahuje databáze značný počet sta-
rých skládek různého druhu a velikosti, které byly mapovány v rámci 
několika samostatných celostátních projektů nebo v rámci různých 
akcí, zabezpečovaných zejména bývalými okresními i obecními 
a městskými úřady. Úplnost a informativní hodnota těchto dat je velmi 
různorodá. Důležitým rozšířením databáze bylo v roce 2010 zařazení 
výsledků inventarizace výskytu perzistentních organických látek na 
území ČR, která probíhala jako projekt MŽP.

Systém, na kterém je dnes databáze SEKM provozovaná, neodpo-
vídá dnešním požadavkům na práci s daty, na interaktivní spolupráci 
s moderními geografickými informačními systémy a dalšími interpre-
tačními aplikacemi, ani není připraven k interaktivnímu předávání 
dat mezi centrální databází a jednotlivými klienty. Stávající struktura 
systému reflektuje jeho dlouhý a složitý vývoj a postupné modifikace 
podle vyvíjejících se názorů na jeho primární účel i na obecnou pro-
blematiku hodnocení závažnosti kontaminace.

Vedle SEKM existují i další dílčí datové zdroje o kontaminovaných 
či potenciálně kontaminovaných místech. Různé přehledy prioritních 
environmentálních problémů mají či měly pro vlastní potřebu zpraco-
vány ČIŽP, krajské úřady i některé obce. Určité seznamy starých zátěží 
ve sféře své působnosti mají i některá ministerstva, některé instituce 
nebo velké podniky s celostátní působností (zpravidla státní podniky 
či podniky s majoritou státu). Všechny uvedené přehledy však nemají 
jednotný formát, často se liší i úhlem pohledu, rozdílná je i jejich úro-
veň, žádný z nich nelze považovat za vyčerpávající. Velmi často byly 
informace v těchto datových zdrojích pořízeny v rámci jednorázových 
kampaní, bez zajištění následných aktualizací.

3. Příprava národní inventarizace kontaminovaných 
míst (NIKM)

Z dosud uvedeného vyplývá, že pokud má databáze kontamino-
vaných a potenciálně kontaminovaných míst sloužit požadovaným 
účelům, je nezbytné realizovat plošnou inventarizaci, která zajistí 
získání přehledu o takových lokalitách na území celé republiky. 
Koncept NIKM je v souladu s cíli a opatřeními obsaženými ve Stra-
tegickém rámci udržitelného rozvoje (UV č. 37/2010), kde z pěti 
prioritních os mají čtyři prioritní osy přímý vztah ke kontaminaci 
životního prostředí a ochraně zdraví člověka a ekosystémů, a to jak 
z hlediska nutnosti řešení již existujících problémů, tak i z hlediska 
předcházení těchto rizik.

Realizováním projektu 2. etapy se naplní hlavní cíl národní inven-
tarizace kontaminovaných míst, tj. celoplošná inventarizace, která je 
závazkem vyplývajícím z programového prohlášení vlády „Průběžně 
bude aktualizována národní inventarizace kontaminovaných míst 
v ČR, která bude přístupná veřejnosti“ [1].

Význam provedení inventarizace podtrhuje zařazení tohoto úkolu 
do aktualizované Státní politiky životního prostředí (2012–2020), 
schválené vládou ČR v lednu 2013 [2]. Potřeba inventarizace konta-
minovaných míst je formulována v implementační části dokumentu 
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v rámci kapitoly 1.3 Ochrana a udržitelné využívání půdy a horni-
nového prostředí.

K polovině roku 2013 bude dokončena 1. etapa NIKM, která měla 
tyto základní cíle:
• vypracování metodiky a nástrojů pro vlastní inventarizaci, jejíž 

realizace je plánovaná jako 2. etapa NIKM a jejíž projekt je již při-
praven,

• otestování vyvinutých metodik a nástrojů, jejich definitivní úpravy 
podle získaných zkušeností, 

• soustředění a sjednocení existujících datových zdrojů s informace-
mi o kontaminovaných místech na území republiky tak, aby tyto 
mohly být využity jako vstupní podklady pro realizaci 2. etapy.
První etapa NIKM [3, 4] je realizována v letech 2009 až 2013 jako 

projekt Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 4.2. 
Hlavním řešitelem projektu byla CENIA, česká informační agentura 
životního prostředí, s podporou řady subdodavatelů, vybraných 
ve výběrových řízeních. Jednotlivé dílčí výstupy i hlavní výstupy 
projektu dokončené na podzim roku 2012 byly externě oponovány 
a podrobovány příslušným testům (testy software, programového 
řešení a aplikačních nástrojů) [5].

Důležitou součástí 2. etapy inventarizace bude vedle co nejúplněj-
šího podchycení kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných 
míst na území celé republiky také jejich hodnocení podle systému, 
specifikovaného metodickým pokynem MŽP z března 2011 (Plnění 
databáze SEKM včetně hodnocení priorit).

Tento systém třídí všechny lokality podle principů analýzy rizika 
do tří základních kategorií. Odpovídající kategorie se lokalitě přiřazuje 
podle toho, jaký další postup vyžaduje v závislosti na její předpoklá-
dané či ověřené kontaminaci a na důsledcích či možných důsledcích 
této kontaminace pro lidské zdraví a životní prostředí.

Lokality kategorie A jsou ty, u nichž kontaminace znamená aktuálně 
existující a potvrzený problém. Lokality kategorie P jsou nedostatečně 
prozkoumané, k dispozici není dostatek informací pro definitivní 
závěry. Skutečnou závažnost kontaminace u lokalit kategorie P musí 
ověřit průzkum a analýza rizika. Lokality kategorie N nevyžadují 
žádný zásah.

Každá z těchto tří základních kategorií se ještě vnitřně podrobněji 
člení, především z hlediska rozsahu možných důsledků kontaminace 
a z hlediska časové naléhavosti nápravných opatření nebo naléhavosti 
průzkumu pro ověření skutečného aktuálního stavu.

4. Zobecnění poznatků z první etapy NIKM
Pro konečnou podobu vyvíjené metodiky a softwarových nástrojů 

mělo velký význam jejich testování formou praktického provedení 
zkušební inventarizace ve třech testovacích územích, z nichž každé 
tvořilo zhruba čtverec o rozměru cca 50 x 50 km [6]. Poznatky a zku-
šenosti z tohoto testování byly průběžně diskutovány, hodnoceny 
a zohledňovány v dalším průběhu prací na metodice i vývoji software. 
Výběr testovacích území byl proveden tak, aby reprezentovaly jakýsi 
„průměrný“ segment území republiky z hlediska přírodních poměrů, 
hustoty obydlenosti a ekonomických aktivit. Situování testovacích 
území uvádí obr. 1.

Plocha všech tří testovacích území reprezentuje v úhrnu cca 10 % 
plošné rozlohy celé republiky. Ze zkušební inventarizace je možno 

vyvozovat cenné předběžné poznatky a extrapolační úvahy o rozsahu 
a závažnosti problematiky kontaminace horninového prostředí ze 
starých zátěží na území celé ČR.

Nejvýznamnější poznatky lze shrnout do těchto bodů:
1) Celkem se v testovacích územích nachází 897 lokalit. Na území 

celé republiky lze tedy analogicky očekávat výskyt cca 9 tisíc lokalit 
s kontaminací, resp. s podezřením na kontaminaci horninového 
prostředí.

2) Vůbec nějakým vzorkováním je úroveň kontaminace ověřena v tes-
tovacích územích jen u 21 % celkového počtu lokalit. Spolehlivější 
závěry o úrovni kontaminace lze činit ze vzorkování zpravidla jen 
tehdy, jednalo-li se o průzkum podrobný. Takový byl proveden 
u pouhých cca 12 % všech lokalit. Analýza rizika byla zpracována 
jen u cca 5 % lokalit.
-	 Z těchto poznatků lze odhadovat, že i na území celé republiky 

bude kolem 80 % všech lokalit spadat do kategorie lokalit P – 
neprozkoumaných či nedostatečně prozkoumaných, podobně 
jako v testovacích územích.

-	 I po provedení úplné inventarizace bude tedy nutno na cca 
80 % všech lokalit nahlížet jako na potenciálně kontaminovaná 
místa – tedy jako na lokality, u kterých nebude možno učinit 
definitivní závěr o jejich rizikovosti bez dalšího průzkumu, spoje-
ného se vzorkováním (tzv. lokality kategorie P). Až po provedení 
průzkumu bude možno definitivně vyhodnotit, zda jsou tyto 
lokality vůbec kontaminované a jaká rizika jejich kontaminace 
představuje pro životní prostředí a zdraví obyvatel.

-	 Náklady na provedení adekvátního průzkumu pro všechny 
lokality kategorie P na území republiky byly jedním z autorů 
tohoto referátu odhadnuty před několika lety na několik miliard 
Kč (projekt VaV MŽP) [7].

-	 Z celkové množiny lokalit bez průzkumu nebo s nedostatečným 
průzkumem (lokality kategorie P) je podle poznatků z testo-
vacích území kolem 12 % takových lokalit, které by mohly 
reprezentovat závažné ohrožení významných zájmů ochrany 
zdraví obyvatel a životního prostředí. U těchto lokalit má tudíž 
ověření skutečného stavu průzkumem nejvyšší naléhavost (jde 
o ty neprozkoumané či nedostatečně prozkoumané lokality, 
kterým klasifikační systém, používaný při inventarizaci, přiřadí 
na třetí pozici tzv. kódu priority číslici 3).

-	 Provedení inventarizace tedy umožní přednostní alokaci fi-
nančních prostředků pro průzkumy na ty lokality, které budou 
objektivně identifikovány jako nejvýznamnější potenciální 
problém. Výše finančních prostředků nezbytných pro tuto 
přednostní alokaci bude kolem 12 % nákladů, potřebných na 
průzkum všech lokalit.

-	 Tento výsledek bude možno považovat za jeden z nejvýznam-
nějších přínosů celostátní inventarizace.

3) Z celkového počtu 897 lokalit v testovacích územích bylo vyhodno-
ceno 46 lokalit v kategorii, kde je nezbytné, resp. bylo by žádoucí 
realizovat nápravná opatření. V relativním vyjádření se jedná o 5 % 
celkového počtu lokalit.
-	 Polovina těchto lokalit vyžaduje realizovat nápravné opatření 

v co nejkratším časovém horizontu (bezodkladně). Většinou se 
u těchto lokalit s nejvyšší prioritou jedná o významné průmyslo-
vé podniky či skládky, které mohou ovlivnit kvalitu podzemních 
vod pro hromadné zásobování obyvatel. Na řadě těchto lokalit 
již probíhá nápravné opatření.

-	 I u dalších lokalit s potřebou nápravných opatření se jedná 
o areály průmyslových podniků a skládky.

-	 Je nutno si uvědomit, že uvedených 46 lokalit s potřebou ná-
pravného opatření pochází výhradně z menšiny lokalit dobře 
prozkoumaných, které reprezentují jen 12 % z celkového počtu 
897 lokalit v testovacích územích (jen naprosto výjimečně by 
bylo možno rozhodnout o potřebě sanace lokalit bez jakéhokoliv 
průzkumu – muselo by jít opravdu o zjevně havarijní případ).

-	 Pokud bychom chtěli extrapolovat výsledky z testovacích území 
na celou republiku, lze očekávat, že potřeba nápravných opat-
ření vyvstane po provedení inventarizace nejméně u cca 450 
lokalit. K tomuto číslu pak přibude ještě těžko odhadnutelný 
počet lokalit pocházejících ve většině z množiny lokalit nyní 
neprozkoumaných, ale s vysokou prioritou ověření jejich sku-
tečného stavu (s číslicí 3 na třetí pozici tzv. kódu priority).

4) Co se týká typu lokality, zdaleka nejčastější výskyt mají staré sklád-
ky komunálního odpadu (56 % všech lokalit). S velkým odstupem 
následují areály výrobních, ale i zemědělských podniků (celkem 
13 %), lokality skladování ropných látek (7 %) a skladování živočiš-Obr. 1. Lokalizace testovacích území NIKM
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ných odpadů v zemědělství (rovněž 7 %). Jak vidno, zemědělství má 
na počtu kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst 
zastoupení srovnatelné s lokalitami průmyslovými, i když k těm 
bude náležet podle všeho většina lokalit nejvýznamnějších.

5) Důležité poznatky přinesla zkušební inventarizace testovacích úze-
mí o významnosti možných zdrojů informací o kontaminovaných 
a potenciálně kontaminovaných místech.
-	 Z hlediska počtu podchycených lokalit i podle informační hod-

noty záznamů vychází jako bezkonkurenčně nejvýznamnější 
dílčí datový zdroj dosavadní systém evidence kontaminovaných 
míst SEKM (téměř 100% výtěžnost). Ocenění za tuto skutečnost 
náleží dlouhodobému koncepčnímu úsilí bývalého odboru 
ekologických škod MŽP.

-	 Zdaleka nejnižší relativní výtěžnost (pouhých 3,3 %) má dílčí da-
tový zdroj soustřeďující indicie, získané z analýzy rastrových dat 
(z aktuálních a historických leteckých snímků) specializovaným 
týmem CENIA, který vypracoval i příslušnou metodiku [8].

-	 Nízká výtěžnost tohoto datového zdroje neodráží reprezentativ-
ně jeho význam, který je podstatně vyšší. Za prvé se tento dílčí 
datový zdroj podílí významně na identifikaci nových, dosud 
nepodchycených lokalit kontaminovaných a potenciálně kon-
taminovaných míst; za druhé prověrka všech indicií v terénu 
přispěla významně k plošnému pokrytí hodnoceného území 
terénními mapovacími túrami.

-	 Užitečnou pomůckou jako předběžný identifikátor potenciálně 
kontaminovaných lokalit pro plánování mapovacích túr při te-
rénní inventarizaci se ukázaly informační systémy typu REZZO 
a ISOH, byť samy o sobě neobsahují informace, které by měly 
přímý vztah k cílům inventarizace.

-	 Další dílčí datové zdroje typu databází krajů i některých obcí 
se ukázaly jako dosti obsažné, lokality v nich podchycené však 
byly již velmi často podchyceny v SEKM.

-	 Hodně nových informací o kontaminovaných a potenciálně 
kontaminovaných místech bylo získáno při návštěvách na 
obecních, resp. městských úřadech - z tohoto zdroje pochází 
7 % všech databází podchycených lokalit. Výtěžnost jednání na 
úřadech či institucích vyšších úrovní již byla podstatně nižší. 
Tento závěr by neměl být považován za překvapující – náplní 
práce vyšších úřadů je zabývat se řešením problémů, které svou 
závažností přesahují lokální úroveň.

5. Hlavní rysy projektu 2. etapy NIKM a připravené 
metodiky

Součástí řešení 1. etapy byla příprava podkladů pro projekt 2. etapy. 
Na základě zprávy společnosti Vodní zdroje Ekomonitor [9] byl dopra-
cován návrh projektu, který agentura CENIA připravuje pro podání 
do případné výzvy OPŽP. Navrhovaný projekt 2. etapy NIKM byl 
odborné veřejnosti v roce 2012 již několikrát 
prezentován [10, 11, 12, 13]. 2. etapa by měla 
proběhnout v následujících třech letech. Plá-
nuje se financování z OPŽP, za předpokladu, 
že se podaří zajistit kofinancování.

Cíle, aktivity a výstupy
Prioritním cílem realizační etapy národní 

inventarizace je co nejúplnější podchycení 
a základní zhodnocení kontaminovaných 
a potenciálně kontaminovaných míst na 
území celého státu. Pro naplnění prioritního 
cíle budou realizovány tyto základní aktivity:
•	 úvodní fáze – zaškolení inventarizačních 

týmů, zajištění jejich HW a SW vybavení, 
seznámení se s inventarizovaným územím,

•	 informační kampaň (pro zajištění spolu-
práce relevantních úřadů, institucí, pod-
nikatelských subjektů, občanské veřejnosti 
a nevládních organizací),

•	 úvodní primární analýza záznamů o kon-
taminovaných a potenciálně kontaminova-
ných místech, soustředěných ve sjednocené 
datové platformě, do které byly v rámci 1. 
etapy transformovány a převedeny informa-
ce z dostupných dílčích datových zdrojů,

•	 získávání a primární analýza nových indicií 
o existenci kontaminovaných a potenciálně 
kontaminovaných míst na základě: (1) 

analýzy rastrových dat (historické a aktuální letecké snímky a data 
z dálkového průzkumu Země), (2) informací získaných z externích 
informačních zdrojů (úřady, veřejnost, NNO, archivy, literatura aj.), 
(3) vlastních pozorování v terénu,

•	 doplňování, verifikace a aktualizace záznamů jednotlivých lokalit 
(sběr a hodnocení doplňujících informací od úřadů, veřejnosti, 
NNO, excerpce archivů, analýza tématických map, vlastní terénní 
rekognoskace lokalit),

•	 vyhodnocení priority – tj. stanovení charakteru dalšího postupu 
v rámci každé lokality a časové naléhavosti řešení v intencích pří-
slušného metodického pokynu MŽP,

•	 zpracování 15 závěrečných syntetizujících zpráv o průběhu a vý-
sledcích inventarizace pro jednotlivé kraje, území hlavního města 
Prahy a území celé republiky.
Výstupem realizační etapy inventarizace bude kompletní národní 

databáze kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, 
v níž bude mít každé místo, resp. lokalita svůj záznam. Každý záznam 
v databázi bude obsahovat získané informace o dané lokalitě a její 
hodnocení z hlediska principiálního charakteru dalšího postupu 
a naléhavosti řešení podle toho, jaké riziko nebo potenciální riziko 
představuje lokalita pro lidské zdraví a životní prostředí v kontextu 
s konkrétními místními podmínkami.

Druhým cílem je vytvoření technických předpokladů pro to, aby 
po ukončení inventarizace byla národní databáze nadále využitelná 
jako zdroj informací o kontaminovaných a potenciálně kontaminova-
ných místech a pro potřeby řízení a dokumentace procesu omezování 
kontaminační zátěže horninového prostředí. Výstupem bude funkční 
informační systém s příslušnými aplikacemi – nástroji a službami. 
Systém musí mít předpoklady pro trvalou udržitelnost tak, aby da-
tabázi kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst bylo 
možno permanentně doplňovat a udržovat aktuální.

Metodika projektu
Metodika inventarizace kontaminovaných a potenciálně konta-

minovaných míst je v souhrnu obsažena v projektu 2. etapy NIKM 
(především kapitoly metodika plošné inventarizace, organizace 
a řízení inventarizace). Z formálního hlediska má podobu kompletu 
metodických materiálů NIKM, které definují závazný postup vlastní 
inventarizace [10]. Jsou to především dokumenty „Metodika inventa-
rizace“ , „Organizace a řízení inventarizace“ a „Manuál inventarizace“. 
Vlastní plošná inventarizace kontaminovaných míst zahrnuje fáze 
„Informační kampaň“, „Primární analýza dat“, „Sběr údajů“ a „Hodno-
cení priority“. Celkovou strukturu projektu a vazby mezi jednotlivými 
aktivitami zobrazuje přehledně schéma v obr. 2.

6. Závěr
Stávající Systém evidence kontaminovaných míst (SEKM) předsta-

vuje významný zdroj informací o kontaminacích půd a horninového 

Obr. 2. Schéma fází, aktivit a výstupů plošné inventarizace konta minovaných míst
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prostředí a je důležitým nástrojem pro výkon státní správy v zájmu 
ochrany životního prostředí a zdraví obyvatel. Vznikl a naplňuje se 
jako přírůstková databáze, nepodchycuje však všechny zjistitelné 
kontaminované a potenciálně kontaminované lokality v ČR. S cílem 
získat co nejúplnějšího přehled o takových lokalitách na území státu, 
byl zadán úkol vytvořit podmínky pro modernizaci databáze a pro 
provedení plošné inventarizace.

Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM) byla jako 
téma zařazena do Operačního programu Životní prostředí se spolufi-
nancováním z evropských fondů. V roce 2013 končí první (přípravná) 
etapa NIKM (hlavní řešitel CENIA), po níž by měla následovat druhá 
(realizační) etapa.

V 1. etapě (2009–2013) projektový tým vytvořil a ověřil metodiku 
celoplošné inventarizace. Projekt zahrnul vytěžení a konsolidaci stá-
vajících informací o kontaminovaných místech; zapojení dálkového 
průzkumu Země do identifikace potenciálně kontaminovaných míst; 
návrh nástrojů a postupů inventarizace; vytvoření znalostního zázemí 
pro celoplošnou inventarizaci. Metodika byla úspěšně ověřena na 9 % 
vybraného území ČR a na jejím základě je navržen postup celoplošné 
inventarizace včetně časové a finanční náročnosti.

Cílem 2. etapy (2013–2015) je identifikace, zaevidování a základní 
vyhodnocení co nejúplnějšího počtu potenciálně kontaminovaných 
a kontaminovaných míst, aktualizace informací o dosud známých 
lokalitách a vytvoření udržitelného informačního systému o konta-
minovaných místech pro celé území ČR.

Očekáváme, že budoucí využití realizované inventarizace zajistí 
nebo podstatně přispěje k:
•	 omezování kontaminační zátěže životního prostředí;
•	 efektivnějšímu územnímu plánování, schvalování nové výstavby;
•	 zpřístupnění aktuálních informací o kontaminovaných místech 

široké veřejnosti; 
•	 zvýšení právní jistoty vlastníků, popř. potenciálních vlastníků 

o stavu pozemků z hlediska jejich kontaminace;
•	 evidenci a vyhodnocování kontaminace podzemních vod a pro 

bilancování kontaminační zátěže podle požadavků příslušných 
evropských směrnic;

•	 souladu s požadavky a principy projednávané směrnice EU o ochra-
ně půdy;

•	 efektivitě výkonu státní správy v oblasti ekologické újmy;
•	 vyšší efektivitě výkonu státní správy v problematice kontaminova-

ných míst v celém procesu (od inventarizace po sanaci) pro MŽP, 
ČIŽP a potenciálně pro MF.
Na internetových stránkách agentury CENIA http://www1.cenia.cz/

www/projekt/nikm jsou veřejnosti k dispozici podrobnější informace 
z průběhu projektu vč. prezentací, plakátových sdělení a publikova-
ných příspěvků.

Poděkování: Projekt NIKM – 1. etapa (CZ.1.02/4.2.00/08.02683 
Národní inventarizace starých ekologických zátěží), který realizuje 
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, je spolufi-
nancován z fondů Evropské unie, jmenovitě z Fondu soudržnosti 
v rámci Operačního programu Životní prostředí 2007–2013, Priorit-
ní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých 
ekologických zátěží, oblast podpory 4.2. – Odstraňování starých 
ekologických zátěží.
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Existing Contaminated Sites Database System (SEKM) is an in-
cremental database and represents a useable source of information 
about the contamination of soils and rock formations. However it 
doesn’t cover all identifiable contaminated and potentially con-
taminated sites in the Czech Republic. Therefore, the Ministry of the 
Environment assigned the task of creating conditions for modern-
izing the database and to perform an inventory based on surface 
survey, i.e. obtaining the fullest possible overview of contaminated 
sites throughout the state’s territory. The first stage of the National 
Inventory of Contaminated Sites (NIKM), was designed as a project 
and co-financed by the Operational Programme for the Environment, 
ending in 2013. Prepared methodology was successfully verified on 
10% of the territory of the Czech Republic. Verification activities 
brought a lot of qualitative and quantitative knowledge about the 
nature of newly recorded sites, allowing for their classification into 
established categories of priority. On the basis of obtained data it 
is possible to foretell the number of newly registered sites for the 
whole territory of the Czech Republic and to propose a process of 
nationwide inventory including the timing and financial demands of 
the second NIKM phase (2013-2015). The creation of a sustainable in-
formation system on contaminated sites is also a part of the solution. 

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. června 
2013. 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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Možnost využití akumulace 
důlních vod v zatopených 
uranových dolech pro 
vodárenské účely
Naďa Rapantová, Bedřich Michálek, Arnošt Grmela,  
Karel Lusk

Klíčová slova
důlní vody – uranové doly – vodárenské využití

Souhrn
Důlní vody zatopených, hlubinně těžených ložisek uranu v před-

platformních formacích v České republice představuji značné 
objemy akumulace podzemních vod, jež byly kvantifikovány na 
základě odhadovaných celkových kapacit zatopených důlních děl. 
Vzorkováním chemismu důlních vod na lokalitách uranových dolů 
byly získány cenné poznatky o hydrogeochemické zonálnosti důl-
ních vod. Byly studovány technicko-ekonomické možnosti využití 
důlních vod jako druhotného surovinově-energetického zdroje.

V naprosté většině případů jsou důlní vody v uranových ložis-
kách více či méně kontaminovány přírodními radionuklidy, a jsou 
tedy jako pitné nebo užitkové vody omezeně použitelné. Ačkoliv 
prezentujeme výjimky, využití zdrojů důlních vod v současné době 
není zejména z hlediska ekonomického zpravidla realizovatelné. 
Příklady využití důlních vod jsou diskutovány v článku. 

u

Úvod 
Na území České republiky – v Českém masivu – se nalézají jedny 

z nestarších hornin na kontinentu Evropy. Pro basement, tvořený 
krystalinikem a granitoidy, je typický jak výskyt rudních těles, tak 
i akumulace uranových minerálů s ložiskovým významem (ložiska 
endogenní). Rovněž tak v platformním poryvu Českého masivu jsou 
sekundárně vzniklá (exogenní) ložiska uranu (především v křídových, 
ale i permokarbonských a terciérních sedimentech – ložiska Stráž, 
Hamr, Hájek aj.), viz obr. 1. Těžba uranu řadila Českou republiku 
(především pak ještě bývalé Československo) mezi přední producenty 
uranu na světě. 

Na základě přehodnocení rozsahu výrobních kapacit uranového 
průmyslu byly od roku 1988 postupně uranové doly na území České 
republiky uzavírány a v podstatě do roku 1992 těžba uranu ukončena 
(až na ložisko Rožná), doly likvidovány a ložiska opuštěna. Likvidace 
hlubinných uranových dolů v České republice byla provedena vět-
šinou zasypáním hlavních důlních děl nebo bezpečným uzavřením 
a přirozeným zatopením důlních prostor. Ze zatopených dolů jsou 
v některých případech řízeně vyváděny důlní vody, které by přesáhly 

stanovenou výšku přirozeného nebo umělého odvodňování, tj. stano-
vené ekologicky bezpečné úrovně hladiny vody v podzemích prosto-
rách bývalého dolu. Tato úroveň hladiny byla stanovena pro každé 
ložisko zvlášť, vzhledem k morfologii okolního terénu a byla určující 
pro to, aby důlní vody nemohly nekontrolovatelným únikem ohrozit 
kvalitu hydrosféry okolního prostředí. (Poznámka: v tomto článku 
používáme pojem „důlní voda“ ne zcela odpovídající vymezenému 
pojmu dle horního zákona č. 44/1988 Sb., ale označujeme tím obecně 
podzemní vody akumulované v důlních dílech.)

Zcela zásadním úkolem uranového hornictví ve vztahu k životní-
mu prostředí, jak při těžbě ložiska, tak následně i při likvidaci dolů 
a zahlazování následků těžby, byla minimalizace negativního vlivu 
uvolňovaných radionuklidů do prostředí a případného ohrožení 
zdraví obyvatelstva. 

V letech 2006–2011 řešil tým pracovníků VŠB-TU Ostrava a pra-
covníků státního podniku DIAMO, Stráž p. Ralskem, výzkumné úkoly 
GAČR č. 105/06/0127 „Netradiční využití ložisek uranu po ukončení 
hlubinné těžby“ a č. 105/09/0808 „Výzkum surovinově-energetického 
využití potenciálu důlních vod zatopených uranových dolů“. Na zá-
kladě těchto poznatků byly zhodnoceny možnosti jednotlivých lokalit 
z hlediska jejich vhodnosti pro využití důlních vod jako druhotného 
zdroje uranu, zdroje tepelné energie, vodárenského zdroje, respekti-
ve vod pro balneologické účely a případně uveden i rámcový návrh 
technického řešení [4]. 

Důlní vody zatopených, hlubinně těžených ložisek uranu v před-
platformních formacích v České republice představuji značné objemy 
akumulace podzemních vod v důlních dílech bývalých dolů. Odhado-
vané celkové kapacity zatopených důlních děl jsou uvedeny v tab. 1. 

Poznamenáváme, že na ložisku Jáchymov jsou důlní díla odvod-
ňována štolovými horizonty a dvěma svodnými štolami v centrální 
části ložiska – Kozlí štolou a Novou štolou odvodňovací (štola Eliáš). 
Úsek Abertamy ložiska Jáchymov je odvodňován Šlikovou štolou 
a nedochází zde k významnější akumulaci důlních vod. Proto není 
ani ložisko Jáchymov v přehledu objemů akumulovaných vod ve 
stařinách uváděno. Podobně je tomu u ložiska Horní Slavkov, které 
je zatopeno jen částečně a to na úroveň odvodňovacích štol Barbora 
a Gaspar Pflug.

Obecné poznatky o změnách kvality důlních vod od dob 
exploatace ložiska do současnosti 

V rámci provedeného hydrochemického vzorkování důlních vod 
v roce 2010 [2] byly získány nejen informace o důlních vodách a o je-
jich současné interakci s hydrosférou životního prostředí lokality 
(zejména s ovlivněním povrchových vodotečí v případě samovolných 
přetoků těchto vod na povrch), ale i poznatky o stavu a přístupnosti 
jednotlivých zlikvidovaných důlních děl, případně i stavu opuštěných 
povrchových objektů bývalého dolu. Tyto informace byly porovnány 
s údaji a hodnotami zjišťovanými v rámci pravidelného monitoringu 
v minulých létech, případně i s hodnotami, které byly zaznamenávány 
v období těžby daného ložiska. 

Zatápění uranových dolů, resp. hlubinných dolů obecně (u rudných 
stejně jako u uhelných dolů), je doprovázeno typickým jevem, tj. 
nárůstem koncentrace rozpuštěných látek v těchto důlních vodách. 
V literatuře je tento jev označován jako „first flush“ [5, 7]. Jev je 
způsoben převážně zpětným rozpuštěním evaporitů, které se tvořily 
a akumulovaly v důlních dílech po dobu jejich osušení (tj. v době 
otvírky, přípravy a dobývání ložiska) v důsledku větrání dolu a v dů-
sledku oxidace minerálů matečné horniny při přístupu kyslíku na 
kontaktu důlní dílo–hornina. V případě zatopených uranových dolů 
endogenních ložisek dokládá tento jev obr. 2.

Krátký, ale intenzivní růst celkové mineralizace důlních vod v době 
zaplavování stařin dolu (nástupu hladiny v důlních dílech) se po 
dosažení vrcholu krátce stabilizuje, a pokud existuje cirkulace vod 
ve stařinách dolu, nastává postupný její pokles (na úroveň výrazně 
nižší než v době zatopení dolu). Tento proces obvykle trvá několik 
let až první desetiletí. Pokles obsahu látek je úměrný intenzitě cirku-
lace vod v důlních dílech; maximalizován je např. čerpáním vod ze 
zatopených důlních děl nebo volným výtokem vod ze stařin dolu na 
úrovni místní erozní báze. Výsledkem tohoto procesu je skutečnost, 
že v připovrchové zóně proudění se kvalita vytékajících nebo čerpa-
ných důlních vod změnila natolik, že bylo možné ve většině případů 
ukončit provoz čisticích stanic a důlní vody vypouštět do vodních 
toků přímo, bez nutnosti jejich čištění. V hlubších částech zatopeného 
dolu, kde cirkulace vod je minimalizována (kvazistatický systém na 
úrovni molekulární difuze či teplotní advekce), je redukční prostředí 
a vytváří se dlouhodobě vertikální hydrogeochemická zonálnost.  

Obr. 1. Mapa ložisek uranu podle množství získaného uranu 
v hodnotách nad 50 tun (podle [4])
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Na většině ložisek, kde je v současné době prováděno aktivní vyvá-
dění nadbilančních vod čerpáním, je záměrně čerpání omezeno na 
vody mělké zóny. Snahou je minimální narušení v čase vytvořené 
vertikální stratifikace vod. Tento přístup má za cíl přivádět na čisticí 
(dekontaminační) stanice vody relativně čisté a minimalizovat tak 
nutnou dobu jejich čištění. 

Využití důlních vod jako zdroje pitné nebo užitkové vody
Hlavním současným problémem dnešního využití důlních vod 

v zatopených uranových dolech je především jejich značná nepří-
stupnost. Hlavní otvírková důlní díla jsou většinou zlikvidována tak, 
že jsou nepoužitelná (příklad ložiska Kladská viz obr. 3). Hlubší části 
zatopených dolů by bylo nutno znova otevřít vrty (s jistým stupněm 
nejistoty v zastižení důlního díla), na povrchu je nutno disponovat 
potřebnými stavbami (příklad ložiska Licoměřice – obr. 3) a zařízeními 
pro zpracování čerpaných vod apod. 

Analýza tohoto současného stavu navozuje tato doporučení:
• s dostatečným předstihem před ukončením báňské činnosti provést 

odborné posouzení vod ložiska (včetně EIA) jako potenciálního 
vodárenského zdroje (v současnosti se jedná o Důl Rožná v Dolní 
Rožínce, který ukončí těžbu během několika let),

• v rámci plánu likvidace dolu – před jeho opuštěním – posoudit 
možnost zachování (nebo upravení) těch otvírkových děl (hlavních 
– HDD), která by bylo možné využít pro čerpání vod ze zatopeného 
dolu, v dole pak zajistit zachování možností volného průtoku vod 
v potenciálně využitelných jeho částech, zachování vhodných 

povrchových objektů a zároveň umožnění budoucího hloubkově 
orientovaného vzorkování důlních vod apod.
V naprosté většině případů jsou důlní vody v uranových ložiskách 

více či méně kontaminovány přírodními radionuklidy a jsou tedy 
jako pitné nebo užitkové vody omezeně použitelné (viz výsledky 
rozborů v [2, 4]). Existují však případy, kdy důlní vody vykazují 
minimální koncentraci radionuklidů, respektive jsou pod limity pro 
jejich použití. Mohou to být důlní vody z odlehlých částí ložiska nebo 
z částí hydraulicky izolovaných např. tlakovými hrázemi. Takovým 
příkladem využití důlních vod pro vodárenské účely je např. ložisko 
Příbram, kde je využívána důlní voda z jámy J-7 v oblasti Třebska 
(nejzápadnější část důlního pole). Po ukončení hornické činnosti na 
tomto úseku byla na 2. patře vybudována hráz, a tím hydraulicky 
oddělena jáma J-7 od jámy J-18, která byla zasypána. Jáma J-7 byla 
uzavřena ocelovou deskou s poklopem a předána 15. 5. 1975 OVHS 
(dnes SVaK) jako zdroj vody. Stejně byla využívána jáma J-68 v oblasti 
Milína, kde jsou v hloubce 36,5 m umístěny nádrže sbírající průsakové 
vody z tělesa jámy pro jejich využití podnikem SVaK jako zdroj vody. 
Důlní vody z 2. patra jámy č. 15 byly využívány jako náhradní zdroj 
pitné vody pro blízkou obec, později k dotaci Příbramského potoka 
při poklesu jeho vodnosti.

Obsah přírodních radionuklidů ve vodě dodávané pro veřejné záso-
bování pitnou vodou upravuje vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb. Ve vy-
hlášce MZ ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky 
na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, nejsou 
požadavky na obsah uranu z hlediska jeho chemické toxicity uvedeny. 

 Ložisko – místo drenáže
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Rožná – dekontaminační stanice Bukov
provoz 12,0 * 1200

728 * 1,23 v těžbě
Rožná – dekontaminační stanice R-1 1292 * 0,45
Příbram – jáma č. 19

5 23,0
1457 3989 * 5,61 *

Příbram – jáma č. 11A 1503 3909 * 5,44 *
Příbram – jáma č. 55 658 1091 0,07
Olší – dekontaminační stanice

14 2,30 916
2039 * 0,95

Olší – sorpční stanice 2106 * 6,43 *
Zadní Chodov – vrt HVM -1 15 3,10 1263 675 0,21
Vítkov – vrt A002 („Alimac“)

16 2,50 951
1018 0,05

Vítkov – zóna O9 971 0,13
Dyleň – výtok pod haldou 17 0,80 1258 89 <0,01
Okrouhlá Radouň – komín VK 5-3/0-11 17 1,20 665 1779 * 0,40
Brzkov-Věžnice – jáma č. 12 17 0,07 300 111 <0,01
Jasenice-Pucov – jáma č. 13 19 0,35 255 675 0,18
Licoměřice – jáma č. 56 20 0,54 217 1479 * 0,34
Předbořice – výtok z drenáže 31 0,18 518 192 <0,01
Chotěboř (bez zjevného výtoku) 32 0,15 149 ? ?
Škrdlovice (bez zjevného výtoku) 34 0,09 136 ? <0,96 **
Svatá Anna u Plané (bez zjevného výtoku) 37 0,06 187 <300 ** <0,5 **
Slavkovice-Petrovice – komín VK-3/0-4 38 0,23 271 466 0,08
Javorník-Zálesí – štola č. 3 40 0,23 180 301 0,26
Bernardov (bez zjevného výtoku) 44 0,03 143 <500 ** <0,1 **
Jáchymov – Kozlí štola

45
zatopení po 

úroveň jejich 
odvodnění 

štolami

594 265 0,06
Jáchymov; Abertamy – Šlikova štola 494 155 0,01
Horní Slavkov – štola Barbora

46

498 435 0,02
Horní Slavkov – štola Gaspar Pflug 308 193 <0,01
Horní Slavkov – Tagshaft 117 393 <0,01
Horní Slavkov; Krásný jez – K2 172 372 0,01
Damětice (bez zjevného výtoku) 46 0,08 440 413 ** 0,15 **
Potůčky – štola Princ Evžen

47 0,19 202
83 0,05

Potůčky – štola 28. října 88 <0,01
Ústaleč – komín VK II-0 47 0,10 260 490 0,15
Kladská – pod komínem

52 0,13 127
103 <0,01

Kladská – výtok z komína K5 104/106 118 0,01

Tab. 1. Hodnocení vytěžených lokalit endogenních ložisek uranu České republiky z hlediska možnosti využití jejich důlních vod pro 
vodárenské účely
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Hlavní hygienik ČR (č.j. HEM-324-12.5.2004-
12734 ze dne 18.5.2004) stanovil – s platností 
do roku 2008 – obsah uranu v pitných vodách 
na hygienickém limitu 30 µg/l s tím, že jeho 
sledování je v kompetencích orgánů hygie-
nické služby. Dále pak stanovil, že se od roku 
2008 tento limit zpřísňuje na 15 µg/l.

Srovnáme-li zjištěné hodnoty obsahu uranu 
v čerpaných, resp. výtokových vodách opuš-
těných uranových dolů (viz tab. 1.), je zřej-
mé, že surové (důlní) vody z likvidovaných 
uranových dolů pro výrobu vody pitné musí 
nutně být upravovány na hodnoty odpovída-
jící nařízeným limitům (včetně U a ostatních 
radionuklidů).

Pro racionální využití důlních vod likvido-
vaných uranových dolů endogenních ložisek 
v České republice nutno především zohlednit 
v čase se vytvářející výraznou hydrogeoche-
mickou zonálnost, jako důsledek dlouhotrva-
jícího kvazistagnujícího tělesa důlních vod 
v důlních dílech a postupně se vytvářející rov-
nováhy systému voda-hornina [7]. K proudění 
vod dochází v tomto systému pouze v důsledku teplotní a hmotnostní 
difuze (důsledek přestupu látek z horninového prostředí do vodního 
roztoku). Podíl podzemních vod ze systémů s omezenou vodní výmě-
nou se zemským povrchem je po zatopení důlních děl minimalizován 
(po zániku potřebného hydraulického spádu tyto zdroje důlních vod 
zanikají). Kvazistagnující vody v zóně hlubšího oběhu mají vyšší 
teplotu, hydrogeochemicky vytváří většinou již redukční prostředí, 
mají vyšší celkovou mineralizaci apod., a proto pro jejich případné 
vodárenské využití vyžadují náročnější úpravu. V tzv. zóně mělkého 
oběhu jsou většinou důlní vody syceny vsakem vod z povrchu, voda-
mi s nižší celkovou mineralizací, nižší teplotou a hydrogeochemicky 
vytvářející ještě oxidační prostředí. Vody mělkého oběhu jsou obvykle 
proudícím systémem, daným hydraulickým spádem mezi infiltrační 
a vývěrovou oblastí. Úroveň vývěrové oblasti je u zlikvidovaných dolů 
dána většinou úrovní místní erozní báze povrchového toku, pokud 
není hladina důlních vod v zatopeném dole uměle snižována čerpá-
ním (např. pro ochranu kvality hydrosféry životního prostředí, pro 
vodárenské využití zdroje /energetické, surovinové/ apod.). Neřízené 
přetoky důlních vod na povrch jsou buď zjevné, nebo skryté v aluviu 
povrchového toku. U zjevných a soustředěných výtoků jsou ve většině 
případů zlikvidovaných uranových dolů endogenních ložisek pod 
systematickou kontrolou (kvality i vydatnosti) státním podnikem 
DIAMO. Poslední dostupnou publikací, shrnující výsledky tohoto 
monitoringu, je monografie [4].

Z výše uváděných důvodů je zřejmé, že pro vodárenské využití 
důlních vod ze zlikvidovaných důlních děl jsou využitelné zejména 
vody mělkého oběhu. Jejich potřebná úprava by byla pravděpodobně 
nejméně náročná (technologicky i ekonomicky). Kapacitně je tato zóna 
mělkého oběhu dostatečně zajištěna objemem zatopených důlních 
děl v zóně hlubšího oběhu, která by stabilizovala odběry vod pro 

Obr. 2. Graf změn celkové mineralizace, Eh a pH důlních vod endogenních ložisek uranu 
v čase od jejich zatopení (podle [2])

Obr. 3. Ukázky současného stavu likvidovaných uranových dolů. Vlevo: ložisko Kladská, komín K5-104/106 s výtokem důlních vod na 
povrch; vpravo: ložisko Licoměřice, jáma J-56 s řízenou hladinou úrovně zatopení stařin bývalého dolu

vodárenské účely v případě extrémních deficitů potřebných dotací.
Při řešení a posuzování vhodnosti vodárenského využití příslušné 

lokality by v úvodní etapě měla být kvantifikována rovnice vodní bi-
lance dolu, pokud existují příslušné archivní datové zdroje z období 
těžby. Použití moderních matematických metod modelování hydroge-
ologických a hydrogeochemických procesů při hydraulickém zásahu 
do již dlouhodobě stabilizovaného systému zatopeného dolu je silně 
omezené. Matematické modelování proudění v antropogenně naruše-
ném masivu, ať již hlubinnou nebo povrchovou těžební činností, patří 
k velmi náročným úlohám i v případech dnes ještě provozovaných 
dolů. Hlavní příčinou je absence věrohodných hydraulických para-
metrů, potřebných do vstupních údajů advekčních modelů; absence 
věrohodných hydrogeochemických údajů o kvalitě zdrojů důlních 
vod, o kvalitě stávajících vod v různých zónách vertikální stratifikace 
dolu (některé dnes potřebné vstupní parametry nebyly v době činnosti 
dolu vůbec stanovovány). Řada informací má charakter odborného 
odhadu s velmi nízkou spolehlivostí. To je platné zejména v případech 
informací týkajících se neřízeného odvodňování. 

Závěr
Využití důlních vod akumulovaných v uzavřených dolech v sou-

časné době není zejména z hlediska ekonomického zpravidla reali-
zovatelné. Většina opuštěných uranových dolů ložisek krystalinika 
a granitoidů Českého masivu je relativně daleko od komunální zástav-
by, stávajících inženýrských sítí, jsou zlikvidována hlavní důlní díla 
zpřístupňující ložisko apod. 

I přesto existují v současnosti příklady využití důlních vod těchto 
ložisek pro vodárenské účely. Jsou to např.:
• využití důlních vod ze zatopené části ložiska Horní Slavkov, kde 

výtok ze štoly Št-K2 (Krásný Jez) o vydatnosti 6,7 l/s je využíván 

vh 4/2013132



Obr. 4. Využití důlních vod ložiska Horní Slavkov (Krásný Jez, štola K2) jako užitkové vody 
pro chovnu ryb Českého rybářství, s.r.o. Mariánské Lázně, v Bečově nad Teplou

v rybí líhni (stanice Bečov nad Teplou), postavené a provozované 
pod touto štolou – obr. 4. Surová voda je upravována okysličováním 
a filtrací na hodnoty (údaje v mg/l) – viz tab. 2,

• využití vod převáděných tzv. obtokovou štolou mimo odkaliště Eliáš 
z úseku Barbora ložiska Jáchymov – voda jako užitková je využívána 
pro provoz malé soukromé vodní elektrárny,

• ložisko Příbram, jáma J-7 – jáma uzavřena ocelovou deskou s uza-
mykatelným poklopem. V roce 1975 objekt předán SVaK jako zdroj 
vody pro vodárenské využití,

• ložisko Příbram, jáma J-68 – jáma zakryta železobetonovou deskou 
s ocelovým poklopem. Na povalu v hloubce 36,5 m jsou osazeny 
nádrže na vodu prosakující do jámového stvolu. Objekt byl předán 
SVaK jako zdroj vody pro vodárenské využití.
Základním předpokladem využití důlních vod jako vodárenského 

zdroje po zastavení těžební činnosti a cílené likvidaci dolu je nutnost 
zahájení přípravných prací systematicky, a to již v době ukončování 
těžebních prací. Do těchto prací patři i kvalitní monitoring hydro-
geologických poměrů, včetně systematického měření a zpřesňování 
rovnice vodní bilance dolu, hydrogeochemický monitoring zdrojů 
důlních vod a vlastních důlních vod ve všech potřebných parametrech 
pro sestavení matematických modelů. Proto se jako perspektivní může 
považovat pouze lokalita na ložisku Rožná, kde bude těžba ukončena 
v několika nejbližších letech a je tedy možnost v předstihu případné 
využití důlních vod připravit. V ostatních případech zlikvidovaných 
dolů se jejich využití jeví jako značně ekonomicky i technicky náročné 
– ve většině případů až nereálné – viz tab. 1.

Poděkování: Článek byl vypracován v rámci projektu Institut 
čistých technologií těžby a užití energetických surovin, reg. č. 
CZ.1.05/2.1.00/03.0082, podporovaného Operačním programem 
Výzkum a vývoj pro Inovace, financovaného ze strukturálních fondů 
EU a ze státního rozpočtu ČR. ED2.1.00/03.0082
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O2 odparek 105 °C Fe2+ Mn2+

surová voda 9,6 < 2 0,55 0,37

prokysličená 11,0 < 2 0,15 0,13

zfiltrovaná 9,2 < 2 0,03 0,01

Tab. 2. Hodnoty upravené vody

doc. Ing. Naďa Rapantová, CSc. (autor pro korespondenci)1)

doc. Ing. Arnošt Grmela, CSc.2)

Ing. Bedřich Michálek, Ph.D.3)

RNDr. Karel Lusk3)

1)VŠB-TU Ostrava
HGF Institut čistých technologií těžby  

a užití energetických surovin
17. listopadu 15/2712

708 33 Ostrava
nada.rapantova@vsb.cz

2)VŠB-TU Ostrava
Institut geologického inženýrství

17. listopadu 15/2712
708 33 Ostrava

3)DIAMO, s.p. 
Pod Vinicí 84

471 27 Stráž p. Ralskem

The possibility of utilization of mine water accumulation in 
the flooded uranium mines for drinking water supply (Ra-
pantová, N.; Michálek, B.; Grmela, A.; Lusk, K.)
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Mine waters of flooded uranium deposits mined underground in 
preplatform formations in the Czech Republic represent consider-
able volume of groundwater accumulations which have been quanti-
fied based on the total estimated volumes of flooded underground 
mine workings. Mine water quality sampling on the sites of former 
uranium mines brought valuable knowledge of hydrogeochemical 
zonality of mine waters. Technical and economical possibilities of 
utilization of mine water as secondary raw material source have 
been studied as well. In majority cases mine waters of uranium 
deposits are more or less polluted by natural radionuclides and 
are therefore not utilizable as drinking water. Although we present 
exceptions they are not practicable from the economic point of view. 
Examples of mine waters utilization are presented in the paper. 

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. června 
2013. 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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ZPRÁVY ČESKÉ VĚDECKOTECHNICKÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI

Seminář „Podzemní voda 
ve vodoprávním řízení IX“

Dne 11. října 2012 se konal v Klubu techniků v Praze na Novotného 
lávce seminář Podzemní voda ve vodoprávním řízení IX, pořádaný 
odbornou skupinou podzemní vody České vědeckotechnické vodo-
hospodářské společnosti ve spolupráci s ministerstvem zemědělství 
a Global Water Partnership. 

Cílem semináře bylo seznámit pracovníky vodoprávních úřadů, 
správců Povodí, Vodovodů a kanalizací, hydrogeologů a vodohos-
podářských projektantů s odbornými aspekty, názory a zkušenostmi 
odborníků v problematice podzemních vod, vodního hospodářství pro 
aplikaci ustanovení zákona o vodách a s ním souvisejících vyhlášek, 
nařízení a metodických pokynů a informace o dalších vodohospo-
dářských aspektech, které by měli při svých činnostech využívat. 
Většina přenášek byla zaměřena na nakládání s vodami a na ochranu 
podzemních vod. V diskusi byla objasňována stanoviska pracovníků 
vodoprávních úřadů a specialistů zpracovávajících podklady pro 
vodohospodářská rozhodnutí. Seminář navázal na semináře, které se 
konají každoročně od roku 2004. 

V první přednášce autorů Mgr. Jany Vrbové a RNDr. Svatopluka Šedy 
z OHGS s.r.o. v Ústí nad Orlicí Návrh postupu směřujícího k dosažení 
alespoň rámcové jednotnosti ve stanovení rozsahu ochranných pásem 
vodních zdrojů podzemní vody a limitujících podmínek uvnitř pásem 
byl podán detailní rozbor stávajícího stavu podkladů pro návrhy 
ochranných pásem vodních zdrojů podzemní vody a doporučení 
pro zlepšení situace v ochraně podzemních vod. V současné době 
jsou v platnosti dříve stanovená pásma hygienické ochrany podle 
tehdejšího zákona o vodách 138/1973 Sb. o třech stupních, která jsou 
rozsáhlá a většinou nejsou zapsaná v katastrálním operátu, a nově 
stanovená ochranná pásma vodních zdrojů podle dosud platné vyhláš-
ky 137/1999 Sb. o dvou stupních, která jsou zapsaná v katastrálním 
operátu. Není k dispozici žádný podrobnější metodický pokyn pro 
návrh pásem, stanovení jednotných principů a kritérií pro navrhování, 
stanovování a provozování ochranných pásem zdrojů podzemních 
vod a pro jejich provozování. Autoři předložili ideový námět pro obsah 
metodického pokynu, který má být zpracován podle § 30 vodního 
zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění. Návrh byl zpracován na 
podkladě metodického materiálu MŽP Tvorba metodik vymezování 
ochranných pásem vodních zdrojů. Jedná se o tyto okruhy problémů:
• Stanovení OPVZ v různých hydrogeologických strukturách. (Me-

todika by se měla stanovit pro každou hydrogeologickou strukturu 
zvlášť).

• Metodická doporučení pro průzkum.
• Zákazy a omezení pro hospodaření a činnosti na pozemcích a stav-

bách na ploše OPVZ, vycházejících ze zranitelnosti využívané 
struktury.

• Monitoring účinnosti OPVZ (kvalita podzemní vody, stavy hladin 
podzemní vody, průtoky v povrchových tocích, které jsou v hydrau-
lické spojitosti s využívanou hydrogeologickou strukturou, včetně 
návrhu sběru dat, jejich průběžného vyhodnocování, návrhu opat-
ření pro verifikaci a modifikaci způsobu ochrany vodního zdroje).

• Technická, administrativní a jiná opatření pro zajištění aktivní a pa-
sivní ochrany vodních zdrojů podzemní vody (soubor technických 
a administrativních opatření pro aktivní a pasivní ochranu jímacího 
území a území uvnitř ochranných pásem bez nutnosti rozsáhlejších 
zákazů a omezení vlastníků pozemků uvnitř ochranných pásem).

• Stanovení újmy způsobené omezeným využíváním nemovitostí, 
její vyčíslní a uplatnění.

• Způsob zpracování, prezentace a evidence návrhů ochranných pá-
sem vodních zdrojů podzemní vody a ověřování účinnosti ochrany 
vodního zdroje.

V úvodu příspěvku Mgr. Veroniky Vytejčkové z MŽP Opatření obecné 
povahy a ochranná pásma vodních zdrojů – výklad a praktická doporu-
čení byl podán přehled legislativních požadavků na ochranná pásma 
vodních zdrojů. Stávající PHO zůstávají v platnosti (viz výklad MŽP: 
http//www.mzp.cz/cz/vyklad_zakona_ochrana_vod a tisková zpráva 
Státní rostlinolékařské správy ze dne 7. 4. 2011: http://eagri.cz/public/
web/srs/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2011_informace-o-pouzivani-
-pripravku-na.html). Ochranná pásma stanovená formou dřívější práv-
ní úpravy (PHO) a podle nové úpravy, respektive úpravy novelizované 
jsou rovnocenná. Změny nebo rušení planých PHO budou prováděny 
podle ustanovení čl. II bod 2 zákona č. 150/2010 Sb., resp. § 30 vodní-
ho zákona formou opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy 
jsou charakterizována konkrétností předmětu úpravy (v případě 
ochranných pásem konkrétního vodního zdroje) a obecností adresátů, 
kteří se vymezí druhově nikoliv jmenovitě (v případě ochranných pá-
sem lze použít spojení typu oprávnění k odběru, vlastníci nemovitostí 
apod.). Opatření obecné povahy nemůže stanovovat nové povinnosti 
nad rámec zákona. Může pouze konkretizovat povinnosti ze zákona již 
vyplývající jen ve vztahu k předmětu, který opatření obecné povahy 
upravuje (ve vztahu k ochrannému pásmu vodního zdroje). Příkladem 
takového přístupu může být stanovení konkrétních činností poškozu-
jících nebo ohrožujících vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost 
vodního zdroje, které nelze v ochranném pásmu provádět, a které je 
vodoprávní úřad povinen v opatření obecné povahy (o stanovení nebo 
změně ochranného pásma) vymezit na základě § 30 odst. 10 vodního 
zákona. Vymahatelnost povinností zakotvených v opatření obecné 
povahy je možno dosáhnout dvěma způsoby, které mohou na sebe 
navazovat. Za prvé lze vydat potřebné rozhodnutí v rámci dozorových 
kompetencí vodoprávních úřadů (§ 110 vodního zákona), kdy bude 
povinnost a její adresát konkretizován opatřením (rozhodnutím) vo-
doprávního úřadu vydaném při realizaci jeho dozorové kompetence. 
Za druhé v rámci sankčního řízení vedeného s konkrétní osobou 
z důvodu neprovedení opatření obecné povahy (technická opatření 
nebo užívání pozemků a staveb). Návrh opatření obecné povahy o sta-
novení, změně nebo zrušení ochranného pásma vyvěsí vodoprávní 
úřad po projednání s dotčenými orgány na 15 dní na vlastní úřední 
desce a úředních deskách obcí, jichž se může opatření obecné povahy 
dotýkat. Osoby, jejichž práva mohou být návrhem dotčena, a vlastníci 
dotčených nemovitostí mohou podat do 30 dnů od zveřejnění návrhu 
písemné připomínky. Vodoprávní úřad se musí s připomínkami vypo-
řádat v odůvodnění opatření obecné povahy. Proti rozhodnutí o ná-
mitkách se nelze odvolat ani podat rozklad. Po vyřízení připomínek 
a námitek vydá vodoprávní úřad opatření obecné povahy a vyvěsí jej 
na vlastní úřední desce a úředních deskách dotčených obcí. Opatření 
obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení. 
Proti opatření obecné povahy není možné podat opravný prostředek. 
Je však možno požádat o přezkum do tří let od vydání opatření obecné 
povahy, buď přezkum nadřízeným správním orgánem, nebo přezkum 
krajským soudem. 

V diskusi k opatřením obecné ochrany vystoupil Ing. Jiří Novák 
z Vodárenské akciové společnosti, a.s. Brno, který vysvětlil problema-
tiku obecné ochrany, zvláštní ochrany a speciální ochrany vodních 
zdrojů. Podrobněji se zaměřil na právní podstatu opatření obecné 
ochrany, postup při stanovení ochranných pásem a shrnul praktické 
poznatky a zkušenosti. Na základě velkého ohlasu u účastníků semi-
náře zpracoval Ing. Novák přednesenou problematiku do článku, který 
byl uveřejněn ve Vodním hospodářství 12/2012 v příloze VODAŘ. 

RNDr. Zbyněk Vencelides, Ph.D., z Ochrany podzemních vod, s.r.o. 
se zabýval ve své přenášce Revize ochranných pásem v závislosti na 
změnách využití vodních zdrojů a území změnami způsobu využití 
jímacích objektů v důsledku poklesu spotřeby vody a někdy odstavení 
kvalitních zdrojů podzemní vody. Jedním ze způsobů využití odstave-
ných kvalitních zdrojů podzemní vody je využití zdrojů pro výrobu 
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balené vody. Požadavky na balenou pitnou vodu upravuje § 2 Vyhlášky 
275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost bale-
ných vod a o způsobu jejich úpravy, v platném znění. Požadavky na 
kvalitu pro balenou přírodní minerální vodu, balenou pramenitou 
vodu a zejména na balenou kojeneckou vodu jsou uvedeny rovněž 
v příloze č. 13 Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., 
ve třech kvalitativních kategoriích (A1, A2, A3). Jsou přísnější než 
požadavky na kvalitu surové vody pro vodárenské zásobování. 
Jedná se především o úpravu vody (zákaz přidávání jiných látek 
s výjimkou oxidu uhličitého). Autor uvedl příklad návrhu ochran-
ného pásma vodního zdroje pro balenou kojeneckou vodu tvořeného 
dvěma stávajícími jímacími vrty v oblasti České Lípy. Byla provedena 
komplexní analýza rizik ohrožení vodního zdroje, která zhodnotila 
vliv přírodních podmínek, využití zájmového území, včetně okolních 
odběrů podzemní vody, charakteristiku zástavby, potenciální zdroje 
znečištění apod. Byl sestaven numerický model proudění podzemní 
vody v zájmovém území a vyčíslena aktuální bilance jímané struktury. 
Využívaný střednoturonský kolektor (převážně pískovce jizerského 
souvrství) je chráněn před přímými vlivy z povrchu artézským stro-
pem, tvořeným prachovitými a vápnitými jílovci a slínovci teplického 
souvrství v mocnosti cca 150 m. Artézský strop lze v prostoru České 
Lípy pokládat za relativně účinný izolátor, který bude chránit využí-
vaný kolektor před znečištěním jak z plošných, tak i bodových zdrojů. 
Stropní izolátor není souvislý, ani nemá v ploše konstantní vlastnosti. 
Ochranný účinek izolátoru je zvýrazněn pozitivní piezometrickou 
úrovní střednoturonského kolektoru v místě popisovaného odběru. 
Ta omezuje možnost průniku znečištění do horninového prostředí. 
Udržení pozitivní piezometrické úrovně kolektoru v linii toku Plouč-
nice je rozhodující z hlediska možnosti omezení rozsahu navrženého 
ochranného pásma směrem k severovýchodu. Návrh ochranného pás-
ma II. stupně vyšel ze simulace proudění podzemní vody v turonském 
kolektoru a stanovení záchytné zóny pro vodní částice, které se budou 
pohybovat horninovým prostředím k vodnímu zdroji po celou dobu 
jeho životnosti, která byla odhadnuta na 50 let. Navržená omezení 
uvnitř ochranného pásmu II.stupně: 
• Zákaz hloubení vrtů do hloubky více než 100 m s cílem zachování 

izolační funkce stropu pro ochranu zdravotní nezávadnosti vodního 
zdroje.

• Zákaz dalších odběrů podzemní vody ze spodnoturonského zvod-
něného kolektoru pro zachování pozitivní výstupné výšky hladiny 
podzemní vody.

• Stanovení podmínek pro hloubení vrtů ve hloubkách 30–100 m.
Navrhovaná omezení většiny hospodářských činností vycházejí 

z obecně platných zákonných předpisů a doporučení, a proto se 
v ochranném pásmu II. stupně nepředpokládá vznik uživatelské újmy, 
vyžadující finanční náhradu. Návrh OPVZ obsahuje dílčí bilanci 
využívaného vodního zdroje (příslušné části útvaru podzemní vody) 
pro ochranu jakosti a zdravotní nezávadnosti jímané vody, rovněž 
vydatnost zdroje. Bilancování odběrů v širším okolí umožní udržet 
trvalou udržitelnost odběru a v tomto případě i pozitivní výtlačnou 
úroveň jímaného kolektoru, a tím i jeho ochranu. Návrh režimu 
ochrany musí respektovat současné limity a možnosti využití území, 
ale i trendy, ke kterým v území dochází. Potenciálním rizikem může 
být obtížně kontrolovatelné hloubení vrtů pro individuální využívání 
geotermální energie. 

Problematika ochrany vod před pesticidy byla předmětem před-
nášky Mgr. Emílie Trakalové z MŽP Národní akční plán k zajištění 
udržitelnosti používání pesticidů v ČR z pohledu ochrany vod. Pro 
ochranu rostlin v zemědělské a nezemědělské půdě se používají 
pesticidy. Jejich používání má vedle pozitivních účinků i nežádoucí 
efekty – dlouhodobé zatížení povrchových a podzemních vod těmito 
látkami a následný negativní vliv na lidské zdraví. Opatření na sníže-
ní obsahu pesticidů ve vodách jsou finančně i technologicky náročná, 
a proto je nutno přijímat zejména preventivní opatření, která vstupu 
těchto látek do vod zabrání nebo je omezí. Evropský parlament přijal 
v roce 2009 směrnici 2009/128/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů. 
Směrnice byla převedena do naší legislativy prostřednictvím novely 
zákona č. 326/2004Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých 
předpisů („rostlinolékařský zákon“), která byla přijata v roce 2012 
(199/2012Sb.). Směrnice zavedla zpracování Národních akčních 
plánů (dále NAP). NAP byl předložen vládě ke schválení. Jedním 
z hlavních cílů NAP je omezení rizik spojených s užíváním pesticidů, 
a to v oblastech ochrany podzemních a povrchových vod, zejména 
vodních zdrojů a zdrojů pitné vody. Podkladem pro hodnocení sou-
časné situace jsou data z Informačního systému monitoringu vod, 

jehož správcem je Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Detekce 
pesticidů ve vodách je ovlivněna mezí detekce stanovení a znalostí 
rozsahu možných přítomných účinných látek a jejich metabolitů. 
Vedle údajů zjištěných v rámci programu monitoringu podzemních 
vod ve „státní monitorovací síti“ podzemních vod se vyskytují rezidua 
účinných látek v povrchových vodách, využívaných vodohospo-
dářsky (vodárenské zdroje), které jsou nedostatečně monitorovány. 
Příčinou je neznalost chemických látek, které by se ve vodě mohly 
vyskytovat v závislosti na typu zemědělského hospodaření. Podle 
vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na 
pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění 
pozdějších předpisů, má dodavatel pitné vody povinnost sledovat 
přípravky a jejich metabolity s pravděpodobným výskytem v daném 
zdroji. Pokud některé přípravky nejsou součástí úplného rozboru, 
musí producent pitné vody doložit, proč nepředpokládá výskyt reziduí 
ve zdroji. Při výběru účinných látek pro monitoring jejich výskytu ve 
vodách je přitom nutné zohlednit nové informace o nebezpečnosti 
konkrétních látek. V mnohých případech je tak rozsah prováděných 
analýz neúplný a neadresný, což může vést k podhodnocení reálné 
situace. Mezi cíle NAP bylo zahrnuto:
• Zajištění větší komunikace mezi orgány státní správy, profesionál-

ními uživateli přípravků a vodohospodáři (dostupnost informací 
o relevantních metabolitech účinných látek přípravků, metodách 
jejich analytického stanovení a toxikologických vlastnostech).

• Zpracovat metodiku cíleného monitoringu výskytu relevantních 
reziduí v povrchových a podzemních vodách založeného na zna-
losti souvislostí mezi spektrem pěstovaných plodin a použitými 
přípravky, charakterem přírodního prostředí zejména ve vyhláše-
ných ochranných pásmech vodních zdrojů. Výsledky monitoringu 
vyhodnocovat s ohledem na výše uvedené.

• Zavést systém pružného předávání informací o zjištění nadlimit-
ního výskytu reziduí v povrchové, podzemní a pitné vodě mezi 
ČHMÚ, podniky Povodí, SRS, vodohospodáři a ČIŽP.
Stávající systém ochrany zdrojů vod před kontaminací cizorodými 

látkami je dán jednak obecnou ochranou a u zdrojů podzemních 
a povrchových vod OPVZ. Účinnost ochrany před cizorodými látkami 
je u některých dříve stanovených ochranných pásem nedostatečná 
s ohledem na změny hospodaření a neaktuálnost současné evidence 
ochranných pásem. Zákazy a omezení v OPVZ jsou uvedeny v kaž-
dém rozhodnutí vodoprávního úřadu nebo opatření obecné povahy, 
avšak omezení užívání prostředků na ochranu rostlin vychází ze 
zákona o rostlinolékařské péči a je dáno omezeními stanovenými na 
etiketách jednotlivých přípravků. Při uvádění konkrétního přípravku 
na trh provádí Státní rostlinolékařská správa hodnocení účinných 
látek. Součástí hodnocení je i posouzení vhodnosti použití přípravků 
v ochranných pásmech vodních zdrojů. Současně jsou pro jednotlivé 
přípravky stanoveny tzv. „ochranné vzdálenosti od povrchových vod 
s ohledem na ochranu necílových organismů“. V současné době neby-
ly stanoveny pro všechny přípravky ochranné vzdálenosti od povrcho-
vých toků, a proto vyšlo nařízení EP a Rady (ES) č. 1107/2009, které 
požaduje přehodnocení všech dosud povolených přípravků a způsob 
jejich použití. Tato skutečnost povede ke zlepšení situace. NAP má 
i vymezit tzv. „ohrožené oblasti“ jak z hlediska zvýšeného rizika vnosu 
účinných látek do vod (oblasti zvýšené produkce), tak i z hlediska 
zvýšeného rizika v důsledku přírodních podmínek daného území. 
NAP se vztahuje i na plány povodí. Účinné látky pesticidů a jejich 
metabolity jsou nebezpečnými látkami a vstupují jako ukazatel do 
hodnocení chemického stavu útvarů povrchových a podzemních vod 
a ekologického stavu útvarů vod povrchových. V prvních plánech 
povodí bylo vyhodnoceno celkem 18 útvarů podzemních vod (ze 
173) jako nevyhovující a byla navržena příslušná opatření, která byla 
rozdělena do následujících kategorií:
• Opatření k omezení eroze z pohledu transportu chemických látek.
• Omezení negativních vlivů pesticidů.
• Opatření v ochranných pásmech.

NAP si stanovil při propojení s plány povodí s požadavky Rámcové 
směrnice za cíl snížení podílu reziduí v potravinách a vodě do roku 
2020 o 10, resp. 15 % ve srovnání s průměrem ze všech měření pro-
vedených v referenčním období let 2008–2010. Dále stanovil snížení 
plochy útvarů podzemních vod, respektive počtu útvarů povrcho-
vých vod, v nichž došlo z důvodu přítomnosti reziduí k překročení 
norem environmentální kvality. Plošné zdroje znečištění, ze kterých 
účinné látky a jejich metabolity ve vodách nejčastěji pochází, tvoří 
i nadále nejvýznamnější vliv na stav vod. Mnohé z látek, které se 
v povrchových a podzemních vodách běžně nacházejí, jsou už po 
několik desítek let zakázány pro jejich použití a účinek opatření se tak 

vh 4/2013 135



dostavuje se značným zpožděním. Připravovaný akční plán reaguje 
na tuto situaci a vytváří významný politický závazek: riziko, které 
s sebou užívání pesticidů nese, snížit. 

V diskusi bylo mimo jiné konstatováno, že jsou někde používány 
ilegálně dovezené ochranné prostředky, jejichž nebezpečné vlastnosti 
nejsou známy.

Ing. Radomír Muzikář, CSc., se zaměřil v přednášce Hydrogeologické 
podklady pro nakládání s vodami, odběry podzemní vody – nejčastější 
nedostatky na věcnou náplň hydrogeologických podkladů, které musí 
obsahovat žádost o odběry podzemní vody (včetně odvodňování 
výkopů stavebních jam, provozu hydraulických bariér a sanačního 
čerpání). Při jakémkoliv snižování hladiny podzemní vody je nutno 
dosáhnout dobrého kvantitativního stavu. Dobrý kvantitativní stav 
podzemních vod definuje příloha 4 vyhlášky 5/2011 o vymezení 
hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hod-
nocení stavu podzemních vod a o náležitostech programů zjišťování 
a hodnocení stavu podzemních vod. Vyjádření osoby s odbornou způ-
sobilostí pro žádost o odběry podzemní vody musí obsahovat kromě 
jiného údaje o neovlivněné hladině podzemní vody, podle možnosti 
rovněž o přírodním rozkyvu hladin, návrh optimálního odebíraného 
množství, snížení hladiny podzemní vody, dosah deprese vyvolané 
odběry podzemní vody a zhodnocení dopadů odběrů na režim pod-
zemní vody, stávající využívané zdroje podzemní vody a ovlivnění 
povrchových toků, mokřadů a suchozemských ekosystémů. V navr-
žených velikostech odebíraných množství bývají často nepřesnosti. 
V žádosti o povolení nakládání s vodami se podle vyhlášky 336/2011 
Sb. uvádí počet měsíců, kdy se s vodami nakládá, a dále průměr-
né a maximální odebírané množství v l.s-1, maximální odebírané 
měsíční množství v m3.měs.-1 a celkové roční odebírané množství 
v tis. m3.rok-1. Ve vyhlášce není uvedeno, za jaký časový interval se 
stanovuje průměrné a maximální odebírané množství v l.s-1. Každý 
zpracovatel hydrogeologického posudku uvádí jiný časový interval. 
Podle názoru autora příspěvku by měla být požadována průměrná 
odebíraná množství na dobu provozu odběrného zařízení (tj. celý 
rok nebo počet měsíců skutečných odběrů). Pokud jde o maximální 
odebíraná množství v l.s-1, tak ta by měla vycházet z maximálních 
odebíraných množství m3.měs.-1. Pro požadovaná průměrná a maxi-
mální odebíraná množství v l.s-1 musí být stanoveny dosah deprese 
a snížení hladiny podzemní vody, které jsou podkladem pro prokázání 
dosažení dobrého kvantitativního stavu. Pro detailnější hodnocení 
odběrů podzemní vody v blízkém okolí předmětného objektu je nutno 
získat podklady u všech odběratelů podzemní vody včetně malých 
odběrů. Při posuzování účinků odběrů se v prvé řadě posoudí rizika 
ovlivnění stávajících odebíraných objektů podzemní vody. V nepo-
slední řadě je nutno posoudit případná rizika přetékání podzemní 
vody z jiných zvodní (hlubších nebo mělčích). Ve zvodněných ko-
lektorech, které jsou v hydraulické spojitosti s povrchovými toky, se 
stanoví indukované množství vody, které se infiltruje do zvodněného 
kolektoru z povrchových toků v důsledku snížení hladiny podzemní 
vody při plánovaném odběru podzemní vody, a zhodnotí se, zda bude 
dodržen minimální zůstatkový průtoku v povrchových tocích podle 
§ 36 vodního zákona a metodického pokynu MŽP. Obdobně v pří-
padě, že dosah deprese zasáhne mokřady a rašeliniště, se posuzuje 
jejich ovlivnění. Další zákony, které se vztahují k odběrům podzemní 
vody, se týkají především velkých odebíraných množství. Posuzování 
dopadů odběrů podzemní vody na životní prostředí nabývá většího 
významu po vydání zákona 167/2008 Sb., o předcházení ekologické 
újmě a o její nápravě a o změnách některých zákonů, a na něj na-
vazujícím nařízení vlády 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik 
ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění. Odběr 
podzemních vod a čerpání znečištěných podzemních vod náleží do 
seznamu provozních činností, které podle tohoto zákona mohou způ-
sobit ekologickou újmu. Na odběry podzemní vody se může vztahovat 
i zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve 
znění pozdějších předpisů (EIA). Pro stanovení využitelného množství 
předmětného zdroje se zhodnotí všechny výše uvedené dopady (vliv 
na sousední jímací objekty, povrchové toky, hlubší nebo nadložní 
zvodně, chráněná území, systémy ekologické stability apod.), které 
ovlivní využitelné množství a s ním i snížení hladiny podzemní vody 
a dosah deprese. Definitivní návrh využitelného množství se posou-
dí společně s odebíraným množstvím podzemní vody odebíraným 
v širším okolí. Zhodnotí se podle kritéria pro využitelné množství 
podzemní vody, které odpovídá vyváženým odběrům podzemní vody, 
tj. využitelnému množství podzemní vody při dobrém kvantitativním 
stavu. Na základě výše uvedených dopadů a jejich rizik a v souladu 
s doporučeními orgánů ochrany přírody navrhne hydrogeolog ve 

svém vyjádření podle nutnosti minimální hladiny podzemní vody. 
V další části byla uvedena doporučená místa pro stanovení minimální 
hladiny a problematika jejího stanovení. 

V diskusi bylo kromě jiného upozorněno na rozpory směrných 
hodnot na potřebu vody. Bylo doporučeno, aby směrné hodnoty byly 
sjednoceny. 

RNDr. Jitka Novotná z GEOtestu a.s. Brno přednesla přednášku Vliv 
výstavby kanalizace na režim podzemní vody a možná opatření na 
snížení dopadů. Obsah přednášky bude předmětem článku autorky, 
který vyjde v čísle 5/2013 Vodního hospodářství.

Informační systém ve vodním hospodářství města Hradec Králové 
(díle IS HK) byl předmětem přednášky Ing. Ivy Šedivé z Magistrátu 
města Hradec Králové Využití hydrologických a hydrogeologických dat 
pro vodoprávní praxi a územní plánovaní. Souběžně s IS HK, dotova-
ným z 85 % z „norských fondů“, byla zpracována Studie odtokových 
poměrů Statutárního města Hradec Králové, plně hrazená z prostřed-
ků města. Obě studie jsou provázány. IS HK se skládá z následujících 
tematických částí:
• Podklady.
• Účelové informační vrstvy a databáze.
• Účelové modulové výstupy.

Účelové modulové výstupy reprezentují analyticko-syntetické vy-
hodnocení účelových informačních vrstev a databází dle aktuálních 
potřeb pracovníků odboru životního prostředí MMHK. Modulové 
výstupy, které mohou být pružně aktualizovány, jsou následující:
• Monitoring povrchových vod – vzorkování.
• Kvalita povrchových vod (včetně vyhodnocování kvality vypouš-

těných odpadních vod a možností modelování dalšího vypouštění 
odpadních vod do povrchových vod).

• Kvantita povrchových vod.
• Odběry podzemních a povrchových vod (evidence využitelných zá-

sob podzemních a povrchových vod a povolené odběry podzemních 
a povrchových vod, poskytující podklady pro povolování dalších 
odběrů vod).

• Geologicko-hydrogeologické poměry.
• Model proudění podzemních vod (např. různé scénáře zasakování 

srážkových vod do vod podzemních, odběry podzemních vod, vliv 
těžby štěrkopísků apod. jako podklad pro následný rozhodovací 
proces).
Možnosti využití IS HK pro vodního hospodářství a územní pláno-

vání jsou následující:
• Zjišťování a sledování aktuálního stavu kvality vod a z toho plynou-

cí aktivní účast na možnostech zlepšování jakosti vod podzemních 
i povrchových.

• Stanovení využitelnosti území z hlediska geologických, hydrogeo-
logických a hydrologických poměrů.

• On-line orientace a identifikace přírodních poměrů a vizualizace 
proudění vod na mapovém serveru.

• Sestavení koncepčního modelu proudění vod, vizualizace prodění vod.
• Sestavení interaktivní komunikace mezi IS a modelovým řešením.
• Efektivní využívání kolektorů podzemních vod.

Dále je možno využít IS HK v oblastech ochrany přírody a krajiny, 
územního plánování, plánování a monitoringu vodohospodářské 
infrastruktury, krizového řízení apod. Studie odtokových poměrů 
Statutárního města Hradec Králové, která klade důraz na minimali-
zaci podílu srážkových vod v systému odvodnění města, může být 
propojena s modulovými výstupy IS HK. IS HK a Studie odtokových 
poměrů Statutárního města Hradec Králové jsou velmi vhodnými 
podklady pro činnost vodoprávního úřadu a pro územní plánování. 
IS nemá k dispozici ani žádný správní orgán v Norsku, které poskytlo 
dotaci na vytvoření IS HK.

Přednášky byly uvedeny ve sborníku, který účastníci semináře 
obdrželi. Z hodnocení dotazníků, vyplněných účastníky semináře, 
vyplynulo, že podle 100 % vyplněných dotazníků splnil seminář oče-
kávání a podle 100 % bylo doporučeno pokračování cyklu seminářů. 
Náměty, stížnosti a doporučení uvedené v diskusi a popsané výše 
řeší výbor České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti ve 
spolupráci se SOVAK. O výsledcích bude podána informace na dalších 
seminářích ČVTVHS, případně v dalších číslech přílohy Vodního 
hospodářství VODAŘ.

Ing. Radomír Muzikář, CSc.
garant semináře  

a předseda odborné skupiny podzemní vody ČVTVHS
Tel. 515 540 293, 602 577 796

E-mail: radomir.muzikar@karneval.cz 
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Havárie při realizaci akce Jordán
Úvod

Asi není v Táboře nikdo, kdo by o protržení provizorní hráze, úniku 
sedimentu a úhynu mnoha ryb v závěru roku 2012 nevěděl. Pokusím 
se proto shrnout fakta a podat popis událostí tak, jak je čas postupně 
přinášel.

Události přelomu roku
Na konci roku, 23. prosince, došlo v důsledku tání, deště a delší 

oblevy k rychlému naplnění rybníků v kaskádě nad Jordánem. Voda 
naplnila horní polovinu nádrže a začala se bezpečnostním přelivem 
přelévat do spodní části v takovém množství, že čerpadla za sedimen-
tační hrázkou u štoly uzávěrů vedle ulice U stadionu Míru nebyla 
schopna tuto vodu přes vodopád přečerpávat. Voda s částí zvodnělého 
sedimentu se dostala do rozestavěné podzemní štoly a odtud do Tis-
menického potoka a Lužnice.  Voda s příměsí sedimentu znamenala 
určitou ekologickou zátěž pro Tismenici i Lužnici tzv. nerozpuštěnými 
látkami (nikoliv toxickou). Štola i šachta uzávěrů byly zaplaveny, 
průtok se pohyboval kolem 2,5 m3/s a v dané situaci již nebylo možné  
tomuto jevu bránit.

Narůstající průtok z povodí Jordánu dále kulminoval. Voda přelé-
vala provizorní hráz bezpečnostním přelivem a 28. 12. 2012 došlo 
kolem 7.00 hod. k jejímu částečnému protržení v šířce cca 20 m v le-
vém zavázání. Během asi tří hodin byly hladiny obou polovin nádrže 
vyrovnány. Voda protékala přes nedostavěnou štolu do Tismenického 
potoka a do Lužnice. V tu chvíli se průtok vody významně zvýšil, 
došlo k vyplavení rybí obsádky z horní do spodní části nádrže. O si-
tuaci byli informovány všechny odborné orgány jako Česká inspekce 
životního prostředí, Povodí Vltavy i poskytovatel dotace. Vyrozuměn 
byl i Integrovaný záchranný systém včetně Policie ČR z obavy před 
povodňovým stavem v Tismenickém údolí, který krátkodobě dosáhl 
druhého stupně povodňové aktivity. Zhotovitel začal okamžitě or-
ganizovat obnovu přehrazení, zejména pro opětné zavodnění zóny 
výskytu mlžů, kteří jsou uloženi v horní části nádrže a ocitli se bez 
vody. Práce na opravě přehrazení probíhaly okamžitě, bez přestávek 
ve dne i v noci. V průběhu 30. prosince bylo přehrazení obnoveno. 

Avšak poté, co přestala být voda ve spodní části nádrže dotována 
z části horní, došlo zde z důvodu nekontrolovatelného odtoku štolou 
k jejímu velmi rychlému úbytku. Voda spolu s ledem a sedimentem 
k ústí štoly stahovala i ryby, kterým z dolní poloviny mizela voda.  
V této chvíli nebylo již možno pro záchranu ryb nic podniknout. Ve 
štole, kde zůstaly části strojního zařízení docházelo k poranění ryb, 
ve většině případů však k jejich usmrcení, když  padaly do třímetrové 
hloubky a byly dále unášeny spolu s vodou, sedimentem a kusy ledu. 
Odhaduje se, že došlo k usmrcení cca 15–19 t ryb. Na vyčíslení škody 
zadal Jihočeský územní rybářský svaz posudek. Škoda se předpokládá 
zatím kolem 0,5 mil. Kč.

Škody mohly vzniknout vedle Českého rybářského svazu také Po-
vodí Vltavy možným zanesením jezů či koryta řeky, případně dalším 
osobám v povodí, např. vlastníkům malých vodních  elektráren. Podle 
svého vyjádření se Povodí Vltavy bude případnými škodami zabývat 
v polovině roku po opadnutí vody. Případní další poškození musí své 
újmy vyčíslit a uplatnit.

Co bylo pravděpodobnou příčinou protržení 
provizorního přehrazení?

V kritických hodinách zvýšeného průtoku povodím došlo k nárůstu 
hydraulického zatížení obtížně zhutnitelného násypu hráze. Jak se po 
protržení násypu ukázalo, v poměrně propustném prostoru násypu 
mezi okrajem štětové stěny a skalním podkladem břehového svahu 
se rozvíjela vnitřní eroze, kdy jemnější hlinitopísčitý materiál násypu 
byl postupně vyplaven, vytvořila se předisponovaná průsaková cesta 
podél hladké skalní plochy a po ní to ujelo. Tolik analýza vodohospo-
dářů. Toto by samo o sobě nebylo žádnou tragedií, kdyby však nedošlo 
k neřízenému popsanému odtoku rozestavěnou tlakovou štolou do 
Tismenického údolí.

Z toho, co je doposud známo, je zřejmé, že havárie hráze byla sice 
komplikující interní záležitostí stavby, jejíž obnova stála zhotovitele 
peníze, nicméně nebyla by tak osudová pro ryby, kdyby byl uzavřen 
vtok do rozestavěné štoly. Hladiny by se bývaly vyrovnaly, ryby by 
se musely opět slovit a přemístit.  Přímou příčinou rybí tragédie bylo 
tedy nedostatečné uzavření odtoku do Tismenice. Důvody, proč 
a zda tak mohlo být, šetří v současné době Česká inspekce životního 
prostředí, která zahájila činnost již 8. 1. 2013. 

K toxickému zamoření povodí nedošlo
V žádném případě nedošlo k zamoření toků pod Jordánem jedova-

tým sedimentem ani k otrávení ryb. Ryby z 90 % uhynuly v důsledku 
mechanických poranění pádem do štoly, také zanesením žaber blátem 
a udušením. Sediment v Jordánu jako celku byl v listopadu loňského 
roku prověřen na nebezpečné vlastnosti a odborný posudek říká, že 
tento nevykazuje nebezpečné vlastnosti. Navíc při průtoku Lužnice 
postupně až 80 m3/s byl naředěn do minimálních koncentrací tzv. ne-
rozpuštěných látek. Mohl samozřejmě v povodí způsobit mechanické 
škody na jezech či strojních zařízeních. 

Policie ČR byla u celé havárie od samého počátku. Na můj podnět 
a dotaz sdělila, že v současné době shromažďuje informace a podkla-
dy tak, aby mohla dovodit, zda nedošlo k jednání, které by naplnilo 
skutkovou podstatu správního deliktu či trestného činu. 

Co dále?
Jádrem problému bylo nedostatečné uzavření štoly. Po jejím za-

plavení nebylo již fyzicky možné stav změnit. Protržení hráze bylo 
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neočekávané, při řádném zamezení zaplavení štoly by ale k žádné 
havárii nedošlo. Důvody a příčiny jsou v šetření příslušných orgánů 
a my čekáme na jeho výsledek.

Stavba nabere ve své první a druhé etapě, tedy při 
stavbě spodních výpustí a odbahnění dolní poloviny, 
nějaký časový skluz. Zatím ho odhadujeme přibližně 
na měsíc.

Velmi často se ozývalo volání po označení viníků. 
Město jako investor akce není tím, kdo má označovat 
viníky. Ti musí vyplynout z vyšetřování nezávislými 
orgány. Zhotovitelé se k náhradám škod staví pozitiv-
ně. Jejich snaha o nápravu situace byla a je enormní. 
V koordinaci se správcem stavby přijímá technická 
opatření, jak podobným situacím předejít. Se závěrem 
šetření ČIŽP, popřípadě Policie veřejnost pochopitelně 

seznámíme. Finanční výdaje na likvidaci následků havárie z veřejných 
prostředků města nepředpokládám.

Je nezbytné – a pracuje se na tom – provést dílčí 
technické úpravy projektu směrem k bezpečnému 
a kontrolovatelnému převedení vody z horní části ná-
drže do Tismenice a k zamezení možnosti opětovného 
neřízeného zaplavení štoly. Cílem zůstává v co nejkrat-
ším termínu, v dobré kvalitě a s plánovanými náklady 
stavbu dokončit.

Snažíme se o všech událostech pravdivě a bez pro-
dlení na internetové stránce akce informovat. V tomto 
budeme rozhodně pokračovat.

Jiří Fišer, starosta Tábora
foto: archiv města Tábor
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Novinky ze světa vodního hospodářství  
na brněnském výstavišti

Ve dnech 23. až 27. dubna se na brněnském 
výstavišti uskuteční další ročník Mezinárod-
ního veletrhu techniky pro tvorbu a ochranu 
životního prostředí ENVIBRNO. Nabídku 
vystavovatelů doplňuje doprovodný program 
veletrhu, který se koná pod záštitou a ve 
spolupráci s ministerstvy a odbornými asoci-
acemi. Za všechny jmenujme například Mini-
sterstvo životního prostředí, Ministerstvo pro 
místní rozvoj, CzechInvest, Svaz měst a obcí 
ČR a další oborové asociace a svazy.

Vodní hospodářství v doprovodném 
programu

Z oblasti vodního hospodářství můžeme 
zmínit například seminář s názvem Inovativ-
ní technologie v oblasti čištění komunálních 
a průmyslových odpadních vod včetně zpra-
cování a využití kalů z ČOV, který organizuje 
Ministerstvo průmyslu a obchodu společně 
s Asociací pro vodu ČR. Seminář se koná 
dne 24. dubna 2013 od 9.30 do 14.00 hod. 
v areálu brněnského výstaviště na přednáš-
kovém mole v pavilonu P. Cílem semináře je 
představit účastníkům nové trendy v čištění 
odpadních vod a plynů a zpracování kalů 
z ČOV. Vítány budou názory a příspěvky 
účastníků v rámci diskuse k jednotlivým 
tématům. Seminář se bude věnovat například 
problematice zbytkového tepla z kogenerace 
a z odpadních vod, odstranění organických 
látek a těžkých kovů z odpadních vod pomocí 
nanoželeza, membránovým ČOV, novým 
metodám biologického odsiřování bioplynu, 
flotaci kalů, sušení kalů nebo moderním 
metodám stabilizace a likvidace kalů. Na 
závěr semináře proběhne diskuse a formu-
lace doporučení pro směr výzkumu a vývoje 
v předmětné oblasti.  

Doprovodný program nejenom 
pro veřejnou sféru

V rámci veletrhu se uskuteční také celá 
řada seminářů určených pro zástupce měst 
a obcí. Za všechny akce můžeme jmenovat 
již 20. kongres starostů a primátorů měst 
a obcí ČR, který pořádá Svaz měst a obcí ČR. 
Asociace inovačního podnikání organizuje 
seminář s názvem Inovace a technologie 
v rozvoji regionů. Agentura pro podporu 
podnikání a investic CzechInvest se bude na 
veletrhu prezentovat jednak formou výstavní 
expozice, dále pak v doprovodném programu.

Inovace a technologie v rozvoji 
regionů

Asociace inovačního podnikání ČR a Česká 
asociace rozvojových agentur pořádají semi-
nář Inovace a technologie v rozvoji regionů, 
který se uskuteční ve čtvrtek 25. dubna 2013 
od 10 hodin v Administrativní budově, sál 
103. Seminář se bude věnovat například: 
Moravan science center Brno, inovačním 
voucherům v Karlovarském kraji, přinese 
i příklady dvou regionálních inovačních stra-
tegií ve dvou vybraných krajích. Pozornost 

bude věnována i vědeckotechnickým parkům 
a využití brownfieldů. 

Novinky ze světa odpadového hos-
podářství

Nabídku vystavovatelů doplní doprovodný 
program veletrhu, který opět po roce přinese 
aktuální oborové informace. Problematice 
odpadů a jejich následnému zpracování se 
bude věnovat celá řada seminářů. Jmenujme 
například seminář ODPADY 2013 a jak dál?, 
který pořádá Sdružení provozovatelů tech-
nologií pro ekologické využívání odpadů. 
České ekologické a manažerské centrum 
se bude věnovat hodnocení inovativnosti 
environmentálních technologií ČR, Česká 
asociace odpadového hospodářství, ve spo-
lupráci s Ministerstvem životního prostředí 
a EnviWebem se zaměří na problematiku 
nakládání s odpady a přiblíží nový projekt 
zaměřený na eliminaci černých skládek.

ODPADY 2013 a jak dál? Aneb bu-
deme dále skládkovat?

V rámci doprovodného programu veletrhu 
ENVIBRNO se hned druhý den veletrhu, tedy 
ve středu 24. dubna 2013 od 10.00 do 16.00 
hodin, uskuteční tradiční akce, kterou pořádá 
STEO – Sdružení provozovatelů technologií 
pro ekologické využívání odpadů, s názvem 
ODPADY 2013 a jak dál? Aneb budeme dále 
skládkovat? Seminář se bude věnovat pro-
blematice odpadového hospodářství hned 
z několika úhlů pohledu, jeho součástí bude 
i problematika energetického využívání od-
padů. V rámci dopoledního bloku vystoupí 
s problematikou energetického využívání 
odpadů, situací v České republice a vyu-
žívání energie z odpadů nebo odpadového 
hospodářství například zástupci Ministerstva 
životního prostředí, Ministerstva průmyslu 

a obchodu nebo zástupce STEO. Zástupce 
Energie Wasser Bern představí nové zařízení 
EVO Bern a celkově přiblíží odpadové hos-
podářství města Bern. Odpolední program 
představí například další provozy EVO nebo 
přiblíží Aplikaci REACH v provozu EVO.

Problematika černých skládek 
a hospodaření s odpady

25. dubna od 13.00 hodin se na přednáško-
vém mole v pavilonu P uskuteční konference 
České asociace odpadového hospodářství, 
Ministerstva životního prostředí a EnviWebu, 
která se zaměří na problematiku nakládání 
s odpady a přiblíží nový projekt zaměřený na 
eliminaci černých skládek. V centru pozor-
nosti bude stále aktuální problematika řešení 
černých skládek v obcích nebo hospodaření 
s odpady, a to jak z pohledu stavu a vývoje 
nové legislativy v oblasti využití odpadů, 
tak i současné pojetí integrovaných systémů 
nakládání s odpady nebo možnosti energe-
tického využití odpadů. 

Investiční příležitosti, regionální 
inovační strategie a komunální  
technika

Souběžně s veletrhem ENVIBRNO se ko-
nají veletrhy URBIS INVEST, kde jednotlivé 
kraje a města prezentují například komerční 
nemovitosti, podpory podnikání, rozvojové 
plány a inovační strategie jednotlivých regi-
onů. Veletrh URBIS TECHNOLOGIE přinese 
ucelenou přehlídku čisticích a úklidových 
strojů, mechanizace pro zahrádkářské a par-
kové plochy a dalších zařízení a služeb za-
měřených na čistotu měst a obcí. Souběžně 
konané Stavební veletrhy Brno pak  doplní 
prezentovaná témata o stále aktuální aspekty 
stavebnictví a technického zařízení budov.

Více informací naleznete na www.bvv.cz/
envibrno.
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ŽÁDNÉ KOMPROMISY

Oběžné kolo S-tube nedělá kompromisy 
mezi velkou průchodností  a účinností hydrauliky

• Účinnost: bezkonkurenční účinnost 
 bez kompromisu snížení volné průchodnosti

• Průchodnost: oběžné kolo S-tube 
 umožňuje čerpání vody s obsahem 
 větších pevných částic bez rizika ucpání

• Jednoduchost: robustní a jednoduchý design    
 prodlužuje životnost a snižuje náklady 
 na údržbu

Řada čerpadel SE a SL má v současnoti nejlepší celkovou účinnost na trhu. 
Inovativní technologie od Grundfos spojují inteligenci, motory, 
hydrauliku a funkce tak, aby čerpadla obstála ve výzvách čerpání 
odpadních vod s maximalní hydraulickou, elektrickou a mechanickou 
učinností.
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