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O referendu den před volbami

Dnes je čtvrtek, zítra začínají volby. Proto se tyto mé řádky k Vám 
dostanou až po volbách. Původně jsem o tom, co mě na politické 
situaci u nás tíží, chtěl psát v předchozím čísle. Ale pak jsem si řekl, 
že bude lepší, když to téma odložím tak, aby vyšlo až po nich. Nebudu 
tak snad nikým obviňován z politické agitky v odborném časopise.

To slovo odbornost je důležité. Chtěl bych hodně, kdybych od politi-
ků očekával, že budou odborníky anebo si ty odborníky zaplatí z peněz, 
které na ten účel mají vyčleněné? Pokud by byli zodpovědnými odborní-
ky, nebrali by si za rukojmí občany, které mnohé strany a politici chtějí 
nechat rozhodovat v obecných referendech. Šíři oblastí, o nichž bychom 
prý měli rozhodovat my, občané, někteří navrhují tak velkoryse, že si 
myslím, že by pak funkce poslance, politika byla zbytečná. Slyším‑li 
ty, kteří za institut referenda tolik plédují, tak si vždy vzpomenu na 
moji matku, která, když bylo vyhlášeno referendum k našemu vstupu 
do EU, se ho nezúčastnila s odůvodněním, že neví jak.

Dovolávání se rozumnosti našince, že by se jistě rozhodoval stej-
ně zodpovědně jako Švýcar, mě utvrzuje, že pán, co to tvrdí, nezná 
nás a naše instituce nebo Švýcary a jejich instituce! Že to srovnání 
pokulhává, svědčí obecně známé rozhodování švýcarských soudů ve 
věci Mostecké uhelné. Svědčí o tom i má speciální zkušenost z ne-
dávné návštěvy Švýcarska: s tamním kamarádem jsme šli na nákupy. 
Nejdříve do jednoho nákupního centra a pak do sousedního, kam 
kamarád ověnčený zbožím z prvního obchodu vstoupil, aniž by zboží 
někam odložil nebo někomu hlásil. Ptal jsem se ho, jestli nebude mít 
u pokladny problémy. Nechápavě odpověděl: „Proč bych měl mít 
problémy, vždyť jsem to zboží koupil jinde?!“ Je možné nás srovnávat 
se Švýcary? Já tvrdím, že nikoliv! Bohužel! Na rozdíl od Švýcarů, kteří 
v referendu odmítli týden dovolené navíc, bychom si my ten týden 
s chutí odsouhlasili.

Pokračuji: předesílám, že o rozsahu církevních restitucí i o tom, jak 
byly prosazeny, mám svoje pochybnosti, ale vrcholně populistické 
a mířící na nízké pudy člověka jsou výkřiky některých o tom, že k věci 
budou prosazovat všelidové referendum.

Na referendech je nebezpečná právě myšlenka, že nejlepší je, když 
vládne většina. Ale už James Madison – jeden z otců zakladatelů USA 
– někdy před dvě stě lety říkal: Největším nebezpečím pro demokracii 
je dlouhodobá vláda většiny.

A na závěr si dovolím ocitovat ještě pana Ludwiga Erhardta, který 
po druhé světové válce položil základy německého ekonomického 
zázraku: „Existují tři kategorie lidí, které, upřímně řečeno a velice 
zdrženlivě vyjádřeno, nemohu prostě ani vystát. Jsou to pragmatici, 
oportunisté a konformisté.“ Hezky řečeno. Uvidíme, co nás po volbách 
čeká. V té souvislosti mi vytanuly na mysl verše pana Hašlera, které 
ho stály život v koncentráku:

Vltavo, Vltavo voděnko hluboká,
pověz mi, co bude do dne a do roka,
pověz mi, co voda přinese,
pověz mi, co voda odnese?

Ing. Václav Stránský
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Vodní koridor Dunaj – Odra – Labe z hlediska vodního 
hospodářství 

Jaroslav Kubec

V poslední  době  skloňují  politici  termín 
Dunaj – Odra – Labe až nápadně často. Zne-
važující tón a klišé typu „megalomanský pro-
jekt“ či „ekonomický nesmysl“ je dnes slyšet 
méně – dominují spíše pozitivní odezvy. Po 
letitém mlčení by to mohlo být pro entuziasty 
projektu vítané zjištění. Přesto se k náhlému 
„přílivu přízně“ stavím obezřetně. Především 
se  obávám,  že  záměr  není  po  letech  jeho 
ignorování dostatečně připraven, aby obstál 
na vrtkavém a nepředvídatelném politickém 
„kolbišti“. Chybí přesvědčivé argumenty, které 
by odolaly nečekanému „odlivu zájmu“, až se 
„korouhvička“ politické přízně obrátí. Po le-
tech ignorování či dokonce „karikování“ toho-
to záměru nelze takové nebezpečí podceňovat. 
Jsem proto přesvědčen,  že právě dnes  je 

vhodný čas k věcnému vysvětlování  funkcí 
záměru,  ale  také  k  upozorňování  na  jeho 
možné slabé stránky. Platí to především pro 
jeho dopravní roli – ta se však dotýká téma-
tického zaměření tohoto časopisu jen okrajově 
a nebudu se jí zabývat. Průplav Dunaj – Odra 
– Labe není v současném pojetí pouhou do-
pravní  cestou,  ale víceúčelovým projektem. 
Mimodopravní funkce by se měly projevovat 
zejména ve sféře vodního hospodářství. Kon-
krétně jde o vlivy koridoru na ochranu před 
povodněmi, na  vodohospodářskou bilanci, 
na  využívání  obnovitelných  energetických 
zdrojů a na  revitalizaci  toků a vlhkých bio-
topů. Proto  se namísto  označení  „průplav“ 
prosazuje výstižnější termín „vodní koridor“. 
Přes  změnu  tohoto označení však  současné 
řešení uvedeným vodohospodářským  funk-
cím vyhovuje  jen částečně. Z  toho důvodu 
se  v  dalším opírám především o  koncepci 
studie,  zpracované na zakázku Ministerstva 
průmyslu a ochodu ČR [13], a nikoliv o trasu 
„oficiálně“ hájenou. Tato koncepce byla zalo-
žena na variantách, důsledně respektujících 
vodohospodářské  funkce.  Jedná  se  ostatně 
dodnes  o  nejnovější  pokus  o  optimalizaci 
řešení vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe 
(v dalším jen koridor DOL). 

Specifikace vodohospodářských 
funkcí koridoru DOL 

Zlepšení protipovodňové ochrany
Při navrhování průplavů platila zásada „ne-

utrálního“ vztahu k povodňové problematice. 
Průplav  neměl  zhoršovat  průběh  povodní 
a sám jimi neměl být ohrožován. Extrémními 
průtoky neovlivňovaný plavební provoz  se 
pokládal za přednost průplavního řešení. Ka-
tastrofální velká voda na moravských tocích 
v červenci 1997 však nastolila otázku, zda by 
nebylo vhodné zapojit vodní cestu, jejíž trasa 
v dlouhých úsecích sleduje toky Moravy, Beč-
vy a Odry (nebo prochází přímo koryty těchto 
řek), do ochrany před povodněmi. Ukázalo se, 
že taková možnost je reálná a dokonce velmi 
účinná. Může mít tři formy:

První formou je vedení části povodňového 
průtoku průplavními úseky, tj.  odlehčení 
souběžných říčních úseků. Průtok, který se dá 
bezpečně převádět, vyplývá z těchto vstupů:
1. Návrhový příčný profil je dimenzován po-
dle požadavků plavby a vykazuje plochu 
207,5 m2 při hloubce 5 m. S jeho zvětšením 
kvůli převádění části povodní se nepočítá.

2. Dno v průplavních zdržích  je vodorovné, 
takže se v nich při převádění průtoku vy-
tvoří křivka snížení, přičemž kóta hladiny 
nad  každým  stupněm  bude  odpovídat 
hydrostatickému vzdutí. V dalších profilech 
„proti proudu“ bude postupně vyšší. 

3. Rychlost proudění musí být limitována tak, 
aby nedocházelo k narušování břehového 
opevnění,  dimenzovaného podle  potřeb 
plavby. Neměla by  tedy překročit 2 m·s-1. 
Z toho vyplývá maximální převáděný prů-
tok 415 m3·s-1. Kritický  je úsek  těsně nad 
každým stupněm. Tam však bývá aplikován 
větší profil, takže se dá hovořit o průtoku až 
500 m3·s-1.

4. Převáděný průtok musí  být  samozřejmě 
propouštěn  horním  ohlavím plavebních 
komor,  což  předpokládá  instalaci  vhod-
ných horních vrat – např. klapkových. Při 
uvažované hloubce 4,5 m nad záporníkem 
a šířce plavební komory 12,5 m činí kapa-
cita nezahlceného přepadu cca 250 m3·s-1. 
Při dvojitých plavebních komorách je tedy 
kapacita  přepadu  stejná  jako  průtočná 
kapacita průplavních zdrží. Pokud by byly 
v první  fázi zřízeny  jednoduché plavební 

komory, může  být  vybudováno  alespoň 
horní ohlaví druhé komory. 

5. V průběhu převádění  části povodňového 
průtoku dojde k přerušení plavebního pro-
vozu, ať už pro vysoké rychlosti proudění 
či  kvůli  snížené podjezdné výšce mostů. 
K přerušení dochází  i na  říčních úsecích 
koridoru při překročení nejvyššího plaveb-
ního stavu, který by měl odpovídat průtoku 
jednoleté povodně. Zájmy vodní dopravy 
a povodňové ochrany se  tedy nedostávají 
do konfliktu za předpokladu, že k odvádění 
průtoků do průplavních úseků dojde jen při 
povodních vyšších než jednoletých. 
Průběh křivek snížení ve zdržích pro různé 

průtoky se dá určit podle Bachmetěvova vzor-
ce [1]. Některé výsledky, získané při určitých 
zjednodušeních,  které  zaručují přiměřenou 
bezpečnost získaných hodnot (např. opatrnou 
volbou  součinitele  drsnosti)  uvádí obr. 1, 
ze  kterého  se  dá  odečíst  zvýšení  hladiny 
v průplavní zdrži ve vzdálenosti L od stupně 
v  závislosti na převáděném průtoku. Délka 
zdrží  se  pohybuje  zpravidla  okolo  15  km, 
takže se při jejich „protiproudním“ konci dá 
očekávat zvýšení hladiny o 3,6 m (při průto-
ku 500 m3·s-1). To by  si  teoreticky vyžádalo 
mírné zvýšení hrází průplavu. Jejich koruna 
je totiž ve výši jen 1,5 m nad hydrostatickou 
hladinou. Prakticky to však bude  jen zřídka 
potřebné, neboť „protiproudní“ část zdrže je 
zpravidla v zářezu. Nejdelší průplavní  zdrž 
mezi stupněm Rokytnice a stupněm Střelice 
na labské větvi má být 43 km dlouhá. Při pře-
vádění cca 300 m3·s-1 (takový průtok by se – při 
obdobné povodni,  jaká nastala  v  roce 1997 
– dal odvádět z Moravy pod ústím Moravské 
Sázavy) by došlo na  jejím  „protiproudním“ 
konci ke  zvýšení hladiny asi  o 3,8 m. Tam 
však je hydrostatická hladina 5 i více metrů 
pod terénem. Určité navýšení hrází by bylo 
potřebné spíše ve střední a „dolní“ části této 
dlouhé zdrže, kde je i normální hladina nad 
terénem.
Pro představu o dosažitelné míře odlehčení 

toků  jsou  charakteristické  údaje  o  kulmi-

Obr. 1. Průběh hladin v průplavních zdržích s vodorovným dnem v závislosti na převádě-
ném průtoku
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nacích povodňového průtoku  z  roku  1997 
v lokalitách, kde by se odlehčení uplatnilo:
Morava – Moravičany  625 m3·s-1

Morava – Olomouc   760 m3·s-1

Morava – Kroměříž  1 034 m3·s-1

Bečva – Přerov   838 m3·s-1

Dalo by se hovořit o snížení kulminačních 
průtoků asi o polovinu a o podstatném sní-
žení  povodňového  ohrožení  v  uvedených 
lokalitách. Samozřejmým předpokladem  je 
trasování koridoru podle studie z roku 2006 
[13], neboť zatím hájená trasa odvedení části 
průtoků do průplavních úseků většinou nevy-
hovuje – např. mezi vrcholovou zdrží oderské 
větve a Přerovem, kde je vedena vysoko nad 
údolím Bečvy (dokonce za cenu vyšších in-
vestičních nákladů).
Druhým příspěvkem k ochraně před po-

vodněmi  je zvýšení průtočné kapacity říč-
ních úseků, kterými koridor DOL prochází. 
U menších  toků  se dá hovořit  spíše o prů-
plavních zdržích, kterými je převáděn vodní 
tok. Příčný profil tedy odpovídá průplavnímu 
profilu a dno je vodorovné. Příslušné hladiny 
je možno odečítat z obr. 1. Podobně je řešen 
průplav Mohan – Dunaj  v úseku,  kde  trasa 
vede řekou Altmühl. U koridoru DOL by  to 
platilo např. pro úseky vedené Tichou Orlicí 
či Moravskou Sázavou a do jisté míry také pro 
Odru nad ústím Opavy  (zdrž  jezu Lhotka). 
Kulminace povodně z roku 1997 dosáhla sice 
na Odře v profilu Svinov 688 m3·s-1,  takový 
průtok by se však touto asi 4,5 km dlouhou 
zdrží dal bezpečně převést, připustíme-li při 
průchodu povodně v jezovém profilu hladinu 
asi o 1 m vyšší než hydrostatickou. Za podob-
ných předpokladů by průplavní profil vyhověl 
i  v  6  km dlouhé  zdrži  hranického  jezu na 
Bečvě. Kulminace z  roku 1997 dosáhla  sice 
v Teplicích nad Bečvou 950 m3·s-1, má však být 
plánovaným poldrem snížena na 650 m3·s-1.
Jiná situace je na řece Moravě pod soutokem 

s Bečvou (jezové zdrže Bělov, Spytihněv, Ne-
dakonice, Hodonín a další). Tam bude účelné 
použít o 10 m širší profil, což by bylo v sou-
ladu jak se šířkou řeky Moravy v současném 
stavu, tak s vyhláškou Ministerstva dopravy 
č.  222/1995  Sb.,  která  požaduje  u  říčních 
úseků plavební dráhu 50 m širokou. Příčná 
plocha vzorového příčného profilu pak dosa-
huje 257,5 m2. Předpoklad vodorovného dna 
zůstává v platnosti a příslušné křivky snížení 
lze vypočítat podobným postupem, jaký byl 
použit pro sestrojení obr. 1. Vyplývá z nich, 
že by se za jistých předpokladů dalo počítat 
i s průtokem 900–1 000 m3·s-1.
Je samozřejmé, že popsaná opatření (vedení 

části průtoku průplavními úseky a zvyšování 
kapacity říčních úseků) mohou vyvolat obavy 
ze zhoršování povodňové situace, tj. ze zvy-
šování kulminačních průtoků v návazných 
„poproudních“  úsecích.  Tomu  se  však  dá 
zabránit, neboť: 
1. K  aktivaci  protipovodňové  funkce  bude 
v  souladu s uvažovanou etapizací dochá-
zet od Dunaje k severu. Ve stejném směru 
budou  vznikat  souvislá  protipovodňová 
opatření, zajišťující dostatečnou kapacitu.

2. Průtoky paralelními průplavními úseky je 
možno v poměrně velkém rozsahu regulo-
vat, a to jak z hlediska jejich velikosti, tak 
z hlediska časového průběhu. Dá se využít 
i rozdílných postupových rychlostí povod-
ňové vlny ve vlastním toku a v paralelním 
průplavu ke snížení kulminace.

3. Nelze samozřejmě uvažovat jen o neškod-

ném odvádění povodní, ale také o snížení 
objemu povodňových vln, resp. o kompen-
zaci omezení inundací.
Poslední z uvedených bodů souvisí s třetí 

formou  protipovodňové  funkce  koridoru, 
tj.  s výstavbou poldrů. Tato výstavba může 
probíhat – a probíhá – samozřejmě nezávisle. 
Koridor  však nabízí  její  racionalizaci.  Jeho 
těleso může místy fungovat jako boční nebo 
i čelní hráz poldru a oddělovat od jeho prosto-
ru důležité komunikace, obce apod. Ve studii 
z roku 2006 [13] byly specifikovány dvě takové 
možnosti, a to v lokalitách Teplice nad Bečvou 
a Dubicko pod Zábřehem.
Lokalita  Teplice  nad Bečvou  byla  před-

mětem zájmu dávno, a to nejprve jako vhodný 
profil pro zřízení „klíčové” nádrže v povodí 
Moravy nad ústím Dyje, později jako profil pro 
zřízení poldru. Úvahy o koridoru DOL vedly 
k novému pohledu na poldr. Vyplýval ze sku-
tečnosti, že v blízkosti poldru má být vrcho-
lový zářez na rozvodí Dunaje a Odry, takže je 
možno očekávat přebytek výkopových hmot. 
Mohly by být být cíleně deponovány do příčné 
hráze a do násypového tělesa koridoru podél 
pravého břehu Bečvy až k obci Hustopeče. 
Toto zemní těleso by omezilo zátopu tak, aby 
nebyly dotčeny ani důležité komunikace (sil-
nice I/35 a elektrifikovaná hlavní trať z Hranic 
do Púchova), ani obce Milotice a Hustopeče 
nad Bečvou. Objem takto vymezeného poldru 
by při maximálním nadržení na kótě 266 až 
267 m n. m. mohl dosáhnout asi 57 mil. m3. 
Tím by se dosáhlo snížení kulminace povodně 
z roku 1997 (950 m3·s-1) asi na 500 m3·s-1. Dále 
by se snížily náklady na uložení přebytečného 
materiálu z vrcholového zářezu.
V  současné  době  se  výstavba  poldru 

připravuje.  Jeho koncepce  je podle aktuali-
zovaného Investičního záměru z roku 2008 
obdobná: uvedené komunikace a obce  jsou 
však chráněny jednoúčelovou podélnou hrá-
zí, jejíž průběh není se záměrem DOL koordi-
nován. Zeminy pro výstavbu podélné i příčné 
hráze mají být pořízeny z materiálových jam. 
Poměr mezi  objemem poldru  (38 mil. m3) 
a značnou kubaturou hrází  (1,5 mil. m3)  je 
poměrně nepříznivý (činí 25,3) a je příčinou 
poměrně  vysokého  investičního  nákladu 
(1,9 mld. Kč). Nevelký ochranný objem má 
umožnit snížení kulminace povodně z roku 
1997 na 650 m3·s-1,  což  se příznivě projeví 
jen na Bečvě, sotva však na řece Moravě pod 
ústím Bečvy. Výhod komplexního řešení se 
tedy nedosahuje. Otázkou zůstává, zda bude 
dodatečně – v případě výstavby koridoru – 
možné objem poldru účelně zvětšit.
Poldr Dubicko by se dal snadno zřídit díky 

tomu, že těleso koridoru ohraničí jeho okraj 
na západní straně, takže by zátopa nezasáhla 
elektrifikovanou hlavní  trať 270  (Česká Tře-
bová – Přerov). Maximální hladinu je možno 
uvažovat na kótě 271,5 m n. m. nebo mírně 
vyšší, což by zabezpečilo objem 35–45 mil. m3 

v závislosti na vymezení zátopové plochy na 
východním okraji poldru, kde by bylo nutno 
nízkou  hrázkou  oddělit  lokality Hrabová 
a Vitošov a  zejména obec Leštinu. V  tomto 
případě by bylo možno využít hráze jakožto 
zemního  tělesa pro přeložku  silnice  II/315, 
která  by  vyloučila  průjezd  těmito  obcemi. 
Získaný objem by velmi účinně transformo-
val i katastrofální povodeň z července 1997, 
jež kulminovala průtokem cca 625 m3·s-1 při 
celkovém objemu povodňové vlny přes 350 
mil. m3. Dá se vycházet z dokumentace pro 

dříve uvažovaný poldr Mohelnice (asi 6 km 
po proudu od Dubicka), který měl mít objem 
27 mil. m3 a snížil by kulminační průtok na 
cca 410 m3·s-1. 
Vedle uvedených dvou poldrů by zachytily 

část povodňových průtoků  také  intervenční 
nádrže,  související  s  rolí  koridoru  ve  sféře 
vodohospodářské bilance. Je samozřejmé, že 
výsledný efekt vyplyne z optimální koordina-
ce jednotlivých opatření.

Příspěvek ke zlepšení vodohospodářské 
bilance
Představy o využití koridoru DOL pro zlep-

šení vodní bilance na území ČR se většinou 
spojují s přívodem dunajské vody do oblastí 
ohrožených suchem. Názory na takové opat-
ření se v minulosti měnily ve velmi širokých 
mezích, resp. doslova od extrému k extrému.
První náměty se objevily již ve čtyřicátých 

letech [6] a týkaly se rozvoje závlah na jižní 
Moravě s využitím dunajské vody, přečerpá-
vané na stupních průplavu (tehdy se jednalo 
skutečně o  „čistokrevný“ průplav, oddělený 
od říčních toků). V šedesátých letech pano-
valo přesvědčení,  že převod vody z Dunaje 
do povodí Moravy, Odry a Labe představuje 
jedinou možnost udržení pozitivní  bilance 
v  těchto oblastech, neboť plánované nádrže 
již  po  roce  2000  nebudou  stačit  rostoucí 
spotřebě vody pro rozvoj průmyslu a země-
dělství. Prognózy [4] vycházely z domněnky 
o  téměř neomezeném růstu  „socialistického 
hospodářství“. Nejednalo  se  ovšem pouze 
o kvantitativní  stránku věci. Předpokládalo 
se též (a to v podstatě správně), že výstavba 
nádrží bude využívat stále méně výhodných 
přehradních profilů,  takže  se přečerpávací 
systém stane postupně výhodnější i z hlediska 
měrné ceny zajištěné vody. Hlavním prota-
gonistou byl tehdy Dr. Oldřich Vitha, DrSc., 
který  byl  odbornou  i  politickou  autoritou. 
Časem – a zcela pochopitelně – se přehnané 
prognózy ukázaly  jako nereálné. Začalo  se 
uvažovat s menším objemem čerpání. To ved-
lo k obavám, že v některých „přechodných“ 
úsecích (na hranici mezi úsekem, kde se voda 
převádí čerpáním proti toku, a nad ním leží-
cím úsekem s přirozeným proudem) dojde 
k dlouhodobému poklesu průtoku na nulu 
a ke zhoršení kvality vody. To vedlo k návrhu 
komplikovaných režimů čerpání [12]. Dnes 
se na základě zkušeností z průplavu Mohan 
– Dunaj (průplav MD) ukazuje, že tyto obavy 
nebyly opodstatněné, tehdy však tyto poznat-
ky nebyly k dispozici. Došlo k opačnému ex-
trému, který velmi dobře charakterizuje např. 
fundovaná  studie  o  perspektivě  vodního 
hospodářství v povodí Moravy [11]. Ta sice 
zahrnuje  také  „Vodohospodářsko–dopravní 
soustavu DOL“, avšak předpokládá, že o její 
realizaci rozhodne jakýsi „deus ex machina“ 
– a  to patrně až budou vyčerpány všechny 
možnosti  výstavby konvenčních nádrží  (tj. 
záměrů  s  prokazatelně méně  příznivými 
měrnými náklady). 
Paralelně s tímto názorovým vývojem u nás, 

vznikla v Německu myšlenka převádění du-
najské vody do nedostatkové oblasti v povodí 
řek Regnitz a Mohan s využitím budovaného 
průplavu MD. To se stalo inspirací pro aplikaci 
podobné koncepce i v ČR [10]. Tato inspirace 
je aktuální i dnes, neboť německý projekt byl 
úspěšně dokončen a  funguje uspokojivě  již 
20 let. Oba záměry jsou si podobné a pokud se 
v některých ukazatelích liší, je situace obvykle 
příznivější pro koridor DOL:
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1. Průplav MD odebírá vodu z Dunaje v pro-
filu Kelheim,  kde  je  k  dispozici  střední 
průtok 364 m3·s-1. Při poklesu průtoku pod 
140 m3·s-1  je  třeba  čerpání  vody přerušit 
a potřebné nároky (pro plnění plavebních 
komor  a pro  vodní hospodářství)  zajistit 
krátkodobě z intervenčních nádrží. Koridor 
DOL může vodu odebírat z profilu, kde má 
Dunaj střední průtok 1 990 m3·s-1. Hranice, 
kdy by bylo  třeba odběr přerušit, nebyla 
zatím stanovena; předběžně se navrhovalo 
1 200 m3·s-1 v letním a 900 m3·s-1 v zimním 
období  [12]. Výhodou  je,  že hydrologický 
režim Dunaje pod Vídní  je více ovlivněn 
alpskými přítoky než  v Kelheimu,  takže 
zpravidla nedochází  k nízkým průtokům 
v Dunaji  a  na  řekách  v  dosahu  korido-
ru DOL  současně. Podmínky pro koridor 
DOL  jsou  tedy nesrovnatelně příznivější. 
Vedle  toho  existuje u koridoru DOL  jistá 
negociační výhoda spočívající v tom, že by 
se čerpání vlastně mohlo – paradoxně – pro-
vozovat i bez odběru přímo z Dunaje. Mohlo 
by být založeno na využití průtoků Dyje (ze 
zdrže existujícího jezu v Břeclavi), protože 
v povodí Dyje existují účinné akumulační 
prostory. Navíc se nabízí využití „interních“ 
zdrojů. Princip využití interních zdrojů si 
zaslouží, aby byl v dalším blíže vysvětlen.

2. Čerpací stanice na stupních průplavu MD 
mají kapacitu 5 x 7 = 35 m3·s-1, přičemž 2 
z  instalovaných čerpadel  jsou dostatečná 
pro krytí nároků proplavování a zbývající 
3  slouží  vodohospodářské  funkci,  tj.  pře-
vedení vody do vodohospodářsky pasivní 
oblasti (foto 1). Dimenzování čerpacích sta-
nic vychází z využívání levného proudu, tj. 
z čerpání pouze v nočních hodinách. Střed-
ní odběr tedy činí asi třetinu z instalované 
kapacity. U dvou stupňů na řece Altmühl 
byla  instalována  reverzní  soustrojí,  která 
za příznivějších průtoků dodávají  proud 
do sítě. U dalších stupňů na výstupní větvi 
jsou  pouze  čerpadla,  protože  přirozený 
přítok do příslušných zdrží je zanedbatelný, 
pokud vůbec nějaký. U koridoru DOL  se 
uvažuje [13] v úseku od Dunaje k Přerovu 
s  kapacitou  asi  50 m3·s-1,  a  dále  k Odře 
a k Labi s kapacitou přiměřeně nižší. Hod-
nota 50 m3·s-1 nevyplývá z vyšších nároků 
na proplavování. Většina plavebních komor 
nebude mít při předpokládaném provozu 

větší nároky než 4–8 m3·s-1,  což by se při 
nočním  čerpání  dalo  uspokojit  čerpadly 
s kapacitou 12–24 m3·s-1. Budoucí nároky 
vodního hospodářství zatím nejsou známy. 
Rozhodující  pro  volbu  vyšší  kapacity  je 
tedy skutečnost, že i do vrcholových zdrží 
koridoru DOL může  přitékat  v  hydrolo-
gicky příznivých obdobích určitý přítok, 
který  může  být  výhodně  energeticky 
využit  –  zejména  na  úseku  od  Přerova 
k Dunaji. Proto by měla a mohla být – na 
rozdíl od průplavu MD – všechna soustrojí 
v  čerpacích  stanicích  reverzní. Představu 
o nárocích na čerpání a o možném využití 
energie např. u  stupně Uherské Hradiště 
znázorňuje obr. 2. Tento stupeň je na prů-
plavním úseku, odbočujícím z řeky Moravy 
u stávajícího jezu Spytihněv, takže je možno 
vycházet z křivky překročení průtoků pro 
spytihněvský  vodočet. V  jeho  profilu  je 
třeba zajistit dostatečný průtok pro plnění 
plavebních komor na daném úseku (dejme 
tomu 6,7 m3·s-1 při cílovém provozu) a pro 
vodohospodářské odběry z řeky Moravy – 
např. 10 m3·s-1. Příslušné množství není za 
nejnižších průtoků k dispozici a musí být 
zajištěno přečerpáváním na  stupni.  Platí 

tedy Qpř = 6,7 + 10,0 = 16,7 m
3·s-1.  Při 

soustředění  čerpání  na  8 nočních hodin 
musí  být  kapacita  čerpadel  trojnásobná, 
takže bude  činit  50 m3·s-1. Dále  je nutno 
zachovat přiměřený (nedotknutelný) průtok 
v paralelním toku – např. Q330d = 11,3 m

3·s-1 

= Qned. Při vyšších přirozených průtocích 
se může čerpané množství  snižovat  a při 
průtoku Qpř + Qned = 28 m

3·s-1 se čerpání 
zcela přeruší. Při dalším růstu průtoků už 
může reverzní čerpací stanice fungovat jako 
elektrárna, a to až do využití plné hltnosti, 
tj. 50 m3·s-1 (rozdíl mezi hltností v turbino-
vém a kapacitou v čerpacím provozu zatím 
zanedbejme). Objem vody, který bude třeba 
přečerpat (Vpř), je dán plochou lichoběžníka 
1234, zatímco objem energeticky využitelné 
vody (Ve) charakterizuje obrazec 2567. Již na 
prvý pohled je zřejmé, že plocha Ve je pod-
statně větší než plocha Vpř. Čerpací systém 
je tedy v daném úseku zřetelně energeticky 
pozitivní. Z obr. 2 je zřejmé, že při průtocích 
nižších než Q330d by v paralelním úseku ne-
byl – při zjednodušeném pohledu – zaručen 
nedotknutelný průtok. Tato nesnáz je však 
snadno odstranitelná – např. mírným pro-
dloužením doby čerpání za extrémního su-
cha. U říčních stupňů není třeba s hodnotou 
Qned uvažovat. Za připomínku stojí, že průtok 
50 m3·s-1 nevyvolá v typových průplavních 
profilech žádné velké výkyvy hladiny, a to 
ani při  čerpadlovém,  ani při  turbinovém 
režimu, jak je dokumentováno v obr. 1.

3. K  zajištění nároků při  přerušení  odběru 
z Dunaje slouží u průplavu MD celkem 6 
intervenčních nádrží s celkovým objemem 
135,5 mil. m3. Na průplav je přímo napojena 
pouze nádrž Roth (objem 10 mil. m3), která 
může být dotována také dunajskou vodou – 
ostatní jsou odkázány na plnění z poměrně 
malých toků. Další nevýhodou je, že ani ná-
drž Roth není napojena na vrcholovou zdrž, 
nýbrž na níže položenou zdrž Eckersmüh-
len. Nemůže  tedy účinně  redukovat kolí-
sání hladiny ve vrcholové zdrži, vyvolané 
režimem nočního čerpání. Proto bylo nutno 
v návaznosti na vrcholovou zdrž zřídit další 
pomocnou nádrž Dürrloh (objem 2 mil. m3), 
která  tento úkol plní. U koridoru DOL by 
se vystačilo pravděpodobně pouze se třemi 
intervenčními nádržemi,  jejich objem by 

Foto 1. Stupeň Beilngries na průplavu Mohan – Dunaj. Vpravo od plavební komory, překo-
návající spád 17 m, je čerpací stanice s 5 soustrojími s kapacitou 5 x 7 m3s-1

Obr. 2. Stanovení objemu přečerpávané vody a energeticky využitelné vody (stupeň Uherské 
Hradiště)
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však mohl v cílovém stavu být řádově větší 
než v případě průplavu MD (pokud by si 
to nároky vodního hospodářství vyžádaly). 
Všechny by mohly být doplňovány i vodou 
z Dunaje a dvě z nich by byly přímo na-
pojeny na obě vrcholové zdrže. I z tohoto 
hlediska nabízí koridor DOL lepší možnosti.

4. Průplav MD je naopak výhodnější z hledis-
ka čerpací výšky, která činí od Dunaje k vr-
cholové zdrži 67,8 m, zatímco u koridoru 
DOL je třeba počítat při čerpání od Dunaje 
k  vrcholové  zdrži mezi povodím Dunaje 
a Odry s výškou cca 137 m a k vrcholové 
zdrži  na  labské  větvi  dokonce  s  výškou 
cca  212 m.  Tento  handicap  je  však  jen 
zdánlivý. Je třeba uvážit, že těžiště nároků 
na vodu bude v případě koridoru DOL nej-
spíše v oblasti jižní Moravy či ve slovenské 
oblasti Záhorie. Ty leží jen asi 30 až 60 m 
nad hladinou Dunaje (průplavem MD pře-
váděná voda směřuje naopak až za rozvodí). 
Důležitá je také skutečnost, že zdrojem vody 
pro  systém nebude pouze Dunaj,  ale  již 
zmíněné interní zdroje.
Námět na využití interních zdrojů je zalo-

žen na tom, že z povodí, kterými prochází ko-
ridor DOL (Morava nad Dyjí, Odra, Labe nad 
Vltavou),  odtéká nezanedbatelné množství 
vody, které se však dá konvenčním způsobem 
– tj. výstavbou nádrží – jen těžko zachytit. Pro 
výstavu nádrží se sice nabízejí profily morfolo-
gicky výhodné, avšak z hydrologického hledis-
ka málo účinné – anebo naopak. Koridor může 
takové lokality zájemně propojit a zajistit tak 
účelnou redistribuci interních zdrojů tak, aby 
voda pokud možno neodtékala „bez užitku“ či 
dokonce ve  formě škodlivých povodní. Tato 
myšlenka má za sebou již dlouhý vývoj [8, 9, 
13], zaslouží si však, aby byla i dále pozorně 
sledována a zpřesňována. 
Při redistribuci vnitřních zdrojů se využívá 

tří hlavních principů. Jsou to:
1. Gravitační  zachycení  vyšších  průtoků 
v hydrologicky výhodných profilech. To je 
možné na řece Moravě pod Zábřehem (pro-
střednictvím zdrže koridoru na kótě 273 m 
n. m.), na Bečvě pod Valašským Meziříčím 
(prostřednictvím vrcholové zdrže mezi Du-
najem a Odrou na kótě 275 m n. m.), na Odře 

pod Odrami  (prostřednictvím  téže  zdrže) 
a na Tiché Orlici pod Letohradem (z menší 
nádrže,  spojené štolou s vrcholovou zdrží 
mezi Dunajem a Labem na kótě 350 m n. m.). 
V prvém a druhém případě by bylo vhodné 
zvýšit objem zachycené vody pomocí poldrů 
Dubicko a Teplice nad Bečvou. 

2. Přivedení  zachycených průtoků k dosta-
tečně velkým akumulačním (intervenčním) 
nádržím.  K  tomu může  sloužit  jednak 
přivaděč od vrcholové zdrže oderské vět-
ve  přes  uvažovanou  vyrovnávací  nádrž 
Heřmánky k velké nádrží Spálov na Odře, 
jednak štola od nádrže na Tiché Orlici pod 
Letohradem k  existující  nádrží  Pastviny 
(případně k vyrovnávací nádrži Nekoř). Na 
vzdutí nádrže Pastviny navazuje uvažovaná 
nádrž Klášterec na Divoké Orlici. Připojení 
profilu pod Zábřehem k nádrži Hoštejn na 
Březné zajistí trasa samotného koridoru. 

3. Akumulace vody ve velkých intervenčních 
nádržích na Odře u Spálova,  na Březné 
u Hoštejna a na Tiché Orlici u Klášterce. 
Všechny  tři nádrže byly zahrnuty do dří-
vějších koncepcí, resp. do územních plánů 
jako plochy morfologicky  a hydrologicky 
vhodné pro  akumulaci povrchových vod 
(LAPV).  Jejich zatím uvažovaný objem  je 
však přiměřený ročním odtokům v daných 
profilech, tj. je omezený a nevyužívá mimo-
řádně příznivých morfologických podmí-
nek. Pokládají se přesto za nádrže klíčové. 
Při jejich zahrnutí do systému přívodu du-
najské vody a redistribuce interních zdrojů 
v rámci koridoru DOL se může jejich objem 
podstatně zvětšit a jejich efekt (nadvýšení 
průtoků) několikanásobně zvýšit. Ve všech 
případech se jedná o nádrže, jejichž zřízení 
si vyžádá jen minimální vyvolané investice.
Výstižné  srovnání parametrů uvedených 

tří  nádrží  podle  konvenční představy  a po 
jejich  začlenění do  systému koridoru DOL 
uvádí tab. 1. Mezi konvenčními záměry uvádí 
tabulka  také nádrž Vestřev  (jakožto největší 
v povodí Labe nad Vltavou) a nádrž Hanušo-
vice na Moravě, které se dnes také připisuje 
klíčový význam. Vynechána je naopak dříve 
uvažovaná nádrž Teplice nad Bečvou, místo 
níž má být zřízen pouze nevelký poldr. 

Z  tabulky  vyplývá,  že  funkční  připojení 
zvětšených nádrží  Spálov, Hoštejn  a Kláš-
terec ke koridou slibuje –  i při  rezignaci na 
problematické nádrže Hanušovice a Vestřev 
–  násobné  zvětšení  „ovládaného“  povodí 
a příslušného odtoku (či průtoku). Vzhledem 
k možnému disponibilnímu  objemu  (také 
násobně většímu) a k využití přečerpávané 
vody z Dunaje se dají očekávat také nesrovna-
telně větší efekty pro vodní hospodářství při 
citelně menších měrných nárocích na zábor 
území (což je dáno velkou střední hloubkou 
nádrží). Nádrž Spálov,  která  by mohla  být 
v cílovém stavu bezkokurenčně největší vodní 
nádrží v ČR, může být rezervou pro bilance 
na Odře i Moravě, ale díky koridoru DOL i na 
Labi. Umožňuje  to  dlouhá  „hanácká“  zdrž 
mezi Lipníkem nad Bečvou a Střelicemi (do 
níž je možno vodu ve „špičkách“ napouštět, 
aby mohla  být  v  období  levného  proudu 
dále  čerpána  labskou větví).  Jedná  se  tedy 
o sofistikovaný systém, jehož úspěšné řízení 
jistě  zvládne moderní  informační  technika. 
V každém případě se nabízí přechod od kon-
venčních metod zajišťování vodohospodářské 
bilance ke zcela novému pojetí.
Je samozřejmé, že realizace intervenčních 

nádrží i přivaděčů k nim může probíhat v li-
bovolně malých „krůčcích“ (etapách) v sou-
ladu  s nárůstem nároků na vodu. Všechny 
tři nádrže se nacházejí v blízkosti těch úseků 
koridoru, kde  je možno očekávat velké pře-
bytky výkopového a výrubového materiálu. 
Jejich hráze mohou  s výhodou  sloužit  jako 
jejich deponie.

Využívání obnovitelných zdrojů energie
Obr. 2  dokumentuje,  že  provoz  reverzní 

přečerpávací  stanice  u  charakteristického 
stupně mezi  Dunajem  a  Přerovem  není 
z energetického hlediska pasivní: objem vody, 
využitelné pro výrobu obnovitelné energie, 
je  zřetelně vyšší než objem vody,  kterou  je 
nutno přečerpávat. Proporce  se však u  jed-
notlivých stupňů a úseků liší, a to v závislosti 
na hydrologických podmínkách,  na  spádu 
stupňů  (u  vyšších  stupňů  jsou  nároky  na 
vodu pro proplavování vyšší, a to i při aplikaci 
úsporných nádrží) a také v souvislosti s výší 
vodohospodářských nároků. Celková bilance 

Nádrž

Konvenční koncepce Koncepce v rámci koridoru DOL

Tok (profil)
Plocha 
povodí 
(km2)

Stř. 
roční 
odtok
(mil. m3)

Stř. 
průtok 
(m3s-1)

Kóta 
max. 
hladiny 
(m n. m.)

Objem  
(mil m3)

Ovládané 
profily

Plocha 
povodí 
(km2)

Stř. roční 
odtok
(mil. m3)

Stř. 
průtok 
(m3s-1)

Kóta max. 
hladiny 
(m n. m.)

Objem  
(mil m3)

Spálov Odra 
(Spálov) 316,44 92,715 2,94 435,0 285,00

Odra
(Odry) 413,15 116,683 3,70

500,0 1 582,14
Bečva (V. 
Meziříčí) 988,72 413,122 13,10

Hoštejn Březná 
(Hoštejn) 126,50 56,134 1,78 400,0 165,80 Morava 

(Zábřeh) 1 327,79 501,422 15,90 cca 430,0 cca 250,00

Hanušovice Morava 
(Hanušovice) 217,20 127,090 4,03 502,0 135,00 Nákladná nádrž (vyžadující mj. přeložku železnice v délce 25 km), bez 

možnosti připojení k systému koridoru DOL

Vestřev

Labe
(Kunčice) 120,56 101,231 3,21

400,0 210,01 Nákladná nádrž (vyžadující mj. demolici více než 500 objektů,  přeložku 
silnice I/16 atd.), bez možnosti připojení k systému koridoru DOLKalenský p.

(Vestřev) 68,20 18,291 0,58

Klášterec  Div. Orlice
(Klášterec) 155,15 100,284 3,18 550,0 74,12

Div. Orlice
(Nekoř) 183,78 114,791 3,64

cca 570,0 cca 130,00T. Orlice
(Lanšperk)

cca 
250,00

cca 
94,608 cca 3,00

Třebovka
(Hylváty) 196,02 35,320 1,12

Celkem 1 004,05 495,745 15,72 869,93 3 359,46 1 275,946 40,46 1 962,14

Tab. 1. Srovnání parametrů nádrží podle konvenční koncepce a koncepce v rámci koritodu DOL
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Foto 2. Mělká pobřežní zóna, zřízená v rámci modernizace Středozemního průplavu u obce 
Mannhausen v Německu – příklad rozsáhlého umělého vlhkého biotopu 

vychází  při  střízlivých předpokladech  [13] 
takto:
1. V úseku od Dunaje  k Přerovu  je  bilance 
výroby a spotřeby ve fyzických jednotkách 
(kWh/rok) kladná. V důsledku náročnějších 
vyšších stupňů mezi Přerovem a Ostravou 
se  saldo  snižuje,  zůstává  však pozitivní. 
Negativní vliv mají vysoké stupně na labské 
větvi od Přerova k Labi – projeví se tím, že 
v  cílovém  stavu by bilance  ve  fyzických 
jednotkách byla přibližně vyrovnaná.

2. Z hlediska nákladů by byla kladná bilance 
zachována  i  v  cílovém stavu, neboť  cena 
noční energie na čerpání je nižší než cena 
energie vyrobené. 
V době,  kdy  se  prosazují  další  a  v  pod-

statě  „neregulovatelné“  obnovitelné  zdroje 
(sluneční a větrná energie), je třeba hodnotit 
energetický provoz koridoru DOL podle jeho 
regulační  schopnosti,  jež  je dána  (v daném 
případě ovšem jen přibližně) součtem příkonu 
a výkonu. Soustředění čerpání na noční ho-
diny nemusí být striktním pravidlem, neboť 
čerpací provoz může být zahájen anebo přeru-
šen téměř kdykoliv. Totéž platí o turbinovém 
provozu. V obou případech ovšem platí určité 
limity: při vyšších průtocích by např. nebylo 
ani zahájení čerpání, ani zastavení turbinové-
ho provozu rozumné, resp. reálné.
Daleko  větší  příspěvky  k  energetickému 

systému nabízejí přivaděče k výše uvedeným 
intervenčním nádržím. Na nich mohou být 
díky velkému  rozdílu hladin a  téměř úplné 
nezávislosti na okamžité hydrologické situaci 
zřízeny  výkonné  a  pohotové  přečerpávací 
vodní elektrárny, a to zejména těsně u těchto 
nádrží. Příkladem může být přehrada Spálov, 
u níž se uvažuje v konvenčním řešení s pře-
čerpávací vodní elektrárnou výkonu 535 MW 
při hltnosti turbin 650 m3·s-1. V rámci koridoru 
DOL by mohl být  tento výkon zvýšen díky 
vyššímu spádu a větší účinnosti vyrovnávací 
nádrže Heřmánky až asi na 1 000 MW. Jedna-
lo by se o nejvýkonnější přečerpávací vodní 
elektrárnu v ČR.

Revitalizace toků a obnova vlhkých 
biotopů
Nelze přehlížet  současné  snahy o návrat 

vodních toků do jejich přirozeného stavu – ať 
již  jsou  rozumné, nebo  spíše  emocionální. 
Ruku v  ruce  s nimi zaznívají kritické hlasy 
proti realizaci koridoru DOL. Na výrazy typu 
„betonové  koryto“  či  „jizva  na  tváři  české 
a moravské krajiny“  je proto  třeba  trpělivě 
odpovídat a zdůrazňovat, že také v této sféře 
může být funkce koridoru DOL přínosná, a to 
např. takto:
1. Při  převádění  části  povodňových  prů-
toků  paralelními  průplavními  úseky  se 
nepochybně zmírní nároky na průtočnost 
paralelních říčních úseků, což jejich revi-
talizaci – či jejich přiblížení k přírodnímu 
stavu – nepochybně usnadní.

2. Průplavní úseky nemusejí mít nutně charak-
ter technicistně navržených koryt. Mohou 
naopak vytvořit přirozené vodní prostředí 
a  obnovit  vhodné  podmínky  pro  rozvoj 
fauny a flóry  tam, kde příslušné biotopy 
v důsledku civilizačních tlaků (intenzifika-
ce zemědělství apod.) zanikly. Průkopníky 
v  tomto  směru byli  projektanti  průplavu 
Mohan  – Dunaj,  kteří  přišli  s  koncepcí 
umělých vlhkých biotopů ve formě mělkých 
pobřežních zón, lemujících plavební dráhu. 
Tento přístup se uplatnil i jinde, např. při 

rozšiřování německého Středozemního prů-
plavu (Mittellandkanal). Tam byla zřízena 
např. rozsáhlá mělká pobřežní zóna u obce 
Mannhausen  (foto 2),  rozkládající  se  na 
ploše cca 70 ha. Vznikla ve snaze o alespoň 
částečné  obnovení původních podmínek 
v  oblasti  Drömling,  kde  byly  původní 
mokřady a luční plochy v 18. a 19. století 
proměněny soustavnou meliorací na ornou 
půdu. Pobřežní zóna u obce Mannhausen 
je  dnes  cennou oblastí  pro  rozvoj  fauny 
a flóry a slouží zejména ptačí populaci, ať 
již  jako hnízdiště nebo útočiště pro  tažné 
druhy. Svým plošným rozsahem nápadně 
dominuje nad vlastním průplavem, který 
se na  snímku ztrácí  za pobřežní vegetací 
v popředí (dá se hovořit o „jizvě“?).
Je  tedy možno právem předpokládat,  že 

koridor DOL přispěje k vodnímu hospodářství 
i tím, že „přivede vodu do krajiny“.

Je využití vodohospodářských 
funkcí koridoru DOL aktuální?
Uvedená  specifikace vodohospodářských 

funkcí může nepochybně vyvolat i skeptické 
reakce a otázky. Proč je třeba budovat účinný 
protipovodňový systém, když se dá vystačit 
např.  s  lokálním  ohrázováním  obcí?  Proč 
vytvářet podmínky pro krytí mnohonásobně 
vyšších bilančních nároků, když akutně nic 
nehrozí a můžeme spolehnout na konvenční 
postupnou výstavbu nádrží?
Myslím, že na takové pochyby se dá odpo-

vědět krátce – a o to důrazněji:
1. Koridor DOL není žádným jednorázovým 

záměrem, a to ani z hlediska dopravního. 
Nejedná se ani zdaleka o průběžné propo-
jení Dunaje, Labe a Odry  (snad až někdy 
v daleké budoucnosti, pokud vůbec), nýbrž 
o napojení ČR na konzistentní síť vodních 
cest nejkratší možnou cestou, tj. k Dunaji. 
Hesla typu „křižovatka tří moří“ a podobně 
jsou jen naivními frázemi, které navíc škodí, 
protože se od nich odvíjí představy o „mega-
projektu“, „gigantické stavbě“ apod. Mimo-
chodem: investiční náklady nejpotřebnější 
první etapy mezi Dunajem a jižní Moravou 
nedosáhnou ani 10 % nákladů cílových.

2. To platí  analogicky  také o vodohospodář-

ských funkcích – které je třeba chápat jako 
ucelený, avšak po etapách realizovatelný 
program. Z údajů o možných akumulačních 
prostorech (tab. 1) vůbec nevyplývá, že je 
třeba již v prvních fázích programu je vy-
budovat. Jde spíše o to, že takové možnosti 
jsou reálné a nesporně optimální, takže by 
vývoj k  jejich využití měl směřovat. Není 
otázkou, jak rychle, či jak pomalu. Je potřeb-
né se pouze vyhýbat zdánlivě nenákladným 
slepým uličkám (viz otázka poldru Teplice).

3. Předmětem živé diskuse je dnes klimatická 
změna a způsob, jak se na ni připravit [14]. 
Pasivní čekání není jistě rozumné, zatímco 
razantní strategie, počítající s včasným vyna-
kládáním velkých investičních prostředků je 
málo reálná (a navíc je spojena s nejistotami). 
Z  tohoto hlediska nehrozí  ovšem vazba 
budoucích vodohospodářských potřeb na re-
alizaci koridoru DOL žádným „unáhlením“. 
Je  třeba si všimnout několika  skutečností. 
Parametry  jednoúčelové vodní  cesty  (roz-
měry příčného profilu) jsou téměř stejné bez 
protipovodňové funkce nebo s přihlédnutím 
k této funkci. Aktivace této funkce se tedy 
nabízí  téměř zadarmo. Čerpací  stanice na 
stupních jsou potřebné i pro plavební provoz 
– aby vyhověly vodohospodářským požadav-
kům, musí mít pouze větší kapacitu (i když 
ne všude: roli hraje i vhodné dimenzování na 
turbinový provoz). U intervenčních nádrží je 
v tab. 1 uvedena jejich cílová velikost, která 
v prvních etapách nemusí být zdaleka vyu-
žita. Problém je vlastně jediný. Je potřebná 
koordinace odborníků ze sféry dopravy a ze 
sféry vodního hospodářství. Ta zatím chybí. 
Je však naléhavá zejména z toho důvodu, že 
trasa koridoru DOL shodou okolností prochá-
zí oblastmi, kde se jeví budoucí nepříznivé 
vlivy klimatické změny včetně nedostatku 
vody jako nejpravděpodobnější [5]. Není to 
výzva?
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Souhrn
Za patou vzdušního svahu hrází může při vzestupném proudění 

vody v nesoudržných zeminách dojít ke vzniku vnější sufoze, zte-
kucení nebo hydraulického prolomení. Stanovením kritérií vzniku 
uvedených jevů se zabývala v minulosti řada autorů. V článku je 
provedeno zhodnocení starších výzkumů a srovnání jejich výsledků 
s výsledky vlastních laboratorních pokusů. V Laboratoři vodohospo-
dářského výzkumu na Fakultě stavební VUT v Brně bylo provedeno 
cca 320 testů zaměřených na stanovení podmínek vzniku vnější 
sufoze, ztekucení a hydraulického prolomení nesoudržných zemin. 
Výsledky pokusů byly statisticky zpracovány, zhodnoceny a porov-
nány s výsledky publikovanými zejména staršími autory.

u

1. Úvod
Vzestupné proudění podzemní vody v nesoudržných základových 

zeminách, zejména na vzdušní straně vzdouvacích staveb nebo pro-
tipovodňových prvků (obr. 1), představuje proces, který může v dů-
sledku vyplavování jemných částic vést k rozvoji lokálních filtračních 
deformací, nejčastěji formou sufoze, ztekucení nebo hydraulického 

prolomení. Progresivní rozvoj lokální deformace pak může vést až ke 
globální poruše a celkové ztrátě stability konstrukce. 
Uvedené typy filtračních deformací – sufoze, ztekucení, hydraulické 

prolomení – často nelze od sebe jednoznačně oddělit, lokální hydraulic-
ké prolomení vede k sufozi či ztekucení, dílčí sufoze může předcházet 
ztekucení apod. K hydraulickému prolomení může dojít tehdy, jestliže 
v propustné vrstvě vznikne vztlak vedoucí k místnímu prolomení po-
kryvu a ke vzniku trhliny. Tou voda vysakuje značnou rychlostí, v okolí 
místa prolomení může dojít ke ztekucení zeminy, popř. vnější sufozi. 
Ztekucení nastává u stejnozrnných zemin s číslem nestejnozrnnosti 
cca CU < 20. Vnější sufoze vzniká vyplavením jemných částic z objemu 
zeminy. Je charakteristická pro nestejnozrnné zeminy s vyšším číslem 
nestejnozrnnosti CU > 10. V případě středně nestejnozrnných zemin 
s 10 < CU < 20 mohou nastat oba uvedené jevy. 
Voda prosakující zeminou vyvolává objemové zatížení reprezento-

vané objemovou sílou γW J, kde γW  je měrná tíha vody a J je hydraulický 
gradient. 
Vyjádřením podmínek, při nichž dochází k rozvoji filtračních de-

formací, se v minulosti zabývala celá řada autorů. Jedná se především 
o vyjádření vztahů pro stanovení hodnot kritického hydraulického 
gradientu  JC, popř.  kritické filtrační  rychlosti vC,  které představují 
kritéria pro posouzení vzniku vnitřní eroze. V této souvislosti rozli-
šujeme především vztahy pro:
•	 kritické hodnoty (index “C”), které vymezují okamžik vzniku poru-
chy,

•	 přípustné hodnoty (index “P”), které v sobě zahrnují určitou bez-
pečnostní rezervu vzhledem ke kritickým hodnotám.
Z  tohoto pohledu  se doporučení  jednotlivých autorů dosti  liší. 

Nejrozsáhlejší  výzkumy  realizovala  a publikovala  Istomina v  roce 
1957. Její výsledky jsou zapracovány do technických norem pro návrh 
hrázových konstrukcí [12].
V Laboratoři vodohospodářského výzkumu (LVV) při Ústavu vod-

ních staveb na Fakultě stavební (FAST) VUT v Brně byl realizován 
rozsáhlý výzkum s cílem ověřit dříve publikované výsledky jednot-
livých  autorů  a umožnit  alespoň  rámcové  statistické  zhodnocení 
získaných výsledků. Na testovacích válcích bylo provedeno celkem 
cca 320  testů  zaměřených na  stanovení podmínek vzniku vnější 
sufoze, ztekucení a hydraulického prolomení nesoudržných zemin 
při  vzestupném proudění. Získané kritické hydraulické  gradienty 
byly statisticky zpracovány a porovnány s výsledky publikovanými 
zejména staršími autory.

2. Dřívější výzkumy 
Při posouzení filtrační stability zemin se nejčastěji využívá dvou 

základních parametrů, a to filtrační rychlosti a hydraulického gradi-
entu. Tyto parametry ve formě kritické hodnoty představují hydrau-
lická kritéria filtrační stability zemních materiálů. Teoretické úvahy 
a výsledky experimentálních výzkumů vedly řadu autorů k odvození 
empirických vzorců pro stanovení kritické hodnoty filtrační rychlosti 
a hydraulického gradientu [3]. Některé z nich jsou uvedeny níže.

Pavlovskij  [2] pro přípustnou filtrační  rychlost vP  a hydraulický 
gradient JP pro půdy o velikosti zrna d = 0,25 až 1,0 mm uvádí vztahy:

  (1)

  (2)
Obr. 1. Vývoj pod hrází, zaměřeno na vzestupné proudění při patě 
konstrukce 
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kde k  je hydraulická vodivost v [m/s] a d  je 
odpovídající průměr zrn hodnocené zeminy 
v [m].

Knorre [4] doporučuje použít pro posouzení 
stability zemin při vzestupném proudění kri-
tického gradientu stanoveného podle vztahu:

  (3)

kde γ je měrná tíha pevných částic zeminy 
[N/m3] a γW je měrná tíha vody [N/m3].

Zamarin [6] provedl teoretický rozbor i ex-
perimentální výzkum. Výsledky svých zkou-
mání shrnul formou následujícího vztahu pro 
kritický hydraulický gradient:

  (4)

kde n je pórovitost zeminy.
Terzaghi [5] na základě rozsáhlého studia 

filtrační stability písčitých materiálů navrh-
nul následující vztah pro odhad kritického 
gradientu:

  (5)

Platnost  vztahu  je  dána  hodnotou  čísla 
nestejnozrnnosti v rozsahu CU ∈ (1,18; 5,84).

Gershevanov  [7] definoval kritickou rych-
lost a hydraulický gradient z podmínky pře-
chodu  laminárního filtračního proudění do 
turbulentního  režimu. Ten  se  řídí kritickou 
hodnotou Reynoldsova kritéria Re

C, které Ger-
shevanov doporučuje uvažovat hodnotou Re

C 
≈ 0,1. Odpovídající kritický hydraulický gradient je pak:

  (6)

kde d0 je střední průměr pórů v [m].
Goldstein [8] provedl pokusy s cílem identifikovat okamžik poru-

chy (ztekucení) zemin v důsledku vzestupného filtračního proudění. 
Doporučuje použít následující vztah:

  (7)

kde e je číslo pórovitosti. Dosazením za e = n / (1-n) do vztahu (7) 
nabude vztah tvaru (5), který odvodil Terzaghi [5].
Výsledky výzkumu Istominy [3] jsou často využívány v praxi pro 

hodnocení podmínek vhodných pro rozvoj vnější sufoze v nesoudrž-
ných zeminách [12]. Istomina vymezila hodnotu kritického hydrau-
lického gradientu JC v závislosti na hodnotě čísla nestejnozrnnosti CU 
(obr. 7). Hodnota přípustného gradientu JP pak představuje subjektivně 
vymezenou hodnotu na úrovni cca 1/3 až 1/2 JC [3].
Obecně platí, že odolnost nesoudržných zemin vůči vnější sufozi 

je dána:
•	 stejnozrnností zeminy – čím nižší je hodnota čísla nestejnozrnnosti 

CU, tím vyšší je odolnost zemin,
•	 zhutněním zemin – čím větší je zhutnění, tím vyšší je i pevnost ve 
smyku a odolnost zemin,

•	 tvarem částic – kulatý tvar zrna je obecně 
více náchylný k sufozi.
Istomina [3] provedla rozsáhlý soubor poku-

sů na písčitých a štěrkopísčitých materiálech. 
Odvodila příslušné kritické gradienty, které 
vyjádřila vzhledem k číslu nestejnozrnnosti CU. 
Příklady jejích výsledků jsou uvedeny v tab. 
1, kde d0 je střední průměr pórů zeminy a γd je 
objemová tíha suchého vzorku zeminy (stupeň 
nasycení Sr = 0) vyjádřená vztahem:

γd = γ . (1 - n),  (8)

kde γ  je měrná  tíha pevných částic zeminy 
[N/m3].
Na základě zjištěných hodnot vymezila Is-

tomina dolní obálku kritických hydraulických 

gradientů JC vynesených jako funkce koeficientu nestejnozrnnosti CU 
(obr. 7). Tato křivka představuje mezní hodnotu JC pro „bezpečný“ návrh 
konstrukce. V souladu s požadavky technických norem ČSN 73 0031, 
resp. ČSN 73 1000 EN 1997 lze takto definovanou hodnotu JC považovat 
za normovou, resp. charakteristickou hodnotu odolnosti zeminy. Isto-
mina intuitivně aplikovala na normové hodnoty JC stupeň bezpečnosti 
SF = 1,5 až 2,5 a definovala přípustné hydraulické gradienty JP (obr. 
7). Přípustný hydraulický gradient definovala ve  třech  intervalech 
v závislosti na CU:
• JP = 0,4   pro  CU ≤ 10,
• JP = 0,2   pro  CU = 10 až 20,
• JP = 0,1   pro  CU ≥ 20.
V kapitole  4  tohoto  článku  jsou  její  závěry,  „tradiční“  obalová 

křivka a další její doporučení konfrontovány s výsledky rozsáhlého 
laboratorního výzkumu provedeného v Laboratoři vodohospodářského 
výzkumu VUT FAST v Brně.
Skempton a Brogan [9] uvádí v souladu s [3], že Terzaghiho vztah (5) 

platí zejména pro stejnozrnné zeminy. Vztah lze použít i pro hodno-
cení nestejnozrnných zemin s převahou jemnozrnnější písčité frakce, 
kdy jsou větší zrna od sebe oddělena jemnozrnnou výplní. Pokud je 
procentní obsah jemnozrnných částic u zemin s chybějící prostřední 
frakcí roven, popř. menší než je pórovitost skeletu, dochází k sufoz-
ním jevům při výrazně nižších hydraulických gradientech. V tomto 
případě autoři doporučují při stanovení kritického gradientu JC násobit 
pravou  stranu  rovnice  (5)  redukčním součinitelem s hodnotou od 
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Podmoskevský písek 3 – test 11 1,61 0,39 0,069 0,97 0,63 0,333 2,02

Podmoskevský písek 5 – test 38 1,70 0,36 0,117 1,66 0,37 0,177 1,00

Podmoskevský písek 4 – test 5 1,89 0,28 0,093 1,82 0,31 0,163 1,15

Podmoskevský písek 4 – test 44 1,87 0,29 0,083 1,82 0,31 0,126 1,30

Písčitá směs 3 – test 36 1,79 0,32 0,065 1,76 0,33 0,165 2,10

Písčitá směs 3 – test 43 1,85 0,3 0,093 1,82 0,31 0,196 1,60

Tab. 1. Výsledné kritické hydraulické gradienty [3]

Č. 
pokusu

Zhutnění n
γd

[kg/m3]
CU d10 [mm] d60 [mm] d85 [mm]

k
[m/s]

1 ANO 0,276 1919 3,55 0,36 1,30 1,90 0,0008

2 NE 0,315 1815 3,55 0,36 1,30 1,90 0,0018

3 NE 0,385 1630 9,45 1,03 10,40 18,90 0,0300

4 ANO 0,301 1852 9,45 1,03 10,40 18,90 0,0090

5 ANO 0,276 1919 17,33 0,085 1,40 4,00 0,000014

6 NE 0,302 1850 17,33 0,085 1,40 4,00 0,00011

7 NE 0,299 1858 3,91 0,15 0,57 1,05 0,00003

8 ANO 0,279 1911 27,32 0,20 5,50 7,60 0,0001

Tab. 2. Vlastnosti testovaných materiálů

Obr. 2. Testovací Darcyho přístroj
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cca 0,15 do 0,35. To vede k hydraulickým gradientům odvozeným 
Istominou [3]. Kritické hydraulické gradienty se liší podle definice 
poruchy (viz též níže).

3. Experimentální výzkum
Vlastní rozsáhlý systematický výzkum v LVV FAST VUT v Brně 

si  kladl  za  cíl  zkoumat  vliv nahodilosti  při  stanovení  kritického 
hydraulického gradientu písčitých materiálů. Pozornost byla zamě-
řena na vliv  subjektivního stanovení okamžiku porušení a na vliv 
hutnění materiálu na  jeho odolnost vůči vnitřní  erozi. Nahodilost 
při  stanovení kritického gradientu v  sobě  zahrnovala  subjektivitu 
stanovení okamžiku porušení a také odchylky při hutnění materiálu 
ve zkušebních válcích. 
Měření byla provedena v 8 pokusech na písčitých a štěrkopísčitých 

materiálech. Pro  testování bylo vybráno pět nesoudržných vzorků 
zemin. Ve třech případech byly stejné vzorky zeminy testovány se 
zhutněním a bez něj (vzorky 1 až 6 v tab. 2). Postup zhutnění je popsán 
níže. Ve zbylých dvou případech se jednalo o dva různé vzorky (vzor-
ky 7 a 8 v tab. 2). V rámci každého pokusu 
bylo provedeno přibližně 40 testů. Pro kaž dý 
vzorek byl proveden  rozbor v geotechnické 
laboratoři  za účelem  stanovení  základních 
materiálových  charakteristik  jako  zrnitost, 
číslo nestejnozrnnosti, pórovitost, objemová 
hmotnost apod. Základní vlastnosti jednotli-
vých materiálů jsou shrnuty v tab. 2.
Experimenty byly provedeny v Darcyho 

přístrojích (obr. 2).  Jednalo se o samostatně 
zapojené válce (k dispozici byly 4 přístroje) 
upravené pro vzestupné proudění, vybavené 
piezometry pro  sledování piezometrických 
výšek bezprostředně pod a nad zkoumaným 
vzorkem. 
U nezhutněných vzorků bylo provedeno 

jejich uložení prostým nasypáním zeminy do 
válce. V případě zhutněných vzorků zeminy 
byl použit standardní postup hutnění tak, aby 
testování probíhalo  za  stejných podmínek 
a výsledky byly srovnatelné. Zhutnění bylo 
prováděno po 40 mm silných vrstvách. Ze-
mina byla zhutňována volným pádem závaží 
hmotnosti 450 g z výšky 0,3 m od povrchu 
zeminy. Každá vrstva byla zhutněna 25 úhozy. 
Každý pokus byl  zahájen postupným sycením materiálu vodou 

odspodu nahoru, kdy byl pomalu zvyšován tlak vody pod vzorkem. 
Snahou bylo zamezit vyplavování jemných částic ze vzorku zeminy 
v průběhu jeho sycení a zároveň „vytěsnit“ vzduchové bubliny z pórů. 
Současně byla ověřena pórovitost materiálu po jeho uložení. 
Po nasycení vzorku byl zahájen pokus, kdy se piezometrická výška 

pod vzorkem a tím i hydraulický gradient v zemině zvyšovaly pomocí 
výškově nastavitelné nádrže vybavené čerpacím systémem. V průběhu 
měření byl sledován vývoj parametrů jako průtok, hydraulická vodi-
vost a hydraulický gradient, které byly průběžně tabelárně a graficky 
vyhodnocovány (obr. 3). V průběhu pokusu byly zaznamenávány vi-
ditelné změny na sledovaném vzorku (vyplavování jemných částeček, 
vznik drobných trhlin, lokální vření) až do okamžiku úplné poruchy, 
kdy byla zaznamenána hodnota odpovídajícího hydraulického gra-
dientu. Tento gradient byl označen jako kritický gradient JC. Okamžik 
poruchy byl  rovněž  identifikován  rychlým nárůstem hydraulické 
vodivosti k za setrvalého, popřípadě mírně klesajícího gradientu  J. 
Pokus byl ukončen v okamžiku, kdy došlo k úplné poruše vzorku. 

Obr. 3. Příklad vývoje sledovaných parametrů v průběhu pokusu 
L – výška vzorku, J – hydraulický gradient,  k – hydraulická vodivost

Obr. 4. Příklad úplné poruchy vzorku: a) hydraulickým prolomením, b) masívním vyplavo-
váním a „vřením“ zrn zeminy

Obr. 5. Příklad histogramu a funkce rozdělení pravděpodobnosti 
pro JC (experiment č. 8)

Obr. 6. Porovnání teoretických hodnot s pokusy VUT

Č. 
pokusu

Počet 
testů

Jmin Jmax µ σ J0,05

1 41 0,966 1,348 1,106 0,076 0,980

2 39 0,829 1,274 0,986 0,088 0,848

3 40 0,089 0,483 0,289 0,106 0,098

4 40 0,137 2,027 0,665 0,394 0,200

5 40 0,110 1,362 1,245 0,062 1,140

6 41 0,667 0,970 0,849 0,065 0,730

7 40 1,121 1,556 1,372 0,094 1,217

8 40 1,000 1,418 1,172 0,091 1,020

Tab. 3. Přehled výsledků vyhodnocení experimentů LVV
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Především se však jedná o definici okamžiku vzniku poruchy. 
Vývoj porušení vzorku zeminy při postupně narůstajícím hydrau-

lickém gradientu lze popsat následujícími projevy:
1. vzorek zeminy zvýší svůj objem, je pozorován až 5% nárůst výšky 
vzorku,

2. na povrchu se začíná tvořit zakalená tenká vrstva z vyplavovaných 
jemných částic,

3. vrstva zákalu se postupně zvětšuje,
4. začíná dílčí pohyb  jednotlivých zrn uvnitř vzorku, postupně  se 
tvoří malé trhlinky a dutiny v materiálu, v těchto místech dochází 
k lokálnímu vření jemnozrnných částic,

5. při dalším zvýšení hydraulického gradientu dojde k úplnému po-
rušení vzorku:
–  v případě zhutněného vzorku formou hydraulického prolomení, 

tj. nadzvednutí části vzorku (zemina se rozdělí na dvě části, viz 
obr. 4a),

–  u nezhutněné  zeminy  se  lokální  vření  částic  propaguje  až 
k povrchu vzorku a dochází k vyplavování hrubších částic, 
přitom klesá hydraulický gradient a roste průsak a vyhodnocená 
hydraulická vodivost (obr. 4b).

V souladu s ostatními autory [3] se ukazuje, že  je velmi obtížné 
jednoznačně a jednotně definovat okamžik porušení, jelikož jeho ostrá 
hranice většinou neexistuje. V rámci výzkumu jsme proto za účelem 
klasifikace poruchy vymezili následující jevy:
•	 do vznosu se dostávají velmi jemné částice vypláchnuté ze vzorku 
(zákal vody); tento jev nemá prakticky žádný vliv na velikost prů-
saku a hydraulické vodivosti,

•	 místně dochází k povrchovému „vření“ (boiling) zejména jemno-
zrnných částic,

•	 dochází k  celkovému porušení,  tj.  ke vznosu masy částic, popř. 
k nadzvednutí (utržení) části vzorku (obr. 4).
Ukázalo se, že nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím velikost kri-

tického hydraulického gradientu je definice poruchy vzorku zeminy. 
Tento faktor demonstrujeme na výrazně odlišných hodnotách kritic-
kých hydraulických gradientů u pokusů č. 3 a 4 (a také orientačně pro 
pokus č. 2), které byly odvozeny pro poruchu definovanou jako „místní 
povrchové vření částic“. Ty se od hodnot odvozených při pokusech č. 
1, 2, 5 až 8 pro celkové – úplné porušení vzorku až několikanásobně 
liší (obr. 6, tab. 3). 
Identifikace  okamžiku poruchy  je  dále  zatížena  subjektivitou 

rozhodnutí pozorovatele. Ve většině pokusů (č. 1, 2, 5 až 8) byla za 
okamžik poruchy považována chvíle, kdy došlo k úplnému porušení 
vzorku a přechodu většiny materiálu do vznosu, popř. když došlo 
k celkovému „nadzvednutí“ vzorku či jeho části (obr. 4). V některých 
případech však k takto jednoznačnému porušení nedošlo a byl pouze 
indikován nárůst propustnosti a zvětšení objemu vzorku zeminy. Ur-
čitou objektivizaci lze zajistit pořízením videozáznamu a dodatečnou 
diskusí nad jednotlivými záběry.

4. Vyhodnocení výsledků experimentů
Nejistota ve stanoveních kritických gradientů je dána především 

následujícími faktory:
•	 nahodilostí odběru vzorku zeminy a z toho vyplývající odchylky 
v granulometrickém složení,

Obr. 7. Výsledky experimentů LVV (JC) ve srovnání s výzkumem [3] Obr. 8. Výsledky experimentů LVV, JC odpovídá začátku vyplavování 
prachových částic

•	 odchylkami v míře zhutnění zeminy,
•	 subjektivitou stanovení okamžiku poruchy.
Vyhodnocení nejistot bylo provedeno statistickým vyhodnocením 

získaných výsledků. Pro experimentálně stanovené hodnoty kritic-
kého hydraulického gradientu byla programem Statistica nalezena 
přiléhavá teoretická funkce rozdělení pravděpodobnosti. Test dobré 
shody potvrdil u všech osmi pokusů hustotu pravděpodobnosti ve 
tvaru log–normálního rozdělení (obr. 5). Pro každý pokus byly stano-
veny statistické parametry kritického hydraulického gradientu. Byly 
odvozeny střední hodnoty μ, směrodatné odchylky σ, minimální a ma-
ximální hodnoty Jmin, Jmax a hodnota J

0,05 odpovídající 95% překročení 
hodnoty kritického hydraulického gradientu. Souhrnně jsou získané 
základní statistické parametry uvedeny v tab. 3. 
Výsledná hodnota  kritického  gradientu  pro  jednotlivé  vzorky 

zeminy byla stanovena jako pětiprocentní kvantil (J0,05) z teoreticky 
odvozené hustoty pravděpodobnosti (obr. 5). Ve smyslu ustanovení 
ČSN 73 0031 chápeme pětiprocentní kvantil J0,05 kritického gradientu 
JC jako charakteristickou (normovou) hodnotu odolnosti zeminy vůči 
porušení vnější sufozí, ztekucením, popř. hydraulickým prolomením 
(poslední sloupec v tab. 3).
V dalším rozboru bylo provedeno srovnání kritických hydraulic-

kých gradientů  JC stanovených na základě empirických vztahů dle 
jednotlivých  autorů  (viz  kapitola  2)  s  J0,05 získaným  laboratorním 
výzkumem (obr. 6). Především v případě pokusů č. 3 a 4 s odlišnou 
metodikou stanovení okamžiku porušení vzorku jsou patrné význam-
né, až několikanásobné rozdíly. V ostatních případech jsou teoretické 
hodnoty JC podle jednotlivých autorů vyšší, než tomu bylo v experi-
mentálním výzkumu, kde jen zřídka dochází k překročení hodnoty 
JC = 1. Největší odchylky vykazuje vztah Knorreho (3), nezahrnující 
pórovitost zeminy. Tento vztah považujeme i pro předběžné zhodno-
cení odolnosti zemin za nepoužitelný. 
Nedostatkem teoreticky odvozených hodnot je, že jsou prakticky 

ve všech případech vázány na velikost zrna a neberou v úvahu vliv 
nestejnozrnnosti, nehomogenitu a anizotropii zeminy. Jak bylo uvede-
no, významný rozdíl se objevuje v případě pokusů č. 3 a 4. Je to dáno 
odlišnou metodikou identifikace okamžiku poruchy, kdy se předpoklá-
dalo, že porucha odpovídá chvíli, kdy dojde k prvnímu výraznějšímu 
vyplavování  jemných částic  ze  štěrkopískového  skeletu. K  tomuto 
jevu došlo při velmi malém hydraulickém gradientu odpovídajícímu 
J0,05 < 0,2. Přitom však došlo pouze k minimální deformaci vzorku 
ve smyslu narušení skeletu materiálu (hrubší zrna zůstala stabilní). 
V případě pokusů č. 3 a 4 byl tento okamžik uvažován jako porucha 
a pokus byl ukončen (statistické parametry JC jsou uvedeny v tab. 3). 
Obdobný jev nastal také u pokusu č. 2, u něhož došlo k výraznějšímu 
vyplavování  jemných částic při  J0,05 = 0,57. Pokus č. 2 pokračoval 
dále až do úplného porušení vzorku, kdy došlo k jeho nadzvednutí. 
Charakteristické  hodnoty  získané  vyhodnocením  experimentů 

stanovené  jako  5% kvantil  souboru naměřených hodnot  JC  byly 
srovnány s výsledky publikovanými Istominou [3]. Na obr. 7 a obr. 8 
jsou hodnoty J0,05 zaneseny do grafů upravených dle [3]. Je patrné, že:
•	 hodnoty J0,05 materiálu použitého ve vzorcích 1 a 2 (nezhutněný 
a zhutněný materiál) odpovídají velmi dobře dolní obalové křivce 
pro JC podle [3], jedná se o vzorky zemin s nízkou hodnotou čísla 
nestejnozrnnosti CU,
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•	 při vyšších hodnotách CU není patrná jednoznačná závislost J
0,05 na 

čísle nestejnozrnnosti,
•	 významná je závislost JC na zhutnění, které obecně zvyšuje smyko-
vou pevnost zeminy; zhutněné vzorky vykazovaly cca 1,15 až 2,0 
krát vyšší odolnost vůči porušení.
Při provádění  a vyhodnocování  experimentů  se ukázalo,  že při 

stanovení JC je zásadním faktorem stanovení okamžiku poruchy. Ten-
to poznatek nepříliš důrazně zmiňuje i Istomina [3]. Na obr. 8 jsou 
zobrazeny výsledky při pokusech 2, 3 a 4, kdy byl uvažován vznik 
poruchy na začátku vyplavování prachových částic.  Je  zřejmé,  že 
takto definovaný počátek poruchy vede k výrazně nižším kritickým 
hydraulickým gradientům. 

5. Závěry
Při posuzování vzniku lokálního porušení vnitřní erozí, v našem 

případě vnější sufoze, ztekucení nebo hydraulického prolomení, může 
být použito podmínky mezní rovnováhy, která na straně odolnosti ze-
miny uvažuje s charakteristickou hodnotou kritického hydraulického 
gradientu JC = J0,05 (ČSN 73 1031). V této studii hodnota J0,05 odpovídala 
5% kvantilu odvozenému z hustoty pravděpodobnosti a distribuční 
funkce získané vyhodnocením výsledků cca 40 testů provedených 
v rámci každého pokusu. 
Srovnání s teoretickými vztahy starších autorů (Terzaghi, Knorre, 

Zamarin, Pavlovskij) ukázalo, že pro testované zeminy byly při ex-
perimentálním výzkumu oproti převážné většině autorů stanoveny 
nižší hodnoty  JC. To potvrzuje  skutečnost,  že  teoreticky odvozené 
vztahy nepostihují nehomogenitu a anizotropii zemin, které v řadě 
případů snižují odolnost vůči porušení. Nejvíce je kritický gradient 
nadhodnocen vztahem (3) podle Knorreho (1925), který pro hodnocení 
odolnosti zemin nedoporučujeme. 
Experimentální výsledky dobře potvrzují závěry  Istominy a  také 

dalších autorů pro stejnozrnné zeminy s CU < 5 (pokusy 1, 2, 7). Při 
těchto pokusech nedocházelo k vyplavování jemnozrnné frakce a oka-
mžik porušení byl poměrně jednoznačný. V případě nestejnozrnných 
materiálů se výsledné hodnoty J0,05 výrazně odchylují od obalové čáry 
na obr. 7 a 8. Měření ukazují, že pro hodnoty CU > 15 již není J

C na 
CU jednoznačně závislé. 
Výsledky experimentů jsou podstatně závislé na definici a určení 

okamžiku poruchy. V případě, že je okamžik poruchy definován jako 
celkový kolaps vzorku (obr. 4), kritický gradient JC výrazně převyšuje 
limitní hodnotu dle Istominy (obr. 7, tab. 3), a to prakticky bez ohledu 
na velikost CU. To platí zejména v případě zhutněných vzorků zeminy. 
Pokud je porucha definovaná jako vyplavování velmi jemných částic 
ze skeletu zeminy, jsou zjištěné hodnoty JC výrazně menší než hodnoty 
příslušné obalové křivce podle Istominy (obr. 8, tab. 3). Vzhledem ke 
skutečnosti, že při takto definované „poruše“ nedošlo k patrné změně 
velikosti vzorku ani k pohybu zrn skeletu, doporučujeme při dalších 
výzkumech a při praktických aplikacích odlišit tento jev od celkové 
poruchy vzorku zeminy. I když vyplavení jemnozrnné výplně z rela-
tivně stabilního skeletu nemusí představovat okamžité nebezpečí pro 
sledovanou konstrukci, vede k degradaci struktury zeminy a zvýšení 
její propustnosti. Možné zvýšení pórových tlaků a také přerozdělení 
hydraulických gradientů může v konečném důsledku přispět k ohro-
žení vnitřní stability zemního materiálu a následné ztrátě globální 
stability celé konstrukce.
Zkušenosti  ze  statistického hodnocení  výsledků  experimentů 

ukazují,  že 40 provedených  testů v  rámci  jednotlivých pokusů  je 
pro odhad J0,05 limitní. Při experimentech je třeba mimo jiné počítat 
s ojedinělými málo vydařenými testy, které je třeba v průběhu dalšího 
vyhodnocení z analýzy vyřadit. Snížení počtu realizací pak omezuje 
vypovídací schopnost výsledků a jejich statistických parametrů.

Poděkování: Článek vznikl za podpory projektu specifického výzku-
mu FAST–S–13–2056 Posuzování průsakových poměrů pod základy 
hydrotechnických staveb při uvažování spolupůsobení hydraulických 
a geomechanických podmínek
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On the local internal erosion of non–coherent soils due to 
upward seepage (Julínek, T.; Khaddour, A.; Říha, J.)

Key words
external suffosion – liquefaction – uplift failure – critical hydraulic 
gradient

At the downstream toe of the dams or dikes the local failures 
like external suffosion, liquefaction or uplift failure may occur 
at the upward seepage. In the past the failure criteria have been 
studied by numerous authors.  In the paper the assessment of older 
research results is carried out and compared with new laboratory 
results obtained from the research carried out in the Laboratory 
of Hydraulic Research at the Faculty of Civil Engineering, Brno 
University of Technology. The experimental research contained 320 
laboratory tests organised in 8 series according the soil used and 
compaction applied. The conditions of mentioned hydraulic failures 
were investigated for 6 types of non–coherent soils. The results were 
statistically processed and compared with older published data. 

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. ledna 
2014. 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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Počítáme s vodou

Lucie Vančurová

Hlavním cílem projektu „Počítáme s vo-
dou” je informovat zástupce státní a veřejné 
správy a občany (jako majitele soukromých 
pozemků) o principech přírodě blízkého hos-
podaření s dešťovými vodami (HDV) a prosa-
zovat systémy decentralizovaného odvodnění 
a využívání dešťové vody. Takto stručně by se 
dalo shrnout to, čeho chce organizace ČSOP 
Koniklec, společně se svými spolupracovníky, 
během dvou let realizace projektu, podpoře-
ného z Programu švýcarsko-české spolupráce 
a z prostředků MŽP ČR, dosáhnout.
V  tomto  svém úsilí nezačínají pracovníci 

ČSOP Koniklec  od  nuly,  ale  navazují  na 
úspěšný projekt Pusťme si domů dešťovou vodu 
(2010–2011), který se zaměřoval na podobné 
téma, i když s daleko větším důrazem na jed-
notlivé občany, a na řadu dalších aktivit, ve 
kterých se téma HDV objevuje. 
V současné době vede stavebníky k realizaci 

prvků hospodaření  s dešťovou vodou nejen 
nadšení, ale nutí je k tomu také zákonné po-
vinnosti. Před těmi, kteří se snaží v této oblasti 
dělat osvětovou činnost, se tedy objevuje nový 
úkol: nejen naučit  ty,  kteří  stavby  realizují 
nebo povolují, aby s těmito prvky vůbec po-
čítali, ale navíc, aby to dělali nejlépe, jak je to 

možné, z hlediska zájmů životního prostředí 
i uživatelů staveb.
Výše  zmíněného  chce projekt  dosáhnout 

prostřednictvím  rozmanitých  aktivit.  Zá-
kladní  a dlouhodobou aktivitou projektu  je 
poskytování  poradenství  zástupcům  státní 
a veřejné správy, stejně tak i jednotlivým obča-
nům. Okruh dotazů, na které mohou poradci 
ČSOP Koniklec  odpovědět  nebo  klientům 
odpověď zprostředkovat,  je  velmi  široký.  Je 
možné konzultovat konkrétní opatření zavá-
děná při  stavbách  a  rekonstrukcích budov, 
odvodnění  cest,  chodníků,  hřišť  a  dalších 
ploch, nebo dlouhodobější plánování v oblasti 
hospodaření  s  dešťovou  vodou  související 
například  s územním plánem. Obce nemají 
jasno v tom, jaká opatření mohou požadovat 

po soukromých investorech, aby nedošlo ke 
zbytečnému přetěžování stávající kanalizace. 
Jednotliví  občané  se pak nejčastěji  zajímají 
o systémy umožňující využívání dešťové vody 
na pozemku či v domě.
Aktuálně  v  rámci  projektu probíhá  cyk-

lus  seminářů  nesoucí  název Hospodaření 
s dešťovou vodou – nejen zákonná povinnost, 
ale i zajímavá příležitost. Předpisy a normy 
týkající  se HDV,  legislativu ČR  z  pohledu 
HDV, novou TNV 759011 a další, především 
teoretická  témata na  semináři představí od-
borníci  z Fakulty stavební ČVUT, doc.  Ing. 
David Stránský, Ph.D.  a  Ing. Vojtěch Bareš, 
Ph.D. V odpoledním bloku budou účastníkům 
semináře představeny příklady dobré i špatné 
praxe zavádění opatření HDV v ČR i zahraničí. 
Pohled do praxe zprostředkuje projektant Ing. 
Jiří Vítek  z firmy  JV Projekt VH. Celkem  je 
naplánováno osm seminářů po celé ČR (roz-
pis je v tabulce). V době vydání tohoto čísla 
první dvě akce už proběhly. Na jaro 2014 je 
naplánována exkurze za příklady dobré praxe 
do Švýcarska a Německa, která navazuje na 
úspěšnou exkurzi do Berlína v roce 2011. Již 
nyní se lze na exkurzi předběžně hlásit.
Ve  spolupráci  s  partnerem  projektu  – 

Městskou částí Praha 12 – vznikne za účasti 
odborníků Strategie hospodaření s dešťovou 
vodou na Praze 12, která by měla být nejen 
důležitým dokumentem pro  tuto městskou 
část, ale také inspirací pro další obce.
Na podzim roku 2014 se chystá vydání pu-

blikace Hospodaření s dešťovou vodou v ČR, 
která  bude  vycházet  ze  skutečných  otázek 
a problémů obcí a bude navrhovat konkrétní 
řešení. Pracuje na ní kolektiv autorů v  čele 
s panem Ing. Jiřím Vítkem.
Ve stejné době se bude v Praze konat konfe-

rence Hospodaření s dešťovou vodou jako ná-
stroj udržitelného rozvoje, na kterou je v tuto 
chvíli možnost přihlašovat své příspěvky.
Více  informací  naleznete  na webových 

stránkách  projektu http://www.pocitame-
svodou.cz/. Realizátory  projektu  je možné 
s  dotazy,  náměty  či  nabídkami  spolupráce 
kontaktovat na  e-mailu destovavoda@eko-
centrumkoniklec.cz.

Lucie Vančurová
Ekocentrum Koniklec 

Chvalova 11
130 00 Praha 3

tel.: 777 811 428
lucie.vancurova@ekocentrumkoniklec.cz 

www.ekocentrumkoniklec.cz

Termín Město Adresa Čas

22. 10. Praha MHMP, Jungmannova35, Praha 1 10.00–15.00
5. 11. Olomouc Vědecko-technický park Univerzity Palackého 

v Olomouci, Šlechtitelů 21, 783 71 Olomouc
09.00–14.00

19. 11. Plzeň Magistrát města Plzně, Náměstí Republiky 1, 
301 00 Plzeň

09.00–14.00

3. 12. Brno Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5,  
601 82 Brno

10.00–15.00

7. 1. Hradec Králové Regiocentrum Nový pivovar, Pivovarské 
náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

10.00–15.00

21. 1. České Budějovice KÚ Jihočeského kraje, pracoviště  
B. Němcové 49/3, 370 76 České Budějovice

10.00–15.00

4. 2. Ostrava Moravskoslezský kraj – Krajský úřad,  
28. října 117, 702 18  Ostrava

10.00–15.00

11. 2. Liberec KÚ Libereckého kraje, U Jezu 642/2a,  
461 80 Liberec 2

10.00–15.00

S příklady dobrého hospodaření s dešťovou vodou se minulý rok mohli seznámit účastníci exkurze do Berlína pořádané v rámci obdobného 
projektu
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Geografické informační 
systémy pro podporu řešení 
krizových situací a jejich 
propojení na automatické 
vyrozumívací systémy
Pavel Novák, Radek Roub, Michal Veverka, Tomáš Hejduk

Klíčová slova 
geografické informační systémy – technická infrastruktura – živelní 
pohromy – identifikace osob

Souhrn
Geografické informační systémy představují významný nástroj 

pro podporu operačního a krizového řízení složek Integrovaného 
záchranného systému. Technologie geografických informačních 
systémů umožňuje přímou lokalizaci konkrétní informace v území. 
Integrovaný záchranný systém představuje efektivní systém vazeb, 
pravidel spolupráce a koordinace záchranných a bezpečnostních 
složek státu, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických a práv-
nických osob při samotném provádění záchranných prací, při jejich 
prevenci či přípravě na mimořádné události, ale rovněž v době 
odstranění jejich následků.

Cílem příspěvku je seznámit odbornou veřejnost s řešením pro-
jektu, který se zabývá využitím geografických informačních systémů 
v problematice krizového řízení a možností jejich propojení na au-
tomatické vyrozumívací systémy. Základní otázkou je identifikace 
tzv. kritických míst v konkrétním území, tj. míst, kde je zvýšená 
pravděpodobnost výskytu ohrožení osob, pro různé kombinace 
modelových scénářů (přírodního charakteru – povodně, vítr atd. 
a havárie – poruchy technické infrastruktury, dopravního propojení, 
atd.) pro následnou identifikace ohrožených osob a majetku, které 
je nutné informovat (či evakuovat), respektive v případě majetku 
zabezpečit proti následkům živelní či jiné pohromy, případně jeho 
odcizení. Důraz je kladen především na časové měřítko, které před-
stavuje klíčový aspekt krizového managementu.

u

Úvod
Využitím  geografických  informačních  systémů v problematice 

krizového řízení se v současnosti věnuje řada zahraničních i českých 
autorů [1, 2, 3, 4, 5]. V literatuře  je krizové řízení definováno jako 
soubor aktivit zaměřených na přípravnou, operační a nápravnou fázi 
vypořádání se s procesy v krajině, ohrožujícími lidské životy a hmotné 
statky [6]. Krizovým řízením se tak rozumí souhrn řídicích činností 
věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení 
bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu 
činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace [7]. Podle 
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení o změně některých zákonů 
ve znění pozdějších předpisů [8] je koordinačním orgánem v přípravě 
na krizové stavy ministerstvo vnitra. Podle § 39 odst. 2 tohoto zákona 
v případech, kdy je v době povodní vyhlášen stav nebezpečí nebo 
nouzový stav, se povodňové komise stávají součástí krizového štábu 
kraje a Ústřední povodňová komise pak součástí Ústředního krizového 
štábu. Řízení ochrany před povodněmi tak přechází z režimu zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů do režimu zákona č. 240/2000 Sb., o krizo-
vém řízení o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
V České republice je budován již od roku 1991 jednotný systém 

varování a informování. Tento systém tvoří síť poplachových sirén, 
které zabezpečují bezprostřední varování obyvatelstva,  a dále pak 
soustava vyrozumívacích center,  soustava dálkového vyrozumění 
(doprava signálu a informací mezi vyrozumívacími centry), soustava 
místního vyrozumění (infrastruktura pro ovládání poplachových sirén 
a vyrozumění osob). Kromě jiného má HZS ČR rovněž právo vstoupit 
do sdělovacích prostředků a informovat obyvatelstvo prostřednictvím 
televize a rozhlasu. Obyvatelstvo  je v případě hrozby nebo vzniku 
mimořádné události varováno především prostřednictvím varovného 

signálu „Všeobecná výstraha“. K poskytování této tísňové informace se 
využívá i koncových prvků varování, které jsou vybaveny modulem 
pro vysílání hlasové informace. 
Provázanost systému varování a informování s hromadnými infor-

mačními prostředky umožňuje plošné informování osob o hrozícím 
nebo vzniklém nebezpečí (živelná pohroma, závažná havárie, terori-
stický útok apod.), přesto je nutné počítat se situacemi, kdy nebude 
možné tyto prostředky pro podání informace o hrozícím nebezpečí 
do inkriminovaného místa doručit. Jedná se především o situace, kdy 
nebude možné tyto nástroje varování a informování použít. V tako-
vých případech je nutné hledat jiné možnosti pro předání požadované 
informace. Navíc v okamžiku, kdy se nejedná o ochranu samotných 
osob, nýbrž je předmětem ochrany i movitý či nemovitý majetek je 
nutné počítat  i  se skutečností, že se vlastník či uživatel nezdržuje 
v místě svého bydliště. V takových případech sice není v ohrožení 
lidský  život,  ale majetek  osob,  který  je nutné na příchod  živelné 
pohromy či provozní havárie zajistit, respektive přemístit či odvést 
v rámci tzv. zabezpečovacích prací.
V současnosti jsou k dispozici havarijní plány, povodňové plány 

aj. materiály, které obsahují celou řadu důležitých údajů, umožňují 
snadnější distribuci informací, jejich správu a mnoho dalších výhod. 
Přesto nenabízí možnost zpětné vazby např. o tom, zda byl či nebyl 
občan, který  se vyskytl  v nebezpečí,  informován či nikoliv. Navíc 
velký problém představuje přenos informací během krizové situace, 
kdy nebyl dosud v řadě oblastí postup standardizován a nebyla jasně 
definována odpovědnost při zpracování a přenosu těchto dat. Problé-
mem je rovněž skutečnost, že velké množství dat vzniká v papírové 
formě, která není vhodná pro rychlé předání, čímž vzniká prodleva 
v přenosu informací za krizové situace. 
V provozu je jen málo takových nástrojů, které by uplatnění zpětné 

vazby poskytovaly. Jedním takovým je systém spravovaný ve městě 
Beroun, který zpětnou vazbu o informování či neinformování ohro-
ženého občana nabízí [9]. Jedná se o systém pro potřeby povodňové 
prevence,  který  je  součástí  digitálního povodňového plánu  (dPP) 
města Beroun. Daný systém je připraven na podkladě hydraulických 
výpočtů zpracovaných právě jedním z řešitelů projektu a to DHI, a.s. 
Snahou projektu Geografické  informační  systémy pro podporu 

řešení krizových situací a jejich propojení na automatické vyrozumí-
vací systémy je zvýšení bezpečnosti občanů a zajištění ochrany jejich 
majetku před následky krizových situací (požáry, povodně, hromadná 
neštěstí).  Je předpokládáno využití nových  technologií,  poznatků 
a dalších výsledků aplikovaného výzkumu v oblasti  geografických 
informačních systémů, identifikace osob a jejich včasného varování, 
sdílení informací aj. pro podporu eliminace následků živelných po-
hrom, provozních haváriích či teroristických útoků.
Úsilím řešitelského týmu je na základě tříletého výzkumu vytvořit 

strukturu geodatabáze –  evidenčního  systému pro  správu majetku 
a osob ohrožených živelnými pohromami, provozními haváriemi či te-
roristickými útoky. Datový sklad, který bude evidenční systém nabízet, 
bude konstruován tak, aby bylo možné napojení na systém včasného 
varování občanů, včetně grafického zobrazení ohrožených nemovitostí 
prostřednictvím propojení na geografické informační systémy. 
Záměrem projektu je rovněž zavést do praxe nový metodický návod 

pro identifikaci a evidenci osob a zvýšit tak bezpečnost občanů v pří-
padě hrozeb ohrožujících jejich bezpečnost prostřednictvím včasného 
varování – tj. preventivní ochrany. Definovat nástroje pro podporu 
integrované činnosti bezpečnostních a záchranných složek státu, včet-
ně zvýšení osvěty a komunikace mezi státní správou, samosprávou 
a veřejností. Hlavním cílem však zůstává snaha eliminovat dopady 
přírodních či antropogenních rizik na lidské zdraví a majetek občanů.
Cílem není zajištění ochrany pouze samotného obyvatelstva v přípa-

dě živelných pohrom a provozních havárií, ale docílit bezpečnost pro 
celá města a obce, zejména ve vztahu k zajištění funkčnosti objektů při 
kritických stavech a funkčnosti stěžejních infrastruktur (vodovodní 
řady, elektrická síť, teplovody atd.). Snahou je tak vytvoření a zkvalit-
nění podmínek pro podporu sdílení informací v oblasti bezpečnosti, 
zejména v oblasti identifikace ohrožených osob, nemovitostí i infra-
struktury. Dílčím cílem je rovněž vytvoření jednotné geoinformační 
platformy, která bude napojená na vzniklou databázi ohrožených 
osob a nemovitostí, sloužící pro rozhodovací činnost bezpečnostních 
a záchranných složek státu.

Materiál
Pro potřeby projektu bude ve velké míře použito geografických dat na 

bázi WMS a IMS služeb, tj. volně dostupných geografických dat pro sdí-
lení, a to z důvodu minimalizace finančních nákladů na řešení projektu.
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Pro řešení projektu je předpokládáno využití především následu-
jících dat:
•  výškopisná data pro tvorbu výpočetní geometrie hydrodynamických 
modelů;

• hydrologická data pro přípravu povodňových  scénářů  – budou 
zakoupena (ČHMÚ), případně odvozena hydrologickou analogií;

•  data leteckého snímkování – historická data (ÚAZK);
•  data katastru nemovitostí  pro  generování  vlastníků ohrožených 
nemovitostí;

•  data BPEJ (VÚMOP), data LAND USE/LAND COVER (VÚMOP);
•  ortofoto, evidence půdních bloků – LPIS (Mze/LPIS);
•  data DIBAVOD – Digitální báze vodohospodářských dat;
•  data ZABAGED – Základní báze geografických dat.
Přičemž pro  reálnost  a  kvalitu modelování povodňových  jevů 

a stavů s využitím hydrodynamických modelů jsou určující vstupní 
data pro tvorbu výpočetní geometrie vodního toku [10, 11]. Řešení 
projektu vychází z využití výškopisných dat získaných metodou le-
teckého laserového skenování (dále LLS), které v současnosti rovněž 
zabezpečuje Český úřad zeměměřický a katastrální (dále ČÚZK) ve 
spolupráci s Ministerstvem obrany ČR [12].
Letecké laserové skenování (dále LLS) povrchu patří k nejmoder-

nějším technologiím pro pořizování prostorových geografických dat 
[13, 14]. Výškopisná data získáná metodou LLS poskytují dostatečně 
přesné a kvalitní podklady pro modelování krajiny, přírodních, prů-
myslových a socioekonomických  jevů, plánování a projektování či 
v samotných oblastech krizového řízení [12, 15, 16, 17, 18, 19, 20].
Pro získání informací o podélných a příčných profilech vodních 

toků  je předpokládáno využití  konvenčních geodetických metod, 
které budou alternovány s metodami založenými na sonaru, ADCP 
(SonTek) a s výsledky z programu PROFILE SOLVER, jenž slouží na 
přípravu příčných a podélných profilů na základě principu syntézy 
dat LLS s daty z kvantitativního hydrologického monitoringu [16, 18]. 
Pro dosažení stanovených cílů je předpokládáno využití softwaro-

vých produktů ArcGIS Desktop (včetně extenzí Spatial analyst a 3D 
Analyst), MIKE 11 (21), HEC–RAS, včetně kompatibilních open source 
SW a především MIKE GeoFES.
GeoFES je software založený na technologii ESRI ArcGIS (geogra-

fický informační systém), který pomáhá v rozhodovacím procesu při 
krizovém řízení, např. u požárních sborů apod. GeoFES podporuje 
efektivní opatření v případě požáru, přírodní katastrofy (vichřice, zá-
plavy), antropogenních změn životního prostředí, jaderné, biologické 
a chemické události (NBC), epidemie a nehod. Lze jej využít také pro 
plánovací a přípravné účely. Podrobnosti najdete v dokumentech na 
http://bit.ly/18eGeW9 a http://bit.ly/1hRrgqx.
GeoFES je zaměřen na následující hlavní témata:

• Velmi snadná a rychlá identifikace nouzové situace několika nástroji 
jako jsou adresy, ulice, přechody, vodní a silniční úseky, objekty, 
hráze a možnost využití interaktivní mapy.

• Rychlý a snadný přístup ke všem dostupným a požadovaným in-
formacím, které poskytnou komplexní přehled o všech aktuálních 
rizicích. Tyto informace umožní lepší přípravu a poskytnou dobrý 
podklad pro rozhodování.

• Vymezení ohrožených oblastí a jejich vyhledávání podle předem 
definovaných podmínek a modelování (nebezpečné látky v ovzduší 
a záplavy).

•  Podrobný rozbor a hodnocení ohrožené oblasti, jako je počet oby-
vatel, seznam adres, seznam budov.

• Operativní  řízení  záchranných  složek  podle  různých  snadno 
použitelných kritérií, jako základ pro rozhodování o dostupných 
a potřebných zdrojích.

• Vytvoření mapky a tabulkového přehledu pro všechny hasiče bez 
digitálního zařízení
Pro potřeby řešení projektu byla vybrána dvě zájmová území, kterými 

jsou město Beroun a obec Lety u Dobřichovic, se kterými byla uzavřena 
smlouva o spolupráci na řešení projektu Bezpečnostního výzkumu. Ře-
šená území spadají do povodí Berounky, pro kterou je chrakteristiké, že 
se na vodním toku nenachází žádná vodní nádrž (kaskáda nádrží), která 
by byla schopna regulace kulminačních průtoků během povodňových 
událostí, jako je typické např. pro Vltavu (Vltavská kaskáda).

Město Beroun
Délka zpracovávaného úseku je vymezena vodním tokem Berounka 

cca od 31,5 ř. km do 38,5 ř. km a vodním tokem Litavka cca od 0,0 ř. 
km do 4,5 ř. km (obr. 1). Poněvadž nejsou pro město Beroun povodně 
z konvektivních srážek (tzn. flash floods) pouze okrajovou záležitostí, 
je předpokládán návrh systému, který bude otevřen i simulacím a hod-
nocení těchto hydrologických procesů (např. napojení na MIKE SHE 

či open source alternativu jako GSSHA apod.). V Berouně je ohroženo 
povodní na 1 550 objektů (odpovídá vymezení podle největší známé 
povodně z roku 1872) [9].

Obec Lety u Dobřichovic
Délka zpracovávaného úseku v obci Lety u Dobřichovic je cca od 

16  ř.  km do 19  ř.  km vodního  toku Berounka. Rovněž zde budou 
monitorovány  lokální dráhy  soustředěného odtoku  z přívalových 
povodní (obr. 2).

Metody
Předpokládán je klasický postup řešení projektu typu aplikovaný 

výzkum,  jenž bude pragmaticky  směřovat ke  splnění  stanovených 
hlavních výsledků, jednotlivých aktivit a celkového cíle projektu.
Standardní struktura navrhovaného výzkumu zahrnuje zpracování 

rešerše, analýzu dostupných podkladů, formulaci metodických přístu-
pů, jejich ověření v rámci pilotních lokalit, finální formulaci hlavních 
a dílčích výsledků projektu a rozšíření výsledků projektu do praxe.
Je třeba uvést, že hlavní zacílení projektu je na ochranu osob, jejich 

majetku a vytvoření a zkvalitnění podmínek a podpory pro rozvoj 
metod, technologií a postupů pro podporu sdílení informací v oblasti 
bezpečnosti, zejména v oblasti identifikace osob. Především se jedná 
o možnost napojení na GIS, které se dostávají stále ve větší míře do 
popředí zájmu.
Předkládaný projekt pokrývá eventuality typu přírodních katastrof 

(sesuvy, povodně,  laviny aj.), včetně havarijních situací, násilných 
akcí  (válečný konflikt,  teroristické útoky  apod.). Tyto  různé  typy 
mimořádných událostí budou identifikovány, popsána  jejich rizika 
pro obyvatelstvo a připraveno metodické řešení pro jejich zvládání.
Jak  již  bylo  uvedeno,  bude hlavním  cílem projektu  vytvoření 

informačního systému pro správu a evidenci ohrožených osob a ne-
movitostí pro potřeby napojení na automatické vyrozumívací systémy 
(AVS) a v plné kompatibilitě s GIS. Tento systém bude napojen na 
Integrovaný záchranný systém či jiné nadřazené systémy pro zajištění 

Obr. 1. Pilotní území Beroun

Obr. 2. Pilotní území Lety u Dobřichovic

vh 11/2013 367



bezpečnosti občanů. V rámci projektu bude vytvořen centrální systém 
pro  správu dat  krizového  řízení.  Tento  systém bude disponovat 
přídavnými moduly pro evidenci údajů k jednotlivým potenciálním 
hrozbám přírodního či  antropogenního charakteru. S ohledem na 
definici konkrétních  specifik bude pozornost věnována především 
přírodním rizikům, a to s ohledem na narůstající extremitu v distribuci 
srážek – povodňové problematice.
Povodně představují pro Českou republiku největší přímé nebezpečí 

v oblasti přírodních katastrof a jsou příčinou závažných krizových 
situací, které provázejí nejenom rozsáhlé materiální škody, ale rovněž 
ztráty na životech obyvatel postižených území a rozsáhlé devastace 
kulturní krajiny včetně ekologických škod [21].
Prioritou  je  podpora  systematické  prevence  před  povodněmi. 

Abychom mohli nebezpečí povodně účinně čelit,  je třeba využívat 
spolehlivé informační kanály, které budou nápomocny ve složitých 
rozhodovacích procesech.
Včasné, kvalitní a aktuální  informace  jsou  jednou ze základních 

podmínek zlepšení ochrany před povodněmi. Mají zásadní význam pro 
řízení ochrany a přispívají k podstatnému snížení povodňových škod.
Dosud nebyl přenos  informací během povodně  (na úrovni oby-

vatel)  standardizován a nebyla  jasně definována zodpovědnost při 
jejich zpracování a přenosu. Velké množství dat vzniká v papírové 
formě, která není vhodná pro rychlé předání agregovaných zápisů, 
proto existuje významná prodleva v přenosu informací za povodňové 
situace. Chybějí aktuální informace z jednotlivých zasažených obcí. 
Neexistuje souhrnná  informace o vyhlášeném povodňovém stupni 
v obcích v tabelární ani grafické podobě. Chybějí informace o přehle-
du evakuovaných obyvatel. Není k dispozici souhrn o poskytované 
a požadované pomoci. Nelze jednoduše sumarizovat vývoj aktuální 
situace a sledovat její historický vývoj. Chybí možnost jednoduchého 
filtrování požadovaného druhu informací.
Ve vazbě na  již prováděné  činnosti  v problematice povodňové 

prevence ve městě Beroun, jejichž vývoj je zajišťován ve spolupráci 
s firmou Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., je z důvodu využití dosavadních 
výsledků navázána  spolupráce  jak  s městem Beroun,  tak  s firmou 
Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., která bude do projektu vstupovat formou 
subdodávek.
Samotné místo  soutoku  řek Litavky a Berounky  (město Beroun) 

bude pro potřeby řešení projektu klasifikováno jako referenční z pohle-
du zobecnění dosažených poznatků projektu. Ve vazbě na skutečnosti 
z posledních let, kdy ČR zasáhla řada přívalových povodní, budou 
další  pilotní území volena především do  těchto  lokalit. V  těchto 
případech se  jedná navíc o místa, která  jsou odlehlá, nacházejí  se 
především na drobných vodních tocích a protipovodňová prevence 
nedosahuje požadované kvality.
V důsledku toho bude vytvořen softwarový prostředek – evidenční 

systém, který bude sloužit jako podpora pro komunikační, koordinační 
a rozhodovací činnosti na všech organizačních úrovních, které jsou 
ze zákona povinny povodňovou situaci řešit. Zajistí včasné a adresné 
informování všech zainteresovaných složek veřejné správy o aktuál-
ním stavu a historickém vývoji povodňové situace v jakémkoli místě 
České republiky.
Přínosem systému v průběhu povodně i mimo ní je zabezpečení 

základní platformy pro kvalitní komunikaci mezi všemi odpovědnými 
subjekty, zjednodušení a zrychlení přenosu informací a v neposlední 
řadě zajištění jednotných formátů předávaných informací. Jedná se 
o modulární systém, který nad centrálním skladem dat vytváří koor-
dinační a přístupové aplikace.
Základem nově  zpracovaného  evidenčního  systému  se  stanou 

Povodňové plány  vlastníků nemovitostí,  jejichž nemovitosti  leží 
v oblasti ohrožené povodní. Oblast ohrožení bude vymezena pomocí 
hydraulického modelu, který bude v rámci řešení projektu sestaven. 
Bude připraven na podkladě dat z nového výškopisného mapování 
ČR metodou LLS a podle největší známé povodně – retrospektivní 
přípravy povodňových scénářů.
Pro splnění zákonné povinnosti zpracovat povodňový plán bude 

v průběhu  řešení nabídnuta  vlastníkům ohrožených nemovitostí 
pomoc  tím,  že vlastníkům bude poskytnut  jednotný  formulář pro 
zpracování povodňového plánu vlastníka nemovitosti,  který bude 
obsahovat všechny podstatné náležitosti povodňového plánu. Násled-
ně po vyhodnocení možnosti zabezpečení případné věcné či osobní 
pomoci  a  zhodnocení požadavků na evakuaci bude ve  spolupráci 
s příslušnou obcí s rozšířenou působností potvrzen soulad dodaných 
podkladů s Povodňovým plánem města (povodí).
Pro jednotnou datovou správu ohrožených nemovitostí bude vytvo-

řena databázová aplikace, ve které budou veškeré údaje poskytnuté 

zpracovatelem podkladů přehledně spravovány. Tato aplikace bude 
umožňovat  rovněž propojení  s GIS. Pomocí propojení  s GIS dojde 
k napojení jednotlivých ohrožených nemovitostí na mapové podklady, 
což poskytne důležitou geografickou informaci o umístění konkrétních 
nemovitostí v záplavovém území. Celá aplikace bude koncipována 
tak, aby byla v plné součinnosti pro napojení na AVS.
Cílem  je  standardizovat  formu  spravovaných dat,  jejich obsah, 

včetně požadavků na aktualizaci dat a jejich samotnou evidenci.

Výsledky
Řešený projekt se snaží zajistit odborné zázemí a navrhnout kon-

cepci  institucionálního a  legislativního uspořádání v problematice 
jednotného postupu pro podporu sdílení informací v oblasti bezpeč-
nosti. Stěžejním výsledkem bude proto certifikovaná metodika, která 
bude řešit odpovídající postup pro ekonomicky efektivní a technicky 
jednoduchou správu dat a vyvinutý software – model evidence ohro-
žených osob a nemovitostí, plně komunikující s geografickým uži-
vatelským rozhraním. Další – vedlejší výstupy projektu také směřují 
k dostupnosti potřebných odborných informací pro malé obce (člán-
ky, příspěvky, semináře apod.). Budou navrženy i potřebné úpravy 
předpisů nelegislativní povahy, které dnes situaci vesměs upravují 
jen rámcově a krátkodobě, aby účinněji řešily specifika, a to nejen na 
překrytí nejkritičtějších několika prvních dnů, ale ve druhém sledu 
na dobu alespoň několika měsíců. Významným přínosem projektu 
bude i ekonomický dopad, protože navrhovaná řešení budou důsledně 
posuzována z hlediska ekonomické efektivnosti v porovnání s dalšími 
možnostmi řešení. Náklady na řešení projektu jsou tak neporovnatelně 
menší než hrozící škody a další materiální dopady.
Hlavním  přínosem  projektu  je  tedy  zvýšení  bezpečnosti 

občanů vytvořením podmínek pro zajištění  efektivního krizového 
managementu  prostřednictvím  včasného  varování  občanů,  ale 
i vytvořením scénářů predikujících vývoj krizové situace, včetně al-
ternativ postupů vedoucích k zajištění bezpečnosti občanů na území 
České republiky. Ekonomické přínosy výsledků řešení navrhovaného 
projektu nelze konkrétně vyčíslit,  je ale zřejmé, že mnohonásobně 
převýší náklady na řešení projektu již při výskytu např. nejběžnější 
živelné pohromy na území ČR, tj. povodně.
Rovněž  standardizovaná  forma  spravovaných dat o ohrožených 

osobách a majetku,  obsah evidovaných dat,  včetně požadavků na 
aktualizaci těchto dat a jejich samotnou evidenci budou široce uplat-
nitelné pro praktické využití.
Plánované hlavní výsledky jsou v těchto třech oblastech:

• metodika;
•  software;
•  výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy 
závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele.

Diskuse
Výskyt řady katastrofálních povodní v Evropě v posledních 15 le-

tech (postiženo Bulharsko a Rumunsko) vede k výraznému zaměření 
vodohospodářských politik na  zlepšení  ochrany před povodněmi 
a realizaci protipovodňových opatření ke snížení povodňových škod. 
V návaznosti na tyto katastrofické povodně byla přijata směrnice Ev-
ropského parlamentu a Rady Evropské unie (2007/60/ES z 23. října 
2007) o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. Problematika 
povodní  je  i  v  samotných podmínkách České  republiky  (ČR)  stále 
aktuálnějším tématem s ohledem na zkušenosti z posledních let – po-
vodně 1997 Morava, povodně 2002 a 2006 Čechy, přívalové povodně 
na Novojičínsku a Jesenicku 2009 či přívalové povodně v severních 
Čechách 2010. Z tohoto důvodu je věnována velká pozornost opatře-
ním k ochraně před povodněmi, která mají takové situace předvídat, 
eliminovat  jejich potenciál  a  organizačně  je  zvládat. Dle hlediska 
opatření k ochraně před povodněmi rozeznáváme preventivní opatře-
ní, opatření při nebezpečí povodně či v průběhu povodně a opatření 
po povodni. Z pohledu ochrany životů a zmírnění škod na majetku 
občanů zaujímají výsadní postavení opatření preventivní, mezi která 
spadají činnosti jako jsou povodňové prohlídky, příprava předpovědní 
a hlásné povodňové služby, organizační a technická příprava povod-
ňové ochrany,  rizikové analýzy záplavových území, ale především 
zpracování povodňových plánů v rámci systematické prevence.
Stejně jako v dalších státech Evropy postižených povodněmi byla 

také v ČR zpracována Strategie ochrany před povodněmi pro území 
České republiky, kterou zpracovalo Ministerstvo zemědělství ve spolu-
práci s Ministerstvem životního prostředí a byla schválena usnesením 
vlády ČR č. 382 ze dne 19. dubna 2000. Při zpracování tohoto věcně 
politického dokumentu byly využity výsledky komplexního vyhodno-
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cení průběhu katastrofických povodní v r. 1997 až 2000, vč. znalosti 
zahraničních přístupů a  zkušeností. Zásady obsažené ve Strategii 
– zejména preventivní aktivity, odpovědnost  jednotlivých subjektů 
a kompetence povodňových komisí obcí i krajů – byly promítnuty do 
nové vodohospodářské legislativy (zákona č. 254/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 236/2002 Sb.).
Současně  byla  přijata  specifická  legislativa  pro  krizová  řízení 

a byl vytvořen integrovaný záchranný systém. Také vybavenost pro 
zpřesnění předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu a s. p. 
Povodí (radarové sledování, napojení na evropské meteorologické 
systémy, zahuštění monitorovacích sítí a zavedení dálkového pře-
nosu dat) výrazně zkvalitnila připravenost pro povodňové situace 
a jejich management, což se velmi pozitivně projevilo při povodni 
v r. 2002.
Významným dokumentem v problematice ochrany před povodněmi 

jsou Povodňové plány. Představují základní dokumenty, které obsahují 
údaje potřebné pro zajištění ochrany před povodněmi konkrétního 
územního celku, obce či objektu, pro které jsou zpracovány. V po-
vodňových plánech jsou uvedeny jmenné seznamy, adresy a způsob 
spojení účastníků ochrany před povodněmi, úkoly pro  jednotlivé 
účastníky ochrany před povodněmi včetně organizace hlásné a hlíd-
kové služby. Obsahují také zpravidla mapy nebo plány, na kterých 
jsou zakresleny zejména záplavová území, evakuační trasy a místa 
soustředění, hlásné profily a informační místa. Obsah povodňových 
plánů se tak dělí na část věcnou, část organizační a část grafickou. 
V  současné době,  s ohledem na požadavky  rychlého přenosu dat, 
zaujímají  výsadní postavení povodňové plány v digitální podobě. 
Propojení na všech úrovních od dPP obce až po dPP ČR zajišťuje přímý 
přístup k informacím podřízených povodňových plánů a umožňuje na 
všech úrovních zastupitelnost činnosti podřízené povodňové komise.
Přes tato všechna opatření není v současnosti dostatečně ošetřena 

problematika povodňových plánů vlastníků nemovitostí (PPVN), která 
hraje z hlediska ochrany lidských životů a omezování ztrát na majetku 
občanů prioritní postavení.

Závěr
Z minulých období  (např.  řešení problematiky povodní, sesuvů, 

průmyslových havárií aj.) a ze světa (živelné katastrofy, válečné kon-
flikty, humanitární krize aj.) je známo, že ve skutečně vážné situaci 
trvá státu a jeho příslušným složkám dlouhou dobu informovat za-
sažené oblasti, a to především podle závažnosti mimořádné události 
a úrovně  fungování  státních  složek. Pro zvýšení bezpečnosti  osob 
a ochrany majektu je tudíž nutné vytvořit podklady pro legislativní 
úpravy při řešení krizových situací v souvislosti s identifikací osob, 
jejich včasným varováním a zajištěním zpětné vazby o vyrozumění 
ohrožených osob například prostřednictvím propojení s geografickým 
informačním prostředím. Události z posledních let indikují, že zvýšení 
informovanosti občanů v procesu krizového řízení je správná cesta 
pro zajištění vyšší bezpečnosti občanů ČR a jejich majetku.
Hlavním přínosem projektu je pomoc orgánům krizového řízení 

ke zvládání situací, kdy jsou ohroženy obce a města, jejich obyvatelé 
či  jejich majetek živelnými pohromami či provozními haváriemi. 
Jde  tedy o zvýšení bezpečnosti obyvatelstva a  jeho ochrany  lepší 
informovaností v případě mimořádných (příp. i krizových) situací. 
Jak ukazují zkušenosti z různých mimořádných událostí u nás i ve 
světě v minulosti, poměrně často nastává situace, že zvláště odlehlé 
obce v oblastech s řídkým osídlením, vzdálené od větších sídel (např. 
obce v horských oblastech a v pohraničí), s obtížnější dopravní do-
stupností mohou být z různých důvodů i poměrně dlouho odříznuté 
od možnosti vnější pomoci. Orgány místního krizového řízení se tak 
budou muset spolehnout na vlastní síly a možnosti preventivních 
opatření.

Poděkování: Příspěvek vznikl za podpory Ministerstva vnitra ČR, 
Programu bezpečnostního výzkumu České republiky 2010-2015 (BV 
II/2-VS), projektu VG3VS/229 - Geografické informační systémy pro 
podporu řešení krizových situací a jejich propojení na automatické 
vyrozumívací systémy.
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Za bavorskými revitalizacemi – zájezd sdružení 
Arnika, 2013

Tomáš Just

Ve dnech 8. až 10. května uspořádalo sdru-
žení Arnika zájezd do Bavorska, jehož cílem 
byly některé tamní vodohospodářské revita-
lizace. V autobuse byli projektanti  vodních 
staveb  a parkových úprav,  správci  vodních 
toků, pracovníci  státních úřadů,  specialisté 
Českého rybářského svazu, vydavatelé vodo-
hospodářských časopisů, členové občanských 
sdružení. Hlavní organizátorkou byla Ing. Jana 
Vitnerová, mimo jiné působící v mezinárod-
ních aktivitách k ochraně Labe. Nejzajímavější 
navštívené lokality:

Revitalizace potoka Kolbersbach 
u Lindbergu v národním parku 
Bavorský les
Dynamický  podhorský  úsek  potoka  byl 

v roce 1882 technicky upraven napřímením 
a stabilizací pro účely plavení dřeva. V roce 
2000 jej správa národního parku ve spolupráci 
s Vodohospodářským úřadem v Deggendorfu 
revitalizovala. V údolnicové délce přes jeden 
kilometr  bylo  staré přímé koryto  opuštěno 
a částečně zasypáno a v plochách charakteru 

mýtin, podhorských luk či pastvin je nahra-
dilo  koryto  nové,  přírodě  blízké,  výrazně 
meandrující. Toto koryto nebylo stabilizová-
no  technickým opevněním.  Jeho hloubková 
stabilita, kterou vývoj v následujících letech 
potvrdil,  byla  dána  vhodným  tvarováním. 
Široké a mělké koryto  je méně příznivé pro 
koncentraci proudění než koryto nepřirozeně 
hluboké  a  podporuje  včasné  vybřežování 
větších průtoků. Cílem  revitalizační  stavby 
byla  jednak ekologická  rehabilitace potoka, 
jednak zpomalení postupu povodňových prů-
toků, které mohou ohrožovat níže ležící obce. 
Autor  příspěvku navštívil  tehdy  poměrně 
čerstvě revitalizovaný Kolbersbach při jedné 
ze svých prvních cest po bavorských vodách, 
v roce 2003. Nyní mohl srovnávat. Trasa ko-
ryta  a  jeho základní  tvarové charakteristiky 
se působením tekoucí vody příliš nezměnily, 
což svědčí o dobrém provedení revitalizace, 
podrobná tvarová a hydraulická členitost se 
vyvinula do přírodního  stavu natolik,  že  je 
v dnešním potoce obtížné rozpoznat vodohos-
podářské dílo. Podstatné změny ovšem působí 
bobři, kteří do dnešní doby potok a jeho okolí 

ovládli. Pomáhají udržovat travnatý charakter 
přilehlých ploch,  omezují  břehové porosty 
a místy vytvářejí v potoce hráze, díky nimž se 
koryto rozděluje do více pramenů a v mean-
drovém pásu vznikají dosti členité mokřadní 
plochy.  Tento  vývoj  je  příznivě  hodnocen 
z hlediska ochrany přírody.  I  z vodohospo-
dářského hlediska jej lze vítat – posilováním 
horizontální  členitosti  řečiště  zvětšuje  jeho 
odolnost  proti  nežádoucímu  zahlubování 
a dále podporuje  tlumivé  rozlévání větších 
průtoků do okolních ploch.  

Protipovodňová revitalizace řeky 
Wertach v Augsburgu
Tato rozsáhlá stavba, posilující protipovod-

ňovou ochranu Augsburgu a obnovující pří-
rodě blízký stav řeky, byla podrobně popsána 
ve Vodním hospodářství 10/2010. Tentokráte 
se  výprava  rozhodla užít  si  jedné  z nejvý-
znamnějších bavorských revitalizací naplno. 
Autobus vysadil účastníky  ráno na horním 
okraji zájmového úseku Wertach, u nemocnice 
v Bobingen, a ti si pak nechali celý den na po-
drobný průzkum zhruba 9 kilometrů, v nichž 
je provedena nebo připravována revitalizace. 
Morfologický  vývoj  výrazně  rozvolněného, 
přírodě blízkého koryta probíhá příznivě, bez 
projevů nežádoucího zahlubování. Výstavbou 
obnažené povrchy  již  z velké  části pokrývá 
vegetace a břehy řeky a na ně navazující lesní 
pásy se staly hojně využívaným příměstským 
parkem.  (Koryto udržuje Vodohospodářský 
úřad  v Deggendorfu  a  je  při  tom vystaven 
protichůdným požadavkům veřejnosti. Část se 
dožaduje co nejdůslednějšího sečení říčních 

Koryto Kolbersbachu v Bavorském lese, jehož členitost posiluje 
bobří hráz

Kneippův chodník – ozdravné brouzdaliště na jednom potoce v ná-
rodním parku Bavorský les

Geographical information systems to support crisis man-
agement and their links to the automatic alerting/warning 
systems (Novák, P.; Roub, R.; Veverka, M.; Hejduk, T.)

Key words
geographic information systems – technical infrastructure – natural 
disasters – personal identification

Geographic information systems are an important tool to support 
operational and crisis management of the Integrated Rescue System. 
GIS technology allows direct localization of specific information in 
the area. Integrated Rescue System is an effective system of links, 
rules of cooperation and coordination of rescue and security forces, 
state and local governments, individuals and legal entities in the 
actual carrying out rescue work in preventing and preparing for 
emergencies, but also during the removal of their consequences . The 

aim of this paper is to introduce to the project, which deals with the 
use of GIS in emergency management issues and their possible co-
nnection to AVS (automatic vyrozumívací systems). The basic issue 
is to identify the bottlenecks in specific areas, ie places where there 
is an increased likelihood of danger to people for a variety of model 
scenarios (natural nature – flood, wind, etc., and accidents – failure 
of the technical infrastructure, transport links, etc.) for subsequent 
identification of vulnerable persons and property which is necessary 
to inform (or evacuate), or in the case of assets to secure against the 
consequences of natural or other disasters or stolen. Emphasis is 
placed on the time scale, which is a key aspect of crisis management.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. ledna 
2014. 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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Součástí přírodě blízké protipovodňové úpravy Wertach nad Augs-
burgem i v Augsburgu  byla obnova štěrkových lavic, dnes rekreačně 
využívaných (zde etapa dokončená cca 2003)

Na úrovni středu Augsburgu: Migračně prostupná balvanitá rampa 
nahradila někdejší jez Goggeles, vysoký téměř pět metrů.  

Asi sto metrů dlouhá trasa s balvanitými strukturami nahradila 
někdejší 1,5 metru vysoký jez, aby se mohlo rameno Hollergraben 
řeky Regnitz v Bambergu stát rybí cestou

Dramatické revitalizační rozvolnění kdysi upraveného koryta ne-
splavného Mohanu u Wiesenu bylo provedeno jako kompenzace za 
dopravní stavbu. Vzniklé tvary nejsou důsledně přírodně autentické, 
nepochybně  se ale jedná o účinnou redynamizaci řečiště. 

břehů,  část  naopak  hájí  samovolný  vývoj 
vegetace. Úřad  tedy nechává nepravidelně 
vyžínat dílčí plochy,  aby břehy nebyly bez 
dřevin,  ale  zároveň aby  se  zachovávaly vý-
hledy a přístupy k říční hladině a zatravněné 
plochy, ceněné z hlediska přírodovědeckého.) 
V okrajové čtvrti Göggingen výprava konsta-
tovala, že již dva roky připravovaná poslední 
etapa revitalizace střední části řeky ještě ne-
postoupila k vlastní říční kynetě, probíhá však 
zdokonalování protipovodňových valů a dílčí 
revitalizační zásahy v  tzv. Továrním kanále, 
který řeku doprovází po většině délky města. 
Na dolním okraji revitalizace účastníky zvláště 
zaujala velká balvanitá rampa, která nahradila 
starý,  téměř pětimetrový  jez Goggeles, který 
byl v rámci revitalizace zbourán pro špatný 
technický  stav  a  ekologickou nepatřičnost. 
Účastníci se nezdrželi komentářů, srovnáva-
jících tento přístup se zvyklostmi u nás, kde 
dosud kdejakou migrační překážku pokládá-
me za téměř posvátné vodní dílo, udržujeme 
a  zachraňujeme,  i  když  třeba  vůbec  není 
využívána. 

Migrační zprostupnění parkového 
říčního ramene Hollergraben 
v Bambergu
Čtenáři Vodního hospodářství byli v čísle 

2/2013  informováni o novém velkém  rybím 
přechodu  v  areálu  bývalé  továrny  ERBA 
v Bambergu,  postaveném u příležitosti  ba-

vorské zahradní výstavy 2012. Tento přechod 
by měl zprůchodňovat jez ERBA, který dosud 
tvořil migrační překážku na řece Regnitz na 
severním okraji Bambergu.  Již v onom čísle 
je  zmiňována  další  stavba,  zprostupňující 
tentokrát  jižní  část Regnitz  ve městě,  totiž 
zprůchodnění  postranního  říčního  ramene 
Hollergraben. To byl další cíl výpravy. 
Hlavní řečiště Regnitz, respektive jeho ra-

mena ve starobylém středu Bambergu, migrač-
ně blokuje soustava historických jezů. Jakožto 
městotvorné  je nelze odstranit. Řešení bylo 
nalezeno v otevření pravostranného ramene 
Hollergraben. Toto přes kilometr dlouhé rame-
no se odděluje od Regnitz nad středem města, 
nejprve  protéká  parkem Bamberger Hain 
a potom ve středu města nenápadně obchází 
celou  tamní  soustavu  jezů. Donedávna  toto 
rameno neumožňovalo protiproudé migrace 
vodních živočichů, protože je vzdouvaly dva 
jezy. V horní části, v parku Bamberger Hain, 
nedaleko pod oddělením od koryta Regnitz, to 
byl 1,5 metru vysoký Hufeisenwehr. (Poslední 
podoba tohoto jezu vznikla při zahradně-ar-
chitektonickém pojednání horní části ramene, 
částečně  skryté  pod mostem bamberského 
jižního silničního okruhu. Řešení, tehdy oce-
něné v jakési architektonické soutěži, ovšem 
bylo poplatné době  –  s  betonovými  břehy, 
betonovými přístupy  k  vodě  a  bez  ohledu 
na migrační prostupnost.) O něco níže, na 
rozhraní  parku  a  historického města,  pak 

starý Nonnenwehr,  vysoký  asi  jeden metr. 
(V  blízkosti  tohoto  jezu  se  nachází  velmi 
dobře dochovaná vodohospodářská technická 
památka – plavební komora starého Ludvíkova 
kanálu Dunaj  – Mohan, postaveného kolem 
roku  1840.) K  roku  2012,  v  návaznosti  na 
výstavbu rybího přechodu ERBA, byl zbourán 
horní Hufeisenwehr. Jeho spád byl rozložen 
zhruba do 100 metrů dlouhé trasy, v níž bylo 
sice ponecháno betonové opevnění břehů, ale 
dno  je provedeno  jako přírodě blízké, stabi-
lizované strukturami z velkých kamenů. Při 
podélném sklonu 1  : 65 bychom dle našich 
zvyklostí mluvili  spíš  o přírodě blízké  rybí 
cestě než o rybím přechodu. Objekt odpovídá 
současnému bavorskému trendu stavět tam, 
kde  to  jen  trochu  jde, přechody  s mírnými 
podélnými sklony, charakteru proudných po-
toků nebo říček. Účinnost takových přechodů 
obvykle neohrožují velké rychlosti proudění, 
ani zachycování spláví. Dva týdny po výpravě 
Arniky pak přichází od kolegů z Vodohospo-
dářského úřadu v Kronachu zpráva, že právě 
začaly práce na  zprostupnění  jezu Nonne-
nwehr. Bude přestavěn do podoby 50 metrů 
dlouhé „drsné dnové rampy“. 

Revitalizace Mohanu u Wiesenu
Mohan nad Bamberegem, nesplavný pro 

lodi, prodělal v polovině 19. století technic-
ké úpravy hlavně ve prospěch zemědělství 
a plavení dřeva. Koryto si rámcově zachovalo 
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Při revitalizaci Wertach byl v tomto místě na úrovni horního okraje Augsburgu navršen 
vyšší břeh s hnízdní stěnou pro ledňáčky. Potom vznikla obava, že by z vyvýšeného břehu 
mohl někdo spadnout do řeky. Na břeh proto byly k zamezení vstupu lidí poskládány velké 
pařezy. Lidé se samozřejmě mezi pařezy pohybují stále, celý objekt však postupným pode-
míláním břehu nabyl funkce „dávkovače pařezů“. Zajímavý, byť původně asi neplánovaný 
způsob doplňování mrtvé dřevní hmoty do vodního toku. 

Druhá etapa protipovodňové revitalizační 
úpravy potoka Lauterbach v Bad Staffelstein 
vstupuje do druhé vegetační sezony 

Příspěvek není recenzovaným pojedná-
ním, ale snaží se vybudit výměnu názorů. 
Autor i redakce proto očekávají stanoviska 
k článku do 31. ledna 2014. Rozsah dis-
kusního příspěvku je omezen na 2 normo-
strany A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@
vodnihospodarstvi.cz.

vlnitost, trasa však byla zjednodušena, tvaro-
vání koryta geometrizováno a břehy opevněny 
kamennou dlažbou. Nyní Vodohospodářský 
úřad v Kronachu jako správce vodního toku 
již léta vyhledává příležitosti k revitalizacím 
dílčích úseků této řeky. Zajímavou příležitost 
našel  v  poslední  době  při  výstavbě  nové 
železniční cesty napříč údolím řeky, u obce 
Wiesenu. Dle německých předpisů znamená 
taková stavba významný nepříznivý zásah do 
krajiny a prostředí, který musí být nějakým 
způsobem kompenzován. V daném případě 
byla  dohodnuta  kompenzační  revitalizace 
zhruba  kilometrového úseku Mohanu nad 
Wiesenem, poblíž Bad Staffelstein. Řečiště 
bylo při této akci dost dramaticky rozvolněno, 
dosavadní  geometrie břehů  rozbita. Buření 
zarostlé strmé svahy, skrývající starou dlažbu, 

byly nahrazeny mírněji sklonitými plochami, 
v nichž se obnažují – v této kulturní krajině 
dosti vzácné – málo úživné povrchy říčních 
štěrků.  Ty  jsou  velmi  zajímavé  pro  rozvoj 
poříčních  společenstev  živočichů  a  rostlin. 
Pro tvářnost revitalizované řeky jsou charakte-
ristické ostrůvky, ponechávané v místech, kde 
v někdejších břehových čarách rostly hodnot-
nější dřeviny, zde hlavně vrby. Předpokládá se 
další samovolný vývoj rozvolněného koryta. 

Intravilánová protipovodňová 
revitalizace v Bad Staffelstein
Lázeňské městečko Staffelstein v údolí hor-

ního Mohanu se již stalo klasickou lokalitou 
intravilánových protipovodňových revitaliza-
cí. O druhé etapě opatření, která v roce 2011 
revitalizovala potok Lauterbach na úrovni his-

torického středu městečka, jsme informovali 
ve Vodním hospodářství 11/2012. Účastníci 
exkurze prošli obě realizované etapy, od lázní 
na dolním okraji městečka po jeho horní okraj. 
Mohli pozorovat, jak se stalo skutečností, co 
dosud někteří naši vodohospodáři pokládají 
za pochybný výmysl – tvarově a hydraulicky 
členité a přitom povodňově kapacitní koryto 
v zastavěném území. Včetně revitalizačního 
koryta první etapy, které od roku 1986 přestálo 
již několik povodňových zkoušek. 

Ing. Tomáš Just
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Krajské středisko Praha a Střední Čechy 
a správa CHKO Blaník

Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6

e-mail: tomas.just@nature.cz
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VODOHOSPODÁŘSKÉ LABORATOŘE

- analýzy povrchových, odpadních, pitných a technologických vod
- analýzy říčních sedimentů, plavenin, sedimentovatelných plavenin, zemin
- analýzy čistírenských kalů a odpadů včetně výluhů
- analýzy biologických materiálů, ryb a bioty
- práce vzorkařské a hydrometrické
- monitoring jakosti vody, plavenin a sedimentů v tocích a nádržích
- monitoring vypouštěných odpadních vod
- provoz a údržba měřících stanic jakosti vody na významných říčních profilech
- odborné, poradenské a expertní služby 

POVODÍ LABE, státní podnik

Odběr vzorku makrozoobentosu Kapalinový chromatograf LC/MS/MS

Odbor vodohospodářkých laboratořích Povodí Labe, státní podnik
nabízí široké spektrum zkoušek:

Odbor vodohospodářských laboratoří nabízí ve svých provozovnách v Hradci Králové a v Ústí n.L.:
komplexní laboratorní služby:

Podrobnější infromace o rozsahu poskytovaných služeb Vám podají pracovníci laboratoře, nebo je najdete na webových
 stránkách našeho podniku (www.pla.cz). 

Speciální organické parametry:
- sumární organické parametry (TOC, DOC, AOX, NEL, C10-C40)
- TOL těkavé organické látky                           - PCB polychlorované bifenyly 
- PAU polycyklické aromatické uhlovodíky    - OCP organochlorové pesticidy 
- NPP dusíkaté a organofosfátové pesticidy     - polární pesticidy pomocí LC-MS/MS 
- fenoxyalkánové pesticidy                               - bipyridyly a kvarterní amoniové soli 
- glyfosát a jeho degradační produkt AMPA      
- alkylfenoly a chlorfenoly                                - komplexotvorné látky (EDTA, NTA, PDTA) 
- syntetické mošusové látky                              - ftaláty
- polybromované difenylethery                         - chlorované parafiny (C10-C13)
- organostannany                                               - vybraná léčiva 
 

- aniliny, nitroaromáty a haloethery 

 - z oblasti chemických analýz
 - základní ukazatele  
 - skupinové ukazatele  
 - anorganické ukazatele  
 - kovy a metaloidy  
 - specifické organické látky  
 - radiochemické ukazatele  
 - z oblasti hydrobiologických a mikrobiologických 
   analýz
 - z oblasti ekotoxikologických analýz
 - z oblasti hydrometrování

Z naší nabídky vybíráme:

Možnosti zelené infrastruktury a nádrží

pokračují. Stav půd a jejich schopnost jímat 
vodu, velikost polí, způsob jejich obdělávání, 
stav  vodopisné  sítě,  využití  všech nezasta-
věných niv k retenci vod se v poslední době 
žádným významným způsobem (s výjimkou 
částečného, ale nepodstatného převodu polí 
na TTP) nezměnily. Realizace krajinotvorných 
opatření bude trvat stejně dlouho, jako trvaly 
negativní změny. Důvodů je řada, jmenujme 
alespoň složité řešení majetkoprávních vzta-
hů, fixované krajinné  struktury  (třeba cesty 
nebo  cyklostezky po březích nebo hrázích 
nevhodně upravených toků), finanční nároč-
nost a podobně.
Ambice  „zelené  infrastruktury“  nejsou 

primárně v eliminaci povodňových  škod za 
extrémních povodní. Tyto  ambice  spočíva-
jí  spíše  v  obecnější  pomoci  s  retencí  vod, 

zadržením vody v krajině  (nejen nádržích) 
a zpomalením odtoku  i posílením ostatních 
dosud  opomíjených  funkcí  a  užitků,  které 
by nám stojaté i tekoucí vody měly přinášet 
(rekreace, samočištění, biodiverzita, sportovní 
rybolov…). 
Pan  profesor  ve  svém  článku  prosazuje 

vodní nádrže jako prostředek k řešení vodo-
hospodářských problémů a  říká,  že „…jiný 
prokazatelný a kvantifikovatelný prostředek 
akumulace a retence vody v krajině neexistu-
je.“ S tím nelze souhlasit.  Je zřejmé, že vliv 
plošných  opatření  různého  charakteru na 
parametry  odtoku  lze  kvantifikovat  značně 
obtížněji. To přece ale neznamená, že ten vliv 
neexistuje!
S panem profesorem  se  shodneme v po-

žadavku  na  vyrovnané  posuzování  zájmů 
a potřeb mezi stavbou vodních nádrží a těmi 
ostatními. Rozdíl mezi námi bude asi v pohle-
du na tu vyrovnanost.

Ing. Tomáš Havlíček
ATELIER FONTES, s.r.o.

havlicek@fontes.cz

Nedá mi to, abych nezareagoval na ohlas 
pana  profesora  Broži  k  Blueprintu  (VH 
7/2013).  Pan profesor píše:  „Po další velké 
povodni a extrémních přívalových povodních 
v červnu 2013 jsme se opakovaně názorně 
přesvědčili, že kapacita krajiny nestačí ke 
zmírnění ničivých dopadů povodňových 
extrémů, i když programově posílíme tzv. 
zelenou infrastrukturu (tj. pobřežní zóny, 
inundace vodních toků, mokřady atd.) na 
maximum.“
Jeho výroku lze vytknout tyto nedostatky:
S opatřeními v krajině na posílení retence 

vody (posílením „zelené infrastruktury“) jsme 
v ČR  ještě ani pořádně nezačali, natož aby-
chom dosáhli nějakého maxima. Z vodohos-
podářského hlediska negativní změny v kraji-
ně probíhaly dlouhé desítky let a někdy ještě 
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Experimentální zjištění 
míry transformace 
povodňové a látkové 
vlny v upraveném korytě 
malého vodního toku
Tomáš Dostál, David Zumr, Pavel Rosendorf, Peter Strauss, 
Vladimír Říha, Josef Krása, Jan Devátý, Daniel Fiala,  
Thomas Bauer

Klíčová slova
povodňová vlna – transport splavenin – transformace v korytě – za-
chycování sedimentů – turbidita

Souhrn
V experimentálním povodí Konojedského potoka byl na konci léta 

2012 realizován experiment s cílem sledovat transformaci povodňo-
vé vlny a transport splavenin v upraveném korytě malého vodního 
toku. Dílčím cílem bylo popsat, do jaké míry se na celkovém trans-
portu splavenin během lokální povodňové události podílí materiál 
zachycený v korytě z předchozích událostí a do jaké míry se jedná 
o materiál z okolních pozemků. Koryto potoka v zájmovém území 
v délce 424 m bylo v minulosti upraveno do lichoběžníkového tvaru 
a stabilizováno betonovými tvárnicemi. Vlastní experiment zahrno-
val vypuštění tří po sobě jdoucích umělých povodňových vln, které 
svým kulminačním průtokem přibližně odpovídaly běžné intenzivní 
srážko-odtokové události v dané lokalitě. Na čtyřech profilech v zá-
jmovém úseku byl měřen průtok a byly odebírány vzorky vody, které 
byly následně analyzovány z hlediska transportu nerozpuštěných 
látek a fosforu. Experiment a z něj vzešlý článek přispívají k odborné 
diskusi o původu a chování erozních splavenin ve vodních tocích 
během a po erozní a srážko-odtokové události a chování povodňové 
vlny v korytě malého vodního toku o známých parametrech.

u

1  Úvod
Transformace povodňových průtoků v korytech vodních  toků  je 

jevem známým a poměrně dobře popsaným. Míra transformace, resp. 
retence vody v korytech a nivách vodních toků může být i význam-
ným prvkem protipovodňové prevence, jak potvrdil například projekt 
NIVA – Retence vody v nivách a možnosti jejího zvýšení [1], v jehož 
rámci byla retenční kapacita koryta a nivy pro různé typy toků a různé 
podmínky posuzována pomocí matematického modelování [2, 3, 4]. 
Významným parametrem, který ovlivňuje míru  transformace,  je 

příčný a podélný profil koryta, celková morfologie a drsnost. Ta  je 
u koryt malých vodních toků v zemědělské krajině do značné míry 
dána mírou zarůstání profilu koryta vegetací a jejím momentálním sta-
vem. V modelových výpočtech je tento parametr zpravidla popisován 
drsnostním součinitelem a jeho hodnota má na rychlost průtoku a tím 
i  transformaci vlny zásadní vliv. Hodnoty  součinitele drsnosti pro 
různé typy vegetace a jejího stavu jsou zejména ve světové literatuře 
tabelovány a katalogizovány (např. [5, 6, 7]), ale ovlivňování režimu 
proudění a retence koryta postupně rostoucí vegetací není v průběhu 
roku konstantní. Vegetace začíná být významným faktorem začátkem 
jara a  její vliv kulminuje v  letních měsících. Podrobný monitoring 
režimu proudění ovlivňovaný růstem makrofyt a následné určování 
časově proměnného Manningova drsnostního koeficientu prezento-
vali např. [8], podle kterých má závislost mezi množstvím biomasy 
v korytě a drsnostním součinitelem exponencionální tvar. Měřených 
hodnot však stále není dostatek a volba hodnoty aktuální drsnosti je 
stále zatížena značnou subjektivitou.
Druhou otázkou, která je v poslední době v souvislosti s průcho-

dem zvýšených průtoků koryty malých vodních toků v zemědělské 
krajině často zmiňována, je transport splavenin, jejich původ a jejich 
zachycování v hydrografické síti. V globálních výpočtech transportu 
splavenin se dlouhodobě předpokládá, že erozní materiál uvolněný 
a transportovaný ze zemědělských pozemků a vstupující do hydro-
grafické sítě se zde nezachycuje a je transportován níže až do vodních 

nádrží [9]. Tato úvaha pravděpodobně platí v  dlouhodobém měřít-
ku. Objem sedimentu, který zanáší koryta drobných vodních  toků 
natolik, že by musela být akutně čištěna, je v porovnání s celkovým 
transportovaným množstvím zanedbatelný. Řada výsledků výzkumů 
však naznačuje, že při extrémně intenzivních, avšak krátkodobých, 
srážko-odtokových událostech je sediment zachycený v korytech vod-
ních toků z předchozích epizod resuspendován a odtokovou vlnou je 
posouván směrem dolů po proudu. Tedy, že materiál resuspendovaný 
v korytě vodního toku je nezanedbatelným zdrojem nerozpuštěných 
látek v průtoku, a to především v případech, kdy erozní událost není 
dost intenzivní na to, aby uvolnila dostatek částic na zemědělském 
pozemku a donesla je do toku. 
Tento mechanismus byl pozorován autory z VÚV T.G.M. během 

dlouhodobého sledování čistě zemědělských povodí v letech 2007–2009 
v rámci subprojektu výzkumného záměru MŽP0002071101 – „Výzkum 
a ochrana hydrosféry“. V  řadě povodí byly zaznamenány cyklické 
změny mocnosti a pohybu sedimentů v korytě vodních toků. Nejmar-
kantnější úbytek a postupný nárůst množství sedimentů by pozorován 
v korytech toků Kašnice (Klobouky u Brna, okres Břeclav, Jihomoravský 
kraj), Lhotecký potok (Lhota pod Džbánem, okres Louny, Ústecký kraj), 
Rešický potok (Rešice, okres Znojmo, Jihomoravský kraj) a přítok Vl-
čického potoka v Letné (Letná, okres Trutnov, Královéhradecký kraj).
Ve snaze přispět k nalezení odpovědí na obě z uvedených otázek 

(objasnění  vlivu  stavu vegetace na  transformaci povodňové vlny 
a možnost resuspendace sedimentů deponovaných v korytě – případ-
ně v širším kontextu, pokus o příspěvek k objasnění původu splavenin 
nesených povodňovou vlnou) byl v září 2012 zorganizován terénní 
experiment, který spočíval ve vypuštění několika umělých povodňo-
vých vln do koryta vodního toku a sledování jejich průběhu v expe-
rimentálním úseku. Experiment byl realizován v úzké spolupráci tří 
pracovišť – Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulty 
stavební ČVUT v Praze jako koordinátora projektu, zodpovědného za 
zajištění celého experimentu a za hydrologickou část, Výzkumného 
ústavu  vodohospodářského T.G.M.  v.v.i.  v  Praze,  zodpovědného 
především za monitorování transportu splavenin a fosforu, a Federal 
Agency for Water Management, Institute for Land and Water Manage-
ment Research (BAW), Rakousko, který se na projektu podílel jednak 
zajištěním části přístrojového a materiálového zajištění a jednak svými 
zkušenostmi z podobných kampaní organizovaných dříve v Rakousku.
Experiment byl prováděn na malém vodním toku, jehož koryto je ty-

pickým představitelem upravených HMZ (hlavní meliorační zařízení 
= otevřené kanály, sloužící k odvedení přebytečné vody ze zeměděl-
ské krajiny). Koryto je napřímené, zahloubené, s tvrdým opevněním, 
nicméně s minimální údržbou, tedy silně zarostlé bylinnou vegetací. 
Situace se tak blíží reprezentativnímu stavu, ve kterém se nachází 
většina drobných vodních toků v zemědělské krajině v podmínkách 
ČR. Tyto lokality představují první kontakt povrchového odtoku ze ze-
mědělských pozemků, nesoucího erozní splaveniny, s hydrografickou 
sítí. Z hlediska povodňového se pak jedná rovněž o první řád vodních 
toků, kde dochází ke koncentraci povrchového odtoku a formování 
povodňových vln.
Experiment volně navazoval na podobný experiment, provedený 

v roce 2011 týmem BAW v Rakousku, kdy byla použita stejná me-
todika měření, ale zvolen byl tok v přirozeném stavu, procházející 
zalesněnou údolnicí. Výhledem do budoucna je porovnání charakte-
ristik odtoku, zachycení nebo remobilizace splavenin a transformace 
povodňové vlny obou experimentů,  tj.  srovnat dynamiku v korytě 
upraveném a přirozeném.

2  Materiál a metody
2.1 Popis lokality
Pro provedení  experimentu bylo  zvoleno povodí Konojedského 

potoka nedaleko obce Nučice ve Středočeském kraji. Povodí  je od 
roku 2011 provozováno jako terénní experimentální lokalita katedry 
hydromeliorací a krajinného inženýrství FSv ČVUT v Praze a v uzá-
věrovém profilu  je vybaveno zařízením pro kontinuální  sledování 
meteorologických charakteristik  (srážky,  teplota vzduchu, vlhkost 
vzduchu, rychlost větru a sluneční radiace) a charakteristik odtoku 
vody v potoce (průtok a koncentrace nerozpuštěných látek). V případě 
výskytu  srážko-odtokové události  spojené  s  transportem splavenin 
jsou pomocí automatického zařízení odebírány vzorky vody. Objekt 
je  rovněž vybaven dataloggerem, který uchovává a v reálném čase 
odesílá naměřená data, a bezpečnostním sledovacím systémem, který 
monitoruje pohyb v okolí objektu a pořizuje obrazový záznam [10].
Rozloha povodí  je 48,67 ha a  je  tvořeno  téměř výhradně ornou 

půdou bez zastoupení intravilánu, trvalého travního porostu a lesů. 
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Celá plocha je rozdělena jen do tří zeměděl-
ských pozemků, patřících dvěma subjektům. 
Pozemky  na  levém  břehu  a  v  horní  části 
povodí jsou obdělávány již delší dobu půdo-
ochrannými technologiemi, zatímco pozemek 
na pravém břehu byl do roku 2012 obděláván 
konvenčním způsobem a od roku 2013 jsou 
i zde využívány půdoochranné agrotechno-
logie. Zhruba ve třetině východo-západního 
rozměru je povodí přetnuto polní cestou s pří-
kopem na straně do svahu, jež svádí vodu do 
koryta Konojedského potoka. Sklon terénu se 
pohybuje v rozmezí 1–11 %, průměrný sklon 
odpovídá 4 % (obr. 1). 
Horní část povodí  je odvodněna vodotečí 

v zatrubnění, která přechází v otevřené ko-
ryto Konojedského potoka. Délka otevřeného 
koryta v zájmovém území po uzávěrový profil 
experimentálního povodí je 424 m, průměrný 
sklon zkoumaného úseku je 2,9 %. Upravené 
koryto  je  v  zájmovém území  prizmatické 
s  lichoběžníkovým příčným profilem  šířky 
60 cm ve dně a  sklonem svahů 1  :  1.  Jeho 
hloubka se pohybuje kolem 1,5 m. Koryto je 
ve dně a patách svahů opevněno obdélnými 
betonovými tvarovkami KLAS. V dolních úse-
cích toku (pod měrným objektem) je toto opevnění na mnoha místech 
poškozeno, místy chybí zcela, což, spolu s informacemi od správce 
toku svědčí o silné rozkolísanosti průtoků [2]. 
Koryto postrádá pravidelnou údržbu a prakticky v celé délce je silně 

zarostlé převážně bylinnou vegetací,  která v průběhu vegetačního 
období zaplňuje většinu příčného profilu. Jedná se v převážné míře 
o vegetaci nikoliv vodní, ale jen vlhkomilnou s převážným zastoupe-
ním kopřivy, bedrníku a různých druhů ostřic. Pokud se vyskytuje 
vegetace vodní, pak má výhradně charakter emerzní (vynořené). To 
je dáno velmi malými hloubkami vody po převážnou většinu roku 
i celkově malými rozměry koryta. Podíl zarostení průtočného profilu 
byl odhadnut na cca 50 %. Koryto tak velmi dobře reprezentuje typický 
stav drobných vodotečí v zemědělské krajině a výsledky experimentu 
mohou být dobře a poměrně široce zobecněny.
Běžné hodnoty  základního odtoku měřené v  letech 2010–2013 

v uzávěrovém profilu povodí se pohybují ve vegetační sezoně mezi 
0 až 0,2  l.s-1, nejvodnějším obdobím  je konec zimy a začátek  jara, 
kdy průtoky dosahují 10 l.s-1. Charakteristický průběh letní srážko-
-odtokové události spojené s alespoň minimálními erozními jevy je 
krátká a strmá vlna s dobou koncentrace cca 50 až 240 minut. Nejvý-
znamnější přívalovou epizodou a jí vyvolanou bleskovou odpovědí 
povodí během sledovaného období 2011–2013 je událost z 9. 5. 2013, 
kdy srážka s dobou trvání cca 30 minut vyvolala povodňovou vlnu 
s kulminačním průtokem 131 l.s-1 (tabulka 1). V povodňově bohatém 
roce 2013 bylo zachyceno několik zajímavých vln, z nichž největší 
byly způsobeny srážkou s úhrnem 78,9,  resp. 83,6 mm a vyvolaly 
odtok v úrovni 126, resp. více než 800 l.s-1 (byla překročena kapacita 
měrného zařízení, která činí 400 l.s-1). V těchto případech se ale jedná 
o extrémní situace mimořádné doby opakování ne zcela typického 
časového průběhu.

Tabulka 1 uvádí přehled vybraných srážko-odtokových epizod z ob-
dobí let 2011–2013, které byly vyhodnoceny a dávají dobrý přehled 
o chování experimentálního povodí. Tabulka ukazuje skokový rozdíl 
mezi koncentracemi a celkovým množstvím splavenin během menších 
epizod, kdy  je předpoklad, že došlo  jen k resuspendaci sedimentů 

uložených v korytě, a významných epizod, kdy došlo prokazatelně 
k povrchovému odtoku na přilehlých pozemcích. Podrobněji je tato 
otázka diskutována v závěrečné kapitole.

2.2 Popis experimentu
Cílem experimentu bylo  sledovat  charakteristické parametry  tří 

uměle  vyvolaných povodňových  vln na  podélném profilu  toku: 
rychlost postupu, objem, tvar a postupnou transformaci vln, transport 
nerozpuštěných látek (splavenin) a fosforu a jejich změny po délce 
sledovaného úseku. Druhá  vlna byla před vypuštěním označena 
zvýšeným obsahem NaCl, u které byla sledována elektrická vodivosti 
vody po délce experimentálního úseku a v čase, s cílem odlišit stávající 
a novou vodu a vyhodnotit jejich míchání. Třetí vlna byla obohacena 
v místě vypuštění přidaným sedimentem. Pro sledování vypuštěných 
vln byly po trati vybudovány celkem 4 měrné profily.
Princip experimentu spočíval v kumulaci maximálního množství 

vody, které bylo následně definovaným způsobem a v co nejkratší 
době vypuštěno do koryta potoka. V technických možnostech bylo 
soustředit maximálně necelých 17 m3 vody, což představovalo jeden 
plný zásobník hasičského vozu a jeden rezervní bazén. Čerpadlo ha-
sičského vozu bylo schopné dostupný objem vody (přibližně 16,6 m3) 
vyčerpat do potoka v průběhu 8 minut. Předpokládaný konstantní 
průtok vytvořený v úvodním úseku koryta byl 40 l.s-1. V porovnání 
s dosud v lokalitě naměřenými průtoky a objemy vln a údaji ČHMÚ je 
tak vytvořená vlna svým vrcholovým průtokem poměrně významná, 
délkou trvání a celkovým objemem je však malá.
2.2.1  Prostorové uspořádání
Prostorové uspořádání experimentu vycházelo z požadavku využití 

maximální délky sledovaného úseku a současně zajištění optimálních 
profilů pro měření průtoků. V místě začátku otevřeného koryta byla 
z betonových tvárnic vybudována provizorní jímka osazená měrným 
žlabem, do níž byla během každého  experimentu v průběhu cca 
8 minut pomocí čtyř hadic načerpána voda z bazénu a cisterny. Ze 
žlabu voda volně odtékala do zpevněného koryta směrem k silničnímu 
propustku a dále po toku. Na měřeném úseku toku délky 424 m byly 
zřízeny celkem čtyři měrné profily, označené směrem po proudu A až 

Obr. 1. Experimentální povodí Nučice s vyznačeným tokem, staničením měrných profilů 
a identifikací zemědělských pozemků číslováním LPIS 

Datum
Stav povodí 
před epizodou

Q před epizodou 
(l.s-1)

Qmax (l.s
-1)

Doba trvání 
vlny (hod.)

Srážkový 
úhrn (mm)

Doba trvání 
srážky (hod.)

NLmax (mg.l
-1)

Celkové NL 
(kg)

Dominantní původ 
splavenin

19. 8. 2011 suché 0,1 2,4 3 14 1,25 350 6 koryto

6. 9. 2011 suché 0,15 9,6 30 23,4 5 550 62,8

27. 10. 2011 vlhké 0,26 3,6 17 16,4 18 3 260 19,8 koryto

3. 8. 2012 suché 0,15 0,35 12 20 3 1 700 9 koryto

9. 5. 2013 nasycené 1 131 7 18,5 0,5 >26 000 4600 povrchový odtok

1.–3.6.2013 nasycené 8 800 48 83,6 30 >26 000 47000 povrchový odtok

25.–27. 6. 2013 nasycené 10 126 44 78,9 36 3 900 6000 povrchový odtok

29. 7. 2013 suché 0,1 1,3 7 11,4 3 750 5 koryto

Tabulka 1. Charakteristiky vybraných zaznamenaných srážko–odtokových epizod
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D, kde byl monitorován průtok vody a byly 
zde  odebírány  vzorky  vody  k  následným 
analýzám – viz fotografie 1 a 2. 
Koryto potoka bylo pro potřeby experimen-

tu podrobně geodeticky zaměřeno. Na základě 
měření byly pro jednotlivé úseky mezi měr-
nými profily vypočteny průměrné sklony dna. 
Poloha uklidňující  jímky  s měrným žlabem 
i  jednotlivých měrných profilů na  toku  je 
schematicky znázorněna na obrázcích 1 a 2. 
Profil A  je  tvořen  silničním propustkem, 

staničení profilu odpovídá 66,1 m od uklid-
ňovací jímky (začátku úseku). Jedná se o be-
tonový trubní propustek DN 800 mm, délky 
10,2 m. Pod propustkem je betonový stupeň 
výšky cca 0,3 m, který brání zatopení výtoku 
z propustku dolní vodou. V propustku byla 
osazena vodočetná  lať, na níž byly odečítá-
ny hloubky vody,  a na výtoku z propustku 
byla měřena  rychlost průtoku vody hydro-
metrickou  vrtulí.  Průtok  byl  dopočítáván 
jednak  ze  zaměřené  geometrie  propustku 
a z měřených hloubek v čase a z měřených 
rychlostí. V profilu A byly odebírány vzorky 
vody pro analýzu nerozpuštěných látek (NL) 
a  celkového  (Pc)  a  ortofosforečnanového 
fosforu (PO4-P) a v pravidelných intervalech 
měřena elektrická vodivost vody. Profil A byl 
považován za počátek měřeného úseku. Trať 
mezi uklidňovací jímkou a propustkem byla 
využita k základní transformaci původně ob-
délníkové vlny a k ustálení poměrů v korytě. 
Profil B byl zvolen ve  staničení 233,6 m, 

v místě, kde  je poškozena betonová dlažba. 
Dlaždice v úseku cca 10 m zcela chybí a na 
začátku poruchy  se  vytvořil  svislý  stupeň 
výšky  cca  0,4 m.  Stupeň  byl  stabilizován 
osazením ostré přelivné hrany, která jen mini-
málně vzdouvala hladinu vody nad stupněm, 
umožňovala  nicméně měření  přepadové 
výšky. Průtok zde byl stanovován jednak měřením přepadové výšky 
na přelivné hraně, jednak měřením rychlosti proudění vody v korytě 
nad stupněm pomocí hydrometrické vrtule  (při vyšších průtocích) 
nebo objemovou metodou zachycováním průtoku do měrné nádoby 
při nižších průtocích. V profilu byly odebírány jen vzorky vody pro 
analýzu NL a kontinuálně byla monitorována elektrická vodivost.
Profil C byl zvolen v místě vyústění trubního propustku na hospo-

dářském přejezdu tvořeném betonovou troubou DN 570 mm délky 
7,8 m v místě staničení  337,5 m. Schéma měření zde bylo shodné 
s profilem A – byl zaměřen podélný sklon a délka propustku, do trou-
by byla osazena vodočetná lať a na výtoku z propustku byla měřena 
rychlost proudění vody pomocí hydrometrické vrtule. V profilu byly 
odebírány  jen vzorky vody pro analýzu NL a  elektrické vodivosti. 
Z důvodu zatopení vyústění propustku  spodní vodou při  vyšších 
průtocích jsme nebyli schopni průtok spolehlivě vyhodnotit.
Profil D je uzávěrovým profilem celého experimentálního povodí 

s plnou instrumentací. Profil se nachází v bodě se staničením 424,2 m. 
Průtoky  jsou zde  standardně měřeny pomocí měrného žlabu  typu 
H-flume s maximální kapacitou 400 l.s-1, který je osazen pro měření 
hloubek vody standardní tlakovou sondou a pro kontrolu ultrazvuko-
vým čidlem. Experiment byl současně využit i ke kontrole kalibrace 
měrného žlabu a pod výtokem byla voda  zachycována do měrné 
nádoby. Profil je standardně vybaven turbidimetrem (ViSolid 700IQ, 
WTW, SRN) napojeným na datalogger,  který  zaznamenává  zákal 
ve vodě v  jímce pod výtokem z měrného žlabu. Pomocí kalibrační 
křivky je měřený zákal převáděn s vysokým součinitelem korelace na 
koncentraci nerozpuštěných látek. Do jímky pod výtokem z měrného 
žlabu je osazen sací koš automatického vzorkovače typ ISCO 3700 
(Teledyne, USA), který odebírá vzorky v případě dosažení definova-
ných prahových průtoků nebo zákalu. V průběhu kampaně byly na 
výtoku z měrného žlabu odebírány vzorky vody pro analýzu obsahu 
nerozpuštěných  látek a  celkového a ortofosforečnanového  fosforu, 
v diskrétních intervalech byla měřena elektrická vodivost přenosným 
multimetrem (HQ40D – HACH LANGE, SRN). Současně byl experi-
ment využit pro korekci  turbidimetrem monitorované koncentrace 
nerozpuštěných látek ve vodě. Pro spolehlivé měření je doporučováno 

osazení čidla do jímky s hloubkou vody alespoň 20 cm, čidlo by nemě-
lo cílit proti pevné stěně, měření může být rušeno bublinami vznik-
lými dopadem paprsku vody do jímky. Pro zajištění měření je proto 
vhodné vybudovat pod měrným přelivem co největší jímku. Na druhé 
straně, čím větší jímka, tím déle v ní dochází k mísení a tedy i zdržení 
vody, přitékající přes měrný přeliv, a tím větší pak může být zkreslení 
hodnot koncentrací NL. Experimentálních vln bylo využito mimo jiné 
k ověření míry uvedené nejistoty a ke korekci hodnot koncentrací NL 
měřených turbidimetrem při přirozených povodňových epizodách.
2.2.2  Metodika a průběh měření
Do  experimentálního úseku  koryta  byly  vypuštěny  celkem  tři 

povodňové vlny – každá o objemu přibližně 16,6 m3, s délkou trvání 
cca 8 minut a vrcholovým průtokem odpovídajícím přibližně 40 l/s. 
Vypouštěné vlny generované hasičským čerpadlem neměly přirozený 
časový průběh, ale byly spíše obdélníkového tvaru. Prvních cca 50 m 
koryta sloužilo k tomu, aby se ustálily a homogenizovaly hydraulické 
a sedimentační poměry.
U každé  vlny  byly  odebrány  kontrolní  počáteční  vzorky  vody 

v  zásobním bazénku,  v  cisterně  a  ihned po  vypuštění do  koryta 
(pod uklidňovací jímkou). Následně byl při průchodu vlny sledován 
průběh průtoků a koncentrací NL, případně fosforu, ve vybraných 
čtyřech profilech.
Pro experiment byla v první vlně použita voda z rybníka, v dalších 

dvou pak pitná voda z vodojemu. Tím  je možno předpokládat,  že 
veškeré  splaveniny  (NL) zachycené v odebraných vzorcích během 
průchodu vlny pochází výhradně z koryta a jsou tvořeny sedimenty, 
dříve zde uloženými.
Druhá povodňová vlna byla označena významným množstvím NaCl 

(koncentrace přibližně 6 g.l-1) – sůl byla rozpuštěna v kbelících a vlita 
do cisterny před jejím naplněním. Polovina celkového množství NaCl 
byla aplikována do cisterny před plněním zásobního bazénku, druhá 
polovina pak přímo do cisterny před jejím plněním pro experiment. 
Porovnání vzestupných větví průtoku a vodivosti při průchodu vlny 
pak ukazovalo na to, zda vlna je tvořena plně svou vlastní vodou, nebo 
zda je vzestupná větev částečně tvořena vodou z předchozí epizody, 
zachycenou v drsnosti koryta a další vlnou vytlačovanou.

Obr. 2. Schéma měrných profilů pro sledování postupu povodňových vln

Fotografie 1. Stanoviště A a stanoviště D (měření průtoků, odběry vzorků)

Fotografie 2. Stanoviště D – vlevo příchod čela vlny (do výtokové části žlabu právě dorazil 
počátek vlny se zvýšeným transportem splavenin), vpravo průtok v době kulminace s vyso-
kým transportem splavenin z koryta toku
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Do třetí vypouštěné vlny byl v profilu S (u zdroje) do toku přidán 
sediment – jednalo se o ornici, za sucha prosátou na sítě o velikosti oka 
8 mm. Celkové množství dodaného materiálu představovalo během 
8 minut vypouštění přibližně 1000 kg půdy.
Pro zvýšení přesnosti a možnosti dodatečného odstranění pochyb-

ností nebo nejasností při měření byl na každém profilu po celou dobu 
průchodu vlny pořizován časosběrný fotografický snímek zaostřený 
především na vodočetnou lať. Celý experiment byl prováděn a datován 
v reálném čase, který byl pro všechny profily a odběry synchronizo-
ván před zahájením měření. Komunikace mezi jednotlivými profily 
v průběhu měření byla zajišťována vysílačkami.

3  Výsledky a diskuse
Díky experimentu byla získána data pro popis  režimu proudění 

vody a transportu nerozpuštěných látek uvolněných z koryta vodního 
toku během průchodu opakovaných krátkých povodňových vln ko-
rytem, ve kterém se vyskytoval minimální základní odtok (přibližně 
0,3–0,5 l.s-1). Z technických důvodů jsme nebyli schopni spolehlivě 
vyhodnotit průběhy průtoků v profilu C, v případě první vlny nejsou 
k dispozici data o NL v profilu B.
Z výsledných hydrogramů a průběhů koncentrace NL z jednotli-

vých měrných profilů lze vypozorovat, že druhá a třetí vlna postupují 
korytem  rychleji  (tab. 3), dosahují  vyšších kulminačních průtoků 
s nižší maximální koncentrací plavenin. Postupová rychlost zejména 
první vlny byla nad očekávání nízká, hlavně s ohledem na sklon toku, 
zcela  geometrický  tvar koryta  a  téměř v  celé délce úseku  funkční 
opevnění dna plnými betonovými tvárnicemi. Vysvětlení, alespoň pro 
horní část úseku, spočívá v přítomnosti hustého porostu a prázdných 
retenčních prostor v korytě. 
Ze záznamů z uzávěrového profilu D (graf 1), ze kterého jsou k dis-

pozici nejpodrobnější data, lze kvantifikovat vliv postupného sycení 
břehů koryta, poléhání vegetace a snižování její intercepční kapacity. 
Během první vlny dosáhl maximální průtok v profilu D hodnoty 12,3 
l.s-1, při druhé vlně 17,7 l.s-1 a při třetí 19,6 l.s-1. Naopak maximální 
koncentrace nerozpuštěných látek ve vodě klesala z 9 g.l-1 na 3,5 g.l-1. 
Z hlediska  celkové bilance proteklo uzávěrovým profilem během 
první vlny 9,8 m3 vody a 18,2 kg sedimentu, během druhé vlny 13,7 
m3 vody a 13,8 kg sedimentu, při třetí vlně 14,8 m3 vody a 15,2 kg 
sedimentu. Ztráta vody mezi profily A a D, tedy na úseku dlouhém 
358 m s průměrným sklonem 2,9 %, byla v případě první povodňové 
vlny 4,4 m3, druhé vlny 2,3 m3 a třetí vlny 1,6 m3. Charakteristika 
časového průběhu jednotlivých povodňových vln ve všech měrných 
profilech je sumarizována v tabulce 2.
Z postupu první a třetí povodňové vlny (graf 2 a 3) je patrné, že 

měřená koncentrace NL dosahuje maximálních hodnot  ještě před 
kulminací průtoku. Při  třetí  vlně byl u zdroje  (obr. 1, profil S) po 
celou dobu průběžně přidáván modelový  sediment. Efekt přidané 
půdy je vidět na průběhu koncentrace NL v profilu A (graf 3), kdy 
koncentrace NL okamžitě neklesla po průchodu čela vlny, ale ustálila 
se na hodnotě okolo 1 g.l-1. Na dalších měrných profilech už není efekt 
uměle přidávaného sedimentu viditelný, což lze vysvětlit jednak jeho 
relativně malým dodaným množstvím a jednak krátkou dobou trvání 
povodňové vlny, a tedy vyšším zachycením splavenin po délce koryta. 
V korytě usazený sediment se v první fázi vzestupné větve povodňové 

vlny dostává do vznosu, avšak hrubá frakce relativně rychle resuspen-
duje nebo je zachycována vegetací v korytě. Na delší vzdálenosti je 
transportován zejména jemný sediment. Za určitý nedostatek prová-
děného experimentu je možno označit skutečnost, že se z technických 
důvodů nepodařilo zajistit provedení zrnitostních rozborů neseného 
sedimentu v čase. Pro získání dostatečného množství sušiny by bylo 
třeba pro každý vzorek odebrat velké množství vody (v řádech desítek 
litrů). Tyto údaje by nepochybně byly cenné a napomohly by nalézt 
odpovědi na otázky, týkající se původu nesených splavenin.
Výsledky měření transportu vázaných živin, stejně jako výsledky 

značení  vypuštěné  vody pomocí NaCl nebyly předmětem  tohoto 
článku vyhodnoceny a nejsou tedy obsahem výsledků ani závěrů.
Měření bylo využito i pro posouzení a kvantifikaci míry zkreslení, 

ke kterému dochází při měření koncentrací NL turbidimetrem v jímce 
pod měrným přelivem.
Zatímco díky rychlému nárůstu koncentrace NL v jímce při nástu-

pu čela v souvislosti s velmi rychlým nárůstem průtoku na čele vlny 
k žádnému významnějšímu zkreslení nedochází, vzhledem ke zdržení 
sedimentu v jímce pod měrným žlabem dochází zejména na sestupné 
větvi hydrogramu k nadhodnocení měřeného množství proteklých 
splavenin. Graf 4 ukazuje rozdíl mezi skutečným zákalem vody (ob-
sahem NL) získaným přímo v odtoku z měrného žlabu pomocí odběrů 
vzorků pro laboratorní analýzu a zákalem (obsahem NL), stanoveným 
v odtoku pomocí turbidimetru osazeného do jímky pod žlabem.
Celková  transportovaná množství  splavenin  během  jednotli-

vých experimentálních vln uzávěrovým profilem D  jsou uvedena 
v tabulce 4.  Tabulka  kvantifikuje  rozdíly mezi měřením pomocí 

Vlna 
č.

Profil
Čas 

počátku

Kulminace vlny Čas
Objem

(m3)čas
průtok 
(l/s)

vzestupu poklesu

1

A 0:04:53 0:09:00 30,9 0:04:07 0:26:10 14,2

B 0:19:53 0:23:25 12,8 0:03:32 0:40:00 9,9

D 0:34:35 0:40:35 12,3 0:06:00 0:40:00 9,8

2

A 0:04:22 0:10:00 29,9 0:05:38 0:31:50 16,0

B 0:17:13 0:20:40 16,9 0:03:27 0:45:00 12,9

D 0:31:29 0:34:29 17,7 0:03:00 0:47:00 13,7

3

A 0:04:12 0:07:55 36,3 0:06:43 0:28:45 16,4

B 0:15:00 0:18:32 19,6 0:03:32 0:44:28 15,8

D 0:29:40 0:33:40 19,6 0:04:00 0:44:00 14,8

Tabulka 2. Časový průběh a charakteristika hydrogramů povod-
ňových vln

Úsek
Vzdálenost

(m)
Sklon
(%)

Rychlost (m/s)

1. vlna 2. vlna 3. vlna

S – A 66,1 2,3 0,23 0,25 0,26

A – B 167,5 2,7 0,19 0,22 0,26

B – D 190,7 3,0 0,22 0,22 0,22

Tabulka 3. Rychlost postupu povodňové vlny

Graf 1. Hydrogram v uzávěrovém profilu experimentálního povodí 
(profil D) při průchodu umělých povodňových vln a měřené koncen-
trace nerozpuštěných látek ve vodě. Na horizontální ose je vynesen 
reálný čas dne 4. 9. 2012

Graf 2. Hydrogramy první povodňové vlny a měřené koncentrace 
nerozpuštěných látek v měrných profilech. Čas na horizontální ose 
je počítán od startu experimentu (vyvolání vlny)
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turbidimetru a manuálním vzorkováním patrné v časovém průběhu 
hodnot v grafu 4. Tabulka 4 proto pro srovnání uvádí jak hodnoty 
celkového transportu NL vypočtené kumulativně po dobu dosažení 
výchozí hodnoty zákalu, tak pro dobu měření, určenou okamžikem 
dosažení  výchozího  (základního)  průtoku. Tyto dvě  sady hodnot 
se od sebe naopak již téměř neliší a je tedy patrné, že hlavní rozdíl 
mezi  celkovými bilančními hodnotami vzniká během strmé části 
sestupné větve vlny.
Velikost rozdílu je nepochybně silně závislá na velikosti jímky, prů-

toku a koncentraci NL, nicméně pro stanovení spolehlivého funkčního 
vztahu mezi velikostí jímky, průtokem, koncentrací NL a okamžitou 
koncentrací NL, měřenou turbidimetrem, dosud není dostatek dat.
Korekce měřených hodnot  je,  jak ukázal  experiment,  naprosto 

nezbytná, neboť měření pomocí turbidimetru nadhodnocují celkové 
množství  transportovaných NL o 25  až 50 % oproti manuálnímu 
vzorkování, které je pro svou jednoduchost a spolehlivost považováno 
za referenční hodnotu.

4  Závěry
Pro popis režimu povodňových vln v korytech upravených malých 

toků v zemědělské krajině byly vyvolány tři umělé povodňové vlny. 
Vlny byly  charakteriovány  rychlostí  postupu  vln,  objemy,  tvary, 
kulminačními průtoky,  transformací vln  a množstvím unášeného 
sedimentu.
Režim průchodu sledovaných vln je výrazně ovlivněn počátečními 

podmínkami na dané lokalitě v daný čas. Vzhledem k suchému období 
byl v průběhu experimentu velmi nízký základní odtok, výška vody 
v korytě dosahovala maximálně 1 cm, půda na březích i svazích koryta 
měla nízkou vlhkost. Hydrogramy ve všech monitorovaných profilech 
mají velmi rychlou vzestupnou větev a pozvolnou sestupnou větev.
Analýzou výsledků monitorování průchodů opakovaných vln měr-

nými profily lze vypozorovat postupně se zvyšující kulminační průtok 
a objem proteklé vody, naopak špičková koncentrace nerozpuštěných 
látek klesá. Rychlost postupu vlny se  s opakovanými experimenty 
mírně zvyšuje. Jedná se o očekávaný jev, který je způsoben kombinací 
postupného zaplňování retenčního prostoru v korytě (lokální deprese 
ve dně a na břehových svazích), intercepce vegetace v korytě, postup-
ného polehání vegetace a dosycováním půdy na břehových hranách. 
Během průchodu první vlny byly tyto zásobní prostory z velké části 
zaplněny, v průběhu druhé a třetí vlny ovlivňovala šíření vlny zejména 
celková drsnost koryta. Na drsnosti se významně podílí vegetace v ko-
rytě, která snižuje průtočnou plochu, ovlivňuje i drsnost samotného 
dna a břehů koryta, způsobuje lokálně turbulentní proudění a celkově 
klade proudící vodě odpor. Polehnutí vegetace se jasně projevilo tím, 
že druhá a třetí vlna měla významně rychlejší průběh i nižší míru 
transformace než vlna první, která byla vypouštěna do koryta s plně 
vzpřímenou vegetací.
Provedený  experiment  prokázal,  že  i  v malých  a  upravených 

korytech drobných vodních toků je usazen erozní sediment, který 
může být zvýšeným průtokem remobilizován. Na druhou stranu lze 
na základě celosezónního monitorování konstatovat, že koncentrace 
nerozpuštěných látek ve vodě a množství splavenin během erozně 
významných epizod dosahuje několikanásobku hodnot  zazname-
naných během provedeného  experimentu. Z  toho  lze  usuzovat, 
že  v  dlouhodobém měřítku  pochází  rozhodující  část  nesených 

Graf 3. Hydrogramy třetí povodňové vlny a měřené koncentrace 
nerozpuštěných látek v měrných profilech. Čas na horizontální ose 
je počítán od startu 3. vlny

Graf 4. Porovnání měření koncentrace nerozpuštěných látek v uzá-
věrovém profilu D pomocí turbidimetru umístěného v jímce pod 
měrným přelivem a na základě odebraných vzorků z toku bezpro-
středně nad jímkou

Číslo 
vlny

NL (vzorkování)
(kg)

NL (turbidimetr)
(kg)

Podíl navýšení při měření 
turbidimetrem (%)

1 18,2 24,4 25,2

2 13,8 27,1 49,3

3 15,2 25,9 41,6

Tabulka 4. Porovnání celkového transportovaného množství spla-
venin povodňovou vlnou, stanoveného pomocí turbidimetru a ma-
nuálního vzorkování v uzávěrovém profilu

nerozpuštěných  látek  z plošné a  soustředěné eroze na přilehlých 
zemědělských pozemcích. 
Výsledky sledování sedimentu naznačují, že aplikované vlny, které 

měly relativně malý objem a krátkou dobu trvání, nebyly schopny 
transportovat hrubý sediment na velké vzdálenosti. Na druhé straně 
se jasně ukázalo, že i experimentální vlna představovala dostatečné 
zvýšení průtoku na to, aby uvolnila poměrně velké množství sedimen-
tu, již deponovaného v korytě. Jednalo se nepochybně jak o sediment 
původu organogenního – odumřelé zbytky rostlin –, tak o sediment 
minerální, erozního původu z přilehlých pozemků, který byl zachycen 
v korytě z předchozích erozních epizod. Příslušné analýzy nebyly 
nicméně prováděny,  proto nelze podíl  sedimentu organogenního 
kvantifikovat. Během první  vlny pravděpodobně došlo  k  odnosu 
jemného sedimentu, hrubší sediment byl vlnou rozvířen, avšak byl 
transportován pouze na krátké vzdálenosti a opět se usadil. Popsaný 
režim transportu splavenin je umocněn v důsledku přítomnosti ve-
getace, která významně zvyšuje drsnost dna a břehů, snižuje rychlost 
průtoku vody, a tím i transportní kapacitu toku. Obdobný jev na jiných 
tocích byl již dříve v literatuře popsán a numericky modelován [11]. 
Jednotlivé vlny se navzájem lišily i množstvím nesených splavenin 
– první vlna měla splavenin jednoznačně nejvíce, v dalších bylo NL 
méně. To odpovídá předpokládanému postupnému vyplachování 
koryta od sedimentu, zadrženého z předchozích erozních epizod.
Provedený experiment prokázal šest skutečností:

•	 Mírná povodňová vlna dokáže uvolnit poměrně velké množství 
splavenin, v korytě dříve zachycených. I zarostlé zpevněné koryto 
v zemědělské krajině má v zásobě významné množství sedimentu. 
Během provedeného experimentu bylo z úseku délky 424 m odne-
seno celkem 47,2 kg sedimentu, což odpovídá přibližně 11 kg/100 m 
délky koryta.

•	 Rozhodující množství nerozpuštěných  látek  transportovaných po 
extrémní srážko-odtokové události pochází z erozních procesů na 
přilehlých pozemcích, remobilizované sedimenty zachycené dříve 
v korytě představují jen menší část z celkového množství nesených 
splavenin. Uvedený závěr lze spolehlivě aplikovat jen na malé vodní 
toky, srovnatelné svým charakterem s tokem experimentálním, niko-
liv na střední a dolní části velkých toků, kde se uplatňují jiné procesy 
a podíl resuspendovaných částic může hrát podstatně významnější 
roli.

•	 Každé zvýšení průtoku v korytě vodního toku ihned způsobí zvý-
šení turbidity, způsobené remobilizací sedimentu deponovaného 
v korytě. S  rostoucím průtokem narůstá koncentrace  splavenin 
v  souvislosti  s unášením hrubozrnnějšího materiálu. V určitém 
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okamžiku, který je dán charakterem příčinné srážky, počátečním 
stavem půdy  a  vegetace,  dojde ke  vzniku povrchového odtoku 
na přilehlém pozemku a koncentrace splavenin v toku se prudce 
zvýší. Tuto prahovou hodnotu je teoreticky možné určit jako limitní 
charakteristiku srážky, vždy bude nicméně odpovídat okamžitým 
podmínkám v lokalitě. Stanovení takové hodnoty (kritické srážky) 
pro experimentální povodí zatím nebylo provedeno, neboť přehled 
vybraných zachycených srážko-odtokových epizod v experimen-
tálním povodí (tabulka 1) jednoznačně ukazuje, že odezva je silně 
závislá právě na počátečních podmínkách v oblasti.

•	 Vegetace má na hydraulický tvar povodňové vlny značný vliv a její 
význam se mění v souvislosti s jejím okamžitým stavem.

•	 Retenční kapacita zarostlého koryta je velká. Její význam ale klesá 
s velikostí procházející povodňové vlny – zatímco u první vlny před-
stavovala retence 37 %, u třetí vlny to bylo díky polehlé vegetaci 
a nasycení depresí již jen 14 %. Objemově se jednalo o poměrně 
malé vlny.

•	 Při měření  celkového množství NL procházejících daným profi-
lem pomocí turbidimetru je nezbytné zajistit, aby byl turbidimetr 
umístěn přímo v toku, kde nedochází ke zdržení vody (ve větších 
tocích umístit čidlo do proudu). Pokud je čidlo na menších tocích 
umístěno v jímce, je nutno provést kalibraci. Velikost chyby závisí 
na velikosti jímky ve vztahu k průtoku a koncentraci NL. Chyby 
budou tím větší, čím menší bude průtok a rychlejší pokles hladiny 
při průchodu vlny. U umělých povodňových vln měření turbidime-
trem nadhodnocovalo celkové transportované množství NL během 
jediné vlny o 25 až 50 % oproti skutečnosti (manuálnímu vzorko-
vání). Přirozené odtokové vlny,  zachycené během standardního 
sledování v popisované lokalitě, však nemají tak strmý tvar, proto 
se celková chyba měření bude pohybovat řádově níže. Stejně však 
budou výsledky získané prezentovaným experimentem využity pro 
kalibraci a lepší interpretaci získávaných výsledků.
Cílem autorského kolektivu  je obdobný experiment opakovat pří 

kontrastních okrajových a počátečních podmínkách, kdy bude vyšší 
základní odtok, půda v povodí bude více nasycená a vegetace v korytu 
nebude přítomna. Takové podmínky jsou typické pro období konce pod-
zimu a zejména počátku jara, kdy je vlivem tání sněhu na celém povodí 
nasycený půdní profil a základní odtok korytem je tak poměrně vysoký.

Poděkování: Prezentovaný výzkum a experimentální kampaň byla 
realizována díky finanční podpoře projektů NAZV č. QI91C008 „Op-
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The article presents methodology and results of an artificial flo-
od experiment conducted on agriculture experimental catchment 
Nucice (0,5 km2), central Czech republic. The three succeding flood 
waves, each of an approximate volume of 16 m3, were released into 
the upper part of the drainage channel. The aim was to monitor 
the flood wave tranformation and sediment transport within the 
channel. Based on the results it was concluded, that the channels 
do contain sediment, that can be mobilized even by small floods. 
The amount of discharged sediment was much smaller than during 
extreme precipitation events, when surface runoff and soil erosion 
take place at the catchment.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. ledna 
2014. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
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Co s diskusemi o funkci přehradních nádrží 
za povodní?

Pavel Punčochář

Tak jsme zase letos v červnu zažili další roz-
sáhlou povodeň, opět doprovázenou pochyb-
nostmi a hlavně kritikou, nepochopením ve-
řejnosti a také novinářů a reportérů k činnosti 
s.  p.  Povodí při  transformaci  povodňových 
průtoků ve stávajících přehradních nádržích. 
Samozřejmě stěžejní pozornost byla věnována 
manipulacím na Vltavské kaskádě a generální 
ředitel státního podniku Povodí Vltavy, RNDr. 
Petr Kubala, byl okamžitě konfrontován v tele-
vizi s názory (míněním) starosty – laika, který 
ovšem ví, že se mělo zadržet více v nádržích 
kaskády včasným „vypuštěním“. Nic nepomo-
hl předvedený graf s jasným průkazem toho, 
že  předvypuštění  zcela  odpovídalo  platné 
předpovědi Českého hydrometeorologického 
ústavu (ČHMÚ), navíc o několik dnů dokonce 
předcházelo vysoce pravděpodobné 48hodi-
nové předpovědi. 
Ten předvedený graf je podstatný, a proto si 

ho v původním provedení (s dovolením s. p. 
Povodí Vltavy) dovoluji připojit v obr. 1. Avšak 
i po jeho prezentaci pokračovaly dotazy a kri-
tika – a to přes skutečnost, že Ústřední povod-
ňová komise společně s Ústředním krizovým 
štábem osvědčily, že manipulace na nádržích 
Vltavské kaskády naprosto správně reagovaly 
na předpověď ČHMÚ a  její postupný vývoj 
během průběhu povodně.
A tak mám za to, že je třeba zahájit praktic-

ky trvalou informační a vzdělávací kampaň, 
kterou vodohospodáři (zejména s. p. Povodí) 
orientují na veřejnost a také redaktory médií. 
Uvědomil jsem si, že vlastně většinou výsled-
ky hodnocení povodní probíhají hlavně „mezi 
vodohospodáři“ a trochu „také“ ve státní sprá-
vě. Každé vyhodnocení významné povodně se 
předkládá vládě (a také Parlamentu ČR), z če-
hož se odvine několik tiskových zpráv, které se 
objeví v novinách jako odstaveček na 2. nebo 
3. straně. Jak odlišné to je od palcových titulků 
na titulních stranách novin za povodně!
Zejména překvapivé bylo, že německý tisk 

(zejména díky rozhovoru profesora Sochera ze 
Saského ministerstva životního prostředí pro 
Frankfurter Allgemeine Zeitung)  informoval 
o manipulacích na Vltavské kaskádě nejenom 
objektivně, ale velmi pozitivně. Zde sluší do-
dat, že to  je především díky „Informačnímu 
systému veřejné správy“ (www.voda.gov.cz), 
kde nejenom u nás, ale také ve všech sousedí-
cích zemích jsou k dispozici údaje o průtocích 
a  také manipulacích na nádržích. Odborník 
pak ihned rozpozná kvalitu činností správců 
vodních děl (s. p. Povodí), neboť si uvědomuje 
délku i rozsah předpovědí a  také nehodnotí 
výhradně průtoky, ale pracuje i s objemy od-
tékajícího množství vody.

Osvěta veřejnosti
Domnívám  se,  že  je  třeba,  aby vodohos-

podáři (především ze s. p. Povodí) průběžně 
a trvale vysvětlovali veřejnosti (zejména novi-
nářům) princip manipulování na přehradních 

nádržích. Mimochodem – rozhodující je vy-
světlit praktický obsah používaných termínů, 
které jsou pro odbornou veřejnost běžné. Tedy 
co je ovladatelný prostor, co je retenční objem, 
co je zásobní objem atd. Musím uvést, že pro-
blém správného chápání manipulací vystihl 
za  letošní  červnové povodně na Ústředním 
krizovém štábu a Ústřední povodňové komisi 
tehdejší náměstek ministra zemědělství  Ing. 
Vilém Žák,  který pregnantně na  schématu 
(řezu nádrží  s přehradou)  tyto  termíny de-
monstroval. Pochopili  všichni  a při  spojení 
s prezentacemi pracovníků ČHMÚ  (o prav-
děpodobnosti délky předpovědí a interpretaci 
rozdílných výstupů z několika meteorologic-
kých modelů)  tiskové konference  a  zprávy 
skutečně odpovídaly stavu. Přesto však mnozí 
publikovali neopodstatněné kritiky. 
Když  jsem pochválil  interpretaci  našich 

údajů na  internetu v sousedním Sasku, ne-
mohu si odpustit zmínku o velmi negativním 
ohlasu dopisovatele v Britských listech (člá-
nek ze 7. 6. 2013), kde se – na základě údajů 
o  průtocích  –  doslova  uvádělo:  „Na  první 
pohled je vidět (odkaz na připojený a značně 
nepřehledný obrázek  s  časovým průběhem 
průtoků ve Vltavě, Labi, Sázavě a Berounce 
– moje poznámka), že průběh této povodně 
nerežírovala  jen příroda, ale hlavně člověk. 
Všechny přehrady ve Vltavské kaskádě byly 
prakticky plné… na odtoku z Orlíku je vidět, 
že odpouštění  je až do neděle (2. 6.) denně 
v pravidelných hodinách pouze na turbínu. 
Teprve v neděli v poledne se zvedá najednou 
prakticky 7x odtok z původních 220 m3/s na-
ráz na 1 800 m3/s… včasným a preventivním 
upouštěním začátkem týdne (např. od úterý 
27. 5.), únosným průtokem 500 až 600 m3/s, 
šlo  rozprostřít  obrovskou  nárazovou  vlnu 
a  včas  odpustit  více  jak  150 mil. m3,  což 
mohlo prokazatelně  snížit  hladinu v Praze 
až o metr…“

Pokud se podíváte na onen připojený graf 
hladiny na Orlíku prezentovaný s. p. Povo-
dí Vltavy,  pak  je  evidentní,  že  odpouštění 
odpovídalo průběhu předpovědí  z ČHMÚ. 
Před skutečným vydatným deštěm byl volný 
objem retenčního prostoru přes 120 mil. m3 
a komentátorovi uniklo, že jádro srážek padlo 
právě do povodí Orlíku, který se za 24 hodin 
naplnil  neuvěřitelnou  rychlostí  –  hladina 
vzrostla o 4 m! Těžiště přitékajícího objemu 
přicházelo z menších vodních toků, z nichž 
část nemá, bohužel, kontinuální měření prů-
toků s dálkovým přenosem. Vyhodnocení této 
povodně, které probíhá, bezpochyby všechny 
detaily bude obsahovat – nicméně je zřejmé, 
že rozporný náhled vzniká zejména z porov-
nání průtoků bez  ohledu na  objemy,  které 
jsou ve hře. Krom toho v laické veřejnosti za 
povodní panuje názor,  že  retenční prostory 
přehradních nádrží  („přehrad“)  jsou vlastně 
celkové objemy nádrží, a tedy se „domnívají“ 
že by měly být prakticky prázdné a plně k dis-
pozici zachycení povodní.
Ovšem  správnost  a  opodstatněnost  způ-

sobu manipulací  s. p. Povodí pro veřejnost 
zjevně nelze  odbývat  výrazem  „dodržování 
manipulačních  řádů“,  které byly  schváleny 
příslušným vodoprávním úřadem pro více-
účelové  využití.  Jakmile  se  provede  výčet 
účelů, zvedne se hlas „znalců“, kteří okamžitě 
zkritizují některé funkce vodního díla, které se 
prostě právě pro tuto situaci nehodí! Klasická 
je  v  tomto  směru  situace  z  r.  2002  (vysoce 
nadprůměrné  srážky, povodeň)  a  z  r.  2003 
(podprůměrný úhrn  ročních  srážek,  sucho) 
Kritizovaná manipulace na nádrži Orlík v r. 
2002 (nevytvoření dostatečně volného retenč-
ního prostoru), která byla údajnou příčinou 
vysoké úrovně hladin podél toku, byla zcela 
opačná  v  r.  2003  (hladina nádrže poklesla 
o 10–12 m) a ozvaly  se hlasy,  jak  je možné 
v tak velké nádrži vodu nezadržet a je nutné 
k hladině docházet!
Je  třeba  pochválit  jak  s.  p.  Povodí,  tak 

i vodoprávní úřady, že přes uvedené kritiky 
publikované v médiích nesahají ihned k oka-
mžitým úpravám, neboť by  to  zjevně vedlo 
k „oscilacím“ úprav mezi „mokrými“ a „suchý-
mi“ sezónami. Nicméně je třeba s veřejností 
i žurnalisty a zejména se zastupitelstvy obcí 
průběžně „pracovat“ na osvětě, co manipulač-
ní řády skutečně znamenají.
Abych posunul  rozjezd vzdělávací  infor-

mační kampaně ohledně manipulací na pře-
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hradních nádržích, domluvil jsem se Svazem 
obcí a měst náplň semináře, který proběhne 
v prostorách Senátu PČR dne 29.  října  t.  r. 
Spolu se zástupci s. p. Povodí (s ohledem na 
všeobecné  soustředění pozornosti na Vltav-
skou kaskádu)  budeme  stručně objasňovat, 
jak se manipulace skutečně provádějí. Mohl 
by  tak vzniknout  seriál  seminářů nebo pra-

covních setkání (mimo povodňovou situaci!) 
pořádaný  pro  starosty  a  zastupitelstva  ve 
spolupráci Svazu obcí a měst a jednotlivých s. 
p. Povodí, včetně účasti vodoprávních úřadů.
Důležitým momentem při tomto vzdělávání 

by měly být prezentace s. p. Povodí s infor-
macemi a vysvětlením, jak se vždy upravují 
a prověřují manipulační řády po povodňových 
situacích.

Co z letošní povodně vyplynulo?
Z předběžného zhodnocení průběhu červ-

nové povodně vyplynulo ve vztahu k vyme-
zování  retenčních prostorů  a  eventuálních 
úprav manipulačních řádů několik význam-
ných výstupů, které si na základě informací 
od s. p. Povodí dovolím stručně komentovat 
následovně:
• U řady menších nádrží se již dříve podařilo 
vyjednat úroveň neškodných  (eventuálně 
„limitních“)  odtoků  tak,  že  24hodinová 
(tedy vysoce pravděpodobná) předpověď 
dovolí téměř úplné vypuštění celého obje-
mu nádrže. Je jasné, že tyto nádrže neumož-
ní  výrazně  transformovat  větší  povodně, 
nicméně dovolují minimálně oddálit nástup 
povodňové vlny.

• U několika nádrží  (Orlík, Slapy, Nechra-
nice) bude opět  (opakovaně) vyhodnocen 
manipulační  řád  se zaměřením na úvahu 
snížení  objemů  zásobních  prostorů  ve 
prospěch volné retence – a to s ohledem na 
posouzení  garantovaných  (a  povolených 
rozhodnutím) odběrů vody, které nebyly již 
několik let zdaleka v uvedeném množství 

čerpány. Je zřejmé, že s ohledem na víceú-
čelovost prakticky všech nevodárenských 
nádrží  jde o přehodnocení  celkového vo-
dohospodářského  řešení  funkcí  vodních 
nádrží a odhadem by mohlo být uzavřeno 
v polovině příštího roku.
Velmi pozitivním příkladem pro odůvodně-

ní významné funkce nádrží (za povodně) lze 
považovat manipulace na vodohospodářských 
soustavách v povodí Odry, kde lze dosáhnout 
manipulacemi snížení Q100 o 57–81 %! Ovšem 
neméně významný je jejich efekt pro překle-
nutí sucha – při průměrném scénáři možného 
vývoje klimatu právě v  tomto povodí neza-
znamenají  (díky  soustavě nádrží)  problém 
s pokrytím povolených odběrů vody.
Závěrem bych  byl  velmi  rád,  aby  tento 

příspěvek byl  chápán  jako námět na  trpěli-
vé, průběžné objasňování možností  využití 
přehradních nádrží pro omezení hydrologic-
kých extrémů – povodní  i  sucha. Pokud by 
se podařilo možnosti a limity manipulací na 
„přehradách“ dostatečně vysvětlit novinářům, 
zastupitelstvím obcí a měst a celé veřejnosti 
– pak  se  snad konečně dočkáme obecného 
pochopení,  co  přehradní  nádrže  a  retence 
vody v nich pro naše vodní  zdroje  a vodní 
hospodářství ČR znamenají.

RNDr. Pavel Punčochář, CSc.
vrchní ředitel sekce  

vodního hospodářství
Ministerstvo zemědělství ČR

e-mail: pavel.puncochar@mze.cz

Jak se osvědčila protipovodňová opatření  
za letošní povodně?

Naděžda Kozlová

Povodně na území České republiky dosud 
způsobily od roku 1997, kdy proběhla extrém-
ní povodeň na Moravě, škody za více než 190 
mld. Kč – viz tab. 1.
V  návaznosti  na  katastrofální  povodeň 

v  roce  1997  byla  vládou České  republiky 
schválena Strategie ochrany před povodně-
mi pro území České republiky, která sehrála 
důležitou  roli v nastartování programů pre-
vence před povodněmi. V gesci Ministerstva 
zemědělství byl v letech 2002–2007 realizován 
program 229 060 „Prevence před povodněmi“ 
(I. etapa) zaměřený především na území 
zasažené povodní  v  roce  1997.  Jednalo  se 
o povodí řek Moravy, Odry a povodí horního 
Labe. Hlavním cílem opatření  I.  etapy bylo 
zvýšit možnosti retence vody v území a zajistit 
obnovu hrází k vymezení neškodného rozli-
vu v údolních nivách a podpořit zachycení 
a bezpečné převedení velkých povodňových 
průtoků zvyšováním kapacity koryt vodních 
toků v kritických úsecích  (zejména v oblas-
tech zástavby). Investiční preventivní opatření 
se soustředila především na technické prvky, 
které realizací přinesly konkrétní a ekonomic-
ky doložitelnou účinnost  v hydrologických 
povodích.  Tato  etapa  představovala  výběr 

investičních záměrů pro nejohroženější části 
území ČR  s  plánovanými  náklady  ve  výši 
4,15 mld. Kč. V rámci tohoto programu bylo 
realizováno 435 stavebních akcí. Na základě 
detailní analýzy celkem 232 významných sta-
vebních akcí bylo konstatováno zvýšení míry 
ochrany před povodněmi v průměru na Q50–
Q100, přičemž těmito akcemi došlo k ochránění 
celkem 210 295 obyvatel a majetku v úhrnné 
hodnotě 245,5 mld. Kč. 
V gesci Ministerstva zemědělství byla za-

hájena druhá etapa programu prevence před 
povodněmi, a to programem 129 120 Podpo-
ra prevence před povodněmi II,  která byla 
schválena vládou České republiky pro období 
let 2007–2014. Hlavním cílem  této  etapy  je 
další snižování úrovně ohrožení a povodňo-
vých rizik v záplavových oblastech vodních 
toků, posílení akumulace v údolních nivách 
a  zvýšení  kapacit  koryt  v  intravilánech.  In-
vestiční akce navržené k financování v rámci 
této etapy jsou technickými akcemi, které mají 
systémový charakter s větším podílem přírodě 
blízkých  opatření. Tato  etapa  je  zaměřena 
zejména na financování protipovodňových 
opatření v místech, která byla nejvíce posti-
žena povodní v roce 2002. K posuzování pri-

orit pro poskytnutí dotace byla vypracována 
Metodika pro posuzování protipovodňových 
opatření navržených do programu 129 120, 
která pracuje s multikriteriálním hodnocením 
jednotlivých akcí a jejím základním principem 
je porovnání nákladů a užitků, tj. efektivnost 
vložených prostředků. 
Na období 2014–2019 je v gesci Minister-

stva  zemědělství  připravována  třetí  etapa 
programu Prevence před povodněmi. Ta bude 
cíleně orientována na retenci. Prioritou bude 
realizace  poldrů  a  nádrží  a  dále  otevírání 
ohrázování s cílem podpořit rozlivy v údol-
ních nivách. 

Povodňová 
situace
[rok]

Počet 
ztrát na 
lidských 
životech

Povodňové škody
[mil. Kč]

celkové

z toho na 
VH dílech  
v majetku 
státu

1997 60 62 600
6 600

1998 10 1 800

2000 2 3 800 606

2001 0 1 000 100

2002 16 75 100 4 630

2006 9 6 200 2 238

2009 15 8 500 1 392

2010 8  15 200 3 400

2013 15 16 474*) 2 196

Celkem  135 190 674 21 162

Tab. 1. Přehled dopadů povodňových situací 
na životy a majetky

*) údaj Ministerstva financí v žádosti o pomoc z Fon-
du solidarity EU
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Státní 
podnik 
Povodí

Celkem 
realizovaných 

staveb PPO

Fungování PPO při povodně v červnu 2013
Fungování PPO 
při předchozích 

povodních od r. 2002

Počet PPO 
dotčených 
povodní

Splnily 
ochranu

Nesplnily ochranu
Ve funkci 
alespoň 
1x

Ve funkci  
1x  
a více

Plnily do 
návrhových 
parametrů

Stavba 
nedokončena

Labe 57 28 21 4 3 10 19

Vltava 49 42 34 3 5 14 14

Ohře 27 24 24   1 13

Odra 63     22 35

Morava 55     11 35

Celkem 251 94 79 7 8 58 116

Tab. 2. Počet protipovodňových staveb, které byly zasaženy povodní v červnu 2013 a plnění 
jejich funkce

Obr. 1. Zřetelně je vidět ochráněný intravilán 
města Bohušovice nad Ohří při červnové 
povodni

Obr. 2. PPO při zkušební instalaci (a) a PPO při osazování v červnu 2013 (b) 

Obr. 3. Protipovod’nová ochrana Píšťany

Obr. 4. Protipovodňová ochrana Lovochemie

Funkčnost protipovodňových opatření, vy-
budovaných v rámci obou programů prevence 
před povodněmi v gesci Ministerstva země-
dělství, prověřila v červnu tohoto roku povod-
ňová situace, která zasáhla téměř celé území 
v působnosti správy státních podniků Povodí 
Labe, Povodí Vltavy a Povodí Ohře – viz tab. 2. 
Z  tabulky  je patrné,  že  všechna protipo-

vodňová opatření vybudovaná v působnosti 
státního podniku Povodí Ohře byla  funkční 
a  splnila  svůj  účel  (obr. 1).  To  platí  i  pro 
protipovodňovou  ochranu města  Terezín, 
která v době červnové povodně nebyla zcela 
dokončena. 
V působnosti státního podniku Povodí Vl-

tavy při červnové povodni splnila svůj proti-
povodňový účel většina všech vybudovaných 
opatření. U akce PPO Veltrusy došlo k přelití 
zemní ochranné hráze při překročení návrho-
vého průtoku Q20+20 cm, u ochranné hráze 
Dýšina – Nová Huť se ukázal problém s těsně-
ním stavidel na náhonu a nutnost doplnit PPO 
o čerpání dešťových vod z chráněného území. 
V Bechyni–Zářečí  nebylo mobilní  hrazení 
instalováno včas, ale až v době zaplavování 
objektů, jak je patrné z obrázků 2a a 2b. 
V gesci státního podniku Povodí Labe zcela 

splnila svůj účel většina realizovaných proti-
povodňových opatření. Nejrozsáhlejší z nich 
je stavba „Lovosicko (Píšťany, Lovosice) – PPO 
na Q100 na Labi“. Obrázky prokazují  funkci 
protipovodňové  linie  v  Píšťanech  (obr. 3) 
a ochranu areálu Lovochemie (obr. 4). Z těch-
to  snímků  je  zároveň zjevné,  jak docházelo 
k výstavbě v záplavových územích v dobách, 
kdy se povodně nevyskytly – a nyní sklízíme 
důsledky,  tedy nutnost zajistit  zde efektivní 
(velmi drahou) ochranu zástavby. 
U protipovodňových staveb na Labi v Křeši-

cích, Děčíně a Ústí nad Labem v městské části 
Střekov došlo k přelití  ochranných  linií při 

překročení návrhového průtoku Q20, na Čisté 
v Hostinném došlo k částečnému nátoku před 
linii PPO. Opatření na levém břehu v Ústí nad 
Labem nebylo dokončeno a nebylo ve funkci. 
V důsledku nedokončených protipovodňo-
vých opatření byla zaplavena obec Zálezlice, 
v Roudnici nad Labem došlo na nedokončené 
stavbě k  částečnému zaplavení  v důsledku 
podtékání  vaku po překročení návrhového 
průtoku. 
Závěrem lze konstatovat, že při letošní červ-

nové povodni zcela splnilo svůj účel více než 
90 % dokončených protipovodňových opatře-
ní. U 7 opatření došlo k přelití při překročení 
návrhového průtoku nebo k vadné či pozdní 
instalaci mobilních prvků. 

Usnesením vlády České  republiky  č.  533 
z 3. července 2013 bylo uloženo vypracovat 
a předložit  vládě předběžnou zprávu o Vy-
hodnocení povodně v červnu 2013 do 30. lis-
topadu 2013. Tato zpráva bude mj. obsahovat 
podrobné vyhodnocení funkce dokončených 
protipovodňových staveb a závěrečná zpráva 
s návrhem na opatření bude předložena vládě 
do 30. června 2014.

Ing. Naděžda Kozlová
vedoucí oddělení  

protipovodňových opatření
odboru vodohospodářské politiky 

a protipovodňových opatření
Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17, 117 05 Praha 1
e-mail: kozlova@mze.cz
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Když jsem se v zářijovém Rozhovoru měsíce ptal RNDr. Kubaly, koho bychom měli příště 
požádat o rozhovor, doporučil Mgr. Františeka Korbela, Ph.D (*1976), který v té době byl 
ještě na Ministerstvu spravedlnosti, kde se po celou dobu svého působení podílel na přípravě 
a prosazování rekodifikace soukromého práva v ČR. Řídil implementaci nového občanského 
zákoníku a souvisejících zákonů k 1. lednu 2014 včetně vzdělávání justice a veřejné správy. 
Dosud je předsedou výkladové Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu 
spravedlnosti. Nyní pracuje v soukromé sféře. Po otištění rozhovoru s panem RNDr. Kuba-
lou nám přišla celá řada otázek na aplikaci nového občanského zákoníku na některé části 
oboru vodního hospodářství. Týká se to vodních děl, jako jsou úpravy koryt vodních toků, 
vodních nádrží, sypané hráze, zejména protipovodňové, studny, vrty, hlavní odvodňovací 
zařízení a další, postavených v minulosti na cizích pozemcích. Pokud Vás tento rozhovor 
podnítí k podání dalších otázek na pana Mgr. Korbela, rádi je zprostředkujeme a požádáme 
o dodatečné odpovězení

Stránský: V současné době existuje odha-
dem více jak 20 000 vodních děl vybudovaných 
státem na cizích pozemcích, která udržují ur-
čité vodní poměry v území nebo chrání určité 
majetky před povodněmi. Jak lze, z hlediska 
právního, zajistit jejich řádný provoz a údržbu,  
jsou-li pozemky pod nimi v majetku jiných 
vlastníků?

Korbel: Jak naznačuje již otázka, jde o stáva-
jící problém, na němž nový občanský zákoník 
prakticky nic nemění.  Pokud  totiž  již dnes 
jde o  stavby na  cizích pozemcích,  tak  tyto 
zůstanou stavbami na cizích pozemcích i po 
1. lednu 2014 a nakládat s nimi půjde stejně 
jako doposud. Vlastník stavby má s vlastníky 
pozemků buď nějaký smluvní vztah, například 
nájem,  výpůjčku  či  věcné  břemeno,  nebo 
užívá  cizí  pozemky na  základě  zákona  ve 
veřejném zájmu,  anebo  situaci nijak neřeší 
a vlastníkům pozemků  je  to  jedno. Dlouho-
době  to však  ideální  řešení není,  vhodnější 
by bylo vlastnictví sjednotit. Právní nástroje 
k tomu jsou, otázkou spíše je, zda jsou na to 
finanční prostředky. 

Stránský: V republice je evidováno asi 68 
tisíc vodních nádrží, které jsou, alespoň podle 
některých soudních rozsudků, typickou sou-
částí pozemků, na nichž existují. Velká část 
z nich byla v minulosti vybudována na po-
zemcích jiných vlastníků než jejich investorů, 
především obcí. Jen stát privatizoval několik 
set takových vodních nádrží. Jak právně tento 
problém vyřešit?

Korbel: Z právního i praktického hlediska 
by bylo nejlepší, aby provozovatelé vodních 
nádrží byli  vlastníky pozemků, které vodní 
nádrž  tvoří.  Judikatura  je v  tomto směru  již 
delší dobu konstantní a říká, že vodní nádrž, 

typicky rybník, není samostatnou věcí v práv-
ním smyslu. Stejně jako věcí není příkop, ko-
pec či jiná vyvýšenina či prohlubeň na zemi. 
Věcí v právním smyslu je v těchto případech 
pouze pozemek, jehož terén tvoří různé mož-
nosti využití, a nanejvýš umělé stavební části 
hráze. Pokud pozemek využívá někdo jiný než 
jeho vlastník třeba k provozu rybníka, měl by 
se s vlastníkem pozemku dohodnout a platit 
mu nájem. Pokud se v minulosti prodávaly, 
pronajímaly nebo činily další právní dispozice 
s vodními nádržemi, které samy o sobě nejsou 
věcí v právním smyslu, a tím pádem nemohou 
být  předmětem občanskoprávních  vztahů, 
byla to chyba. Na druhou stranu tehdy zřejmě 
nikdo netušil, jak se vyvine judikatura. 

Stránský: Investice investorů těchto vodních 
děl do, fakticky, cizího majetku, jeho provozu 
a údržby, jsou neoprávněným majetkovým pro-
spěchem. Jak lze docílit, aby jej praví vlastníci 
vodních děl vydali dosavadním investorům?

Korbel: Odpověď na tuto otázku záleží pře-
devším na tom, jaký vztah měli provozovatelé 
a investoři vodních děl s jednotlivými vlast-
níky pozemků, pokud jde o jiné osoby. Pokud 
investovali se souhlasem vlastníka pozemku 
a  pokud  investice  znamenala  zhodnocení 
pozemku, mají  nárok na náhradu  toho,  co 
vlastníkovi pozemku zhodnotili. Pokud si to 
ujednali nebo pokud byla investice vynaklá-
dána k odvrácení hrozící škody, mohou mít 
nárok i na náhradu výdajů. A pokud si neu-
jednali nic a investovali do cizích pozemků 
bez souhlasu jejich vlastníků, může s tím být 
problém, neboť nepovolené změny může chtít 
vlastník pozemku odstranit.  Jeho  soukromé 
právo tu však může narazit na omezení daná 
veřejným právem, např. vodním zákonem.

Stránský: Jak  lze, z hlediska právního, za-
jistit, aby vlastníci pozemků s těmito vodními 
díly měli finanční prostředky na provoz a údrž-
bu svých vodních děl, když naprostá většina 
těchto vodních děl nepřináší žádné zisky?

Korbel: Tato otázka není primárně právní, 
ale ekonomická. Po právní stránce lze odpově-
dět asi nejjednodušeji tak, že pokud vlastníci 
pozemků s vodními díly nejsou schopni plnit 
povinnosti, které jim ukládá právo, mohou se 
svých pozemků zbavit, například je darovat či 
prodat. Nový občanský zákoník nově umožní 
také  jejich právní  opuštění, nebudou-li  vy-
konávat  práva  ani  povinnosti  vlastníka po 
dobu deseti let. V takovém případě připadnou 
pozemky k 1. lednu 2024 státu. 

Stránský: Při tak rozdrobené pozemkové 
držbě jako v naší republice je zřejmé, že každé 
z těchto vodních děl bude vlastnit v podílovém 
spoluvlastnictví několik různých vlastníků. Jak 
lze, z hlediska právního, zajistit řádný provoz 
a údržbu těchto vodních děl jako funkčních 
celků všemi spoluvlastníky najednou? 

Korbel: Teoreticky jen obtížně, dohodou se 
všemi vlastníky, nebo jejich vyvlastněním. Ale 
prakticky úplně stejně  jako se zajišťuje pro-
voz a údržba vodních děl, které jsou tvořeny 
pozemky více vlastníků, doposud. Mají dnes 
provozovatelé vodních děl  smlouvy  s vlast-
níky pozemků? Pokud ano, mohou v nich po-
kračovat. Pokud ne, tak to zřejmě vlastníkům 
pozemků nevadilo, provozovatele vodních děl 
nechali dělat, co potřebuje, a problém neřešili. 
A na tom se nic nemění, byť tento stav není do 
budoucna ideální a bylo by žádoucí vlastníky 
pozemků a provozovatele vodních děl na nich 
sjednocovat.  Buďto  výkupy,  dlouhodobými 
nájmy, nebo v krajních případech, kde hrozí 
např. povodňová rizika, i vyvlastněním.

Stránský: Jak máme rozumět Vašim medi-
álním vystoupením, že „Povodí, státní podniky 
se nemohou zbavit odpovědnosti za vodní tok, 
jehož jsou správcem, ani za jeho údržbu“? 
Vždyť správa vodních toků je nemajetkový in-
stitut, zatímco údržba vodních děl na vodních 
tocích jde za jejich vlastníky.

Korbel:  Je  třeba  rozlišovat práva a povin-
nosti, která vyplývají z občanského zákoníku, 
tj.  zejm. majetkoprávní vztahy  soukromého 
práva,  které  se  týkají  vlastníků  pozemků, 
a práva a povinnosti stanovené veřejným prá-
vem, zejm. vodním zákonem, které se týkají 
správců povodí bez ohledu na vlastnictví těch 
či oněch pozemků. Obou kategorií se týká část 
povinností i část odpovědnosti. 

Ing. Václav Stránský
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TNV 75 9011 Hospodaření 
se srážkovými vodami
3. část: Dimenzování objektů 
a zařízení
Vojtěch Bareš, Ivana Kabelková, David Stránský

Klíčová slova
srážkové vody – hospodaření – dimenzování – jednoduché metody 
– simulační modely

Souhrn
Tento příspěvek je třetím ze série příspěvků vzniklých na základě 

nové TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami. Cílem této 
části je vysvětlit základní principy dimenzování objektů a zařízení 
hospodaření s dešťovými vodami (HDV), specifikovat, kdy je vhodné 
použít jednoduché metody návrhu a kdy simulační modely, a popsat 
návrhové parametry a vstupní data.

u

Úvod
Dimenzování objektů hospodaření se srážkovými vodami  (HDV) 

má vliv na  jejich pozdější  funkčnost a bezpečnost, která musí být 
dlouhodobě udržitelná. Tyto základní předpoklady jsou zásadní pro 
další  rozvoj principů HDV a  aplikaci decentrálních objektů HDV, 
protože každý  špatný návrh a  špatně  fungující  zařízení  je do  jisté 
míry devalvuje.
Předcházející části této série se věnovaly základním kritériím pro 

volbu způsobu odvodnění a samotnému technickému řešení, případně 
hodně diskutovaným bodům nové odvětvové normy TNV 75 9011 
Hospodaření se srážkovými vodami [1].
Tato část prezentuje základní principy a pravidla návrhu. Návrh 

zpravidla vychází z jednoduchých hydrologických bilancí, protože se 
jedná převážně o individuální objekty. Proto jsou v článku uvedeny 
i dva modelové příklady návrhu plošného vsakování a kombinované-
ho objektu průleh-rýha s regulovaným odtokem.
Nicméně s ohledem na změnu legislativy se budeme stále častěji 

setkávati i s komplexními systémy HDV, odvodňujícími větší develo-
perské projekty, části obcí atd., které je již nutné navrhovat pomocí 
simulačních modelů a dlouhodobé simulace. Proto je jak v  normě 
[1], tak v tomto článku věnována tomuto tématu kapitola prezentující 
základní pravidla pro využití simulačních modelů. 

Základní principy návrhu
Metoda návrhu objektů HDV závisí na velikosti odvodňovaného 

území a na složitosti systému odvodnění. 
Pro dimenzování objektů HDV, které jsou součástí malých a jedno-

duchých systémů odvodnění,  je možné použít výpočet srážkového 
odtoku  a  jeho  transformace  pomocí  jednoduchých  statistických 
a empirických metod. Jednoduché metody návrhu se smějí použít: 
•	 v případě, kdy jednotlivá vsakovací zařízení s retenčním prostorem 
nebo retenční objekty nejsou řazeny sériově (podle [2]); 

•	 pokud je odvodňovaná plocha zaústěná do jednotlivého vsakova-
cího zařízení s retenčním prostorem menší než 3 ha (podle [2]);

•	 u  samostatných  retenčních  objektů  pro 
odvodňovací  systémy  s  plochou povodí 
A < 200 ha a s dobou dotoku v povodí a ve 
stokové síti td < 15 min (podle [3]).
V případech nesplňujících vymezení pro 

jednoduché metody návrhu  se musí návrh 
objektů HDV provést  pomocí  dlouhodobé 
simulace srážko-odtokového procesu s využi-
tím hydrologických a hydraulických modelů. 
Simulační modely  je  samozřejmě možno 
použít  i v  jednoduchých systémech. Zde  je 
nutné připomenout, že se v případě návrhu 
jedná o využití nekalibrovaného modelu, kdy 
parametry modelu  se  stanoví  inženýrským 
odhadem, případě na základě místních pod-
mínek, nikoliv na  základě kalibrace. Tento 
postup obecně neodpovídá základním pravi-

dlům použití srážko-odtokových modelů, nicméně v případě návrhu 
nových objektů odvodňovacích systémů je standardně využíván.

Návrhové parametry
Návrhovými parametry pro dimenzování objektů HDV jsou redu-

kovaná odvodňovaná plocha povodí Ared, četnost přetížení retenčního 
objemu objektu vyjádřená periodicitou p, popřípadě dobou opakování 
T, přípustný odtok Qc do povrchových vod nebo do jednotné kanali-
zace a doba prázdnění retenčního objemu Tpr. V případě vsakovacích 
zařízení je dalším parametrem vsakovaný odtok Qvsak. 
Redukovaná odvodňovaná plocha povodí Ared se stanoví podle [4] 

nebo podle [2] .
Návrhová periodicita přetížení retenčního objemu je u vsakovacích 

zařízení dána tabulkou 2 z [2]. U retenčních objektů s regulovaným 
odtokem  je  přípustná  periodicita  přetížení  retenčního  objemu 
p = 0,2 rok-1. Tato hodnota může být snížena až na p = 0,01 rok-1 
u  retenčních nádrží umístěných ve výjimečných případech uvnitř 
budovy. Je zřejmé, že bezpečnost objektů HDV je vyšší než bezpečnost 
stokových sítí, které byly zpravidla navrženy na periodicitu p = 0,5 
rok-1 či p = 1 rok-1.
Přípustný odtok Qc do povrchových vod, resp. do jednotné kana-

lizace  se  stanoví podle  [1]. Způsob  stanovení přípustného odtoku 
a jeho regulace byly diskutovány ve 2. části tohoto seriálu článků [5].
Často diskutovaným parametrem  je maximální doba prázdnění 

retenčních objemů objektů HDV. Doba prázdnění v podstatě definuje 
minimální  velikost  vsakovací  plochy  vůči  retenčnímu  objemu. 
V zahraničí [6] je maximální doba prázdnění nastavena na hodno-
tu 24 h (buď pro návrhovou srážku, někdy pro jednoletou srážku). 
Důvodem  této poměrně přísné hodnoty  je bezpečnost objektu pro 
násobné  srážky,  ochrana vegetačního pokryvu průlehů a omezení 
specifického hydraulického zatížení vsakovací plochy. V ČR se doba 
prázdnění Tpr u vsakovacích zařízení řídí podle [2] (tj. 72 h pro návr-
hovou srážku), u objektů s regulovaným odtokem nemá přesáhnout 
24 h pro návrhový déšť [1]. 
Vsakovaný odtok Qvsak  se  stanoví podle  [2], který  je závislý pře-

devším na vlastnostech podloží  (koeficient vsaku) a požadovaném 
součiniteli bezpečnosti vsaku.

Vstupní data
Soubor vstupních dat pro dimenzování  objektů HDV závisí na 

použitých metodách dimenzování (jednoduché metody návrhu, nebo 
využití simulačních modelů).
Hlavními vstupními daty jsou srážková data:

•	 pro jednoduché metody výpočtu se používají statisticky zpracovaná 
srážková data ve formě čar náhradních vydatností  (intenzit) nebo 
úhrnů s definovanou periodicitou p, popřípadě dobou opakování T;

•	 pro detailní řešení pomocí dlouhodobé simulace se používají dlou-
hodobé srážkové řady; dlouhodobá srážková řada musí být k dis-
pozici jako časově kontinuální o dostatečné délce. Délka nesmí být 
kratší než doba opakování T pro požadovanou výpověď (bezpečnost 
přelití) a nesmí být kratší než 10 let. Optimální délka je 3 T;

•	 pokud v dané  lokalitě není k dispozici požadovaná dlouhodobá 
srážková řada, je možné použít řadu z jiné oblasti se srovnatelným 
ročním srážkovým úhrnem a dalšími statistickými parametry.

Metody návrhu

Jednoduché metody návrhu
Vztah mezi přítokem a odtokem do/z  retenčního prostoru  vsa-

kovacího nebo  retenčního objektu popisuje hydrologická bilance. 

Obrázek 1. Schéma dimenzování retenčních prostor jednoduchou metodou návrhu
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Tabulka 1 uvádí obecné bilanční rovnice pro 
základní typy objektů HDV. V případě návr-
hu standardních systémů HDV se v bilanci 
neuvažuje  s  evapotranspirací. Předpokládá 
se, že evapotranspirace nemá významný vliv 
na hydrologickou bilanci v  řádu hodin. To 
však neznamená, že evapotranspirace nemá 
významný podíl na dlouhodobé hydrologické 
bilanci (např. roční). Proto při dlouhodobém 
bilancování  je  nutné  evapotranspiraci  zo-
hlednit.
Bilance přítoku a odtoku do/z  retenčního 

prostoru zařízení se provede pro různé doby 
trvání srážky t s periodicitou p odpovídající 
četnosti  přetížení  objektu  (viz  tabulka 1, 
obrázek 1)  obdobně  jako pro  jiné  retenční 
objekty na  odvodňovacích  systémech.  Pro 
dimenzování retenčního objemu V se stanove-
nou četností přetížení objektu je rozhodující 
taková srážka o délce trvání t se zvolenou peri-
odicitou p, která způsobí největší rozdíl mezi 
objemem přítoku a odtoku  (viz obrázek 1). 
Objemem  odtoku  se  rozumí  objem  vody 
odvedený  vsakovaným nebo  regulovaným 
odtokem, popřípadě jejich součet.
Pro  větší  povodí,  kde  se  projevuje  doba 

dotoku  td do retenčního zařízení,  je vhodné 
dobu dotoku ve výpočtu retenčního prostoru 
zohlednit. Dobu dotoku do retenčního prosto-
ru lze zohlednit například podle [4].
Objekty plošného vsakování bez retenčního 

objemu V se dimenzují na dobu trvání srážky t 
= 15 min a periodicitu výskytu p = 0,2 rok-1.

Dlouhodobá simulace
Na trhu existuje v dnešní době řada komerč-

ních software, které mají k dispozici moduly 
pro simulaci systémů odvodnění zahrnující 
prvky HDV. Proto i v tomto segmentu měst-
ského  odvodnění  se  dlouhodobé  simulace 
funkce systému stávají standardním nástro-
jem, především u řetězení jednotlivých prvků 
a u topologicky složitějších systémů.
Simulační model pro návrh  a posouzení 

odvodňovacích systémů s retenčními prostory 
musí zohlednit alespoň tyto procesy: 
•	 tvorbu odtoku na připojených nepropust-
ných  a  propustných  plochách  (odtoky 
z propustných ploch nelze zpravidla zane-
dbat při posuzování doby opakování T > 3 
roky a u strmých povodí se sklonem větším 
než 4 %);

•	 koncentraci odtoku v povodí (výstupem je 
hydrogram odtoku);

•	 transport vody ve stokové síti pomocí hyd-
rodynamického výpočtu;

•	 plnění a prázdnění retenčních prostor navrženého objemu (regulo-
vaný odtok a přepad).

Simulační model pro posouzení vsakovacích systémů musí zohlednit 
kromě výše uvedených procesů ještě tyto procesy:

•	 rychlost vsakování v závislosti na hloubce vody v retenčním pro-
storu;

•	 při bilančních výpočtech: retenční procesy v půdě a evapotranspiraci.
Pro stanovení vztahu mezi objemem a četností přelití se pro každou 

dešťovou událost sečte objem zadržené a přepadlé vody a tyto hodnoty 
se seřadí podle velikosti. Pro vyhodnocení jsou nutné tyto kroky:
•	 stanovení,  jaký počet  let M  (bez případných mezer)  byl použit 
v simulaci;

•	 určení, jaký počet prvků výběru L se použije pro vyhodnocení. Měl 
by být vytvořen výběr o počtu prvků L rovném 2 až 3 M;

•	 seřazení prvků výběru sestupně a přiřazení pořadí k  od jedné do L;
•	 výpočet doby opakování T pro jednotlivé prvky, např. z následují-
cího vztahu:

  (1)

kde je:  T  doba opakování, vyjádřená v letech;

 M  délka simulace, vyjádřená jako počet let;
 L  počet hodnot výběru; 
 k   pořadí prvku výběru.

Princip návrhu plošného vsakovacího zařízení 
jednoduchou metodou

Základní specifikace
Z hlediska funkčnosti a schopnosti předčištění je plošné vsakování 

(obrázek 2) nejúčinnějším  typem zařízení HDV, protože specifické 
hydraulické zatížení na jednotku plochy je nejnižší. Díky těmto vlast-
nostem se s ním například setkáváme jako s opatřením na vnějším 
okraji parkovišť nákladních vozidel, kdy jsou nároky na předčištění 
značné a potřebujeme nízké specifické hydraulické zatížení. Na dru-
hou stranu se jedná o prostorově náročné řešení, které má především 
v husté zástavbě omezené využití. 

Příklad dimenzování
Objekt plošného vsakování nemá aktivní  retenční  objem. Proto 

je dimenzován na déšť s dobou trvání  t a předepsanou návrhovou 
periodicitou srážky p (viz výše) 
Hydrologická bilance je podle 1. řádku tabulky 1 následující:

  (2)

Přítok  1) = Odtok 3)

č. Typ objektu Objem přivedené 
srážkové vody 2) =

Objem 
vsakovaného 

odtoku
+ Retenční 

objem +
Objem 

regulovaného 
odtoku

1
Plošné vsakování 
bez retence

i.(Ared+Avsak).t/1000 = 3 600.Qvsak.t + 0 + 0

2
Povrchová vsakovací 
zařízení s retencí

i.(Ared+Avsak).t/1000 = 3 600. Qvsak.t + V4) + 0

3
Povrchová vsakovací 
zařízení s retencí 
a odtokem

i.(Ared+Avsak).t/1000 = 3 600. Qvsak.t + V4) + 3 600.Qo.t 

4
Podzemní vsakovací 
zařízení s retencí

i.Ared.t/1000 = 3 600. Qvsak.t + V4.5) + 0

5
Podzemní vsakovací 
zařízení s retencí 
a odtokem

i.Ared.t/1000 = 3 600. Qvsak.t + V4.5) + 3 600.Qo.t 

6 Retenční objekty i.(Ared+Aret).t/1000 = 06) + V4) + 3 600.Qo.t 

i
t
Ared

Intenzita srážky, v mm/h
Doba trvání srážky, v h
Průmět redukované odvodňované plochy povodí, v m2

Avsak

Vsakovací plocha vsakovacího zařízení v m2; pokud se jedná o vsakovací objekt se 
sklonitými svahy, lze hodnotu Avsak uvažovat jako střední hodnotu zatopené plochy objektu 

Aret

Plocha nadzemního retenčního objektu, v m2; pokud se jedná o retenční objekt se sklonitý-
mi svahy, lze hodnotu Aret uvažovat jako střední zatopenou plochu objektu. V případě 
podzemního retenčního objektu se plocha neuvažuje. 

Qvsak Vsakovaný odtok podle ČSN 75 9010, v m3/s

Qo

Regulovaný odtok z retenčního prostoru do povrchových vod nebo do jednotné kanali-
zace, v m3/s. Platí Qo ≤ Qc, kde Qc je přípustný odtok podle 5.2 [1], popřípadě podle 5.3 [1] 

V Retenční objem V = Avsak .H resp.  V = Aret .H, v m
3, kde H je střední hloubka vody v m

1) Pokud se mezi odvodňovanou plochou a objektem HDV nachází další decentrální objekt 
s retenčním objemem, je nutné jeho objem odečíst na levé straně bilanční rovnice od objemu 
srážkové vody.
2) Výpočet objemu povrchového odtoku podle ČSN EN 752. Alternativně lze objem povrchového 
odtoku vypočítat  podle ČSN 75 9010 na základě celkového úhrnu srážky s periodicitou p a dobou 
trvání t.
3)V hydrologické bilanci pro návrh vsakovacích a retenčních objektů a zařízení se neuvažuje 
evapotranspirace. Evapotranspiraci je nutno zohlednit při dlouhodobé hydrologické bilanci (např. 
roční).
4) Pro povodí, kde hraje roli doba dotoku td do retenčního zařízení, je vhodné ji při výpočtu retenční-
ho objemu zohlednit (ČSN 75 6261).
5) Retenční objem podzemních vsakovacích zařízení vyplněných štěrkem nebo prefabrikovanými 
bloky je dán objemem pórů nebo retenčního prostoru v blocích (viz ČSN 75 9010).
6) V hydrologické bilanci pro návrh retenčních objektů, které nejsou navrženy jako kombinované 
objekty se vsakovacím zařízením, se nezohledňuje případný průsak vody nádrží do horninového 
prostředí.

Tabulka 1. Hydrologická bilance mezi přítokem a odtokem do vsakovacích či retenčních 
objektů různých typů
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  (3) 

  (4)

kde   kv   je koeficient vsaku v m.s-1; 
 f   je součinitel bezpečnosti dle [2].
Rovnice (4) jasně ukazuje význam koeficientu vsaku, který přímo 

ovlivňuje velikost potřebné plochy pro vsakování. 

Princip návrhu vsakovacího průlehu s rýhou a regulovaným 
odtokem jednoduchou metodou
Základní specifikace
Tento příklad uvádíme, protože tento typ zařízení HDV je v zemích 

s již rozvinutým oborem HDV (Německo, Švýcarsko atd.) prakticky 
nejrozšířenějším a často využívaným (obrázek 3). Jeho potenciál je 
dán několika faktory: 
•	 Jedná se o kombinaci povrchového objektu s podzemním zařízením, 
který lze použít jako liniovou stavbu (parkoviště, komunikace atd.) 
nebo v jiném půdorysném tvaru na pozemku. Povrchové zařízení 
je  tvořeno  travnatým průlehem, který výrazně podporuje výpar, 
zatravněná humusová vrstva je nejúčinnějším předčištěním před 
zaústěním do podzemního objektu  (chrání ho před kolmatací, 
filtruje nerozpuštěné látky a zadržuje i jiné polutanty a slouží jako 
ochrana před ucpáním regulovaného odtoku). Voda může být do 
průlehu sváděna z plochy, ne pouze soustředěně jedním vtokem. 
Tím pádem nedochází k takové koncentraci odtoku a voda je lépe 
předčištěna.

•	 Podzemní objekt zajišťuje vazbu do propustnějších horninových 
vrstev a zvětšuje retenční objem celého objektu. Lze jej libovolně 
budovat jako štěrkové těleso, případně využít prefabrikáty. 

•	 V případě nedostatečného vsakovacího výkonu se tyto objekty vy-
bavují regulovaným odtokem. Jedná se o prakticky nejbezpečnější 
využití regulace odtoku, protože díky konstrukci celého objektu se 
jedná o regulaci drenážní vody, čímž je velmi významně sníženo 
riziko ucpání regulační clony.

Příklad dimenzování
Vzhledem ke geologickým podmínkám  je navržen kombinovaný 

objekt povrchového a podzemního vsakování s retenčním objemem 
a regulovaným odtokem. Je dimenzován na déšť s návrhovou perio-
dicitou srážky p o takové době trvání t, která způsobí největší nároky 
na retenční prostor.
Fyzicky se jedná o dva vsakovací objekty:

•	 povrchový průleh  s  retenčním objemem VP a vsakovací plochou 
Avsak,P;

•	 podzemní  rýhu s drenážním potrubím s  retenčním objemem VR 
a vsakovací plochou Avsak,R. 
Oba objekty musí plnit  jak svoji samostatnou funkci,  tak  funkci 

sdruženého objektu. Na odtoku z objektu je umístěn regulátor průtoku.
Celkový  retenční objem vsakovacího zařízení V  se vypočte  jako 

součet retenčního objemu průlehu a rýhy:

 (5)

Hydrologická bilance celého sdruženého objektu je podle tabulky 1 
kombinací 2. a 5. řádku:

  (6)

kde na straně přítoku se kromě redukované odvodňované plochy 
bere v úvahu také plocha povrchového průlehu Avsak,P. Na straně vsa-
kovaného odtoku je to pouze vsakovaný odtok podzemní rýhy Qvsak,R 
do podloží. Qo je regulovaný odtok ze sdruženého objektu.
Krok 1 – Stanovení retenčního objemu průlehu
Hydrologická bilance samotného povrchového průlehu je potom 

podle 2. řádku tabulky 1:

  (7)

V této bilanci není brán v úvahu regulovaný odtok Qo, protože prů-
leh má odtok pouze vsakováním Qvsak,P . Z uvedené bilance se vypočte 
retenční objem průlehu VP:

  (8)

Pro dimenzování retenčního objemu průlehu se stanovenou četností 
přetížení p  je rozhodující taková srážka o době trvání t a příslušné 
intenzitě i, která způsobí největší rozdíl mezi objemem přítoku a od-
toku (obrázek 1).
Krok 2 – Stanovení rozměrů podzemní rýhy
Pro objem podzemní rýhy platí podle rovnice (5):

  (9)

Retenční objem průlehu VP byl v předcházejícím kroku stanoven 
podle rovnice (8). Celkový retenční objem V se stanoví z rovnice (6) 
jako:

  (10)

kde vsakovaný odtok podzemní rýhy Qvsak,R je:

  (11)

kde je:  bR  šířka podzemní rýhy;
 b’R  šířka vsakovací plochy rýhy [2];
 hR  hloubka podzemní rýhy;
 lR  délka rýhy, která je shodná s délkou povrchového prů-

lehu lP .
Rovnice (10) má po dosazení Qvsak,R z rovnice (11) tvar:

  (12)

Pro objem retenčního prostoru podzemní rýhy platí:

  (13)

kde je:  W obestavěný objem podzemní rýhy;
 m pórovitost materiálu výplně rýhy.
V případě drenážního potrubí v rýze je do pórovitosti výplně rýhy 

nutné zahrnout i prostor drenážního potrubí. Tato rozšířená pórovitost 
mDR se stanoví jako:

  (14)

kde   d   je průměr drenážního potrubí.
Potřebná délka rýhy se potom vypočte kombinací rovnic (9), (12), 

(13) a (14) jako:

Obrázek 2. Objekt plošného vsakování Obrázek 3. Vsakovací průleh – rýha s regulovaným odtokem
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  (15)

Pro dimenzování délky rýhy  lR se stanovenou periodicitou přetí-
žení rýhy je rozhodující taková srážka s dobou trvání t a příslušnou 
intenzitou i, která vyvolá největší požadavek na délku rýhy lR (obrá-
zek 1). Tzn., v tomto případě nehledáme maximální objem rýhy, ale 
s ohledem na již zvolenou šířku a hloubku rýhy hledáme maximální 
délku lR.
Krok 3 – Zpětné posouzení rozměrů průlehu
Posledním krokem  je posouzení,  zda navržený  retenční  objem 

průlehu je v souladu s navrženými rozměry podzemní rýhy. V tomto 
případě existují 2 stupně volnosti, tj. volba šířky průlehu nebo volba 
hloubky nadržení vody v průlehu.

  (16)

kde je  bP  šířka průlehu (≈ bR);
 hP  hloubka nadržení vody v průlehu (≤ 0,30 m).
Rovněž je třeba posoudit, zda navržená plocha průlehu Avsak,P není 

větší než plocha uvažovaná ve výpočtu. Zároveň doba prázdnění 
průlehu musí být menší než požadovaná maximální doba prázdnění 
průlehu (v tomto příkladě 24 h).

Závěry
Dimenzování  retenčních objektů HDV  se  v  současné době  řídí 

obdobnými principy jako dimenzování např. centrálních dešťových 
nádrží, s tím rozdílem, že hranice použitelnosti jednoduchých metod 
je nastavena na nižší hodnoty (u vsakovacích zařízení) z důvodu jiné 
dynamiky a komplexnosti hydrologických procesů.
Jednoduché metody  jsou vždy založeny na hydrologické bilanci 

daného objektu a jako vstupní srážková data slouží statisticky zpra-
cované čáry náhradních vydatností s danou periodicitou výskytu.
U  složitějších  systémů HDV  se doporučuje  využívat  simulační 

modely s dlouhodobou simulací srážko-odtokového procesu. Zde je 
třeba znova zdůraznit, že se jedná o využití matematického modelu 
nekalibrovaného, a proto volba reálných hodnot parametrů modelu 
je stěžejní pro tuto metodu návrhu. Nicméně zkušenosti ukazují, že 
nejistoty ve volbě parametrů modelu jsou nižší než nejistoty vychá-
zející z racionální metody.

Poděkování: Článek byl zpracován s využitím informací získaných 
v  rámci  Výzkumného  záměru Ministerstva  školství, mládeže 
a  tělovýchovy č. MSM 6840770002 a za podpory Evropské unie, 
projektu OP VaVpI č. CZ.1.05/2.1.00/03.0091 – Univerzitní centrum 
energeticky efektivních budov.
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Slovo úvodem
Vážení čtenáři, dovolte prosím, abychom Vás uvítali na stránkách zpravodaje České společnosti krajinných inženýrů při 

Českém svazu stavebních inženýrů. Jedná se o novou přílohu časopisu Vodní hospodářství, která bude vycházet pravidelně 
dvakrát do roka vždy na jaře a na podzim. Hlavní ideou, která iniciovala vznik tohoto zpravodaje, bylo doplnění časopisu Vodní 
hospodářství o témata orientovaná na problematiku krajinného inženýrství, která jsou dle našeho názoru zajímavá zejména 
pro vodohospodáře z řad správců toků. Akcentována zde budou témata s úzkou vazbou na krajinu, což je podmíněno zejména 
oborem činnosti naší společnosti. Naleznete zde zejména příspěvky zaměřené na problematiku vodního hospodářství krajiny, 
témata s vazbou na specifika lesů a informace o vztahu pozemkových úprav k vodě v krajině. 

Krom výše zmíněných témat zde budete moci najít i příspěvky zaměřené obecněji na inženýrská témata a na druhou stra-
nu na témata související s výzkumem a vědeckou činností vázanou na krajinu. Z inženýrských témat lze mimo jiné zmínit 
problematiku zadávání zakázek a projektové činnosti ve výstavbě (samozřejmě především s ohledem na výstavbu související 
se stavbami krajinného inženýrství) nebo provádění staveb krajinného inženýrství. V každém jarním čísle pak budete moci 
mimo jiné najít také vybrané nejzajímavější články z Konference krajinné inženýrství, která se koná pravidelně v září.

V tomto úvodním čísle najdete především informaci o zaměření České společnosti krajinných inženýrů, náplni její činnosti 
a akcích, které pořádáme. Dále zde najdete přehled toho nejzajímavějšího, co přinesla letošní Konference krajinné inženýrství 
2013, která proběhla ve dnech 19. a 20. září na půdě Ministerstva zemědělství ČR, a několik dalších příspěvků.

(-vd-)

Představení České společnosti krajinných 
inženýrů

Česká společnost krajinných inženýrů (ČSKI) byla založena 
v roce 1991 při Českém svazu stavebních inženýrů (ČSSI) a je 
jednou z jeho devíti odborných společností. ČSSI je tvůrčím, 
stavovským, výběrovým a neziskovým sdružením stavebních 
inženýrů a vysokoškolsky vzdělaných odborníků příbuzných 
oborů činných ve výstavbě. Usiluje o maximální využití du-
ševního potenciálu stavebních a jim na roveň postavených 
inženýrů a zastupuje a hájí morální a profesní zájmy svých 
členů (více viz webové stránky ČSSI: www.cssi-cr.cz). ČSKI je 
odbornou společností s celorepublikovou působností. Díky 
svému zaměření sdružuje projektanty, akademiky, vědecké 
pracovníky a členy neziskových organizací, krajinné inženýry 
i studenty technických oborů. Výhodou České společnosti 
krajinných inženýrů je společný zájem o témata spojená s kra-
jinou a s vodou v krajině. Historicky prvním předsedou ČSKI 
byl v letech 1991–2006 Ing. František Kulhavý, CSc. Následně 
byl předsedou v letech 2006–2011 doc. Ing. Karel Vrána, CSc., 
a v současnosti je jím od roku 2011 Ing. Adam Vokurka, Ph.D. 
V čele společnosti je devítičlenný výbor, který je volen vždy 
na tříleté období.

Organizačně je společnost rozdělena do tří sekcí:
• Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
• Stavby pro plnění funkce lesa
• Pozemkové úpravy a krajinné plánování

Je víceméně zřejmé, že členění společnosti na jednotlivé 
sekce je v částečném rozporu s komplexností oboru, jelikož 
i jednotlivé krajinné složky fungují ve vzájemné interakci 
a inženýrský přístup nemůže být omezený výhradně na jednu 
z nich. Na druhou stranu je tato organizační struktura výhodná 
v tom smyslu, že umožňuje těsnější spolupráci členů oriento-
vaných na jeden z uvedených podoborů. V návaznosti na to 
jsou jednotlivými sekcemi pořádány odborné akce, zejména 
semináře a exkurze. 

Sekce Stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství

Tato se zaměřuje na pořádání akcí spojených problematikou 
drobných vodních toků a péčí o ně. V dobách fungování Země-
dělské vodohospodářské správy spolupracovala „Společnost“ 
s řadou pracovníků ZVHS na organizování různých vzdělá-
vacích akcích. Tematicky se sekce zaměřuje na revitalizace 
vodních toků, aspekty PPO v krajině a v sídlech, bezpečnost 
malých vodních nádrží (loni bylo možné se účastnit např. ex-
kurze „Poruchy MVN“).

Sekce Stavby pro plnění funkce lesa
Sekce se snaží navázat na vzdělávací akce pořádané Službou 

hrazení bystřin. Hlavními tématy sekce jsou hrazenářské stav-
by, jejich návrh, výstavba a údržba, péče o historické soustavy 
objektů hrazení, problematika lesní dopravní sítě, parametry 
cest a nové postupy jejich budování. Vzhledem ke snaze vnímat 
problematiku lesa komplexně, zaměřuje se sekce díky svým 
členům, kteří jsou pracovníky ÚHUL, i na témata spojená 
s inventarizací lesů, plány rozvoje lesa nebo pozemkovými 
úpravami na lesní půdě. Snahou sekce je navázat bližší spolu-
práci se zástupci Lesů ČR, s.p.

Sekce Pozemkové úpravy a krajinné plánování
Sekce Pozemkové úpravy a krajinné plánování sdružuje 

především krajináře v komplexním slova smyslu. Akce, které 
sekce pořádá, jsou zaměřeny převážně na protierozní ochranu 
pozemků, problematiku návrhů plánů společných zařízení, 
prvků ÚSES a cestní sítě v zemědělské krajině. Mezi členy 
ČSKI, kteří se aktivně věnují práci v sekci, jsou projektanti 
pozemkových úprav, pracovníci Výzkumného ústavu meliorací 
a ochrany půd a v neposlední řadě i akademičtí pracovníci 
odborných krajinářsky zaměřených kateder. Odborné exkur-
ze často směřují do kraje hojnosti, na Moravu, kde je možné 
spatřit i opatření v krajině, která minimalizují větrnou erozi.

(text: -vd-, -av-)

Odborné akce ČSKI pořádané  
v roce 2013

ČSKI se během dlouhé řady let své existence vyprofilovala 
do odborné, vzdělávací společnosti v oboru krajinného inže-

nýrství. Svou činností se snaží navázat na práci „kulturních 
inženýrů“ a po jejich vzoru se snaží o vzdělávání široké od-
borné veřejnosti.

Za účelem sdílení nových poznatků a výměny zkušeností 
nabytých v praxi jednotlivých členů společnosti, ale i ostatních 
odborníků, pořádá společnost každoročně řadu odborných 
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akcí, a to jak praktických, tak teoreticky zaměřených. Do druhé 
skupiny spadají především konference, workshopy a semináře. 
V první řadě je každoročně pořádána konference Krajinné 
inženýrství, která měla v letošním roce již šestnáctý ročník. 
V letošním roce dále v květnu proběhl na půdě fakulty stavební 
seminář s názvem Zkušenosti z 20 let revitalizací v České repub-
lice. Tento seminář měl velký úspěch. Přednášková místnost, 
ve které se seminář konal, byla zcela zaplněna. Ke každému 
přednesenému příspěvku proběhla bohatá diskuse, což svěd-
čí o vhodné volbě příspěvků i o tom, že i po dvaceti letech je 
v problematice revitalizací stále co diskutovat. Na prosinec je 
pak plánován diskusní panel na téma Správa toků a ochrana 

přírody, který je spolupořádán ČSKI, Katedrou hydromeliorací 
a krajinného inženýrství a Koalicí pro řeky.

Mezi odborné akce praktického zaměření patří především 
odborné exkurze. V roce 2013 proběhla v květnu exkurze na 
rybník Jordán a v říjnu exkurze do Podyjí. 

Na těchto stránkách budete moci najít zprávy o většině akcí 
konaných společností. V tomto čísle tak najdete informace 
o letošní konferenci Krajinné inženýrství a o exkurzi do Podyjí. 
Mimo to zařazujeme informaci o doktorandské konferenci Voda 
a krajina 2013.

(text: -vd-)

Konference Krajinné inženýrství 2013
Konference Krajinné inženýrství proběhla ve dnech 19. 

a 20. září na půdě Ministerstva zemědělství za hojné účasti 
odborníků z praxe i z výzkumné sféry. Celkem se konference 
zúčastnilo více než 50 osob z řad členů ČSKI i ostatních odbor-
níků orientovaných na vodní hospodářství krajiny a s ním sou-
visející témata. Zastoupena byla jak akademická sféra (ČVUT 
v Praze, Mendelova Univerzita Brno, ČZU), tak praktická sféra 
(mimo jiné 3e projektování ekologických staveb, Agroprojekce 
Litomyšl, JAMIprojekt, AKTI), pominout nelze ani výzkumné 
organizace (VÚMOP, ÚHÚL, VÚV) a státní správu a další státem 
zřizované instituce (SFŽP, AOPK a další). Zdůraznit je dále 

možno především pravidelně početnou delegaci zaměstnanců 
Povodí Ohře, s.p., která svědčí o tom, že ani velké podniky po-
vodí nezanedbávají krajinný aspekt vodního hospodářství a že 
konference již tradičně nabízí témata zajímavá i pro sféru, kde 
krajina je chápána sice jako důležitá, ovšem v popředí zájmu 
jsou techničtější záležitosti. 

Konferenci zahájil sám předseda společnosti, jehož řeči 
předcházelo ještě uvítání zástupce Ministerstva zemědělství 
– Mgr. Jakuba Čurdy. Spektrum příspěvků přednesených na 
konferenci bylo poměrně široké a zahrnovalo prezentace 
pokrývající problematiku krajinného inženýrství z různých 
úhlů pohledu. V návaznosti na rozdělení ČSKI na jednotlivé 
pracovní sekce byla i konference rozdělena do tří bloků, při-
čemž v rámci prvního dne byly zařazeny bloky Stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství a Stavby pro plnění 
funkce lesa, druhý den pak byl věnován bloku Pozemkové 
úpravy a krajinné plánování.

Příspěvky přednesené v bloku Staveb vodního hospodářství 
a krajinného inženýrství zahrnovaly především témata, která 
v poslední době získávají na aktuálnosti. Jedná se o hydrolo-
gické extrémy v podobě povodní i sucha. Blok přednášek Sta-
veb pro plnění funkce lesa pak obsahoval přednášky spojené 
s historickými objekty hrazení bystřin. Tematicky nejpestřejší 
byl páteční blok, věnovaný pozemkovým úpravám a krajinnému 
plánování, v němž zazněly příspěvky orientované na erozní 
procesy, pozemkové úpravy, krajinné prvky a ÚSES. 

Novinkou, která byla od letošního ročníku konference zave-
dena, je možnost publikace rozšířených verzí vybraných pří-
spěvků ve Vodním hospodářství. Pro publikaci budou příspěvky 
vybírány tak, aby zahrnovaly to nejzajímavější z konference 
a současně pokrývaly celé spektrum činnosti společnosti.

(text a foto: -vd-)

Konference Voda a krajina 2013
Konference Voda a krajina 2013 byla již třetím ročníkem 

studentských konferencí zaměřených na vodohospodářská 
témata v kontextu krajiny a vzhledem k tomuto zaměření byla 
jakýmsi předskokanem konference Krajinné inženýrství 2013, 
čímž samozřejmě nechceme snižovat její význam. Naopak, obě 
konference se vhodně doplňují s tím, že konference Krajinné 
inženýrství je zaměřena zejména na pro-
blematiku praxe, zatímco na konferenci 
Voda a krajina jsou prezentovány přede-
vším příspěvky začínajících výzkumníků 
a studentů doktorských studijních pro-
gramů. O významu a popularitě, kterou si 
konference za krátkou dobu svého trvání 
získala, svědčí mimo jiné zájem o účast 
i z výzkumných institucí až ze Slovenska.

Úvodní slovo měl již tradičně prof. Kos 
z Katedry meliorací a krajinného inže-
nýrství Fakulty stavební ČVUT v Praze. 
Program konference byl tematicky 
rozdělen do 4 sekcí ústních příspěvků 
a samostatně prezentované části poste-
rové. Škála příspěvků, které zazněly na 
konferenci v podobě ústní přednášky či 
byly představeny prostřednictvím poste-
ru, byla velmi široká. Největší množství 

příspěvků se týkalo vodohospodářské praxe z různých úhlů 
pohledu (hydrologie, hydraulika, hydrotechnika apod.), což je 
plně v souladu se zaměřením konference. Mimo to byly ovšem 
prezentovány příspěvky zaměřené především na záležitosti 
krajiny (identifikace lidských stop v krajně, srovnání vlastností 
post-těžební krajiny s typy ostatními, vývoj průmyslového úze-
mí ve vazbě na řeku a další).

Akce byla podpořena prostřednictvím grantu SVK 11/13/F1 
financovaného z prostředků poskyto-
vaných ČVUT na specifický výzkum. 
Nelze než doufat, že i v příštím roce 
bude možno podporu pro tuto konfe-
renci získat a akci uspořádat. Je totiž 
zřejmé, že studenti magisterského 
a doktorského studia mají především 
s ohledem na finanční prostředky pou-
ze velmi omezené možnosti účastnit se 
konferencí a vyměňovat si navzájem 
poznatky a zkušenosti získané v rámci 
svého dosavadního výzkumu. Díky 
akcím jako konference Voda a krajina 
mohou tito mladí výzkumníci získat 
potřebné zkušenosti, které jsou pro ně 
pak neocenitelné na velkých meziná-
rodních konferencích.

(text: -vd-, foto: -md-) 
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Exkurze do Podyjí
Poslední venkovní akcí pořádanou v letošním roce naší 

společností byla exkurze s názvem Ukázková řešení vodohos-
podářské situace v NP Podyjí. Tato exkurze se uskutečnila 10. 
října za účasti celkem 12 osob jak z řad členů ČSKI, tak z širší 
odborné veřejnosti. Určena byla pro široký okruh účastníků 
z řad pracovníků referátů životního prostředí, správců vod-
ních toků, projektantů, vodohospodářů, lesníků, zemědělců, 
ochránců přírody a dalších. Akci zorganizoval ve spolupráci 
se správou NP Podyjí Ing. Čašek, za což mu patří dík stejně 
tak jako odbornému pracovníkovi správy NP Ing. Škorpíkovi, 
který celou exkurzí účastníky provázel. 

Cílem exkurze bylo seznámení účastníků se specifickými 
situacemi souvisejícími s vodohospodářskou problematikou na 
území Národního parku Podyjí. Prezentovány byly jak úspěšné 
realizace z minulosti, tak výhledový stav a specifické přístupy 
k plánování vodního režimu v rámci území parku. Konkrétně 
byly v rámci exkurze navštíveny následující akce:
• Tůně a malé vodní nádrže u Podmolí (obr. 1, 2 a 3)
• Pozemkové úpravy plužiny Čížov

• VD Vranov, řešení minimálních zůstatkových průtoků na jezu 
ve Vranově nad Dyjí

• Středověké jezy na Dyji (obr. 4)
• Rekonstrukce historického náhonu
• Lokalita Devět mlýnů – historický jez a v minulosti plánovaný 

profil pro vybudování přehrady (obr. 5)
Celá exkurze byla velmi zajímavá a tematicky pestrá. Pro 

krajináře byly patrně nejzajímavější tůně a malé vodní nádrže 
v Podmolí spolu s pozemkovými úpravami plužiny Čížov. Pro 
účastníky z řad hydrotechniků a hydrauliků pak byla patrně 
zajímavější část zaměřená na historická vodohospodářská díla 
(středověký jez na Dyji, rekonstrukce historického náhonu 
a lokalita Devět mlýnů) a řešení minimálních zůstatkových 
průtoků na jezu ve Vranově nad Dyjí. Poslední jmenovaná akce 
však byla zajímavá také pro ekology vzhledem k tomu, že řešení 
minimálních průtoků bylo v letošním roce živě diskutováno po 
masivním úhynu ryb během letní vlny veder a s ní souvisejícím 
suchem a nedostatkem vody. 

(text: -vd-, foto: -av-)

Obr. 1. Malá vodní nádrž na Žlebském potoce u Podmolí Obr. 2. Hráz historické malé vodní nádrže Čížovský rybník na 
Klaperově potoce

Obr. 4. Bezpečnostní přeliv historické malé vodní nádrže Čí-
žovský rabník

Obr. 5. Historický jez na Dyji u rakouského Hardeggu

Obr. 6. Přehradě, která byla plánována v sedmdesátých letech, 
padla za oběť zástavba v lokalitě „Devět mlýnů“
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Komentář k hodnocení publikační 
činnosti v rámci výzkumu

V současné době probíhají poměrně intenzivní změny 
v hodnocení výstupů výzkumných činností. Ty se dotýkají pře-
devším akademických a výzkumných institucí, jejichž výkon 
je dlouhodobě měřen pomocí bodového hodnocení výsledků 
registrovaných v Rejstříku informací o výsledcích (RIV). Vzhle-
dem k tomu, že velká část členů ČSKI náleží k akademické 
a výzkumné sféře, považujeme za vhodné se k tomuto tématu 
na těchto stránkách vyjádřit. 

Trend v hodnocení výsledků výzkumu je poměrně jedno-
značný. Postupně ubývá hodnocení za výsledky svým charak-
terem aplikované a důraz je kladen na výsledky s významným 
dopadem na celou výzkumnou sféru. Konkrétně to znamená, 
že nejvýše jsou hodnoceny články v periodikách, které mají 
přidělen tzv. impakt faktor (IF), který je obsažen v databázi Web 
of Science společnosti Thomson Reuters. O stupeň níže jsou 
hodnoceny publikace v periodikách indexovaných v databázi 
SCOPUS. Na třetím místě jsou v oboru přírodních věd publi-
kace v recenzovaných časopisech evidovaných na seznamu re-
cenzovaných neimpaktovaných periodik, který v současné době 
prochází procesem aktualizace. Publikace v periodikách z této 
skupiny tak jdou do RIV jako výstup v kategorii Jrec, což je důle-
žité především z hlediska plnění výstupů výzkumných projektů. 
Do této kategorie spadá i časopis Vodní hospodářství. Ten cílí 
především na aplikovaný výzkum a významné vodohospodářské 
stavební realizace, jelikož převážná část odběratelů pochází 
z inženýrské praxe. Základní výzkum tvoří spíše okrajovou část 
záběru časopisu, a proto nejsou splněny nutné předpoklady 
pro indexaci ve zmíněných databázích. Tuto skutečnost však je 
nutno chápat i z dalších úhlů pohledu, tedy ne pouze z pohledu 
procesu hodnocení výsledků výzkumu. Jako veskrze pozitivní 
lze chápat právě propojení praxe s výzkumem. 

Jak již bylo naznačeno v úvodu, současný trend hodnocení 
výsledků výzkumu je takový, že je kladen důraz na tzv. tvrdou 
vědu a váha hodnocení aplikovaných výstupů se snižuje. Na 
druhou stranu v současnosti nelze budoucí vývoj tak snadno 
předjímat, jak vyplývá i z toho, že se Akademie věd ČR připo-
jila k Sanfranciské deklaraci hodnocení výzkumu, která mimo 

jiné klade důraz na hodnocení výsledků jako takových a ne na 
základě toho, jak vysoká je hodnota IF periodika, v němž byl 
výsledek publikován Je otázkou, jak by takovéto hodnocení mělo 
vypadat, ovšem za pozitivní lze považovat i to, že se tak významná 
instituce, jakou je AV ČR, otevřeně hlásí ke zmíněné deklaraci, 
a že tedy existuje snaha přehodnotit současný stav, ve kterém je 
IF vnímán jako důležitější než samotné výsledky výzkumu. Navíc 
byla aktuální metodika hodnocení, která by měla platit až do 
roku 2015, schválena usnesením vlády ČR koncem června krátce 
před demisí premiéra Nečase a celé vlády. Současný premiér 
v demisi Rusnok má k této metodice výhrady právě s ohledem na 
to, že klesá poměrně významně váha aplikovaných výstupů. Ne-
lze ovšem předpokládat, že do doby, než bude vystřídán novým 
premiérem po volbách, nastanou významné změny. Každopádně 
je zřejmé, že spektrum názorů na tuto problematiku je značně 
široké a že budoucí vývoj bude značně záviset na tom, kdo bude 
mít v dané věci rozhodovací pravomoci.

V současnosti tedy nelze odhadovat, jaký bude příští vývoj, 
byť základní směr je poměrně zřejmý. V případě Vodního hos-
podářství si lze především přát, aby i nadále publikovalo stejně 
vhodně namíchanou směs vědeckých a praktických příspěvků, 
která bude dále obohacovat jeho čtenáře a poskytovat jim 
cenné informace a rady pro praxi.

(text: -vd-)

Douška redakce VH: Děkuji panu Davidovi, že se o věci zmínil. Až 
dosud jsem o Sanfranciské deklaraci hodnocení výzkumu nevěděl. 
Potěšilo mě, že se k Deklaraci přidala i Akademie věd ČR. Dovolím 
si připomenout i to, že Rada vlády pro vědu a výzkum nechala 
bodové hodnocení jen pro články uveřejněné v recenzovaných 
časopisech řazených do kategorií společenských věd. Odůvodnila 
to tím, že jde často o články mající dopad jen na místní (repub-
likové) úrovni. Ale vždyť i ne-společenskovědní časopisy, jako je 
třeba právě Vodní hospodářství, otiskují celou řadu článků řešících 
místní problémy, které těžko budou v zahraničních časopisech hle-
dat umístění. No a mladí studenti, začínající výzkumníci mohou 
povídat o tom, jak je (skoro) nemožné v zahraničních hodnocených 
časopisech umístit i velice fundovaný článek! 

A co si o systému hodnocení myslíte Vy?

Ing. Václav Stránský
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Jubilejní konference Voda 2013
Na začátku druhé poloviny září proběhla desátá,  tedy  jubilejní 

bienální konference VODA 2013. Stejně jako u předchozího ročníku 
byla akce pořádána v Poděbradech. I nyní se Jiříkovo město projevilo 
jako město pohostinné a představitelé města při zahájení konference 
zdůraznili, jak si váží toho, že konference probíhá právě u nich. Mezi 
hosty, kteří pronesli na počátku konference zdravici, byl i RNDr. Petr 
Kubala, jenž vystoupil z pozice předsedy Svazu vodního hospodářství 
ČR a zdůraznil zájem na spolupráci s CzWA. V širších a zajímavých 
souvislostech seznámil účastníky s některými aspekty letošní červ-
nové povodně.
Odbornou úroveň v příštích Listech CzWA zhodnotí předsedové 

jednotlivých sekcí, tak se jim nebudu plést do řemesla a dovolím si 
spíše vyhodnotit reakce účastníků na konferenci. Jednak se potvrdilo, 
že když se před léty organizátoři rozhodli pro rozšíření konference 
ODPADNÍ VODY z oblasti čistotářské  i do dalších oblastí vodního 
hospodářství, najmě vodárenství,  že  to byl dobrý a uvážený krok. 
Jak to shrnul Jiří Paul z Berounských VaK: „Z programu konference 
a příspěvků je patrné, že se stále více stírá rozdíl mezi pitnou – čistou 
a odpadní vodou. Nároky na čištění v řadě případů vyžadují techno-
logie  analogické vodárenským, holistické pojetí bezpečné dodávky 
pitné vody si už nevystačí jen se znalostí a perfektním ovládnutím 
technologie úpravy, ale je nezbytné umět se orientovat v širších sou-
vislostech celého zdrojového povodí.“
Program byl nabitý a někdy bylo  logisticky obtížné až nemožné 

zvládnout všechno, co by si  ten který účastník přál. O tom svědčí 
například  tyto dva komentáře:  „Program byl velice  zajímavý,  ráda 
bych stihla více přednášek, ale některé probíhaly paralelně, takže bylo 
nutné si vybrat“. „Letos se stalo, že více účastníků přitáhly sekce, které 
byly v menších sálech, než sekce v hlavním sále. Pro další ročník by 
bylo proto vhodné přehodnotit zájem o jednotlivé sekce.“
První dopoledne vyplnila plenární sekce, kde zaujaly všechny před-

nášky. Mně se velice líbila společná přednáška paní Mgr. Vojtěchovské 

a profesora Jandy o nových trendech – a dá se pomalu říci, v sbližování 
postupů – jednak při zabezpečení vody pitné a jednak při hygienickém 
ošetření vyčištěné odpadní vody. U paní Vojtěchovské mě zaujala 
nejen obsahová stránka přednášky, ale i formální zpracování „slajdů“, 
které svojí dynamičností jistě přispělo k zvýšení pozornosti účastníků.
Den před vlastní akcí probíhaly dva předkonferenční workshopy. 

První se  jmenoval Analýza a požadavky trhu pro hnojiva z fosforu 
získávaného z odpadních vod, zprávu o něm uvedeme v následujícím 
čísle. Druhý workshop se věnoval tématu Nejnovější trendy v odstraňo-
vání dusíku – kam dál? Informace o něm následují za tímto článkem.
Na následujících dvou stranách přinášíme fotoreportáž z konferen-

ce, která – věřím – připomene účastníkům dělné prostředí setkání a ty, 
kteří se akce nezúčastnili, snad podnítí k tomu, aby za dva roky se 
už jedenáctého ročníku konference VODA zúčastnili. Předpokládám, 
že konference bude zase o něco více vyšperkovaná a organizátorům 
pomohou i podněty účastníků, jako je například námět pana Martina 
Srba z 1. SčV, a.s., který by „ocenil sál s výstavou s videopřenosem, kde 
by byl prostor pro neformální diskuse“. K zamyšlení je i doporučení 
paní Ireny Zbytovské z Ministerstva průmyslu a obchodu umožnit 
větší účast pracovníkům státní správy a samosprávy prostřednictvím 
sníženého vložného. Zamyslet se je třeba i nad glosou pana Ondřeje 
Beneše z VEOLIA, že „přednášky by měly přinášet určitou cílenou 
novou  informaci,  a ne  souhrn  fakt, navíc bez  relevance pro český 
obor, ale některé takové se v programu vyskytly“. Ze svého pohledu 
však říkám, že tomu zabránit nelze. Sám vím, že i v časopise Vodní 
hospodářství se občas vyskytnou články, které jsou spíše vatou než 
hutným sdělením.
A co říci na úplný závěr? Krátce: zdařilá akce! Za to dík všem těm, 

kteří se podíleli na přípravě odborné i organizační stránky setkání, 
spolupracujícím školám a v neposlední řadě všem sponzorům.

Ing. Václav Stránský

1. česko-slovenský workshop 
Nejnovější trendy v odstraňování 
dusíku – kam dál ?
V dňoch 17.–20.9.  2013  sa konala v Poděbradoch 10.  bienálna 

konferencia CzWA Voda 2013. Rozšírením tejto tradičnej konferencie 
bolo usporiadenie predkonferenčných odborných akcií. Jednou z nich 
bol 1. česko-slovenský workshop „Nejnovější trendy v odstraňování 
dusíku – kam dál?“ Organizačne aj programovo ho zabezpečili Vysoká 
škola  chemicko-technologická v Praze  (VŠCHT; Ústav  technologie 
vody a prostředí), Česká zemědelská univerzita  (ČZU; Katedra ag-
roenvironmentální  chemie  a  výživy  rostlin)  a  Fakulta  chemickej 
a potravinárskej technológie STU Bratislava (FCHPT STU; Oddelenie 
environmentálneho inžinierstva). Všetcia traja organizátori sa dlho-

dobo  zaoberajú výskumom procesov  a  technológií  odstraňovania 
dusíka a tak ich prednášková účasť a garancia odborného programu 
na workshope bola viacmenej logická. Špecifikom zapojenia týchto 
3  inštitúcií do workshopu bolo aj  to,  že výskumom odstraňovania 
dusíka sa zaoberajú početné tímy doktorandov a tak jedným z cieľov 
akcie bolo aj stretnutie a vzájomné skontaktovanie sa našich mladých/
mladších kolegov. 
V úvodnej prednáške prof. Jeníček z VŠCHT globálne predstavil 

problematiku odstraňovania dusíka z odpadových vôd. Napriek tomu, 
že v EÚ bola už pred 22 rokmi prijatá smernica o odstraňovaní nutrien-
tov z odpadových vôd, zďaleka ešte nebol dosiahnutý súlad v odstra-
ňovaní dusíka. Problém emisií dusíka je zvýraznený aj v celosvetovom 
meradle. Zo súčasných bilancií vyplýva, že produkujeme ca. 105 mil. 
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Slavnostní zahájení konference. Zleva doprava 

jsou: prof. Jiří Wanner, doc. David Stránský, 

RNDr.Miloš Mikolanda, RNDr. Petr Kubala 

a Ing. Miloš Petera 

Profesoři Vladimír Novotný (USA) a Jiří Maršálek (Kanada), světově uznávaní nestoři 

české vodohospodářské školy, kteří mohli plně uplatnit své schopnosti až v zahraničí

Pan RNDr. Petr Kubala 
z pozice předsedy Sva-
zu Vodního hospodář-
ství deklaroval zájem 
na spolupráci s CzWA Profesor Jiří Wanner shrnul před-

chozích devět ročníků konference.

Společná přednáška Mgr. 
Vojtěchovské, představu-
jící nastupující gene-
raci a profesora Jandy, 
zástupce současného 
vrcholu ve výzkumu 
o zabezpečení vody

Živý ohlas vzbudila přednáška Ing. Chudoby: Mýty, fakta a realita v kalovém hospodářství

Profesor 
Maršálek 
v živé diskusi 
s docentem 
Stránským

Přípitek  
na zdar akce  
a úspěchy 
účastníků

I tuto společenskou 

část konference je 
třeba zdokumentovat



Morbi dignissim varius diam  

non ultrices.

Praesent faucibus, risus et  

imperdiet ultrices, libero dolor  

lacinia urna, ac tincidunt.

Profesoři Vladimír Novotný (USA) a Jiří Maršálek (Kanada), světově uznávaní nestoři 

české vodohospodářské školy, kteří mohli plně uplatnit své schopnosti až v zahraničí

Projektant Ing. Jiří Vítek, ohromný fanda 

a propagátor moderního využití vody ve městě

Cennou součástí konference byla i výstava 

špičkových firem v oboru.

Zajímavé informace přinesla 

i posterová sekce

Slavnostní ocenění autorů vítězných posterů

Bez zásadní podpory sponzorů by konference 

nemohla proběhnout v takovém rozsahu a kva-

litě. Za to jim dík!

Přednášky vybudily zájem a dis-

kusi. Příslibem do budoucna 

bylo zapojení mladé generace

Foto: Ing. Zde
něk Hladík
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ton/rok a odhad na rok 2050 je až 200 mil. ton/rok. Okrem eutrofizá-
cie vodných tokov a ich postupného znečisťovania je odstraňovanie 
dusíka spojené aj s výraznou spotrebou energie. Energetická náročnosť 
odstránenia dusíka štandardnou nitrifikáciou – denitrifikáciou na ČOV 
je na úrovni 45 MJ/kg N, čo je zhodou okolností rovnaká hodnota ako 
spotreba energie pri výrobe dusíkatých hnojív. Je zrejmé, že racionálne 
odstraňovanie dusíka resp. nakladanie s dusíkom významne ovplyvní 
energetické bilancie ČOV, pričom práve udržanie vysokej účinnosti 
pri minimalizácii nákladov je jednou zo zásadných úloh súčasného 
čistiarenstva. Medzi procesy, ktoré sú k dispozícii a ktoré prispievajú 
k zlepšeniu energetickej bilancie patrí podľa dostupného poznania 
najmä nitritácia (skrátená nitrifikácia), denitritácia a Anammox. Rov-
nako významným sa môže stať aj opätovné využívanie odpadových 
vôd, kde odstraňovanie dusíka vzhľadom na jeho nutričnú hodnotu 
môže byť kontraproduktívne. V týchto prípadoch sa stáva zaujímavou 
separácia a oddelené spracovanie rôznych druhov vôd, kde najmä tzv. 
žlté vody s obsahom moču predstavujú až 70 % z celkovej produkcie 
dusíka od obyvateľstva. 
Po tomto úvode sa prednášajúci v ďalších príspevkoch zamerali na 

špecifiká už uvedených procesov nitritácia, denitritácia a Anammox. 
Ing. Švehla  a Mgr. Pacek z ČZU predstavili  výsledky dlhodobého 
výskumu nitritácie, t.j. zvládnutia procesu, kde nitritačné mikroor-
ganizmy  (tzv. AOB) produkujú dusitany pri  inhibícii nitratačných 
mikroorganizmov (tzv. NOB) produkujúcich dusičnany. Hlavné závery 
sú, že proces je zaujímavý najmä pre odpadové vody s vysokými kon-
centráciami dusíka (kalové vody a anaeróbne predčistené odpadové 
vody,  rádovo  stovky  až viac  ako  tisíc mg/l),  vieme ho naštartovať 
s bežne dostupnými inokulami a dlhodobo udržať, aj keď kontinuálna 
kontrola a regulácia hrá významnú úlohu. Ako rozhodujúce regulátory 
nitritácie s inhibíciou nitratácie boli definované využitie substrátovej 
a produktovej inhibície v reaktoroch s nárazovým prítokom a kon-
centračným gradientom substrátu (tzv. SBR reaktory) a udržiavanie 
limitovanej  koncentrácie  kyslíka. Nezanedbateľnú úlohu hraje  aj 
teplota, pH, vek kalu a možnosť udržania tejto špecifickej biomasy 
v reaktoroch (t.j. jej separačné vlastnosti). 
Ing. Kelbich a Bc. Kouba z VŠCHT vo  svojich príspevkoch pre-

zentovali ďalšie poznatky o inhibícii NOB mikroorganizmov. Jednou 
z možností by mohlo byť nárazové pridávanie hydroxylamínu spo-
jené s kontrolou neutrálneho pH. Zároveň konštatovali, že inhibícia 
NOB voľnou kyselinou dusitou alebo voľným amoniakom nebola 
v podmienkach zriedenej odpadovej vody úspešná. Pri odpadových 
vodách s nízkymi koncentráciami dusíka autori odporúčajú hľadať aj 
iné stratégie ako substrátovú a produktovú inhibíciu (napr. limitáciu 
s rozpusteným kyslíkom). Procesne zaujímavé sú aj výsledky dosiah-
nutia  skrátenej nitrifikácie  s nárastovou biomasou  imobilizovanou 
napr.  v PVA preparátoch. Na  jednej  strane nosiče  imobilizovanej 
biomasy prispievajú k zvýšeniu celkovej koncentrácie biomasy, na 
druhej strane ale stratifikácia biomasy v objemnom náraste pomáha 
prežitiu “nechcených” NOB mikroorganizmov v reaktore.
Ing. Bartáček z VŠCHT sa vo svojom príspevku zameral na využitie 

autotrofných/chemolitotrofných procesov Anammox a denitrifikácia/
denitritácia so sulfidmi (vyskytujúcimi sa v anaeróbne predčistenej 
odpadovej vode a bioplyne) pre čistenie splaškových odpadových vôd 
po anaeróbnom predčistení. Jedná sa o proces, ktorý po zvládnutí by 
mal zaujímavo prispieť k zlepšeniu už spomínanej energetickej bilan-
cie ČOV. Výskumne aj procesne zaujímavé sú najmä výsledky týkajúce 
sa možností udržania procesu Anammox aj pri nízkych teplotách (na 
úrovni 20oC); vplyvu pomeru síry a dusíka, objemového zaťaženia 
sulfidmi a koncentrácie rozpusteného kyslíka na účinnosť autotrofnej 
denitrifikácie; vplyvu pomeru síry a dusíka na produkty autotrofnej 
denitrifikácie (elementárna síra resp sírany); zastúpenia autotrofnej 

biomasy, jej nízkej produkcie a v neposlednom rade aj veľmi vysokých 
denitrifikačných rýchlostí.
Prof. Drtil z FCHPT STU sa vo svojom príspevku zameral na druhú 

časť procesov, t.j. na redukciu dusitanov po nitritácii (buď denitritáciou 
s externým organickým substrátom alebo chemolitotrofným procesom 
Anammox). Špecifickou témou bolo využitie anoxickej granulovanej 
biomasy, ktorú v prípade denitritácie vieme spontánne a v podstate 
bez väčších problémov vykultivovať napr. z dostupného anaeróbneho 
granulovaného inokula (a tým pádom udržať v reaktore koncentrácie 
rádovo 30–50 g/l výborne sedimentujúcej biomasy). Tento proces v re-
latívne jednoduchom USB reaktore je po zvládnutej nitritácii možné 
odporúčať ako prevádzky schopný. Opačné výsledky boli dosiahnuté 
pri dlhodobých    experimentoch  s kultiváciou Anammox biomasy. 
V tomto prípade napriek dnes už bežne publikovaným odporúčaniam 
v odbornej  literature  sa process ukázal  ako  rizikový a potenciálny 
prevádzkovateľ by mal v súčasnosti jednoznačne uvažovať s nákupom 
reaktoru spolu s už vykultivovanou a adaptovanou biomasou.
Predkonferenčný workshop  “Nejnovější  trendy v  odstraňování 

dusíku – kam dál?“ ukázal, že podobné akcie majú svoj zmysel. Pred-
nášajúci  aj poslucháči v  takto pripravenom programe sú častokrát 
špecialisti na danú tému, majú dostatočný priestor na diskusiu (čo by 
logicky počas hlavnej konferencie nemali) a tým pádom výmena po-
znatkov a skúseností (pozitívnych aj negatívnych) môže byť oveľa in-
tenzívnejšia. Dôležitá bola aktívna účasť študentov, ktorí mali možnosť 
otvorenej výmeny názorov vrátane diskusie chýb a nevysvetlených 
výsledkov, na ktoré vo svojej práci narazili. Zároveň sa na workshope 
prezentovali 3 inštitúcie, ktoré sa novými resp. alternatívnymi pro-
cesmi odstraňovania dusíka nielen v minulosti zaoberali, ale budú sa 
im venovať v rámci výskumných projektov aj v budúcnosti. V tomto 
prípade je výmena skúseností o to cennejšia – účastníci a výskumníci 
môžu reagovať aj na parciálne poznatky a lepšie sa môžu vyvarovať 
omylov (ktoré sú pri komplexnom výskume prirodzené). V neposled-
nom rade sa na takomto workshope môžu stretnúť zástupcovia výsku-
mu s prevádzkovateľmi ČOV. Spätná väzba v tomto prípade spojená 
aj s pragmatickým pohľadom prevádzkovateľov na riešené výskumy 
je mimoriadne dôležitá. Budeme sa tešiť na zopakovanie podobných 
workshopov aj pri ďalších príležitostiach.
Prípadné otázky, resp. záujem o CD s prezentáciami z akcie adre-

sujte na odborných garantov workshopu:  Jan.Bartacek@vscht.cz, 
svehla@af.czu.cz; miloslav.drtil@stuba.sk

Poďakovanie: 1. česko-slovenský workshop „Nejnovější trendy v od-
straňování dusíku – kam dál? bol zorganizovaný s podporou projektu 
VEGA č. 1/0818/12 Využitie granulovanej biomasy v procesoch biolo-
gického odstraňovania dusíka, Výzkumního záměru MSM 6046137308 
podpořeného Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR 
a s finančnou podporou firmy AQUATEAM spol. s r.o. Organizátorii 
workshopu ďalej ďakujú Asociaci pro vodu ČR za organizačnú podporu.

Ing. Jan Bartáček, PhD.
Ústav technologie vody a prostředí

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Ing. Pavel Švehla, PhD.
Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin

Česká zemědelská univerzita Praha

prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava
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UpOzORNěNÍ
!!!V tomto čísle je vložen zálohový list  

na předplatné časopisu Vodní hospodářství  
pro rok 2014!!!

Předejte jej prosím účtárně k proplacení.

Zálohový list mají obdržet všichni, kteří si časopis objed-
návají přímo v redakci. Pokud přesto nebyl zálohový list 
součástí časopisu, nebo pokud chcete změnu na dokladu, 
kontaktujte nás prosím na stranska@vodnihospodarstvi.cz.

Posíláte‑li nám objednávku, kterou pokračujete v dosa-
vadním odběru, snažně Vás prosíme: upozorněte, že jde 
o pokračování odběru a uvádějte identifikační údaje dosa-
vadního odběru, abychom jednoznačně věděli, který odběr 
máme zrušit, nebo nám sdělte, že zálohový list, který jste 
právě obdrželi, nebudete platit. Ušetříte nám tím velice moc 
práce s dohledáváním. Děkujeme za ochotu.

Snažně prosíme i ty, kteří z jakýchkoliv důvodů už v od-
běru nechtějí pokračovat, aby věci věnovali pár minut a tuto 
skutečnost nám na výše uvedenou e‑mailovou adresu dali na 
vědomí. Ušetříte nám tím práci a prostředky za vystavování 
upomínek.

9. 12. Správa toků a ochrany přírody – hledání shody. Diskusní 
seminář. Praha. Info: vokurka@fsv.cvut.cz. 

11. 12. Čistotářské havárie. Seminář. ČVTVHS Praha. Info. becvar@
csvts.cz.

11.–13. 12. Manažment povodí a povodňových rizík 2013. Konfe-
rencia. VÚVH Bratislava. Info: simkova@vuvh.sk.

13. 12. Nové výrobky a technologie pro rok 2014. Webinář. Info: 
plotenym@asio.cz, 724 768 192.

5. 12. Dokumentace, pasportizace, archivace a návrhy konverzí 
komínových vodojemů jako ohrožené skupiny památek. Seminář. 
VÚV Ostrava. Info: robert_korinek@vuv.cz.

Aby nedocházelo k časovým kolizím… Často se stává, že obdobně 
zaměřené vzdělávací programy jsou ve stejném, či velmi blízkém 
termínu. To často zájemce staví do rozhodnutí vybrat si pouze jednu 
akci. Rádi bychom napomohli organizátorům, aby k těmto situacím 
nedocházelo. Proto nyní, kdy přemýšlíte o tom, jaká setkání a kde 
v příštím roce zorganizovat, Vám nabízíme uveřejnění (třeba i jen 
přibližného) termínu Vámi uvažovaných akcích v roce 2014. Pomůže 
to případným zájemcům zúčastnit se více odborných setkání. pomůže 
to tedy i Vám, organizátorům. Informace pošlete na stransky@
vodnihospodarstvi.cz



WEFTEC 2013

Od 5. do 9. října se konala v Chicagu konference WEFTEC 2013, 
která je největší akcí americké Water Enviroment Federation. Této 
konference se podle mého úsudku účastní přes tisíc lidí, rozdělených 
podle zájmu do odhadem 50 sekcí.

Konferenci předchází sobotní a nedělní workshopy, na kterých 
(skoro formou výuky) jsou zájemci seznamováni s jimi vybranou pro-
blematikou – např. zápachem, deamonifikací, aerací… Je to opravdu 
„nalévárna“, aby i greenhorn v tématu byl po absolvování v obraze. 
Mě osobně se tento způsob výuky zamlouval a zaujal. Přihlásil jsem 
se do sekce o řešení zápachu. Výuka probíhala interaktivní formou 
– nejprve jsme se pokoušeli poznat a zařadit zápachy podle stupnic, 
sdělit zážitky ze svého života o tom, co nám zůstalo v mozku při 
vyslovení pojmu nejhorší zápach a popsat pocity tak, aby zážitek byl 
přenesen i na druhé účastníky. Následně jsme formou živého říze-
ného obrazu sestavovali čichové ústrojí a demonstrovali, co se děje 
s čichovým ústrojím a mozkem, když člověk ucítí například amoni-
ak. Konec workshopu byl věnován praktickému nácviku modelové 
situace, kdy si místní občané (aktivisté) stěžují na zápach z čistírny. 
Každý z účastníků kursu hrál představitele nějaké zájmové skupinky 
a absolvoval jednání imaginární obecní rady o věci. Já jsem měl roli 

poradce starosty k odborným otázkám. Cílem bylo naučit se vyjed-
návat tak, aby se našla dohoda se stěžovateli v rámci možností obce 
a řešení bylo vhodné po technické a ekonomické stránce. O výsledku 
jednání jsme měli připravit závěrečnou společnou zprávu k odvysílání 
v místním rádiu.

Samotná konference trvá tři dny a její součástí je i velká výstava. 
Jednání je rozděleno do sekcí k dílčím problémům. Podle mého 
názoru je úroveň jednotlivých sekcí velmi rozdílná. Některé byly 
povrchní a o všeobecně známých věcech, některé naopak pojedná-
valy o úplných novinkách. Proto si většinou účastníci vybírají podle 
přednášejících a spíše se účastní jednotlivých přednášek než sekcí. 
Důsledkem je, že po každé přednášce následuje obdoba hry „škatule, 
škatule, hýbejte se!“ Zajímavé jsou sekce v pohybu: skupina zájemců 
o danou sekci se pohybuje po výstavišti a seznamuje se s některými 
zařízeními a s jejich funkcí přímo na exponátech. Člověk si tak může 
vyslechnout názory odborníků na novinky přímo u exponátů.

Kdybych měl hodnotit úroveň, pak podle mého subjektivního 
názoru Američané ve většině témat následují to, co se přednáší 
v Evropě, hlavně na německých konferencích. Nejvíce to bylo vidět 
v sekcích týkajících se hospodaření se srážkovými vodami. Tam 
jsou Američané podle mého přesvědčení i za námi, zatím jsou jen 
ve stádiu tvorby předpisů a pilotních staveb. Naopak v sekcích týka-
jících se čištění vod ve velkých městech, deamonifikace, zavádění 
membránových čistíren, anaerobního předčištění komunálních vod, 
energeticky vyrovnaných ČOV jsou Američané s Evropou srovnatelní 
nebo i inovativní. Zejména se to týká poloprovozů a realizací – např. 
deamonifikace je tam brána za už vyřešený problém. Zařízení k dea-
monifikaci se staví a projektuje na řadě velkých čistíren už jako full 
scale. V tomto případě se za velkou čistírnu považuje taková, která je 
koncipovaná pro několik stovek tisíc lidí. Z úplných novinek pokročil 
vývoj mikrobiálních palivových článků, nanotechnologií, odstraňová-
ní nutrientů a mikronutrientů (estrogeny, léky), modelování procesů. 
Tento poslední bod byl předmětem těch více vědeckých sekcí. Řada 
sekcí mi připomínala Moravskou Třebovou – byly úzce a cíleně zamě-
řeny jen na realizované akce. Jiné sekce byly věnovány zastupitelům 
municipalit a politikům a přinášely úvod do problematiky a učily 
schopnosti rozhodovat o infrastruktuře. Jak vidno, na své si přišli jak 
zástupci investorů, tak i provozovatelů a výzkumníků. Prostě multi-
tematická a multioborová konference pro každého.

Ing. Karel Plotěný
ploteny@asio.cz



Povodí Moravy, s.p., útvar hydroinformatiky a geo-
detických informací poskytuje následující služby:

– geodetické práce
– hydrotechnické posouzení liniových a pozemních staveb v zápla-

vovém území
– posouzení povodňového rizika staveb v záplavovém území
– zpracování hydrotechnických a mapových podkladů pro digitální 

povodňové plány
– zpracování průběhu zvláštních povodní pod vodními díly
– posouzení staveb protipovodňové ochrany
– zaměření dna nádrží měřící lodí

Vodohospodářské laboratoře Povodí Moravy, s.p. jsou 
zkušební laboratoří č. 1190 akreditovanou Českým 
institutem pro akreditaci o.p.s. a poskytují následující 
služby:

– vzorkování pitných, podzemních, povrchových, odpadních vod 
a vod ke koupání, pevných matric přírodního původu (např. 
sediment, kal, zemina, plavenina, odpad – sedimenty ukládané 
na skládky, řasy, sinice, makrozoobentos, fytobentos, makrofyta) 
dle platné legislativy

– analytické, fyzikálně-chemické, biologické a mikrobiologické 
zkoušky pitných, podzemních, povrchových, odpadních vod a vod 
ke koupání, výluhů, plavenin, sedimentů, půd, kalů a biologické-
ho materiálu dle platné legislativy

Bližší specifikace předmětu činností a rozsahu posky-
tovaných služeb jsou uvedeny na
http://www.pmo.cz/cz/cinnost

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11,  
601 75 Brno, tel.: 541 637 111




