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Proč zase ty povodně?

Stále častěji ve svých zamyšleních píši o neutěšeném stavu naší 
krajiny, jejímž základem je půda. I v tomto čísle jsem o tom chtěl psát, 
ale ve vztahu k živinám. Protože však pršelo více, než stačila krajina 
a nádrže pojmout, dovolím si uchopit téma z jiné strany: jaké dopady 
má devastace půdy, gruntu naší země, na vodní režim krajiny?

Dcera se letos ve třetí třídě dozvěděla, že půda se skládá ze zvětra-
lých hornin, rozložených rostlin, vody, vzduchu a drobných mikro-
organismů a živočichů. Náhoda tomu chtěla, že jsem jí mohl názorně 
ukázat, jak se projevuje rozdílné hospodaření na stejném typu půdy 
na její vlastnosti. Za barákem máme louku. Její jednu půlku sekám 
sám s malou mechanizací, druhou půli sekají s pomocí traktoru, co 
má kola široká snad půl metru a váží… no určitě hodně tun. Rozhra-
ní, oddělující různý způsob údržby pozemku, je zřetelné několika 
ukazateli. V zimě bylo na mé části několik desítek krtičinců a rychleji 
odtávaly zbytky sněhu, na druhé půli, o metr, dva vedle ani jeden 
krtčí hrad (viz foto). Je to přirozené: ač je krtek silák, zhutněnou půdu 
neprorazí, anebo by možná prorazil, ale nechce se namáhat. Vyrýpl 
jsem s dcerou z každého pozemku po drnu. Ten náš drn měl na první 
pohled poréznější strukturu a byly v něm i žížaly, kdežto sousední 
byl jakoby spečený a bez žížaly. Na jaře mi přivezl mohutný tahač 
ohromnou hromadu dřeva. Aby se na můj pozemek dostal, musel jet 
přes pozemek, který je sekán s pomocí těžké mechanizace. Na tom 
pozemku náklaďák nezanechal ani stopu, jakmile však vjel k nám, 
hned se propadl a za sebou zanechával rýhu o hloubce minimálně 
deseti centimetrů. Když se nyní dívám z okna, vidím další rozdíl: ta 
naše louka je plná barev od různých druhů květin, sousední je v jed-
notné barvě khaki uniformy.

Co je příčinou tohoto markantního rozdílu? K odpovědi stačí pouhý 
selský rozum. Je zřejmé, že půda obhospodařovaná těžkou technikou 
má větší hustotu, tedy méně pórů, v kterých je vzduch, jenž je někdy 
nahrazen vodou, jako tomu bylo i za současné povodně. Ale na mnoha 
pozemcích neměla voda co vytlačovat, protože půda byla zhutněná 
a tvrdá jako mlat. Voda stekla do vodoteče. Za chvíli si dovolím od-
hadnout, o jaké množství šlo. Je k neuvěření!

Dříve však ještě něco: velkým dílem k povodním v Praze přispěly 
místní potoky: Rokytka, Botič… Stálo by asi za kvalifikovaný odhad, 

o kolik by průtoky byly menší, pokud by Praha nebyla sevřena obručí 
logistických a obchodních center se zpevněnými povrchy. A co vliv 
satelitních městeček na vodní režim? Zajímalo by mě i, kolik bylo 
postiženo staveb, k nimž bylo vydáno stavební povolení po roce 2002 
nebo 2009? Kolik z nich leželo v pasivní nebo dokonce v aktivní zá-
plavové zóně? Máslo na hlavě mají stavební a vodohospodářské úřady, 
nebo možná – a to spíše – tlak developerů na vedení obcí (o formách 
těchto pobídek raději nepřemýšlím) a nakonec (omluvte moji tvrdost) 
nejsou bez viny i vlastníci, kteří si takto položené vysněné novostavby 
v krásné krajině s nádherným výhledem na řeku pořídili. Tam bych 
hledal onoho kozla, který byl ve starých kulturách obětován, aby smyl 
lidské hříchy. Nehledal bych ho v Povodích nebo ČHMÚ. Naopak je 
třeba připomenout, vím to z více zdrojů, že na názor Povodí, které 
má při nové výstavbě takříkajíc jen hlas poradní, se často nehledí. 
Ve stanoviscích pro úřady s rozhodovacími pravomocemi sdělují, že 
plánovaná stavba se nachází v záplavové zóně a nedoporučují její po-
volení. Často však zjišťují, že jejich doporučení nebylo bráno v potaz!

Odborníci se často dohadují, jakou roli mají, respektive mohou mít 
přehrady na jedné straně a umožnění rozlivů tokům na druhé straně. 
Postrádám více informací o tom, jakou roli při zadržování vody může 
mít půda a jakou ve skutečnosti má. Vždyť stejně jako se říká, že nej-
levnější energie je ta, kterou nevyrobíme, tak lze tvrdit, že k snížení 
povodní nejvíce přispěje ta voda, která bezprostředně neodteče, zů-
stane v půdě. Tuto vodu není třeba transformovat ani v nádržích ani 
v rozlivech. Je transformována půdou a půdou zadržena pro období 
bezdeštná a suchá! Jakou tedy vodní kapacitu krajiny ztrácíme zhut-
něním nebo zastavěním? Máme lesní půdu, jejíž kapacita není lidskou 
činností na první pohled omezena. Na druhý pohled to tak pravda 
není – kyselé deště, holoseče, eroze po těžbě tu kapacitu významně 
snižují. Už jsem ukázal, že zhutnění na intenzivně obhospodařova-
ných plochách může dosahovat desítek centimetrů a snížení kapacity 
půdy v zastavěných plochách se blíží 100 %. Budu přesto opatrný 
a dovolím si ve svých odhadech vycházet z toho, že snížení kapacity 
půdy je pouhý jeden centimetr sloupce vody. Letošní povodně po-
stihly zejména území povodí Vltavy, Labe a Ohře. Ty mají dohromady 
přibližně 50 000 km2. Když tuto plochu vynásobíme oním jedním 
centimetrem sloupce vody, tak nám vyjde, že krajina Čech postižená 
povodněmi by byla schopná zadržet o 500 milionů m3 vody více než 
zadržela, pokud by byla v přírodním stavu. To je přibližně kapacita 
poloviny Vltavské kaskády! Jsem si vědom, že část této kapacity by 
byla zaplněna už před povodňovými dešti, přesto tvrdím, že okamžité 
povodňové průtoky mohly být během několika (řekněme pěti) dnů 
na profilu Labe u státní hranice o několik set milionů kubíků menší, 
pokud by půda měla kapacitu nezmenšenou zhutněním. V přepočtu 
na vteřinový průtok mi vychází, že ten mohl být i o několik set metrů 
krychlových nižší, než ve skutečnosti byl! A to už je číslo, které stojí 
za zamyšlenou. Obzvlášť když jsme ty stovky milionů kubíků vody 
mohli mít u nás na období sucha bez žádných investic.

Jestli jsem Vás donutil přemýšlet, budu rád a pokud mi vysvětlíte, 
že se mýlím, rád to stanovisko otisknu. Stejně tak otiskneme i Vaše 
zkušenosti nebo obrázky z těchto povodní, a to i v porovnání s po-
vodněmi předcházejícími.

Ing. Václav Stránský

Pohledy z Baby do Podbaby zrána 4. června. Lodě se měly kam 
schovat. Nikoliv však VÚV a ÚČOV. Foto: Jiří Wanner
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Vodohospodářská stavba roku 2012 – 
Rekonstrukce a modernizace  
ÚV Hajská 

Stavba „Rekonstrukce a modernizace ÚV Hajská“ byla vyhlášena 
Svazem vodního hospodářství ČR jako „Vodohospodářská stavba roku 
2012“ v kategorii I – Stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění 
a čištění odpadních vod, podkategorii stavby o investičních nákladech 
nad 50 mil. Kč.

Slavnostní předání ceny proběhlo při slavnostním večeru v rámci 
výstavy VODOVODY – KANALIZACE dne 22. 5. 2013 v Obecním 
domě v Praze.

Investor: Město Strakonice
Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s., Praha
Dodavatel strojně-technologické části a elektro části: 
ENVI-PUR, s.r.o., Praha
Doba realizace: 2010–2012
Celkové investiční náklady: 60 mil. Kč (2,4 mil. €)

Při rekonstrukci technologické části úpravny vody, která byla v pro-
vozu desítky let, byla projektantem ve spolupráci se společností ENVI-
-PUR, s.r.o. a doc. Ing. Petrem Dolejšem, CSc., navržena řada moderních 
technologických zařízení s cílem dosáhnout potřebného efektu při 
výrobě pitné vody. Výsledkem řešení pak byla kompletní výměna tech-
nologického zařízení a nezbytné rekonstrukce stavebních konstrukcí. 

Zdrojem surové vody pro úpravnu vody Hajská je prameniště pod-
zemní vody. Využívaná část prameniště Hajská dnes zahrnuje hlavně 
dvě sběrné studny propojené násoskovým řadem.

V roce 2009 byla dokončena předprojektová a projektová příprava 
stavby „Modernizace a rekonstrukce úpravny vody Hajská“. V roce 
2010 byly zahájeny stavební a technologické práce na rekonstrukci 

a v průběhu roku 2011 byla kompletní rekonstrukce úpravny vody 
Hajská dokončena. Od ledna 2012 byla úpravna vody uvedena do 
zkušebního provozu a po nezbytné kontrole kvality upravené vody 
byla zahájena dodávka pitné vody do spotřebiště.

Rekonstrukce ÚV Hajská byla provedena po pečlivém zvážení 
možnosti použití různých technologických řešení. Teprve na zákla-
dě výsledků poloprovozních testování oxidace pomocí injektorů 
a intenzifikace sedimentace pomocí lamelových vestaveb byly tyto 
technologie pro rekonstrukci úpravny použity. Výsledky zkušebního 
provozu prokázaly, že rekonstrukce byla naprojektována a zrealizo-
vána velmi úspěšně. 

Účinnost separace prvního separačního stupně je velmi vysoká. 
V rámci zkušebního provozu byly testovány čtyři různé možnosti 
intenzifikace prvního sepračního stupně.  Optimalizací podmínek 
flokulace (pomocí pečlivého testování různých variant) bylo dosaže-
no díky vícebodovému zaústění polyflokulantu napříč sedimentační 
nádrží v místě rozdělení prvního a druhého flokulačního stupně 
separační účinnosti 96,7 % v tomto separačním stupni. Díky tomu se 
podařilo výrazně prodloužit filtrační cykly a dosáhnout výrazné úspo-
ry prací vody. Proti spotřebě prací vody před rekonstrukcí úpravny se 
současná spotřeba prací vody snížila o 79 %. 

Základní technické údaje po rekonstrukci
Výkon technologické linky úpravny vody
havarijní maximum 50 l/s
průměrný 22 l/s  (15–32 l/s)
Aerace surové vody
potřeba vzduchu 200 mg/l
počet injektorů 3 ks
průtok vody injektorem max. 20 l/s
nasávané množství vzduchu min. 300 l/min
tlak za injektorem 35 kPa  (max. 50 kPa)

Sedimentační nádrže (2 ks)
průtok jednou nádrží max. 32 l/s
šířka jedné nádrže 3975 mm
počet míchaných zón 2
počet míchadel v každé zóně 2 ks
míchadla v 1. mích. zóně gradient 40–100 s-1, pádlové míchadlo
míchadla v 2. mích. zóně gradient 20–50 s-1, pádlové míchadlo
délka nádrže pro vestavby 8400 mm
šířka lamel 1400 mm
kolmá délka lamel 1250 mm
sklon lamel 65°
počet podélných žlabů 3 ks, 2 krajní + 1 středový

ENVI-PUR, s.r.o.
Milan Drda, Ing. Milan Svoboda

Zdroj: SOVAK
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Fosfor v sedimentech 
drobných vodních toků  
ve vztahu k jejich 
zrnitostnímu složení
Marcela Lagová, František Pavlík, Jitka Malá, Patrik Bayer

Klíčová slova
celkový fosfor – sediment – zrnitostní složení – jíl

Souhrn
Příspěvek se zabývá souvislostí zrnitostního a prvkového složení 

částic s obsahem celkového fosforu v sedimentech vodních toků. 
Zrnitostní složení sedimentů bylo stanoveno kombinací dvou metod. 
Pro částice ≥ 0,1 mm byla použita metoda prosévání na sítech za 
sucha a pro částice < 0,1 mm bylo využito laserové granulometrie. 
Zastoupení prvků ve vzorcích (Mg, Al, Si, K, Ca, Fe aj.) bylo ana-
lyzováno pomocí elektronového mikroskopu. Na základě prvkové 
analýzy bylo určeno, zda se jedná o částice jílovité či písčité. Vý-
sledky potvrdily běžně rozšířený předpoklad, že se fosfor váže na 
jemnější částice, jen částečně. Posouzení obsahu celkového fosforu 
ve vzorcích, kategorizovaných do frakcí dle Kopeckého, poukázalo 
na to, že závislost mezi velikostí frakce a koncentrací fosforu není 
jednoznačná. Jako rozhodující pro obsah celkového fosforu v sedi-
mentech se jeví prvkové složení vzorku.

u

1.  Úvod
V půdách stoupá množství celkového a organického fosforu s klesající 

velikostí částic [1, 2]. Choudhury rozdělil vzorky půd na frakci jílovitou 
(2 µm), prachovou (50–2 µm) a písčitou (2000–50 µm). Největší podíl 
celkového, anorganického i organického fosforu nalezl v jílovité frakci 
[3]. I ve vzorcích říčních sedimentů bylo zjištěno, že koncentrace cel-
kového fosforu jsou nejvyšší v malých částicích – v suspendovaném 
sedimentu, jemných naplaveninách, v jílech a organickém materiálu 
[4]. Množství fosforu v částicích sedimentu nádrží vzrůstá od největších 
zrn po nejjemnější částice [5]. Z uvedeného vyplývá poměrně zřejmý 
trend fosforu vázat se na jemné frakce půd či sedimentů. 

Obdobnou problematikou se zabýval Pavlí-
ček, který studoval vazbu těžkých kovů v říč-
ních sedimentech. Obvykle platí, že i těžké 
kovy se vážou nejvíce do nejjemnější frakce 
(menší než 63 µm), která je tvořena prachový-
mi a jílovitými částicemi a organickou hmo-
tou. Uvádí však také, že řada výzkumných 
prací tento trend nepotvrdila, těžké kovy se 
v některých vzorcích vázaly do frakce hrubé 
(200–600 µm) či střední (200–61 µm) více než 
do jemné. Toto odlišné chování vysvětluje 
vyšším obsahem organické hmoty v hrubé 
nebo střední frakci nebo rozdílným minera-
logickým složením jednotlivých frakcí [6].

Běžným způsobem klasifikace půd a sedi-
mentů je zrnitostní rozbor. Frakcionací částic 
se zabýval např. Fedotov [7], který doporučuje 
sítování za sucha či za mokra jako vhodnou 
separační techniku pro částice větší než 
50–100 µm. Choudhury [3] předupravuje 
vzorky půd sítováním za sucha (velikost ok 
síta 2 mm) a následně za mokra (velikost ok 
síta 0,2 mm), kdy prosévání předchází ultra-
zvuková dezintegrace. Vzorek rozděluje na 
frakce jílu (< 2 µm), prachu (50–2 µm) a písku 
(2000–50 µm). Také Borovec [8] předupravuje 
některé vzorky půd suchým sítováním.

Jak bylo výše uvedeno, největší význam 
z hlediska sorpčních schopností mají jílové 
minerály. Je možné je studovat i pomocí 
elektronového mikroskopu [9]. Elektronová 
mikroskopie je jedinečnou technikou, která 

vizualizuje nanočástice a mikročástice suchých vzorků a s vhodnými 
„doprovodnými nástroji“ dokáže určit jejich složení [7].

Klasifikace zrnitostních frakcí půd se v ČR nejčastěji provádí podle 
Kopeckého. Toto členění je pouze fyzikálního charakteru (podle veli-
kosti zrna) a nezohledňuje chemické složení částic. Zrna o průměru 
nad 2 mm se souhrnně označují jako skelet. Zemina zbavená skeletu 
se nazývá jemnozem. Částečky pod 2 µm byly pojmenovány jako 
fyzikální jíl, pod 0,1 µm jako koloidní jíl (tab. 1) [10]. 

Autoři tohoto příspěvku se zabývají obsahem celkového fosforu 
v říčních sedimentech ve vztahu k jejich zrnitostnímu složení. Zjištěné 
trendy konfrontují se souvislostí obsahu celkového fosforu a kvalita-
tivního složení sedimentů, stanoveného analýzou prvkového složení 
částic jednotlivých vzorků.

2.  Popis lokalit a způsobu odběru vzorků
Odběrná místa byla vybrána s ohledem na nepřítomnost kanalizace 

v obcích ležících na toku (předpoklad výskytu fosforu v sedimentech), 
tak i dle rozdílného využití území (nížinná zemědělsky využívaná 
krajina, podhorská převážně zalesněná krajina) a intenzity osídlení. 
Vzorky z jednotlivých odběrných lokalit byly odebrány a zpracovány 
v průběhu června 2011.

2.1 Popis lokalit
Vzorky sedimentů drobných vodních toků byly odebrány na 

třech lokalitách (obr. 1). Vzorek z toku Bílá Opava v Ludvíkově na 

Obr. 1. Místa odběru jednotlivých vzorků sedimentů

Průměr zrn Označení frakce
[mm]
Pod 0,0001 Koloidní jíl Jílnaté částice

jemnozem

Pod 0,002 Fyzikální jíl I. kategorie

0,002–0,01 Velmi jemný prach

0,01–0,05 Prach II. kategorie

0,05–0,1 Práškový písek III. kategorie

0,1–0,2 Velmi jemný písek

0,2–0,5 Jemný písek IV. kategorie

0,5–2,0 Střední písek

2–16 Štěrk drobný

     skelet
16–63 Štěrk střední

63–125 Štěrk hrubý

> 125 Kameny

 

 

 

 

Tab. 1. Rozdělení zrnitostních frakcí dle Kopeckého [10]
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Bruntálsku je označen jako B1. Vzorky získané z bezejmenného 
potoka v Hartmanicích a vzorek ze Zlatého potoka na Svitavsku jsou 
označeny jako H1, H2. Třetí sada vzorků L1, L2 pochází z okolí Brna 
z vodního toku Leskava, vzorek A1 je z Aušperského potoka a vzorek 
T1 z Troubského potoka. 
2.1.1 Povodí Bílé Opavy
Vodní tok

Bílá Opava pramení v národní přírodní rezervaci Praděd v Hrubém 
Jeseníku. Protéká obcemi Karlova Studánka a Ludvíkov. Ve Vrbně 
pod Pradědem se vlévá do toku Střední Opava. Mimo obce protéká 
zalesněným územím. Bílé Opavě náleží číslo hydrologického pořadí 
2-02-01-009 o ploše 27,7 km2. Jedná se o horský až podhorský vodní 
tok o délce 14,4 km s vysokou transportní schopností. Břehy toku 
protékajícího územím obce Ludvíkov jsou lokálně upraveny kamen-
nou dlažbou či gabiony. Dno toku je převážně kamenito-štěrkovité, 
v místech pomalejšího proudu s písčitými usazeninami.

Odběrné místo B1 se nachází v obydlené části, ve které jsou zřejmě 
z některých přilehlých objektů vypouštěny odpadní vody.
Využití území

Jedná se převážně o lesnaté povodí, v nižších polohách jsou svahy 
zatravněny. Orná půda se v povodí nenachází. Dle morfogenetického 
klasifikačního systému půd v povodí (MKSP) se v povodí vyskytují 
především půdy podzolové. Povodí se také vyznačuje nízkou hustotou 
zalidnění 20 ob./km2. 
Geologické a geomorfologické poměry

V povodí se vyskytují především dvě kategorie hornin, a to prote-
rozoické horniny assyntsky zvrásněné, s různě silným variským pře-
pracováním (břidlice, fylity, svory až pararuly) a paleozoické horniny 
zvrásněné a metamorfované (fylity, svory). Podle geomorfologického 
členění náleží povodí k Jesenické oblasti a k celku Hrubý Jeseník. 
Spodní část povodí pak náleží k podcelku Medvědské hornatiny 
a horní část k podcelku Pradědské hornatiny. Průměrná nadmořská 
výška povodí je 925 m n. m. (min. 542 m n. m., max. 1492 m n. m.).
Klimatické poměry

Převážná část povodí se dle Quittovy stupnice klimatických oblastí 
(1971) ČR řadí do oblasti CH 6 a nejvyšší polohy povodí pak do CH 4 
[11].
2.1.2 Povodí Zlatého potoka
Vodní tok

Zlatý potok pramení nad obcí Jedlová. Pod touto obcí se do něj 
levostranně vlévá Baldovský potok a dále pak Bysterský potok. Mimo 
zastavěné úseky protéká vodní tok převážně zemědělskou krajinou. 
V obci Hamry se Zlatý potok vlévá do Křetínky. Dno vodního toku 
je převážně kamenité s písčitohlinitými sedimenty. Zlatému potoku 
o délce 8,4 km náleží číslo hydrologického pořadí 4-15-02-021(025) 
s povodím o ploše 34,5 km2. 

Odběrná místa H1 a H2 se nachází v neobydlené části. Odpadní 
vody obcí nad těmito odběrnými místy nejsou svedeny do ČOV.
Využití území

V povodí převažuje orná půda cca 42 %, trvalých travních porostů 
se v povodí nachází cca 22 % a 28 % plochy povodí je zalesněno. Dle 
MKSP v povodí převažují kambizemě dystrické, dále se vyskytují kam-
bizemě typické a pseudogleje primární. Povodí se vyznačuje hustotou 
zalidnění 72 ob./km2.
Geologické a geomorfologické poměry

V povodí převažuje kategorie hornin assyntsky zvrásněných, s růz-
ně silným variským přepracováním (břidlice, fylity, svory až pararuly), 
vyskytují se také horniny mezozoicke (pískovce, jílovce) a granodiority 
až diority (tonalitová řada). Podle geomorfologického členění náleží 
povodí k provincii Česká vysočina a z převážné části k subprovincii 
Česko-moravská soustava. Horní část povodí pak náleží k subprovincii 
Česká tabule. Průměrná nadmořská výška povodí je 632 m n. m. (min. 
513 m n. m., max. 756 m n. m.).
Klimatické poměry

Převážná část povodí se dle Quittovy stupnice klimatických oblastí 
(1971) ČR řadí do oblasti CH 7 a východní část povodí pak do MT 3 
[11].
2.1.3 Povodí Leskavy a Troubského potoka
Vodní tok

Vodní tok Leskava pramení severně od městské části Brno-Boso-
nohy. Po krátkém zalesněném úseku protéká střídavě zemědělskou 
a zastavěnou krajinou. Vodní tok dále protéká po okraji městské části 
Starý Lískovec, protéká městskou částí Dolní Heršpice a následně se 
vlévá do řeky Svratky. Leskavě náleží číslo hydrologického pořadí 
4-15-01-158 o rozloze 21,2 km2.

Trasa 10,1 km dlouhého toku je ve většině úseků napřímena a je 
zde několik stupňů. Původní dno tvořené štěrkopískem až kameny je 
překryto jemným sedimentem. V zastavěných úsecích je koryto toku 
opevněno. Tok je v některých částech zatrubněn. 

Odběrné místo L1 se nachází pod obydlenou částí, přilehlé plochy 
jsou zemědělsky využívány. Odběrné místo L2 se nachází v neoby-
dlené části. Nečištěné odpadní vody z obce Bosonohy dotují vodní 
tok Leskava.

Troubský potok pramení v Popůveckém lese, protéká zemědělskou 
krajinou přes obce Popůvky a Troubsko a vlévá se do toku Bobrava 
v zalesněné části povodí při okraji přírodního parku Bobrava.

Troubskému potoku o délce 10,7 km náleží číslo hydrologického 
pořadí 4-15-03-013(017) o rozloze 30,1 km2. Substrát dna je zanesen 
bahnem a kaly. Vodní tok je v zastavěných územích zkapacitněn 
a upraven do obdélníkového průřezu, břehy toku jsou opevněny. 
V zemědělsky využívané krajině je tok napřímen a upraven do licho-
běžníkového průřezu.

Odběrná místa A1 a T1 se nachází v neobydlené části. Odběrné 
místo A1 bylo vybráno jako referenční stav nacházející se v blízkosti 
prameniště. Odpadní vody obcí nad odběrným místem T1 nejsou 
svedeny do ČOV a je patrné, že jsou vyústěny do Troubského potoka.
Využití území

V povodí Leskavy převažuje orná půda cca 42 %, v povodí jsou také 
významně zastoupeny zastavěné plochy cca 40 %. Dále se v povodí 
nachází plochy zalesněné, zatravněné včetně sadů a zahrad. V povodí 
se vyskytují především půdy podzolové. Povodí se vyznačuje vysokou 
hustotou zalidnění 1323 ob. /km2.

V povodí Troubského potoka je významně zastoupeno zalesnění 
39,2 %, orná půda 38,2 % a také zastavěné plochy cca 18,6 %. V po-
vodí se vyskytují především půdy podzolové. Povodí se vyznačuje 
hustotou zalidnění 351 ob. /km2.
Geologické a geomorfologické poměry

V povodí Leskavy převažuje kategorie hornin kvartéru (hlíny, spra-
še, písky, štěrky), v horních částech povodí se také vyskytují diority 
a gabra, assyntské a variské. Podle geomorfologického členění náleží 
spodní část povodí k Alpsko-Himalájskému systému a k provincii 
Západní Karpaty. Horní části povodí náleží k systému Hercynskému 
a k provincii Česká vysočina. Průměrná nadmořská výška povodí je 
273 m n. m. (min. 193 m n. m., max. 415 m n. m.).

V povodí Troubského potoka se vyskytují dvě kategorie hornin, a to 
především horniny kvartéru (hlíny, spraše, písky, štěrky), a také horni-
ny granitoidy assyntské (žuly, granodiority). Podle geomorfologického 
členění náleží povodí k podcelku Lipovská pahorkatina Hercynského 
systému. Nejvíce zastoupeným okrskem je Omnická vrchovina v hor-
ních částech povodí. Průměrná nadmořská výška povodí je 325 m 
n. m. (min. 232 m n. m., max. 478 m n. m.).
Klimatické poměry

Povodí Leskavy se dle Quittovy stupnice klimatických oblastí (1971) 
ČR částečně řadí do oblasti T 2, T 4 a MT 11 [11].

Převážná část Troubského potoka se řadí do oblasti MT 11 a nižší 
části povodí pak do T 2.

2.2 Popis způsobu odběru vzorků a zpracování
Odběry vzorků sedimentů byly prováděny v místech pomalého 

proudu při vyrovnaných průtokových stavech, běžně se vyskytujících 
v průběhu roku. Ve výše popsaných odběrných místech se sedimenty 
odebíraly jádrovým vzorkovačem Beekerova typu do uzavíratelných 
sáčků. Odebrány byly směsné vzorky z hloubky sedimentu 0–20 cm. 
Vzorky byly uchovány v chladicích boxech a byly převezeny do la-
boratoře. Následně byly ihned zpracovány (přebrány od nežádoucích 
předmětů jako větvičky, kousky úlomků skla apod.), prosévány za 
mokra přes nylonové síto s velikostí ok 100 µm a vysušeny do kon-
stantní hmotnosti při teplotě 105 °C. Vysušené vzorky byly uchovány 
v prachovnicích.

3. Materiál a metody
3.1 Frakcionace vzorku – zrnitostní rozbor

Pro stanovení jednotlivých frakcí odebraných vzorků byly použity 
dvě metody. Pro hrubší frakce bylo požito prosévání na sítech za sucha 
a pro stanovení obsahu jemnějších frakcí bylo použito laserové gra-
nulometrie. Výsledkem je znalost zrnitostního složení celého vzorku, 
i když pozornost se v tomto článku upírá především na dvě frakce, 
a to na tzv. fyzikální jíl (< 0,002 mm) a fyzikální písek (0,05–2,0 mm).
a) Prosévání na sítech

Potřebné množství čerstvého sedimentu bylo zbaveno nežádoucích 
komponent a bylo vysušeno při laboratorní teplotě. Suchý sediment 
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byl za účelem zrnitostního rozboru proséván 
pomocí sady sít velikostí ok 0,1; 0,25; 0,5; 1,0; 
1,4; 2,0; 2,8; 5,6; a 8,0 mm na elektromagne-
tické třepačce a zatříděn do zrnitostních frakcí 
dle Kopeckého (viz tab. 1). Ze zařazení frakcí 
vyplývají termíny užívané dále v článku „fy-
zikální jíl“ a „fyzikální písek“.
b) Granulometrie

Jemnozrnnější částice sedimentu,tj. 
< 0,1 mm, byly stanoveny pomocí granulo-
metrie laserovou difrakcí, založené na prin-
cipu měření úhlu ohybu laserového paprsku 
při průchodu prostředím (obvykle vodným), 
obsahujícím měřené částice.

3.2 SEM (elektronová mikroskopie)
Pro posouzení chemického složení sedi-

mentů byla použita elektronová mikroskopie. 
Vzorek byl proset na nylonovém sítě velikosti 
ok 0,1 mm, přenesen na uhlíkovou lepicí 
pásku a umístěn do napařovačky (BS347A 
Tesla), kde byl napařen vrstvou uhlíku. Takto 
připravený vzorek byl analyzován na elektro-
novém mikroskopu JEOL JSM 840 vybaveném 
EDS sondou (energio disperzní sonda) Link, 
umožňující identifikovat prvkové složení sle-
dovaného místa. Obsah prvků v jednotlivých 
částicích analyzovaného vzorku umožnil 
identifikovat písčité a jílovité částice. Písčité 
částice se skládají především z SiO2, zatímco 
jílovité částice z prvků jako Mg, Al, Si, K, 
Ca, Fe. Ze součtu písčitých a jílovitých částic bylo vypočteno jejich 
procentuální zastoupení. Výsledkem analýzy je stanovení obsahu tzv. 
chemického jílu a chemického písku ve vzorku.

3.3 Celkový fosfor
Předúprava vzorků pro analýzu celkového fosforu probíhala dle 

kap. 2.2. Vzorky byly mineralizovány kyselinou sírovou a peroxidem 
vodíku. Uvolněné fosforečnany byly stanoveny fotometrickou me-
todou s molybdenovou modří při 710 nm ve skleněné 5 cm kyvetě.

4.  Výsledky a diskuse
Z výsledků zrnitostních zkoušek byly sestrojeny zrnitostní křivky 

vzorků (obr. 2), které dávají informace o zrnitostním složení vzorku 
a je z nich možné odečíst procentuální zastoupení jakékoliv frakce 
obsažené ve vzorku. Například ve vzorku A1 je obsaženo nejvíce 
jílovitých částic (< 0,002 mm) a prachu (0,002–0,05 mm). Nejvíce 
písčitých částic (0,05–2 mm) je obsaženo ve vzorku L2. Nejvíce skeletu 
(> 2 mm) je obsaženo ve vzorku L1. 

Procentuální zastoupení fyzikálního jílu a písku, vyplývající 
z obr. 2, bylo konfrontováno s koncentrací celkového fosforu. Toto 
srovnání je uvedeno v tab. 2 a 3. 

Z výsledků uvedených v tab. 2 je patrné, že vzorky s nejmenším 
obsahem fyzikálního jílu obsahují nejvíce fosforu a naopak. Obsah 
fosforu je nejvyšší ve vzorku H1, který obsahuje nejméně fyzikálního 
jílu. Naopak vzorek A1 s největším obsahem fyzikálního jílu obsahuje 
nejméně fosforu. Tato skutečnost je v rozporu s běžně publikovanými 
poznatky a tedy i s běžně rozšířeným předpokladem (viz kap. 1), že 
obsah fosforu vzrůstá se vzrůstajícím množstvím jemných částic, tedy 
obsahem fyzikálního jílu. Vzorky v tab. 2 jsou sestupně seřazeny dle 
obsahu fyzikálního jílu. Toto pořadí vzorků (tab. 2) zůstane nezmě-
něno i v případě, že bychom za jemné částice považovali ty, jejichž 
zrna jsou < 0,01; či < 0,05 mm (dle obr. 2). I v případě, že bychom 
za jemné považovali částice práškového písku, dle obr. 2 (< 0,1 mm), 
zůstane pořadí vzorků nezměněno.

Závislost koncentrace fosforu na obsahu fyzikálního písku uvede-
ná v tab. 3 ukazuje poněkud jiný průběh. Ve výsledcích uvedených 
v tab. 3 však nejsou zahrnuty informace o obsahu nejhrubších částic, 
jako je skelet, viz obr. 2. V případě, že bychom posoudili závislost kon-
centrace fosforu na obsahu hrubých částic (fyzikální písek a skelet), 
dospěli bychom k opačným výsledkům. Budeme-li uvažovat vzorky 
L1 a H1 včetně skeletu, bude se jednat o vzorky s největším obsahem 
hrubých částic (99 %). U takovýchto vzorků by byly očekávány nej-
nižší koncentrace fosforu. Výsledky tedy nasvědčují tomu, že závislost 
mezi velikostí frakce a koncentrací fosforu není rozhodující.

Analýzy vzorků metodou elektronové mikroskopie poskytly infor-
mace o morfologii a prvkovém složení jednotlivých částic. Ze snímků 
mikrostruktury jemných částic sedimentu (obr. 3 vlevo) je patrné, že 
písčité částice mají hladší strukturu než částice jílovité. Podle identifi-
kovaných prvků (obr. 3 vpravo) bylo potvrzeno, zda se jedná o částici 
jílovitou či písčitou. Takto se postupovalo u každé analyzované částice 
všech sledovaných vzorků.

Z fotografie pořízené elektronovým mikroskopem při zvětšení 8000x 
(obr. 3) lze zjistit, že částice vzorku L1, označená písmenem A, je 
stejného typu jako částice B. Prvková analýza (grafy vpravo: částice 
A – horní graf, částice B – prostřední graf) ukazuje velmi podobné 
složení, jen s malými rozdíly v obsahu draslíku, vápníku a železa 
v různých oxidačních stupních. U částice C je možno již podle fotogra-
fie očekávat jiné složení, které je potvrzeno spodním grafem v obr. 3. 
Tato částice obsahuje především velké množství křemíku. Jedná se 
o částici písčitou, jak napovídá její hladká struktura, kterou se liší od 
jílovitých částic A a B. 

Výše popsaný způsob hodnocení byl použit pro každou čás-
tici označenou písmeny „J“ a „P“ uvedenou na obrázcích 4 a 5. 

vzorek fyz. jíl  
[%]

TP  
[mg.g-1]

A1 0,92 0,68

H2 0,47 1,55

L2 0,26 1,23

T1 0,18 1,29

B1 0,13 1,74

L1 0,06 2,02

H1 0,05 2,41

vzorek fyz. písek  
[%]

TP  
[mg.g-1]

L2 89,96 1,23

B1 82,05 1,74

T1 75,85 1,29

A1 73,55 0,68

H2 69,98 1,55

L1 48,72 2,02

H1 60,57 2,41

Tab. 2. Porovnání obsahu fosforu 
a fyzikálního jílu

Tab. 3. Porovnání obsahu fosforu 
a fyzikálního písku

Obr. 2. Zrnitostní křivky vzorků

Obr. 3. Analýza částic vzorku L1
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vzorek chem. jíl 
[%]

TP  
[mg.g-1]

H1 87 2,41

B1 84 1,74

H2 78 1,55

T1 72 1,29

L1 69 2,02

A1 64 0,68

L2 61 1,23

vzorek chem. písek 
[%]

TP  
[mg.g-1]

L2 39 1,23

A1 36 0,68

L1 31 2,02

T1 28 1,29

H2 22 1,55

B1 16 1,74

H1 13 2,41

Tab. 4. Porovnání obsahu fosforu 
a chemického jílu

Tab. 5. Porovnání obsahu fosforu 
a chemického písku

Obr. 4. Elektronový mikrograf – vzorek H2 Obr. 5. Elektronový mikrograf – vzorek T1

Písmenem „J“ jsou označeny částice jílu, částice písku jsou označeny 
písmenem „P“. Je zřejmé, že podle velikosti částic nelze jednoznačně 
určit, zda jsou jílovité, či písčité. Na obr. 4 jsou větší částice jílovité. 
V levém dolním rohu obr. 5 se naproti tomu nachází větší částice, 
která je písčitá. Z vyhodnocení vzorků H2 a T1 vyplývá, že vzorek 
H2 (obr. 4) obsahuje značné množství jílu, zatímco vzorek T1 na 
obr. 5 má obsah jílu nižší.

Stanovení koncentrace celkového fosforu ve vztahu k procentuální-
mu zastoupení tzv. chemického jílu ve vzorku uvádí tab. 4.

Z výsledků uvedených v tab. 4 je patrné, že vzorky s největším 
obsahem chemického jílu obsahují také nejvyšší množství celkové-
ho fosforu. Obsah fosforu je nejvyšší ve vzorku H1, který zároveň 
obsahuje největší množství chemického jílu. Vzorky s menším ob-
sahem chemického jílu obsahují menší množství celkového fosforu. 
Porovnáme-li např. u vzorku H1 či B1 závislost koncentrace fosforu 
na obsahu chemického a fyzikálního (tab. 2 a 4) jílu, zjistíme, že se 
jedná o opačné závislosti.

Z tohoto trendu se vymykají vzorky L1 a L2. To zřejmě vyplývá ze 
skutečnosti, že vazba fosforu v sedimentech je ovlivněna i dalšími fak-
tory (např. přítomnost iontů některých kovů, dostupnost vazebných 
míst aj.). Vysvětlení tohoto jevu bude předmětem dalšího výzkumu.

Stanovení koncentrace celkového fosforu ve vztahu k procentuální-
mu zastoupení tzv. chemického písku ve vzorku uvádí tab. 5.

Z výsledků je patrné, že vzorek H1 s nejmenším obsahem chemické-
ho i fyzikálního písku obsahuje největší množství celkového fosforu. 
Tato závislost je ve shodě s prací Choudhuryho [3], podle níž kon-
centrace fosforu klesá s nárůstem hrubozrnnějších částic. Avšak při 
zohlednění obsahu dalších zrnitostních frakcí vzorku H1, především 
pak skeletu (38,2 %), bylo zjištěno, že mezi analyzovanými vzorky je 
jedním z nehrubozrnnějších, u kterého by se tedy běžně předpokládala 
nízká koncentrace fosforu. To opět nasvědčuje tomu, že závislost mezi 
velikostí frakce a koncentrací fosforu není rozhodující.

5.  Závěr
Ze zrnitostní analýzy sedmi vzorků je zřejmé, že pro obsah celko-

vého fosforu v částicích sedimentů není rozhodující zrnitostní (fyzi-
kální) složení vzorků, které se běžně stanovuje zrnitostními rozbory, 
ale zejména identifikace zastoupení prvků v částicích zkoumaných 
vzorků. Elektronová mikroskopie pomohla určit, že vzorky sedimen-
tů s největším obsahem tzv. chemického jílu obsahují většinou také 
nejvyšší množství celkového fosforu, tedy že se vzrůstajícím obsahem 
chemického jílu roste množství celkového fosforu. 

Pro další výzkum navrhují autoři příspěvku definovat mineralogické 
složení částic obsažených v jednotlivých vzorcích. I přes finanční 
a časovou náročnost analýz, zejména analýzy jednotlivých částic 
elektronovou mikroskopií, se jako další vhodný krok jeví zvýšení 
počtu vzorků, na nichž bude možné tyto závislosti ověřit.
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This paper deals with relationship of grain-size- and elemental 
composition with total phosphorus content in sediments of small 
watercourses. Grain-size composition of sediments was determined 
by combination of two methods. Method of dry sieving was used 
for particles ≥ 0,1 mm and laser granulometry method was used 
for particles < 0,1 mm. Elemental composition of samples (Mg, Al, 
Si, K, Ca, Fe, etc.) was analysed by electron microscopy. Clay and 
sand particles were identified by elemental analysis. The results 
only partially confirmed the generally accepted assumption that 
phosphorus is bound mostly to smaller particles. Assessment of 
total phosphorus contents in samples (categorized into fractions 
according to Kopecky) showed that the relation between grain-size 
and concentration of phosphorus is not unambiguous. Elemental 
composition of samples seems to be crucial for the total phosphorus 
content in sediments.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. srpna 
2013. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Vývoj a predikce krajinných 
změn třeboňských pískoven 
a porovnání finančních 
nákladů na jejich 
rekultivace pro různou 
míru přirozené obnovy
Kateřina Pěchotová, Martin Hais

Klíčová slova
rekultivace – přirozená obnova – pískovny – vývoj krajinného krytu 
– povrchová teplota – CHKO Třeboňsko

Souhrn
Pískovny představují charakteristický prvek utvářející krajinu 

Třeboňské pánve. Jejich význam je nejen hospodářský a rekreační, 
ale jsou též cennými biotopy zvyšujícími biodiverzitu a představují 
též často refugia pro řadu ohrožených druhů živočichů a rostlin. 
Cílem naší práce bylo ukázat vývoj krajinného krytu vybraných 
pěti pískoven na základě leteckých snímků z let 1952, 1988, 1997, 
2004 a 2010. Tento vývoj jsme dokumentovali též pomocí termálních 
dat družice Landsat TM 5 s cílem popsat změnu teplot v důsledku 
změn jednotek krajinného krytu. Dále jsme predikovali následný 
vývoj vegetace pískoven pomocí programu SUCCESS s cílem po-
rovnat výsledný stav v roce 2032 při použití technické rekultivace 
s variantami s 20% a 100% podílem přirozené obnovy. Tyto varianty 
jsme porovnali i z hlediska finančních nákladů. Výsledky ukazují, 
že pískovny prodělávají v době těžby velmi dynamické změny. Tyto 
změny dobře reflektují i teploty krajinného krytu, kdy se ukazují 
rozdíly mezi plochami s vegetací a bez vegetace. Dále je možné sle-
dovat i pokles teplot v důsledku rozvoje lesa. Predikovaný vývoj na 
pískovnách ukazuje, že spontánní sukcese u přirozené rekultivace 
přináší v dlouhodobém horizontu srovnatelné výsledky s technickou 
rekultivací, navíc dává lepší předpoklady pro druhovou diverzitu, 
samozřejmě při výrazně nižší finanční náročnosti.

u

Úvod
Těžba písku a štěrkopísku má na Třeboňsku dlouholetou tradici 

a její vliv na krajinu je v dnešní době nepřehlédnutelný. Tento vliv 

nemusí být nutně negativní, neboť těžba může zvyšovat geodiverzitu 
krajiny [1] a může být příčinou vzniku nových stanovišť, která by se 
jinak dnes již na našem území nevyskytovala [2]. Na poškozených 
lokalitách se pak usazují nové, často chráněné druhy, jimž pozměněné 
prostředí vyhovuje svými oligotrofními podmínkami [3] a zvýšenou 
heterogenitou krajiny [3]. Těžební prostory se proto často stávají 
přírodovědecky cennými lokalitami a někdy zvláště chráněnými 
územími. Pískovny a štěrkopískovny mají vysoký, téměř stoprocentní 
potenciál pro obnovu spontánní sukcesí [3]. Zákon však ukládá po-
vinnost rekultivovat lokality po těžbě, a to dle předem stanoveného 
plánu. Ten nemusí nutně počítat s nově vzniklými podmínkami 
a může tak způsobit zničení spontánně vzniklých hodnotných lokalit. 
Komplexnější informace o této problematice nám poskytují práce Ma-
tějčka [4], Řehounkové [5] a Řehounkové a Pracha [6], jejichž výsledky 
se promítají i do zásad využívaných při rekultivaci na území CHKO 
Třeboňsko [7]. Výše zmíněné práce hodnotí rekultivace především 
z biologického hlediska, naše práce se snaží rozšířit tyto přístupy 
i o krajinářský pohled doplněný též finančním porovnáním variant 
s různou mírou přirozené, respektive technické rekultivace. Práce 
zahrnuje několik základních cílů. V první řadě se jedná o popis vývoje 
a dynamiky změn krajinného krytu vybraných pískoven. Změny kra-
jinného krytu jsou též dokumentovány změnami teplot krajinného kry-
tu získaných z družice Landsat TM5. Zde předpokládáme, že teploty 
nejen popisují termální podmínky vybraných lokalit, ale potvrzují též 
úlohu vegetace v energetické bilanci daného území. Dalším cílem je 
na základě predikce dalšího vývoje vytvořit modely s různým podílem 
přirozené obnovy a porovnat jejich finanční náročnost. Při logickém 
předpokladu, že přirozená rekultivace bude nejlacinější, nás zajímalo, 
jak velký bude skutečný rozdíl mezi jednotlivými variantami.

Materiál a metody
Pro účely této práce bylo vybráno pět pískoven. Jedná se o dobý-

vací prostor (dále jen DP) Cep II poblíž Suchdolu nad Lužnicí, o DP 
Krabonoš mezi obcí Halámky a Českými Velenicemi a o soustavu 
tří dobývacích prostorů u Stráže nad Nežárkou. Výběr pískoven byl 
proveden tak, aby byly postiženy pískovny s různou fází vývoje těž-
by respektive rekultivace (viz časová osa obr. 1). Zájmové území se 
rozkládá v CHKO Třeboňsko.

Letecké snímky z  let 1952, 1988, 1997, 2004 a 2010 jsme v případě 
potřeby (některé byly již dostupné v podobě orthorektifikovaných 
dat) georeferencovali do souřadnicového systému S-JTSK. Poté jsme 
provedli digitalizaci hlavních jednotek krajinného krytu. Rozlišovali 
jsme následující kategorie krajinného krytu: lesní porost, travnatý 
porost, orná půda, holá plocha (= plocha bez vegetace), vodní plocha, 
urbánní plochy (budova, areál účelové zástavby). Toto schéma jsme 
převzali z databáze ZABAGED, která sloužila jako datový podklad. 

Satelitní snímky z družice Landsat TM 5, které jsou zdarma po-
skytovány organizací USGS (United States Geological Survey), jsme 
získali ze stránek http://glovis.usgs.gov/. Výběr snímků byl ovlivněn 
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Obr. 1. Časová osa znázorňující dobu trvání těžby na jednotlivých dobývacích prostorech

Obr. 2. Změny procentuálního zastoupení jednotek krajinného krytu 
na DP Krabonoš. Kategorie orná půda a urbánní plochy nedosaho-
valy během vývoje na této lokalitě procentuálního zastoupení nad 
1 %, a tudíž nebyly do grafu zahrnuty

Obr. 3. Rozdíly v termálních projevech jednotlivých kategorií kra-
jinného krytu

několika kritérii: 1) aby družicová data co nejvíce odpovídala roku 
pořízení leteckých snímků, 2) snímky mají co nejvíce korespondo-
vat dobou pořízení, proto jsme používali letní scény pořízené od 
června do července. Tak byly využity scény z let 1986, 1994, 2003 
a 2009. Z těchto dat byla následně vypočtena teplota krajinného 
krytu [8]. Výsledné rozlišení termálních dat je 30 m, toto rozlišení 
je však výsledkem převzorkování kubickou konvolucí z původního 
rozlišení 120 m.

Pro vyloučení vlivu rozdílných teplot při odlišné radiaci v době 
snímání jsme dále provedli standardizaci termálních dat podle vztahu: 

,

kde x’ jsou standardizované hodnoty teplot, x je hodnota teploty 
v daném pixelu,  je průměrná hodnota teplot celé zájmové oblasti, 
Sx je směrodatná odchylka.

Predikce stavu pískoven v roce 2032 jsme provedli dle souhrnných 
plánů sanace a rekultivace (dále jen SPSR), které poskytly těžební 
společnosti. Navržené modely počítají s variantou dle SPSR, s 20 % 
plochy ponechané přirozené obnově a s celým územím ponechaným 
přirozené obnově. Pro DP Stráž nad Nežárkou, DP Cep II a DP Kra-
bonoš, jejichž SPSR jsou poměrně nové (2006 a dále), nebylo třeba 
vypracovávat variantu s 20 % plochy ponechané přirozené obnově, 
neboť s ní SPSR již počítá. Pro predikci variant (s 20 % a 100 % plo-
chy přirozeně obnovené) bylo respektováno terénní rozvržení lokalit 
navržené v SPSR a predikce spočívala v určení rychlosti sukcese 
a hlavních dominantních druhů. Predikci vývoje vegetace lokalit, 
které jsou v SPSR určeny pro spontánní sukcesi, jsme provedli pomocí 
programu SUCCESS a literatury [5]. Při vyčíslení finančních nákladů 
rekultivací jsme z důvodu srovnání provedli korekci financí podle 
inflačních změn. 

Výsledky

Vývoj krajinného krytu na vybraných pískovnách
Na pískovnách, kde byla dominantním typem lesnická rekultivace 

(DP Pístina, DP Novosedly nad Nežárkou), bylo schéma změn krajin-
ného krytu podobné. V průběhu let docházelo k záměně ostatních 
kategorií krajinného krytu za lesní porost. Ten se tak v roce 2010 
nacházel na skoro celém území obou dobývacích prostorů. Na pís-
kovnách s dominantní hydrickou rekultivací (DP Cep II, DP Krabonoš) 
naopak docházelo ke zvyšování procentuálního zastoupení vodní 
plochy na úkor ostatních jednotek krajinného krytu, převážně lesního 
porostu (obr. 2). U všech pískoven během let zanikly nebo výrazně 
snížily svou rozlohu travnaté porosty a naopak na všech lokalitách po 
těžbě nebo během těžby vznikla vodní plocha v podobě jezera či tůně. 
Procentuální zastoupení ploch bez vegetace se během těžby příliš ne-
měnilo, neboť rekultivace vždy postupovala s mírným zpožděním za 
těžbou. Na DP Stráž nad Nežárkou během pozorování nezačala těžba 
a nedošlo tak k významným změnám v krajinném krytu.

Termální projev jednotlivých kategorií krajinného krytu
Teploty snímaných lokalit reflektují změny jednotek krajinného 

krytu, kdy lesní porost a vodní plochy vykazují nejnižší hodnoty, 
naopak plochy bez vegetace dosahují hodnot nejvyšších (obr. 3). Na 
DP Pístina byla vybrána plocha, kde se nacházel uměle vysázený 
lesní porost. Během let zde docházelo k postupnému snížení teploty 
(obr. 4). Na DP Cep II byla naopak vybrána plocha, kde došlo během 
let ke změně krajinného krytu. Lze konstatovat, že po začátku těžby, 
respektive po zbavení území vegetace došlo k nárůstu teploty, zatímco 
po následné hydrické rekultivaci teplota opět klesla (obr. 5). 

Predikce stavu vybraných pískoven v roce 2032
Podle výsledků predikce vegetace na vybraných lokalitách lze 

v roce 2032 očekávat v případě rostoucího podílu přirozené obnovy 
pestřejší mozaiku vegetačního krytu, která zahrnuje jak travní spo-
lečenstva, tak lesní porosty, případně v závislosti na mikroreliéfu 

i vodní plochy s litorálním pásmem. Naopak 
predikce výsledků technické rekultivace 
bude směřovat spíše k homogenním jednot-
kám krajinného krytu. Výsledky též ukazují, 
že po 20 a více letech jsou z hlediska krajin-
ného krytu vysázený a spontánně vyrostlý 
lesní porost zcela srovnatelné. Rozdíly v roce 
2032 jsou na těchto lokalitách patrné na 
plochách opuštěných nejpozději. Jedná se 
především o úpravny materiálu a technická 
zázemí. 

Finanční náročnost variantních řešení
Finanční porovnání nákladů na 3 typy rekultivací podle míry při-

rozené, respektive technické obnovy ukazuje tabulka 1. Z tabulky je 
patrné, že objem finančních prostředků vynaložených na rekultivaci 
dle SPRS a při použití 20 % přirozené obnovy se příliš neliší. U DP 
Stráž nad Nežárkou, DP Cep II a DP Krabonoš jsou náklady stejné, 
neboť SPSR počítají s variantou 20 % plochy pro přirozenou obnovu. 
Naopak v případě využití přirozené obnovy na celé ploše území jsou 
náklady na rekultivaci mnohdy až poloviční. Je nutné připomenout, 
že i 100 % přirozené obnovy obsahuje nutné náklady na stabilizaci 
svahů apod. Celkové náklady nemusí nutně odpovídat ploše rekulti-
vovaného území. Například u hydrické rekultivace pískovny Cep II 
jsou náklady relativně nízké. 

Diskuse
Výsledky sledování vývoje krajinného krytu ukazují, že pískovny 

prodělávají v čase velmi dynamické změny, často za těžbou již po-
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stupuje rekultivace obnažených ploch a sou-
časně se tak na lokalitách vyskytují různorodá 
stanoviště. Během let došlo ke snížení plochy 
nebo úplnému zániku lesních luk a pasek, 
které v roce 1952 byly na územích hojné. 
Důvodem je, že v době prvních rekultivací 
v devadesátých letech bylo preferováno 
zalesnění a to nejčastěji v jednotném sponu 
a bez prostoru pro lesní louky. V případě 
hydrických rekultivací na DP Cep II a DP 
Krabonoš vznikají poměrně rozsáhlá jezera po 
těžbě. Tato jezera dle Matějčka [4] představují 
ochuzení, neboť na takovýchto lokalitách byla 
před těžbou vyšší mozaikovitost krajiny. Naše 
výsledky s tímto tvrzením nekorespondují, neboť na výše zmíněných 
DP Cep II a DP Krabonoš dominoval před těžbou lesní porost. Vznik 
jezera a s tím souvisejícího litorálního pásma lokalitu obohatil. Výraz-
né změny zaznamenala i kategorie „lesní porost“. Na DP Pístina a DP 
Novosedly nad Nežárkou proběhla lesnická rekultivace, která zvýšila 
procentuální zastoupení lesa a snížila nebo způsobila zánik ostatních 
jednotek krajinného krytu. 

Srovnání standardizovaných hodnot teplot krajinného krytu ukazu-
je v hodnocených létech (1986, 2003 i 2009) podobné schéma. Teplota 
vody je vždy nejnižší a naopak hodnota ploch těžby nabývá hodnot 
nejvyšších. Obdobných výsledků dosáhl Hais et al. [9] i Pokorný [11], 
tedy že na plochách bez rostlinstva dochází snadno k přehřívání 
z důvodu absence evapotranspirace. Brom at al. [10] ve své práci 
zaměřené na těžební prostory na Karlovarsku poukazují, že teploty 
nad 50 °C značí neschopnost povrchu se ochlazovat, tedy absenci 
evapotranspirace. Z tohoto srovnání vyplývá, že teploty povrchů 
jsou do značné míry ovlivněny přítomností, hustotou a zdravotním 
stavem vegetace. V roce 1994 vykazovala kategorie orná půda 
nestandardních hodnot (výrazně nižších), což může být dáno jednak 
různou pěstovanou plodinou a jednak nesouladem roku pořízení 
leteckého snímku, tzn. jednotek krajinného krytu, a snímku družicové-
ho. Hodnoty teplot tak mohou náležet jiné kategorii krajinného krytu.

Zajímavým výsledkem při hodnocení teplotních změn v čase byl 
pokles teplot u postupně se rozvíjejícího lesa. To souvisí se zvětšujícím 
se objemem a zapojeností korunového patra, což se projevuje zvýše-
nou mírou evapotranspirace [12]. Dalším důvodem je, že zapojenost 
korun snižuje míru dopadajícího záření na zemský povrch, čímž je 
menší výpar z půdy (evaporace) a také je pod korunovým patrem re-
lativně izolována vzduchová hmota, která neustále ochlazuje prostor 
korunového patra [13].

Vývoj teplot v čase též dobře reflektuje změny krajinného krytu. 
Příkladem je právě lokalita, kdy se na zalesněné ploše zvýší hodnoty 
teplot v důsledku těžby a následně klesnou po zaplavení lokality 
při hydrické rekultivaci. Rozdíly v teplotách lesa v roce 1986 a 1994 
mohou být způsobeny variabilitou dat při omezeném počtu případů. 
Původní rozlišení satelitních snímků bylo 120 x 120 m, námi použitá 
zdrojová data byla převzorkována na rozlišení 30 x 30 m, při nízkém 
počtu měření tak mohlo dojít k nepřesnosti.

Obr. 4. Pokles hodnot teplot lesního porostu v průběhu jeho růstu 
na DP Pístina

Obr. 5. Změny teploty v důsledku změn jednotek krajinného krytu DP 
Cep II od lesního porostu před začátkem těžby (1986, 1994), v době 
těžby (2003) a následný pokles hodnot po hydrické rekultivaci

U DP Krabonoš, DP Cep II a DP Stráž nad Nežárkou se domníváme, 
že v dlouhodobém horizontu bude výsledný stav v roce 2032 dle SPSR 
a se 100 % ponechanými přirozené obnově srovnatelný, samozřejmě 
při nižší finanční náročnosti varianty se 100 % přirozené obnovy. Sou-
hrnné plány sanace a rekultivace z let 2006 a dále již obsahují pro tyto 
pískovny 20 % pro přirozenou obnovu. Po dokončení těžby a následné 
rekultivaci je zde samozřejmě velký rozdíl oproti plochám ponechaným 
spontánní sukcesi, neboť lesnická rekultivace znamená rychlé pokrytí 
lokality semenáčky vysazených dřevin [14], zatímco spontánní sukce-
se vyžaduje delší čas [5]. Přesto jsou spontánní porosty ať už lesní či 
jakékoli jiné z biologického hlediska hodnotnější a poskytují rozmani-
tější stanoviště rostlinným i živočišným druhům [15]. Ve spontánních 
porostech žije více druhů než v porostech technicky rekultivovaných 
[16]. U DP Pístina a DP Novosedly nad Nežárkou je situace odlišná. Zde 
je rozdíl mezi výsledkem dle SPSR a s 20 % ponechanými přirozené 
obnově. Není ovšem vůbec žádný rozdíl mezi výsledným stavem v roce 
2032 s 20 % a se 100 % ponechanými přirozené obnově. Důvod je 
takový, že SPSR pro tyto dobývací prostory pochází z roku 1988, kdy re-
kultivace těžbou narušených území byla v počátcích. Navíc v této době 
převažoval názor, že technická rekultivace je ideálním přístupem [17], 
čímž docházelo k výraznému zalesňování těžbou degradovaných ploch 
[18]. V případě využití přirozené rekultivace považujeme za vhodnější 
uzpůsobit terén ve prospěch jeho vyšší členitosti a podpořit tak různo-
rodost stanovišť. Takový přístup byl navržen pro DP Krabonoš, DP Cep 
II a DP Stráž nad Nežárkou pro podporu biodiverzity. DP Novosedly nad 
Nežárkou a DP Pístina budou v roce 2032 dostatečně sukcesně staré, 
takže i zde spontánně vyroste významný lesní porost. Proto nebude 
rozdíl ve variantách s podílem přirozené obnovy. Z dlouhodobého 
hlediska lze pro všechny lokalit obecně říci, že po 20 letech již není 
výrazný rozdíl mezi lokalitami technicky a přirozeně obnovovanými, 
obě obdobně spějí k lesnímu klimaxovému stádiu [19].

Finanční náročnost rekultivací dle SPSR je jednoznačně vyšší než 
postupy s podílem přirozené obnovy. Výsledky dle předpokladů uka-
zují, že nejméně nákladnou je varianta při 100 procentech přirozené 
obnovy. Zajímavý je však fakt, že finanční náklady nemusí odpovídat 
ploše rekultivovaného území. To většinou platí pro lesnické rekultiva-
ce, kde s plochou roste i finanční náročnost. Naopak u poměrně roz-
sáhlé převážně hydrické rekultivace DP Cep II jsou náklady relativně 

Tab. 1. Přehled finanční náročnosti jednotlivých variant. V závorce za názvem dobývacího 
prostoru je uvedena jeho rozloha. Ceny jsou srovnány na hodnotu peněz v roce 2010. Označení 
x znamená, že byla podle rekultivačního plánu provedena pouze rekultivace s 20 % přirozené 
obnovy

Dobývací prostor (rozloha) dle SPSR  
(mil. Kč)

20 % př. obnovy 
(mil. Kč)

 100 % př. obnovy 
(mil. Kč)

Stráž n. Nežárkou (12,63 ha) 11,0 11,0 5,2

Pístina (85,70 ha) 64,6 58,8 37,6

Novosedly n. Nežárkou (26,42 ha) 21,1 19,3 12,7

Cep II (99,65 ha) x 8,6 6,0

Krabonoš (176,9 ha) x 6,9 6,7
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Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. srpna 
2013. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

nízké a navíc se zde prakticky neprojevuje rozdíl mezi technickou 
a přirozenou rekultivací. Podobně se neliší nákladnost varianty dle 
SPSR a se 100 % přirozené obnovy u DP Krabonoš. Důvod je ten, že 
zde došlo ke změně rozlohy dobývacího prostoru, kde se snížila plo-
cha starého DP a byla vyjmuta plocha se starou technickou rekultivací, 
která již ve finančních nákladech v tabulce 1 nefiguruje. 

Závěr
Výsledky naší práce ukazují, že pískovny prodělávají v době těžby 

velmi dynamické změny. Těžba štěrkopísku ve všech případech 
výrazně změnila krajinný ráz vytvořením velkých lomových jezer či 
tůní a otevřených holých ploch, čímž došlo ke zvýšení různorodosti 
krajiny. Tyto změny dobře reflektují i teploty krajinného krytu, kdy 
se ukazují rozdíly mezi plochami s vegetací a bez ní, ale je možné 
sledovat i pokles teplot v důsledku rozvoje lesa. Predikovaný vývoj 
na pískovnách ukazuje, že spontánní sukcese u přirozené rekultivace 
přináší v dlouhodobém horizontu srovnatelné výsledky s technickou 
rekultivací, navíc dává lepší předpoklady pro druhovou diverzitu, 
samozřejmě při výrazně nižší finanční náročnosti.

Poděkování: Naše díky patří RNDr. Jiřímu Žaloudíkovi, CSc., za 
pomoc se získáním leteckých snímků. Za ochotu při poskytování 
dat a cenné informace děkujeme RNDr. Miroslavu Hátlemu, CSc., 
z CHKO Třeboňsko, Ing. Pavlu Klimešovi z Českomoravského štěrku 
a.s., řediteli výrobní jednotky Třeboňsko Petru Pilátovi a Ing. Josefu 
Charouzkovi ze společnosti GET, s.r.o. Za poskytnutí dat ZABAGED 
děkujeme Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu. V nepo-
slední řadě děkujeme za finanční podporu projektu GAJU 142/2010/P.
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Development and prediction of landscape changes in Tře-
boň basin sand pits and cost comparison for different ratio 
of reclamation and near-natural restoration (Pěchotová, K.; 
Hais, M.)
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The sand pits are characteristic component of landscape of Třeboň 
basin. The importance of sand pits is not only economic and touristy 
but also ecological. They represent rare biotopes increasing the bio-
diversity and they are refugia for many of endangered animal and 
plant species. The aim of our thesis was to show the development of 
land cover of five chosen sand pits. We digitalized the land cover units 
from aerial photographs from 1952, 1988, 1997, 2004 and 2010. The 
land cover development was described also using surface temperature 
change based on thermal data from the satellite Landsat TM 5. Next 
we predicted the future state of the sand pits using program SUCCESS. 
Our aim was to compare the resulting state in 2032 in three models 
using reclamation and 20 % and 100 % of near – natural restoration. 
The expenses of these models were compared. The results show that 
the sand pits pass of many dynamic changes during mining. These 
changes are well reflected by the temporal variations of land cover, 
where the area with and without vegetation is obviously distinguish-
able. Next it is possible to observe the decline of the temperature with 
the forest grow. The predicted development of sand pits shows, that 
there is no significant difference in land cover between reclamation 
and spontaneous succession applied in near – natural restoration. 
Additional the near–natural restoration represent a better potential 
for species biodiversity, furthermore with lower expenses.
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Pravoúhlé dosazovací nádrže  
BČOV Pardubice

Společnost HYDROTECH s.r.o. nedávno realizovala dodávku 
a montáž technologického zařízení dosazovacích nádrží pro BČOV 
Pardubice. V historii společnosti šlo o nejrozsáhlejší dodávku techno-
logie pro separaci aktivovaného kalu. Dílo zahrnovalo vystrojení šesti 
pravoúhlých dosazovacích nádrží, z nichž čtyři mají rozměry 71 x 12  
x 3,8 m (délka x šířka x hloubka), dvě jsou o cca 6,5 m kratší. Plocha 
jednoho dosazováku je tudíž až 850 m2. 

Koncepce uspořádání dosazovacích nádrží byla založena na 
Užitném vzoru CZ 18332, jehož majitelem je HYDROTECH s. r. o. 
V každé nádrži jsou dva systémy shrabování se shrabovacími lištami, 
působícími v části nádrže bližší vtoku ve směru toku a v části nádrže 
bližší odtoku proti směru toku. Odběr kalu je bez použití kalové jímky 
uspořádán mezi oběma systémy shrabování. Také uspořádání vtoku 
a odběru vody ponořeným potrubím jsou původními řešeními podle 
českých užitných vzorů.

Shrabování kalu je řešeno systémem ZICKERT švédské společnosti 
Nordic Water Products AB. Kal je odsáván zařízením SIPHON, umís-
těným na mostu.

Zařízení ZICKERT bylo vyvinuto speciálně pro kontinuální odstra-
ňování kalu z pravoúhlých horizontálně protékaných nádrží. Shrabo-
vák je tvořen pohonem (motor, hydraulický válec) a určitým počtem 
sekcí vytvořených klínovými shrabovacími lištami, které jsou svařeny 
dohromady. Sekce tvoří jednotku, která funguje jako pohyblivá plocha 
těsně nade dnem nádrže. Při pohybu lišty vpřed je kal tlačen směrem 
k odběrnému místu. Při pohybu zpět se klínovitá část lišty dostává pod 
vrstvu kalu. Kal se neposouvá, ale přepadá přes hranu lišty. Rychlost 
pohybu lišty zpět je přibližně trojnásobná oproti pohybu vpřed. Tento 
princip umožňuje kontinuální transport kalu.

Hydraulika dosazovacích nádrží byla realizována dle návrhu prof. 
Ing. Petra Graua, DrSc.

Základní údaje o projektu:
Název stavby: BČOV PARDUBICE, MODERNIZACE
Stavebník: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Provozovatel: VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.
Projektant: EKOEKO s.r.o.
Zhotovitel stavby: Sdružení „BČOV Pardubice“
 (Skanska a.s., Metrostav a.s.)

Návrhové parametry BČOV
Rekapitulace návrhových průtoků dle aktualizovaných podkladů 
zadavatele:
Odpadní vody z městské aglomerace Pardubice 11 000 000 m3/rok
Průmyslové odpadní vody ze závodu Synthesia a.s. 2 300 000 m3/rok
Návrhová kapacita čistírny odpadních vod podle látkového 
zatížení na přítoku:

Po přepočtu souhrnného látkového zatížení z městských i průmy-
slových odpadních vod na ekvivalentní obyvatele odpovídá čistírna 
standardní velikosti:
EO60 = 130 000 (163 000) pro průměrné (maximální) návrhové denní 
zatížení 

Rekapitulace návrhových průtoků
Q24 průměrný denní průtok odpadních vod za bezdeštného stavu
Q24 = QM,p+ QP,p  36 438 m3/den, 1 519 m3/h, 422 l/s

Qd maximální denní průtok odpadních vod za bezdeštného stavu
Qd = QM,d + QP,max.  45 548 m3/den, 1 898 m3/h,  527 l/s

Qh maximální hodinový průtok odpadních vod za bezdeštného stavu
Qh = QM,h + QP,max.  2 683 m3/h,  745 l/s

Qmin. minimální hodinový průtok odpadních vod za bezdeštného stavu
Qmin. = QM,min. + QP,p   891 m3/h,  247 l/s

QBmax. maximální průtok odpadních vod za deště na biologickou část 
BČOV
QBmax. = QM,B + QP,max.    4 468 m3/h, 1 241 l/s

QDmax. maximální průtok odpadních vod za deště na BČOV
QDmax. = QM,M + QP,max.   6 178 m3/h, 1 716 l/s

HYDROTECH s.r.o.
Kopečná 14
602 00 Brno

www.hydrotech-group.com

Dosazovací nádrž před napuštěním

Instalace odtokového potrubí

Dosazovací nádrž v provozu
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„Blueprint“ – Plán na ochranu vodních zdrojů Evropy

Pavel Punčochář

„Blueprint to Safeguard Europe’s Water Re-
sources“ je dalším krokem Evropské komise, 
jak posílit realizaci opatření ke zlepšení vod 
v zemích Evropské unie. Oficiální překlad 
do češtiny, uvedený v názvu článku, jako by 
přinášel další typ plánů vod v procesu pláno-
vání podle Rámcové směrnice vodní politiky 
(RSVP), jehož první etapa probíhá a byla již 
zahájena příprava etapy druhé.

Avšak není tomu tak, „blueprint“ je sou-
borem návrhů opatření a vytyčených cílů, 
kterými bude urychlena realizace požadavků 
vyplývajících z RSVP k dosažení dobrého 
ekologického stavu povrchových vod, dobrého 
ekologického potenciálu silně ovlivněných 
vodních útvarů a dobrého kvantitativního 
a chemického stavu podzemních vod – a to vše 
do konce III. etapy plánování, tedy do r. 2027.

Důvodem k vypracování nového komplex-
ního dokumentu označeného jako „blueprint“ 
jsou výsledky hodnocení stavu evropských 
vodních útvarů, které průběžně prezentuje 
Evropská environmentální agentura (EEA), 
a rovněž vyhodnocení opatření, které navrh-
ly členské státy ve svých I. etapách plánů 
v oblasti vod – k dosažení do r. 2015. Toto 
vyhodnocení provedla Evropská komise (EK) 
a jednotlivé členské státy musí zdůvodnit 
a vysvětlit (v průběhu r. 2013) pracovníkům 
EK, proč taková opatření byla navržena a zda 
jsou dostatečně efektivní k dosažení cílů po-
žadovaných RSVP.

Z uvedených rozborů a hodnocení vyply-
nulo, že neutěšený stav vodních ekosysté-
mů v Evropě se jen velmi pomalu zlepšuje 
a pokud by nápravná opatření probíhala 
dosavadním tempem, pak splnění cílů RSVP 
do r. 2027 by nebylo reálné. Dosvědčuje to 
tabulka s údaji o současném stavu vodních 
útvarů – tabulka 1.

Kromě pomalého tempa a zjevně málo 
efektivních opatření v I. etapě plánů oblastí 
povodí, přistupuje k nutnosti zvýšit efektivitu 
opatření také skutečnost, že nelze vyloučit 
dopady změn klimatu a rovněž zvýšenou frek-
venci povodňových situací v následujících 
letech. Proto v úvodní pasáži „blueprintu“ se 
uvádí, že při omezeném množství vody na 
Zemi může již od r. 2030 chybět až 40 % po-
třebných zásob. K tomu také přispívá fakt, že 
se dosud příliš nepočítá při povolování odběrů 
vody s nezbytností zachovat dostatek vody 
pro normální, tedy přirozené funkce vodních 
ekosystémů (tedy nedevastovat diverzitu 
oživení). Z těchto všech východisek vznikal 
dokument „blueprint“, který byl v průběhu 
2 let diskutován ve Strategické koordinač-
ní skupině (pro implementaci RSVP) a na 
jednáních vodních ředitelů. Definitivně byl 
schválen a přijat v prosinci loňského roku po 
prezentaci na konferenci v Nikosii (Kypr byl 
předsedající zemí EU).

Na této konferenci komisař pro životní 
prostředí uvedl, že „přišel čas zahájit aktivity 
k realizaci možností a výhod legislativy ES 
k uplatnění inovativních řešení ve vodní po-

litice ku prospěchu lidí, životního prostředí 
a ekonomiky“.

Celý dokument je rozdělen do několika te-
matických okruhů, u kterých se vždy popisují 
problémy současného stavu vodních zdrojů 
v Evropě a je navrhováno řešení se zdůvod-
něním proveditelnosti opatření (a zmíněny 
finanční zdroje – jak z evropských fondů, tak 
z vlastních finančních zdrojů jednotlivých 
členských států). Pro informaci uvádím výčet 
těchto témat „blueprintu“:
• Využívání půdy a ekologický stav vod v EU.
• Chemický stav a znečištění vod v EU.
• Racionální využívání vody v EU.
• Zranitelnost vod v EU.
• Průřezová řešení (jsou zaměřená především 

na propojení společné zemědělské politiky 
(dále jen SZP) s péčí o ochranu vod. Jde 
zejména o začlenění požadavků RSVP do 
mechanismu podmíněnosti – „cross-com-
pliance“ – ve SZP) a dále na zlepšení 
spolupráce vědy a politiky s akcentem na 
hydroekonomický model (je připravován ve 
Společném výzkumném centru EU v Ispře).

• Globální aspekty (tj. přístup k nezávadné 
pitné vodě a zajištění základních hygie-

nických potřeb – „sanitace“, voda pro hos-
podářský růst a udržitelný rozvoj, správa 
vodních zdrojů).
„Blueprint“ obsahuje rozsáhlý výčet násle-

dujících hlavních cílů:
• účinné pobídkové ceny vody;
• měření spotřeby;
• snížení potřeby pro zemědělství;
• omezení nelegálních odběrů;
• maximální opatření pro zadržování vody 

v krajině („zelená infrastruktura“, ekologi-
zace I. pilíře SZP);

• efektivní využívání vody v budovách;
• snížení úniků;
• maximalizovat opětovné využití vody (mož-

né „nařízení“ v r. 2015);
• zlepšení aktivit veřejné správy (vyhodnoce-

ní plánů povodí);
• uplatnění vodní bilance („vodního účet-

nictví“ – viz text 1) u tabulky) /stanovení 
ekologických průtoků (strategie do r. 2014);

• zkvalitnění výpočtu nákladů a přínosů (ve 
strategii do r. 2014 – ústav Ispra);

• snížení povodňového rizika („zelená infra-
struktura“), Plány zvládání povodňových 
rizik – 2015;

• snížení rizika sucha („zelená infrastruktu-
ra“), prosazování Rámcové směrnice;

• modernizace informačního systému Evropy;
• hydroekonomický model (2013);
• provázání vědy a politiky;
• boj proti znečištění – prosazovat omezení 

úniku prioritních látek, dusičnanů, léčiv, 
pesticidů (začlenit „udržitelné užívání“ 
pesticidů do cross-compliance – předpoklad 
SZP od 2014;

1) v překladu se uvádí „vodní účetnictví“ – což je ovšem vodní (v našem případě vodohospodářská) bilance

Opatření navrhovaná plánem Kdo je provede? Do kdy?
Prosazovat povinnosti stanovení cen vody/úhrady 
nákladů vyplývající z RSVP, včetně měření odběru.

Stanovit ceny vody/úhradu nákladů jako podmínku 
ex ante v rámci fondů politiky rozvoje venkova a 
politiky soudržnosti. 

EK

Rada, EK, Evropský parlament  

probíhá

od r. 
2014

Vypracovat pokyny společné prováděcí strategie 
pro obchodování s právy na využívání vody a pro 
posouzení nákladů a přínosů.

EK, členské státy, zúčastněné 
strany

2014

Zajistit, aby snížení spotřeby vody bylo podmínkou 
pro některé projekty zavlažování v programu rozvoje 
venkova.

Rada, EK, Evropský parlament od r. 
2014

Vypracovat pokyny společné prováděcí strategie 
týkající se vodní bilance („účetnictví“ 1)) a ekologick-
ých průtoků.

EK, členské státy, zúčastněné 
strany

2014

Vypracovat pokyny společné prováděcí strategie pro 
stanovení cílů.

EK, členské státy, zúčastněné 
strany

2014

Zahrnout produkty související s využíváním vody do 
pracovního plánu směrnice  
o ekodesignu.

Rozvíjet dobrovolná kritéria pro ekoznačku  
a zelené zakázky EU.

EK 2012

2014

Šířit osvědčené postupy/nástroje k dosažení 
udržitelné hospodářské míry úniků (vody).

EK, členské státy a vodní 
hospodářství

2013

Tab. 2. Racionální využívání vody v EU

počet 
států EU

počet vodních 
útvarů

% dobrého stavu

2009          2015

neznámý 
stav (%) 

2009
ekologický stav povrchových vod 21 82 684 43 53 15
chemický stav povrchových vod nejednotné informace – nelze vyhodnotit 40
kvantitativní stav podzemních vod 24 5 197 85 92 6
chemický stav podzemní vod 24 5 197 68 77 3

Tab. 1. Vyhodnocení stavu vodních útvarů z hlediska plnění cílů RSVP (%)
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• inovační partnerství v oblasti vody, produk-
tivity a udržitelnosti zemědělství od 2013;

• vymáhání požadavků směrnic.
K jednotlivým cílům jsou navrženy a po-

psány postupy a opatření, jak jich dosáhnout 
a jsou rovněž uvedeny předpokládané termíny 
naplnění cílů.

Ukázkou uspořádání je např. tematický 
okruh „Racionální využívání vody v EU“ 
v tabulce 2.

Z uvedeného příkladu je zjevné, že některé 
cílové náměty máme již splněny, jiné se nás 
příliš (zatím) nedotýkají – např. závlahové 
soustavy v Programu rozvoje venkova.

Jedním z velmi podstatných opatření, které 
je uvedeno k omezování negativních dopadů 
změny klimatu i zemědělských činností na 
vodní zdroje, je tzv. „greening“ – rozvoj zele-
né infrastruktury (pro snížení rizik povodní, 
sucha a zadržení vody v krajině). Orientace na 
úzké vazby a spolupráci mezi „blueprintem“ 
a SZP je jedním z klíčových prvků celého 
dokumentu.

Velmi podstatným podkladem, který bude 
zpracován ve Společném výzkumném stře-

disku EU („Joint Research Centre“) v Ispře 
v r. 2014, bude uplatnění vodní bilance, na 
základě které bude možné objektivizovat 
stanovení „ekologických průtoků“. Rovněž 
bude vypracován „hydroekonomický model“, 
neboť zavedení vodní bilance a cílů racio-
nálního užívání vody dovoluje úvahy pro 
účinná (a ekonomicky zdůvodněná) opatření 
na ochranu vod.

Z posuzování opatření uvedených člen-
skými státy v I. etapě plánování dle RSVP 
vyplynulo, že pobídkové a transparentní ceny 
vody se neprovádí ve všech členských státech 
(např. z důvodu neměření spotřeby – odběrů –
vody). Pouze 49 % plánů hodlá upravit systém 
cen vody a jen 40 % z nich zahrnuje opatření 
k zavedení měření spotřeby. Z toho je zřejmé, 
že zdaleka ne ve všech zemích EU jsou uplat-
něny postupy, které máme v českém vodním 
hospodářství zaběhnuty již řadu let (např. 
hydrologická a vodohospodářská bilance, zpo-
platnění znečištění vod, měření odběrů vod 
i vypouštění odpadních vod apod.) Ostatně, 
jakkoliv se blíží ukončení I. etapy plánování 
v oblasti vod dle RSVP a byl zahájen proces 

přípravy II. etapy, stále ještě 5 členských států 
plány oficiálně nepřijalo!

Závěrem lze konstatovat, že „blueprint“ 
je skutečně veden snahou zrychlit a zajistit 
realizaci opatření, která dávají předpoklad 
naplnění cílů RSVP (včetně splnění cílů po-
vodňové směrnice ES – 2007/60/ES) v oblasti 
stavu vodních ekosystémů do r. 2027.

Všechny navržené cíle a opatření jsou 
ZATÍM uváděny jako „dobrovolné aktivity 
členských států“. Pokud se však nezmění 
rychlost a efektivita realizace opatření ke 
splnění požadavků RSVP (a nyní již i „blue-
printu“), konstatuje Evropská komise potřebu 
převést dokument do povinného typu „acquis 
communautaire“.

RNDr. Pavel Punčochář, CSc.
vrchní ředitel  

Sekce vodního hospodářství
Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17
117 05 Praha 1

e-mail: pavel.puncochar@mze.cz

Výskyt toxických kovů 
v ekosystémech vybraných 
pražských nádrží
Lucie Doležalová, Dana Komínková

Klíčová slova
toxické kovy – sediment – ryby – voda – nádrže – městské odvodnění

Souhrn
Obsah vybraných toxických kovů (Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn, Mn, Fe 

a Al) byl sledován ve vzorcích vody, sedimentu a ryb odebraných 
z 12 pražských nádrží. Sledované nádrže jsou ovlivněny nejen 
odlišnými zdroji znečištění, ale také různými typy městského od-
vodnění, které ovlivňují koncentrace a chování toxických kovů ve 
vodním prostředí. Sledování obsahu toxických kovů ve složkách 
prostředí bylo doplněno o monitoring základních fyzikálně-che-
mických ukazatelů kvality vody. Použité normy environmentální 
kvality byly překročeny ve více než 50 % vzorků v ukazatelích TOC, 
P-PO4

3-, CHSK. Překročení těchto parametrů indikuje značné zatí-
žení organickými látkami a živinami a s tím související eutrofizaci 
sledovaných nádrží.

Z toxických kovů byla jako nejrizikovější identifikována měď ve 
vodě, ostatní kovy překročily normy environmentální kvality výji-
mečně (zejména Zn, Fe, Mn). Vysoké koncentrace Ni, Cu a Zn, pře-
kračující normy environmentální kvality, byly nalezeny v sedimentu 
většiny nádrží. V několika případech byly zaznamenány i zvýšené 
koncentrace Cr, Cd a Pb. Vysoká variabilita v obsahu toxických kovů 
byla zaznamenána u ryb v závislosti na druhu, stáří a potravních 
návycích ryb. Nejvyšší koncentrace toxických kovů byly zazname-
nány v Kyjském rybníku (Zn, Cu, Ni, Cd a Pb), nádrži Strnad (Zn, 
Cu, Cr a Fe) a retenčních nádržích Stodůlecký N3 (Zn, Cu a Cr) 
a Hájecká RN3 (Zn, Cu, Cr a Pb). Tyto nádrže jsou silně ovlivněny 
různými druhy antropogenní činnosti, jako např. tiskařský průmysl, 
pražských okruh a čistírny odpadních vod. 

u

Úvod
Kontaminace vodního prostředí toxickými kovy je problémem 

posledních desetiletí, zejména v průmyslových a urbanizovaných 
oblastech [8, 13, 32, 34]. Toxické kovy (TK) se do vodního prostředí 
dostávají ze splaškových vod, průmyslových odpadních vod, povrcho-
vého splachu z urbanizovaných povodí a z dalších lidských aktivit [11, 
31]. TK mají negativní vliv na ekologický stav vodních útvarů a jejich 
zvýšené koncentrace způsobují snížení biologické diverzity v ovliv-

něných recipientech [3, 17, 33]. Rozpustnost, biologická dostupnost 
a toxicita kovů jsou závislé na fyzikálně-chemických podmínkách 
jako je např. pH, tvrdost a přítomnost organických látek [19, 21]. 
Tyto ukazatele jsou ovlivněny typem městského odvodnění (přepady 
z odlehčovacích komor jednotné kanalizace, dešťová kanalizace, 
ČOV), které daný recipient ovlivňuje [26]. Kovy jsou snadno přijí-
mány rybami a dalšími vodními organismy. Toxicita kovů negativně 
působí na přežívání, aktivitu, růst, metabolismus a reprodukci řady 
organismů [36]. Sledování obsahu kovů v biomase ryb, nacházejících 
se na různých stupních potravního řetězce [16, 37], se často užívá, 
pro sledování stupně zatížení vodního prostředí TK. Celá řada studií 
[4, 8, 29], prováděných s různými druhy ryb, ukázala, že TK mohou 
způsobit změny ve fyziologické aktivitě a biochemických parametrech 
ryb. Řada studií také prokázala toxický efekt a bioakumulaci kovů ve 
vodní biotě (ryby a makrozoobentos) [1, 25, 35]. Mezi příznaky otrav 
TK patří hyperaktivita následovaná netečností a končící smrtí, plavání 
na povrchu, letargický a nekoordinovaný pohyb, krvácení žáber a báze 
ploutví, ztráta šupin a rozsáhlé zahlenění těla a žáber [5]. Zvýšený 
obsah toxických kovů může způsobit hematologické změny [2], ovliv-
nit dýchací a srdeční funkce u řady druhů ryb a způsobit zpomalení 
růstu a inhibici tření [6, 28].

Malé a mělké vodní ekosystémy, jakými jsou např. nádrže v urba-
nizovaných oblastech, mají nízkou resilianci ve srovnání s velkými 
a hlubokými nádržemi [23]. Z těchto důvodů je nutné věnovat pozor-
nost obsahu toxických kovů a dalších polutantů ve vodních nádržích, 
které se nacházejí v urbanizovaných povodích. V minulosti sice byla 
tomuto problému věnována pozornost, ale většinou byl sledován 
obsah kovů pouze v jednotlivých složkách ekosystému, nikoliv ve 
všech jeho složkách, tzn. ekosystému jako celku. Tento článek před-
stavuje první ucelenou studii zabývající se výskytem toxických kovů 
v ekosystémech pražských nádrží.

Hlavním cílem této studie bylo kvantifikovat znečištění vodních 
ekosystémů vybraných pražských nádrží, které jsou využívány k ex-
tenzivnímu chovu ryb, a vyhodnotit vliv různých zdrojů znečištění 
a typu městského odvodnění na obsah toxických kovů. Tři složky 
(voda, sediment, ryby) vodního ekosystému mohou poskytnout 
informace o současném zatížení, akutním riziku, dlouhodobém zatí-
žení, chronickém riziku a bioakumulaci toxických kovů ve vodních 
organismech. 

Metody

Terénní monitoring a odběr vzorků
Výskyt TK byl monitorován v ekosystémech dvanácti pražských 

nádrží, využívaných pro extenzivní chov ryb. Sledované nádrže 
(obr. 1) jsou ovlivněny různými druhy lidské činnosti, jejich povodí 
jsou přirozeně malá, ale většina přitékající vody je odtok z mnohem 
větších nepropustných ploch, které jsou odvodněné dešťovou nebo 
jednotnou kanalizací, které často ústí do samotných nádrží nebo do 
recipientů, na kterých se nádrže nacházejí. Tabulka 1 uvádí seznam 
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Obr. 1. Sledované nádrže a identifikované hlavní zdroje znečištění

Graf 1. Koncentrace N-NH4
+ (amoniakálního dusíku) a P-PO4

3- (fosforečnanů) ve vodě ze 
sledovaných nádrží. Fosforečnanový fosfor hodnocen dle NEK pro celkový fosfor

Nádrž Hlavní přítok do nádrže Funkce Objem (m3) Plocha povodí 
(km2)

Kyjský rybník Rokytka RN, KT, CHR 455 480 115,7

Velký Počernický rybník Rokytka RN, KT, B, CHR 310 000 102,5

RN Jiviny Litovicko-Šárecký potok RN, CHR, B 138 000 37,8

Rybník Strnad Litovicko-Šárecký potok B, RN, KT 114 015 34,5

RN Stodůlecký N3 Prokopský potok RN, KT, CHR 25 750 4,5

RN Košíkovský R3 Košíkovský potok RN, CHR, KT 13 674 3,5

RN Košíkovský R4 Košíkovský potok RN, CHR, KT 7 843 3,5

Motolský rybník R1 Motolský potok CHR, KT 10 914 2,6

Motolský rybník R3 Motolský potok CHR, KT 5 394 2,6

RN Hornoměcholupská Měcholupský potok RN, KT 6 760 2,5

Milíčov RN R4 Milíčovský potok RN, CHR 29 507 1,9

RN R3 Hájecká Hájecký potok RN, KT, CHR 16 000 0,5

Tab. 1. Seznam sledovaných nádrží a jejich základní charakteristiky

Pozn. RN – retenční, CHR – chov ryb, KT – krajinotvorný, B – biologický

jednotlivých nádrží s jejich krátkou charakteristikou. Sledované nádr-
že mají malou plochu (do několika hektarů) a jsou mělké (s průměrnou 
hloubkou 3–5 m nebo méně), tzn., že jejich urbanizované povodí 
představuje pro sledované nádrže významný zdroj znečištění, který 
ovlivňuje nejen kvalitu vody, ale také sedimentu. 

Vzorky vody byly odebírány do neprůhledných PE lahví a okamži-
tě po převozu do laboratoře analyzovány pro stanovení základních 
fyzikálně-chemických ukazatelů. pH, elektrická konduktivita a kon-
centrace rozpuštěného kyslíku byly stanoveny 
přímo v terénu multimetrem Hach. Vzorky 
vody byly odebírány v blízkosti výtoku z ná-
drže, dle možností z břehu. Během let 2010 
a 2011 bylo odebráno na každé lokalitě šest 
vzorků vody. Vzorky sedimentu byly ode-
bírány na několika místech z každé nádrže 
v letech 2009–2011. Vzorky sedimentů byly 
jednak odebírány při podzimních výlovech 
ryb (z vypuštěných nádrží), v letech 2010 
a 2011 byly sedimenty odebírány i mimo 
toto období a bylo odebráno dalších 6 vzorků 
z každé nádrže. Sedimenty byly odebírány 
plastovou lopatkou do plastových vzorkovnic, 
tak aby se předešlo sekundární kontaminaci 
kovy při odběru a skladování vzorku.

Ryby byly odebírány při podzimních 
výlovech v letech 2009 až 2011. Většina ode-
braných druhů ryb byla z čeledi kaprovitých 
(Cyprinidae). Kaprovité ryby jsou zpravidla 
všežravé a mají tzv. spodní požerákové zuby, 
jimiž získávají potravu (vodní rostliny, mak-
rozoobentos) zejména ze dna, u kterého žijí. 
Odloveny a zkoumány byly následující druhy: 
kapr obecný – 12 ks (Cyprinus carpio), karas 
obecný – 12 ks (Carassius carassius), ouklejka 
pruhovaná – 30 ks (Alburnoides bipunctatus), 
hrouzek obecný – 5 ks (Gobio gobio), plotice 
obecná – 4 ks (Rutilus rutilus), lín obecný 
– 4 ks (Tinca tinca), amur bílý – 2 ks (Cte-
nopharyngodon idella), cejnek malý – 2 ks 
(Blicca bjoerkna). Jediným zástupcem z čeledi 
okounovitých (Percidae) byl okoun říční – 4 ks 
(Perca fluviatilis), a z čeledi štikovití (Esoci-
dae) to byla štika obecná – 4 ks (Esox Lucius). 
Tyto dvě naposledy zmíněné ryby patří mezi 
typické dravce, jejich potrava se skládá pře-
vážně z jiných ryb, bezobratlých a žab, často 
dochází i ke kanibalismu.

Předúprava a analýza vzorků
Vzorky vody byly analyzovány pro násle-

dující ukazatele: N-NH4
+, N-NO3

-, N-NO2
-, 

Cl-, P-PO4
3-, CHSKCr, TOC a toxické kovy (Cd, 

Pb, Zn, Cr, Ni, Cu,Al, Mn a Fe). Základní 

chemické ukazatele byly stanoveny okamžitě po převozu vzorků do 
laboratoře pomocí kyvetových testů Hach-Lange. Vzorky vody, urče-
né pro analýzu TK, byly zafixovány kyselinou dusičnou a uchovány 
v chladu pro pozdější analýzu na přístroji SolaarS (FAAS a GF AAS). 
Ryby byly po převozu do laboratoře nejdříve očištěny a rozděleny na 
jednotlivé části (maso, hlava, kostra, ploutve, šupiny, žábry, plynový 
měchýř, žlučový měchýř, srdce, játra, ledviny, střeva a pohlavních 
orgány), které byly zváženy a samostatně zmraženy. Sedimenty a ryby 
byly zmraženy a následně vysušeny lyofilizací. Vzorky sedimentů 
byly po vysušení sítovány a frakce < 600 µm byla použita pro analý-
zu jako celkový sediment. Vzorky sedimentů a ryb byly před vlastní 
analýzou rozloženy mikrovlnným rozkladem (ETHOS, Milestone) ve 
směsi kyseliny dusičné a peroxidu vodíku [27, 28]. Následně byly 
vzorky analyzovány s využitím atomové absorpční spektrofotometrie 
(SolaarS, Thermo) na obsah vybraných TK (Cd, Pb, Zn, Cr, Ni, Cu, 
Al, Mn a Fe).

Obsah organické hmoty v sedimentu byl stanoven jednak jako 
ztráta žíháním, jednak jako obsah celkového organického uhlíku TOC 
(Analytik Jena multi N/C 2100). Získané výsledky byly vyhodnoceny 
dle norem environmentální kvality stanovených v Nařízení vlády 
č. 23/2011 [22], obsah TK v sedimentu byl ještě vyhodnocen dle 
benchmarkerů US EPA (TEC – Koncentrace prahového účinku, PEC 
– Koncentrace pravděpodobného účinku) [20]. Obsah toxických kovů 
(Cd a Pb) v rybách byl vyhodnocen dle Směrnice EU 466/2001 [10], 
která stanovuje maximální přípustné koncentrace polutantů v rybách 
určených pro lidskou spotřebu.

Výsledky a diskuse

Kvalita vody
Výsledky ukazují nejsilnější zatížení nádrží v těchto parametrech: 

TOC, CHSK, P-PO4
3-, N-NH4

+ a rozpuštěný kyslík, tyto parametry 
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překračovaly normy environmentální kvali-
ty (NEK) [22] ve vice než 50 % sledovaných 
nádrží, pro lepší názornost byly průměrné 
koncentrace těchto parametrů vyneseny do 
grafů 1 a 2. Překročení těchto ukazatelů 
indikuje eutrofizaci sledovaných nádrží 
a jejich zatížení organickými látkami, což 
je častý problém nádrží nacházejících se 
v urbanizovaných povodích [23]. Eutro-
fizace přispívá ke zvýšené úmrtnosti ryb, 
bentických organismů, ke ztrátě břehových 
habitat, ale také k nadměrnému rozvoji sinic 
a řas, ale vede také k zhoršení senzorických 
vlastností vody. 

Toxické kovy ve vodě (tabulka 2) se vysky-
tovaly dle koncentrací v tomto pořadí Fe > 
Al > Cu > Mn > Zn > Cr > Ni > Pb > Cd. 
Koncentrace mědi ve vodě většiny sledova-
ných nádrží překročila hodnotu NEK a před-
stavovala pro ryby a další vodní organismy 
původce možného toxického stresu. 

Solomon [27] zjistil, že již velmi nízké 
koncentrace mědi ve vodě (1,4 µg·l-1), způso-
bují u citlivých druhů, jakým je např. pstruh 
duhový, fyziologický stres, charakterizovaný 
hyperaktivitou, zvýšením koncentrace stre-
sového hormonů kortizolu v krvi a zvýšenou 
produkci detoxifikačních bílkovin. Měď také 
způsobuje u řady druhů ryb pokles produkce 
spermií a vajíček, časnější líhnutí, menší 
potěr, zvýšený výskyt abnormalit a snížené 
přežívání potěru [15, 27]. Toxicita mědi je 
závislá na formě jejího výskytu [24].

Sediment
Koncentrace toxických kovů ve vzorcích 

sedimentu jsou shrnuty v tabulce 3. Aku-
mulace kovů v sedimentu sledovala toto 
pořadí: Fe > Al > Mn > Zn > Cu > Cr > 
Ni > Pb > Cd. Průměrný obsah organické 
hmoty v celkovém dnovém sedimentu sta-
novený jako ztráta žíháním byl 9 %, tzn., že 
sedimenty byly tvořeny převážně minerální 
složkou. Průměrná koncentrace celkového 
organického uhlíku (TOC) byla 4,7 %. Nej-
vyšší koncentrace organické hmoty (23 %) 
a TOC (14 %) byly zjištěny v sedimentu 
retenční nádrže Strnad, která je ovlivněna 
provozem ČOV Hostivice. Z tabulky 3 je 
zřejmé, že koncentrace Ni na všech nádržích 
překročily české NEK, jehož hodnota je vý-
razně přísnější, než jsou hodnoty stanovené 
US EPA pro koncentrace prahového a prav-
děpodobného účinku (TEC a PEC). U olova 
došlo na několika nádržích k překročení 
české NEK a u kadmia nedošlo k překročení 
hodnoty stanovené českou legislativou. Při 
využití zahraničních benchmarkerů (US 
EPA) je zřejmé, že koncentrace Zn a Cu 
překročily benchmarkery stanové US EPA 
ve většině sledovaných nádrží. Koncent-
race Cr, Cd a Pb překročily benchmarkery 
minimálně v jedné nádrži. Přestože Zn, Cu 
a Ni nejsou vysoce toxické pro člověka, jsou 
toxické pro některé druhy ryb a další vodní 
organismy [24]. Zvýšené koncentrace Cr, 
Cd, Cu a Pb v sedimentech mohou způsobit 
vážný problém ve vodním prostředí, pokud 
jsou doprovázeny vysokými koncentracemi 
zinku a dojde k jejich remobilizaci zpět do 
vody. Jak prokázal Eisler [14], směsi zinku 
s mědí, olovem, kadmiem a chrómem mají 
synergický toxický účinek pro širokou skupinu vodních organismů 
(sladkovodní ryby a bentické organismy, larvy ústřic a mořské ryby). 
Kovy přítomné v sedimentech sledovaných nádrží jsou také zdrojem 
chronického ohrožení zejména pro druhy, které žijí nebo se vyvíjejí 
v sedimentu. 

Graf 2. Koncentrace rozpuštěného kyslíku, TOC a CHSKCr v nádržích

Nádrž  
Zn Cu Ni Cd Cr Pb Fe Mn Al 

(µg·l-1) (µg·l-1) (µg·l-1) (µg·l-1) (µg·l-1) (µg·l-1) (µg·l-1) (µg·l-1) (µg·l-1)

RN R3 Hájecká 
MAX 15,7 63,7 2,09 0,041 2,03 0,745 352 32,1 107

PRU 13,4 57,2 1,54 0,025 1,84 0,612 274,4 24,1 98,5

MIN 8,8 51,2 1,15 0,014 1,45 0,411 156 12,3 87

Milíčov RN R4
MAX 15,6 72,9 3,07 0,042 6,12 1,45 1374 124,3 712

PRU 13,4 66,4 2,74 0,019 5,32 1,24 1122,5 114,4 521,8

MIN 9,4 42,1 1,61 PMD 4,72 0,94 1095 95,4 321

Velký Počernický 
rybník

MAX 19,8 65,1 5,212 0,067 5,103 0,704 432 354 282

PRU 12,4 59,7 4,211 0,047 4,424 0,624 374 278 192

MIN 6,3 55,1 3,647 0,032 3,653 0,508 314 206 102

Kyjský rybník
MAX 10,5 63,7 5,367 0,012 5,641 0,727 151 150,1 126

PRU 8,2 56,4 4,752 0,01 4,721 0,612 98 148,4 102

MIN 4,7 47,4 4,095 0,007 3,452 0,478 74 147,1 74

RN Jiviny 
MAX 8,5 67,4 5,241 0,012 1,113 0,314 372 68,5 124

PRU 6,7 49,1 4,24 0,009 1,024 0,308 254 47,2 101,9

MIN 4,3 25,8 3,386 0,004 0,941 0,288 124 24,9 82

RN Stodůlecký N3
MAX 12,6 52,6 6,483 0,011 1,782 0,829 422 82,3 151

PRU 10,1 38,1 5,12 0,007 1,245 0,621 307 61,4 142

MIN 7,4 12,1 2,319 0,003 0,607 0,184 94 36,1 134

Motolský rybník R3
MAX 7,5 45,6 4,132 0,151 2,314 0,539 451 125,5 163

PRU 5,2 29,7 3,841 0,112 1,945 0,421 320 117 139

MIN 2,1 13,5 3,215 0,075 1,231 0,194 197 108,8 122

RN Košíkovský R3
MAX 22,9 59,9 2,647 0,011 2,745 2,117 508 141,1 350

PRU 17,6 38,4 2,121 0,006 2,245 1,124 345 109,3 274

MIN 11,3 11,2 1,777 0,002 1,834 0,529 245 69,1 158

RN Košíkovský R4
MAX 21,3 49,3 2,707 0,038 2,421 3,124 463 613,1 456

PRU 17,9 37,2 2,302 0,025 1,948 2,415 297 534,1 345

MIN 14,7 14,7 2,025 0,001 1,231 0,973 120 507,8 169

Rybník Strnad 
MAX 28,9 61,6 6,105 0,032 3,124 0,641 1258 202,7 664

PRU 19,8 45,1 5,978 0,027 2,994 0,478 1189 179,1 498

MIN 13,9 23,4 5,214 0,019 2,856 0,384 1074 129,8 343

RN 
Hornoměcholupská 

MAX 34,6 64,7 4,596 0,045 7,091 6,879 1918 229,1 1265

PRU 27,5 49,2 3,784 0,029 6,647 5,684 1647 164,2 975

MIN 19,7 31,5 3,014 0,008 6,214 4,215 1241 94,5 754

Motolský rybník R1
MAX 21,6 45,6 7,947 0,003 11,723 0,513 463 132,9 228

PRU 18,2 29,4 6,512 0,002 10,245 0,41 294 109,2 119

MIN 14,5 13,3 5,505 0,001 9,247 0,246 96 98,4 81

NEK (NV 23/2011) [22] 92 14 20 0,3 18 7,2 1000 300 1000

Tab. 2. Koncentrace kovů ve vodě sledovaných nádrží

Pozn. Hodnoty na šedém pozadí překročily NEK [22]

Ryby
Sledované kovy se celkově akumulovaly v těle ryb v tomto pořadí: 

Fe > Al > Zn > Mn > Cu > Ni > Pb > Cr > Cd. Koncentrace Cd 
a Pb v mase ryb nikdy nepřekročily maximální přípustné koncentrace 
stanovené směrnicí EU [10] jako koncentrace přípustné pro lidskou 
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Nádrž  
Zn Cu Ni Cd Cr Pb Fe Mn Al 

(mg·kg-1) (mg·kg-1) (mg·kg-1) (mg·kg-1) (mg·kg-1) (mg·kg-1) (g·kg-1) (mg·kg-1) (g·kg-1)

RN R3 Hájecká 
MAX 754 84 34 0,526 78 64 34 401 11,2

PRU 671 72 28 0,46 52 56 29 384 7,8

MIN 502 52 21 0,304 35 32 27 302 6,4

Milíčov RN R4
MAX 310 87 27 0,412 54 55 45 420 8,6

PRU 270 73 23 0,384 49 47 34 381 6,2

MIN 198 65 18 0,351 43 43 29 256 4,5

Velký Počernický 
rybník

MAX 165 77 23 0,514 58 32 22 631 6,6

PRU 148 63 17 0,455 51 28 19 551 4,7

MIN 132 51 11 0,412 37 24 18 425 3,8

Kyjský rybník
MAX 326 60 32 1,542 56 57 23 950 17,1

PRU 226 55 28 1,084 49 48 17 849 14,2

MIN 159 32 24 0,621 46 32 12 745 12,4

RN Jiviny 
MAX 112 27 11 0,141 22 15 15 268 5,8

PRU 87 24 10 0,131 18 14 12 176 4,2

MIN 60 18 9,6 0,121 14 13 9 135 3,9

RN Stodůlecký N3
MAX 448 76 36 0,335 60 33 26 310 11,2

PRU 347 52 27 0,264 43 31 24 278 10,1

MIN 221 36 21 0,201 20 29 21 256 9,4

Motolský rybník R3
MAX 154 83 34 0,405 39 34 27 611 8,8

PRU 139 78 31 0,389 36 32 24 564 7,1

MIN 121 75 29 0,378 31 31 21 485 6,9

RN Košíkovský R3
MAX 198 19 16 0,102 20 15 19 148 5,2

PRU 124 17 14 0,074 17 13 18 121 4,1

MIN 43 15 10 0,027 15 10 16 98 3,7

RN Košíkovský R4
MAX 194 33 17 0,348 25 26 20 233 13,1

PRU 119 27 15 0,214 24 23 17 220 11,4

MIN 49 16 14 0,164 23 22 14 201 9,8

Rybník Strnad 
MAX 380 67 26 0,248 59 20 17 523 14,4

PRU 224 59 20 0,194 36 18 15 481 12,8

MIN 119 47 13 0,15 22 13 11 465 10,7

RN 
Hornoměcholupská 

MAX 173 61 34 0,372 38 47 10 216 6,9

PRU 127 47 32 0,245 29 35 8 179 6,1

MIN 85 24 31 0,097 16 18 6 154 5,2

Motolský rybník R1
MAX 185 35 28 0,197 34 17 24 363 13,3

PRU 162 29 26 0,148 28 15 21 325 10,2

MIN 128 25 25 0,125 25 13 16 301 8,4

 NEK (NV 23/2011) [22]   3 2,3  53    

TEC (US EPA 1997) [30] 159 28 39,6 0,592 56 34,2 - - -

PEC (US EPA 1997) [30] 1532 77,7 38,5 11,7 159 396 - - 58

Tab. 3. Obsah toxických kovů v sedimentech sledovaných nádrží

Pozn. Zvýrazněné hodnoty překročily sledované standardy. Světle šedá pole překročení NEKS [22] a středně 
a tmavě  šedá pole překročení benchmarkerů TEC a PEC [30]

spotřebu (Cd – 50 µg·kg-1, Pb – 200 µg·kg-1). 
Pro názornost byly průměrné koncentrace 
kovů v mase kapra obecného (Cyprinus car-
pio) a karase stříbřitého (Carassius auratus) 
vyneseny v grafech 1–4. Koncentrace byly 
přepočteny na čerstvou hmotnost masa.

Nejnižší koncentrace kovů v biomase ryb 
byly nalezeny u ryb odlovených z nádrží, které 
se nacházejí v kaskádě nádrží, níže po toku 
(RN Košíkovský R4, Motolský rybník R3, RN 
Stodůlecký N3, RN Hájecký R3), kde nádrže 
nad nimi plní funkci „předčištění“ a zachy-
cují část toxických kovů a jiných polutantů. 
Nejvyšší koncentrace pak byly zaznamenány 
na rybníku Strnad, Kyjském rybníku a Počer-
nickém rybníku. 

Závěr
Ukazatele kvality vody ve sledovaných 

nádržích často překračovaly NEK, mezi nej-
častěji překračované patřily TOC, CHSKCr, 
N-NH4

+, P-PO4
3-, rozpuštěný kyslík a měď. 

Měď společně se zinkem byly hodnoceny jako 
nejnebezpečnější kovy ve všech sledovaných 
nádržích, v případě mědi došlo k překročení 
NEK a benchmarkerů pro vodu a sediment na 
většině nádrží. Oba kovy jsou vysoce toxické 
pro ryby a řadu dalších vodních organismů. 
Normy environmentální kvality pro sediment 
byly překročeny také v případě niklu, který je 
značně toxický pro vodní organismy a způso-
buje jejich chronické ohrožení.

Vyhodnocení zatížení pražských nádrží 
ukázalo, že nejvíce zatížené sedimenty mají 
Kyjský a Počernický rybník a retenční nádrže 
Milíčov a Hájecký. Všechny tyto nádrže jsou 
v blízkosti průmyslových oblastí. Vysoké 
zatížení Kyjského a Počernického rybníka 
může být způsobeno zejména zaústěním po-
vrchového splachu z přilehlé urbanizované 
oblasti, kde se nachází Pražská teplárenská, 
Vltava-Labe Press (tiskárna), Penguin CZ and 
IDEAL (prádelna a čistírna prádla a kožešino-
vých výrobků). Dalším významným zdrojem 
znečištění v této oblasti jsou exhalace z Praž-
ského okruhu R1 (E67 a E65), který prochází 
v blízkosti obou rybníků. Na znečištění to-
xickými kovy se mohou také podílet přepady 
odlehčovacích komor jednotné kanalizace, 
ilegální zaústění odpadních vod do dešťové 
kanalizace nebo přímo do Rokytky, na které 
se oba rybníky nacházejí [36, 37]. Retenční nádrže Hájecký a Milíčov 
mají ze sledovaných nádrží nejmenší povodí, ale i přesto se v jejich po-
vodí nachází významné zdroje znečištění, jako je pět poboček Pražské 
teplárenské a Pražský okruhu R1 (E55 a E50). Značnou pozornost je 
nutno věnovat také retenční nádrži Strnad, kde byly překročeny NEK 

Graf 3 a 4. Koncentrace Zn, Cu a Ni v mase kapra obecného a karase stříbřitého

pro následující parametry: N-NH4
+, N-NO2

-, Cl-, P-PO4
3-, COD, TOC, 

Cu a Fe ve vodě a Cu, Zn a Cr v sedimentu. Retenční nádrž Strnad 
funguje jako neoficiální dočišťovací biologický rybník za ČOV Hosti-
vice, což potvrdili nejen při výlovech ryb rybáři, ale vypovídají o tom 
i ukazatele kvality vody a vysoký obsah organické hmoty v sedimentu. 
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Graf 5 a 6. Koncentrace Cd, Cr a Pb v mase kapra obecného a karase stříbřitého

Výsledky sledování kvality vybraných pražských nádrží ukázaly 
nejen na různé zdroje znečištění toxickými kovy, ale také zdroje, 
které přispívají k eutrofizaci urbanizovaných nádrží, a poukazují na 
nutnost pokračovat v monitoringu zejména u nejvíce zatížených ná-
drží. Dlouhodobý monitoring by přispěl k porozumění chování kovů 
ve vodních ekosystémech silně ovlivněných antropogenní činností 
a mohl by přispět k identifikaci faktorů, které přispívají ke změnám 
pohybu kovů mezi jednotlivými složkami ekosystému. Pozornost by 
měla být i nadále věnována monitoringu zatížení ryb, protože ryby 
z většiny sledovaných nádrží jsou určeny pro lidskou spotřebu. 

Poděkování: Příspěvek byl zpracován v rámci projektu č. SGS12/131/
OHK1/2T/11 a 4200/1312/3166. Autorky by rády poděkovaly Ing. Ri-
chardu Benešovi (Lesy hl. města Prahy) a členům Českého rybářského 
svazu za jejich vstřícnost a ochotu, poskytnuté vzorky ryb, pomoc při 
odběru vzorků sedimentu a poskytnuté informace.
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Levels of selected toxic metals (Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn, Mn, Fe 
and Al) were determined in water, sediment and different species 
of fish in twelve reservoirs of the Prague metropolitan area. These 
reservoirs are affected by different types of urban drainage systems, 
which alter the level and fate (properties, availability, accumulation, 
toxicity) of toxic metals in the aquatic environment. Measurements of 
toxic metals were complemented by analysis of basic water quality 
parameters. Environmental quality standards (EQS) were exceeded 
in more than 50% of the studied reservoirs for the following chemical 
parameters: total organic carbon (TOC), chemical oxygen demand 
(COD) and phosphate (PO4

3-). These parameters indicate a signifi-
cant organic pollution and a high eutrophication level. Copper was 
identified as the most hazardous pollutant among the selected toxic 
metals in water. Other metals (Zn, Fe, Mn) exceeded the EQS only 
exceptionally. High concentrations of copper and zinc resulting in 
exceeded EQS were also identified in the sediment of most reservoirs. 
In a few cases increased concentrations of chromium, cadmium and 
lead were exceeded the EQS. A high variability of metal levels was 
detected in fish species, according to their age and food habits. The 
highest levels of toxic metals were found in the Kyjský reservoir 
(Zn, Cu, Ni, Cd and Pb), Strnad reservoir (Zn, Cu, Cr and Fe) and 
the retention reservoirs Stodůlecký N3 (Zn, Cu and Cr) and Hájecký 
RN3 (Zn, Cu, Cr and Pb). These reservoirs are highly affected by 
different anthropogenic activities, such as printing industry, traffic 
(Prague’s ring road) and wastewater treatment plants.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. srpna 
2013. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

consumption, haematological parameters and some biochemical profiles of the 
Indian Major carp, Labeo rohita. Int. J. Environ. Res. Public Health., 2 (3), 456- 462

[35] Waqar, A. (2006). Levels of selected heavy metals in Tuna fish. Arab. J. Sci. Eng., 
31 (1A), 89–92.

[36] Wright, D. A.; Welbourn, P. (2002). Environmental Toxicology. Cambridge Uni-
versity Press, Cambridge, U.K.

[37] Yousuf, M. H. A.; El-Shahawi., (1999). Trace metals in Lethrinus lentjan fish from 
Arabian Gulf: Metal accumulation in Kidney and Heart Tissues. Bull. Environ. 
Contam. Toxicol., 62 (3), 293-300.

Ing. Lucie Doležalová (autor pro korespondenci)1)

prof. RNDr. Dana Komínková, Ph.D. 2)

1,2) České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební

Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Thákurova 7

166 00 Praha 6
e-mail: lucie.dolezalova@fsv.cvut.cz

2) Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta životního prostředí

Katedra aplikované ekologie
Kamýcká 129

165 21 Praha 6 – Suchdol

The occurrence of toxic metals in ecosystems of selected 
Prague’s reservoirs (Doležalová, L.; Komínková, D.)

Keywords
toxic metals – fish – sediment – water – reservoirs – urban drainage

vh 6/2013197



1

Vážení čtenáři,

toto číslo časopisu VTEI přináší čtyři příspěvky zabývající se 
významnými úkoly řešenými v  oddělení hydrologie Výzkumného 
ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i. Tým specialistů 
tohoto oddělení nadále pokračuje ve výzkumech analýzy dopadů kli-
matických změn na vodní zdroje České republiky. Jde o celý komplex 
problémů souvisejících se strategickými zájmy státu a společnosti 
při ochraně obyvatelstva před nežádoucími účinky vod a při jejich 
nedostatku. Příspěvky jsou výsledkem nejen vlastního výzkumu VÚV 
TGM, v.v.i., ale jsou též dokladem účinné a dlouhodobé spolupráce 
s dalšími významnými tuzemskými i zahraničními pracovišti. Význam 
a aktuálnost prováděných výzkumů lze dokumentovat i opakovaně 
získávanou státní podporou těchto směrů výzkumu.

Předložené články byly zpracovány za podpory Technologické 
agentury ČR (projekt Podpora dlouhodobého plánování a  návrhu 
adaptačních opatření v oblasti vodního hospodářství v kontextu změn 
klimatu), Ministerstva vnitra (projekt Bezpečnostního výzkumu Návrh 
koncepce řešení krizové situace vyvolané výskytem sucha a nedostat-
kem vody na území ČR), Ministerstva životního prostředí (projekty 
Minimální zůstatkové průtoky a  Analýza vlivu fyzicko-geografických 
charakteristik na tvorbu povodňového odtoku).

Článek Vyhodnocení změn hydrologické bilance v simulacích 
modelů zemského povrchu autorů Pavla Kříže a Martina Hanela se 
zabývá ověřením schopnosti modelů zemského povrchu, které jsou 
součástí klimatických modelů, simulovat hydrologickou bilanci. Se 
zvyšující se dostupností simulací klimatických modelů a s rozšiřo-
váním spektra dostupných veličin existují možnosti jejich dalšího 
využití pro odhad změn hydrologické bilance, např. v povodích bez 
dostupných dat nebo pro rámcové odhady změn. Výsledky výzku-
mu ukazují, že modely zemského povrchu jsou schopny rámcově 
odrážet sezonní proměnlivost odtoku v daných povodích. Absolutní 
hodnoty odtoku jsou však v porovnání s pozorovanými daty výrazně 
nižší, stejně jako simulované poklesy budoucích odtoků ve srovnání 
s výstupy z modelu Bilan. Použití modelů zemského povrchu pro 
účely hydrologické bilance je proto v současné době neúčelné. 

Příspěvek Pavla Tremla s  názvem Monitoring a  plánování 
v  období nedostatku vody a  sucha z  pohledu Evropské unie 

přináší informace z oblasti monitoringu vod a vodohospodářského 
plánování pro období nedostatku vody a sucha. Představuje hlavní 
evropské dokumenty týkající se tohoto do budoucna palčivého pro-
blému (zvláště v některých částech Evropy) – Drought management 
plan report, MEDROPLAN a Gap Analysis of the Water Scarcity and 
Droughts Policy in the EU. Článek uvádí existující regionální přístupy 
k plánování v Německu na příkladu Braniborska a Bavorska a porov-
nává je se špičkovým systémem plánování a monitoringu sucha, který 
je používán v USA. Na území ČR je podrobná plánovací dokumentace 
a detailní monitoring pro období sucha intenzivně připravován a cel-
kový plán by měl být dokončen během roku 2014. S navrhovanou 
ucelenou koncepcí by se měla Česká republika ocitnout na špičce 
evropského plánování pro zvládání období nedostatku vody a sucha.

Návrh postupu ke stanovení minimálního zůstatkového prů-
toku Magdaleny Mrkvičkové a Pavla Balvína je důležitou metodikou, 
na jejímž základě připravuje MŽP návrh nového nařízení vlády. 
Minimální zůstatkový průtok je stanovován s ohledem na požadav-
ky vodních a na vodu vázaných ekosystémů a zároveň respektuje 
požadavek co nejjednoduššího způsobu stanovení. Podle rozdíl-
ných přírodních podmínek byl vypracován návrh rozdělení území 
ČR do čtyř oblastí v závislosti na charakteru hydrologického režimu 
a na klíčových procesech, které se v dané oblasti podílejí na tvorbě 
odtoku. Na základě podrobného výzkumu byl uplatněn požadavek, 
aby výsledná hodnota minimálního zůstatkového průtoku tvořila 
alespoň 20–30 % Qa (průměrného dlouhodobého ročního průtoku). 

Zajímavé údaje lze najít v příspěvku Ladislava Kašpárka a Martiny 
Pelákové Vliv fyzicko-geografických charakteristik na velikost 
povodně v srpnu 2002. Byly studovány dvě veličiny charakterizující 
velikost povodně – výška odtoku (objem povodně) a  kulminační 
průtok. Z  fyzikálních a  geografických charakteristik povodí byly 
zkoumány plocha povodí, sklon povodí, průměrná nadmořská výška, 
hydrogeologický index propustnosti a způsob využití území. Analýza 
ukázala vysokou závislost velikosti povodně na srážkových úhrnech 
a nasycenosti povodí z předchozích srážek, z dalších charakteristik 
má význam též využití území (zvláště podíl lesa a orné půdy a také 
velikost urbanizované plochy).  

RNDr. Josef Vojtěch Datel, Ph.D.

VYHODNOCENÍ ZMĚN HYDROLOGICKÉ 
BILANCE V SIMULACÍCH MODELŮ 
ZEMSKÉHO POVRCHU

Pavel Kříž, Martin Hanel

Klíčová slova
modely zemského povrchu – Bilan – změny hydrologické bilance – 
změna klimatu

Souhrn
Cílem popisované studie je ověření schopnosti modelů 

zemského povrchu (Land Surface Models – LSM) simulovat 
hydrologickou bilanci prostřednictvím porovnání charakteristik 
simulovaného a  pozorovaného odtoku a  porovnáním odha-

dů změn hydrologické bilance získaných z  těchto modelů se 
změnami stanovenými pomocí hydrologického modelu Bilan. 
Vyhodnocením simulací celkem šesti LSM na dvou velikostně od-
lišných povodích ČR bylo zjištěno, že LSM jsou schopny alespoň 
rámcově zachytit pozorovanou sezonní proměnlivost odtoku 
v daných povodích. Z hlediska absolutních hodnot odtoku se 
však ve většině případů výrazně rozcházejí s pozorovanými daty 
a zpravidla udávají výrazně nižší hodnoty, než jaké byly na da-
ných povodích pozorovány. Rovněž i z pohledu relativních změn 
indikují podstatně nižší pokles odtoku v budoucím období, než 
jaký byl stanoven s pomocí modelu Bilan. Z provedených srov-
nání vyplývá, že LSM v současnosti nejsou schopny věrohodně 
simulovat pozorovanou hydrologickou bilanci.

Úvod
V některých povodích v České republice je možné již v současnosti 

pozorovat negativní změny hydrologické bilance. Jako příklad lze 
uvést povodí Rakovnického potoka nebo povodí horní Srpiny. Tyto 
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změny je nutné vzít v  úvahu při vodohospodářském plánování, 
a proto je v posledních letech věnována pozornost zpřesnění odhadů 
možných dopadů změny klimatu na hydrologický režim. Výzkum 
je v současnosti kromě možných důsledků klimatické změny často 
rovněž zaměřen na návrhy adaptačních opatření, jež by byla schop-
na zmírnit nepříznivé dopady těchto změn na hydrologický režim 
zejména v nejhůře postižených povodích.

Jednou z potenciálních možností jak odhadnout pravděpodobný 
vývoj a na jeho základě přijmout včas účinná adaptační opatření a re-
agovat tak na možné změny hydrologické bilance způsobené mění-
cím se klimatem je využití výstupů klimatických modelů. Standardně 
jsou pro odhad změn hydrologické bilance využívány simulované 
řady srážek a teploty, které slouží k tvorbě vstupních řad do hydrolo-
gického modelu. Nejpoužívanějšími metodami transformace výstupů 
simulací klimatického modelu na vstupy hydrologického modelu 
(tj. statistický downscaling) jsou korekce systematických chyb (bias 
correction) nebo přírůstková metoda (delta change method). Tyto 
metody byly v minulých letech aplikovány na řadě povodí v České 
republice (Hanel a Vizina, 2010; Hanel et al., 2011, 2012; Benčoková 
et al., 2011 aj.). V současnosti, se zvyšující se dostupností simulací 
klimatických modelů a zároveň s rozšiřováním spektra dostupných 
veličin, se otevírají možnosti využití simulací modelů zemského 
povrchu, které jsou součástí klimatických modelů, pro odhad změn 
hydrologické bilance, např. v povodích bez dostupných dat nebo 
pro rámcové odhady změn. 

Modely zemského povrchu (LSM) simulují procesy výměny tepla 
mezi zemským povrchem a nejspodnější vrstvou atmosféry, včetně 
hydrologické bilance. Modely zemského povrchu též často do svých 
výpočtů implementují účinky vegetace ovlivňující celkovou bilanci 
uhlíku, zemské albedo a evapotranspiraci, což umožňuje zahrnutí 
vlivu změn koncentrací skleníkových plynů (zejména CO2) na eva-
potranspiraci. Rovněž celá řada LSM zahrnuje kromě podrobného 
popisu vegetace i  poměry v  oblasti kořenové zóny rostlin a  s  ní 
související povrchový a podpovrchový odtok vody, vlhkostní poměry 
půdního profilu a tepelné toky energie v půdě (Hanel et al., 2011; 
Overgaard et al., 2005). Dostupnými výstupy simulací LSM jsou pak 
typicky veličiny jako celkový odtok, povrchový odtok, podpovrcho-
vý odtok, vlhkost půdy, obsah vody ve sněhu, vlhkost na povrchu, 
aktuální evapotranspirace, potenciální evapotranspirace atp. 

Výstupy LSM je teoreticky možno použít pro odhad změn hydro-
logické bilance bez detailního hydrologického modelování. Cílem 
studie je ověření schopnosti LSM simulovat charakteristiky pozoro-
vané hydrologické bilance pro dvě vybraná povodí v České republice 
a především porovnání změn hydrologické bilance simulované LSM 
se změnami odvozenými standardním postupem – tj. modelováním 
pomocí hydrologického modelu Bilan v kombinaci s  jednoduchou 
přírůstkovou metodou. Použitá data LSM a pozorovaná povodí jsou 
popsána v následující kapitole. Modelování dopadů změn klimatu 
pomocí modelu Bilan a jejich odhad podle LSM jsou popsány v kapitole 
Metodika. Dále jsou prezentovány nejdůležitější výsledky a závěry.

Data
LSM

S cílem kvantifikovat dopady klimatické změny na jednotlivé slož-
ky globálního hydrologického cyklu se v rámci šestého rámcového 
programu Evropské unie uskutečnil integrovaný projekt WATCH (The 
Water and Global Change). V rámci tohoto projektu byly (kromě dal-
ších datových sad) vytvořeny i simulace pomocí 10 modelů zemského 
povrchu (GWAVA, H08, HTESSEL, JULES, LPJmL, MPI-HM, MAcPDM, 
Orchidee, VIC a WaterGap) řízené třemi globálními klimatickými 
modely (ECHAM5, CNRM a IPSL). Tyto simulace byly vytvořeny jak 
pro kontrolní období, tak i období budoucí podle dvou emisních 
scénářů SRES A2 a B1 (Nakicenovic a Swart, 2000). Jako kontrolní 
bylo uvažováno období 1971–2000, pro emisní scénáře jsou do-
stupné simulace pro celé 21. století. Archivovány jsou zpravidla 
denní simulace celkového, povrchového a podpovrchového odtoku, 
aktuální a potenciální evapotranspirace, vlhkost půdy a obsah vody 
ve sněhu. Pro simulace některých LSM je archivováno více veličin, 
pro jiné některé veličiny chybí, popř. nejsou kompletní. Přehled 
dostupných simulací uvádí Kříž (2013). 

Pro následné porovnání odhadů změn hydrologické bilance odvo-
zených na základě simulací hydrologického modelu Bilan se změnami 
odvozenými pomocí LSM byly vybrány modely GWAVA, H08, JULES, 
LPJmL, MPI-HM a WATER GAP. Modely HTESSEL, MAcPDM, Orchidee 
a VIC byly z hodnocení vzhledem k většímu počtu neúplných simulací 
vyloučeny. Pro porovnání byla vybrána třicetiletá časová období 
1971–2000 (kontrolní období) a 2071–2100 (scénářové období).
Zájmová povodí

Pro posouzení schopnosti LSM simulovat hydrologickou bilanci 
byly vybrány dvě povodí ČR, a to povodí Labe po Děčín (41 832 km2) 
a povodí Moravy po Kroměříž (7 037 km2) (obr. 1). Pro simulaci po-
mocí hydrologického modelu Bilan byla k  dispozici měsíční data 
srážek, teploty a odtoku pro období 1971–1990 (Labe) respektive 
1981–2000 (Morava). 

Metodika
Vyhodnocení schopnosti LSM simulovat charakteristiky pozoro-

vané hydrologické bilance a porovnání odhadů změn hydrologické 
bilance odvozených na základě simulací hydrologického modelu 
Bilan se změnami odvozenými pomocí LSM bylo provedeno v ná-
sledujících krocích:
1. Odvození dlouhodobých charakteristik a změn průtoku podle LSM
• Stažení datových souborů z ftp.iiasa.ac.at/WorkBlock6 ve formátu 

„ncdf“, jež obsahují všechny proměnné získané na základě simulací 
LSM.

• Extrakce měsíčních průtoků pro zvolená období 1971–2000 
a 2071–2100 pro emisní scénáře SRES A2 a B1 z jednotlivých sou-
borů obsahujících desetileté časové řady vytvořené na základě 
simulací modelů GWAVA, H08, JULES, LPJmL, MPI-HM a WATER 
GAP a jejich spojení do třicetiletých časových řad.

• Výpočet průměrných charakteristik a jejich změn mezi budoucími 
a kontrolními obdobími, simulovaných podle jednotlivých LSM 
v závislosti na použitém emisním scénáři.

2. Odvození změn průtoků podle modelu hydrologické bilance Bilan
Hydrologický model Bilan (např. Tallaksen a van Lanen, 2004) je 

klasický konceptuální hydrologický model, který je dlouhodobě 
používán ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, 
v Českém hydrometeorologickém ústavu i v řadě jiných českých i za-
hraničních institucí pro simulaci hydrologické bilance i vyhodnocení 
dopadů změny klimatu na ni. Bilan je nejprve nakalibrován na datech 
pro kontrolní období, následně jsou vytvořeny pomocí jednoduché 
přírůstkové metody scénáře změn klimatu (tj. pozorované měsíční 
časové řady teploty a  srážek jsou upraveny tak, aby jejich změny 
odpovídaly změnám z  klimatických modelů) a  tyto scénáře jsou 
použity pro simulaci hydrologické bilance v budoucím období.  Tento 
postup podrobněji rozebírá např. Hanel et al. (2011).
• Kalibrace hydrologického modelu s využitím pozorovaných dat na 

zájmových povodích a ponechání modelu v nastavení, jež poskytlo 
simulaci s  nejlepší shodou mezi pozorovaným a  simulovaným 
odtokem.

• Stažení datových souborů z ftp.iiasa.ac.at/WorkBlock6 ve formátu 
„ncdf“, obsahujících denní data srážek a teplot z řídicích modelů 

Obr. 1. Zájmová povodí: šedý polygon znázorňuje povodí Labe 
po Děčín a zelený polygon pak povodí Moravy po Kroměříž; křížky 
znázorňují jednotlivé výpočtové buňky LSM; pro snížení výpočtové 
náročnosti při dávkové identifikaci výpočetních bodů uvnitř povodí 
pro LSM simulace byly rozvodnice zjednodušeny
Fig. 1. The study area: grey polygon represents the Labe basin, green 
polygon the Morava basin; the LSM grid is indicated by crosses; basin 
divides have been simplified in order to save the computational time 
in batch calculations
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(ECHAM 5, CNRM a  IPSL) pro kontrolní 
i budoucí období (řídicí data shodná pro 
všechny porovnávané LSM) a  následná 
extrakce dat ze souborů a jejich agregace 
na časové řady v měsíčním kroku.

• Výpočet průměrných hodnot podle 
jednotlivých měsíců z nově vytvořených 
časových řad srážek a teplot a odvození 
přírůstkových faktorů z  těchto průměr-
ných hodnot.

• Úprava původních časových řad pozoro-
vaných srážek a teplot na obou zájmových 
povodích pomocí přírůstkových faktorů.

• Použití upravených časových řad pro 
modelování změn odtoku pomocí mo-
delu Bilan pro oba emisní scénáře podle 
jednotlivých řídicích modelů (ECHAM 5, 
CNRM a IPSL).

• Výpočet změn odtoku podle simulací 
modelu Bilan.  

3. Srovnání simulací LSM pro kontrolní období s pozorovanými daty 
a vzájemné porovnání změn odtoku odvozených ze simulací LSM se 
změnami simulovanými modelem Bilan.

Výsledky
Simulace pro kontrolní období 

Model Bilan byl nakalibrován s využitím měsíčních dat z období 
1971–1990 pro povodí Labe a z období 1981–2000 pro povodí Mo-
ravy. Nash-Sutcliffe koeficient při kalibraci byl pro povodí Labe 0,67 
a pro povodí Moravy 0,72. Při porovnání průměrné roční hodnoty 
odtoku simulované modelem Bilan pro kontrolní období s průměr-
nou roční hodnotou pozorovanou na povodí je výsledný rozdíl mezi 
oběma hodnotami 3,9  % (tj. 7,6 mm) na povodí Labe a  1,9  % (tj. 
4,3 mm) na povodí Moravy. 

Pro kontrolní období udávají všechny simulace LSM pro povodí 
Labe nižší hodnoty průměrných odtoků, než jsou hodnoty pozo-
rované i simulované modelem Bilan pro kontrolní období (obr. 2). 
Při porovnání celkové průměrné roční hodnoty odtoku získané ze 
simulací všech LSM pro kontrolní období s průměrným ročním po-
zorovaným odtokem vyplývá, že LSM v povodí Labe podhodnocují 
odtok v průměru o 61,7 %. Tato hodnota pak odpovídá výšce odtoku 
nižší o 121 mm/rok. Z jednotlivých měsíců je průměrná chyba LSM 
simulací nejvyšší v dubnu (64,4 % neboli 15,1 mm). Naopak nejmenší 
chyba (58,2 %, tj. 5,5 mm) připadá na měsíc září. Soubor simulací LSM 
pro povodí Labe tedy poskytuje výsledky výrazně odlišné od sku-
tečných hodnot. Z pohledu vývoje sezonního cyklu lze konstatovat, 
že většina LSM alespoň rámcově zachycuje pozorovanou sezonní 
proměnlivost odtoku na povodí (obr. 2). 

V případě povodí Moravy rovněž většina simulací LSM pro kontrolní 
období simuluje nižší průměrné roční hodnoty odtoku, a to jak v porov-
nání s pozorovanými daty, tak i v porovnání se 
simulovanými daty pro kontrolní období po-
mocí modelu Bilan. Na rozdíl od povodí Labe 
zde však pět z osmnácti simulací nadhodno-
cuje průměrné roční hodnoty odtoku, a  to 
o 8,4–65,5 %. Z porovnání celkové průměrné 
roční hodnoty odtoku získané ze simulací 
všech LSM pro kontrolní období s průměrným 
ročním pozorovaným odtokem vyplývá, že 
LSM v povodí Moravy podhodnocují odtok 
v průměru o 19,7 % (tj. 45 mm). K největší 
průměrné chybě v LSM simulacích dochází 
shodně jako v případě povodí Labe v dubnu 
(38,8 %, tj. 12,1 mm). Naopak nejmenší chyba 
(3 %, 0,3 mm) připadá na měsíc říjen. Podob-
ně jako v povodí Labe, tak i v povodí Moravy 
většina LSM alespoň rámcově zachycuje 
pozorovanou sezonní proměnlivost odtoku 
na povodí (obr. 2). 

Pro bližší posouzení zdrojů systematických 
chyb byly rovněž vyhodnoceny chyby srážek 

a teploty v příslušných GCM simulacích (vstupy do LSM). Z tohoto 
hodnocení je patrné, že srážkové úhrny z GCM jsou v průměru nad-
hodnoceny o 14 % (povodí Labe), respektive o 19 % (povodí Moravy). 
Hodnoty teploty jsou pak v průměru nadhodnoceny o 0,45 °C (povodí 
Labe), respektive podhodnoceny o 0,23 °C (povodí Moravy). 
Změny srážek a teploty – přírůstkové faktory

Změny srážek pro obě povodí (obr. 3) jsou konzistentní s obecně 
známými projekcemi změn pro Českou republiku – tedy růst zimních 
srážek a stagnace či pokles srážek po zbytek roku. Průměrné roční 
změny srážek pro povodí Labe leží v rozmezí od –4 % do +6 %, pro 
povodí Moravy v rozmezí od –16 % až do +9 %. Teploty v GCM si-
mulacích rostou po celý rok (obr. 4), v ročním průměru o 2–4 °C, ale 
jsou i měsíce, ve kterých je zvýšení až více než o 6 °C.
Změny hydrologické bilance podle LSM a  jejich porovnání se 
změnami podle Bilanu

Z  porovnání průměrných ročních hodnot relativních změn pro 
povodí Labe vyplývá, že změny odtokových výšek mezi budoucím 
a kontrolním obdobím stanovené na základě simulací LSM jsou po-
měrně malé. Průměrné roční hodnoty změn stanovené jako průměr 
všech použitých LSM se pohybují v  rozmezí od –9 do +9 %. Tyto 
změny jsou o cca 24–48 % nižší než podle simulace modelu Bilan.

Změny odtokových výšek mezi budoucím a kontrolním obdobím 
stanovené na základě simulací LSM jsou pro povodí Moravy v po-
rovnání s obdobnými změnami v povodí Labe větší. Průměrné roční 
hodnoty změn se pohybují v rozmezí od –27 do +7 %. Tyto změny 
jsou o 15–56 % nižší než podle odhadu modelu Bilan.

Diskuse a závěr
Byla ověřena schopnost modelů zemského povrchu (LSM) simu-

lovat hydrologickou bilanci a její změny, a to na základě porovnání 

Obr. 2. Průměrné hodnoty odtoku v jednotlivých měsících v kontrolním období: červeně je 
znázorněn pozorovaný a simulovaný (modelem Bilan) odtok pro současné období; typ čáry 
udává LSM, barevně jsou LSM simulace rozlišeny podle řídicího globálního modelu
Fig. 2. Monthly mean runoff for the control period – observed runoff and runoff simulated by 
the Bilan model are given by red lines; line type differentiate the LSMs and the color indicate 
the driving GCM simulation

Obr. 3. Relativní změny srážek mezi obdobími 1971–2000 a 2071–2100 v uvažovaných si-
mulacích GCM 
Fig. 3. Relative changes in precipitation between the control (1971–2000) and scenario 
(2071–2100) period in driving GCM simulations
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průměrných měsíčních a  ročních odtoko-
vých výšek pro kontrolní a budoucí období 
na dvou velikostně odlišných povodích ČR 
(povodí Labe po Děčín a  povodí Moravy 
po Kroměříž). Pro posouzení bylo vybráno 
celkem šest modelů zemského povrchu 
(GWAVA, H08, JULES, LPJmL, MPI-HM a WA-
TER GAP), jejichž simulace byly řízeny globál-
ními klimatickými modely (CNRM, ECHAM5 
a IPSL). Simulace LSM pro kontrolní období 
byly porovnány s  pozorovanými hodnota-
mi odtoku na zkoumaných povodích. Pro 
budoucí období pak byly relativní změny 
odtoku podle simulací LSM porovnávány 
se změnami simulovanými hydrologickým 
modelem Bilan, a to podle příslušných řídi-
cích modelů a použitých emisních scénářů 
SRES A2 a SRES B1. 

Z  výsledného porovnání simulací LSM 
pro kontrolní období (1971–2000) vyplývá, 
že tyto modely alespoň rámcově zachycují 
sezonní proměnlivost pozorovanou na obou 
povodích, avšak absolutní hodnoty odto-
kových výšek jimi simulované se ve většině 
případů rozcházejí s pozorovanými daty. Za-
tímco na povodí Labe všechny použité LSM 
výrazně podhodnucují odtok v  porovnání 
s odtokem pozorovaným, na povodí Moravy 
je odtok v  případě několika simulací LSM 
i  poměrně výrazně nadhodnocen. Původ 
rozdílů v  simulacích LSM oproti pozoro-
vání může být pouze částečně vysvětlen 
systematickými chybami v  simulaci srážek 
a  teploty. Na obobu povodích jsou srážky 
nadhodnoceny, nicméně pro povodí Labe 
je toto nadhodnocení nižší, navíc teplota 
je nadhodnocena v povodí Labe a podhod-
nocena v  povodí Moravy. Rozdíl potenci-
ální evapotranspirace odpovídající rozdílu 
systematických chyb teploty odpovídá cca 
25 mm/rok (odhad potenciální evapotran-
spirace na základě radiační bilance, který je 
využit i v modelu Bilan – Oudin et al., 2010), 
zatímco rozdíl systematických chyb odhadu 
odtoků je cca 75 mm/rok. Původ rozdílů 
v simulaci odtoků pro zájmová povodí tak 
zůstává nejasný.

Rovněž i  z  pohledu relativních změn se 
projekce LSM příliš neshodují se simulace-
mi modelu Bilan. Zatímco LSM indikují pro 
povodí Labe pokles odtokových výšek v  průměru pouze o  4,0 % 
a pro povodí Moravy o 8,3 %, pak změny stanovené pro povodí Labe 
(s  využitím modelu Bilan) indikují v  průměru pokles odtokových 
výšek o 38,3 % a pro povodí Moravy o 35,0 %.

Jistá část tohoto rozdílu může být způsobena odlišným způso-
bem stanovení potenciální evapotranspirace v jednotlivých LSM ve 
srovnání s modelem Bilan. Evapotranspirace je ovlivňována mnoha 
faktory, jako je například atmosférický tlak, rychlost a směr proudění 
vzduchu, nasycení půdy vodou, nasycení okolního vzduchu vodními 
parami nebo hustota a typ vegetačního krytu. Witte et al. (2006) pak 
uvádí jako další vlivy teplotu vzduchu a koncentrace CO2 v atmosféře. 
Tyto dva faktory, jak dále uvádí, mají na velikost evapotranspirace 
protichůdný vliv. Zatímco rostoucí koncentrace CO2 v  atmosféře 
způsobují pravděpodobně růst globálních teplot, jejichž zvyšování 
má za následek i růst evapotranspirace, tak na druhé straně způso-
bují redukci a uzavírání listových průduchů rostlin, což má naopak 
za následek její pokles. Výsledný efekt těchto dvou protichůdných 
faktorů je však prozatím jen odhadován. Dále například uvádí možný 
průměrný roční pokles evapotranspirace, způsobený zvýšením kon-
centrací CO2 o 385 ppm (předpokládaný nárůst do roku 2100 řádově 
korespondující se scénáři SRES A2 a B1), o 5–11 %, a to v závislosti 

na typu vegetace. Metoda výpočtu potenciální evapotranspirace 
v  modelu Bilan však tyto předpokládané změny koncentrací CO2 
neuvažuje (na rozdíl od LSM). Je tedy pravděpodobné, že velikost 
negativních změn odtoku stanovená pomocí modelu Bilan může 
být nadhodnocena (řádově do 10 %). Tato hypotéza nicméně nebyla 
v rámci předložené studie dále zkoumána.

Na základě zhodnocených faktů a  provedených srovnání lze 
konstatovat, že z hlediska současného stavu a úrovně LSM nejsou 
tyto modely prozatím schopny dostatečně simulovat hydrologickou 
bilanci konkrétních povodí. Nicméně je možné, že v případě agregace 
výstupů LSM do větších celků dojde k částečnému vyrušení chyb. 
Řada prací využívající simulace LSM pro vyhodnocení charakteristik 
odtokového režimu aplikuje postupy korekce systematických chyb 
běžné pro srážky a teplotu na simulace LSM. Použití nelineárních 
transformací při těchto korekcích obecně povede k  částečně od-
lišným odhadům změn odtoku. Nicméně nepředpokládáme, že by 
rozdíly mezi odhadem změn odtoku podle LSM a simulací Bilanu 
mohly být tímto způsobem eliminovány. 

Simulace LSM v současnosti nejsou schopny simulovat pozoro-
vanou hydrologickou bilanci a její změny z LSM odvozené nejsou 
konzistentní s  odhadem změn na základě standardních metod. 

Obr. 4. Absolutní změny teploty mezi obdobími 1971–2000 a 2071–2100 v uvažovaných 
simulacích GCM 
Fig. 4. Absolute changes in temperature between the control (1971–2000) and scenario 
(2071–2100) period in driving GCM simulations

Obr. 5. Relativní změny odtoku mezi obdobími 1971–2000 a 2071–2100 podle uvažovaných 
simulací LSM (tenké čáry) a modelu Bilan (tlusté čáry)
Fig. 5. Relative changes in runoff between the control (1971–2000) and scenario (2071–2100) 
period in the considered LSM simulations (thin lines) and simulations of the Bilan model 
(thick lines)
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Nicméně ve světě byly publikovány studie dokladující užitečnost 
LSM např. při hodnocení propagace sucha (van Loon et al., 2012) 
či modelování časoprostorového vývoje sucha (Wang et al., 2009).

Poděkování
Příspěvek vznikl v  rámci řešení projektu „Podpora dlouhodobé-
ho plánování a  návrhu adaptačních opatření v  oblasti vodního 
hospodářství v  kontextu změn klimatu“ (TA02020320), který je 
podporován Technologickou agenturou ČR.
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For estimation of the future climate changes and their impacts 
on hydrological regime simulations of climate models are often 
used. These simulations give us the possible view of the future 
changes and enable us for the preparation of implementation 
and evaluation of the adaptation strategies, the main focus of 
which is to reduce negative influences of the climate change. 
Recently, a large number of climate model simulations is avail-
able in the framework of European or world-wide iniciatives 
as the ENSEMBLES, CMIP5 or CORDEX projects. In addition to 
variables that are rutinely considered in the climate change 
impact assessment studies (in general precipitation and tem-

perature) more advanced variables like grid box runoff, soil 
moisture, snow water amount etc. are also becoming available. 
These variables in principle allow the assessment of changes 
in hydrological balance (e.g. changes in mean runoff) without 
detailed hydrological modelling. However, as the skill of climate 
models in simulation of precipitation and temperature is often 
disputed, the skill in simulation of variables as runoff is even 
more questionable, althoug these simulations might still provide 
valuable information.

Except for precipitation and temperature, the variables 
relevant for hydrology are mostly generated by land surface 
component of the climate models. These are basically models 
describing hydrological and energetical balance on the land 
surface and in the soil. Thus important hydrological processes 
as runoff generation, potential and actual evapotranspiration, 
snow mass accumulation, infiltration etc. are addressed in these 
models. Recently a number of simulations of various land surface 
models (LSM) is available through the EU funded WATCH project. 

The objective of this work is to assess the skill of LSMs in simu-
lation of observed characteristics of runoff in two basins (Elbe 
and Morava) in the Czech Republic. In addition, the changes in 
mean monthly runoff in the LSM simulations are evaluated and 
compared to those obtained by a rutine climate change impact 
assessment procedure involving modelling with conceptual 
hydrological model Bilan and the climate change scenarios de-
veloped by a delta change method. Six LSM in combination with 
three global climate models and two SRES emission scenarions 
have been considered.

The skill of the LSM in reproduction of observed characteristics 
of mean runoff is rather poor, especially in the Elbe basin where 
the LSM simulations on average underestimate the runoff by 
61,7% (121 mm/year). The underestimation is smaller in the 
Morava basin (19,7%, 41 mm/year) and some of the simulations 
also overestimate the runoff. Such a large underestimation can 
be hardly attributed to the bias in precipitation and temperature, 
since precipitation is overestimated in both basins (14–19%) 
and temperature is overestimated in Labe basin (0.45 °C) and 
underestimated in Morava basin (0.23 °C). Despite the large 
underestimation, the seasonal cycle of runoff is more or less 
reasonably reproduced in the LSM simulations. 

The changes in mean runoff according to the simulation of the 
Bilan model are rather strong and negative due to large increase 
in temperature in some simulations followed by large decrease 
of precipitation in summer months. For instance the runoff in 
summer months for the CNRM simulation is at 10% of present 
level. The mean decrease in the Bilan simulation is 45% (SRES A2) 
and 30% (SRES B1) for the Elbe and 42% (SRES A2) and 29% (SRES 
B1). The changes in the LSM simulations are in general much 
smaller, on average only 4–8%. Part of the differences could be 
perhaps attributed to the different scheme for calculation of 
potential evapotranspiration, with LSMs considering also the 
reducing effect of CO2 to transpiration. 
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MONITORING A PLÁNOVÁNÍ V OBDOBÍ 
NEDOSTATKU VODY A SUCHA 
Z POHLEDU EVROPSKÉ UNIE

Pavel Treml

Klíčová slova
sucho – nedostatek vody – plánování – monitoring – Evropská unie

Souhrn
Příspěvek se věnuje problematice monitoringu a plánování 

v  období nedostatku vody a  sucha především v  rámci zemí 
Evropské unie. Uvádí stručnou historii plánovacího procesu 
a poté podrobněji představuje nejvýznamnější dokumenty pro 
plánování v období nedostatku vody a sucha – tzv. Drought man-
agement plan report (základní manuál pro plánování ke zvládání 
období nedostatku vody a sucha v rámci zemí Evropské unie), 
MEDROPLAN (první pokus o navržení metodiky pro plánování 
ke zvládání období nedostatku vody a  sucha na evropském 
kontinentu) a dokument Gap Analysis of the Water Scarcity and 
Droughts Policy in the EU. Je představena European Drought 
Observatory, jež byla zřízena kvůli monitoringu sucha pro úze-
mí Evropy. Na příkladech Braniborska a Bavorska jsou ukázány 
regionální přístupy k možnému plánování (resp. monitoringu) 
v období nedostatku vody a sucha. Je představen i jeden z nej-
propracovanějších systémů pro plánování a monitoring sucha ve 
světě, který je využívaný v USA, a současná podoba monitoringu 
sucha a plánování zvládání nedostatku vody a sucha v ČR.

Úvod
Sucho patří mezi extrémní hydrologické jevy. V souvislosti s jeho 

výraznějším projevem v uplynulých letech a predikovanými klimatic-
kými změnami a jejich možnými dopady je monitoringu a prognóze 
sucha věnována stále větší pozornost. 

K metodickému postupu jak hodnotit průběh sucha vyšla v České 
republice řada příspěvků – např. Potop aj. (2011), Treml (2011), Trn-
ka aj. (2009), Fiala (2009), Možný (2004) a další. Výzkum a projekty 
zabývající se tematikou sucha a nedostatkem vody v rámci ČR ale 
nesouvisí pouze se snahou ČR zabývat se suchem lokálně. Jedná se 
o celoevropský a celosvětový trend. V Evropě i jinde ve světě vzni-
kají různé programy na podporu monitoringu sucha a vytvářejí se 
metodiky pro plánování v období nedostatku vody a sucha, které 
jsou obdobou metodik pro plánování v období povodní. Ucelená 
metodika pro plánování ke zvládání období nedostatku vody a sucha 
proto vzniká i na území ČR. Bude dokončena v roce 2014. Prozatím 
je řešena problematika zvládání období nedostatku vody a sucha 
pouze v obecné rovině. Shrnutí dosavadního stavu je uvedeno na 
konci příspěvku. 

Cílem příspěvku je shrnout historii nejpodstatnějších kroků dění 
a zkušeností s plánováním v období nedostatku vody a sucha a mo-
nitoringem sucha v rámci EU se zaměřením na možnosti uplatnění 
v  rámci území České republiky. Jsou představeny nejvýznamnější 
dokumenty v oblasti plánování v období nedostatku vody a sucha. 
S  ohledem na rozsah těchto dokumentů je uveden vždy pouze 
zjednodušený popis a zároveň je obsažen odkaz na daný dokument 
pro seznámení se s jeho kompletním nezjednodušeným obsahem. 

Nejprve je uveden stručný přehled historie plánování pro zvládání 
období nedostatku vody a sucha na území Evropské unie. V rámci 
celoevropského plánování bylo doporučeno členským zemím, 
aby vytvořily národní plány pro zvládání nedostatku vody a sucha. 
Obsahu se věnuje pasáž, která představuje tzv. Medroplan, první 
metodiku pro zvládání období nedostatku vody a sucha v Evropě 
(na jejíž formulaci se podílely státy z oblasti Středomoří) a část vě-
novaná tzv. Drought management plan reportu, což je již manuál 
sestavený pro pomoc při plánování ke zvládání v období nedostatku 
vody a sucha v celé Evropě. 

Při plánování v období nedostatku vody a sucha v současnosti 
i  budoucnosti mohou nastat problémy. Podrobnosti o  možném 

přístupu k  řešení této otázky uvádí pasáž věnující se dokumentu 
Gap Analysis of the Water Scarcity and Droughts Policy in the EU.

Sucho se projevuje v každém regionu odlišně. Každý stát sucho 
hodnotí podle vlastních kritérií. Aby bylo možno sucho v rámci celé 
EU snadno porovnat, byla založena tzv. European Drought Observa-
tory (EDO), jejímž cílem je věnovat se analýze sucha na území Evropy. 
Také její aktivity jsou popsány v následujícím textu. 

Na základě doporučení pro plánování pro období nedostatku vody 
a sucha a konkrétních dopadů sucha na národní hospodářství jed-
notlivých členských zemí EU v nich postupně vznikají plány opatření 
pro období sucha. Plánování a monitoring sucha jsou řešeny zejména 
v jihoevropských státech. Z geograficky blízkých zemí je velmi de-
tailní monitoring sucha v Bavorsku, v Braniborsku existuje koncept 
pro zvládání období nedostatku vody a sucha pro oblast vnitřního 
Spreewaldu. Detaily o podobě tohoto plánování a monitoringu jsou 
obsaženy v další části textu. 

Do jaké podoby by se mohlo plánování v  období nedostatku 
vody a sucha v Evropě i u nás posunout, ukazuje příklad z USA. Mo-
nitoring a plánování v období nedostatku vody a sucha jsou v USA 
velmi propracovány a neustále se zlepšují a přibližují požadavkům 
jednotlivých uživatelů. 

Plánování v rámci zvládání nedostatku vody a sucha 
na území Evropské unie

Počátek evropského plánování v  oblasti řešení problematiky 
nedostatku vody a  sucha lze datovat k  roku 2006, kdy 9. března 
doporučily některé členské státy EU na zasedání Rady Evropy, aby 
se řešení problematiky spojené s výskytem sucha a nedostatku vody 
věnovala pozornost. Následně 27. června 2006 oznámila Komise ev-
ropských společenství (v dalším textu zkráceně EK) záměr přijmout 
nejpozději do července 2007 Sdělení o problému nedostatku vody 
a sucha v Evropské unii (Addressing the challenge of water scarcity 
and droughts in the European Union). Bylo přijato 18. července 2007 
a Radou Evropy ratifikováno 30. října 2007. Sdělení EK (COM(2007) 
414 final, 2007) se zabývá možnostmi řešení nedostatku vody v Ev-
ropské unii. Objevuje se zde i doporučení, aby jednotlivé členské 
státy EU vytvořily plány pro zvládání období nedostatku vody 
a sucha. Je tu nastíněn také plán na vytvoření evropské observatoře 
pro sledování sucha. 

Právě druhá polovina roku 2007 byla pro rozvoj plánování v oblasti 
řešení problematiky nedostatku vody a sucha klíčová. Předsednickou 
zemí EU v té době bylo Portugalsko. To si v oblasti životního prostředí 
vytyčilo jako jednu ze tří hlavních priorit přijetí vhodných opatření 
proti nedostatku vody a suchu (dalšími prioritami v oblasti životního 
prostředí byla témata spojená se změnou klimatu a podpora biodi-
verzity). Kromě přijetí sdělení EK byla v červenci 2007 vydána i 2. prů-
běžná zpráva o nedostatku vody a suchu (DG Environment, European 
Commission, 2007), jež navázala na zprávu z října 2006. Zpráva se 
zabývá problematikou vodního hospodářství v době výskytu sucha 
a nedostatku vody. Přináší mnoho zajímavých statistických srovnání 
projevů sucha. V době portugalského předsednictví se 1. září 2007 
konal v Lisabonu summit prezidentů zemí EU k otázkám nedostatku 
vody a sucha a následně koncem října vědecká konference k proble-
matice řešení problémů souvisejících se suchem a nedostatkem vody. 
Na ní byl přijat i tzv. Drought management plan report (European 
Communities, 2007). Jedná se o základní dokument doporučující, jak 
by měly vypadat plány pro zvládání nedostatku vody a sucha a co 
všechno by měly obsahovat. Nejvýznamnější výsledky Portugalska 
z jeho předsednictví v oblasti problematiky řešení nedostatku vody 
a sucha jsou shrnuty v publikaci s názvem Water scarcity and drought. 
A Priority of the Portuguese Presidency (Ministério do Ambiente, do 
Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, 2007). 

Na podzim roku 2008 projednával problematiku sucha i Evropský 
parlament (2008/2074 (INI), 2008). Přijal usnesení, ve kterém dopo-
ručuje, aby EU zaujala při řešení nedostatku vody ucelený přístup, 
který bude kombinovat opatření k řízení poptávky po vodě, opatření 
k optimalizaci existujících zdrojů v rámci koloběhu vody a opatření 
k vytváření nových zdrojů. Přijímaná opatření by měla být nadregi-
onálního charakteru. Návrhy na možná opatření jsou pak v usnesení 
uvedena detailněji. 

Problematika související s  nedostatkem vody a  sucha řešená 
v  rámci EU se postupně rozšiřuje. Zpočátku se jednalo zejména 
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Obr. 1. Metodika pro 
zvládání období nedostat-
ku vody a sucha vytvořená 
v rámci projektu MEDRO-
PLAN (Iglesias et al., 2007)
Fig. 1. Methods for plan-
ning in the period of water 
scarcity and drought (Igle-
sias et al., 2007)

o  činnosti související s  návrhem podoby plánovací dokumentace 
a hledáním vhodných indikátorů sucha pro monitoring a pro před-
povědní systémy indikující vznik sucha, popř. hledání vhodných 
indikátorů pro tvorbu map oblastí ohrožených suchem. Později se 
přešlo na hledání možných potenciálních úspor, řešení vazby mezi 
zemědělstvím a vodou, náročností budov na vodu, spotřeby vody 
jednotlivými zařízeními, řešení problematiky bioenergií a dostup-
nosti vody, možností alternativního zásobování vodou, problematiky 
řízené poptávky po vodě apod. Jsou připravovány i změny evropské 
legislativy a jsou analyzovány také slabé stránky současné koncepce. 
Právě jim je věnována studie s názvem Gap Analysis of the Water 
Scarcity and Droughts Policy in the EU (Strosser et al., 2012), jež byla 
vydána v srpnu loňského roku. 

Od konce roku 2008 Evropská komise každoročně přijímá (resp. 
aktualizuje) souhrnné zprávy (COM(2008) 875 final, 2008; COM(2010) 
228 final, 2010; COM(2011) 133 final, 2011) o  tom, co se udělalo, 
popř. bude dělat v oblasti prevence sucha. Kromě nich od počátku 
samotného plánování pro zvládání období nedostatku vody a sucha 
vznikají i podrobné zprávy k jednotlivým řešeným tematickým blo-
kům. Pro řešení problematiky nedostatku vody a sucha byla zřízena 
expertní pracovní skupina s názvem Water Scarcity and Droughts, 
jejímiž členy jsou zástupci ústředních orgánů státní správy zabývající 
se problematikou životního prostředí, popř. výzkumní pracovníci za-
bývající se problematikou sucha. Podoba, zaměření a název pracovní 
skupiny se mění v závislosti na aktuálních požadavcích souvisejících 
s řešením problematiky sucha a nedostatku vody. 

MEDROPLAN – první pokus o navržení metodiky 
pro zvládání období nedostatku vody a sucha 
na evropském kontinentu

V roce 2001 se spojily suchem pravidelně ohrožované středomoř-
ské státy Kypr, Řecko, Itálie, Maroko, Španělsko a Tunisko v projektu 
MEDROPLAN (Mediterranean Drought Preparedness and Mitigation 
Planning) (MEDROPLAN, 2013), jehož hlavním cílem bylo sestavit 
metodiku pro přípravu plánu ke zvládání sucha. Výsledná verze 
metodiky vyšla v šesti jazykových mutacích (anglicky, francouzsky, 
řecky, italsky, španělsky a arabsky) v roce 2007. 

První část metodiky (Iglesias et al., 2007) se věnuje úvodu do 
problematiky – vymezuje užívané pojmy a popisuje, proč je třeba 
plánovat v období sucha. Druhá část metodiky se zabývá instituce-
mi podílejícími se na přípravě a zavádění plánu pro zvládání sucha. 
Následující podrobná metodologická část je věnována způsobu 
analýzy sucha a možnostem hodnocení jeho dopadů na jednotlivé 
sféry. Další část se věnuje tzv. operativním činnostem v období sucha, 
tj. tvorbou monitorovacího a varovného systému pro období sucha, 
stanovením jednotlivých stupňů sucha a stanovením činností, které 
by měly probíhat v době sucha, prioritám pro užívání vody apod. 
Nechybí pasáž o zhodnocení sucha po jeho skončení. 

Díky MEDROPLANU byl nastartován proces plánování a spolu-
práce v oblasti monitoringu sucha. Byla zřízena pracovní skupina 
Mediterranean Water scarcity and drought WG (více o  činnosti 
pracovní skupiny na http://www.emwis.net/topics/WaterScar-

city) a  začaly vznikat národní plány pro zvládání období sucha 
a nedostatku vody (např. o španělském plánu a tamním způsobu 
monitoringu sucha lze získat více podrobností na http://www.chj.
es/es-es/medioambiente/gestionsequia/Paginas/PlanEspecialdeA-
lertayEventualSequia.aspx).

Drought management plan report – základní manuál 
pro zvládání období nedostatku vody a sucha v zemích 
Evropské unie

V  rámci EU postupně vznikal požadavek, aby se problematice 
sucha a nedostatku vody věnovala větší pozornost. Již se nejednalo 
pouze o státy jižní Evropy, ale do podpory plánování pro zvládání 
období sucha a  nedostatku vody se zapojily i  další státy (nejen 
v souvislosti s dopady extrémního sucha z roku 2003). Bylo žádoucí 
vytvořit dokument, který by se na celoevropské úrovni věnoval 
této problematice a doporučil, jakým způsobem by měly plány pro 
zvládání nedostatku vody a sucha vypadat a co všechno by měly 
obsahovat. Vznikl proto tzv. Drought management plan report 
(European Communities, 2007). Skládá se z deseti kapitol a příloh, 
které upřesňují a doplňují text. 

První část manuálu (European Communities, 2007) se věnuje 
suchu z  obecného pohledu. Obsahuje mj. definici pojmu sucho 
a představuje metody pro identifikaci sucha, nejvýznamnější vědecké 
projekty zabývající se suchem a upozorňuje na ekologické a socio-
-ekonomické dopady sucha.

Druhá část manuálu již obsahuje samostatná doporučení, jakým 
způsobem by se mělo plánovat v situacích spjatých s nedostatkem 
vody a v období sucha. 

Plánovat by se mělo na národní úrovni, na úrovni jednotlivých 
povodí a na místních úrovních. Mají být definovány mechanismy 
pro předpověď a detekci sucha, stanovena stupnice intenzity sucha 
(včetně prahových hodnot, které tyto stupně stupnice definují), 
určeny metody, které objektivně vyhodnotí jednotlivé fáze sucha, 
a má být zabezpečena veřejná transparentní spolupráce při tvorbě 
plánů k odstranění následků sucha. 

Doporučená osnova plánů má tyto kapitoly:
• Úvod a objekty, jichž se má plán týkat
• Základní charakteristika povodí zaměřená na zranitelnost povodí 

vůči suchu
• Základní přehled období sucha, která postihla povodí v minulosti
• Charakteristika sucha uvnitř povodí
• Implementace systému včasné ochrany před suchem se stano-

vením postupu pro zvládání plánování v  období sucha podle 
Rámcové směrnice o ochraně vod

• Vytvoření preventivních programů pro předcházení a snižování 
následků účinků sucha

• Vytvoření organizačního schématu plánování
• Stanovení, jakým způsobem se bude plán aktualizovat a jak bude 

plán publikován
Vydávané zprávy o  nebezpečí vzniku sucha se klasifikují podle 

jeho úrovně a hrozící síly (jedná se o zprávy typu normální zpráva, 
předběžná výstraha, výstraha, nebezpečí, popř. extrémní nebezpečí).

Obr. 2. Publikace 
Drought manage-
ment plan report 
(European Communi-
ties, 2007)
Fig. 2. Publication 
Drought manage-
ment plan report 
(European Communi-
ties, 2007)
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Další části manuálu pak rozebírají, jakým 
způsobem monitorovat sucho, jak stanovit 
hlavní přírodní oblasti, které bude nutno 
ochránit před dopady sucha a nedostatkem 
vody, či adaptační opatření vůči suchu. Závěr 
se pak věnuje souvislostem mezi suchem, ze-
mědělstvím a podzemními vodami a vlivem 
klimatické změny na sucho a též problema-
tice změny klimatu obecně. Na závěr jsou 
shrnuty hlavní myšlenky do 30 bodů. 

Gap Analysis of the Water Scarcity 
and Droughts Policy in the EU – 
analýza nedostatků ve strategii EU 
v oblasti nedostatku vody a sucha

V rámci evropského plánování jsou přijí-
mána různá opatření k adaptaci na možné 
sucho, vznikají koncepce plánů pro zvládání 
období nedostatku vody a  sucha, aktuali-
zuje se legislativa apod. O odpověď, zda se 
tento dlouhodobý proces ubírá správným 
směrem a zda lze nalézt v současném řešení 
problematiky zvládání sucha přetrvávající 
nedostatky, se snaží studie s  názvem Gap 
Analysis of the Water Scarcity and Droughts 
Policy in the EU (Strosser et al., 2012).

V úvodu dokumentu jsou uvedeny jeho 
cíle a metodika zpracování a jsou definovány 
základní pojmy. Samotná analýza nedostat-
ků pak probíhá na základě sedmi hlavních 
tematických okruhů:
1. Jak velký nedostatek vody a sucha může 

být způsoben v  Evropě za současných 
podmínek?

2. Jak se může změnit velikost nedostatku 
vody a sucha do roku 2030?

3. Jsou navrhovaná opatření k  prevenci, 
řízení nebo zmírnění dopadu nedostatku 
vody a  sucha v  jednotlivých členských 
státech dostačující pro řešení problémů? 

4. Jaké jsou hlavní zdroje nejistot u provedených posouzení a pre-
zentovaných výsledků?

5. Jaké jsou současné mezery v řešení problematiky nedostatku vody 
a sucha v EU?

6. Jaké jsou nové možnosti řešení v oblasti nedostatku vody a sucha 
v Evropě? 

7. Jaké jsou potenciální sociální, ekonomické a  environmentální 
dopady navrhovaných politik a možností?

Monitoring sucha v rámci European Drought 
Observatory – jednotný monitoring sucha  
pro oblast Evropy

Aby bylo možno v období sucha a nedostatku vody v rámci jednot-
livých zemí EU dobře plánovat, nestačí mít pouze dobrou legislativu, 
ale je důležité mít i kvalitní monitoring, o který se budou přijímaná 
opatření opírat. Z tohoto důvodu byla založena European Drought 
Observatory (EDO) při Joint Research Centre (JRC). Výstupy EDO by 
měly přispět k lepšímu poznání dopadů sucha na jednotlivé regiony 
Evropy a umožnit tyto dopady porovnat napříč kontinentem. Hlavní 
výstupy z činnosti EDO jsou k dispozici na webovém portálu s adre-
sou http://edo.jrc.ec.europa.eu/edov2/php/index.php?id=1000. Je 
analyzován jak aktuální stav, tak predikován i stav budoucí. 

Pro analýzu sucha používá EDO tzv. kombinovaný indikátor sucha 
(Combined Drought Indicator, zkratka CDI) (EDO, 2011). Index CDI se 
skládá ze tří hlavních stupňů ohrožení suchem – upozornění, varo-
vání a poplach. Tyto tři hlavní stupně se dělí ještě na 3–4 podstupně 
(pro všechny stupně je celkem 10 podstupňů). Výslednou podobu 
komplexního indexu sucha CDI je možno nalézt na stránkách EDO. 
Index CDI se vymezuje kombinací tří odlišných metod vyhodnocení:
• na základě srážkových úhrnů – na základě indexu SPI, resp. jeho 

měsíční, tříměsíční a 12měsíční varianty,
• pomocí vlhkosti půdy – indikátor pF,

Obr. 3. Schéma metodického postupu užitého v dokumentu s názvem Gap Analysis of the 
Water Scarcity and Droughts Policy in the EU (Strosser et al., 2012)
Fig. 3. The scheme of methods applied in the document Gap Analysis of the Water Scarcity 
and Droughts Policy in the EU (Strosser et al., 2012)

Obr. 4. Webová stránka JRC s mapkou aktuálního ohrožení suchem 
na podzim roku 2012 (zdroj: http://edo.jrc.ec.europa.eu/edov2/php/
index.php?id=1000)
Fig. 4. JRC web page with the map of the current threat of drought 
in the autumn of the year 2012 (source: http://edo.jrc.ec.europa.eu/
edov2/php/index.php?id=1000)
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• na základě množství fotosyntézou absorbovaného aktivního záření 
(Fraction of Absorbed Photosynthetically Active Radiation, zkratka 
fAPAR; jedná se o množství sluneční energie, která je vstřebána 
vegetací – vyjadřuje množství přírůstku zelené hmoty).
Sucho je vyhodnocováno v desetidenním intervalu s maximálním 

rozlišením 5 km. Kromě výsledné podoby indexu CDI lze na stránkách 
EDO dohledat i mapky a grafy s vývojem některých dílčích charak-
teristik, ze kterých se index CDI skládá. 

Příklad konkrétního plánu a monitoringu sucha 
z geograficky blízkého regionu 

Komplexní monitoring sucha a  plánování pro zvládání období 
sucha a nedostatku vody v okolních zemích není prozatím příliš roz-
šířen. V oblasti monitoringu sucha se většinou jedná pouze o velmi 
hrubý a zjednodušený monitoring, detailnější monitoring sucha má 
pouze Bavorsko. Ucelené plánování pro zvládání období nedostatku 
vody a sucha prozatím chybí.

Bavorsko má systém pro monitoring sucha od roku 2008 (Nied-
rigwasser-Informationsdienst, 2013). Jeho analýzou je pověřen 
Spolkový úřad pro životní prostředí, který hodnotí intenzitu sucha 
na základě průtoků a jejich odchylek od limitních průtoků, pomocí 
úhrnů srážek (index SPI a počet dnů beze srážek), teploty vody, stavu 
podzemních vod, jezer a akumulačních nádr-
ží a v omezené míře i kvality vody. Všechny 
výstupy monitoringu sucha jsou přehledně 
zobrazeny na internetové stránce http://
www.nid.bayern.de, jíž dominuje velká 
mapa s vodoměrnými stanicemi a barevným 
označením, zda na daném profilu je hydro-
logické sucho či není, a dále následuje po-
drobnější popis informací o epizodě sucha, 
pokud se vyskytuje, a  stručný výhled, jak 
se bude sucho v  nejbližších dnech měnit. 
Obdobným způsobem jsou zpracovány 
i sekce pro ostatní sledované veličiny (index 
SPI, teploty vody...). Pro většinu veličin jsou 
zpravidla k dispozici i grafy s vývojem sledo-
vané veličiny za uplynulé období, základní 
informace o dané stanici (poloha, statistické 
vyhodnocení předchozího období apod.).

Jak již bylo uvedeno, ucelené plánování 
pro zvládání období nedostatku vody 
a  sucha prozatím ve střední Evropě chybí. 
Nicméně několik dílčích plánů pro oblast 
střední Evropy již existuje. Asi nejvýznam-
nější je plán pro oblast řeky Sprévy (Spree) 
v Braniborsku v Německu (Materne, 2008). 
Oblast střední Sprévy postihlo v srpnu 2003, 
od dubna do června 2006 a v dubnu 2007 
výrazné sucho. Kombinace vysokého výparu 
a velkých odběrů vody způsobila, že z území 
vnitřního Spreewaldu odtékalo velmi malé množství vody. Z tohoto 
důvodu bylo přistoupeno ke zpracování Konceptu hospodaření 
s vodou v povodí střední Sprévy za extrémně nízkých vodních stavů 
(Konzept zur Wasserbewirtschaftung im mittleren Spreegebiet unter 
extremen Niedrigwasserverhältnissen) (Materne, 2008) zabývajícího 
se plánováním v této oblasti v období sucha. Koncept hospodaření 
s vodou zahrnuje informace o důvodech zpracování studie, údaje 
o  základních charakteristikách povodí a  k  jakým účelům se voda 
užívá. Další část konceptu shrnuje všechny vodní zdroje, které jsou 
k dispozici, jaké množství vody mohou poskytnout a příklady odběru 
vody různými odběrateli. Poté následuje doporučení, jakým způso-
bem by se mělo postupovat v období nedostatku vody a sucha. Pro 
implementaci konceptu v období sucha je doporučeno, aby byla 
ustanovena pracovní skupina pověřených organizací v čele s Lan-
desumweltamt Brandenburg (LUA), která by se měla sejít, pokud 

Obr. 5. Detail hodnocení sucha pomocí kombinovaného indikátoru 
sucha pro oblast střední Evropy během podzimu roku 2012 (zdroj: 
http://edo.jrc.ec.europa.eu/edov2/php/index.php?id=1052)
Fig. 5. Combined Drought Indicator in the autumn of the year 2012 
(source: http://edo.jrc.ec.europa.eu/edov2/php/index.php?id=1052)

Obr. 6. Monitoring sucha v Bavorsku (zdroj: http://www.nid.bayern.de/)
Fig. 6. Drought Monitoring in Bavaria (source: http://www.nid.bayern.de/)

Obr. 7. Poloha povodí střední Sprévy (území vnitřního Spreewaldu). 
Fig. 7. Location of the Central Spree basin
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nastane 2.  stupeň ohrožení suchem. Stupně sucha (celkem čtyři) 
jsou definovány podle poklesu průtoku na vodočtu Leibisch. Při 
prvním stupni se navyšuje průtok z přehrad, při stupních 3 a 4 pak 
již dochází k omezování spotřeby vody. 

USA – nejpropracovanější systém pro plánování 
a monitoring sucha ve světě

Ve světě existují regiony, které oproti Evropě mají s plánováním 
pro zvládání období nedostatku vody a sucha podstatně delší zkuše-
nosti a výzkumu a vývoji věnují více prostoru. Asi nejpropracovanější 
systém z mimoevropského regionu existuje v USA. 

Každý z jednotlivých států zde má zpracovánu vlastní plánovací 
dokumentaci. Všechny plány jsou k dispozici na stránkách National 
Drought Center (http://drought.unl.edu/Planning/PlanningIn-
fobyState/DroughtandManagementPlans.aspx). National Drought 
Mitigation Center na University of Nebraska–Lincoln (NDMC) (http://
drought.unl.edu) je hlavní institucí věnující se problematice sucha 
v USA. Zabývá se komplexním výzkumem a monitoringem sucha 
a vším, co s ním souvisí – vytváří plány pro zvládání sucha, organizuje 
semináře o suchu, věnuje se osvětě, mezinárodní spolupráci apod. 

Pro území USA je vytvořen kromě detailní plánovací dokumentace 
i komplexní monitoring sucha – tzv. U.S. Drought Monitor (2012a). 
Výsledky monitoringu jsou k  dispozici na webových stránkách 
http://www.droughtmonitor.unl.edu/. Výpočty jsou aktualizovány 
1x týdně, každý čtvrtek v 7 hodin času EST. 
Rozšířená verze U.S. Drought Monitoru byla 
vytvořena i pro oblast Severní Ameriky pod 
názvem North American Drought Monitor. 
Za účelem stanovení intenzity sucha je 
sucho rozděleno do pěti kategorií (U.S. 
Drought Monitor, 2012b) – mírné, střední, 
závažné, extrémní a výjimečné. Stupně su-
cha jsou definovány na základě kombinace 
pěti hlavních metod (SPI index, PDSI index, 
CPC model, týdenní průtoky, tzv. vyhlazený 
objektivní krátkodobý a dlouhodobý index 
sucha – Objective Short and Long-term 
Drought Indicator Blends) a  několika me-
tod doplňkových. Na webu U.S. Drought 
Monitoru lze nalézt i  výsledky analýzy 
sucha podle několika dalších metod – mj. 
PDSI index, Crop Moisture Index, srovnání 
aktuálních srážek oproti normálu, SPI index, 
údaje o půdní vlhkosti, vyhodnocení rizika 
vzniku požárů, údaje o odchylce průtoků od 
normálu vyjádřené zařazením do kategorie 

příslušného percentilu a různé indexy vyhodnocované pomocí DPZ. 
V období měsíců leden až květen jsou k dispozici i údaje o množství 
sněhu v západní polovině USA. Na stránkách U.S. Drought Monitoru 
lze nalézt i sekci věnovanou předpovědi.

Stav současného plánování zvládání nedostatku vody 
a sucha a monitoring sucha v České republice

V Česku se ucelená koncepce plánování pro zvládání období sucha 
a nedostatku vody podle vzoru Drought management plan report 
a států, které mají v této oblasti zkušenosti, připravuje. Měla by být 
dokončena v roce 2014. Prozatím je podpora plánování v české le-
gislativě řešena pouze v obecné podobě. Nejdetailnější informace 
v  této problematice jsou uvedeny v  jednotlivých Plánech oblastí 
povodí (Povodí Labe, 2009; Povodí Moravy, 2009a, 2009b; Povodí 
Odry, 2009; Povodí Ohře, 2009; Povodí Vltavy, 2009a, 2009b, 2009c) 
v kapitole D, zejména v podkapitolách D.2.2. Cíle prevence nega-
tivních důsledků suchých období, D.3.3. Historická období sucha 
a jejich důsledky, D.3.4. Nebezpečí výskytu období sucha a možné 
škody a D.4.7. Zabezpečenost užívání vod v období sucha. Jedná se 
o teze zahrnující, co by se mělo v období nedostatku vody a sucha 
dělat, avšak bez detailnějšího řešení vzniklé situace. 

Obecný text o nutnosti řešit problematiku sucha je i součástí Plánu 
hlavních povodí České republiky, zejména kapitoly 2.2. Rámcové 
cíle v ochraně vod před dalšími škodlivými účinky vod (problema-
tika sucha a vodní eroze) a C.2. Ochrana před povodněmi a dalšími 
škodlivými účinky vod.

Ve vodním zákoně (zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů) je v  § 1 uvedeno, že je potřeba vytvořit pod-
mínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha. V rámci 
plánování v oblasti vod (§ 23) mají být přijímána opatření pro snížení 
nepříznivých účinků povodní a sucha a udržitelného užívání vodních 
zdrojů. Tato opatření by měla být součástí národních plánů povodí (§ 
24). S problematikou sucha souvisí nepřímo i vymezení území chrá-
něných pro akumulaci povrchových vod (§ 28a). Vodoprávní úřady 
mohou při mimořádných situacích (§ 109) svým rozhodnutím nebo 
opatřením obecné povahy bez náhrady upravit na dobu nezbytně 
nutnou povolená nakládání s  vodami, popřípadě tato nakládání 
omezit nebo i zakázat.

Do plánování pro zvládání nedostatku vody a sucha v České repub-
lice lze nepřímo zahrnout i vytvoření Generelu území chráněných pro 
akumulaci povrchových vod (Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo 
životního prostředí ČR, 2011). Plánování pro zvládání nedostatku vody 
a sucha v České republice může využít i výsledků mnoha výzkumných 
úkolů zabývajících se problematikou sucha, adaptačních opatření na 
sucho či dopady klimatických změn se zaměřením na suchá období 
či období s nedostatkem srážek. Jedná se např. o projekty s názvy 
InterSucho, Stanovení vhodných indikátorů pro identifikaci výskytu, 
předpověď a vyhodnocení intenzity období sucha pro podmínky 
České republiky, Časová a plošná variabilita hydrologického sucha 

Obr. 8. Ukázka vyhodnocení sucha podle U.S. Drought Monitoru 
pro podzim roku 2012 (zdroj: http://www.droughtmonitor.unl.edu)
Fig. 8. The U.S. Drought Monitor for the autumn of the year 2012 
(source: http://www.droughtmonitor.unl.edu)

Obr. 9. Monitoring zemědělského a hydrologického sucha na stránkách Českého hydrome-
teorologického ústavu (zdroj: www.chmi.cz)
Fig. 9. Drought monitoring on the website of the Czech Hydrometeorological Institute (source: 
www.chmi.cz)
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na území ČR, Dlouhodobé změny režimu výskytu extrémního sucha 
v Česku, Vysychání toků v období klimatické změny: predikce rizika 
a biologická indikace epizod vyschnutí jako nové metody pro mana-
gement vodního hospodářství a údržby krajiny, Udržitelné využívání 
vodních zdrojů v podmínkách klimatických změn, Výzkum adaptač-
ních opatření pro eliminaci dopadu klimatické změny v  regionech 
České republiky, Možnosti zmírnění současných důsledků klimatické 
změny zlepšením akumulační schopnosti v povodí Rakovnického 
potoka a mnohé další. 

Na území ČR se v  současné době vyhodnocuje vznik a  průběh 
zemědělského sucha a  sucho z  pohledu výskytu požárů. Analýza 
sucha probíhá pouze v  době vegetačního období. Hydrologické 
sucho je evidováno jen v případě, když průtok klesne pod limitní 
průtok Q95%. Podrobnější klasifikace hydrologického sucha chybí. 
Dále existuje monitoring podzemních vod, v jehož rámci se eviduje 
výška hladiny podzemních vod ve vrtech a pokles či vzrůst hladiny 
podzemní vody v těchto vrtech. 

Zemědělské sucho se hodnotí na základě kombinace tří metod 
– pomocí měřené vlhkosti půdy, vypočtené vláhové bilance a vypo-
čtené bilance srážek a evapotranspirace. Na základě průniku těchto 
metod se stanoví riziko ohrožení zemědělským suchem pomocí pěti 
stupňů (malé, mírné, středně velké, velké, nejvyšší ohrožení suchem).

Index pro předpověď vzniku požárů popisuje nebezpečí vzniku 
požárů v  otevřené krajině pokryté vegetací. Závisí zejména na 
vlhkosti půdy, stavu vegetace a typu synoptické situace. Nebezpečí 
vzniku požárů je rozděleno do pěti úrovní podle stupně nebezpečí 
vzniku požáru (velmi nízké, nízké, střední, vysoké a  velmi vysoké 
riziko vzniku požáru).

Mapky s aktuálním vyhodnocením sucha lze nalézt na internetových 
stránkách Českého hydrometeorologického ústavu www.chmi.cz. 

Závěr
Hydrologickým extrémním situacím je věnována stále větší pozor-

nost. Donedávna to byly zejména povodně, jejichž dopad je okamži-
tý, následky povodní lze pozorovat ihned. Suchu taková pozornost 
věnována nebyla, neboť se projevuje pozvolna. Suchu byla věnována 
pozornost zejména v oblastech, které mají pravidelný nedostatek 
srážek a vysoký výpar. V Evropě iniciovaly potřebu plánování pro zvlá-
dání období nedostatku vody a sucha státy kolem Středozemního 
moře, které vzhledem k jejich poloze postihuje sucho každoročně. 
V rámci Evropské unie je suchu věnována pozornost od roku 2006, 
přičemž klíčové pro posun v plánování pro zvládání nedostatku vody 
a sucha bylo portugalské předsednictví v EU ve 2. polovině roku 2007. 
Tempo přípravy konkrétních plánů a systémů monitoringu sucha 
v jednotlivých členských státech a jejich nižších správních jednotkách 
je odlišné. Obecně platí, že čím častěji zájmové území sucho postihlo, 
tím rozvinutější stadium vykazuje příprava plánovací dokumentace 
a monitoringu pro období sucha. V okolních zemích existuje pilotní 
plán pro řešení nedostatku vody např. v oblasti Braniborska, podrob-
ný monitoring sucha pak v Bavorsku. Na území České republiky je 
prozatím podrobná plánovací dokumentace a detailní monitoring 
pro období sucha v přípravě. Měl by být hotov během roku 2014. 
S navrhovanou ucelenou koncepcí by měla být Česká republika na 
špičce evropského plánování pro zvládání období nedostatku vody 
a sucha. Zájem o české zkušenosti z přípravy plánovací dokumentace 
je však v okolních zemích již nyní.

Poděkování
Příspěvek vznikl v rámci projektu Návrh koncepce řešení krizové 
situace vyvolané výskytem sucha a nedostatkem vody na území 
ČR (projekt BV MV ČR č. VG20102014038).
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Monitoring and planning in the period of water scarcity and 
droughts in European Union view (Treml, P.)

The paper deals with problems of drought planning and mo-
nitoring in countries of the European Union. It contains a brief 
history of the planning processes. The most important docu-
ments for the planning in the case of water scarcity and droughts 
are described in detail later – The Drought Management Plan 
report – is so-called basic guide for the planning in the case of 
water scarcity and droughts in the European Union countries, 
MEDROPLAN was the first attempt to propose certain methods 
for the planning in dry seasons in Europe, and the document 
Gap Analysis of the Water Scarcity and droughts Policy in the EU. 
The activity of European Drought Observatory, which was set 
up for the drought monitoring in Europe is introduced as well. 
The paper also contains some examples of regional drought 
planning in the region of Brandenburg and some examples of 
the regional drought monitoring in the region of Bavaria. Final 
passage of the text describes one of the most sophisticated 
system for drought planning and monitoring in the world which 
is operated in the USA and drought monitoring and planning in 
the Czech Republic.

NÁVRH POSTUPU STANOVENÍ 
MINIMÁLNÍHO ZŮSTATKOVÉHO 
PRŮTOKU

Magdalena Mrkvičková, Pavel Balvín

Klíčová slova
ekologický průtok – Instream Flow Incremental Methodology – hyd-
rologický režim – minimální zůstatkový průtok – nakládání s vodami

Souhrn
V příspěvku je představen návrh metodiky stanovení mini-

málních zůstatkových průtoků, na jehož základě připravuje 
Ministerstvo životního prostředí nařízení vlády. Při návrhu no-
vého přístupu ke stanovení minimálních zůstatkových průtoků 
bylo snahou zohlednit požadavky vodních a na vodu vázaných 
ekosystémů a  zároveň zachovat pokud možno jednoduchý 
způsob stanovení. Aby bylo možné zohlednit rozdílné přírodní 
podmínky, byl vypracován návrh rozdělení území ČR do čtyř typů 
oblastí v závislosti na charakteru hydrologického režimu a na 
klíčových procesech, které se v dané oblasti podílejí na tvorbě 
odtoku. Pro získání představy o potřebné velikosti minimálního 
zůstatkového průtoku, která je ještě přijatelná pro zachování 
existujících vodních a na vodu vázaných ekosystémů, byla vy-
pracována rešerše studií zaměřených na stanovení minimálního 
zůstatkového průtoku zpracovaných pomocí metody Instream 
Flow Incremental Methodology v podmínkách ČR. Z výsledků 
rešerše vyplynulo, že kompromisní hodnotou je průtok s dobou 
překročení 330 dní v roce, který v daných lokalitách odpovídá 
přibližně 25–30 % Qa. Pro návrh stanovení minimálního zů-
statkového průtoku tak byl uplatněn požadavek, aby výsledná 
hodnota pokud možno tvořila alespoň 20–30 % Qa. Do konceptu 
byl dále zapracován požadavek na zajištění proměnné hodnoty 
minimálního zůstatkového průtoku v závislosti na roční době. 
Metodika navrhuje rozdílné přístupy ke stanovení minimální-
ho zůstatkového průtoku pro různé typy nakládání s vodami. 
Nejjednodušší koncept založený na hydrologické metodě je 
navržen pro nakládání, které významně nemění hydrologický 
režim. Třístupňový koncept minimálního zůstatkového prů-
toku je navržen pro nakládání, jež vedou k významné změně 
hydrologického režimu dotčeného toku. Pro tato nakládání 
bude třeba zajistit měření aktuálního průtoku nad odběrným 
objektem. Pro rozhodnutí o velikosti minimálního zůstatkového 
průtoku pod nádržemi o objemu nad 1 mil. m3 je doporučeno 
uplatnit komplexní expertní metodu využívající výsledky po-

drobného průzkumu úseku toku potenciálně dotčeného novým 
nakládáním. 

1  Úvod
V souvislosti s novelizací zákona č. 254/2001 Sb. (dále jen vodní 

zákon) zákonem č. 150/2010 Sb. bylo Ministerstvo životního prostředí 
pověřeno vypracovat nařízení vlády o způsobu a kritériích stanovení 
minimálního zůstatkového průtoku. V této souvislosti získal VÚV TGM, 
v.v.i., v letech 2011 a 2012 finanční podporu na vypracování metodiky 
stanovení minimálního zůstatkového průtoku (MZP) a  metodiky 
měření minimálního zůstatkového průtoku. Příspěvek představuje 
navrženou metodiku stanovení MZP, na základě které Ministerstvo 
životního prostředí připravuje vlastní nařízení vlády.

Minimálním zůstatkovým průtokem se podle § 36 vodního záko-
na rozumí průtok povrchových vod, který ještě umožňuje obecné 
nakládání s  vodami a  ekologické funkce vodního toku. Novela 
vodního zákona ukládá vodoprávním úřadům stanovit hodnotu 
minimálního zůstatkového průtoku s přihlédnutím k podmínkám 
vodního toku, charakteru nakládání s vodami a k opatřením k do-
sažení cílů ochrany vod přijatých v plánu povodí. Požadavky dané 
zákonem bylo třeba zohlednit v návrhu metodiky. Nově navržený 
koncept vychází z doposud platného metodického pokynu odboru 
ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zásadám stanovení 
hodnot minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích z roku 
1998 (MŽP, 1998). S cílem lepšího zohlednění požadavků vodních 
ekosystémů a ekosystémů vázaných na vodní prostředí byl oproti 
původnímu pokynu uplatněn regionální přístup ke stanovení hod-
noty MZP – hodnota MZP je proměnná v roce a při jejím stanovení 
se přihlíží jednak k charakteru nakládání a také k cíli ochrany vod 
pro dotčený vodní útvar.

Velikost minimálního zůstatkového průtoku má značný vliv na 
ekologický i na chemický stav vodního útvaru dotčeného nakládáním 
s vodami, neboť zajišťuje přežití vodních a na vodu vázaných ekosys-
témů v období sucha a též zajišťuje dostatečné ředění vypouštěných 
vod. V tomto kontextu je možné se v literatuře setkat s termínem 
ekologický (environmentální) průtok. Velikost ekologického průtoku 
je zpravidla stanovována na základě znalosti specifik dané lokality, 
ke kterým patří např. struktura ekosystému (převažující, chráněné 
druhy organismů a rostlin), hydromorfologie dotčeného úseku toku, 
výskyt habitatů atd. Pro stanovení velikosti ekologického průtoku 
existuje řada expertních metod, které však v každém případě vyžadují 
odborné posouzení konkrétní lokality a jsou často časově i finančně 
náročné. Není tedy možné je doporučit pro rutinní stanovení hod-
noty MZP vodoprávním úřadem pro všechna povolovaná nakládání. 
Při odvození nové metodiky stanovení minimálního zůstatkového 
průtoku bylo snahou přiblížit se co nejvíce konceptu ekologického 
průtoku a zároveň vypracovat metodu uplatnitelnou v praxi, proto 
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bylo třeba přístupy ke stanovení MZP rozlišit podle potenciálních 
dopadů jednotlivých typů nakládání s vodami.

2  Metodika a data
Pro návrh metodiky stanovení MZP byly k dispozici statistické cha-

rakteristiky průtoků pro 185 vodoměrných stanic z celé ČR za období 
1981–2010, které byly získány od Českého hydrometeorologického 
ústavu (ČHMÚ). Sledované charakteristiky zahrnovaly velikost dlou-
hodobého ročního průměrného průtoku, p-procentní a  M-denní 
průtoky, koeficient variace a asymetrie řady denních průtoků, hod-
noty průměrného průtoku v jednotlivých měsících v roce a hodnoty 
pravděpodobnostního pole průměrných měsíčních průtoků. Střední 
hodnota velikosti plochy povodí vybraných vodoměrných stanic činí 
222 km2. Po kontrole ovlivnění řady a kontrole kvality dat bylo pro 
další odvození metody stanovení MZP vybráno 155 profilů. 

ČHMÚ stanovuje M-denní průtoky na základě pozorovaných 
hodnot, které odpovídají přirozenému nebo více či méně ovliv-
něnému hydrologickému režimu. V  případě ovlivněného režimu 
ČHMÚ od roku 2013 poskytuje M-denní průtoky ovlivněné nebo 
odovlivněné, které byly získány odpočtem evidovaného nakládání 
a které tak reprezentují „přirozený“ hydrologický režim. Pro výpočet 
MZP je doporučeno vycházet právě z těchto odovlivněných hodnot 
hydrologických charakteristik. Ve výsledném nařízení vlády budou 
ale stanoveny podmínky, kdy bude doporučeno uplatnit pro výpočet 
charakteristiky MZP odvozené z ovlivněné průtokové řady. Pro sta-
novení MZP je třeba odovlivněné (popř. ovlivněné) M-denní průtoky 
v řešeném profilu zajistit od ČHMÚ.
2.1 Návrh regionalizace

Zohlednění přírodních podmínek toku při návrhu regionalizace 
ČR bylo založeno především na uvážení klíčových procesů podíle-
jících se na tvorbě celkového odtoku z povodí. Bylo třeba vymezit 
oblasti, kde si celkový odtok po většinu roku zachovává vyrovnaný 
charakter, a  tedy nedochází k  výraznému poklesu vodnosti toku 
v létě a na začátku podzimu. Jedná se především o oblasti, kde je 
celkový odtok po většinu roku dotován ze zásob podzemních vod, 
nebo o oblasti, kde je celkový odtok z velké míry tvořen především 
povrchovým odtokem z vydatných srážek. Na druhou stranu pak bylo 
třeba vymezit oblasti, které mohou být potenciálně zranitelné vůči 
suchu, kde je celkový odtok během roku výrazně nevyrovnaný. Pro 
návrh regionalizace byl vybrán parametr K99, který udává poměr mezi 
průměrným denním průtokem s pravděpodobností překročení 99 % 
během referenčního období a hodnotou průměrného dlouhodo-
bého průtoku Qa. Čím vyšší je hodnota parametru, tím vyrovnanější 
chod průtoků během roku můžeme předpokládat. 

Hodnoty parametru K99 v testovaných vodoměrných stanicích byly 
vykresleny do mapy hydrogeologických rajonů. Na základě souvis-
losti hodnot parametru K99, hydrogeologických poměrů a nadmořské 
výšky bylo navrženo rozdělit území ČR do čtyř typů oblastí. Samo-
statnou třídu tvoří oblasti křídových sedimentů, které představují 

drenážní báze a základní odtok, tj. odtok ze zásob podzemních vod; 
zde tvoří podstatnou část celkového odtoku. Patří sem pravostranné 
přítoky Labe, horní Metuje, Loučná, pramenné oblasti Svitavy a Tře-
bůvky, Říčka. Hodnota parametru K99 je v těchto oblastech zpravidla 
větší než 0,18. Druhou třídu tvoří horské oblasti, které jsou rovněž 
relativně vodné. Vyrovnaný charakter odtoku je zde dán především 
vysokými srážkami. Hodnota parametru K99 je v  těchto oblastech 
zpravidla větší než 0,15. Do této třídy byly zařazeny především ob-
lasti Krkonoš a Jizerských hor, Šumavy, Jeseníků, vrcholků Krušných 
hor a dále byla touto třídou klasifikována i část povodí Tiché Orlice, 
která má obdobně vyrovnaný charakter. Třetí třídu představují oblasti 
tvořené převážně krystalinickými strukturami, které se nacházejí 
v podhůří pohraničních pohoří a v oblasti Českomoravské vrchoviny. 
Jedná se o  oblasti s  velmi podobným průběhem čáry překročení 
jako u třídy 2. Vzhledem k nižší nadmořské výšce, než je dosahována 
v oblastech třídy 2, zde dochází k dřívějšímu nástupu období jarního 
tání. Také srážky jsou zde nižší než u třídy 2. Hodnota parametru K99 
se v těchto oblastech zpravidla pohybuje od 0,1 do 0,15. Do čtvrté 
třídy byly zařazeny oblasti, které se vyznačují výrazně nevyrovnaným 
režimem průtoků během roku, kde hodnota parametru K99 je menší 
než 0,1. Mapa oblastí je na obr. 1.

Pro zatřídění řešeného úseku vodního toku je třeba dále zohlednit 
skutečnost, že páteřní toky si zachovávají průtokový režim, který 
odpovídá charakteru pramenné oblasti. U  páteřních toků se při 
zatřídění profilu musí prioritně přihlédnout k hodnotě parametru 
K99 bez ohledu na zatřídění oblasti, kterou daný vodní tok protéká. 
Tím se rovněž předejde skokové změně v hodnotě MZP na hranicích 
dvou oblastí, kterými daný páteřní tok protéká.
2.2 Návrh způsobu stanovení minimálního zůstatkového prů-
toku

Aby navržený způsob stanovení MZP dostatečně respektoval 
potřeby vodních ekosystémů a ekosystémů na vodu vázaných, byl 
v  první řadě proveden rozbor existujících studií zaměřených na 
stanovení hodnoty MZP s využitím expertní metody „Instream Flow 
Incremental Methodology“ – IFIM (Bovee et al., 1998) a modelového 
nástroje „Physical Habitat Simulation Software“ – PHABSIM (Milhous 
et al., 1989) v podmínkách ČR. Jedná se o metodu, která využívá pro 
stanovení hodnoty MZP výsledky rekognoskace zájmového úseku 
toku z hlediska jeho hydraulických parametrů, charakteru habitatu 
a  vyskytujících se živočišných a  rostlinných druhů. Metoda zahr-
nuje simulaci vážené využitelné plochy habitatu při různě velkých 
průtocích. Výsledky simulačního modelování jsou dále uplatněny 
při diskusi nad volbou kompromisní úrovně MZP, která umožní za-
chování současných ekosystémů a zároveň umožní rozumnou míru 
nakládání s vodami (Balvín a Mrkvičková, 2011). Odvození hodnoty 
MZP pomocí metody IFIM trvá zpravidla 1,5 až 2 roky a vyžaduje 
opakovaný sběr biologických dat z úseku toku, který bude dotčen 
navrhovaným nakládáním. Rešerše zahrnovala 15 lokalit v ČR a vedla 
k závěru, že výsledná kompromisní hodnota MZP se ve většině pří-
padů pohybovala na úrovni průtoku s pravděpodobností překročení 
330 dní v roce. 

Studie provedené na základě metody IFIM byly většinou zpracová-
ny pro lokality v oblastech třídy 2 a 3. Pro tyto oblasti platí, že hodnota 
Q330d činí přibližně 26–31 % Qa (tabulka 1). Z tabulky je rovněž patrné, 
že pro oblast 1 odpovídá průtoku o velikosti 30 % Qa M-denní průtok 
s dobou překročení 364 dní v roce, zatímco pro stanice zařazené do 

Obr. 1. Návrh rozdělení ČR do oblastí s  rozdílným způsobem sta-
novení MZP 
Fig. 1. Regions of the Czech Republic with different ways of MRF 
setting

  M-denní Q/Qa [-]

Oblast Q210d Q240d Q270d Q300d Q330d Q355d Q364d

1 0,72 0,65 0,59 0,53 0,46 0,38 0,29
2 0,57 0,50 0,43 0,37 0,31 0,24 0,17
3 0,54 0,46 0,39 0,33 0,26 0,18 0,11
4 0,44 0,35 0,28 0,22 0,15 0,08 0,04

Tabulka 1. Podíl hodnoty M-denního průtoku s danou dobou pře-
kročení a průměrného dlouhodobého průtoku – průměr pro pilotní 
vodoměrné stanice zatříděné do jednotlivých oblastí
Table 1. Ratios of streamflow values with defined probability of 
exceeding and mean annual values – average for specified region
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oblasti 4 by se jednalo o průtok s dobou překročení přibližně 300 až 
270 dní v roce. Pro návrh metody stanovení MZP byl dále uvažován 
orientační požadavek, aby MZP činil přibližně 20–30 % Qa. Tento po-
žadavek je v souladu se závěry dokumentu „Environmental Flows as 
a tool to achieve the WFD Objectives – discussion paper“ (EK, 2012). 
V dokumentu je doporučeno pro dosažení dobrého ekologického 
stavu zajistit ekologický průtok v  rozsahu 25–50 % Qa, navržená 
úroveň 20–30 % tedy představuje dolní hranici z daného rozpětí. 
Výpočet hodnoty MZP byl dále odvozován od hodnoty průtoku 
s pravděpodobností překročení 330 dní v roce.

Původní metodický pokyn pro stanovení MZP z roku 1998 pracuje 
se skutečností, že s velikostí vodního toku se průtokový režim stává 
vyrovnanější, pro stanovení MZP u vodnějších toků je doporučeno 
uplatnit hodnoty průtoku s  vyšší pravděpodobností překročení. 
Podobný přístup je rovněž uplatněn např. ve švýcarském vodním 
zákoně (FASC, 1991), kde velikost minimálního zůstatkového průtoku 
(„residual water flow“) roste v závislosti na hodnotě průtoku s prav-
děpodobností překročení 347 dní v roce s mocninou menší než 1. 
Aby byl popsaný princip zachován i v nově navrhované metodice 
stanovení MZP, bylo nejprve provedeno vyhodnocení závislosti 
podílu průtoku s dobou překročení 330 dní v roce a dlouhodobého 
průměrného průtoku Qa na velikosti průtoku Q330d. Graf na obr. 2 
znázorňuje výsledky získané pro pilotní vodoměrné stanice v ČR. 
Aproximujeme-li datové body mocninnou funkcí, získáme odhad 
exponentu 0,3. V dalším kroku byla pro pilotní vodoměrné stanice 
stanovena hodnota návrhového minimálního zůstatkového průtoku 
jako 25 % Qa a byl vyhodnocen vztah mezi touto návrhovou hod-
notou MZP a velikostí Q330d. Závislost je vykreslena na obr. 3. Data je 
možné aproximovat pomocí rovnice y = 0,8x0,7, kde x odpovídá hod-
notě průtoku Q330d. Se změnou velikosti podílu MZP ku Qa dochází ke 
změně konstanty, hodnota exponentu zůstává více méně zachována. 

Pro odvození rovnice vhodné pro stanovení MZP pro jednotlivé 
oblasti byl vykreslen vztah podílu návrhové hodnoty MZP/Q330d 
k velikosti Q330d pro jednotlivé oblasti zvlášť. Nicméně bylo rozhod-
nuto, že míra redukce velikosti MZP v závislosti na velikosti řídicího 
průtoku Q330d bude pro celé území ČR stejná a rozdílný bude parametr 
násobku v rovnici. Vliv navržené hodnoty exponentu v rovnici na 
výslednou hodnotu MZP byl porovnáván s účinkem konceptu MZP 
z původního metodického pokynu z roku 1998. Ve výsledku byl ex-
ponent v rovnici upraven na hodnotu 0,85. Tím dochází ke snížení 
míry redukce hodnoty MZP v závislosti na velikosti Q330d u profilů, kde 
Q330d je větší než 1. Výsledné rovnice pro stanovení MZP pro jednotlivé 
oblasti byly odvozeny opět z požadavku dosažení poměru MZP/Qa 
přibližně na úrovni 25 %. Výsledné rovnice jsou uvedeny v tabulce 2.
2.3 Návrh uplatnění sezonality v konceptu MZP

Pro uplatnění sezonality v konceptu MZP bylo třeba provést nej-
prve rozbor vlivu různých typů nakládání na celkový hydrologický 
režim, neboť rozlišení MZP podle sezonality má smysl především 
u nakládání, která mohou vést k zásadní změně hydrologického re-
žimu. Jako nakládání, která významně nemění celkový hydrologický 
režim toku, byly vyhodnoceny takové zásahy do velikosti průtoku 
dotčeného vodního toku, které vedou v  dlouhodobém průměru 
k poklesu vodnosti o méně než 20 % hodnoty Qa. Jedná se např. 
o odběry a převody vody, jejichž maximální velikost nepřesahuje 
hranici 20 % Qa. U takového nakládání je třeba z hlediska ochrany vod 
zajistit, aby došlo k jeho omezení, popř. přerušení v období malých 
průtoků tak, aby nebylo ohroženo přežití vodních ekosystémů. Přiro-
zená variabilita průtoku v dotčeném úseku toku je při respektování 
požadavku MZP ve své podstatě zachována. 

Nakládání, která vedou k dlouhodobému snížení vodnosti dotče-
ného úseku toku o více než 20 % Qa, dále považujeme za nakládání, 
jež výrazně mění hydrologický režim. Do této skupiny je možné 
zařadit např. akumulaci povrchových vod v nádržích, využívání ener-
getického potenciálu na vodních elektrárnách s derivačním kanálem, 
odběry a převody vody, jejichž maximální povolená hodnota je větší 
než 20 % Qa aj. U takového nakládání již hrozí, že průtok v dotčeném 
úseku toku se bude po značnou část roku pohybovat na úrovni MZP. 
Takový stav však vede k nepříznivým dopadům na vodní a na vodu 
vázané ekosystémy. Hranice 20 % Qa byla stanovena expertně. Z po-
souzení míry ovlivnění průtoků ve 200 profilech měrné sítě ČHMÚ, 
které bylo realizováno v  rámci řešení projektu „Udržitelné užívání 

vodních zdrojů v podmínkách klimatických změn“ (TA01020508), 
vyplynulo, že míra ovlivnění průtoků vyšší než 20 % byla zazname-
nána přibližně u 10 % vodoměrných stanic, uvážíme-li pouze odběry 
z povrchových toků, a u 14 % vodoměrných stanic, uvážíme-li odběry 
z povrchových i podzemních vod. Nakládání, která přesahují hod-
notu 20 % Qa, tedy pravděpodobně činí pouze relativně malou část 
realizovaných nakládání s vodami.

Pro nakládání, která významně nemění hydrologický režim, byl 
zvolen jednoduchý koncept zohlednění sezonality průtoků v podobě 
navýšení hodnoty MZP o 10 % v období jarního tání – od února do 
května v oblastech 1, 3 a 4, v horské oblasti 2 od března do května. 
Pro nakládání, která výrazně mění hydrologický režim u  útvarů 
povrchových vod, pro něž je cílem ochrany vod dosažení dobrého 
ekologického stavu, byl pro zajištění proměnné hodnoty MZP bě-
hem roku zvolen přístup využívající informaci o velikosti aktuálního 
průtoku v toku nad odběrným profilem. Byly navrženy tři hodnoty 
MZP v  závislosti na velikosti aktuálního průtoku. Mezní hodnoty 

Obr. 2. Závislost podílu Q330d/Qa na velikosti hodnoty Q330d
Fig. 2. Relation between the ratio of Q330d/Qa and Q330d

Obr. 3. Závislost návrhové hodnoty MZP (25 % Qa) na velikosti hod-
noty Q330d
Fig. 3. Relation between the preliminary estimate of MRF and Q330d

Oblast Hlavní sezona Jarní tání

1 květen–leden 0,6 · Q330d 0,85 únor–duben 0,7 · Q330d 0,85

2 červen–únor 0,8 · Q330d 0,85 březen–květen* 0,9 · Q330d 
0,85

3 květen–leden 0,85 · Q330d
0,85 únor–duben 0,95 · Q330d

0,85

4 květen–leden 0,9 · Q330d 0,85 únor–duben Q330d 0,85

Tabulka 2. Návrh výpočetního postupu pro stanovení MZP v jed-
notlivých oblastech pro dvě období v roce
Table 2. Proposal of equations for MRF setting in regions of the Czech 
Republic for two periods of a year

* pro lokality klasifikované do oblasti 2, které leží v povodí Orlice, volíme období 
jarní sezony únor–duben
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průtoku a  jim odpovídající hodnoty MZP udává tabulka 3. Meze 
byly navrženy v souladu s výsledky studií věnovaných problematice 
odvození environmentálních standardů ve Velké Británii (Ackerman 
et al., 2008). Uplatnění navrženého postupu v praxi bude vyžadovat 
zajištění měření průtoků v profilu nad odběrným místem. U nádrží 
s povoleným objemem vody akumulované vodním dílem menším 
než 1 mil. m3 se požaduje, aby velikost MZP závisela na velikosti 
přítoku do nádrže. Je-li přítok menší než hodnota stanovená po-
mocí rovnic v tabulce 2, odpovídá velikost MZP hodnotě aktuálního 
přítoku do nádrže.

Samostatnou skupinu nakládání s  vodami představuje akumu-
lace povrchových vod v  nádržích s  povoleným objemem vody 
akumulované vodním dílem nad 1 mil. m3. Pro tato nakládání jsou 
provozovatelé povinni předávat správci povodí každoročně údaje 
pro potřeby vodní bilance. U této skupiny nakládání obvykle dochází 
k významnému ovlivnění hydrologického režimu v úseku toku pod 
nádrží a zároveň existuje možnost nalepšování průtoků v profilu pod 
nádrží v období malých průtoků v závislosti na velikosti disponibil-
ního zásobního objemu v nádrži. Stanovení hodnoty MZP v profilu 
pod nádrží je rozumné provést na základě výsledků vhodné expertní 
metody (jakou je např. metoda IFIM s využitím modelového nástroje 
PHABSIM). Návrh MZP by v tomto případě měl zohlednit původní 
přirozený sezonní chod průtoků alespoň ve formě větší hodnoty MZP 
v období jarního tání. Přípustné ovlivnění hydrologického režimu je 
dáno požadavkem na dosažení cíle ochrany vod přijatého v plánu 
povodí pro dotčený vodní útvar. Pro dosažení dobrého ekologického 
stavu doporučujeme, aby nastavení MZP vedlo v dlouhodobém prů-
měru ke změnám hydrologického režimu v rámci mezí stanovených 
v tabulce 4. Ověření míry ovlivnění hydrologického režimu v úseku 
pod nádrží je možné posoudit na základě výsledků vodohospodář-
ského řešení nádrže s uplatněním všech uvažovaných požadavků na 
odběry a s uplatněním navrženého konceptu MZP.

3  Porovnání hodnot MZP podle starého (stávajícího) 
a nově navrhovaného metodického postupu

Hodnoty MZP získané podle nově navrženého přístupu byly 
porovnávány s  hodnotou MZP, která by byla získána s  použitím 
původního metodického pokynu ZP16/98 s uplatněním M-denních 
průtoků odvozených pro nové referenční období 1981–2010. Porov-
nání bylo provedeno pro profily vodoměrných stanic, které jsou pro 
danou oblast reprezentativní, tzn. hodnota parametru K99 odpovídá 
rozsahu uvedenému v kapitole 2.1. U vodoměrných stanic, které leží 
v oblasti 1 (16 reprezentativních profilů), dochází ke snížení hodnoty 
MZP oproti původnímu postupu. S velikostí Q330d míra snížení roste. 
Přesto se však podíl nově stanovené hodnoty MZP/Qa pohybuje 
v rozsahu 20–52 % Qa (s průměrem na úrovni 30 %). Pro stanice, které 
reprezentují oblast 2 (26 profilů) platí, že pro stanice s velikostí Q330d 
<1,2 m3s-1 dochází ke zvětšení hodnoty MZP a pro ostatní stanice 
dochází ke snížení požadavku na MZP. Podíl MZP/Qa však neklesá 
pod 20 % Qa a průměrně činí 27 %. Pro stanice reprezentující oblast 
3 (21 profilů) platí, že pro stanice s velikostí Q330d <1,6 m3s-1 dochází 
ke zvýšení požadavku na MZP, pouze pro jednu stanici (Sázava ve 
Světlé nad Sázavou) byl výsledný MZP stanovený podle nového 
postupu menší než podle původního metodického pokynu. Pro 
stanice reprezentující oblast 4 (61 profilů) platí, že dochází ke zvýšení 
požadavků na zachování minimálního průtoku u všech vodoměrných 
stanic. Průměrný podíl MZP ku Qa zde činí 18 %. Pro některé stanice 
s  malou hodnotou Q330d však výsledná hodnota MZP nedosahuje 
ani 10 % Qa. Pro tuto kategorii je tedy rozumné doplnit metodu 
stanovení o dolní hranici pro MZP, která by měla činit alespoň 10 % 
Qa. Porovnání průměrné hodnoty poměru MZP/Qa pro jednotlivé 
oblasti je zachyceno na obr. 4. Změna hodnoty MZP v rozsahu -50 
až -25 % byla zaznamenána pro 7 reprezentativních profilů, změna 
v rozsahu -25 až 0 % byla zjištěna pro 17 profilů, navýšení do +25 % 
se týká 41 profilů, navýšení o +25 až +50 % 39 profilů a navýšení 
o více než +50 % 21 profilů. 

4  Diskuse a závěr
Představená metodika byla předložena odboru ochrany vod 

Ministerstva životního prostředí jako podklad pro vypracování 
nařízení vlády ke stanovení minimálních zůstatkových průtoků. 
Metodika navrhuje rozdílné přístupy ke stanovení MZP v závislosti 

Řídící průtok Q MZP
Q >= Q180d 0,6· Q180d

Q >= (Q240d + Q270d)/2 0,7· (Q240d + Q270d)/2
Q < (Q240d + Q270d)/2 a zároveň  
Q >= MZP MZP z tabulky 2 pro hlavní sezonu

Q < MZP Q

Tabulka 3. Návrh odstupňovaných hodnot MZP pro zajištění varia-
bility průtoků u nakládání, která významně mění hydrologický režim 
dotčeného úseku toku
Table 3. Proposal of stepwise values of MRF for conservation of hyd-
rological regime in locations where it could be affected by water use 

Pravděpodobnost překročení 
průměrného měsíčního 
průtoku

Q50% Q70% Q95%

Max. odchylka od hodnoty 
přirozeného průtoku při dané 
pravděpodobnosti překročení

40 % 30 % 25 %

Tabulka 4. Požadavek na maximální přijatelnou odchylku mezi 
průtokem stanoveným na základě ovlivněné řady průtoků a průto-
kem stanoveným na základě přirozené řady průměrných měsíčních 
průtoků při dané pravděpodobnosti překročení 
Table 4. Maximum acceptable deviation from natural streamflow 
values with defined probability of exceeding in locations affected 
by impoundments

Obr. 4. Porovnání průměrného podílu MZP/Qa pro jednotlivé oblasti, 
spočteného podle metodického pokynu ZP16/98 a  podle nově 
navrženého postupu (pro hlavní sezonu)
Fig. 4. Comparison of average ratio of MRF/Qa estimated for each 
region calculated according to the document ZP16/98 (current 
approach) and according to the proposed methodology (for the 
main season)

na převládajících mechanismech tvorby celkového odtoku v řešené 
lokalitě a v závislosti na charakteru nakládání s vodami s přihlédnutím 
k navrženým cílům ochrany vod v dotčené lokalitě. Nejjednodušší 
přístup založený na hydrologické metodě je uplatněn při stanovení 
MZP u nakládání, která významně neovlivňují hydrologický režim 
dotčeného úseku toku, naopak metodika doporučuje uplatnit kom-
plexní expertní metody stanovení MZP v profilech pod nádržemi 
s povoleným objemem vody akumulované vodním dílem o objemu 
nad 1 mil. m3, kde je třeba vyhodnotit specifické požadavky ekosysté-
mů dotčených změnou hydrologického režimu. Pro nakládání, která 
mohou vést ke změně hydrologického režimu dotčeného úseku toku 
(např. odběr pro derivační vodní elektrárnu), byl navržen třístupňový 
koncept MZP, kdy hodnota MZP je proměnná (v rámci tří hodnot) 
v závislosti na aktuálním průtoku v profilu nad odběrným objektem. 
Takový požadavek je však spojen s nutností zajistit měření průtoku 
(respektive úrovně hladiny) ve vhodně zvoleném měrném profilu nad 
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odběrným objektem. Aby bylo možné kontrolovat plnění požadavků 
na dodržení MZP, je třeba rovněž zajistit podmínky pro stanovení 
aktuálně zachovaného MZP. 

Metodika ve většině případů vede ke zvýšení požadavků na MZP 
oproti směrným hodnotám, které odpovídají požadavkům původ-
ního metodického pokynu z roku 1998. Zpřísnění podmínek se týká 
především toků v  oblasti 4 s  rozkolísaným průtokovým režimem, 
která podle navržené regionalizace na území ČR plošně převažuje. 
Naopak ke snížení požadavků na MZP dojde v oblasti 1, kde je celkový 
odtok vydatně dotován základním odtokem, a u profilů na větších 
tocích v oblastech 2 a 3 s vyrovnanějším režimem průtoků.

Vzhledem ke skutečnosti, že metodika využívá několik expertně 
stanovených kritérií (např. hranici mezi skupinou nakládání, která 
mění a která nemění hydrologický režim, maximální míru ovlivnění 
hydrologického režimu pod nádržemi aj.), bude třeba oprávněnost 
nastavení těchto kritérií zpětně posoudit, popř. zrevidovat, pokud 
se objeví problémy s jejich uplatněním v praxi (např. budou zdoku-
mentovány případy nedostatečné ochrany ekosystémů dotčených 
nakládáním s vodami nebo naopak neoprávněně vysoké nároky na 
MZP nebo budou k dispozici výsledky výzkumu, které poskytnou 
podklad pro robustní nastavení dané hodnoty). 

Navržená metodika nepředstavuje nástroj pro vlastní rozhodování 
o vydání nového povolení k nakládání s vodami. Do procesu rozho-
dování o povolení nového nakládání vstupuje řada faktorů, které jsou 
velmi často specifické pro danou lokalitu a které nebyly při návrhu 
metodiky uváženy. Při rozhodování o povolení nového nakládání je 
třeba zohlednit již existující povolení uplatněná v úseku nad a pod po-
suzovanou lokalitou, zejména pokud by nově vydané povolení mohlo 
významně zhoršit podmínky pro uplatnění již povoleného nakládání 
v úseku pod posuzovanou lokalitou v případě, kdy hrozí nepříznivý 
efekt kumulace mnoha malých odběrů, nebo např. v případě, kdy je 
nutné zajistit dostatečné ředění pro realizované vypouštění. Dalším 
hlediskem, které je třeba zohlednit při rozhodování o povolení nového 
nakládání, je výsledek hodnocení vodohospodářské bilance dotčené-
ho povodí. Rozhodnutí o vydání povolení je záležitostí vodoprávního 
úřadu, popř. správce povodí, který vydává k žádosti o povolení své 
stanovisko. Podpůrný nástroj pro rozhodování o nových povoleních 
by měl vzniknout v rámci řešení projektu „Udržitelné užívání vodních 
zdrojů v podmínkách klimatických změn“ (TA01020508), jehož řešení 
bude ukončeno v roce 2014.

Poděkování
Příspěvek vznikl v  rámci úkolu Minimální zůstatkové průtoky 
realizovaného z  prostředků Ministerstva životního prostředí ČR 
v letech 2010–2012.
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Proposal for minimum residual flow setting (Mrkvičková, M.; 
Balvín, P.)
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The revision of the Water Act No. 254/2001 Coll. implemented 
by the act No. 150/2010 Coll. has implied a need for review of 
the methodology of minimum residual flow (MRF) setting. MRF 
is defined as a stream flow, which still allows for general surface 
water use and for ecological functions of the watercourse. The 
water authorities are responsible for setting the value of MRF 
according to the local conditions, type of water use and with 
consideration of measures identified in River Basin Management 
Plans to achieve the environmental goal of affected surface 
water body. The paper describes a proposal of reviewed meth-
odology for MRF setting in conditions of the Czech Republic. 

Streamflow statistics of 185 gauging stations from period 
1981–2010 were available for development and testing of the 
proposed methodologies. The minimum residual flow is an 
essential legislative tool for good ecological status (good eco-
logical potential) achievement. When developing the concept 
of MRF, it was crucial to keep the needs of potentially affected 
ecosystems in mind and also to keep the concept as simple as 
possible. Therefore the approaches for MRF setting were dif-
ferentiated. A  simple hydrological method was proposed for 
the use of water, which does not affect the hydrological regime 
significantly. The use of water, which leads to decrease in mean 
annual discharge higher than 20%, is expected to affect the 
hydrological regime significantly. So, a  concept of three MRF 
values was proposed for such water uses. The actual MRF value 
is related to actual stream-flow. A complex expert method of 
MRF setting was recommended for impoundments with more 
than 1 mil. m3 of accumulated water.

To define a  robust requirement for MRF value, a  review of 
MRF case studies applying the Instream Flow Incremental Meth-
odology was worked out. The most frequent conclusion of the 
case studies recommends a discharge rate with probability of 
exceeding 330 days in a year as a compromising value, which 
still ensures reproduction of occurring organisms. The recom-
mended MRF values are lying in the range of 25–30% of long-
term mean annual discharge. Based on that fact, the values of 
preliminary MRF estimate were calculated as a  25 percentile 
of the mean annual discharge. The preliminary MRF estimates 
were correlated with the value of the discharge with the prob-
ability of exceeding 330 days in a year. The relation of these two 
streamflow characteristics can be estimated by an equation MRF 
= 0.8·Q330d

0,7. The equation was modified for four different types 
of regions in the Czech Republic to take the local conditions into 
consideration. Proposed concept of MRF setting was compared 
with the existing methodology. It brings more strict require-
ments than the existing methodology in most cases. Lower 
requirements are proposed in regions with high baseflow or in 
profiles on large rivers. The proposed methodology is currently 
transformed into a legislative document by the Ministry of the 
Environment of the Czech Republic. 
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VLIV FYZICKO-GEOGRAFICKÝCH 
CHARAKTERISTIK NA VELIKOST 
POVODNĚ V SRPNU 2002

Ladislav Kašpárek, Martina Peláková

Klíčová slova
povodeň – kulminační průtok – srážky – ukazatel předchozích srážek – 
sklon povodí – využití území

Souhrn
Analýza ukázala, že při povodni v srpnu 2002 celkový objem 

obou povodňových vln závisel z 89 % na srážkových úhrnech. 
Z charakteristik povodí se mírně projevily pouze způsoby využití 
území (zejména podíl lesa a podíl orné půdy).

Specifický kulminační průtok z druhé vlny povodně závisel 
z 64 % na srážkách. Dalším významným vlivem byla nasycenost 
povodí z předchozí vlny srážek. Podařilo se prokázat i tendenci 
ke zvětšování kulminačních průtoků u povodí s větším podílem 
orné půdy a u povodí s větší urbanizovanou plochou. 

Úvod
Po skončení úkolu „Vyhodnocení katas-

trofální povodně v srpnu 2002“, které bylo 
shrnuto v publikaci [1], byl v roce 2004 ve 
VÚV TGM řešen navazující výzkumný úkol 
„Analýza vlivu fyzicko-geografických charak-
teristik na tvorbu povodňového odtoku“ [2]. 
Jeho výsledky jsou obsahem článku.

Předmětem analýzy byly dvě veličiny 
charakterizující velikost povodně: výška 
odtoku (objem povodně) a  kulminační 
průtok. Pro rozbor byla použita data získa-
ná z   projektu Vyhodnocení katastrofální 
povodně v srpnu 2002. Kulminační průtoky 
(Qmax), výšky odtoku (R), výšky srážek (P) 
a ukazatele předcházejících srážek (API) pro 
povodí vodoměrných stanic byly převzaty ze 
zprávy [3]. Po vyloučení několika největších 
povodí obsahuje použitý soubor údaje pro 
41 povodí, viz obr. 1 a tabulku 1.

Z  fyzicko-geografických charakteristik 
povodí byly zkoumány: plocha povodí, sklon 
povodí, průměrná nadmořská výška povodí 
a hydrogeologický index propustnosti. Dále 
byl prověřován vliv zastoupení nejvýznam-
nějších způsobů využití území: urbanizovaná 
území, orná půda, louky a lesy.

Použité postupy
Při analýze vlivu charakteristik povodí na 

základě dat z konkrétní povodňové situace 
musíme přihlédnout k  podstatě zkouma-
ných fyzikálních procesů a  nejprve popsat 
závislost zkoumané charakteristiky odtoku 
(závisle proměnné) na srážce a na počáteč-
ních podmínkách odtoku. Pro hledání vlivu 
fyzicko-geografických charakteristik máme 
k dispozici jen zbývající nevysvětlenou část 
původního rozptylu závisle proměnné.

Další důležitou okolností je, že některé 
základní vztahy mezi zkoumanými veličina-
mi mají nelineární charakter. Předcházející 
výzkum ukázal, že když tuto skutečnost ne-
respektujeme, můžeme dospět k neopodstat-
něným výsledkům.

Třetí neopominutelnou zásadou je ověření 
fyzikálního smyslu. Každý rozpor mezi fyzikál-

ním smyslem působení nějaké proměnné a znaménkem regresního 
koeficientu nás upozorňuje, že vztah, který jsme odvodili, je zavá-
dějící a je spíše výsledkem náhodného seskupení čísel než odrazem 
skutečných poměrů. Taková posouzení lze samozřejmě provést jen 
v případě relativně jednoduchých a přehledných tvarů použitých zá-
vislostí, jakékoliv seskupování vzájemně silně korelovaných nezávisle 
proměnných (multkolinearita) v jednom vztahu (i lineárním) takovou 
kontrolu neumožňuje.

Z výpočetního hlediska jsme pro řešení použili metodu postupného 
výběru nezávisle proměnných a metodu mnohonásobné nelineární 
regrese. 

Analýza vlivů na odtokovou výšku
Základní charakteristikou povodně je její objem, který jsme použili 

ve formě výšky odtoku. Hodnotili jsme výšku odtoku za celou dobu 
trvání povodně. Rozčleněné výšky odtoku pro první a druhou vlnu 
nebyly k dispozici, separace povodňových vln by v některých přípa-
dech byla zatížena značnou subjektivní chybou. Adekvátně k tomu 
byly použity výšky srážek za období 6.–15. 8. 2002, tj. z obou dvou 
srážkových vln.

V prvním kroku byla znázorněna závislost výšky odtoku na výšce 
srážek (obr. 2). Souborem pozorovaných odtokových výšek a výšek 
srážek byl proložen polynom 2. stupně

Tabulka 1. Seznam uzávěrových profilů 41 povodí použitých pro analýzu
Table 1. List of 41 selected gauging stations

Číslo 
stanice Název stanice Vodní tok

0845 Jablonec nad Jizerou Jizera
0910 Železný Brod Jizera
1018 Tuřice-Předměřice Jizera
1090 Vyšší Brod Vltava
1120 Kaplice Malše
1125 Ličov Černá
1126 Pořešín Malše
1130 Římov Malše
1150 Roudné Malše
1310 Klenovice Lužnice
1330 Bechyně Lužnice
1380 Sušice Otava
1430 Němětice Volyňka
1500 Heřmaň Blanice
1510 Písek Otava
1520 Dolní Ostrovec Lomnice
1530 Varvažov Skalice
1610 Zruč nad Sázavou Sázava
1670 Nespeky-Poříčí n. S. Sázava
1730 Stříbro Úhlavka
1790 Staňkov Radbuza

Číslo 
stanice Název stanice Vodní tok

1799 Lhota Radbuza
1820 Klatovy Úhlava
1830 Štěnovice Úhlava
1860 Plzeň-Bílá Hora Berounka
1870 Plzeň-Koterov Úslava
1880 Nová Huť Klabava
1900 Plasy Střela
1910 Liblín Berounka
1960 Čenkov Litavka
1973 Beroun Litavka
2260 Trmice Bílina
3200 Hrádek nad Nisou Lužická Nisa
3230 Frýdlant v Čechách Smědá
4290 Janov Moravská Dyje
4300 Podhradí Dyje
4320 Vysočany Želetavka
4340 Vranov-Hamry Dyje
4350 Znojmo Dyje
4370 Travní Dvůr Dyje
4650 Dvorce Jihlava

Obr. 1. Mapa ČR s umístěním použitých vodoměrných stanic
Fig. 1. Location of selected gauging stations in the map of Czech Republic 
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R = 0,0016 . P2 + 0,245 . P – 24,21 (1). 

Výpočty pomocí programu nelineární regrese prokázaly, že rovnice

R = 0,002679 . P 1,959 (2) 

poskytuje v  rozsahu pozorování výsledky prakticky shodné jako 
polynom 2. stupně. Nelineární vztah mezi výškou srážek a výškou 
odtoku je zejména v oblasti velkých srážek poměrně těsný. 

Dále se pokusíme nalézt příčiny odchylek pozorovaných hodnot 
od proložené funkce. 

V dalším kroku byly vyneseny do grafů reziduální odchylky od-
hadů výšek odtoku podle srážek na základě rovnice (1) a jednotlivé 
proměnné, které pokládáme za možné vlivy na odtok. Závislostmi 
mezi reziduálními odchylkami a proměnnými byly proloženy line-
ární funkce. Rozložení velké části proměnných vykazovalo opačný 
trend, než se předpokládalo (obr. 3 a 4). Pouze v případě ukazatele 
předchozích srážek a většiny druhů využití území vykazovaly grafy 
předpokládaný trend, jak je vidět z obr. 5 a 6. Výsledky pro všechny 
proměnné shrnuje tabulka 2. 

Malý koeficient korelace u  ukazatele předcházejících srážek 
naznačuje, že ukazatel předcházejících srážek nebyl zřejmě před 
povodní na různých povodích tak odlišný, aby mohl podstatně 
přispět k  vysvětlení odchylky vypočtených odtokových výšek od 
pozorovaných hodnot.

U  všech fyzicko-geografických charakteristik a  u  podílu urba-
nizované plochy vyšla závislost s  opačným gradientem, než by 
odpovídalo teoretické představě. Z toho lze usuzovat, že vliv těchto 
proměnných na výšku odtoku nebyl významný anebo byl potlačen 
jiným výraznějším vlivem. 

Způsoby využití území (podíl orné půdy, podíl lesů a luk) vyka-
zují očekávaný trend, i když s nevelkými koeficienty korelace. Když 

Obr. 2. Závislost výšky odtoku na výšce srážek
Fig. 2. Dependence of runoff on precipitation

Obr. 3. Vztah mezi odchylkami vypočtené výšky odtoku a sklonem 
povodí
Fig. 3. Relationship between runoff deviations and catchment slope

Obr. 4. Vztah mezi odchylkami vypočtené výšky odtoku a nadmoř-
skou výškou povodí
Fig. 4. Relationship between runoff deviations and average catch-
ment altitude

Obr. 5. Vztah mezi odchylkami vypočtené výšky odtoku a podílem 
orné půdy
Fig. 5. Relationship between runoff deviations and arable land 
proportion

Proměnná Symbol Koeficient 
korelace (r)

Gradient 
(trend)

Fyzikálně 
odpovídá?

Ukazatel předch. srážek API 0,175 rostoucí ano
Plocha povodí A 0,135 rostoucí ne
Sklon povodí J 0,274 klesající ne
Nadm. výška povodí H 0,196 klesající ne
Hydrogeologický index HGI 0,429 rostoucí ne
Podíl urbaniz. plochy URB 0,131 klesající ne
Podíl orné půdy ORP 0,181 rostoucí ano
Podíl luk LOU 0,146 klesající ano
Podíl lesů LES 0,237 klesající ano
Podíl lesů a luk LES+LOU 0,272 klesající ano

Tabulka 2. Koeficienty korelace k reziduálním odchylkám odhadu 
výšky odtoku podle výšky srážek, tj. podle rovnice (1)
Table 2. Correlation coefficients for the relations between catchment 
characteristics and runoff deviations, from the equation (1)

přihlédneme k ostatním vlivům, můžeme usuzovat, že vliv využití 
území je zřejmě poněkud potlačen například právě zmiňovanými 
fyzicko-geografickými charakteristikami. Důvodem je, že jednotlivé 
proměnné jsou na sobě vzájemně závislé. Například se zvětšujícím se 
sklonem roste podíl lesa (v našem souboru dat koreluje sklon s lesna-
tostí s r = 0,54 při lineární závislosti). Na odtok mají však protichůdný 
efekt. Z naší analýzy vyplynulo, že vliv podílu lesa převážil nad vlivem 
sklonu povodí. Podobně je tomu u závislosti podílu orné půdy na 
sklonu, který s rostoucím sklonem klesá s r = 0,62 v našem souboru 
dat. Velmi obdobně vychází závislost těchto způsobů využití území 
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na nadmořské výšce, přičemž spolu poměrně dobře koreluje také 
sklon a nadmořská výška, jak se dá v podmínkách ČR předpokládat. 
Podíl luk se chová obdobně jako podíl lesa. Tímto se potvrzuje pozi-
tivní působení trvalých porostů (lesů a luk) na sklonitých povodích 
na zmenšování odtoku.

Stejně tak existuje i mírná závislost využití území na ploše povodí. 
Podíl lesa se zmenšuje se zvětšující se plochou povodí (r = 0,33). Podíl 
orné půdy se zvětšuje se zvětšující se plochou povodí (r = 0,19). Ovšem 
také sklon a plocha povodí jsou na sobě závislé (r = 0,39). A tak bychom 
mohli pokračovat dále. 

Při uvážení všech souvislostí je patrné, že vliv plošně významných 
způsobů využití území (orná půda, lesy) na výšku odtoku převládl nad 
vlivem vybraných fyzicko-geografických charakteristik. Nejen kvůli 
vzájemnému protichůdnému působení jednotlivých vlivů, ale také 
kvůli jisté chybě všech vstupních dat není možno číselně vyjádřit, jak 
velký byl vliv využití území.

Jistotou tak zůstává pouze poměrně spolehlivý odhad výšky odtoku 
podle výšky srážek na základě použité rovnice. Průměrná velikost 
odchylky pozorovaných hodnot od funkce R = f (P) je jen 11 mm, což 
činí v řadě odtoků od 13 do 299 mm 11,3 % průměrné výšky odtoku.

Analýza vlivů na kulminační průtok z druhé vlny 
povodně

Základní veličinou, která je příčinou vzniku povodně, a tedy i kul-
minačního průtoku, je výška příčinné srážky. Předmětem zkoumání 
jsou kulminační průtoky druhé vlny povodně ze srpna 2002, proto 
je vhodné využít výšky srážek z období 11.–13. 8. 2002. Kulminační 
průtok je samozřejmě závislý na ploše povodí. Tento vliv v „nultém“ 

Obr. 6. Vztah mezi odchylkami vypočtené výšky odtoku a podílem 
lesů a luk
Fig. 6. Relationship between runoff deviations and forest and pasture 
proportion

Obr. 7. Vztah mezi maximálním specifickým průtokem a  výškou 
srážek
Fig. 7. Relationship between specific peak flow and precipitation

Obr. 8. Vztah mezi odchylkami vypočteného specifického kulmi-
načního průtoku a API
Fig. 8. Relationship between specific peak flow deviations and API

Obr. 9. Vztah mezi odchylkami vypočteného specifického kulminač-
ního průtoku a podílem orné půdy
Fig. 9. Relationship between specific peak flow deviations and arable 
land proportion

kroku analýzy předpokládáme ve tvaru přímé úměry a místo kulmi-
načního průtoku zkoumáme specifický kulminační průtok, tj. průtok 
připadající na jednotku plochy (1 km2). 

Podle empirických dat na obr. 7 lze usoudit, že vztah mezi specific-
kým maximálním průtokem qmax a výškou příčinné srážky P je neline-
ární. Po řadě pokusných výpočtů se ukázalo, že v daném souboru lze 
pro aproximaci vztahu qmax = f (P) použít exponenciální funkci

qmax = 0,0292 . e 0,0206 .P (3).

Další proměnnou, která ovlivňuje velikost kulminačního průtoku, 
je ukazatel předcházejících srážek (API). Při analýze velikosti kulmi-
načních průtoků druhé vlny srpnové povodně 2002 je třeba použít 
ukazatel předchozích srážek spočítaný ke dni 11. 8. 2002. Charakter 
jeho vlivu můžeme posoudit na obr. 8, kde jsou vyneseny v závislosti 
na velikosti API odchylky mezi pozorovanými hodnotami qmax a od-
hady qmax podle rovnice (3).

Závislostí mezi reziduálními odchylkami a API je proložena lineární 
funkce a polynom druhého stupně. Z porovnání velikostí koeficientu 
determinace (r2 = 0,3911 pro lineární vztah, r2 = 0,4195 pro polynom 
druhého stupně) vyplývá, že i vliv ukazatele předcházejících srážek 
na qmax má nelineární charakter. Rovnici (3) odvozenou v  prvním 
kroku výpočtů jsme proto rozšířili o člen odpovídající vztahu mezi 
reziduálními odchylkami získanými aplikací rovnice (3) a API (poly-
nom druhého stupně). Rovnici typu qmax = f (P, API) sestavíme ve tvaru

qmax = 0,0292 . e 0,0206P + 0,00002 . API2 – 0,0002 . API – 0,0808 (4). 

V dalším postupu analýzy jsme získali jako rozdíly mezi pozorova-
nými qmax a odhady podle rovnice (4) reziduální odchylky. Do grafů 
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byly vyneseny vztahy mezi jednotlivými charakteristikami a odchyl-
kami. Podle koeficientů korelace k proměnným jsme hledali, čím lze 
tyto odchylky vysvětlit. S reziduálními odchylkami nejlépe koreloval 
podíl orné půdy (obr. 9). Také u podílu luk a podílu urbanizované 
plochy byla prokázána předpokládaná tendence. Význam maximální 
jednodenní srážky překvapivě prokázán nebyl. Souhrn výsledků pro 
všechny proměnné obsahuje tabulka 3.

V dalším kroku analýzy byla rovnice (4) rozšířena o člen odpoví-
dající vlivu ORP:

qmax = 0,0292 . e 0,0206P + 0,00002 . API2 – 0,0002 . API – 0,0808 + 0,0053 . 
. ORP – 0,2235 (5). 

Zpřesnění odhadu qmax přidáváním proměnných je shrnuto v ta-
bulce 4. 

Výsledky provedené analýzy ukazují, že maximální specifické od-
toky při povodni 2002 závisely největší měrou (64 %) na příčinných 
srážkách, dalších 5 % odchylek můžeme vysvětlit ukazatelem před-
cházejících srážek a dále 3 % podílem orné půdy, popřípadě v menší 
míře dalšími způsoby využití území. Dalšími vlivy, které způsobily 
vybočení hodnot specifických kulminačních průtoků, mohou být: vliv 
nádrží, morfologické změny způsobené důlní činností aj. Vliv základ-
ních fyzicko-geografických charakteristik povodí (hydrogeologický 
index propustnosti, sklon povodí, nadmořská výška) se neprojevil. 
Vliv výšky srážek je rozhodující, část nevysvětleného rozptylu by 
velmi pravděpodobně zmenšilo využití některého ukazatele jejich 
intenzity. Tyto údaje jsme však neměli k dispozici.
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The effects of physical-geographic factors on the August 2002 
flood magnitude (Kašpárek, L.; Peláková, M.)

Key words
flood – peak flow – precipitation – Antecedent Precipitation Index – 
catchment slope – land-use

The August 2002 flood affected approximately one half of the 
area of the Czech Republic. Two waves of long-term regional 
precipitation caused two flood waves. The second flood wave 

was larger. The paper investigates the effects of catchment 
characteristics on the total flood volume and the peak flow of 
the second flood wave. The following characteristics were con-
sidered: catchment area, catchment slope, average catchment 
altitude, hydrogeological permeability index and the proportion 
of the most common types of land-use (urbanized areas, arable 
land, pastures and forests). 

Method of stepwise selection of independent variables for 
multiple linear regression method was used. In the first step, 
the nonlinear regression relation to the predictor (precipitation) 
was derived. In the next steps, the explanation of the deviations 
was searched by plotting the deviations in relation to different 
variables.

The results of the analysis are as follows: 89% of the total 
volume of both flood waves depended on rainfall. The influence 
of the most of the catchment characteristics is weak, except for 
the land-use types (especially the proportion of forests and 
arable land).

The specific peak flow of the second flood wave depended by 
64% on the current precipitation. The previous precipitation 
highly saturated some of the areas so that the Antecedent Pre-
cipitation Index played also an important role. The peak flows 
were slightly affected by the proportion of the arable land, the 
pastures and the urbanized areas as well. 

Charakteristika Symbol Koeficient 
korelace (r)

Gradient 
(trend)

Fyzikálně 
odpovídá?

Max. jednodenní srážka Pmax 0,145 klesající ne
Plocha povodí A 0,176 klesající ano
Sklon povodí J 0,187 klesající ne
Hydrogeologický index HGI 0,308 rostoucí ne
Podíl urbaniz. plochy URB 0,325 rostoucí ano
Podíl orné půdy ORP 0,402 rostoucí ano
Podíl luk LOU 0,341 klesající ano
Podíl lesní plochy LES 0,046 klesající ano

Vztah Číslo 
rovnice 

Průměrná absolutní 
odchylka hodnot 
qmax (m

3.s-1.km-2)

Odchylka % 
z průměrného 

pozorovaného qmax 

qmax = f (P) 3 0,167 36,0

qmax = f (P, API) 4 0,144 31,1

qmax = f (P, API,ORP) 5 0,132 28,5

Tabulka 3. Koeficienty korelace k reziduálním odchylkám odhadu 
specifických kulminačních průtoků podle výšky srážek a ukazatele 
API, tj. podle rovnice (4)
Table 3. Correlation coefficients for the relations between catchment 
characteristics and runoff deviations, from the equation (4)

Tabulka 4. Odchylky odhadu qmax podle získaných vztahů
Table 4. Deviations of specific peak flow estimation by equations 
(3, 4, 5)
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Souhrn
Vodní nádrž Vůznice se nachází v Chráněné krajinné oblasti 

Křivoklátsko. Práce je založena na mimořádné možnosti odebrat 
vzorky dnového sedimentu z prostoru vypuštěné vodní nádrže. 
Vůznice je totiž vypouštěna pouze výjimečně. Ve vzorcích sedimentu 
byly hodnoceny koncentrace rizikových kovů. Stanovené hodnoty 
byly porovnány s limity znečištění podle platné legislativy České 
republiky pro případné využití sedimentu na zemědělský půdní 
fond. Kromě toho byly hodnoty porovnány s limity US EPA, konkrét-
ně s PEC a TEC. Vybrané rizikové kovy splnily požadované limity 
vyhlášky č. 257/2009 Sb., kladené na sediment.

u

1.  Úvod
Dnové sedimenty jsou přirozenou součástí vodních ekosystémů. 

S dnovým sedimentem je spjat životní cyklus řady organismů, podílejí 
se na biogeochemických cyklech i na samočisticí schopnosti vody. 
Stejně tak jsou sedimenty součástí pohybu látek, které se podílejí na 
znečišťování životního prostředí. Sedimenty v tomto případě plní 
především akumulační, popřípadě i transformační funkci. Polutanty 
se v sedimentech ukládají a hromadí.

Dnové sedimenty byly na počátku 20. století legislativně řazeny 
mezi jakostní zeminy a běžně nacházely využití na zemědělském 
půdním fondu. S postupující mírou intenzity znečištění životního 
prostředí během 20. století bylo ale nutno tento pohled na sedimen-
ty přehodnocovat. Z potenciálního hnojiva se stával potenciální 
nositel environmentálního rizika. Otázka, jak nakládat se sedimenty, 
si vyžádala řadu legislativních úprav. Neexistence obecného práv-
ního předpisu, upravujícího možnosti dalšího použití sedimentu, 
významným způsobem komplikovala nakládání se sedimenty. V praxi 
to také znamenalo obtíže při realizaci projektů odbahňování rybníků, 
nádrží a toků [1].

Hlavním účelem legislativní úpravy je určení možného nakládání 
se sedimenty. V zásadě jde o možnost dalšího využití sedimentu jako 
hnojiva na zemědělském půdním fondu (této problematice se věnuje 
např. Vácha et al. [2]), nebo uplatnění v terénních úpravách a k zavá-
žení podzemních prostor. Pokud sediment nesplňuje limity znečištění, 
podléhá jeho další využití dikci zákona o odpadech a je možné ho 
předat k využití na již provozovaných zařízeních k využívání odpadů 
nebo ho uložit na skládce [3].

Sedimenty se smějí používat způsobem stanoveným Zákonem 
č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů, Zákonem 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Zákonem 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a Vyhláškou 
č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě. 

Vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské 
půdě, včleňuje problematiku sedimentů využitelných na zemědělské 
půdě do zákona o hnojivech. Vyhlášku připravilo společně minis-
terstvo životního prostředí a ministerstvo zemědělství [4]. Vyhláška 
stanovuje podmínky a způsob používání sedimentů na zemědělské 
půdě, způsob vedení evidence o použití sedimentů, požadavky na 
fyzikálně-chemické a biologické vlastnosti sedimentu, postupy při 
rozboru sedimentu a půdy a metody odběru vzorků. Ve vyhlášce jsou 
stanoveny maximální přípustné hodnoty rizikových prvků a látek 
obsažených v sedimentu a v půdě, na kterou má být sediment použit. 

Článek se zabývá posouzením možnosti využití sedimentů z vodní 
nádrže Vůznice (CHKO Křivoklátsko) pro zemědělské účely. Klíčové 
je zejména porovnání obsahu rizikových prvků (potažmo toxic-
kých kovů) v sedimentu s Vyhláškou č. 257/2009 Sb., o používání 
sedimentů na zemědělské půdě. Kvalita sedimentů byla hodnoce-
na podle této vyhlášky, protože před začátkem její platnosti byly 
sedimenty posuzovány podle Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech; 
a podle tohoto zákona byl veškerý sediment považován za odpad. 
Vzhledem k tomu, že se nádrž nachází v chráněné krajinné oblasti, 
lze předpokládat, že obsah rizikových prvků bude limitům uvedené 
vyhlášky vyhovovat. 

2.  Charakter nádrže 
Vodní nádrž Vůznice leží v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, 

která se rozkládá na západním okraji středních Čech. Území bylo 
vyhlášeno chráněnou krajinnou oblastí 24. listopadu 1978 a je také 
biosférickou rezervací. 

Páteř území CHKO utváří řeka Berounka. Vodní tok Vůznice je 
přítokem Berounky. Tok je místy přehrazen rybochovnými zařízeními 
sádek a umělými tůněmi. Nad soustavou sádek v údolí Vůznice je 
vybudovaná sledovaná retenční vodní nádrž.

3.  Metodika práce 
Odběry vzorků byly provedeny jednorázově v polovině září roku 

2011 pomocí uzavřeného jádrového vzorkovače. Ve vypuštěném pro-
storu nádrže byla vybrána čtyři odběrová místa: u přítoku napájecího 
toku do nádrže, dvě odběrová místa ve střední části nádrže a jedno 
u výpusti. Další dva odběry byly realizovány pod výpustním zaříze-
ním vodní nádrže. 

Na jednotlivých stanovištích byla vždy odstraněna cca 5 cm vrstva 
svrchní části sedimentu, která mohla být ovlivněna přímým kontak-
tem s aerobním prostředím po vypuštění nádrže a nárůstem vegetace 
během letnění. Použití uzavřeného jádrového vzorkovače umožnilo 
provést odběry vertikálního profilu sedimentu. Byl odebrán vzorek 
o průměrné výšce sloupce 60 cm, v oblasti výpusti 80 cm. Odebraný 
sediment byl vložen do uzavíratelných polyethylenových lahviček 
a uchováván v mrazicím zařízení při teplotě -20 °C. 

Zmrazené vzorky byly lyofilizovány v lyofilizátoru CHRIST Alpha 
1–4 . Lyofilizace probíhá při -53 °C.

Lyofilizované vzorky byly rozsítovány pomocí sítovacího stroje 
Analysette 3 Spartan, pulverisette 0. Před sítováním byly odděleny 
nejhrubší části sedimentu pomocí klasického nylonového síta. Při 
vlastním sítování byla použita 2 síta o velikosti ok 609 a 61 µm. Sedi-
ment tak byl rozdělen na tři frakce; nejhrubší částice a frakce větší než 
609 µm, frakce 609–61 µm a frakce menší než 61 µm. Obsah toxických 
kovů byl stanoven pouze ve dvou nejmenších frakcích.

Z každé frakce byly naváženy 2 g sedimentu, které byly převedeny 
do vysušených teflonových kelímků. Vzorek byl smíchán s 9 ml 
koncentrované kyseliny dusičné (65%) a 1 ml peroxidu vodíku (30%) 
a vložen do mikrovlnného systému ETHOS. Rozklad byl proveden dle 
metodiky US EPA 3052. 

Obsah kovů byl stanoven atomovou absorpční spektrometrií na 
přístroji AA Series Spectrometer Solaar. Koncentrace rtuti byla mě-
řena na analyzátoru AMA 254, podíl organické hmoty byl stanoven 
gravimetricky po žíhání v peci při 650 oC.

Výsledky byly vyhodnoceny jako prosté koncentrace kovů v sedi-
mentu a porovnány s přílohou č. 1 Vyhlášky č. 257/2009 Sb., o pou-
žívání sedimentů na zemědělské půdě. Limitní hodnoty rizikových 
prvků jsou uvedeny v tab. 1.

Ze stanovených koncentrací byl dále vypočten koeficient nebez-
pečnosti (HQ – Hazard Quotient). Pro jeho výpočet byla použita eko-
toxikologická kritéria (benchmarkery) US EPA (tab. 2) – koncentrace 
prahového účinku – TEC (Threshold Effect Concentration) a koncen-
trace pravděpodobného účinku PEC (Probable Effect Concentration). 
Hodnota HQ je dána vzorcem:

, 

kde
Cs  udává koncentraci látky v sedimentu,
TC udává ekotoxikologické kritérium pro daný polutant.

Benchmarker je hraniční hodnota ukazatele v daném prostředí, kte-
rá již způsobuje statisticky významný účinek na ekosystém. Vychází 
z krátkodobých i dlouhodobých testů toxicity [7]. Pokud hodnota 
HQ u jediného prvku překročí hodnotu 1, je indikováno ekologické 
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riziko. Nevýhodou tohoto koeficientu je, že nepočítá se synergickým 
působením polutantů [8].

4.  Výsledky
V následujících grafech 1–4 jsou uvedeny výsledky stanovení 

vybraných kovů v jednotlivých odběrných místech. Jako směrodatná 
hodnota pro zjištění míry rizika vybrané frakce je brána hodnota 
průměru. Pro lepší srovnání a ilustraci jsou znázorněny také hodnoty 
maximální a minimální koncentrace. 

Pro posouzení vazby kovů na organickou hmotu byl stanoven or-
ganický podíl vyjádřený jako hodnota ztráty žíháním (graf 5). Z grafu 
je patrno, že s postupující sedimentací a pohybem vody k výpusti se 
snižuje množství organických látek (vyjádřených jako ztráta žíháním – 
ZŽ) ve střední frakci a zvyšuje se podíl ve frakci jemnější. Je to logické, 
protože pohybem vodních mas v nádrži se nejprve usadí hrubší podíly 

Ukazatel Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn

Limitní 
hodnota 1 200 100 0,8 80 100 300

Tab. 1. Limitní hodnoty rizikových prvků v sedimentu v mg.kg-1 
sušiny [5]

Polutant Al Cd Cr Cu Ni Pb Zn
TEC - 0,592 56 28 39,6 34,2 159

PEC 58030 11,7 159 77,7 38,5 396 1532

Tab. 2. Limitní koncentrace škodlivin ve vodě a sedimentu v mg.kg-1 
sušiny [6]

Graf 1. Koncentrace kovů v jemné frakci sedimentu v profilu „vtok“

Graf 2. Koncentrace kovů ve střední frakci sedimentu v profilu 
„vtok“

Graf 3. Koncentrace kovů v jemné frakci sedimentu v profilu „se-
dimentární část“

Graf 4. Koncentrace kovů ve střední frakci sedimentu v profilu 
„sedimentární část“

Graf 5. Organický podíl ve střední a jemné frakci dnového sedimentu

splavenin. Nejjemnější frakce tvoří téměř polovinu hmotnostního 
zastoupení dnového sedimentu nádrže. Průměrný obsah organické 
hmoty ve vodní nádrži je asi 13 %. V průměru vykazuje střední frakce 
vyšší obsah organické hmoty. 

Vzhledem k tomu, že se polutanty váží na organickou hmotu, byly 
vypočteny korelační koeficienty daného kovu a organické hmoty 
vyjádřené jako ztráta žíháním. Statisticky významná závislost (tj. rxy 
> 0,35) byla prokázána u Cd, Cr, Cu, Ni a Zn. Příklad statisticky vý-
znamné korelace je uveden v grafu zobrazujícím závislost koncentrace 
kadmia ve střední frakci na obsahu organické hmoty (graf 6).

Následující grafy 7–12 zobrazují vertikální profil dnového sedimen-
tu z hlediska obsahu vybraných sledovaných prvků. Graf je konstru-
ován tak, že vzorek, který byl v profilu nejhlouběji, je na počátku osy. 
Počátek osy odpovídá hloubce cca 60 cm.

Hodnocení vhodnosti použití dnových sedimentů na zemědělskou 
půdu bylo provedeno jednak podle platné české legislativy, jednak 
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Graf 6. Závislost koncentrace kadmia ve střední frakci na obsahu 
organické hmoty

Graf 7. Obsah Hg ve vertikálním profilu sedimentu

Graf 8. Obsah Ni ve vertikálním profilu sedimentu Graf 9. Obsah Cd ve vertikálním profilu sedimentu

Graf 10. Obsah Zn ve vertikálním profilu sedimentu Graf 11. Obsah Cr ve vertikálním profilu sedimentu
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podle metodiky EPA. Hodnoty TEC a PEC ve Vůznici jsou shrnuty 
v grafech 13 a 14.

V případě vodní nádrže Vůznice splňují vybrané rizikové prvky, 
jejichž obsah byl v sedimentu stanovován, limity předepsané vy-
hláškou č. 257/2009 Sb. Na rozdíl od české legislativy, limity podle 
US EPA byly překročeny v případě TEC u mědi a niklu, v případě 
PEC u niklu. Koncentrace niklu jsou vysoké i ve srovnání s jinými 
sedimenty z nádrží v ČR.

5.  Diskuse
Analýza sedimentu nádrže Vůznice ukazuje vyšší hodnoty kon-

centrací toxických kovů ve střední frakci. To je v rozporu s výsledky 
řady studií, které sledují trend akumulace kovů hlavně v nejjemnější 
frakci. Vzhledem k vysoké kationtové výměně a adsorpční kapacitě 
jsou totiž u frakce < 63 µm očekávány nejvyšší hodnoty koncentrace 
polutantů. Navíc některé studie [9] sledují právě inverzní korelaci 
mezi obsahem kovů a obsahem střední frakce (> 63µm) v sedimentu. 
Vysvětlují to vyšším obsahem křemene a živců, které vykazují nízký 
obsah kovů. Proti tomuto tvrzení ale vystupuje argument, že pokud 
se analýza omezí pouze na frakci menší než 63 µm, pak může dojít 
k vyloučení některých složek sedimentu; například částic organické 
hmoty, která se váže na hrubší frakci [10, 11], nebo filmu, který je 
tvořen oxidy Fe a Mn a který se nalézá na písčité frakci. Tento film 
podle Chena [12] inklinuje k adsorpci a precipitaci kovů na povrchu. 
Podle Turnera [13] představuje organická hmota a film až 50 % celkové 
plochy sedimentu. Až 50 % kovů přítomných v sedimentu je vázáno 
na organickou matrici [14]. Proto je možné považovat obsah organické 
matrice za jeden z klíčových faktorů v chování kovů. Korelace mezi 
koncentrací kovů a obsahem organické hmoty se ve Vůznici potvrdila 
u Al, Cd, Cr, Cu, Ni a Zn. 

Vyšší koncentrace kovů ve střední frakci než v jemné zjistil na 
příklad Zanganeh [15], Devesa-Rey [16] u Ti, Cr, Mn a Fe nebo Singh 
[17] u Cu, Ni, Zn a Cr. Vyšší koncentrace toxických kovů ve střední 
frakci zjistila také Doležalová [18].

Analýza sedimentů vodního toku Vůznice pod výpustí nádrže 
ukazuje trend, kdy je nejvyšší akumulace kovů sledována v jemné 
frakci. Obsah organické hmoty je ve střední frakci nízký a koncentrace 
toxických kovů ve střední frakci je nižší než v jemné.

6.  Závěr
V případě vodní nádrže Vůznice splňují vybrané rizikové prvky, je-

jichž obsah byl v sedimentu stanovován, limity předepsané vyhláškou 
č. 257/2009 Sb. Pro úplné posouzení vhodnosti použití diskutovaného 
sedimentu pro zemědělské účely by bylo zapotřebí doplnit stanovení 
i o zbylé rizikové prvky a rizikové látky (BTEX, PAU, PCB, uhlovodíky 
C10–C40, DDT, vč. metabolitů) uvedené ve jmenované vyhlášce. Je 
zde ale domněnka, na což ukazují i naše výsledky, že koncentrace 
ostatních rizikových kovů nebudou nadlimitní. Protože je projekt hod-
nocení sedimentu nádrže Vůznice součástí dlouhodobého výzkumu 
zaměřeného na hodnocení kvality vod v CHKO Křivoklátsko, nabývají 
získané výsledky dalšího rozměru. Dnové sedimenty nádrže jsou 
odrazem kvality vody ve vodním toku Vůznice a také dlouhodobým 
indikátorem jejího znečištění. 

Z provedeného rozboru vybraných rizikových prvků je možno vy-
vodit, že kvalita sedimentů ve všech odběrových profilech vyhovuje 
Vyhlášce č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě. 
Sedimentační část nádrže byla charakteristická vyrovnaným průbě-
hem koncentrací, což znamená, že sediment se soustavně splavuje 
z celé plochy nádrže k výpusti.

V profilu „vtok“ byl nalezen největší nárůst koncentrací kovů, přede-
vším Hg, Cd, Cr a Al. V profilu „výpusť “, kde byl proveden nejhlubší 
odběr sedimentu (do hloubky 80 cm), koncentrace kovů značně kolísa-
ly. Na rozdíl od české legislativy, limity podle US EPA byly překročeny 
v případě TEC u mědi a niklu, v případě PEC u niklu. Koncentrace 
niklu jsou vysoké i ve srovnání se sedimenty z jiných nádrží v ČR. 
Relativně vysoké koncentrace byly zjištěny také v případě hliníku 
a železa. Dosažené výsledky se shodují s počátečním předpokladem, 
že kvalita sedimentů v nádrži Vůznice bude odpovídat požadavkům 
kladeným na možnost použití těchto sedimentů jako hnojiva. 

Malé vodní nádrže představují významný prvek ekologické stabi-
lity krajiny. Jejich přirozenou vlastností je zanášení a zarůstání – tzv. 
stárnutí. Pokud počítáme, že roční přírůstek nově se vytvářejícího 
sedimentu dosahuje 20–50 mm, pak životnost nádrže o průměrné 
hloubce 0,6 m činí 10–30 let [19]. Zanášení sedimenty vede ke 
zmenšení objemu nádrže a ke zkrácení procesů probíhajících ve 

Graf 12. Obsah Pb ve vertikálním profilu sedimentu

Graf 13. Hodnoty HQ dle ekotoxikologického kritéria PEC ve střední 
frakci

Graf 14. Hodnoty HQ dle ekotoxikologického kritéria TEC ve střední 
frakci

vodě (rychlejší oběh živin a šíření znečištění ve vodním prostředí 
atd.). Ovlivněny mohou být také hydraulické funkce (např. zkrácení 
doby zdržení u ochranných předzdrží a rybníků). Preventivními 
ochrannými opatřeními by proto mělo být budování tůní a usazo-
vacích prostorů na přítoku. Pokud je nádrž již zanesena natolik, že 
jsou ohroženy její funkce, je zapotřebí přistoupit k odbahňování. 
Při tomto kroku je také nutné myslet na případné další využití vy-
těženého sedimentu.
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Poděkování: Autorky děkují pracovníkům CHKO Křivoklátsko za 
umožnění odběru vzorků na nádrži Vůznice a za aktivní pomoc při 
těchto odběrech. 
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Reservoir Vůznice is located in a protected area Křivoklátsko. 
The work is based on the possibility to take samples of sediment 
from emptied reservoir. Reservoir Vůznice is drained only rarely. 
Sediment samples were evaluated according to the concentration of 
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Matematické modelování 
porušení ochranné 
hráze na Dyji v Břeclavi 
v důsledku přelití
Zakaraya Alhasan, Aleš Dráb, Jaromír Říha 
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ochranná hráz – přelití hráze – protržení hráze – průlomový otvor – 
matematické modelování

Souhrn
Článek obsahuje výsledky matematické simulace porušení levo-

břežní ochranné hráze ramene řeky Dyje v Břeclavi. Pro řešení byl 
navržen matematický model obsahující hydraulickou a transportní 
část. Proces přelévání hráze je simulován za použití jednoduchých 

rovnic povrchové hydrauliky. Začátek porušení je vázán k pře-
kročení odolnosti povrchu ochranné hráze. Pro modelový výpočet 
vymílání hráze byla použita jednoduchá transportní rovnice, jejíž 
parametry byly odvozeny kalibrací s využitím dat z porušení sku-
tečných zemních hrází. Výsledkem modelových výpočtů je časový 
průběh vývoje průlomového otvoru a hydrogram průlomové vlny 
do prostoru za hrází. 

u

1.  Úvod
Ochranné hráze na vodních tocích jsou dimenzovány na tzv. ná-

vrhový průtok. Při jeho překročení a po vyčerpání rezervy dané pře-
výšením koruny hráze nad hladinou při návrhovém průtoku dochází 
k jejímu přelití. To může při překročení odolnosti materiálu hráze 
vést k jejímu porušení. Porušením hráze v důsledku přelití vznikne 
povodňová vlna, která postupuje v chráněném prostoru za hrází. 
Účinky takto vzniklé povodňové vlny (zvláštní povodně) mohou mít 
katastrofické následky a mohou způsobit jak škody na lidských živo-
tech, tak finanční ztráty mnohonásobně převyšující cenu vlastního 
vodního díla. Pro sestavení havarijních plánů a varovných systémů 
pro území za hrází je důležité znát mechanismus a průběh porušení 
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Obr. 2. Příčný profil hráze v místě přelití a schéma její postupné 
zpětné eroze

Obr. 3. Časový průběh vývoje rozměrů průlomového otvoru

Obr. 1. Nevymílací rychlosti vn pro vybrané druhy povrchu jako funkce doby přelévání [1]

ochranné hráze, zejména pak očekávaný hyd-
rogram zvláštní povodně.

Průběh porušení sypané hráze je možné 
simulovat pomocí různých matematických 
modelů (kapitola 2). V tomto článku je pro 
popis proudění vody přes hráz použit jedno-
duchý model založený na známých jednoroz-
měrných (1D) vztazích hydrauliky přepadu 
a proudění vody na strmých svazích. Proces 
vymílání je popsán jednoduchou transportní 
rovnicí, jejíž parametry byly odvozeny a ka-
librovány v rámci dřívějších výzkumů [9].

V článku je stručně uveden současný stav 
poznání (kapitola 2), následuje navržený ma-
tematický model proudění vody a transportu 
materiálu hráze a numerické řešení (kapitola 
3). V kapitole 4 je navržený algoritmus apli-
kován na porušení levobřežní ochranné hráze 
na odlehčovacím rameni řeky Dyje v Břeclavi.

2.  Modely porušení sypaných hrází
Otázkou porušení zemních hrází přelitím se zabývala řada auto-

rů. Jedním z výzkumníků v této oblasti je D. L. Fread [2–6], který je 
autorem programového produktu BREACH. Ten spolu se souborem 
programů DAMBRK tvoří ucelený software pro hodnocení poruch 
sypaných hrází v důsledku vnitřní eroze nebo přelití a pro následný 
výpočet průběhu vzniklé povodňové vlny v údolí pod hrází. Patrně 
nejznámější moderně pojatou monografii sestavil Singh [17]. Autor 
v práci uvádí jak empirické vztahy, tak modelové postupy používané 
pro simulaci průběhu porušení především sypaných hrází při jejich 
přelití. Odhadem parametrů průlomových otvorů se zabývala americ-
ká Water Research Laboratory, jejíž pracovníci [19] shrnuli dosavadní 
práce a vymezili potřebu a směry dalších výzkumů. Pracovníky Vyso-
kého učení technického v Brně bylo provedeno porovnání experimen-
tálně získaných výsledků s výsledky 1D analytických a numerických 
modelů porušení homogenní písčité hráze jejím přelitím [12, 15]. 
Holomek a Říha [8] provedli srovnání jednotlivých publikovaných 
metod a jejich výsledků s aplikací na zemní sypané hrázi přehrady 
Slušovice. Numerické simulace porušení přehrad při přelití provedla 
řada autorů, jako např. Jun a Oh [11], Tingsanchali a Chinnarasri [8]. 
Souhrnnou prací zabývající se porušením sypaných hrází je mono-
grafie [9] a její rozšířená anglická verze [10]. 

Předmětem současných výzkumů je možnost použití dvourozměr-
ných, popř. trojrozměrných modelů proudění a erozního procesu pro 
simulaci postupné eroze sypaných hrází při přelití. Srovnání výsledků 
experimentů a dvojrozměrného modelu porušení ochranné hráze je 
provedeno ve studii [14], řešení založené na rovnicích mělkého prou-
du v [7]. Trojrozměrné řešení procesu vymílání zemní hráze provedli 
Wang a Bowles [20], Wang a kol. [21] a další. 

Problémem praktického uplatnění většiny navržených modelů je 
stanovení parametrů modelu, zejména materiálových vlastností hrází 
souvisejících s odolností vůči účinkům proudu vody, tzv. erodibility. 
Obecně lze říci, že čím složitější, sofistikovanější a komplexnější je 
model, tím více parametrů je třeba zadat. V tomto článku navržený 
a aplikovaný jednoduchý model využívá parametry erodibility zemin 
odvozené při porušení skutečných zemních hrází při jejich přelití 
při povodních v roce 2002 s přihlédnutím k hodnotám uvedeným 
v dostupné literatuře [9, 10, 17].

3.  Modelové řešení
Navržený matematický model je zaměřen na vystižení průběhu 

porušení zemní homogenní ochranné hráze při jejím přelití. Obecně 
jde o sdružený problém, kdy hydrodynamické poměry v průlomovém 
otvoru ovlivňují erozi zeminy hráze a naopak eroze vyvolává zvětšová-
ní průlomového otvoru, a tím mění hydrodynamické poměry během 
porušení hráze. Model respektuje počáteční odolnost povrchu hráze 
vůči erozi, následně dochází k erozi jejího vzdušního líce a koruny. 
Výsledkem řešení je hydrogram průlomové vlny do chráněného území.

3.1. Koncepční model
Hydraulické a transportní poměry při přelití a postupné erozi 

ochranné hráze jsou složitým trojrozměrným procesem. Při sestavení 
matematického modelu proto bylo použito četných zjednodušení:
•	 Problém porušení hráze v důsledku přelití se snižuje z trojrozměr-

ného (3D) problému na jednorozměrný (1D).
•	 Předpokládá se, že k porušení hráze dojde pouze v jednom místě 

hráze, které odpovídá nejnižšímu místu její koruny.

•	 Odolnost přelévaného povrchu je hodnocena s ohledem na rychlost 
proudění vody na vzdušním líci. Pro hodnocení odolnosti povrchu 
hráze bylo použito mezních (nevymílacích) rychlostí [1, 9, 10] 
(obr. 1).

•	 Předpokládá se postupná zpětná eroze vzdušního svahu schemati-
zovaná na obr. 2.

•	 Tvar průlomového otvoru je schematizován obdélníkem s pro-
měnnou šířkou, eroze tedy probíhá jak směrem dolů, tak do boku 
(obr. 3).

•	 Proudění na vzdušním svahu lze aproximovat kvazi-ustáleným 
rovnoměrným prouděním [17].
Při řešení rozlišujeme tři významné časové okamžiky (obr. 4):

t = 0  ... začátek výpočtu,
t = tO ... začátek přelití,
t = tb  ... začátek porušení.

3.2. Matematický model 
Vlastní řešení i matematický popis jsou členěny na dva vzájemně 

sdružené problémy:
•	 proudění vody při přelití hráze,
•	 erozi materiálu hráze.

Proudění vody přes hráz popisují následující stavové veličiny 
(obr. 2, obr. 3):
Qb (t)  – průtok přes korunu hráze, resp. průlomový průtok,
b(t)  – šířka přelití, která se stanoví erozním modelem,
h(t)  – přepadová výška,
vf (t)  – průřezová rychlost na vzdušním svahu,
hf (t)  – hloubka vody na vzdušním svahu.

Přepadové množství přes korunu hráze je dáno rovnicí:

, (1)

kde Qb je průtok vody přepadající přes korunu hráze, resp. protékající 
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průlomovým otvorem, m je přepadový součinitel pro příslušný typ 
přepadu, g je gravitační zrychlení, b je přelévaná šířka.

Šířka b se stanoví s využitím modelu eroze hráze (viz níže), pře-
padová výška h(t) se určí jako rozdíl kóty hladiny v toku H(t) a kóty 
koruny hráze (resp. kóty nejvyššího místa průlomového otvoru) 
v místě přelití Z(t):

h = H – Z, (H > Z). (2)

Kótu hladiny v toku H(t) uvažujeme podél průlomového otvoru kon-
stantní, stanovenou jako průměr hladin nad a pod místem protržení 
z konzumční křivky koryta v místě protržení hráze. Kóta Z(t) se po pře-
kročení odolnosti povrchu hráze stanoví s využitím erozního modelu. 

Hloubka vody hf proudící na vzdušním svahu se stanovení ze 
vztahu:

. (3)

Průřezová rychlost vf  na vzdušním líci se určí podle Chézyho 
rovnice:

, (4)

kde α je úhel vzdušního svahu hráze, n je Manningův součinitel 
drsnosti.

Počáteční podmínky problému jsou:

H(t=tO) = HO,

Z(t=tO) = ZO = ZC,  (5)

b(t=tO) = b(tO) = bO.

Šířka bO se stanoví z idealizované šířky snížené koruny hráze 
v místě přelití.

Neznámými v erozním modelu jsou:
b(t) – přelévaná šířka – odpovídá šířce průlo-
mového otvoru, 
Z(t) – kóta koruny hráze v nejnižším místě, resp. 
kóta nejvyššího místa průlomového otvoru.

K výpočtu těchto veličin lze využít jedno-
duchých stavových rovnic [9, 17]:

, (6)

, (7)

kde dZ(t)/dt je okamžitá změna kóty dna 
průlomového otvoru a db(t)/dt je okamžitá 
změna šířky přelití, resp. průlomového ot-
voru, t je čas (t > tb), α1 a α2 jsou empirické 
součinitele vyjadřující erodibilitu materiálu 
hráze vůči působení proudící vody. Hodnotu 
součinitele α1 lze stanovit např. na základě 
zpětné analýzy skutečných poruch hrází 
(tab. 1). Součinitel α2 obvykle nabývá hodnot 
z intervalu (α1/5, α1/20 ) [17].

Počáteční podmínky problému jsou:

b(t=tb) = b(tb) = bO,

Z(t=tb) = Z(tb) = ZC , (8)

kde ZC je kóta koruny hráze.

3.3. Algoritmus a numerické řešení
Pro přibližné numerické řešení rovnic (1) až 

(8) byla použita Newtonova metoda. Označme 
velikost časového kroku Δt, diskrétní čas (ti+1 

= ti + Δt). Výpočet hledaných veličin v čase 
ti se provede následovně:

Název přehrady nebo 
lokality (země)

Výška 
hráze
hd [m]

Sklon 
vzdušního 

svahu

Šířka 
průlomového 

otvoru
Ba [m]

Maximální 
průlomový 

průtok
Qb max [m

3/s]

α1

Apishapa (USA) 34 1:2 86,5 6850 0,002

Baldwin Hills (USA) 49 1:1,8 16,5 1100 0,007

Break Neck Run (USA) 7 - 30,5 9,2 0,001

Buffalo Creek (USA) 14 1:1,3 125 1420 0,0085

Euclides de Cunha (Brazílie) 53 - 131 1020 0,0014

Frankfurt (Německo) 10 - 6,9 79 0,001

Goose Creek (USA) 6 1:1,5 26,4 565 0,0013

Hatchtown (USA) 19 1:2,5 16,2 2100 0,0008

Hatfield (USA) 6,8 - 91,5 3400 0,0020

Kelly Barnes (USA) 11,5 1:1 26,5 680 0,0050

Lake Latonka (USA) 13 - 33,5 290 0,0010

Little Deer Creek (USA) 26 - 23 1330 0,0090

Mammoth (USA) 21,3 - 9,2 2520 0,0050

Nanaksagar (Indie) 16 - 46 9700 0,0003

Salles Oliviera (Brazílie) 35 - 168 7200 0,0020

Schaeffer (USA) 30,5 1:2 210 4500 0,0080

Experimentální písčitá hráz 
na VUT Brno (CZ)

0,86 1:2 1 0,43 0,0090

Rybník Melín (CZ) 5,4 1:1,39 17 150 0,003

Rybník Metelský (CZ) 7,7 1:2,05 42 + 30* 554 0,003

Rybník Luh (CZ)  ** 4,0 1:1,5 17 58 0,0001

Rybník Velký Bělčický (CZ) 6,7 1:2,1 42 610 0,0035

Tab. 1. Rozsah hodnot součinitele α1 dle [9,10,17]

*  2 průlomové otvory
**  asfaltová komunikace na koruně hráze

, (9)

, (10)

, (11)

Vyjádřením vztahů (6) a (7) v diferenčním tvaru dostaneme:

, (12)

, (13)

, (14)

, kde ti > tb (obr. 4) (15)

Počáteční podmínky jsou:

bi (t=tb) = b(tb) = bO,

Zi (t=tb) = Z (tb) = ZC. (16)

Vlastní numerické řešení spočívá v následujících krocích:
1. Testování, zda hladina v toku přesáhne zvolené nejnižší místo 

koruny ochranné hráze.
2. V případě, že hladina v toku přesáhne korunu ochranné hráze 

(v čase t > tO dle obr. 4), je proveden výpočet hydraulických cha-
rakteristik s využitím vztahů (9) až (11). 

3. Pokud je průřezová rychlost vf  na vzdušním líci větší než nevymí-
lací rychlost vn (vf  > vn) dle obr. 1, vypočtou se okamžité změny 
kóty dna průlomového otvoru a šířky přelití (průlomového otvoru) 
podle vztahů (13) a (15). Postupem uvedeným níže se upraví kóta 
dna a šířka průlomového otvoru.

4. Pokud kóta dna průlomového otvoru dosáhne úrovně terénu za 
hrází a vf  > vn, provádí se pouze rozšíření šířky průlomového otvoru 
podle vztahu (15). 

5. Postup podle bodů 1 až 4 se opakuje až do stavu, kdy v důsledku 
poklesu hladiny v toku poklesne rychlost v průlomovém otvoru 
a eroze ustane. Rozměry průlomového otvoru se pak již nemění.

Obr. 4. Časová osa průběhu porušení hráze
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Obr. 9. Časový průběh průtoku QS(t) a polohy hladiny H(t) v místě 
předpokládaného porušení ochranné hráze (odlehčovací rameno 
Dyje v km 2,668)

4.  Praktická aplikace v lokalitě Břeclav
Navržený model byl použit pro simulaci protržení levobřežní 

ochranné hráze odlehčovacího ramene Dyje v Břeclavi. Umístění 
zájmové lokality je patrné z obr. 5. Jde o hráz odlehčovacího ramene 
Dyje cca v km 2,668 chránící intravilán města.

Místo předpokládaného přelití a následného porušení bylo identi-
fikováno v úseku s nejnižší úrovní kóty koruny levobřežní ochranné 
hráze (obr. 6), jak je patrné z podélného profilu na obr. 7. V tomto 
místě dojde k přelití již při průchodu průtoku Q50 = 399 m3/s. Mode-
lování porušení ochranné hráze navazuje na výsledky hydraulického 
výpočtu proudění vody v korytě toku a záplavovém území realizované 
v rámci projektu CEFRAME (2012) [22]. Z těchto výpočtů byl převzat 
hydrogram průtoku QS(t) v odlehčovacím rameni s kulminačním 
průtokem 399 m3/s (obr. 9) a také konzumční křivka koryta v profilu 
odpovídajícím místu předpokládaného porušení ochranné hráze cca 
v km 2,668 odlehčovacího ramene Dyje. Vstupní parametry (součinitel 
přepadu m, Manningův součinitel drsnosti n, úhel sklonu vzdušního 
svahu α), použité při výpočtu (tab. 2), vycházejí z tvaru a rozměrů 
příčného profilu hráze zobrazeného na obr. 8. Součinitel α1 byl stano-
ven na základě podkladů uvedených v tab. 1. V případě součinitele 
α2 byla jeho hodnota volena variantně (tab. 2). Hodnoty nevymílacích 
rychlostí vn byly stanoveny s využitím grafů na obr. 1 pro travní kryt 
se průměrnou kvalitou.

Výsledky numerického řešení jsou patrné z obr. 9 až 12, přičemž na 
obr. 10 a 12 je zobrazen vliv různých hodnot součinitele α2 na velikost 
průlomového průtoku Qb a na vývoj šířky průlomového otvoru.

5.  Závěr
V článku je uveden jednoduchý „globální“ model porušení sypané 

ochranné hráze v důsledku přelití. Je uvedena matematická formulace 
problému, numerické řešení jednokrokovou Newtonovou metodou 
a algoritmus řešení. Ten vychází v první fázi ze základních rovnic 
pro přepad přes korunu hráze a proudění na vzdušním svahu hráze. 
Na hydraulický modul navazuje model vymílání ochranné hráze. 
Počátek porušení je vázán k odolnosti povrchu koruny a vzdušní-
ho svahu ochranné hráze, průběh eroze je popsán jednoduchými 
transportními rovnicemi. Numerické řešení ukázalo, že pro získání 
relevantních výsledků je zásadní zejména stanovení přiléhavých 
hodnot vstupních parametrů modelu, zejména součinitelů α1 a α2 

vyjadřujících erodibilitu materiálu hráze. Výsledky variantního řešení 
pro tři různé součinitele α2 dokumentované na obr. 10 a 12 potvrzují 
jeho podstatný vliv na velikost průlomového průtoku Qb. Rozdíl mezi 
kulminačními hodnotami Qb je pro zvolené mezní hodnoty součini-
tele α2 více než trojnásobný. To ukazuje na velkou citlivost výsledků 
řešení na erozních parametrech zemin. V této souvislosti je třeba další 
výzkum zaměřit zejména na zpřesnění stanovení erozních součinitelů 

Obr. 5. Umístění zájmové lokality na odlehčovacím rameni Dyje 
v Břeclavi v km 2,668

Obr. 6. Detail ochranné hráze v místě předpokládaného prvního 
přelití s vyznačením počáteční šířky bO průlomového otvoru 

Obr. 7. Část podélného profilu odlehčovacího ramene Dyje s vyzna-
čením hladiny při průchodu Q50 [22]

Obr. 8. Příčný profil ochranné hráze v místě předpokládaného přelití 
(odlehčovací rameno Dyje v km 2,668)

m
[-]

n
[-]

α
[°]

bO

[m]
α1

[-]
α2

[-]

0,35 0,035 29 2 0,001 α1/5, α1/10, α1/20

Tab. 2. Vstupní parametry výpočtu
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Obr. 10. Časový průběh průtoků Qb(t) průlomovým otvorem ochran-
né hráze pro různé hodnoty α2

Obr. 11. Časový průběh kóty dna průlomového otvoru

Obr. 12. Časový průběh šířky b průlomového otvoru 

α1 a α2. Pro praktické využití navržené metody je nezbytné odvodit 
hodnoty uvedených součinitelů zejména ve vazbě na geotechnické 
vlastnosti materiálů hrází. Vhodným postupem může být zpětná 
analýza porušení většího počtu skutečných hrází malých nádrží, 
popř. ochranných hrází. Využít lze také domácí a zahraniční labora-
torní a polní experimenty [9, 13]. Účelným navazujícím krokem by 
měla být citlivostní analýza a analýza umožňující odhad nejistot ve 
výsledcích modelování v návaznosti na náhodný charakter vstupních 
parametrů modelu [10].

Hlavním přínosem navržené metody je omezení počtu vstupních 
parametrů na nezbytné minimum při zachování přijatelné věcné 
přesnosti modelu. Tento přístup významně usnadňuje použití metody 
při praktických aplikacích. 

Poděkování: Práce vznikla za podpory projektů specifického výzkumu 
VUT v Brně FAST-S-11-64/1415 Hodnocení nejistot v rizikové analýze 
záplavových území a FAST-J-13-2003 Hodnocení spolehlivosti zem-
ních hrází ohrožených porušením v důsledku přelití.
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Mathematical modelling of dike failure at the river Dyje in 
the city of Breclav due to overtopping (Alhasan, Z., Dráb, 
A., Říha, J.)
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This paper contains the results of the mathematical simulation of 
breaching of left bank dike at the river Dyje in the city of Breclav. 
For the solution, a mathematical model containing hydraulic 
and transport module was proposed. The overtopping process is 
simulated using simple equations of surface hydraulics. The dike 
breaching is initiated by exceeding the resistance of downstream 
slope. For the calculation of dike erosion, a simple transport equa-
tion was used with erosion parameters calibrated using data from 
real embankment failures. The results of modelling are the breach 
opening development in time and hydrograph of breach flood wave 
into the area behind the dike. 

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. srpna 
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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Konference Jezera a mokřady ve zbytkových jamách 
po těžbě nerostů

Ivo Přikryl

V polovině dubna se uskutečnila v hotelu 
Cascade v Mostě konference Jezera a mokřady 
ve zbytkových jamách po těžbě nerostů. Jde 
u nás o první takto zaměřenou konferenci, na 
rozdíl od řady jiných konferencí věnovaných 
rekultivacím a obnově krajiny, kde vodní 
a mokřadní ekosystémy bývají řešeny jen 
okrajově. Bezprostředním impulsem pro její 
zorganizování bylo ukončené či dokončované 
zatopení tří velkých zbytkových jam vzniklých 
povrchovou těžbou hnědého uhlí v Podkruš-
nohoří – jezera Chabařovice, Most a Medard.  
Cílem ovšem bylo zahrnout problematiku 
vodních nádrží a mokřadů vzniklých po těžbě 
všech druhů nerostů, jejichž počet se v ČR 
pohybuje v desítkách tisíc. Mají nesporně vý-
znamný vliv na biodiverzitu, jsou využívány ke 
sportovnímu rybolovu i k řadě dalších forem 
rekreace a sportovního vyžití a příležitostně 
i jako zdroj vody. Snahou organizátorů bylo 
ukázat různé úhly pohledu, od geologů a hyd-
rologů přes těžaře, projektanty a rekultivace až 
po následné uživatele a ochranu přírody.

Na třídenní konferenci bylo prezentováno 
45 přednášek, 8 posterů a 3 soubory fotografií 
(Hendrychová – letecké snímky, Hodač – kra-
jina Podkrušnohoří, Štýs – dvojice fotografií 
během těžby a po rekultivaci). Konference 
byla zakončena krátkou exkurzí k jezeru Most. 
Účastníci konference měli k dispozici sborník 
s přednáškami a rozšířenými souhrny poste-
rů. Jeho elektronická verze včetně většiny 
prezentací je k dispozici na webové stránce 
organizátora konference (www.enki.cz). 

V úvodu zazněly přednášky věnované 
vodě z pohledu obecnějšího rekultivačního 
přístupu a obnově v krajinném měřítku (Štýs, 
Kabrna, Pecharová, Vrbová).  Snad nejčastěji 
z posttěžebních nádrží jsou sledovány pís-
kovny. Těm bylo věnováno jen 5 přednášek 
a částečně 2 postery, ale zato z velmi rozdíl-
ných pohledů: výsledek rekultivace (Konva-
linková), následný management (Kostkan), 
biotop nepůvodních druhů (Šinko, Vláčilová), 
krajinný pohled (Pěchotová), vodárenské 

využití (Duras), biodiverzita (Neudertová). 
Dva příspěvky byly věnovány kaolinovým 
lomům: Zavadil – ptáci a obojživelníci. Jen 
jeden příspěvek kamenolomům – Geriš (sinice 
a řasy Růženina lomu). Dva příspěvky byly 
věnovány významu poklesových kotlin na 
severní Moravě pro biodiverzitu: Stalmachová 
– vegetace, Dolný – vážky. K dalším jednotlivě 
prezentovaným tématům patřily: mokřady pro 
čištění důlních vod (Černík), oligotrofizace 
zatopeného lomu (Duras), hydrogeologické 
struktury a slatiniště (Novotná), meromixie 
jezer ve zbytkových jamách (Vrzal), vážky 
odvodňovacích kanálů Radovesické výsypky 
(Tichánek), diverzita planktonu (Fott, Skáce-
lová), rybí obsádky (Peterka, Čech), kvalita 
vody v odvodňovacích příkopech (Hurychová, 
Šímová), těžba sedimentů (Zavřel). Dva pro-
vokativní cimrmanovské postery se věnovaly 
projektu Moře klidu na Mostecku (Novák, 
Plíšek). Možnostem společných projektů při 
obnově území po těžbě a zdrojům peněz pro 
ně byly věnovány referáty dvojice jmenovců 
(Jan Čermák) z Technologické platformy pro 
udržitelné vodní zdroje. 

Dvěma velkým jezerům ve zbytkových 
jamách po těžbě uhlí byly věnovány celé pro-
gramové bloky, kde byla problematika jejich 
zatápění probrána komplexně. Jezero Medard: 
geologie území a jeho předchozí osídlení 
(Rojík), zdroje vody (Šimková), postup sanace 
a rekultivace (Hrazdíra), monitoring podzem-

ních vod (Valvoda), vývoj chemismu (Při-
kryl), zooplankton (Kosík), zoobentos a další 
bezobratlí (Čadková). Podobně jezero Most: 
paleoekologie (Jankovská), záměr budoucího 
rekreačního využití (Sixta), důlní činnost na 
Mostecku (Halíř), sanace a rekultivace zbyt-
kové jámy (Švec), stabilitní poměry (Fultner), 
napouštění (Kružíková), pedologie zemin ve 
zbytkové jámě (Řehoř), modelování vlivu 
jezera na mikroklima (Bartůňková), kvalita 
ovzduší (Brejcha), chemismus a oživení jezera 
(Neruda), projekt TAČR věnovaný jezeru (Vág-
nerová). Po jedné přednášce bylo věnováno 
také vývoji kvality vody dlouhodobě sledo-
vaného jezera Barbora (Kabrna) a mimořádně 
komplexně a podrobně sledovaného jezera 
Chabařovice (Přikryl).

I účastníky, kteří se v oblasti rekultivací 
území po těžbě nerostů pohybují již dlouho, 
překvapila šíře témat, která se probírané te-
matiky dotýkají. Přitom některá témata se na 
konferenci objevila jen velmi okrajově nebo 
vůbec – zatopené kamenolomy, mokřady 
navazující na vodní nádrže, sportovní a re-
kreační využití existujících vodních ploch, 
pohled veřejné správy. 

Konferenci organizovala ENKI, o.p.s. 
Třeboň ve spolupráci s Technologickou 
platformou pro udržitelné vodní zdroje, pod 
záštitou Ministerstva životního prostředí ČR 
a primátora města Mostu. Dalšími partnery 
konference byly Česká limnologická společ-
nost, Česká společnost pro ekologii a Těžební 
unie.  I z toho je zřejmé, jak komplexní pro-
blematikou se konference zabývala. Určitě by 
na dané téma neměla být poslední.

Příspěvky do sborníku i prezentace nalez-
nete na webovských stranách ENKI, o.p.s. 
– www.enki.cz.

RNDr. Ivo Přikryl
ENKI, o.p.s. Třeboň

e-mail: prikryl@enki.cz
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Tímto dokončujeme rozhovor s panem Ing. Františkem Barákem, předsedou SOVAKu. První 
část rozhovoru byla otištěna v předcházejícím čísle na stranách 161–162.

Stránský: Jak se stavíte k institutu regulá-
tora?

Barák: Musím uvést, že regulaci tak, jak 
je poukazováno, nelze chápat pouze jako 
regulaci ceny vodného a stočného, ale jako 
regulaci oboru. Regulaci, jejímž výsledkem 
bude kontinuální provozuschopnost vodá-
renského majetku, to je trubních systémů, 
úpraven a čistíren, technologických zařízení, 
většinou toho, co nevidíme, protože je uloženo 
pod zemí. Regulace musí zajišťovat dostatek 
zdrojů vody potřebné k výrobě pitné vody, 
realizovat opatření vedoucí k zachování 
a posílení vodních zdrojů, například formou 
budování přehradních nádrží. Regulace musí 
vést k řádným dodávkám kvalitní pitné vody 
a k bezproblémovému čištění městských od-
padních vod. Regulace musí respektovat práv-
ní a technické prostředí oboru, případně vést 
k jeho nápravě. To je regulace vodárenství. 

Jednoduše řečeno, stát se musí postarat 
o zdroje vody a vodárenské společnosti a obce 
musí udržovat provozuschopnou vodovodní 
a kanalizační síť, umožňující kontinuální zá-
sobování obyvatel pitnou vodou. To znamená 
v řeči čísel, ročně investovat do obnovy vodá-
renského majetku v České republice v dneš-
ních cenách minimálně 18–20 miliard korun. 
Ty mohou vygenerovat vlastníci vodárenského 
majetku pouze z ceny nájmu, která je součástí 
ceny vodného a stočného. 

Jakou roli bude hrát regulátor? Musí nutit 
všechny vlastníky zanedbané infrastruktury 
podstatně zvýšit cenu vodného a stočného, 
tak aby bylo možné investovat do rekonstrukcí 
sítí. To tu přece máme, k tomu regulátora ne-
potřebujeme. Stačí důsledně kontrolovat plán 
obnovy v reálných cenách, stačí vymáhat na 
vlastnících vodárenského majetku zodpověd-
nost za jeho stav. Pochybuji o tom, že existuje 
požadavek DG Regio na zřízení regulátora 
oboru vodovodů a kanalizací v ČR. Je zde 
požadavek EK na plnění regulačních opatření, 
což je v dostatečné míře plněno. Mám za to, 
že tak důsledně jako u nás není tento obor 
v Evropě regulován.

Mnohdy nejasné kompetence mezi 4–5 
ministerstvy, kde je problematika oboru vo-
dovodů a kanalizací v ČR řešena, komplikuje 
práci vodárenským společnostem a jejich pro-
voz značně zdražuje, současně ztěžují práci 
evropským úředníkům.

Naše sdružení stejně jako EK usiluje v re-
gulaci vodárenství o jednoho partnera, jeden 
obor na určeném ministerstvu nebo vládního 
koordinátora.

Další dotace z EU do českého vodárenství 
jistě nejsou podmíněny vznikem vodáren-
ského regulačního úřadu. Ten není potřeba, 
jak jsem uvedl, dostatečnou regulaci máme. 
Musíme ji pouze jasně definovat a umístit do 
pavouka státních institucí.

Stránský: Celou dobu existence „výjimek“ 
ze zpoplatnění odvádění srážkových vod argu-
mentujete, že zejména ČD (a pronájmy jejich 
majetku) připravují občany o značné částky 
v platbách za stočné. Na Dnu vody jste však 
již uvedl, že nejvíce by platbami byly postiženy 

obce a kraje. Co Vám vadí na skutečnosti, že 
zaplaceno za stokování a čištění máte (mnoh-
dy dokonce z průměrných údajů o srážkách 
více, než na čistírny doteče díky odlehčení ane-
bo suchému roku)? Opravdu chcete po zrušení 
výjimek snížit stočné PLOŠNĚ až o 30 %? Vše 
je z průměrů, a tedy zdaleka to nebude – díky 
hustotě silnic – platit všude. Jsou obavy, že se 
nic nezmění a sdělíte, že se částka bude dávat 
do obnovy…

Barák: Naši snahou při novele zákona o vo-
dovodech a kanalizacích bylo odstranit vý-
jimky z placení za srážkové vody. Výjimky se 
vztahují na vlastníky dálnic, silnic, místních 
komunikací a účelových komunikací veřejně 
přístupných, zoologické zahrady, nemovitosti 
určené k trvalému bydlení a na domácnosti. 
Naším záměrem bylo novelou zrušit výjimky 
pro vlastníky silnic, dálnic a železnic, ostatní 
výjimky zrušit v horizontu 5–8 let.

Důvod je jednoduchý, náklady za odvá-
dění a následné vyčištění srážkových vod 
z komunikací (většina ze srážkových vod 
projde čistírnami odpadních vod) představují 
stamilióny korun ročně a platí je ve stočném 
všichni připojení spotřebitelé. Výjimky jsou 
diskriminací platících spotřebitelů, výrazně 
zdražují cenu stočného. Navíc vedou k nehos-
podárnému zacházení se srážkovou vodou. Ta 
by měla zůstávat v krajině a dotovat podzemní 
i povrchové zdroje. Zrušení výjimek by nutilo 
vlastníky komunikací budovat retenční nádr-
že, a odvádět velkou část srážkových vod do 
vhodných vsakovacích míst.

Bohužel, v novele zákona platí výjimky 
i nadále, drobná změna snad nastane v tom, 
že České dráhy budou platit za srážkové vody 
z  budov a objektů pronajatých ke komerčním 
účelům. 

Stránský: Jak vidíte postup u „provozně 
souvisejících“ vodovodů a kanalizací? Budou 
koncoví odběratelé platit stejné ceny (pokud 
bude obě sítě provozovat stejná firma)? Opět 
zde bude tlak na zvyšování ceny (dnešní praxe 
je platit vlastníku prodloužení jen symbolické 
nájemné – z čeho se ovšem budou tvořit pro-
středky na obnovu?). Nájemné bude muset 
pokrýt prostředky na obnovu. Opět podstatně 
„zdůkladní“ papírování. Jsou v SOVAKu za-
stoupeni i drobní vlastníci, jejichž sítě nelze 
obnovovat průběžně jako u velkých společností, 
ale museli by své prostředky spořit dlouhá léta, 
než je začnou čerpat? 

Barák: Zákon o vodovodech a kanalizacích 
říká, že vlastníci vodovodů nebo kanalizací 
provozně souvisejících, popřípadě jejich částí 
provozně souvisejících, upraví svá vzájemná 
práva a povinnosti písemnou dohodou tak, 
aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé provo-
zování vodovodu nebo kanalizace. Nedojde-
-li k písemné dohodě, rozhodne o úpravě 
vzájemných práv a povinností mezi nimi 
ministerstvo.

Často se stává, že vlastníka infrastruktury 
(stávající i nové) taková dohoda nezajímá. 
Nechce ji uzavřít. Dokonce mnohé vodoprávní 
úřady jako speciální stavební úřady postupují 
v tomto duchu při kolaudaci (uvádění do 

trvalého provozu) vodních děl a uzavření ta-
kové dohody vlastníků provozně souvisejících 
zařízení nevyžadují. Provozovatel vodovodu 
nebo kanalizace potom nemá k dispozici ani 
písemný doklad, ani pravidla, jak má postupo-
vat (předávat a přebírat vody, za jakých pod-
mínek, jak fakturovat atd.). Mnohdy se potom 
může dostat do situace, že jedná protizákonně. 

To uvádím proto, abych dokumentoval, 
že cena vodárenských služeb u provozně 
souvisejících vodovodů a kanalizací nemusí 
být stejná.

Obnova je stejná pro všechen vodárenský 
majetek, musí ji zajišťovat vlastník. Hlavním 
zdrojem obnovy je cena vodného a stočného. 
Je zřejmé, že malí vlastníci, ať už to jsou obce 
nebo společnosti, nevěnují obnově pozornost.

Stránský: Zajímalo by mě, jestli Sdružení 
řeší problematiku malých a rozptýlených zdro-
jů, na něž není šance získat (legálně) dotace. 

Barák: Jde o specifickou záležitost, mož-
nost využití malých a rozptýlených zdrojů je 
v jednotlivých regionech různá. Zajímavé jsou 
někde malé zdroje pro malé obce nebo společ-
nosti. Naše sdružení se touto problematikou 
zabývá okrajově.

Stránský: Jak chce SOVAK ovlivňovat dru-
hou fázi plánovacího období pro Plány povodí. 
Uvažuje se i o výstavě ČOV pod 1 000 EO. 

Barák: Pro druhou fázi plánovacího období 
pro Plány povodí chceme, aby podkladem 
pro tvorbu Plánů byly aktualizované Plány 
rozvoje vodovodů a kanalizací, které zajistí 
jak aktualizaci potřeb z hlediska čištění od-
padních vod, ochranu vodních zdrojů, tak 
potřebu řešit úpravu pitných vod v souladu 
s požadavky legislativy. 

Výstavba ČOV v obcích pod 1 000 EO je pro 
většinu obcí bez dotací nemožná. Zásadní 
otázkou je i výše kofinancování. Obec musí 
zvážit a případně i zajistit, aby se většina 
obyvatel na kanalizaci připojila. Samozřejmě 
to bude obtížné, neboť výrazně vzroste cena 
vodného a stočného (o stočné, které bude 
vyšší než vodné).

Stránský: BATy platí do roku 2015. Jakou 
podobu budete prosazovat následovně?

Barák: MŽP předpokládá  platnost BATů 
do roku 2015. Později, po zpracování Plánů 
Povodí, má dojít ke zhodnocení stavu kvality 
toků a aktualizace BATů.

Stránský: Neuvažujete o tom, že byste pro-
sazovali, aby se dotace do VH infrastruktury 
(VaK, protipovodňová opatření) administrovaly 
nikoliv na SFŽP, nýbrž na MZe?

Barák: Rozhodnutí o administraci projektů 
OPŽP neovlivní názor SOVAKu.

Stránský: Hodně se mluví o Agendě 2014+. 
Máme však skoro polovinu roku 2013. Jak na 
tom je ČR s konkrétní přípravou. Aby to nedo-
padlo tak, jako v období 2007–2013, kdy jsme 
v roce 2007 nečerpali ani korunu…

Barák: Přípravy na plánovací období  OPŽP 
2014–2020 se zúčastňujeme. Návrh prio-
ritních os předložených MMR a MŽP jsme 
připomínkovali.

Navrhujeme následující směřování podpory 
OPŽP:

Decentralizované čištění odpadních vod 
pro aglomerace pod 2000 EO i u již řešených 
aglomerací.

Řešení samostatného odvádění srážkových 
vod mimo kanalizace.

Generely odkanalizování a zásobování 
vodou lokalit od 2 do 10 tis. obyvatel. Menší 
obce nemají finanční prostředky na koncepční 
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řešení, bez nich často vynakládají investiční 
prostředky nevhodným způsobem (technicky, 
ekonomicky i provozně).

Zajištění kvality dodávané pitné vody včet-
ně ochrany vodních zdrojů. 

Stránský: Obzvlášť v malých lokalitách se 
začínají objevovat snahy ze strany již dříve 
napojených obyvatel se z moderních centrál-
ních systémů dodávky vody, ale i jejího čištění, 
odpojit. Po případném zpoplatnění přípojek 
by ta snaha mohla být ještě větší. Jaká bude 
reakce ze strany provozovatelů?

Barák: Snaha provozovatelů vodárenské 
infrastruktury je stále zlepšovat kvalitu po-
skytovaných služeb jak v oblasti provozu 
vodovodů, tak kanalizací. Úroveň služeb je 
rozdílná mezi jednotlivými provozovateli 
v rámci republiky. Zájmem státu by mělo být, 
aby každý, kdo je napojen na veřejný vodovod 
a kanalizaci, měl zajištěnu úroveň poskytnu-
tých služeb v souladu se zákonem. 

Každý občan rozhoduje o kvalitě použí-
vaných potravin i vody a v  otázce čištění 
odpadních vod musí zajistit odpovídající 

čištění odpadních vod. Takže odpovědnost 
za čištění odpadních vod přebírá on sám 
a sankce za neplnění legislativních požadavků 
půjdou za ním.

Ing. Václav Stránský

V brzké době chci požádat o rozhovor ně-
koho z představitelů Ministerstva životního 
prostředí ČR. Budu proto potěšen, pokud 
mi napíšete otázky, na něž byste rádi znali 
odpovědi tohoto resortu.

Poznámky k vodohospodářskému plánování 
v oblasti péče o morfologickou složku ekologického stavu 
vodních toků

Tomáš Just

Úvodní vysvětlení k pojmům: Z důvodu 
rozumné délky a srozumitelnosti bude v dal-
ším textu místo prkenného oficiálního pojmu 
„morfologická složka ekologického stavu 
vodních toků“ užíváno pojmů „morfologicko-
-ekologický stav“ (zkratka MES), případně jen 
„morfologický stav“ vodních toků. 

Současné nástroje ke zlepšování 
MES ve vodohospodářském 
plánování a jejich nedostatky

Pro první období plánů oblastí povodí byl 
v oblasti péče o MES vodních toků ustaven 
pouze jeden nástroj, a to návrh revitalizač-
ního opatření. V praxi to znamená návrhy 
podélných revitalizací převážně investičního 
charakteru a návrhy výstavby rybích přecho-
dů. Podle jistých kritérií byly tyto návrhy 
v plánech oblastí povodí doporučeny k reali-
zaci v prvním období, nebo zařazeny do tak 
zvaných zásobníků. Je dobře, že se takto revi-
talizacím dostalo jakéhosi místa v plánování. 
Ovšem dnes je zřejmá nedostatečnost tohoto 
jednoduchého pojetí. Jeho významné slabiny 
lze popsat v následujících bodech:

Zatím spočívá plánování jenom v návr-
zích jednotlivých opatření, neobsahuje vize 
žádoucího stavu vodních toků. Plánovací 
produkt tak postrádá perspektivu a spojitost 
a má krátký časový dosah. Formulace návrhů 
opatření je zatížena ohledy na jejich realizo-
vatelnost, takže výsledné soubory návrhů jsou 
nedostatečné v poměru k celkovému souhrnu 
existujících problémů a potřeb v oblasti MES 
vodních toků. Představa cílového stavu úseků 
toků by měla být základní náplní plánování, 
návrhy konkrétních realizačních opatření by 
měly být formulovány až na tomto pozadí. 

Jako užitečné se osvědčilo dělení návrhů 
revitalizačních opatření na návrhy aktuální, 
směřované do daného plánovacího období, 
a návrhy dlouhodobější (zásobníky). Toto 
členění poněkud zmírňuje absenci plánování 
cílového stavu vodních toků a nedostatečnou 
pokryvnost návrhů konkrétních opatření. 
Přesto samo o sobě tyto problémy neřeší. 

Návrhy revitalizačních opatření pro první 
období plánů oblastí povodí byly všeobecně 

stanoveny – vzhledem k celkové úrovni 
morfologické degradace našich vodních toků 
- v rozsahu velmi skromném. Kromě obav 
z obtížné proveditelnosti se asi do jisté míry 
uplatnil zvláštní přístup k výběru návrhů 
opatření, související s klasifikací vodních 
útvarů. Někdy se projevovala tendence chápat 
kategorii silně ovlivněný vodní útvar jako ka-
tegorii zdůvodňující a omlouvající současný, 
nikoliv dobrý stav tohoto útvaru, tedy katego-
rii, v jejímž rámci nejsou potřebná zlepšující 
opatření. Takový přístup je ovšem spekula-
tivní a neodpovídá pojetí rámcové směrnice 
o vodní politice, podle něhož, vzletně řečeno, 
„má být zlepšeno všechno, co zlepšit lze“.

Navrhování revitalizačních opatření také 
mohla zatěžovat formalistická hra na „pře-
klápění klasifikace vodních útvarů“. Hledána 
byla opatření, schopná přinášet úspěch v po-
době posunutí vodních útvarů do kategorie 
dobrého stavu, zatímco opatření ostatní, „běž-

ná“, z věcného hlediska nepochybně důležitá, 
mohla být opomíjena. V oblasti péče o MES 
se jednotlivá opatření s takovou schopností 
hledají těžce.

V době platnosti prvních plánů se pak ještě 
projevuje tendence některé přijaté návrhy 
odsunout doložením jejich neproveditelnosti, 
čemuž mohou sloužit „studie proveditelnos-
ti“. Úseky vodních toků, pro něž z opatrnosti 
nebyl formulován žádný realizační návrh, 
a ty úseky, v nichž se již formulovaný návrh 
prokáže jako nerealizovatelný, se alespoň 
prozatím nevhodně ocitají mimo jakákoliv 
opatření ke zlepšení MES. Tyto problémy 
by byly méně závažné, pokud by plánování 
probíhalo ve dvou vrstvách – nad průběžně 
aktualizovanou vrstvou návrhů konkrétních 
opatření by spočívala vrstva vize cílového 
stavu. 

Nelze ovšem situaci zjednodušit na tvrzení, 
že první plány oblastí povodí jsou špatné 
tím, že nepokrývají celý rozsah morfologické 
degradace našich potoků a řek návrhy inves-
tičních revitalizací. Je jasné, že revitalizace 
mohou i v nejlepším případě řešit jenom 
poměrně malou část problémů MES v celé 
síti vodních toků. Jsou nákladné, pozemkově 
a organizačně náročné (jakkoliv můžeme 
diskutovat o tom, zda by se pro získávání 
pozemků nedalo dělat víc, než se běžně dělá). 
Navíc ve velké části úseků vodních toků, kte-
ré byly v minulosti degradovány technickými 
úpravami, již proběhly samovolné renaturač-
ní procesy natolik, že by bylo nepřiměřené 

Obr. 1. Ve volné krajině i v zástavbě nepřijatelná morfologická degradace drobného vodního 
toku zahloubením, napřímením a opevněním perforovanými tvárnicemi. Jasná kategorie 
A – revitalizace
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a neefektivní provádět jejich zásadní revita-
lizační přestavbu. 

Nedostatkem dosavadního vodohospodář-
ského plánování je to, že nezná jiné cesty 
k lepšímu MES vodních toků než investiční 
revitalizace. Nepracuje se samovolnými 
renaturačními procesy, které evidentně 
představují zásadní potenciál zlepšování. 
Nepracuje se soubory méně intenzivních, 
obvykle neinvestičních vodohospodářských 
opatření k posílení tvarové a hydraulické 
členitosti vodních toků, která jsou schopna 
vhodně doplňovat, usměrňovat nebo přímo 
iniciovat procesy samovolné renaturace. Ne-
pracuje s možnostmi ekologicky modifikované 
správy vodních toků, která by k lepšímu MES 
důsledně směřovala nejen jednotlivými revi-
talizačními stavbami, ale také svým každo-
denním působením v oblastech údržby, oprav, 
popovodňových opatření, protipovodňové 
ochrany, v rámci všech vodoprávních řízení. 
Zde všude se projevuje dosavadní orientace 
plánování na jednotlivosti a nedostatečný 
zájem o vize cílového stavu. 

Spíše technický, přesto však podstatný 
problém spočívá v tom, že pojetí, uplatňované 
v prvním plánovacím období, dostatečně ne-
zohledňuje rozdíly mezi úseky vodních toků 
ve volné krajině a v zastavěných územích, 
resp. v jejich blízkosti. Tyto úseky se právě 
v aspektu morfologického stavu podstatně 
liší jak v možnostech cílových stavů vodních 
toků, tak v řešeních, kterými lze těchto cílů 
dosahovat. Lze říci, že plánování v tomto 
ohledu předběhla praxe Operačního progra-
mu životní prostředí, v němž byl zaveden 
směr 1.3.2, podporující přírodě blízké úpravy 
koryt vodních toků v zastavěných územích. 
Opožděné zavedení a následné rozpačité 
čerpání tohoto titulu, jinak v daných pod-
mínkách dobře postaveného, může souviset 
mimo jiné i s tím, že první období vodohospo-
dářského plánování dostatečně nemotivovalo 
jeho využití. 

V současné době v oblasti zlepšování MES 
chybí účinná vazba mezi plánováním a prů-
běžným výkonem správy vodních toků. Pokud 
je v nějakém úseku vodního toku naplánová-
na revitalizace, bylo by logické, pokud by jí 
průběžná správa kráčela vstříc. Například víc 
než je nezbytně nutné by nevkládala prostřed-
ky do údržby technických úprav a objektů, 
které mají být budoucí revitalizací zrušeny. 
V praxi tato vazba ne vždy přesvědčivě fun-
guje. Například v území autorovy působnosti 
se v nedávné době stalo – v místě, kde bylo 
v POP naplánováno migrační zprostupnění 
pro vodní živočichy, byl bez zajištění prostup-
nosti rekonstruován starý, navíc v podstatě 
zbytečný a nepotřebný jez.

Zásadním systémovým defektem dosavad-
ní struktury plánování – a vlastně celého na-
šeho současného přístupu k otázce vodních 
toků – pak je nepropojenost zlepšování MES 
a posilování protipovodňové ochrany. V do-
savadních plánech oblastí povodí jsou tyto 
dvě oblasti vedeny odděleně, bez vzájemných 
vazeb. Plánuje se buď revitalizační opatření, 
a u toho pak není sledováno hledisko proti-
povodňové ochrany, nebo opatření protipo-
vodňové, které pak není spojováno s žádnou 
snahou hledat příležitosti ke zlepšení MES. 
Hodnotu opatření jedné oblasti nezvětšu-
je, pokud přináší efekty v oblasti druhé, 
což mimo jiné nepříznivě působí v oblasti 
motivace a nastavení hodnotících kritérií 

různých dotačních programů. U technických 
protipovodňových opatření se projevuje jistá 
tendence potlačovat přírodě blízké prvky 
řešení – v nastavení hodnotících kritérií pří-
slušných dotačních programů vycházejí tyto 
prvky jako znevýhodňující balast. V tomto 
ohledu výrazně zaostáváme za pokročilejšími 
zeměmi EU, v nichž dnes patří propojení re-
vitalizací s protipovodňovou ochranou a vy-
užívání přírodě blízkých protipovodňových 
opatření k základům vodohospodářské praxe. 
Je zřejmé, že pokud by se vodohospodářské 
plány musely zabývat nejen konkrétními 
realizačními opatřeními, ale také a hlavně 
cílovými stavy úseků vodních toků, nejspíš 
by byly nuceny vnímat tyto dvě oblasti 
v komplexu.

Náměty k optimalizaci plánovacích 
nástrojů v oblasti MES vodních toků

Je potřeba rozšířit záběr plánování od návr-
hů konkrétních dílčích opatření k představám 
o cílovém stavu úseků vodních toků. Je třeba 
hledat rozmanité cesty, které mohou k těmto 
cílům vést. Vedle investičních revitalizací je 
třeba podporovat využívání dlouhodobého 

působení ekologicky orientované správy vod-
ních toků, procesů samovolných renaturací 
a souborů méně intenzivních, spíše neinves-
tičních zlepšujících opatření. Samostatnou 
plánovací kategorii zasluhují přírodě blízké 
úpravy vodních toků v zastavěných územích. 
Ustavením takové kategorie bude mimo jiné 
učiněn významný krok k propojení péče 
o morfologický stav toků a protipovodňové 
ochrany, neboť potřeba tohoto propojení je 
nejvýraznější právě v zastavěných územích 
a v jejich blízkosti. 

Problematikou se zabývá odborná skupina 
pro vodní ekosystémy Agentury ochrany 
přírody a krajiny ČR. Vstupní náměty již 
předložila (leden 2013) Komisi pro pláno-
vání v oblasti vod MŽP a MZe. V první řadě 
je navrhováno vymezit rámcovou plánovací 
kategorii Úsek vodního toku, vyžadující 
zlepšení morfologicko-ekologického stavu. 
Týká se úseků, které v současné době nejsou 
z morfologického hlediska v dobrém stavu, do 
budoucna však není důvodu je v tomto stavu 
udržovat a naopak je na místě žádat, aby do-
spěly do stavu dobrého, resp. lepšího. Tato ka-
tegorie říká, že daný úsek vodního toku není 

Obr. 2. Litavka u Jinců – degradující tvrdá technická úprava, která neodpovídá poloze vodní-
ho toku mezi loukou a přírodě blízkými plochami s řídkou chatovou zástavbou, navíc tech-
nicky nekvalitní. Potřeba revitalizační přestavby bude vyjádřena přičleněním ke kategorii A. 

Obr. 3. Cidlina ve Středočeském kraji. Koryto řeky je nepřiměřeně a zbytečně důsledně degra-
dováno technickou úpravou. Přitom prostor mezi hrázemi, vyplněný geometricky pravidelnými 
bermami, lze využít k rozvolnění kynety. Úsek vhodný k revitalizaci – kategorie A.
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v dobrém stavu, ale aspoň výhledově v něm 
má být dobrého stavu dosaženo, případně má 
být dosaženo nejbližšího rozumně možného 
přiblížení k takovému stavu.

Jako úsek vodního toku, vyžadující zlepšení 
MES, se zpravidla označí úsek, který v minu-
losti prodělal podélné technické úpravy nebo 
výstavbu příčného objektu, v důsledku čehož 
je morfologicky degradován. Přitom v sou-
časných souvislostech není nezbytně nutné 
úsek v degradovaném stavu ponechávat, resp. 
nadále udržovat, tedy se jeví jako žádoucí do-
sáhnout dobrého stavu nebo alespoň rozum-
ného zlepšení stavu tohoto úseku. (V duchu 
rámcové směrnice je třeba vnímat jako obecný 
požadavek dosažení přiměřeně dobrého stavu 
ve všech degradovaných úsecích. Výjimky by 
měly být věrohodně zdůvodněny – nikoliv 
naopak.)

Vzorem dobrého morfologického stavu je 
přírodní vodní tok, disponující přirozeně 
velkým prostorovým rozsahem, přirozenými 
tvary a rozměry koryt, přirozenou tvarovou 
a hydraulickou členitostí, přirozenou migrač-
ní prostupností, nenarušeným průtokovým 
a splaveninovým režimem. Takový vodní 
tok odpovídá přirozenému morfologickému 
typu, odpovídajícímu danému místu v kraji-
ně a v povodí, a pokud je přiměřeně kvalitní 
voda, bývá také přirozeně bohatě oživen. 
Morfologická degradace, kterou z největší 
části působily právě technické úpravy koryt 
a výstavba příčných objektů, pak znamená 
odchýlení od těchto charakteristik. Vodní 
tok, který je zbaven přirozeného prostorového 
rozsahu, členitosti, prostupnosti, průtokové-
ho a splaveninového režimu, je morfologicky 
degradován a jeho stav by měl být zlepšen – 
a zasluhuje zařazení do popisované kategorie. 

Ponechání v degradovaném stavu by mělo 
být akceptovatelné jenom v některých, jed-
notlivě odůvodňovaných situacích, jako je: 
•	 funkční vodní dílo v dobrém technickém 

stavu, nezbytné a nenahraditelné pro 
zajišťování odůvodněné protipovodňové 
ochrany a stability stávající zástavby, ko-
munikací a podobných objektů;

•	 funkční a využívaný příčný objekt, ak-
ceptovatelný vzhledem k efektivnímu 
omezování nepříznivých vlivů například 
provozováním kvalitního rybího přechodu, 
zábran ve vstupech do MVE atp.;

•	 funkční a využívaná úprava, nezbytná 
a nenahraditelná pro opodstatněné nároky 
říční plavby.
I v těchto situacích je ale třeba požadovat 

alespoň částečná zlepšení stavu, rozumně 
odpovídající existujícím možnostem. 

Rámcovou kategorii pak je vhodné členit ve 
čtyři návrhové realizační kategorie, které již 
naznačují cestu k dosažení cílů: 
A. Úsek vodního toku ve volné krajině, vyža-

dující intenzivnější revitalizační opatření, 
převážně investičního charakteru. 

B. Úsek vodního toku ve volné krajině nebo 
v zastavěném území, v němž bude zlep-
šení MES dosaženo méně intenzivními či 

nesouvislými revitalizačními opatřeními 
(včetně opatření neinvestiční povahy), 
využitím samovolných renaturačních 
procesů a celkově ekologicky zaměřeným 
prováděním správy. 

C. Úsek vodního toku v zastavěném úze-
mí nebo s přímým vlivem na zástavbu, 
vyžadující provedení přírodě blízkých 
protipovodňových opatření (zpravidla 
investičních).

D. Lokální revitalizační opatření, zpravidla 
odstranění nebo zprůchodnění překážky 
v migraci vodních živočichů. 
Návrhové realizační kategorie A (obdoba 

dosavadní jednotné kategorii Návrh revi-
talizačního opatření), C a D se jako dosud 
člení podle naléhavosti a proveditelnosti na 
opatření, navrhovaná pro aktuální plánovací 
období, a na opatření, navrhovaná pro pozděj-
ší dobu (dosavadní zásobníky). Toto členění 
by mělo být stanovováno dle hledisek priority 
(viz dále) a proveditelnosti. U návrhové rea-
lizační kategorie B, jejíž působnost je dlou-
hodobá, není stanovování priorit podstatné. 

Působení návrhu v kategorii B začíná ihned 
v aktuálním plánovacím období, nenese však 
povinnost správce vodního toku provádět 
investiční opatření, vázaná na konkrétní 
plánovací období. Dobu působení, resp. 
dobu potřebnou pro dosažení konkrétně 
popsatelných efektů zlepšení MES v případě 
opatření kategorie B, je zpravidla obtížné 
vymezit, předpokládá se tedy volnější vazba 
na jednotlivá plánovací období. 

Vymezení návrhových realizačních kate-
gorií by nemělo být vnímáno jako netvárné. 
Zařazení určitého úseku vodního toku do 
kategorie B by nemělo vylučovat případné 
provedení revitalizačních opatření, odpoví-
dajících spíše kategorii A, pokud by se takové 
opatření projevilo jako účelné a vznikly pro 
jeho uskutečnění vhodné podmínky. Při 
revizích plánování v dalších plánovacích 
období by pak mělo docházet k „oslabování“ 
kategorizace. Některé úseky, dříve zařazené 
do kategorie A, budou samovolným vývojem 
dospívat do stavu, kdy intenzivní revitali-
zační opatření již nejsou potřebná – takové 
úseky budou převedeny do kategorie B. Vývoj 

Obr. 4. Tento úsek drobného vodního toku byl v minulosti napřímen v rámci zemědělských 
úprav. Koryto však není nadměrně zahloubené a postupně se samovolně rozvlňuje. Zde je 
možné uplatnit "renaturační" kategorii B

Obr. 5. Drobný vodní tok byl před delší dobou degradován napřímením, geometrizovaná 
kyneta byla opevněna kamennou dlažbou. V současnosti se opevnění rozpadá, koryto samo-
volně rozvolňuje, rozvíjí se břehový porost olší. Tento úsek je možné zařadit do kategorie B, 
ovšem s doporučením doplňkových opatření, podporujících změlčování kynety – například 
nepravidelných záhozových figur do dna
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některých úseků kategorie B pak může dospět 
k přijatelnému přírodě blízkému stavu; tako-
vé úseky mohou být vypuštěny i z rámcové 
kategorie. (Tento přístup by se uplatnil také 
v navázání těchto návrhových realizačních 
kategorií na návrhy revitalizačních opatření 
1. plánovacího období. Kromě toho, že by 
nyní plánování mělo rozšířit návrhové ka-
tegorie i do úseků, které třeba z kapacitních 
důvodů nebyly ošetřeny v prvním období, 
četné návrhy revitalizací z prvního období 
by nyní mohly být pokryty kategorií B. Vzhle-
dem k mezitím proběhnuvším renaturačním 
procesům by také některé návrhy revitalizací 
z prvního období mohly být zcela zrušeny.)

Zde uvedený přístup vychází z pojetí rám-
cové směrnice o vodní politice, dle něhož 
obecným je požadavek uvedení úseků vod-
ních toků do dobrého morfologicko-ekologic-
kého stavu, zatímco ve stavu degradovaném 
mohou být udržovány pouze ty úseky, v nichž 
pro to existují dostatečně pádné a zřetelně 
doložitelné důvody. 

Nejspíš by se mohly vyskytnout pokusy, 
vytvořit pro řazení úseků vodních toků k jed-
notlivým návrhovým realizačním kategoriím 
(tedy zejména k rozdělování mezi kategorie 
A a B) nějaký tak zvaně objektivizovaný algo-
ritmus. Přinejmenším autor tohoto příspěvku 
se po nepříliš povzbudivých zkušenostech 
s různými systémy bodové klasifikace stavu 
vodních toků atp. k tomuto směru nekloní. 
Mimo jiné je třeba vzít v úvahu velký rozsah 
úseků vodních toků, které bude třeba posu-
zovat v nějakých reálných termínech. Jako 
použitelný přístup se jeví spíš kategorizace 
úseků na základě expertní rozvahy, podepře-
né co možná nejlepší znalostí terénu. Rozvaha 
bude vycházet ze znaků, podporujících řazení 
úseků vodních toků k návrhovým kategoriím. 
V konkrétních úsecích se budou scházet 
i protichůdné znaky, bude třeba zvažovat 
jejich významnost a stanovovat ty převažující.

Znaky návrhových realizačních 
kategorií
A. Úsek vodního toku ve volné krajině, 
vyžadující intenzivnější revitalizační 
opatření, převážně investičního 
charakteru
•	 technické opevnění odolávající rozpadu 

(zejm. kamenná dlažba, polovegetační 
tvárnice, jiné typy betonových opevnění 
– ve volné krajině jsou tyto typy opevnění 
výrazně méně akceptovatelné než v zasta-
věných územích a v jejich blízkosti);

•	 technicky opevněné je i dno koryta (v situ-
acích, kdy je účelné, aby koryto bylo stabi-
lizováno, ale pro tento účel by postačovalo 
opevnění břehů); 

•	 technické opevnění bude i po rozpadu 
představovat cizorodý prvek, který bude 
nutné z koryta odstranit;

•	 koryto je výrazně hlubší, než by odpoví-
dalo přirozeným morfologickým tvarům; 
sklon koryta a charakter jeho podloží se 
jeví rizikové z hlediska tendence k dalšímu 
zahlubování (hlíny, písčité zeminy…);

•	 zatrubněný vodní tok – obvykle drobný 
vodní tok, proměněný úpravou v trubní 
hlavní odvodňovací zařízení (HOZ);

•	 přítomnost příčných objektů (stupně, 
jezy), nevhodně řešených propustků apod., 
vytvářejících překážky v migraci vodních 
živočichů;

•	 opevněné koryto je tak sklonité nebo proud-

né, že nejeví tendenci k překrytí opevnění 
splaveninami;

•	 v daném úseku je třeba v krátkém časovém 
horizontu dosáhnout významných revita-
lizačních efektů vzhledem k přednostním 
zájmům protipovodňové ochrany nebo 
ochrany přírody (samovolná renaturace by 
byla neúnosně zdlouhavá);

•	 revitalizaci lze provést poměrně snadno 
a s hodnotnými výsledky (např. jsou 
k dispozici vhodné pozemky, v evidenci 
pozemků nebo i fyzicky se zachovalo staré 
koryto z doby před úpravou…).
Do kategorie A mohu být zahrnuty také 

úseky vodních toků, v nichž bude prováděna 
jenom částečná revitalizace, zachovávající 
některé podstatné prvky technické úpravy – 
například říční úseky, které byly v minulosti 
upraveny pro účely plavby a toto jejich vyu-
žití zůstává nadále zachováno. 

B. Úsek vodního toku ve volné 
krajině nebo v zastavěném území, 
v němž bude zlepšení MES dosaženo 
méně intenzivními či nesouvislými 
revitalizačními opatřeními (včetně 
opatření neinvestiční povahy), využitím 
samovolných renaturačních procesů 
a celkově ekologicky zaměřeným 
prováděním správy

V úseku vodního toku této kategorie bude 
převážně ponecháván prostor samovolnému 
rozpadu technických tvarů a opevnění ko-
ryta, jeho zanášení a zarůstání nebo naopak 
vymílání. Tyto procesy mohou být vhodně 
iniciovány, podporovány či korigovány díl-
čími vodohospodářskými opatřeními, aniž 
by bylo nutné přistupovat k revitalizačním 
opatřením intenzivního, investičního cha-
rakteru. Korekční zásahy by měly v první 
řadě potlačovat možné nepříznivé aspekty 
renaturačního vývoje, jako je celkové zahlu-
bování koryta. Určení ke skupině B mohou 
podporovat některé z těchto znaků:
•	 technické opevnění se příhodně rozpadá 

a proměňuje v přírodě blízký materiál ko-
ryta, případně postačuje prosté vysbírání 
uvolněných opevňovacích prvků;

•	 koryto je částečně modifikováno technickou 
úpravou, ale tato úprava nebyla zcela dů-
sledná, takže neznemožňuje další příznivý 
vývoj koryta (koryto je například směrově 

upraveno, ale není technicky opevněno ani 
neúnosně zahloubeno);

•	 méně důsledná, případně již silněji naru-
šená technická úprava koryta není vodo-
právně doložena a není vedena v evidenci 
investičního majetku správce vodního toku;

•	 vodní dílo je natolik narušené, že může 
být prohlášeno za zaniklé – a přenecháno 
převážně samovolnému vývoji k přírodě 
blízkému stavu;

•	 trasa koryta je sice napřímená a břehy čás-
tečně opevněné (s dlouhodobější perspekti-
vou rozpadu opevnění), dno koryta se však 
již vyvinulo do přírodě blízkého stavu;

•	 ke zpřírodnění někdejší technické úpravy 
koryta přispěl růst dřevin, které by bylo 
škoda odstraňovat revitalizačním zásahem;

•	 koryto jeví sklon k zanášení splaveninami 
a detritem, koryto se změlčuje, technické 
opevnění je stabilně překrýváno;

•	 koryto jeví sklon k vymílání do stran, které 
vhodně posiluje jeho tvarovou členitost;

•	 významných zlepšení stavu koryta lze 
dosáhnout méně náročnými opatřeními, 
například nepravidelnými kamennými 
záhozy nebo figurami z dřevní hmoty;

•	 významné akceptovatelné zlepšení stavu 
vodního toku již přinesla povodňová rena-
turace;

•	 úsek již příhodně zrevitalizovali bobři. 
Zařazení do skupiny B by nemělo bránit 

tomu, aby v daném úseku byla provedena 
opatření odpovídající spíše skupině A – po-
kud pro to dalším vývojem vzniknou podmín-
ky a bude to účelné. 

C. Úsek vodního toku v zastavěném 
území nebo s přímým vlivem na 
zástavbu, vyžadující provedení přírodě 
blízkých protipovodňových opatření 
(zpravidla investičních)

Morfologický stav úseků vodních toků 
v zastavěných územích byl obvykle v mi-
nulosti poškozen technickými úpravami 
a výstavbou nevhodných příčných objektů, 
často však ani tyto úpravy neposkytují dosta-
tečnou povodňovou průtočnost. Uvnitř obcí 
nebývají podmínky pro důsledně přírodně 
autentické revitalizace. Většinou je třeba 
provést kompromisní opatření, která posílí 
ochranu před povodněmi a zároveň alespoň 
částečně zlepší morfologický stav koryta. Ty-

Obr. 6. Degradující technická úprava dává Klenici v zastavěném území na Mladoboleslavsku 
vzhled a funkce spíše kanálu, než říčky. Úsek vhodný k zařazení do kategorie C – návrh intra-
vilánové revitalizace, která dle místních potřeb také posílí povodňovou průtočnou kapacitu.
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Obr. 7. Starý, neužitečný jez vytváří v korytě Litavky na Příbramsku překážku v migraci 
vodních živočichů a zbavuje úsek říčky přirozené spádnosti a hydraulické členitosti. Po léta 
se utěšeně rozpadal, takže by časem jako překážka samovolně vymizel (stav na obrázku). Ne-
dávno však byl – nejspíš v rámci rutinní „péče o vodohospodářský majetek“ – opraven, takže 
se stane předmětem plánovací kategorie D. Bude-li ovšem působit zdravý rozum, kategorie D 
v tomto případě nebude realizována výstavbou rybího přechodu, nýbrž odstraněním objektu

pickým řešením tohoto druhu je povodňové 
rozvolnění koryta do přírodě bližších tvarů, 
často doplněné výstavbou objektů technické 
protipovodňové ochrany. V nejstísněnějších 
podmínkách se mohou uplatnit i minimalis-
tní opatření, podporující tvarovou členitost 
koryta – například nahrazení hladkého opev-
nění dna drsnější, přírodě bližší strukturou 
z kameniva. Konstrukce kritéria nerozlišuje, 
zda prvotní pohnutkou návrhu je zlepšení 
MES, nebo posílení protipovodňové ochrany. 
Tato hlediska lze primárně pokládat za rovno-
cenná. Za působení dosavadního Operačního 
programu Životní prostředí (2013) směřuje 
návrh opatření kategorie C ke směru podpory 
1.3.2 (přírodě blízké úpravy koryt vodních 
toků v zastavěných územích).

D. Lokální revitalizační opatření, 
zpravidla odstranění nebo 
zprůchodnění překážky v migraci 
vodních živočichů

Zpravidla bude navrhováno:
•	 odstranění nevhodného objektu, vytváře-

jícího migrační, případně též povodňovou 
překážku, poškozujícího MES vodního toku 
zavzdutím atp.

•	 nahrazení objektu tohoto druhu objektem 
méně problémovým, zpravidla nižším, 
přírodě bližšího charakteru

•	 zprůchodnění migrační překážky výstav-
bou rybího přechodu.
Při soustavné kategorizaci budou zlepšující 

návrhy v některých úsecích vodních toků 
pokládány za prioritní, což bude podporovat 
jejich přednostní realizaci, resp. v plánech 
dílčích povodí zařazení do nejbližšího reali-
začního období. Prioritu lze spatřovat napří-
klad v těchto situacích:
•	 zvláště chráněné území přírody, území 

soustavy Natura 2000;
•	 území zvýšeného zájmu z hlediska zásobo-

vání vodou;
•	 území zvýšeného zájmu z hlediska protipo-

vodňové ochrany;
•	 území výrazně ekologicky a vodohospodář-

sky degradované;
•	 opatření je součástí navrhovaného nebo již 

v částech realizovaného souboru opatření 
a je významné pro dosažení celkových 
efektů tohoto souboru;

•	 opatření typu D, navrhované v úseku vod-
ního toku prioritním z hlediska obnovy 
migrační prostupnosti.

Problémové aspekty kategorizace 
ve vztahu k právní úpravě

Zlepšování MES se obvykle týká úseků 
potoků a řek, které byly v minulosti degrado-
vány vodními díly – podélnými technickými 
úpravami koryt nebo příčnými objekty, vytvá-

řejícími migrační překážky. „Revitalizační“ 
kategorie A obecně předpokládá zrušení 
starého vodního díla v rámci vodoprávního 
řízení, povolujícího revitalizaci. Také u ka-
tegorie B může být nežádoucí vodní dílo 
administrativně zrušeno vodoprávním roz-
hodnutím – a následující vývoj přenechán 
samovolné renaturaci a případným drobněj-
ším vodohospodářským zásahům. Ovšem tato 
možnost je celkově náročná a komplikováná 
možnými intervencemi účastníků řízení. 
Významným půvabem kategorie B by měla 
být možnost administrativně méně nároč-
ných variant vývoje, bez rušení vodních děl 
vodoprávním rozhodnutím. Zde však může 
být, přinejmenším v určitých fázích vývoje 
v dané lokalitě, pociťována jistá kolize mezi 
plánovacím cílem, kterým je vymizení vlivu 
onoho vodního díla, a povinností příslušného 
správce o toto dílo pečovat.

Ponejprv je ovšem třeba zdůraznit, že sa-
motné zařazení určitého úseku vodního toku 
do kategorie B v rámci vodohospodářského 
plánování nemůže být podmiňováno oka-
mžitou překvalifikací vodoprávního stavu 
daného úseku. (Stejně jako zařazení určitého 
úseku vodního toku do plánovací kategorie 
A není podmíněno okamžitým vydáním 
vodoprávního rozhodnutí – to je nutné až 
pro uskutečnění vlastní revitalizační stavby.) 
Zařazení do kategorie B vyjadřuje plánovací 
požadavek výhledového dosažení dobrého 

stavu úseku. Otázka tedy může vzniknout až 
v souvislosti s interpretací onoho zařazení, 
tedy s tím, jaký bude mít vliv na výkon správy 
daného úseku vodního toku. 

Pro zpřehlednění je vhodné popsat možné 
situace a varianty vývoje. Nejspíše zjistíme, 
že rozsah problémů se poněkud zmenší, 
když ponejprv vydělíme dvě situace, v nichž 
již není nutné vodoprávní existenci vodního 
díla řešit:
•	 Úsek byl v minulosti technicky upraven 

nebo přehrazen příčnou stavbou a toto staré 
vodní dílo dosud v některých aspektech 
nepříznivě ovlivňuje MES (napřímená 
trasa, zahloubení koryta…) – což je dů-
vod, proč úsek není rovnou pokládán za 
přírodní. Avšak vodní dílo není doloženo 
vodoprávně a není evidováno jako majetek. 
V některých případech se správci vodních 
toků nebo vodoprávní úřady snaží takové-
mu vodnímu dílu „opatřit nové papíry“. 
Ovšem takový postup nebývá z hlediska 
zlepšování MES efektivní. Vhodnější je 
obvykle setrvat u toho, že vodní dílo vodo-
právně a majetkově neexistuje, tedy úsek 
potoka nebo řeky je z úředního hlediska 
přírodní. Zařazení do kategorie B však re-
flektuje fakticky nadále působící nepříznivé 
vlivy vodního díla a zachovává prostor pro 
případná extenzivní zlepšující opatření.

•	 Vodní dílo překročilo svoji životnost, pří-
padně je již výrazně poškozené a jeho funk-
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ce pozměněné, takže může být v součin-
nosti správce vodního toku a vodoprávního 
úřadu prohlášeno za zaniklé. Toto prohlá-
šení se neděje vodoprávním rozhodnutím 
a není vázáno na vůli jiných subjektů, jako 
jsou majitelé okolních pozemků. Další na-
kládání s úsekem potoka nebo řeky bude 
stejné jako v předcházejícícm případě. 
Pak zůstávají situace, kdy je potřeba v me-

zích návrhové kategorie B řešit negativní vliv 
vodního díla, nadále vodoprávně existujícího:
•	 Vodní dílo bude zrušeno v rámci vodo-

právního řízení, aniž by bylo bezprostřed-
ně fyzicky odstraňováno. Řízení povede 
příslušný vodoprávní úřad nejspíš na 
návrh správce vodního toku a účastní se 
jej oprávnění účastníci. V rozhodnutí může 
být stanoveno, že se vodní dílo přenechává 
samovolnému rozpadu, případně za jakých 
podmínek. 

•	 Vodní dílo bude nadále existovat, ovšem 
jeho správa a údržba bude modifikována 
v zájmu podpory dobrého MES vodního 
toku. Půjde nejspíš o útlum údržby v mor-
fologicky významných aspektech. Při zajiš-
tění nezbytného technicko-bezpečnostního 
standardu a v mezích tolerance případných 
dotčených subjektů může tento vývoj do-
spět do stavu, kdy bude moci být vodní 
dílo prohlášeno za zaniklé. (Tento režim je 
tak jako tak uplatňován u významné části 
technicky upravených vodních toků, kde 
intenzivní udržování vodního díla není 
shledáváno účelným a nejsou na ně pro-
středky).

•	 Vodní dílo bude nadále existovat, ovšem 
v rámci údržby nebo oprav budou optima-
lizovány – ve vztahu k morfologicko-ekolo-
gickému stavu – některé jeho charakteristi-
ky. Nejspíše půjde o úpravy, neovlivňující 
základní funkční charakteristiky, stanovené 
existujícím vodoprávním rozhodnutím 
o daném díle. Například si lze představit, že 
takto bude ekologicky nevyhovující opev-
nění koryta betonovými prvky nahrazeno 
přírodě bližším opevněním z kamenných 
pohozů, záhozů nebo rovnanin. 
Zdá se, že i za současné právní úpravy 

existuje prostor pro aplikaci návrhové reali-
zační kategorie B a nástroje k řešení existence 
vodních děl, která budou z věcných hledisek 
pokládána za nepotřebná a nežádoucí. 

Průmět plánování do průběžné 
správy vodních toků

Zatím nelze říci, že by se v oblasti péče 
o MES systémově promítalo plánování do 
průběžné správy vodních toků. To, že je 
v nějakém úseku plánována revitalizace, 
není vždy vnímáno jako důvod pro to, aby 

do uskutečnění plánovaného opatření byly 
údržba a opravy vodního toku prováděny se 
zřetelem k cíli zlepšení morfologického stavu. 
Například aby se minimalizovala údržba tech-
nických úprav, které budou při revitalizaci 
odstraněny. V novém období plánování je 
třeba tento nedostatek odstranit. Je to mimo 
jiné logickou podmínkou účinnosti návrho-
vé realizační kategorie B, jejíž konstrukce 
je založena právě na ekologické modifikaci 
a zúspornění správy technicky upravených 
úseků potoků a řek. Je nutné ustavit pravidlo 
přizpůsobení výkonu průběžné správy vod-
ních toků cílům, obsaženým v dokumentech 
vodohospodářského plánování. V úsecích 
vodních toků, v nichž je plánováno zlep-
šení morfologicko-ekologického stavu, by 
měly být při údržbě, opravách nebo dílčích 
investicích, včetně opatření po povodních, 
omezeny zásahy, které mohou poškozovat 
MES. Mělo by být minimalizováno omezová-
ní přirozené tvarové a hydraulické členitosti 
koryt, zasahování do přirozených substrátů 
dna a břehů koryta, odstraňování přirozené 
doprovodné vegetace, omezování migrační 
prostupnosti a přirozené proudnosti koryt, 
opravy a údržba nepotřebných a nežádoucích 
prvků technických úprav koryt… Zásahy do 
vodního toku by měly být omezeny na úroveň 

nutnou pro zajištění nezbytné technické a pro-
tipovodňové bezpečnosti staveb v blízkosti 
vodních toků a zejména hloubkové stability 
koryt. Také administrativní správa vodních 
toků by měla být vedena snahou nezhoršovat 
morfologický stav (což se ostatně týká všech 
úseků, ne jenom těch, v nichž jsou plánována 
zlepšující opatření). Správci vodních toků, 
stejně jako vodoprávní úřady, by v rámci ve-
dených řízení například neměli podporovat 
umísťování nových příčných vzdouvacích 
objektů nebo provádění nových technických 
úprav koryt, nesouladných s plánovanými cíli. 
Tato pravidla by měla být zachycena nejlépe 
na úrovni obecně platných předpisů (např. 
prováděcích vyhlášek k vodnímu zákonu, 
resp. k vodohospodářskému plánování) nebo 
alespoň v metodických pokynech příslušných 
ministerstev pro výkon správy vodních toků. 

Ing. Tomáš Just
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Krajské středisko Praha a Střední Čechy
e-mail: tomas.just@nature.cz

Článek sice není recenzovaný, přesto vě-
říme, že vzbudí odezvu. Reakci očekáváme 
do 31. srpna 2013 na stransky@vodnihos-
podarstvi.cz

Koalice pro řeky, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, ČSOP a Česká společnost pro krajinnou ekologii si Vás 
dovolují pozvat ve dnech 10.-12. 10. do Olomouce na konferenci

Říční krajina 2013
Prioritní témata jsou: 

1. Dynamika transportu živin ve vodních tocích a zemědělské krajině
2. Méně známé a neprávem opomíjené („neříční“) složky říční krajiny

3. Fluviální geomorfologické procesy a jejich ovlivňování člověkem
4. Management říční krajiny v posledních 20 letech

Zájemci o aktivní účast mohou zasílat abstrakty přednášek na david.pithart@koaliceproreky.cz

Podrobné informace, registrace a platební pokyny na webových stránkách konference: 

www.koaliceproreky.cz/ricni-krajina
Vodní hospodářství je mediálním partnerem konference
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Ana ly t ica l s tandards and equ ipment NOVÉ KNIHY
CHEMICAL ELEMENTS Compendium
autorského kolektivu ze Slezské technické univerzity v Gliwicích.
Kniha, která navazuje na dvě předchozí vydání v polském jazyce,
je napsána v angličtině.
Přehlednou formou je zde popsána historie prvku, jeho výskyt a výroba,
fyzikálně chemické vlastnosti, sloučeniny, které tvoří, biologické
vlastnosti atd. a také možnosti stanovení různými analytickými metodami.
Součástí knihy jsou tabulky prvků sestavené podle určitých parametrů,
dále také mnohojazyčný slovníček názvů prvků a periodická tabulka
prvků.

ISBN: 978-80-86380-66-7

230 stran, vázaná

náklad 1 000 ks

cena 350,- Kč

PRIETOKOVÉ ELEKTROANALYTICKÉ METÓDY V PRAXI

ERNEST BEINROHR

Kniha je originálně pojatá monografie, současně ji lze brát jako
praktickou příručku pro odborníky využívající elektroanalytické metody
v praxi.
Autor vychází se své bohaté experimentální a publikační činnosti,
v oblasti průtokových analytických metod je špičkou nejen v rámci
Slovenska, ale i v mezinárodním měřítku.

ISBN: 978-80-86380-69-8

120 stran, vázaná

náklad 500 ks

cena 250,- Kč

2theta@2theta.cz www.2theta.cz Tel: 558 732 122, 602 381 940

Dále by Vás mohlo zajímat:

E. Plško: Všeobecná analytická chémia, 193 str, ISBN 978-80-86380-61-2 300,- Kč

Kolektiv autorů: Vzorkování I – Obecné zásady, 130 str, ISBN: 978-80-86380-53-7 350,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez 15%DPH

Kompletní nabídku našich publikací, laboratorních přístrojů
a vzdělávacích akcí naleznete na:

inzerce_Vodni_Hospodarstvi:Sestava 1  5/31/13  9:01 AM  Stránka 1
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Pozvánka: Setkání plavců a vorařů  
na Šumavě

Dne 11. listopadu 1989 byla v Barceloně založena Mezinárodní 
asociace plavců a vorařů (International Timber Raftsmen Associa-
tion). Jejími dobrovolnými členy jsou plavecké a vorařské spolky, 
které vznikly v územích, kde byla v minulosti zastoupena historická 
řemesla a povolání, která souvisela s prací se dřevem, dopravou dře-
va a jeho plavením. Dalším úkolem plaveckých a vorařských spolků 
je pátrání po historických dokumentech a svědectvích o dopravě 
dřeva po vodě, po řekách, potocích i plavebních kanálech, která 
měla rozhodující vliv na začátcích moderní industriální společnosti 
na celém světě.

Po staletí umožňovali plavci a voraři zásobování měst dřevem 
pro stavbu budov, na topení, ale také na stavbu velkých flotil lodí, 
kterými byl objevován a dobýván dosud neznámý svět.

25. května 1992 byly v aragonské Laspuñi na španělské straně 
Pyrenejí vypracovány stanovy nové asociace, které potom byly 
podepsány 6. září téhož roku v italských Benátkách. Na začátku 
existence  Mezinárodní asociace plavců a vorařů bylo jejími členy 
sedm spolků, v současnosti jsou jich již téměř čtyři desítky z jede-
nácti zemí Evropy. 

V roce 2006 se členem Mezinárodní asociace plavců a vorařů stalo 
folklorní sdružení Libín-S Prachatice. Co má společného folklorní 
soubor s plavením dříví? Libín-S Prachatice je spojen již zhruba 
patnáct let s děním u Schwarzenberského plavebního kanálu na 
Šumavě. Přišel tehdy s hranice překračujícím projektem Setkání 
s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu, který v sobě 
spojuje setkání s folklorem z jižních Čech, Horních a Dolních Ra-
kous a z Bavorska, s vyprávěním pohádek z obou stran Šumavy, 
s ukázkami lidových řemesel, ale také s ukázkami plavení dříví či 
práce uhlířů. 

Libín-S přivedl folklor ke Schwarzenberskému plavebnímu kanálu 
po zhruba dvou stech letech. V době, kdy se plavilo dříví ze severních 
úbočí Šumavy Schwarzenberským plavebním kanálem přes hlavní ev-
ropské rozvodí k řece Große Mühl a po ní až k Dunaji, aby se připravilo 
na další dopravu pro císařské hlavní město Vídeň, bylo potřeba pro 
vytažení dříví z vody a ke srovnání do hrání na březích Dunaje zhruba 
300 až 350 plavců. Tolik volných lidí v okolí nebylo, proto pravidel-
ně chodily na plavení u ústí řeky Große Mühl celé skupiny dělníků 
z jižních Čech. Pracovní doba byla od pěti hodin ráno do sedmi večer, 
byla pouze hodinová přestávka na oběd. Nebyla to práce, byla to ob-
rovská dřina. Večer se rozzářily v táboře Čechů ohně, vařila se večeře. 
Ředitel českokrumlovského panství, který plavbu řídil, předpokládal, 
že plavci po celodenní dřině padnou na lože. Mýlil se. Z Čech totiž 
přicházely smíšené skupiny mladých mužů a žen, zpívalo se, vyprá-
vělo, Češi si s sebou přinesli i housle, citery a v Čechách tehdy ještě 
obvyklé dudy (na ně se už v Rakousku nehrálo, dudy byly zapome-
nuty), a tak večer nad ztemnělým táborem se pravidelně rozeznívala 
česká lidová hudba, ba dokonce se i tancovalo. Ředitel panství sice 
nepokládal tanec za ten nejlepší způsob k odpočinutí unavených údů, 
ale překvapeně musel konstatovat, že Češi ráno stojí u vykládacích 
kanálů s plavebními háky, pracují a navíc na nich nejsou vůbec znát 
stopy dlouhého večera a krátké noci. Holt, byli to Češi!

Projekt folklorního souboru postupně přerostl v Šumavský folklor-
ní festival Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu, 
který se v současnosti řadí mezi nejvýznamnější folklorní slavnosti či 
festivaly v jižních Čechách – vedle Jihočeského folklorního festivalu 
v Kovářově, Selských slavností v Holašovicích či  mezinárodních 
folklorních festivalů v Písku a v Českém Krumlově.

Mezinárodní asociace plavců a vorařů spojuje plavce a voraře od 
různých řek a plavebních kanálů, z různých zemí Evropy. Plavci 
a voraři se pravidelně scházejí na mezinárodních setkáních. Tak 
třeba Libín-S Prachatice byl přijat v roce 2006 při mezinárodním 
setkání v saském Muldenbergu, od té doby se v roce 2007 plavci 
a voraři sešli v Kinzingu v Černém lese/Schwarzwaldu v Německu, 
v roce 2008 v aragonské obci Boltaña, v roce 2009 ve východopol-
ském Ulanówě, v roce 2010 v severoitalském Roveretu, v roce 2011 



v severoněmeckém Bremerhavenu, loni 
v katalánské La Pobla de Segur. Hostitelem 
letošního mezinárodního setkání bude Libín-
-S Prachatice.

Mezinárodní setkání plavců a vorařů se 
nebude konat poprvé v České republice. 
V roce 2001 se plavci a voraři setkali v Praze, 
hostitelem jim bylo Sdružení vltavanských 
spolků Vltavan. 

Setkání plavců a vorařů v roce 2013 bude 
však mimořádné. Při těch předchozích se 
plavci a voraři z různých zemí setkali v Ka-
talánsku, v Itálii, v Sasku, ve Finsku, v Koru-
tanech, v Aragonsku, ve Švédsku, v Černém 
lese, ve Francii, v Kanadě, ve Slovinsku, 
v Polsku, krátce vždy v jednom státě. Schwar-
zenberský plavební kanál prochází po území 
České republiky a Rakouska, mezinárodní 
setkání ŠUMAVA – BÖHMERWALD se bude konat na území dvou 
států – České republiky a Rakouska.

4. července 2013 se sjedou plavci a voraři do Prachatic. První 
společné setkání bude při slavnostní večeři, kdy večer vystoupí 
i folklorní soubor Libín-S Prachatice. 

O den později, v pátek 5. července, se kolona autobusů přesune 
do Horních Rakous. Dopolední program začne ve Schläglu, plavce 
přivítá sám opat premonstrátského kláštera Schlägl Martin Felhofer, 
poté organizátoři připravují exkurzi do klášterního pivovaru, do 
klášterního muzea, do expozice o životě na Šumavě ve dvoře Maier-
hof, do muzea ozvučných nástrojů v nedalekém Haslachu, dojde 
na ochutnávku klášterního piva. Delegace jednotlivých plaveckých 
spolků, z každého spolku maximálně dva členové, se zúčastní valné 
hromady Mezinárodní asociace, přijdou tedy o zajímavý doprovodný 
program. Odpoledne bude už pro všechny – přímo na česko-rakous-
kých hranicích mezi českou Zadní Zvonkovou a hornorakouským 
Sonnenwaldem bude ukázka plavení palivového dříví v úseku, který 
v loňském roce rekonstruovala Správa Národního parku a Chráněné 
krajinné oblasti Šumava za spolufinancování z prostředků Evropské 
unie.  Večer už budou znovu plavci v Prachaticích. 

Program větší částí sobotního dopoledne 6. července bude na 
Jeleních Vrších. Tam chce Libín-S Prachatice ukázat program Šumav-
ského folklorního festivalu Setkání s tradicí na Schwarzenberském 
plavebním kanálu – bude se hrát, zpívat a tancovat, „libíňáci“ by 
chtěli do programu aktivně zapojit své hosty, kteří na setkání při-
jíždějí v lidových krojích, v oděvech plavců, mezi plavci jsou často 
i členové folklorních souborů. U horního portálu plavebního tunelu 
na Jeleních Vrších se budou vyprávět pohádky z obou stran Šuma-
vy – česky a hornorakousky. Na Jeleních Vrších se bude konat malé 
tržiště, na které přijedou jihočeští lidoví řemeslníci. A samozřejmě, 
dojde na plavení dříví – plavebním kanálem se budou plavit klády 
– dlouhé dříví, žádné třísky či polínka. Členové souboru Libín-S Pra-

chatice chystají i plavecké soutěže. S nimi se pomalu bude blížit 
i závěr setkání. Po návratu do Prachatic se bude konat slavnostní 
průvod účastníků setkání, v jehož závěru soubor Libín-S Prachatice 
předá za účasti prezidenta Mezinárodní asociace plavců a vorařů 
Àngela Porteta i Boixareu zástupcům organizátorů příštího setkání 
z lotyšského Strenči nové putovní symboly mezinárodních setkání.

Neděle 7. července bude posledním dnem mezinárodního setkání 
plavců a vorařů ŠUMAVA – BÖHMERWALD 2013. Členové souboru 
Libín-S Prachatice chtějí představit svým přátelům i nedaleké město 
zapsané na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO – Český Krumlov. Český Krumlov bude v letošním roce 
ještě více mezinárodním městem než jindy – bude jedním z měst, 
vedle Freistadtu, Bad Leonfeldenu a Vyššího Brodu, kde se bude 
konat hornorakouská zemská výstava. Mezinárodní setkání plavců 
a vorařů bude doprovodnou akcí zemské výstavy. V Českém Krum-
lově ve svém domě na Latráně v roce 1804 zemřel tehdejší čestný 
občan císařského hlavního města Vídně, čestný občan královského 
hlavního města Prahy i občan českokrumlovský, rodák z nedale-
kých Chvalšin, stavitel Schwarzenberského plavebního kanálu 
a Vchynicko-tetovského kanálu, královský a knížecí zeměměřič Josef 
Rosenauer. U příležitosti 200. výročí úmrtí Josefa Rosenauera byla 
na Rosenauerově domě odhalena pamětní deska. Položením věnce 
u pamětní desky bude ukončen program mezinárodního setkání 
plavců a vorařů  ŠUMAVA – BÖHMERWALD 2013, plavci a voraři 
se rozjedou do svých domovů v různých koutech Evropy.

Ing. Hynek Hladík
Česká 677

383 01 Prachatice
tel.: 602 272 442

e-mail: hladik.hynek@iol.cz 
www.schw-kan.com





NAVRŽENO PRO 
EFEKTIVNÍ ČERPÁNÍ 
PODZEMNÍ VODY
Kompletní řada ponorných čerpadel pro čerpání podzemní  
vody navržená pro optimální účinnost s dlouhou životností  
a nízkými nároky na údržbu.

- Široký výkonový rozsah
- Standardní provedení všech součástí z korozivzdorné oceli
- Snadná instalace, nízké náklady na servis
- Dlouhá životnost i v náročných podmínkách
- Ponorné motory MS a MMS speciálně vyvinuté pro čerpadla SP
- Volitelná ochranná jednotka motoru MP204
- Volitelný frekvenční měnič CUE
- Možnost vzdáleného řízení čerpadel (GRM)

Technická data
Motory: od 0.25 kW do 250 kW
Průtok (Q) max: 470 m3/h
Dopravní výška (H) max: 650 m
Teplota kapliny: 0 °C to +60 °C
Průměr: 4“ do 12“
Třída krytí: IP68
Max. hydraulická účinnost: 83%


