
Pöyry Environment a.s.

VÁŠ SPOLEHLIVÝ PARTNER 
PRO PROJEKTOVOU PŘÍPRAVU

www.poyry.cz

vodni hospodarstvi_2014_1.indd   1 24.4.2014   10:31:04

Příjemný a pohodový  
čas dovolených  

přeje všem redakce



www.talparpf.cz

• Vodohospodářské   
   a pozemní stavby

• Rekultivační práce
• Sanace starých 
   ekologických zátěží

• Hydrogeologie
• Nakládání s odpady

• Výsadba a údržba zeleně
• Bezvýkopová pokládka 
   inženýrských sítí

• Tepelná čerpadla

talparpf@talparpf.cz



Stává se dobrým zvykem,

že u některých významných konferencí je 
pro zájemce uspořádána panelová diskuse 
k tématu konference. Je to přínosné v tom, 
že účastník pochopí, kam obor směřuje, 
ač není ve věci třeba velkým odborníkem, 
což bývá i můj případ. Kajícně přiznávám, 
že specializovaným přednáškám moc 
nerozumím a snažím se většinou po ang-
licku ztratit. Naopak ty panelové diskuse 
opravdu vřele všem doporučuji. Svědčí 
o tom i nedávno proběhnuvší konference 
Pitná voda. Petr Dolejš, organizátor celé 
konference, a tedy i předkonferenčního 
panelu skvěle vybral odborníky z velké 
i malé vody, z teorie i praxe. Snad žádného 
neopomenu: vystoupil Petr Dolejš, Jindřich 
Duras, Václav Janda, František Kožíšek, 
Pavel Punčochář, Jiří Rosický, Miroslav 
Vykydal, Jiří Wanner. Co panelista, to po-
jem, co panelista, to jiný, často protichůdný 
a občas i kontroverzní pohled na to, jak 
přistupovat k ochraně množství a kvality 
vody v krajině, k jímání, zásobování vodou, 
čištění odpadních vod a i k tak „přízemní“ 
otázce: Kde na to vzít? Každý měl asi dvě 
minuty času na to, aby prezentoval to, kde 
podle něho vodohospodářský obor tlačí 
bota, popřípadě aby vystoupil s nějakou 
paličskou myšlenkou.

Velkou diskusi způsobila poznámka 
jednoho z panelistů o často tristní situaci 
na malých vodárnách a ČOV od projekce 
a stavby až po provoz. Panelista upozornil, 
že často se to děje tak, že starosta si řekne: 

„Pepa projektuje baráky, tak to naprojektuje, Venca, ten má stavební 
firmu, tak to postaví a Honza ve statku se stará o močůvku a kejdu, 
tak tu „čističku“ může provozovat“.

Hodně se diskutovalo i o cizorodých látkách jakými jsou léčiva, 
hormony apod. Diskutující se zeptal, kde se tyto látky mají odstra-
ňovat? Na čistírně, nebo na vodárně? Spektrum názorů bylo široké. 
Hovořilo se i o potřebě více využívat dešťovou vodu ve městech. To 

by ale vyžadovalo velké investiční nákla-
dy. V souvislosti s těmito dvěma aspekty 
padl i názor, že by možná stálo za to uva-
žovat nad tím, aby z kohoutku tekla voda 
zabezpečená jen tak, aby nemohla být 
zdrojem dyzentérií a obdobných lahůdek, 
a těch pár litrů vody, které potřebujeme ke 
konzumaci, krýt z PET lahví. Reakci bych 
přirovnal k píchnutí do vosího hnízda! 

Opakovaně zaznělo, že vzhledem 
k tomu, jaké podmínky jsou kladeny na 
vyčištěnou odpadní vodu, k sobě kon-
vergují některé technologie z čistírenství 
a vodárenství. Mnohé postupy používané 
donedávna jen v jednom oboru začínají 
nacházet uplatnění i v oboru druhém. Jde 
třeba o zabezpečení vody, membrány apod.

Padlo tam plno dalších myšlenek, které 
by stály za připomenutí. Formát mého 
sloupku mi to neumožňuje. Doufám, že 
až v některém z dalších čísel budou více 
rozebrány výsledky konference Pitná 
voda, že i tyto myšlenky budou připo-
menuty. Přistupujme k vodě holisticky. 
Není možné pokračovat v praxi, kdy si 
každý obor vodního hospodářství hrál na 
vlastním písečku, nebo ještě lépe se svým 
kýblíčkem vody. Voda, kterou používáme, 
je takříkajíc z jedné louže, tak bychom ji 
měli společným kýblíčkem i nabírat!

Příjemný čas dovolených přeje

Ing. Václav StránskýPřejme si co nejméně takovýchto zákoutí!
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Využití srážko-odtokového 
modelu při přívalových 
povodních v červnu 2013
Radovan Tyl, Martin Pecha

Abstrakt
Využití srážko-odtokového modelu pro odhad průtoku je vhodné 

všude tam, kde nelze získat průběh průtoku z vodoměrného pozo-
rování (záznam vodního stavu a převedení na průtok pomocí měrné 
křivky), nebo tam, kde nelze využít jednorozměrného nebo dvouroz-
měrného hydraulického modelu. V některých případech je to jediná 
možnost, jak získat informace o průtocích, někdy je možné výsledky 
ze srážko-odtokového modelu použít k ověření hodnot získaných ji-
nými výpočetními postupy. Pomocí srážko-odtokového modelu HEC-
-HMS byla odvozena celá řada hydrogramů v profilech zasažených 
červnovou povodí, a to během první a druhé vlny. Při první vlně 
(1.–2. června) bylo modelováno například povodí horní Úpy nebo 
říčky Čisté v Krkonoších, v Praze povodí Botiče či Rokytky. Při druhé 
vlně (8.–10. června) byly zaznamenány přívalové povodně na celém 
území ČR. Srážko-odtokovým modelem byly odvozeny průtoky na 
nejvíce zasažených povodích na Plzeňsku, Kladensku, Šluknovském 
výběžku, Lubenecku nebo v okolí Bystřice pod Lopeníkem.

Klíčová slova
přívalové srážky – přívalové povodně – srážko-odtokový model – ra-
darové srážky – povodeň 2013 – HEC-HMS – geografický informační 
systém

1.  Úvod
Povodně v červnu roku 2013 zasáhly Českou republiku postup-

ně ve třech vlnách. Z hlediska plošného rozsahu a extremity byla 
nejvýznamnější srážková epizoda 1.–2. června, při které došlo po 
vypadnutí regionálních a lokálních přívalových srážek na území Čech 
k rozvodnění jak menších, tak i větších vodních toků v povodí Labe 
a doba opakování kulminačních průtoků povodňových vln přesáhla 
v některých profilech 100 let. Během druhé vlny, v období od 8. do 10. 
června, se vyskytly přívalové srážky, které na mnoha místech republi-
ky způsobily lokální přívalové povodně. Třetí epizoda 24. a 25. června 
byla charakteristická poměrně vydatnými regionálními srážkami, které 
byly nejintenzivnější v povodí Doubravy a Chrudimky, ale z hlediska 
extremity již nebyla tak významná jako první vlna.

Červnovým povodním předcházel srážkově velmi významně 
nadnormální květen, v jehož průběhu spadlo v Čechách průměrně 
115 mm, což činí 174 % květnového normálu, a na Moravě a ve Slez-
sku 97 mm odpovídajících 137 % normálu. Srážky zapříčinily velmi 
silné nasycení území. Tento faktor značně ovlivnil odtokovou odezvu, 
zejména při první a druhé povodňové epizodě v průběhu června.

Během povodně bylo Českým hydrometeorologickým ústavem 
(ČHMÚ) provedeno celkem 91 hydrometrických měření, při kterých 
byl změřen průtok rovný nebo větší, než je hodnota dvouletého 
průtoku. Z toho ve 13 případech šlo o průtok, jehož doba opakování 
byla rovna nebo větší než 20 let. Průtok 3 700 m3.s-1 ve stanici Děčín 
na Labi byl největším přímo změřeným průtokem v historii české 
hydrologické služby.

I když provedená měření pomohla zpřesnit měrné křivky průtoků 
ve vodoměrných profilech, a tudíž i usnadnila vyhodnocení velikosti 
povodňových průtoků, kapacitní možnosti ČHMÚ a leckde i složité 
podmínky (rozlivy, nepřístupnost profilů, velké turbulence proudící 
vody) neumožnily provést hydrometrická měření za vysokých vod-
ních stavů ve všech zasažených profilech. Pro vyhodnocení průtoků 
v těchto profilech byly proto využity i 1D a 2D hydraulické modely, 
srážko-odtokové modely, případně posouzení bilance spadlých srážek 
na povodí a proteklého objemu a porovnání velikosti odtokových 
koeficientů.

V následujícím článku jsou uvedeny výsledky, které byly získány 
pomocí výpočtů srážko-odtokovým modelem, buď proto, že jinak 
hydrogram v požadovaném profilu odvodit nešlo, případně jako 
výstup pro porovnání, zpřesnění či doplnění pozorovaného průběhu 

povodně. Během první vlny to byl hydrogram povodně v profilu sta-
nice Hostinné na Čisté, kde doba opakování kulminačního průtoku 
významně přesáhla 100 let a dosáhla vůbec největší extremity mezi za-
saženými vodoměrnými stanicemi. Srážko-odtokovým modelem byly 
odvozeny hydrogramy v povodí horní Úpy, zejména malé přítoky Úpy 
v okolí Horního Maršova, Svobody nad Úpou a Janských Lázní. Zde 
došlo na několika místech dokonce ke svahovým sesuvům a výrazné 
povrchové erozi v důsledku velmi intenzivních srážek. Na pražském 
Botiči hydrogramy odvozené srážkoodtokovým modelem pomohly 
zpřesnit průběh povodně ve stanici Praha–Nusle nebo na přítoku 
do VD Hostivař. Stejně tak došlo ke zpřesnění průběhu povodně ve 
stanici Plaňany na Výrovce, kde byl modelem odvozen hydrogram na 
nepozorovaném přítoku Blinka.

Hlavní důraz srážko-odtokového modelování byl kladen na určení 
průběhů hydrogramů povodňových událostí, které se vyskytly bě-
hem druhé vlny (8.–10. června). Tato epizoda byla charakteristická 
výskytem konvekčních srážek a přívalových povodní na velké části 
území ČR. Zasažena byla převážně malá povodí, kde nebylo k dispo-
zici srážkoměrné ani vodoměrné pozorování, přitom doby opakování 
kulminačních průtoků v některých zasažených profilech byly odhad-
nuty na sto let.

2.  Srážko-odtokový model
Srážko-odtokové simulace byly prováděny v programu HEC-HMS 

(HEC – Hydrologic Engineering Center, HMS – Hydrologic Modeling 
System). Jedná se o událostní deterministický srážko-odtokový mo-
del umožňující simulovat velikost přímého, základního a celkového 
odtoku v povodí na základě zadaných srážek a transformace povod-
ňové vlny v korytě. Pro simulace je k dispozici celá řada metod, více 
popsaných v odborné literatuře [1].

Odvození srážko-odtokového modelu probíhá z určité části v pro-
středí GIS. Součástí programového vybavení HEC-HMS jsou navazují-
cí aplikace implementované do prostředí geografických informačních 
systémů, které umožňují odvození základních fyzickogeografických 
údajů, parametrů jednotlivých metod a počátečních okrajových 
podmínek. Rozšiřující aplikace byly vyvinuty jednak přímo v US 
Army Corps of Engineers (USACE) a ve společnosti ESRI (extenze 
HEC-GeoHMS [2]), jednak pro potřeby stanovování požadovaných 
parametrů a hodnot přímo v ČHMÚ [3].

Ke stanovení odtokových ztrát byla použita metoda CN křivek. 
Je to jedna z metod, která slouží k výpočtu přímého odtoku 
na nepozorovaných povodích a pro svou relativní jednoduchost je 
odbornou komunitou hojně využívána. Pro určení hodnot CN v jed-
notlivých zasažených povodích byla v tomto případě využita aktuální 
rastrová data hodnot CN, která se odvozují v rámci aplikace Indikátor 
přívalových povodní (FFG-CZ, http://hydro.chmi.cz/hpps/main_rain.
php?mt=ffg). Z jednoduchého modelu bilance srážek, odtoku a eva-
potranspirace je určena pro každý den potenciální retence, která je 
následně podle známého vztahu [1] převedena na hodnotu CN. Do 
výpočtu hydrogramů ve srážko-odtokovém modelu tak byly použity 
hodnoty CN reflektující aktuální nasycenost území, vždy pro den 
předcházející povodňové epizodě.

K výpočtu transformace srážky na odtok byla použita metoda 
jednotkového hydrogramu, což je lineární model, který reprezentuje 
odtok z povodí vyvolaný jednotkovým efektivním deštěm určitého 
trvání. Protože data potřebná pro odvození jednotkového hydrogramu 
nejsou často dostupná, používá se tzv. syntetických jednotkových 
hydrogramů, kdy jsou všechny relevantní vlastnosti jednotkového 
hydrogramu definovány jednou nebo více rovnicemi o jednom nebo 
více parametrech (ty jsou často vztaženy k charakteristikám povodí). 
Určením parametrů je možné rovnice vyřešit a obdržet tak pořadnice 
jednotkového hydrogramu. Syntetických jednotkových hydrogramů 
existuje celá řada, zde byl použit dvouparametrický okamžitý jednot-
kový hydrogram dle Clarka.

Důležitou součástí celkového odtoku je kromě přímého odtoku také 
základní odtok. Ten je definován jako trvalý odtok uložený v povodí 
z předchozích srážek částečně zahrnující i pozdější odtok z aktu-
álních srážek, který se však nepodílí na přímém odtoku. Z metod 
umožňujících vypočítat základní odtok byl vybrán exponenciální 
poklesový model.

V případě, že je povodí rozděleno na několik dílčích celků, je potře-
ba modelovat transformaci povodňové vlny v říčním korytě. Existují 
dva přístupy řešení, hydraulický a hydrologický. Srážko-odtokovým 
modelem HEC-HMS byla transformace v korytě řešena hydrologicky 
pomocí metody Muskingum, kde je potřeba určit dva parametry: 
transformační faktor X a čas postupu vlny korytem R.
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Hlavní kroky postupu odvození povodňové 
vlny pomocí srážko-odtokového modelu lze 
tedy shrnout do několika bodů:
• sestavení hydrologického (srážko-odtoko-

vého) modelu v prostředí GIS, schematic-
ké rozdělení povodí na dílčí podpovodí 
a eventuálně i říční úseky pro výpočet 
postupu povodňové vlny,

• určení srážky na povodí, resp. subpovodí,
• určení parametrů odtokových ztrát a stano-

vení podílu tzv. efektivního deště metodou 
CN křivek na základě využívání území 
a hydrologických charakteristik půd,

• určení parametrů jednotkového hydro-
gramu na základě fyzickogeografických 
parametrů povodí,

• výpočet povodňové vlny.

3.  První vlna povodní (1.–2. června)
Příčinné srážky započaly nad územím Čech 

1. června v ranních a dopoledních hodinách. 
Déšť byl regionálního charakteru, slabé až 
mírné intenzity. V odpoledních a večer-
ních hodinách intenzita deště, zejména ve 
středních, jižních a jihozápadních Čechách, 
zesilovala (místy 5–10 mm.h-1) a lokálně se 
již začaly vyskytovat i srážky konvekčního 
charakteru. Vydatnými srážkami byly zasaže-
ny toky v povodí Berounky pod Plzní (Úslava, 
Klabava) a postupně i v povodí Otavy (zejmé-
na Blanice), přítoky Vltavy pod nádrží Lipno 
(Polečnice), Lužnice pod rybníkem Rožmberk 
(Smutná–Cedron) a rovněž i povodí menších 
přítoků Vltavy mezi Lužnicí a Sázavou (Brzi-
na, Mastník, Kocába). Vzestupy hladin zapo-
čaly i na hlavních přítocích Vltavy (Lužnice, 
Otava a Berounka) a na Vltavě samotné. 

V odpoledních a večerních hodinách 
1. června vydatně pršelo v hřebenových 
partiích Krkonoš, což se projevilo vzestupy 
hladin na Labi nad VD Labská a na Úpě. 
Těsně po půlnoci z 1. na 2. června se začaly 
ve východních Krkonoších a jejich podhůří 
vyskytovat místně i velmi intenzivní srážky 
konvekčního typu, které dále postupovaly 
v pásu táhnoucím se jihozápadním směrem, 
přičemž se navíc uplatnil tzv. řetězový efekt 
(srážky postupovaly po stejné dráze několik 
hodin). Srážky zasáhly povodí přítoků Úpy 
mezi Horním Maršovem a Trutnovem (např. 
Černohorský potok, Janský potok, Lysečinský 
potok).

Nasycení území k 1. červnu 8:00 SELČ 
je na obr. 1. Z mapy je zřejmé, že nejvíce 
nasycené bylo území v západní polovině Čech 
(především v příhraničních oblastech) a dále 
v Krkonoších a Jeseníkách.

Plošné rozložení srážek spadlých od 1. 
června 15:00 do 2. června 15:00 (SELČ), odvozené na základě měření 
meteorologického radaru a všech dostupných srážkoměrných pozoro-
vání v oblasti Krkonoš a Podkrkonoší, je znázorněno v mapě na obr. 2. 
Na stejném obrázku je symbolikou u profilů vodoměrných stanic 
uvedena doba opakování kulminačních průtoků povodňových vln.

Z obou obrázků je zřejmé, že extrémní srážky spadly do silně nasy-
ceného území a nutně tak musely vyvolat extrémní povodeň. Nejvyšší 
24hodinové úhrny přesáhly 100 mm (Horní Maršov 130 mm za 1. 6.) 
a extremita kulminačních průtoků v nejvíce zasažených oblastech 
překročila dobu opakování 100 let. V této oblasti byly zaznamenány 
i největší hodinové intenzity srážek (místy až 45 mm.h-1) a v ranních 
hodinách 2. června přívalové povodně. Velmi intenzivní srážky způ-
sobily výrazné erozní jevy plošného i lokálního charakteru a vyvolaly 
rovněž četné svahové sesuvy (obr. 3). Průběh hodinových srážek na 
povodí Čisté je uveden na obr. 4. Dobře je patrná přívalová srážka, 
která se vyskytla 2. června v ranních hodinách.

Srážky vstupovaly do srážko-odtokového modelu v 15minutovém 
kroku. Radarové odhady byly adjustovány pomocí korekčních koefi-

Obr. 1. Ukazatel nasycení k 1. 6. 2013 8:00 SELČ

Obr. 2. Plošné rozložení srážek spadlých v oblasti Krkonoš a Podkrkonoší od 1. června 15:00 
do 2. června 15:00 SELČ společně s vyznačením dob opakování kulminačních průtoků ve 
vodoměrných stanicích. Fialovou barvou je znázorněno povodí Úpy, černou barvou jsou 
vyznačená modelovaná povodí Lysečínského (vpravo nahoře), Černohorského a Janského 
potoka (dvě sousední povodí uprostřed) a povodí Čisté k závěrové stanici Hostinné (004000)

cientů odvozených jako podíl radarové 24hodinové sumy a plošně 
interpolované sumy denních hodnot ze srážkoměrných stanic. 
Vzhledem k tomu, že srážky, které způsobily první vlnu, byly plošně 
rozsáhlejší a zasáhly hodně srážkoměrných stanic, jsou i korigované 
15minutové radarové odhady spolehlivé a dávají hodnoty odpoví-
dající skutečnosti. Ke zpřesnění rozložení srážek na mnoha místech 
přispěly i údaje poskytnuté pozorovateli Amatérské meteorologické 
společnosti (AMS, o. s.).

Odhad velikosti kulminace v profilu stanice Hostinné na Čisté 
byl proveden pomocí hydraulického i srážko-odtokového modelu. 
Výsledky obou přístupů dávaly v přijatelných mezích nejistoty 
podobné výsledky. Videozáznamy pořízené u vodoměrné stanice 
Hostinné během povodně [4, 5] však ukazují, že voda obtékala 
profil vodoměrné stanice i během poklesu povodňové vlny, měrná 
křivka průtoku proto může být zatížena nejistotou a reálné průtoky 
na vzestupné i poklesové větvi mohly být ve skutečnosti větší než 
vyhodnocené. Porovnání výsledného hydrogramu povodně v profilu 
Hostinné s hydrogramem odvozeným ze srážko-odtokového modelu 
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je na obr. 5. Na obr. 6 je zobrazen průběh hydrogramu odvozený sráž-
ko-odtokovým modelem v povodí Černohorského a Janského potoka 
(pravostranné přítoky Úpy).

Velké problémy zapříčinilo rozvodnění pravostranných přítoků Vlta-
vy přímo v hlavním městě Praze, jmenovitě Botiče a Rokytky. Zejména 
nástup povodňové vlny na Botiči byl velmi rychlý a neočekávaný. 
Povodňovou vlnou bylo zasaženo také vodní dílo Hostivař. Vzhledem 
k tomu, že tato událost byla v historii vodního díla zcela mimořádná 
(došlo k překročení max. povolené hladiny, vyřazení měřicích zařízení 
z provozu, doba opakování kulminačního průtoku zcela jistě přesáhla 
100 let) a vzhledem k nejistotě, která panovala při určování hladin 
a průtoků na vodním díle, bylo věnováno značné úsilí na vyhodnocení 
a rekonstrukci této povodně. Bylo zpracováno několik expertních po-
sudků, proveden hydraulický výpočet přítoku do vodního díla a zpra-
covány bilanční výpočty [6]. Srážko-odtokový model povodí Botiče byl 
sestaven k profilu vodoměrné stanice v Nuslích. Výsledky ze simulace 
jsou uvedené na obr. 7. Jedná se o průběh povodňové vlny v profilu 
vodoměrné stanice Praha–Nusle v porovnání s průběhem přítoku do 
VD Hostivař odvozeného srážko-odtokovým modelem.

4.  Druhá vlna povodní (8.–10. června)
Srážky, které se vyskytovaly 8. až 10. června nad územím České 

republiky, byly převážně konvekčního charakteru, přičemž na někte-
rých místech způsobily lokální zatopení území a přívalové povodně. 
Půda byla po proběhlé první vlně stále ještě velmi silně nasycená 
(obr. 8), a proto významnější povrchový odtok vyvolaly i přívalové 
srážky menší intenzity.

8. června se vyskytovaly jen velmi lokální intenzivnější srážky 
především v severozápadní polovině Čech. Denní úhrny zpravidla 
nepřekročily 40 mm. Přívalové povodně byly zaznamenány v Pod-
krkonoší, na Plzeňsku a Kladensku, například na Dolanském potoce 
v obcích Dolany a Běloky.

9. června byly lokální přívalové srážky intenzivnější a vydatnější než 
8. června a byly rovněž plošně rozsáhlejší. Maximální denní úhrny 
přesáhly i 70 mm. Nejvydatnější srážky se vyskytly na Mladoboleslav-

Obr. 3. Erozní rýhy a svahové sesuvy v okolí Horního Maršova (foto: autoři, pořízeno 8. srpna 2013)

Obr. 4. Průběh plošných hodinových srážkových úhrnů na povodí 
Čisté

Obr. 5. Průběh povodně v profilu Hostinné na Čisté, porovnání po-
zorovaného a modelovaného průtoku

Obr. 6. Průběh povodně na Černohorském a Janském potoce v Krko-
noších odvozený pomocí srážko-odtokového modelu

sku, Mělnicku, Děčínsku (ve Šluknovském výběžku), Broumovsku, 
v okolí Netolic na Českobudějovicku, u Soběslavi na Táborsku, v okolí 
Podbořan a Lubence na Lounsku, u Jirkova na Chomutovsku, v okolí 
Horšovského Týna na Domažlicku a rovněž na Jesenicku. S výjimkou 
zmíněného Jesenicka se přívalové srážky na území Moravy a Slezska 
9. června nevyskytovaly. Přívalové povodně byly zaznamenány na 
Šluknovsku (Lipová, Vilémov), v Podkrkonoší, na Mladoboleslavsku, na 
Chomutovsku a na Lounsku (Lubenec, Kryry), Domažlicku a Jesenicku.

10. června se lokální přívalové srážky vyskytly kromě Čech i na 
Moravě a ve Slezsku. Maximální denní úhrny jen výjimečně překro-
čily 50 mm. Na Moravě bylo zasaženo opět Jesenicko, dále Opavsko, 
okolí Šumperka, Blanensko a další spíše již menší území (Bystřice 
pod Lopeníkem). V Čechách se významnější srážky vyskytly v okolí 
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Mariánských Lázní, na Rokycansku, Plzeňsku a Prachaticku. Přívalové 
povodně a lokální zatopení byly hlášeny např. z okolí Bystřice pod 
Lopeníkem, ze Šumperska a Plzeňska.

Celková suma srážek za všechny tři dny je na obr. 9. Současně 
jsou v obrázku vyznačená povodí, pro která byl sestaven srážko-od-
tokový model. V důsledku popsaných přívalových srážek se zvedly 
hladiny i větších řek (Lužnice, Radbuza, Klabava, Berounka, toky 
na Jesenicku), kulminační průtoky však jen ojediněle přesáhly dobu 
opakování 5 let.

5.  Varianty srážek
Srážky jsou základním a nezbytným vstupem pro srážko-odtokový 

model. V případě druhé vlny se však srážky vyskytovaly velmi lokálně 
(viz obr. 9), zasahovaly malé plochy povodí a málo nebo vůbec byly 
zaznamenány okolními srážkoměry (staniční sítí ČHMÚ), bylo proto 
těžké korektně odvodit denní sumy srážek pro korekci radarových 
pozorování. Do modelu vstupovaly srážky opět v 15minutovém kroku 
jako kombinace radarových odhadů a srážek z pozemního pozorování. 
Nakonec byly srážky určeny ve dvou různých variantách:
• Varianta 1 – Kombinace údajů ze všech dostupných pozemních 

srážkoměrných stanic, které prošly pečlivou kontrolou, a srážkových 
odhadů z radarového měření, včetně zahrnutí dat z meteorologických 
radarů okolních států, tzv. systém INCA-CZ (podrobnější popis je 
uveden v [7]). Tento systém se v současné době připravuje k uvedení 
do provozu ČHMÚ, pro modelování příva-
lových situací v 2. vlně byly srážky z tohoto 
výstupu spočítány pracovníky radarového 
oddělení.

• Varianta 2 – Operativní radarová data, 
tzn. kombinace údajů z vybraných (zhru-
ba 160) srážkoměrných stanic a odhadů 
srážek z radarů Skalky a Praha (Brdy), tzv. 
metoda MERGE (podrobnější popis viz [8]), 
jejíž výstupy jsou k dispozici na stránkách 
HPPS ČHMÚ: (http://hydro.chmi.cz/hpps/
main_rain.php?t=r&mt=&id=24).
Srážko-odtokovým modelováním bylo vy-

hodnoceno několik vybraných oblastí, které 
byly výrazně zasaženy přívalovými srážkami 
a kde byly hlášeny a dokumentovány příva-
lové povodně. Nelze vyloučit, že v některých 
dalších lokalitách se mohly vyskytnout kul-
minační průtoky a povodně podobného nebo 
i většího významu. Průtoky určené srážko-
-odtokovým modelem je třeba brát jako odhad, 
vycházející z nejlepšího možného odvození 
vstupních srážek. Dále v textu jsou popsány 
některé významné případy přívalových 
povodní z druhé vlny.

6.  Povodí Zákolanského potoka – 
Dolany, Běloky

Lokální přívalové srážky začaly vypadávat 
zejména v pramenné části povodí Dolanského 
(Zákolanského) potoka v sobotu 8. června 
večer po 19. hodině. Přibližně kolem 21:15 
srážky ustaly a později se už vyskytly pouze 
slabší přeháňky nebo občasný velmi slabý 
déšť. V nejvíce zasažené části povodí se inten-
zita srážek pohybovala od 15 do 20 mm za 15 
minut a během jedné hodiny dle radarových 
odhadů spadlo více než 50 mm.

 Vzhledem k významnému nasycení povodí 
docházelo k velmi rychlému povrchovému 
odtoku z celé horní části povodí Dolanského 
a Sulovického potoka. Nejdříve bylo zasaženo 
Velké a Malé Přítočno a dále se voda a bah-
no z okolních luk a polí valily jak korytem 
Dolanského potoka, tak také po polích, lou-
kách, cestách a silnicích směrem na Dolany. 
Podobná situace nastala v horním povodí 
Sulovického potoka, který protéká Hostouní 
a vlévá se do Dolanského potoka nad obcemi 
Běloky a Středokluky, které byly rovněž velmi 
výrazně zasaženy povodňovou vlnou z Dolan-
ského potoka. Také zde byly poničeny místní 

Obr. 7. Průběh povodně ve stanici Praha–Nusle na Botiči (červená 
čára) společně s průběhem přítoku do VD Hostivař odvozeného 
pomocí srážko-odtokového modelu (modrá čára, plocha povodí je 
zde určená z modelu HEC-HMS)

Obr. 8. Ukazatel nasycení k 8. 6. 2013 8:00 SELČ

Obr. 9. Plošné rozložení srážek spadlých od 8. června 8:00 do 11. června 8:00 SELČ společně 
s vyznačením dob opakování kulminačních průtoků ve vodoměrných stanicích a hranic 
povodí, kde byl vyhodnocen průběh povodní
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komunikace, chodníky, vlastní koryto potoka a mostky či lávky. Voda 
s bahnem se v Bělokách valila vrchem přes most na návsi. Vodní živel 
ohrožoval velké množství domů v obci, v některých se dostal až do 
obytné části, jinde pouze zaplavil zahrady, garáže a sklepy. 

Dále po toku již povodňová vlna postupovala bez významnějších 
přítoků a postupně docházelo k její transformaci, zejména vlivem roz-
livů do okolních luk a polí. Přívalová vlna zasáhla ještě obce Číčovice 
a Okoř. Díky informacím z horní části povodí byl včas vypuštěn rybník 
v Okoři, ve kterém následně došlo k částečnému zachycení a další 
transformaci povodňové vlny. I tak se zde ale vodní živel dostal do 
níže položených stavení, sklepů a zahrad.

Oblast zasaženého území společně s plošným rozložením srážek 
8. června ukazuje obr. 10. Hodnoty maximálních intenzit srážek jsou 
však zatíženy velkou nejistotou, protože v jádru srážek se nenachází 
žádná srážkoměrná stanice, a proto nebylo možné významněji zpřesnit 
odhad srážek z meteorologického radaru. Hydrogram průtoků v profilu 
Běloky na Dolanském potoce společně s hodnotou kulminace vyhod-
nocenou hydraulicky je znázorněn na obr. 11.

7.  Vilémovský potok, Liščí potok –  
oblast Šluknovského výběžku

V neděli 9. června se přívalové srážky vyskytly na severu Čech. 
V brzkých odpoledních hodinách zasáhla Šluknovský výběžek silná 
bouřka s krupobitím a s intenzitami srážek, které místy přesáhly 
25 mm za 15 minut. Celkový úhrn během srážkové epizody, která trva-
la zhruba 90 minut, mohl být podle radarových odhadů na některých 
místech i 90 mm. Slabší srážky se vyskytly ještě 9. června ve večerních 
hodinách s intenzitami kolem 3–6 mm.h-1. Oblast zasaženého území 
společně s odhadem rozložení srážek za 9. června ukazuje obr. 12.

Přívalová srážka zasáhla více či méně všechny obce Šluknovského 
výběžku, výrazná odtoková odezva se projevila nejvíce v obcích Lipo-
vá, Vilémov, Jiříkov, Lobendava a Rožany. Voda tekla z okolních lesů, 
polí a luk, zaplavené byly některé domy, komunikace, v Rožanech 
došlo k přelití místního rybníka. Až do výšky jednoho metru byl za-
plavený 300 let starý a před nedávnem rekonstruovaný podstávkový 
dům v centru Lipové.

Obr. 10. Plošné rozložení srážek (varianta 1 vlevo, varianta 2 vpravo) s vyznačením zasaženého povodí

Obr. 11. Srážko-odtokovým modelem odvozený hydrogram povodně 
na Dolanském potoce v Bělokách

Obr. 12. Plošné rozložení srážek (varianta 1 vlevo, varianta 2 vpravo) s vyznačením zasaženého povodí

Srážko-odtokovým modelem byl odhadnut průběh povodňové 
vlny v povodí Vilémovského potoka. Průběh průtoku Liščího potoka 
(pravostranný přítok Vilémovského potoka) v obci Lipová je zobrazen 
na obr. 13.

8.  Blšanka a Struhařský potok – Lubenec, Kryry
V sobotu 8. června se srážky v povodí horní Blšanky vyskytovaly 

v podobě přeháněk a bouřek v odpoledních hodinách. Během jedné 
hodiny spadlo 20 až 30 mm, což lokálně vyvolalo zvýšený povrchový 
odtok v tomto povodí. V noci na 9. června se srážky nevyskytovaly, ale 
další přívalové srážky zasáhly povodí v neděli 9. června po 14. hodině. 
Nejintenzivnější byly přibližně od 15:15 do 16:30, kdy napršelo od 
25 do 35 mm (z toho 15 mm za 15 min) a na některých místech se 
vyskytlo i poměrně silné krupobití.
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Obr. 13. Srážko-odtokovým modelem odvozený hydrogram povodně 
na Liščím potoce v Lipové

Obr. 14. Plošné rozložení srážek (varianta 1 vlevo, varianta 2 vpravo) s vyznačením zasaženého povodí

Obr. 15. Srážko-odtokovým modelem odvozený hydrogram povod-
ně na Blšance pod obcí Řepany a pozorovaný průběh povodně ve 
stanici Stránky

V reakci na intenzivní srážky a zejména vzhledem k vysoké nasy-
cenosti území povodí horní Blšanky předchozími srážkami, dochá-
zelo v odpoledních hodinách k velmi rychlým vzestupům hladin 
místních toků, ale voda s bahnem tekla také z okolních lesů, luk 
a polí nad Lubencem. Povodňová vlna ze Struhařského potoka byla 
transformována v Lubeneckém rybníku, který se však později naplnil 
a voda přetékala přes hráz. Také ostatní toky v povodí horní Blšanky se 
rozlévaly mimo svá koryta, voda tekla po polích, loukách, zahradách 
a místních komunikacích. 

Povodňová vlna na Blšance pod Lubencem postupovala dále do 
obcí ležících níže na toku. Nejdříve zasáhla Řepany, kde muselo 
být vzhledem k riziku protržení Lubeneckého rybníka několik osob 
evakuováno. Vzhledem k významnému rozvodnění menších přítoků 
Blšanky pod Lubencem (např. Ležecký potok) docházelo k dalšímu 
nárůstu průtoku v Blšance. Povodňová vlna postupně zasáhla obce 
Přibenice a Mukoděly.

K soustředění odtoku z přívalových srážek v povodí Blšanky došlo 
nad obcí Kryry pod soutokem s Mlýneckým potokem, jehož povodí 
bylo také zasaženo přívalovou srážkou. Povodňová vlna z Mlýneckého 
potoka však byla transformována nádrží Vidhostice. Další levostranný 
přítok Blšanky nad obcí Kryry, Podhora, byl rovněž rozvodněn a způ-
sobil problémy zejména v obci Vroutek. Silně rozvodněná Blšanka se 
v Kryrech rozlila do přilehlých komunikací a zasáhla nejvíce pozemky 
a zástavbu ležící přímo podél jejího toku. Hladina Blšanky na místním 
vodočtu vystoupala až do výšky 380 cm, což je více než 2 metry nad 
třetím stupněm povodňové aktivity.

Večer 9. června se již srážky nevyskytovaly, ale znovu začalo pršet 
v pondělí 10. června v odpoledních hodinách, kdy od 14:00 do 18:00 
napršelo v průměru na povodí Blšanky nad Lubencem dalších 15 až 
20 mm. Vzhledem k velmi výrazně nasycenému povodí však opět 
došlo k poměrně významné odtokové odezvě a některé zasažené obce 
(či jejich části) byly zaplaveny znovu. Blšanka v Kryrech kulminovala 
okolo 23. hodiny a vystoupala do výše 320 cm.

Oblast zasaženého území společně s celkovým denním úhrnem 
srážek za 9. června ukazuje obr. 14. Průběh průtoků byl odvozen 
srážko-odtokovým modelem k profilu Blšanky pod obcí Řepany (nad 
soutokem s Ležeckým potokem) a je zobrazen na obr. 15. Na obrázku 
je uveden i hydrogram z vodoměrné stanice Stránky ležící na dolním 
toku Blšanky.

9.  Koménka – Komňa
První srážky byly zaznamenány v pramenné části povodí již 8. 

června, přičemž celkový úhrn se pohyboval kolem 10 mm. Tyto srážky 
přispěly k lokálnímu zvýšení nasycenosti povodí. Vydatné srážky pří-
valového charakteru se v povodí Koménky začaly vyskytovat 10. červ-
na kolem 17:00 a nejintenzivnější srážky byly zaznamenány zhruba od 
17:30 do 18:15. Za více než hodinu tak většinou napršelo v pramenné 
části povodí od 30 do 50 mm srážek a 15minutová průměrná srážka 
se zde pohybovala v době nejintenzivnějších srážek až okolo 15 mm. 
V nejvíce zasažené části povodí na hřebeni kolem lomu Rasová byly 
přívalové srážky doprovázeny i poměrné silným krupobitím. 

Na tyto srážky začala velmi rychle reagovat i hladina Koménky. 
Časový výskyt a velikost kulminace byly zřejmě ovlivněny retencí 
a následným protržením požární vodní nádrže nad obcí Komňa. V sa-
motné obci Komňa došlo k vybřežení Koménky ze svého koryta, zato-
pení několika domů, sklepů, přízemních garáží a zahrad, k devastaci 

zregulovaného koryta, k poničení místních chodníků a komunikací 
a poškození několika obecních mostů.

Oblast zasaženého území společně s rozložením příčinných srážek 
10. června ukazuje obr. 16. Srážko-odtokovým modelem bylo zpraco-
vané celé povodí Koménky až po ústí do Bzovského potoka. Na obr. 
17 je zobrazen odvozený hydrogram povodně v obci Komňa.

10.  Nivnička a Pivný potok – Bystřice pod Lopeníkem
V povodí Nivničky se začaly přívalové srážky vyskytovat 10. červ-

na okolo 17:00, velmi rychle zesílily a zhruba do 18:15 napršelo 30 
až 50 mm. V době nejintenzivnějších srážek spadlo 15 až 20 mm za 
15 minut. Podobně jako v povodí Koménky se v pramenné oblasti 
(zejména) Pivného potoka vyskytlo velmi silné krupobití. Na inten-
zivní srážky začala velmi rychle reagovat hladina Nivničky a Pivného 
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Obr. 16. Plošné rozložení srážek (varianta 1 vlevo, varianta 2 vpravo) s vyznačením zasaženého povodí

Obr. 17. Srážko-odtokovým modelem odvozený hydrogram povodně 
na Koménce v Komni

Obr. 18. Plošné rozložení srážek (varianta 1 vlevo, varianta 2 vpravo) s vyznačením zasaženého povodí

potoka, který se do Nivničky vlévá v Bystřici pod Lopeníkem. 
Voda s bahnem přitékala do Bystřice pod Lopeníkem nejen ze 

tří hlavních toků (Pivný potok, bezejmenný přítok Pivného potoka 
a Nivnička), ale také formou plošného odtoku z polí, luk a lesů nad 
obcí. Postupem času došlo k vybřežení zmíněných potoků, jejichž 
koryta nedokázala přívaly vody a bahna pojmout. Vytopeno bylo více 
než deset domů, zaplaveno několik dalších sklepů, garáží a zahrad, 
poničeno několik mostních konstrukcí, vyrvány byly betonové panely 
regulace koryta toku i části zábradlí kolem. 

Pod Bystřicí pod Lopeníkem se voda se splávím valila dále kory-
tem Nivničky a po okolních pozemcích až do nádrže Ordějov, která 
byla vzhledem k nepříznivé předpovědi srážek částečně vypuštěna. 
Díky tomu mohlo dojít k zachycení povodňové vlny a její následné 
transformaci. Nepříznivou odtokovou situaci v povodí Nivničky i Ko-
ménky zhoršila i nižší infiltrační schopnost půd, které se v této části 
karpatského flyše nacházejí.

Oblast zasaženého území společně s plošným rozložením srážek 
za 10. června ukazuje obr. 18. Srážko-odtokovým modelem byl od-
hadnut časový průběh povodně na Pivném potoce a Nivničce. Na 
obr. 19 je zobrazen modelovaný průběh průtoku Nivničky v Bystřici 
pod Lopeníkem.

11.  Shrnutí výsledků
Srážko-odtokovým modelem HEC-HMS byly odvozeny průtoky 

v celé řadě profilů, a to jak během první vlny povodní, tak zejména 
během druhé vlny, kdy se vyskytovaly přívalové srážky a přívalové 
povodně (leckde s dosaženou dobou opakování sto let). Nutno podotk-
nout, že model se hodí k výpočtům na velikostech povodí v řádech 
desítek, maximálně stovek km2, nelze jej proto použít pro odvození 
průtoků v profilech vodoměrných stanic s velkou plochou, jako je 
Vltava v Praze nebo Děčín na Labi.

V případě první vlny byly modelem odvozené průběhy povodňové 
vlny například v profilu vodoměrné stanice Hostinné na Čisté nebo 
v profilu Praha–Nusle na Botiči. Mohlo tak dojít k porovnání hydrogra-
mů z modelu a ze záznamu stanice. Můžeme konstatovat, že výsledky 

ze srážko-odtokového modelu vcelku korespondují s průběhem povod-
ně zaznamenané ve stanici, a proto i hydrogramy z okolních malých 
povodí (Lysečínský, Janský a Černohorský potok nebo přítoky Botiče 
nad Prahou) lze brát za věrohodné.

U přívalových povodní, které se vyskytly během druhé vlny, byly 
srážky odvozeny ve dvou variantách, proto i průtoky z modelu jsou 
v grafech uvedené ve dvou variantách. Je patrné, že výsledky v odvo-
zených hydrogramech se mezi sebou více či méně liší. K velké shodě 
v odvozených průtocích došlo v případě hydrogramu na Liščím potoce 
v obci Lipová. Největší rozdíl mezi oběma variantami je patrný na sráž-
kách v povodí Dolanského potoka v Bělokách (obr. 10), kde přívalovou 
srážkou nedošlo k zasažení žádného z okolních srážkoměrů, a v tom 
případě v podstatě nemohlo dojít ke  korekci radarových odhadů. 
Průtoky odvozené ze srážko-odtokového modelu jsou pravděpodobně 
podhodnocené oproti skutečnosti a hodnotě kulminace určené hyd-
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Obr. 19. Srážko-odtokovým modelem odvozený hydrogram povodně 
na Nivničce v Bystřici pod Lopeníkem

číslo  
hydrologického 

pořadí

Tok Profil Plocha 
povodí

CN Den Var. 
srážek

Srážka Odtok Kulm. 
průtok

Specifický 
kulm. 
průtok

Odtok. 
koeficient

Doba 
opak.

   [km2] [-]   [mm] [mm] [m3.s-1] m3.s-1.km-2 [-] [roky]
1-01-01-0290-0-00 Luční potok ústí do Čisté, 

Rudník 
38,38 84 2. 6. - 112 74,2 90,2 2,35 0,66 >> 100

1-01-02-0120-0-00 Lysečinský potok ústí do Úpy, 
Horní Maršov

18,26 86 2. 6. - 135 108 65,0 3,56 0,80 100

1-01-02-0140-0-00 Černohorský potok ústí do Úpy, Dolní 
Maršov

6,34 85 2. 6. - 130 99,6 23,6 3,72 0,77 20–50

1-01-02-0160-0-00 Jánský potok ústí do Úpy, 
Svoboda nad Úpou

5,34 84 2. 6. - 137 107 25,3 4,74 0,78 50–100

1-12-02-0260-0-00 Dolanský potok Běloky 26,31 85 8. 6. 2 24 7,1 14.6 
(23**)

0,55 0,30 100**

1-15-01-0230-0-00 Liščí potok Lipová 10,82* 83 9. 6. 1 62 25,2 13,9 1,28 0,41 100

1-15-01-0260-0-00 Vilémovský potok Vilémov 53,97* 84 9. 6. 1 58 25,4 65,0 1,20 0,44 100

1-13-03-0490-0-00 Blšanka nad ústím 
Ležeckého potoka

43,4* 82 9. 6. 1 30 13,8 36,2 0,83 0,46 100

4-13-01-0890-0-00 Koménka Komňa 6,16* 86 10. 6. 1 52 21,5 21,3 3,46 0,41 50–100

4-13-01-1170-1-00 Nivnička Bystřice pod 
Lopeníkem

7,12* 88 10. 6. 1 49 21,3 21,4 3,01 0,43 50

Tab. 1. Seznam profilů s parametry povodňové vlny odvozenými pomocí srážko-odtokového modelu***

* plocha povodí určená z modelu HEC-HMS
** průtok odvozen hydraulickým modelem, doba opakování se vztahuje k tomuto průtoku
*** kulminační průtoky byly odvozeny srážko-odtokovým modelem, tudíž jejich hodnoty včetně doby opakování jsou zatíženy značnou nejistotou

raulicky. V ostatních případech, kde se vyskytly přívalové povodně 
a které byly posouzeny pomocí srážko-odtokového modelu, nejsou 
rozdíly mezi odvozenými průtoky tak markantní. Důvodem rozdílů 
je zcela jednoznačně to, že přívalové srážky zasahují lokálně malá 
území, často bez záznamu ve srážkoměrné stanici, a je tudíž obtížné 
pomocí srážkoměrů korigovat správně radarové úhrny (někdy dojde 
i k výraznému snížení radarových odhadů, pokud okolní srážkoměry 
naměří nulové hodnoty).

Průtoky druhé vlny povodní byly odvozeny s využitím dvou variant 
vstupních srážek. Je pochopitelné, že přesnější odhady srážkového 
rozložení by měly poskytnout výstupy z varianty 1, kde bylo využito 
všech srážkoměrných pozorování a údajů z radarů sousedních zemí. 
Pokud však v zasažené oblasti nebyly k dispozici žádné relevantní 
údaje z pozemních srážkoměrů, je odhad maximálních srážkových 
intenzit závislý pouze na použité metodě, a proto nelze s určitostí 
říci, která z použitých metod (INCA-CZ, MERGE) je „správnější“. Data 
ze srážkoměrů jsou proto neocenitelnou informací a nelze je plně 
nahradit jinou metodou měření.

Je pravděpodobné, že se při lokálních přívalových povodních 
vyskytly průtoky, které dosáhly či překročily dobu opakování 100 
let. Seznam vyhodnocených nepozorovaných profilů s vybranými 
parametry povodňové vlny je v tab. 1.

12.  Závěr
Srážko-odtokovým modelem byly odvozené průběhy průtoků ve 

vybraných lokalitách během první a druhé vlny červnových povod-
ní 2013. Během první vlny byly modelované průtoky použité spíše 

k zpřesnění nebo doplnění vodoměrného pozorování. Během druhé 
vlny byly odhadnuty průběhy přívalových povodní na zasažených 
nepozorovaných malých tocích, kde povodně způsobily výrazné ško-
dy v zasažených obcích. Je velmi pravděpodobné, že průtoky dosáhly 
doby opakování 100 a více let.

Pro vyhodnocení lokálních povodní (zejména přívalového cha-
rakteru) na menších nepozorovaných povodích jsou srážkoměrná 
pozorování ve spojení s měřením meteorologického radaru naprosto 
nepostradatelnými podklady. Je proto nutné udržovat a dále rozvíjet síť 
srážkoměrných stanic, metody odvození srážkového pole na podkladě 
radarových dat a měření pozemních srážkoměrů.

U přívalových srážek je těžké posoudit kvalitu naměřených úhrnů 
ve srážkoměrných stanicích. Často jsou srážkou zasažená pouze vel-
mi malá území, kdy sousední srážkoměry vykazují rozdílné hodnoty 
(některé nejsou srážkou zasaženy vůbec), což neumožňuje dostatečně 
přesně korigovat radarová data a odvodit korektní srážku, která by 
vstupovala do srážko-odtokového modelu a odpovídala reálné situaci.

Z dosažených výsledků není možné určit, která varianta srážek 
použitých při druhé vlně by byla vhodnější pro odvozování průtoků 
srážko-odtokovým modelem. K podhodnocení radarové sumy srážek 
může docházet z mnoha důvodů, např. zastíněním paprsků radaru 
okolními bouřkovými jádry. Záleží také na prostorovém rozložení 
srážkoměrů vůči spadlé přívalové srážce.

Na velikost a časový průběh odvozených průtoků má výrazný 
vliv také to, jak podrobně (a pokud možno v souladu s prostorovým 
rozložením vstupní srážky) je v modelu rozděleno zasažené území 
na dílčí subpovodí.

Po výskytu přívalových povodní na nepozorovaných povodích je 
nezbytné co nejdříve po opadnutí vody provést fotodokumentaci, za-
měřit stopy maximální hladiny a u místních obyvatel zjistit informace 
o přibližném časovém průběhu povodně, případně zjistit srážkoměrná 
pozorování mimo oficiální síť srážkoměrů ČHMÚ. Tyto údaje jsou 
neocenitelnými zdroji při dalším zpracování a vyhodnocování pří-
valových povodní.
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Use of rainfall-runoff model during the flash floods in June 
2013 (Tyl, R.; Pecha, M.)

Abstract
The rainfall-runoff model is used to estimate the flow rate in 

ungauged river basins, in areas where it is not possible to measure 
flow rates directly from gauge observation or from one-dimensional 
or two-dimensional hydrological models. In some cases, this is 
the only way to obtain information on flow rates. Also, the values 
obtained by other calculation methods can be verified using the 
rainfall-runoff model.

Many hydrographs were derived  in profiles affected by the June 
2013 floods using the rainfall-runoff model HEC-HMS. During the 
first flood wave from June 1th to 2th, for example the Úpa River ba-
sin, the Čistá River basin in the Krkonoše Mountains, the Botič and 
the Rokytka River basins in Prague were modeled. During the second 
flood wave from June 8th to 10th, flash floods occurred throughout 
the Czech Republic. Also, the flow rates were derived from the 
rainfall-runoff model in the most affected river basins in the areas 
of Plzeň, Kladno, Šluknov, Lubenec, and in Bystřice pod Lopeník.

Key words
torrential precipitation – flash floods – rainfall-runoff model – radar 
precipitation – June 2013 flood – HEC-HMS – Geographic Informa-
tion System
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Povodňová komise  
jako kolegiální orgán
Alena Kliková

Abstrakt 
Příspěvek je věnován otázkám souvisejícím s postavením a pů-

sobností kolegiálních orgánů, a to konkrétně povodňovým orgánům 
a jejich činnostem. Zaměřuje se na povodňové komise jako povod-
ňové orgány, vymezuje jejich činnost, včetně procesu rozhodování 
povodňových komisí z pohledu teorie i praxe.
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Úvod
V poslední době častějšího výskytu povodní je nutné řešit otázky 

ochrany před povodněmi a stejně tak je nutné vyvíjet snahu o co nej-
menší dopady povodní na majetky a životy osob. Tato problematika je 
řešena řadou právních předpisů s tím, že jedním z nich je také vodní 
zákon upravující mimo jiné i vznik a činnost tzv. povodňových ko-
misí, které vystupují v průběhu povodně jako specializované orgány. 
V rámci tohoto příspěvku bych se chtěla věnovat otázkám spojeným 
s problematikou kolegiálních orgánů, jejich činností a rozhodováním, 
a to konkrétně ve vztahu k povodňovým komisím, které vystupují 
jako specifické orgány vykonávající činnost v době povodně. Činnost 
povodňových komisí je navázána na vyhlášení povodňové aktivity 
a je přímo závislá na průběhu a stavu povodně. Povodňová komise je 
orgán složený z více členů. Je otázkou, zda lze považovat povodňovou 
komisi za klasický kolegiální orgán s jeho právy a povinnostmi, neboť 
povodňová komise je specifická jak svým vznikem, postavením, tak 
i svojí činností. Úvodem se příspěvek zaměří na obecné vymezení 
pojmu kolegiální orgán, dále jeho činnosti, práva a povinnosti, včetně 
postupu kolegiálních orgánů při rozhodování. Následně se bude 
příspěvek věnovat otázkám vztahujícím se k problematice povodňo-
vého orgánu a jeho rozhodování, konkrétně ve vztahu k rozhodovací 
činnosti kolegiálních orgánů obecně.

Kolegiální orgány – obecně 
Kolegiální orgány můžeme charakterizovat pomocí tzv. organizačně 

technických systémů veřejné správy, a to porovnáním systému 
monokratického a kolegiálního, kdy kolegiální princip vyjadřuje 
skutečnost, že správní orgán je tvořen více osobami a k rozhodnutí 
takovéhoto orgánu je vždy nezbytná určitá souhlasná společná vůle 
jeho členů.1 Jednotliví členové o přijetí rozhodnutí rozhodují spo-
lečně, většinou formou hlasování. V rámci monokratického systému 
jsou orgány tvořeny jednou osobou, která rozhoduje samostatně. 
Obdobně charakterizuje kolegiální orgány i Slovník veřejného práva 
Československého, který uvádí: Za jedny z hlavních organizačních 
zásad považuje slovník mimo jiné i zásadu monokratickou a kole-
giální. Při zásadě monokratické tvoří rozhodující vůli úřadu jediná 
fyzická osoba. Při zásadě kolegiální tvoří se vůle úřadu hromadným 
usnášením několika osob fyzických, a to zpravidla hlasováním ve 
sboru. Při monokratickém principu záleží na tom, že rozhoduje vůle 
jediné fyzické osoby a že spolupůsobení jiných fyzických osob (refe-
rentů apod.) má jen povahu pomocných úkonů. Tyto pomocné úkony 
projevují se ve formě dělby práce. Přednosta úřadu monokratického 
odpovídá právně z veškeré činnosti úřadu. Vůli úřadu kolegiálního 
tvoří několik fyzických osob zároveň a jejich projevy jsou právně 
rovnocenné.2 Kolegiální organizační princip je charakteristický pro 
samosprávu (např. zastupitelstvo), nicméně i v oblasti státní správy 
lze nalézt řadu orgánů koncipovaných na základě tohoto principu 
a rozhodujících kolegiálně ve sboru. Princip monokratický je domo-
vem ve správě státní, sborový v samosprávě, ale i tam některé věci 
se vyřizují monokraticky (kompetence starosty obce apod.). Ale jsou 
z toho výjimky. I absolutní stát měl orgány sborové, jejichž sborovost 
měla zaručovati vedle odbornosti také větší objektivnost. Týž úřad 
může některé věci rozhodovati monokraticky, jiné důležitější sborově.3 

Vznik a samotnou existenci kolegiálních správních orgánů lze 
odůvodnit větší nestranností a odborností při rozhodování. Způsoby 
rozhodování kolegiálních orgánů formou hlasování více osob, které by 
měly být odborníky v rozhodovaných věcech, dává záruky kvalitního 
a efektivního rozhodování. Slovník veřejného práva Československého 
uvádí, že sborové orgány mají svým složením dávati záruky dobrého 
rozhodování.4 

1 Průcha, P., Správní právo obecná část, Masarykova univerzita, s. 163
2 Hoetzel, J., Weyr, F., Slovník veřejného práva Československého, Nakladatelství 

Rovnost, Brno, 1948, reprint vydalo nakladatelství EUROLEX BOHEMIA s. r. o., 
Praha, 2000, s. 103

3 Tamtéž, s. 104
4 Tamtéž, s. 103
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Povodňové orgány a jejich postavení
Otázka, zda se jedná o kolegiální orgán ve smyslu klasického 

rozhodování těchto typů orgánů, ve vztahu k postavení povodňové 
komise se naskýtá po vymezení jak vzniku, tak postavení a způsobu 
rozhodování samotné povodňové komise. Povodňové komise jsou 
dle zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona, ve znění pozdějších 
předpisů, povodňové orgány vykonávající činnosti po dobu povodně. 
Dle vodního zákona ustanovení § 77 řízení ochrany před povodněmi 
zabezpečují povodňové orgány, které jsou dle zákona rozděleny dle 
toho, zda vykonávají činnost v době mimo povodeň, anebo v době 
povodně. 

V období mimo povodeň jsou povodňovými orgány:
• orgány obcí a v hlavním městě Praze orgány městských částí,
• obecní úřady obcí s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze 

úřady městských částí stanovené Statutem hlavního města Prahy,
• krajské úřady,
• Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchran-

ných prací přísluší Ministerstvu vnitra. 
Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

• povodňové komise obcí a v hlavním městě Praze povodňové komise 
městských částí,

• povodňové komise obcí s rozšířenou působností a v hlavním městě 
Praze povodňové komise městských částí stanovené Statutem hlav-
ního města Prahy,

• povodňové komise krajů,
• Ústřední povodňová komise.5

Povodňové orgány můžeme také označit jako tzv. zvláštní orgány 
obcí a krajů zřizované dle zákona o obcích (zákon č. 128/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů) a dle zákona o krajích (zákon č. 
129/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Zákon o obcích v usta-
novení § 106 stanoví, že v případech stanovených zvláštními zákony 
zřizuje starosta pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány obce 
a jmenuje a odvolává jejich členy. Zákon o krajích v ustanovení § 65 
uvádí, že pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, hejtman kraje 
zřizuje pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány. Protože 
z vodního zákona nevyplývá, zda povodňové orgány vykonávají svoji 
činnost v rámci přenesené nebo samostatné působnosti, je nutné toto 
dovozovat ze zákona o obcích a o krajích. Z výše uvedeného pak lze 
dovodit, že povodňové orgány jako zvláštní orgány obce či kraje vy-
konávají tuto činnost jako přenesenou působnost obce či kraje. Taktéž 
se domnívám, že výkon činnosti povodňového orgánu v přenesené 
působnosti lze dovodit z hierarchie jednotlivých povodňových orgánů, 
kdy ústřední povodňový orgán je Ministerstvo životního prostředí, 
které vykonává státní správu. Dle mého názoru povodňové orgány 
vykonávají svoji činnost jako přenesenou působnost, a to jak v době 
před povodní, tak v době povodně.

Povodňový orgán nižšího stupně může požádat povodňový orgán 
vyššího stupně o převzetí řízení ochrany před povodněmi v případě, 
že vlastními silami není schopen tuto ochranu zajistit. Povodňový 
orgán, který převezme řízení ochrany před povodněmi na základě 
žádosti povodňového orgánu nižšího stupně nebo z vlastního rozhod-
nutí, je povinen oznámit příslušným nižším povodňovým orgánům 
datum a čas převzetí, rozsah spolupráce, ukončení řízení ochrany 
před povodněmi a provést o tom zápis v povodňové knize. Nižší 
povodňové orgány zůstávají dále činné, provádějí ve své územní 
působnosti opatření podle svých povodňových plánů v koordinaci 
s vyšším povodňovým orgánem nebo podle jeho pokynů.

Činnost povodňových orgánů můžeme dělit podle toho, zda se 
jedná o činnost před povodní anebo v době průběhu povodně. Řízení 
ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, 
řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu 
povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni 
včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků 
ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí 
povodňovými plány.

Povodňová komise jako povodňový orgán
Jak je z výše uvedeného zřejmé, dle vodního zákona existuje několik 

typů povodňových komisí, a to povodňová komise obce, povodňo-
vá komise obce s rozšířenou působností, povodňová komise kraje 
a ústřední povodňovou komisí je Ministerstvo životního prostředí. 
Jednotlivé typy povodňových komisí mají odlišný okruh pravomocí 
a působnosti. Odlišný je také vznik, resp. zřizování těchto povod-
ňových komisí. Všechny typy povodňových komisí pak začínají 

5 Ustanovení § 77 vodního zákona

vykonávat svoji činnost v době vyhlášení některého z povodňových 
stupňů, tj. v době povodně. 

Není-li zřízena povodňová komise obce, plní její funkci rada obce.6 
Je-li povodňová komise zřízena, jsou jejími dalšími členy členové 
zastupitelstva obce a dále fyzické a právnické osoby, které mohou po-
moci při ochraně před povodněmi, což by měli být odborníci z praxe. 
Předsedou této povodňové komise je starosta obce. Povodňovou komisi 
obce zřizuje rada obce, což je zvláštní úpravou odlišnou od ustanovení 
§ 106 zákona o obcích, neboť dle zákona o obcích zvláštní orgány obce 
zřizuje starosta obce a jak je uvedeno výše, povodňové orgány jsou 
zřizovány jako zvláštní orgány obce. Je otázkou, zda výjimka z pravidla 
zřizování zvláštního orgánu obce je v tomto případě odůvodněná, 
neboť i povodňovou komisi vyššího stupně, a to povodňovou komisi 
obce s rozšířenou působností, zřizuje starosta obce, tj. v případě těchto 
povodňových komisí výjimka není stanovena. 

Povodňové komise obcí ve svých územních obvodech v rámci 
zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi vykonávají činnosti 
uvedené v ustanovení § 78 vodního zákona, např. provádějí povod-
ňové prohlídky, zajišťují pracovní síly a věcné prostředky na prová-
dění záchranných prací a zabezpečení náhradních funkcí v území, 
prověřují připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů, 
organizují a zabezpečují hlásnou povodňovou službu a hlídkovou 
službu, zabezpečují varování právnických a fyzických osob v územ-
ním obvodu obce s využitím jednotného systému varování, informují 
o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí 
a povodňový orgán obce s rozšířenou působností, vyhlašují a odvo-
lávají stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti, organi-
zují, řídí, koordinují a ukládají opatření na ochranu před povodněmi 
podle povodňových plánů a v případě potřeby vyžadují od orgánů, 
právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc, zabezpečují 
evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných 
občanů, zajišťují další záchranné práce, a jiné.

Jak je výše uvedeno, není-li zřízena povodňová komise obce, plní 
její funkci rada obce. Otázka, která v této souvislosti vyvstává, je, zda 
se jeví jako vhodné a praktické, aby odbornou činnost povodňové 
komise dělala rada obce, která není složena z odborníků na danou 
problematiku, a tudíž jejich činnost nemusí být vždy přínosem pro 
konkrétní povodňovou situaci. Povodňová komise by dle mého názoru 
měla být personálně zabezpečena alespoň určitým množstvím osob 
s odbornými znalostmi dané problematiky, tak jak je tomu u povod-
ňových komisí vyšších stupňů, a nikoliv osobami, které vzejdou z ko-
munálních voleb. Osoby disponující odbornými znalostmi, chápající 
souvislosti průběhu povodně, jsou dle mého názoru předpokladem 
řádného zhodnocení situace a správného posouzení věci. V praxi lze 
vysledovat situace, kdy neodborné rozhodnutí povodňové komise 
nesložené z odborníků způsobilo škody v jiné navazující lokalitě. Je 
nutné si uvědomit, že povodeň není lokální a že i ochrana před povod-
ní musí být koordinována více složkami v jednotlivých navazujících 
lokalitách, které mohou být průběhem povodně dotčeny. Vzhledem 
k latentní formě existence povodňové komise v době mimo povodně se 
nabízí otázka, zda by nebylo vhodnější a účinnější zřízení povodňové 
komise obce povinně. 

Dalším typem povodňové komise je povodňová komise obce s roz-
šířenou působností. Povodňové komise obcí s rozšířenou působností 
jsou nadřízené povodňovým komisím obcí nižších stupňů. Povodňové 
komise obcí s rozšířenou působností zřizuje starosta, zatímco povod-
ňovou komisi obce zřizuje rada obce. Starosta obce s rozšířenou pů-
sobností je pak předsedou této povodňové komise. Členové povodňové 
komise obce s rozšířenou působností jsou zaměstnanci obecního úřa-
du a fyzické a právnické osoby, které jsou způsobilé pomáhat s ochra-
nou před povodněmi. Povodňové orgány obcí s rozšířenou působností 
ve svých územních obvodech v rámci zabezpečení úkolů při ochraně 
před povodněmi např. organizují provádění povodňových prohlídek, 
prověřují připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů, 
organizují odborná školení a výcvik pracovníků povodňových orgánů 
obcí a účastníků ochrany před povodněmi, organizují a řídí hlásnou 
povodňovou službu na území v správním obvodu obce s rozšířenou 
působností, informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové 
orgány sousedních obcí s rozšířenou působností, příslušné správce 
povodí a Český hydrometeorologický ústav a Hasičský záchranný sbor 
České republiky, vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity 
v rámci územní působnosti, v nutných případech, pokud není svo-
lána povodňová komise kraje, nařizují po dohodě se správou povodí 
mimořádné manipulace na vodních dílech nad rámec schválených 

6 § 78 vodního zákona
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manipulačních řádů s možným dosahem v rámci správního obvodu 
obce s rozšířenou působností, a jiné. 

Dalším typem povodňové komise je povodňová komise kraje. Po-
vodňové komise krajů zřizují jednotliví hejtmani a jsou zároveň jejich 
předsedy. Dalšími členy povodňových komisí krajů jsou zaměstnanci 
krajských úřadů, správci povodí a fyzické a právnické osoby, které jsou 
způsobilé pomáhat při ochraně před povodněmi. Složení povodňo-
vých komisí kraje bývá zpravidla takovéto: hejtman jako předseda, 
dále místopředsedové – náměstci hejtmana, vedoucí odboru životního 
prostředí, další členové jsou zaměstnanci příslušných povodí, ČHMÚ, 
hasiči, policie ČR, Krajská hygienická stanice, zástupci veterinárního 
lékařství, vojsko, tajemník povodňové komise a další odborníci z pra-
xe. Povodňové komise krajů jsou podřízené ústřednímu povodňovému 
orgánu, a to Ministerstvu životního prostředí. Povodňové orgány krajů 
ve svých územních obvodech v rámci zabezpečení úkolů při ochraně 
před povodněmi např. prověřují připravenost účastníků ochrany po-
dle povodňových plánů, ukládají podle potřeby vlastníkům vodních 
děl úpravy manipulačních řádů z hlediska povodňové ochrany, účast-
ní se hlásné povodňové služby na území kraje, informují o nebezpečí 
a průběhu povodně povodňové orgány obcí s rozšířenou působností, 
Český hydrometeorologický ústav a Ministerstvo životního prostředí, 
vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní 
působnosti, řídí ve svém správním obvodu ovlivňování odtokových 
poměrů manipulacemi na vodních dílech v rámci manipulačních 
řádů; nařizují mimořádné manipulace na těchto vodních dílech nad 
rámec schváleného manipulačního řádu po projednání s dotčenými 
povodňovými orgány obcí s rozšířenou působností ve svém správním 
obvodu, s příslušnými správci povodí a s povodňovými orgány krajů, 
jejichž správní obvody mohou být touto mimořádnou manipulací 
ovlivněny, zpracovávají souhrnnou hodnotící zprávu o povodni včetně 
analýzy rozsahu a výše povodňových škod a účelnosti provedených 
opatření, vedou záznamy v povodňové knize, a jiné.

Ústřední povodňová komise je orgánem vlády na úseku ochrany 
před povodněmi. Předsedou ústřední povodňové komise je ministr 
životního prostředí a jejím místopředsedou je ministr vnitra. Ústřední 
povodňové komisi přísluší ústřední řízení ochrany před povodně-
mi a výkon dozoru nad ní v době, kdy povodně ohrožují rozsáhlá 
území a pokud povodňové komise krajů nestačí vlastními silami 
a prostředky činit potřebná opatření ke zvládnutí povodně ve svých 
územních obvodech nebo je žádoucí koordinace jejich aktivit. Členy 
ústřední povodňové komise jsou pověření členové vlády a další pově-
ření pracovníci ústředních orgánů, které jsou nebo mohou být činné 
v ochraně před povodněmi.7 Zastoupení jednotlivých ústředních 
orgánů v ústřední povodňové komisi schvaluje vláda usnesením vlády.

Fungování povodňových komisí je specifické nejenom jejich vzni-
kem, okamžikem kdy začínají vykonávat svoji činnost, ale také tím, že 
jejich činnost je ovlivněna nutností spolupráce s řadou dalších složek, 
které vykonávají činnosti na ochranu před povodněmi, a to např. 
složky krizového řízení, složky integrovaného záchranného systému, 
kdy povodňová komise se v určitém okamžiku stává součástí orgánu 
krizového řízení a na celém území, pro které je krizový stav vyhlášen, 
přebírá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle 
konkrétního zákona příslušný.

Jak je shora naznačeno, zvláštností existence a fungování povod-
ňové komise je její samotné ustanovení a jmenování jednotlivých 
členů pro jednotlivé typy povodňových komisí. Povodňová komise 
je ustanovena a její členové jmenováni, avšak k jejich „aktivizaci“ 
dochází až v období povodně, resp. při vyhlášení druhého nebo tře-
tího stupně povodňové aktivity. Otázka, která se naskýtá, je proces 
zajišťování jejich fungování a provozuschopnosti, i když tzv. spí, tj. 
nevykonávají činnost mimo období povodně. Druhý a třetí stupeň 
povodňové aktivity vyhlašují povodňové orgány ve svém územním 
obvodu. Podkladem pro vyhlášení druhého a třetího stupně povod-
ňové aktivity je dosažení nebo předpověď dosažení směrodatného 
limitu hladin nebo průtoků stanovených v povodňových plánech, 
zpráva předpovědní nebo hlásné povodňové služby, doporučení 
správce vodního toku, oznámení vlastníka vodního díla, případně 
další skutečnosti charakterizující míru povodňového nebezpečí. 
V případě povodňových orgánů, které vyhlašují druhý a třetí stupeň 
povodňové aktivity, se jedná o povodňové orgány vykonávající činnost 
mimo období povodně a až vyhlášením druhého nebo třetího stupně 
povodňové aktivity přechází pravomoci na povodňové komise, které 
jsou povodňovým orgánem vykonávajícím činnost v době povodně 
a tímto krokem tedy dochází k jejich aktivizaci. 

7 Kolektiv autorů, Vodní zákon v úplném znění s komentářem, Sondy, Praha, 2011, 
s. 248 

Proces rozhodování kolegiálních orgánů  
a povodňových komisí

Samotný postup a proces rozhodování kolegiálního orgánu jako 
specifického typu správního orgánu má správním řádem upraveny 
základní procesní pravidla. Rozhodování kolegiálního orgánu je spe-
cifickou formou správního rozhodování a postup kolegiálního orgánu 
je zvláštním správním řízením s řadou odchylek od klasického správ-
ního řízení monokratického správního orgánu. Při rozhodování kolegi-
álního orgánu určitý sbor osob přijímá rozhodnutí kolektivně, čemuž 
musí pak odpovídat i specifická pravidla pro průběh takovéhoto řízení 
a rozhodování. Řízení před kolegiálním orgánem upravuje správní řád 
v části třetí, která je nazvána zvláštní ustanovení o správním řízení, 
v ustanovení § 134. Řízení před kolegiálním orgánem vede jeho před-
seda. Dr. Vedral v komentáři správního řádu8 toto odůvodňuje zásadou 
efektivnosti a rychlosti správního řízení. Předseda kolegiálního orgánu 
pak vydává některá procesní rozhodnutí samostatně, např. předvolání, 
nařízení ústního jednání, vydává některá usnesení apod. Stejně tak 
může předseda kolegiálního orgánu činit některé procesní úkony sa-
mostatně. Procesní úkony, které mají přímý dopad na práva účastníka 
správního řízení (např. usnesení o zastavení řízení), však předseda 
kolegiálního orgánu vydávat sám nemůže a nemůže o nich ani sám 
rozhodovat. O těchto úkonech a dalších podobných musí rozhodo-
vat kolegiální orgán jako celek. Správní řád upravuje obecně způsob 
rozhodování kolegiálních orgánů, a to hlasováním s tím, že kolegiální 
orgán je usnášeníschopný za přítomnosti nadpoloviční většiny všech 
členů a usnesení je přijato nadpoloviční většinou přítomných členů. 
Správní řád také upravuje obecná pravidla pro průběh hlasování 
členů kolegiálních orgánů. Hlasování členů kolegiálního orgánu řídí 
předseda. Členové kolegiálního orgánu hlasují jednotlivě, tak aby bylo 
zřejmé, jak hlasovali. Hlasování se zaznamenává v protokolech z hla-
sování. Předseda kolegiálního orgánu by měl hlasovat jako poslední, 
a to obzvláště v případech, kdy má hlas předsedy rozhodující slovo. 
Protokol o hlasování podepisují všichni přítomní členové kolegiálního 
orgánu, kteří hlasovali.9 Kolegiální správní orgán jedná podle jednací-
ho řádu, v němž stanoví podrobnosti o jednání kolegiálního orgánu. 
Správní řád pamatuje i na skutečnost, že účastník řízení či dotčená 
osoba podá námitku podjatosti vůči některému členovi kolegiálního 
orgánu. V takovémto případě rozhoduje o námitce podjatosti kolegiální 
správní orgán jako celek, s tím, že ten vůči komu námitka směřuje, 
nemůže hlasovat. 

Jak bylo uvedeno výše, rozhodování kolegiálního orgánu má svá 
zvláštní pravidla, která upravuje správní řád. Ustanovení § 77 vod-
ního zákona však stanoví, že na postupy povodňové komise v době 
povodně se nepoužije správní řád, tj. činnost povodňové komise je 
specifickým postupem, na nějž neplatí pravidla stanovená správním 
řádem. V návaznosti na ustanovení § 177 odst. 1 správního řádu je 
nutné konstatovat, že na postupy povodňových komisí se vždy po-
užijí základní zásady činnosti správních orgánů uvedené v § 2 až 8 
správního řádu.10 Činnosti, které vykonávají povodňové komise v době 
povodně, jsou vymezeny vodním zákonem. Dle vodního zákona 
povodňové komise vydávají pokyny, příkazy a přijímají opatření na 
ochranu před povodněmi. Veškeré úkony povodňové komise jsou po 
jejich vydání následně zapsány do povodňové knihy. Tyto mimořádné 
pravomoci povodňové komise začínají vyhlášením druhého nebo tře-
tího stupně povodňové aktivity a končí odvoláním těchto stupňů. Jak 
je z výše uvedeného zřejmé, povodňové orgány nevydávají klasická 
rozhodnutí, ale vzhledem ke specifičnosti jejich činnosti je stanoveno, 
že vydávají pokyny, příkazy a přijímají opatření. Postupy povodňové 
komise jsou specifické již z povahy věcí, o nichž jednají. Můžeme 
konstatovat, že v rámci činnosti povodňové komise se střetávají zájmy 
jednotlivých subjektů zúčastněných na koordinaci postupů v rámci 
povodně. Vzhledem ke strukturovanému složení povodňové komise 
může docházet ke střetu jednotlivých zájmů jednotlivých složek při 
ochraně před povodněmi. Protože členy povodňové komise mohou 
být i fyzické či právnické osoby, může docházet v určitých okamžicích 
ke střetu snah o ochranu zájmů soukromých (např. ekonomických) 
a zájmů na ochranu před povodní obecně, což by mělo být vždy 
zohledněno a vyřešeno při jmenování jednotlivých členů povodňové 
komise. Jednotlivé úkony a rozhodnutí musí povodňová komise činit 
velmi rychle, neboť jen tak může dojít k co největšímu možnému 

8 Vedral, J., Správní řád komentář, Bova polygon, 2. vydání, s. 1015
9 Podrobněji viz Vedral, J., Správní řád komentář, Bova polygon, 2. vydání, s. 1016
10 Ustanovení § 177 odst. 1 správního řádu „Základní zásady činnosti správních 

orgánů uvedené v § 2 až 8 se použijí při výkonu veřejné správy i v případech, kdy 
zvláštní zákon stanoví, že se správní řád nepoužije, ale sám úpravu odpovídající 
těmto zásadám neobsahuje.“
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ochránění před následky povodně. Rozhodování povodňových komisí 
se vždy děje v časové tísni, kdy je nezbytné rozhodovat a činit řadu 
úkonů okamžitě, aby byl co nejvíce ochráněn majetek, zdraví a životy 
osob v době, kdy je vyhlášen určitý stupeň povodňové aktivity, tj. 
v době povodně a není možná prodleva při řešení konkrétní situace. 
Z toho plyne, že vyloučení správního řádu je účelné a je nezbytné. 
Z logiky věci také vyplývá, že přijímání opatření povodňové komise 
se nemůže dít formou klasického hlasování všech členů povodňové 
komise a sepisování protokolů z hlasování, neboť mnohdy na okamži-
tém rozhodnutí závisí ta nejvhodnější ochrana před povodní. 

Vztah povodňové komise a jiných správních orgánů
Za specifický můžeme také označit vztah povodňových komisí 

k ostatním správním orgánům, neboť veškeré orgány státní správy 
jsou vždy povinny pomáhat povodňovým komisím, avšak na stranu 
druhou mají některé správní orgány pravomoc rušit opatření povodňo-
vých komisí, např. dle § 15 odst. 8 vodního zákona může vodoprávní 
úřad nařídit zastavení prací na stavbě anebo odstranění stavby pro-
vedené nebo prováděné z příkazu povodňového orgánu obce, obce 
s rozšířenou působností či kraje. Takovéto rozhodnutí vodoprávního 
úřadu je pak prvním úkonem v řízení. 

Závěr
Závěrem můžeme konstatovat, že povodňová komise je jako ko-

legiální orgán velmi specifickým správním orgánem, kdy z účelu 
a formy vzniku povodňových komisí vyplývá nemožnost postupovat 
a přijímat opatření postupy dle správního řádu. Povodňové komise 
jsou sice tvořeny sborem osob, které se podílejí na činnosti povodňo-
vé komise, ale samotný proces je velmi specifický a výrazně odlišný 
od běžného rozhodování a běžného postupu kolegiálního správního 
orgánu, což je určeno zvláštním typem činnosti povodňových komisí 
a jejich specifickým postavením v systému organizace veřejné správy. 
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Flood Commission as a Cooperative Body (Kliková, A.)

Abstract
The paper deals with issues related to the status and scope of 

cooperative bodies, namely flood protection authorities and their 
activities. The paper is devoted to the flood commission as a flood 
authority and it defines their activities, including the decision-ma-
king process of the flood commission in terms of theory and practice.
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Dynamické chování 
jezových uzávěrů
Petr Nowak, Martin Králík, Ladislav Satrapa, Miroslav Brouček

Abstrakt 
Ve vodohospodářské praxi se často setkáváme s případy nežá-

doucích kmitání ocelových konstrukcí. Tyto nežádoucí vibrace jsou 
nepříjemné z hlediska šíření zvukové vlny do okolí a nebezpečné 
z hlediska negativního ovlivnění okolních částí a vlivu na cyklickou 
únavu materiálu. V případech jezových klapek dochází k nechtěné-
mu chvění konstrukce nejen při zvýšených povodňových stavech, 
ale zejména při běžných či malých průtocích. Cílem výzkumu 
bylo vytipování manipulačních stavů a částí jezových uzávěrů 
náchylných na nežádoucí vibrace včetně popisu negativních vlivů 
na konstrukci a na okolí. Klapkové uzávěry mají mnoho výhod – 
rovnoměrné namáhání spodní stavby a podloží od zatížení, dobrá 
regulace hladiny ve zdrži, dobré hydraulické podmínky při sklopení 
klapky, úspora materiálu na výrobu a velmi vhodné statické půso-
bení. Statické výhody jsou v kontrastu s omezenou tuhostí subtilní 
konstrukce. Popis statického a dynamického působení klapky byl 
zkoumán na hydraulickém fyzikálním modelu klapky v laboratoři, 
na matematickém modelu a na skutečné klapce. Tyto metody výzku-
mu mají své přednosti i nedostatky, nicméně vhodným skloubením 
všech vědeckých postupů hybridního modelování lze z výzkumu 
získat mnoho zajímavých a pro praxi užitečných výsledků.

Klíčová slova
klapka – modelování – měření vibrací

1  Úvod
Článek se zabývá hydraulickou a dynamickou analýzou proudění 

vody přes poklopové uzávěry – klapky. Problematikou přepadu vody 

přes klapky a případným chvěním konstrukce uzávěru a spodní stavby 
je nutno se zabývat z provozních důvodů, z důvodu trvanlivosti kon-
strukce a v neposlední řadě z hlediska hygienických norem. Teoretická 
část výzkumu se zabývá výpočtovými metodami a přístupy k výčtu 
jednotlivých hydraulických, statických a dynamických charakteristik 
jezového uzávěru. Praktickou část výzkumu tvoří popsání postupu 
měření a vyhodnocení změřených fyzikálních veličin ve skutečnosti 
na konkrétním vodním díle. Výsledky z matematického modelování 
jsou v podobě pevnostního výpočtu pro statické a dynamické namáhání 
a napětí v konstrukci. Tyto výsledky jsou ve výzkumu vzájemně propo-
jeny a porovnávány, aby došlo k co největší shodě s realitou. Výsledky 
výzkumu byly implementovány do „metodiky pro měření a vyhodno-
cení vibrací jezových konstrukcí hydrotechnických staveb“ [1, 2, 3].

2  Ustálené stavy
Pro správný návrh jezové konstrukce včetně ocelového uzávěru je 

nutné znát jeho základní hydraulické parametry, jako např. měrné křivky 
pro jednotlivé polohy uzávěru a různé polohy hladiny dolní vody, prů-
běhy tlaků na konstrukci ke zjištění případných podtlakových oblastí, 
ve kterých by mohlo docházet ke kavitaci apod. Ocelový uzávěr včetně 
závěsů a ložisek je nutné vhodně nadimenzovat, a proto je nutné znát 
zatížení hydrodynamickým tlakem pro vybranou sadu zatěžovacích 
stavů. Zejména pro klapkové uzávěry není možné provést návrh a po-
souzení konstrukce pouze na základě zatěžovacího stavu odpovídajícího 
plně vztyčené poloze za předpokladu hydrostatického zatížení hradícího 
plechu vodou. Maximální sklopné momenty na uzávěr jsou zpravidla 
dosaženy v mezipoloze odpovídající částečně sklopenému uzávěru. 

3  Modelování 
Zatížení pro dané zatěžovací stavy je možné zjistit na základě 

měření na fyzikálním nebo matematickém modelu. Další možností je 
měření tlaků a zatížení již na stávajících uzávěrech. To ale považu-
jeme za okrajové řešení, náročné na čas a na prostředky vynaložené 
na měření in situ. 

4  Fyzikální modelování
Fyzikální modelování je v mnoha případech prakticky nevyhnutel-

né, zejména jde-li o prostorově složité proudění vody a vzduchu s vel-
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Obr. 1. Proudění vody na fyzikálním modelu klapky

Obr. 2. Znázornění koncentrace vzduchu v příčném řezu jezu 
a pohled na průběh hladiny přepadu přes konstrukci

Obr. 3. Průběh hydrodynamického tlaku na hradící konstrukci

Obr. 4. Porovnání průběhu tlaků na hradící plech

kým podílem vodní tříště, s odrazy paprsku apod. Obr. 1 dokumentuje 
tvar přepadového paprsku přes horní hranu jezového uzávěru. 

5  Matematické modelování 
Dnešní prostředky pro matematické modelování a výkonnost 

moderních počítačů umožňují již věrohodné modelování proudění 
tekutin (CFD – Computational Fluid Dynamics). Pro analýzu jezového 
uzávěru musí matematický model popisovat dvoufázové prostředí 
o proudění směsi vody a vzduchu. Při nastavení správného vektoru 
tíhového zrychlení umožní výpočet zjistit koncentraci vody v jednot-
livých výpočetních buňkách sítě a následně stanovit průběh volné 
hladiny, viz obr. 2. Tímto způsobem je možné stanovit nejen průtok 
při dané hladině, ale i zjistit např. průběhy hydrodynamických tlaků 
na hradící konstrukci, viz obr. 3. Provedeme-li výpočet pro celou sadu 
poloh uzávěru, jednoduše získáme měrné křivky uzávěru. Model 
proudění tekutin lze navíc použít nejen pro zjištění hydraulických 
parametrů, ale i pro zjištění průběhů tlaků pro další pevnostní výpočty 
vlastní ocelové konstrukce. 

Tlaky na hradící konstrukci, která tvoří okrajovou podmínku CFD 
modelu, jsou následně předány modelu pro analýzu napětí a přetvo-
ření ocelové konstrukce (SA – Structural Analysis). Obr. 4 dokládá 
velmi dobrou shodu mezi výsledky matematického a fyzikálního 
modelu shodné konstrukce klapkového uzávěru. 

Integrací hydrodynamických tlaků po ploše návodní hradící stěny 
je následně možno zjistit celkovou zatěžovací hydrodynamickou sílu 
včetně velikosti, směru a místa působení. Výslednice hydrodynamic-
kého tlaku velmi dobře poslouží pro základní kontrolu silové výminky 
a pro kontrolu reakcí v jednotlivých podporách, viz obr. 5. 

Výpočty přetvoření konstrukce za daného zatěžovacího stavu mo-
hou sloužit i pro zjištění maximálních deformací například s ohledem 
na zajištění rovnoměrnosti přepadového paprsku. Zpravidla je vyžado-
vána i kontrola deformací při havarijních stavech s ohledem na možné 
zapříčení ocelového uzávěru mezi bočními betonovými stěnami pilířů. 
Přetvoření konstrukce pro havarijní zatěžovací stav odpovídající 
zajištění klapky pouze jedním hydromotorem dokumentuje obr. 6. 
Přetvoření konstrukce odpovídají napjatostnímu stavu konstrukce, 
který je dokumentován na obr. 7. 

6  Modální analýza
Doposud jsme zjišťovali hydrodynamické ustálené zatěžovací 

stavy. Důležitým krokem směrem k poznávání dynamických vlast-
ností ocelové konstrukce je provedení tzv. modální analýzy samotné 
konstrukce bez zahrnutí vlivu okolní kapaliny. Tato analýza je velmi 
citlivá na okrajové podmínky uchycení konstrukce, proto je velmi 
důležité správně namodelovat závěsy, ložiska, vedení apod. Z hle-
diska účinků kmitání jsou důležité zpravidla pouze nejnižší vlastní 
frekvence kmitání a jim odpovídající vlastní tvary kmitání. Výsledky 
modální analýzy je nutné posoudit i s ohledem na další, v modelu 
zjednodušená nebo nezahrnutá omezení a případné vlastní tvary 
a frekvence vyloučit jako nereálné. Model nezahrnuje vliv tlumení 
vody na hradící plech konstrukce, a proto jsou na reálných dílech 
naměřeny podstatně nižší frekvence kmitání. Tvary kmitání jsou však 
tlumením ovlivněny pouze nepatrně. 

Kmitání se běžně modeluje u rotačních strojů, v oblasti návrhu 
ocelových jezových uzávěrů je však dynamická analýza těchto kon-
strukcí zcela výjimečná. Je to zejména zapříčiněno složitostí problému 
a případné provozní problémy se zpravidla řeší pouze ad hoc. Obr. 
8 a 9 zobrazují vlastní tvar konstrukce odpovídající první a druhé 
vlastní frekvenci. 

7  FSI model
V předchozích kapitolách jsme se dotkli možností modelování prou-

dění vody a vzduchu. Vypočtené tlaky byly následně přeneseny jako 
zatížení ocelové konstrukce. Oba výpočty proběhly odděleně, pouze 
výsledky modelu proudění byly přeneseny jako zatížení pro SA model. 
Následně vypočtená přetvoření již nebyla zahrnuta do nového výpočtu 
proudění jako změna okrajových podmínek. Spojíme-li oba modely 
a budeme provádět výpočet s vhodným časovým krokem, můžeme 
zjišťovat dynamické chování ocelové konstrukce (Fluid-Structure 
Interaction – looped calculation). Aby konstrukce ustáleně kmitala 
na své vlastní frekvenci, je nutné přivést do této soustavy energii, 
která bude krýt mechanické ztráty kmitání. Tuto energii může např. 
představovat změna hydrodynamického zatížení v důsledku změny 
tvaru konstrukce. Vznikne-li kladná zpětná vazba mezi deformací 
a zatížením, může se konstrukce ustáleně kmitat (Flow Induced Vib-
rations). Tento jev patří do kategorie samobuzených kmitů. Zapojení 
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vazby mezi oběma modely (CFD a SA) je velmi náročné z hlediska 
výpočetního výkonu, není potřebná zkušenost mezi projektanty, 
a proto se tento typ výpočtu v hydrotechnické praxi využívá zcela 
výjimečně. Obr. 10 a 11 dokumentují rozkmitanou horní hladinu 
u klapkového jezového uzávěru. Kmitání konstrukce se projevuje 
i na tvaru volně přepadajícího zvlněného paprsku. Video sekvence 
přepadajícího paprsku umožnila zjistit frekvenci kmitání paprsku 
a odhadnout jeho vlnovou délku. 

8  Měření vibrací ocelových uzávěrů in situ
Pro pochopení a vhodné odstranění příčin samobuzených kmitů 

doporučujeme provést na díle měření těchto vibrací. Vibrace je možné 
popsat např. časovým průběhem některé z pohybových veličin – vý-
chylka, rychlost, zrychlení. 

výchylka:  (1)

rychlost:  (2)

zrychlení:  (3)

Pro v praxi nejdůležitější harmonický pohyb jsou tyto relace vyjá-
dřeny následovně:

výchylka:  (4)

rychlost:  (5)

zrychlení:  (6)

kde    je úhlová rychlost harmonických vibrací a
 

Protože jsou tyto tři vektorové veličiny navzájem propojeny jako ča-
sové integrály, popř. časové derivace, je možné změřit pouze veličinu 
jednu a integrací, resp. derivací dopočítat veličiny ostatní. Zatím se 
v praxi osvědčilo použití inerciálních triaxiálních akcelerometrických 
snímačů s rozsahem cca ±3 až ±5 g. Doporučujeme použití snímačů 
s frekvenčním rozsahem 0–1 000 Hz, protože v praxi jsou frekvence 
kmitání konstrukcí v oblasti desítek Hz. Při 
použití triaxiálních snímačů lze provést kon-
trolu výslednice tíhového zrychlení, využít 
střední hodnotu výslednice jako inklinometr 
a dopočítat hlavní směr kmitání. 

Akcelerometry je vhodné ke konstrukci 
přichytit silnou magnetickou příchytkou, 
která dovoluje snadnou montáž a změnu 
polohy. Výstupní signál ze snímače je nutné 
digitalizovat ve vhodném A/D převodníku 
s rozlišením alespoň 12 bit, s předřazeným 
antialiasingovým filtrem. Na obr. 12 je uve-
den příklad časového průběhu zrychlení ve 
třech měřených osách. Hlavní směr kmitání 
je prakticky shodný se směrem osy Z použi-
tého snímače. 

Pro zjištění frekvencí kmitání je vhodné 
provést Fourierovu transformaci (zpravidla 
FFT) a vykreslit frekvenční spektrum signálu 
[4].

Obr. 5. Zobrazení reakcí v ložiskách

Obr. 6.  Zobrazení průběhu totální deformace

Obr. 7. Zobrazení průběhu srovnávacího napětí

Obr. 8. První vlastní tvar kmitání s frekvencí 21,9 Hz (Doksany)

Obr. 9. Druhý vlastní tvar kmitání s frekvencí 44,5 Hz (Doksany)

Obr. 10. Projev samobuzených kmitů ocelové klapky na zvlněné hladině a přepadovém paprsku (Doksany)
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stav Efektivní hodnota rychlosti 
[mm.s-1]

Efektivní hodnota výchylky 
[µm]

A <1 <15

B 1–2 15–30

C 2–5 30–80

D >5 >80

Popis jednotlivých oblastí:
A. bez vibrací 
B. možný dlouhodobý provoz
C. neuspokojivé pro dlouhodobý provoz – nutná náprava – VÝSTRAHA
D. ohrožující stav – nutné odstavení – PŘERUŠENÍ PROVOZU

Tab. 1. Návrh tabulky pro vyhodnocení stavu konstrukce

Obr. 12. Časový průběh tří složek zrychlení

9  Vyhodnocení měření
Časový průběh pohybových veličin, zejména zrychlení, může obsa-

hovat větší množství frekvenčních složek. Pro posouzení jednotlivých 
případů je zapotřebí porovnávat stav konstrukce na základě jednoho 
integrálního kritéria, které bude zahrnovat celé spektrum signálu. 
Proto je v praxi běžně používána srovnávací efektivní veličina, která 
ve své podstatě odpovídá energii vibrací a která se nazývá mohutnost 
kmitání (hodnota RMS – Root Mean Square) a je stanovena vztahem

kde v(t) časově závislá rychlost 
vibrací

 vef výsledná efektivní hodnota 
rychlosti

 T doba vzorkování, která je 
rovna jedné nebo něko-
lika (zpravidla mnoha) 
periodám jakékoli hlavní 
frekvenční složky, z nichž 
se v(t) skládá.

Efektivní hodnotu lze stanovit nejen 
pro rychlost kmitání, ale rovněž pro 
výchylku nebo zrychlení. V některých 
případech je možné přisuzovat různým 
frekvencím různé váhy, které odpovídají 
např. vlivu na zdraví člověka.

Pro stanovení mezí klasifikace stavu 
zařízení vycházíme z velmi propracova-
ných metod vibrodiagnostiky rotačních 
strojů. Jako hodnotící kritérium je stano-
vena efektivní hodnota rychlosti vibrací. 
Pro oblast hydrotechniky doporučujeme 
stanovení mezních efektivních hodnot 
rychlosti vibrací uvedených v tab. 1.

Obr. 11. Projev samobuzených kmitů ocelové klapky na zvlněné 
hladině a přepadovém paprsku (České Vrbné)

Tato tabulka je sestavena na základě dosavadních zkušeností 
a s jejich rozšířením ještě může být upřesněna. V tabulce je uvedena 
nejen efektivní hodnota rychlosti, ale i efektivní hodnota výchylky při 
mezní frekvenci 10 Hz. Naopak u velmi vysokých frekvencí kmitání je 
doporučeno klasifikovat stav podle efektivní hodnoty zrychlení, s tím 
se ale u hydrotechnických konstrukcí prakticky nesetkáme. Protože se 
v případě vibrací hydrotechnických ocelových konstrukcí zpravidla 
jedná o velmi nízké frekvence, považujeme za rozumné snižovat mezní 
hodnoty efektivních rychlostí s klesající frekvencí. Vibrace se potom 
nebudou hodnotit dle efektivní rychlosti, ale správněji podle efektivní 
výchylky. Pro hodnocení přípustných limit vibrací pod mezní frekvencí 
10 Hz je vhodné využít graf na obr. 13.

Pro určení stavu konstrukce je vhodné i vyhodnocování časové 
změny vibrací se stanovením trendu. Dojde-li k výrazné změně trendu 
(zejména zrychlování velikosti vibrací v čase), lze poměrně spolehlivě 
předvídat výskyt poruchy, popř. provést plánovanou opravu. Pro tyto 
účely je potřeba zajistit kontinuální nebo periodické měření. Konti-
nuální měření je pro hydrotechnické konstrukce poměrně náročné, 
ale umožňuje detekci opotřebení např. ložisek, závěsů, pohybovacích 
mechanismů.

10  Příklady z praxe
Úkolem bylo změření kmitání ocelové konstrukce jezové klapky 

na jezu, provedení analýzy naměřených dat a posouzení, zda vlastní 
konstrukce uzávěru je vibracemi nepřiměřeně namáhána. První místní 
šetření prokázalo, že stav vibrací klapky je reprodukovatelný za dodr-
žení výšky přepadového paprsku. Slyšitelné pulzace odpovídaly tomu, 
že se bude jednat o nízkofrekvenční jev, proto jsme navrhli snímání 
mechanických vibrací pomocí akcelerometrů MEMS s připojeným 
data loggerem.

11  Klapka – České Vrbné
Měření proběhlo na levém jezovém poli, které je již přibližně dva 

roky v provozu po výměně původního hydrostatického uzávěru. Měře-
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Obr. 13. Znázornění vlivu frekvence na hodnocení stavu konstrukce

ní vibrací na klapce bylo prováděno při malé 
přepadové výšce (ve srovnání s výškou klap-
ky) s umístěním akcelerometru na rozrážeči 
na levé straně klapky. Při chvění konstrukcí 
dochází i ke zvýšenému hluku, proto byl 
měřen akustický tlak v místě přepadajícího 
paprsku. Naměřené hodnoty zrychlení byly 
vyhodnoceny pomocí FFT analýzy (tab. 2). 
Dominantní frekvence kmitání konstrukce 
a akustického tlaku při těchto podmínkách je 
26 Hz, viz obr. 14. Při této frekvenci kmitání 
konstrukce dochází k doprovodnému zvuko-
vému jevu – nežádoucímu zvýšení hlukové 
emise do okolí. 

12  Klapka – Doksany
Měření proběhlo na pravém jezovém poli, 

které je již přibližně rok v provozu po výmě-
ně původního válcového uzávěru. V úzké 
provozní oblasti vykazuje dutá ocelová 
klapka vibrace, hluk je slyšitelný v širším 
okolí a na přilehlých konstrukcích dochází 
ke znatelným vibracím. Tento nežádoucí stav 
se projevuje pouze za podmínky, že výška 
přepadového paprsku je přibližně 6–10 cm. 
Vibrace jsou patrné na volně přepadajícím 
paprsku, který se vlní – obr. 15.

Největších zrychlení je dosahováno kolmo 
na hradící plech. Dominantní frekvence kmitání konstrukce a akus-
tického tlaku při těchto podmínkách je 16,3 Hz – tab. 3.

Taktéž byly změřeny tlakové pulzace pomocí upraveného snímače 
relativního tlaku s integrovaným A/D převodníkem a komunikační 
jednotkou s USB rozhraním. Snímač byl zabudován v plastové 
ochranné trubce a ponořován do vody a zpět vynořován ke hladině. 
Tomu odpovídá časový průběh tlaku uvedený na obr. 16. Naměřené 
hodnoty byly nezávisle zkontrolovány pomocí ponorného tlakového 
snímače. Sada měření prokazuje propagaci kmitů do vody a vytvoření 
měřitelných tlakových vln. Frekvenční analýzou signálu je dokázáno, 
že tlakové pulzy ve vodě jsou opět s hlavní frekvencí 16,6 Hz.

13  Závěr
V textu jsou uvedeny příklady přístupů a postupů pro testování 

spolehlivosti a správné funkce jezového uzávěru – klapky. Za vhodné 
považujeme kombinovat jednotlivé postupy k dosažení spolehlivých 
výsledků vědeckého bádání. Pro předpokládané výsledky výzkumu 
byl zvolen postup, který efektivně a hospodárně zajistí kvalitní vý-
sledky.

Přínos matematického modelování je v možnosti zjistit fyzikální 
veličiny, které není možno jednoduše nebo spolehlivě zjistit konvenč-
ními metodami měření (např. napětí v konstrukci a místní deformace). 
Matematický výpočet vlastních tvarů a frekvencí konstrukce klapky je 
potřebný pro analýzu životnosti a spolehlivosti konstrukce. 

Vodní dílo České Vrbné bylo v roce 2011 modernizováno a již 
v prvních měsících užívání se objevily některé projekční nedostatky, 
které byly odstraněny v rámci zkušebního provozu. Klapky jsou velice 
náchylné na zavzdušnění prostoru pod klapkou při sklopeném uzá-
věru – negativní dopad je na statické a dynamické zatížení uzávěru. 
Na tomto vodním díle bylo dodatečnou stavební úpravou dobudo-
váno zavzdušňovací potrubí, které přispělo ke správné hydraulické 
funkci celého jezu. Tyto detaily se často dají odhalit a vyřešit již při 
výzkumných činnostech na hydraulickém modelu, pokud je takový 
výzkum prováděn. 

V průběhu rekonstrukce vodního díla Doksany se objevily nežádou-
cí doprovodné hlukové jevy při malých průtocích v toku a při malé 
přepadové výšce na jezovém uzávěru. Tento nepříjemný hluk vypro-
vokoval správce vodního díla k nápravě. Především bylo zapotřebí 
najít příčinu hluku a následně odstranit. Hluk v okolí jezu je způsoben 

Obr. 14. FFT analýza zrychlení a akustického tlaku

Obr. 15. Zrychlení – Doksany 

zrychlení Z rychlost Z výchylka Z frekvence Z

(m.s-2) (mm.s-1) (µm) (Hz)

efektivní efektivní efektivní  

1,374 7,5 45 25,4

Tab. 2. Výsledky měření a výpočtu dynamických charakteristik

zrychlení Z rychlost Z výchylka Z frekvence Z

(m.s-2) (mm.s-1) (µm) (Hz)

efektivní efektivní efektivní  

0,302 2,9 28 16,3

Tab. 3. Výsledky měření a výpočtu dynamických charakteristik

vh 7/2014 16



Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. září 2014. 
Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany A4, a to 
včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

vlastními kmity konstrukce ocelového uzávěru. Budicí silou je hyd-
rodynamické zatížení, které je ovlivněno tvarem hradící konstrukce. 
Odstranění nechtěného hluku se docílilo změnou přepadového pa-
prsku pomocí přídavných rozrážečů. Další velice zajímavou možností 
eliminace kmitání je rozladění budicí síly – rozdělení přepadajícího 
paprsku vody na menší nestejně veliké části. Odstranění nechtěného 
hluku se docílilo rozdělením přepadového paprsku pomocí instalace 
dalších rozrážečů. Tím došlo k přerušení chvění a eliminace kmitání 
vodního paprsku. V neposlední řadě lze vhodnou manipulací na jezu 
nežádoucí stav omezit na minimální časové období v průběhu pro-
vozu. Toto opatření lze jednoduše udělat, neboť vodní dílo Doksany 
je vybaveno dvěma poli, a tudíž je možno průtok převádět jedním 
nebo oběma poli v závislosti na velikosti průtoku (tato manipulace 
musí být v souladu se schváleným manipulačním řádem). Zamezení 
převádění průtoku při dané hladině, kdy se objevují nechtěné vibrace, 
je nejčastějším a nejjednodušším řešením používaným v praxi.

Poděkování: Tento článek vznikl za podpory grantu ministerstva vni-
tra VG20102014056 „Zvýšení spolehlivosti manipulačních uzávěrů“.
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Dynamic behaviour of flap gates (Nowak, P.; Králík, M.; 
Satrapa, L.; Brouček, M.)

Abstract
In water management engineering practice, we often encounter 

cases of undesirable vibration of steel structures. These vibrations 
usually not only induce annoying noise and adversely affect the 
surrounding area, but they are also dangerous in terms of negative 

effects on cyclic fatigue of material  in steel structures in the vicin-
ity. Flap gates suffer from flow-induced vibrations not only during 
increased flood situations, but especially during low or normal flow 
periods. Observation of vibrations during floods when the flap gates 
are lowered is relatively scarce. The aim of the completed research 
was to identify the operating states, i.e. positions of the gate and 
discharge, and parts of flap gate that are susceptible to undesirable 
vibrations. The use of flap gates presents in general many advantages 
such as even load distribution to the structure foundation; good 
performance in water table regulation; favorable hydraulic condi-
tions when the gate is lowered; savings of production material; and 
a desirable static effect. Still, the advantages are in contrast with 
the limited stiffness of a delicate construction. Proper description 
of the static and dynamic behavior of flap gates was studied in the 
laboratory on the physical model, on the mathematical model, and 
on the actual flap gate. Although certain merits and deficiencies 
can be attributed to both methods, a proper combination of differ-
ent scientific approaches could result in interesting and practically 
applicable conclusions.

Key words
flap gate – modeling – measurement of vibrations
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vaků plněných 
cemento-popílkovou směsí 
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Abstrakt
Tradičními strukturálními protipovodňovými opatřeními jsou 

zemní ochranné hráze, popř. povodňové zdi. Pro lokální ochranu 
s malou hrazenou výškou a zejména ve stísněných podmínkách 
a obtížně přístupném území byly v rámci výzkumného úkolu pod-
porovaného Technologickou agenturou ČR (TAČR) TA01021374 hle-
dány alternativní možnosti s cílem vyvinout, laboratorně posoudit 
a prakticky uplatnit jednoduše aplikovatelné prvky protipovodňové 
ochrany. Výsledkem vývoje jsou plněné tkaninové vaky koncipované 
jako liniové prvky instalované podél vodních toků, jako odsazené 
hráze, popř. jako prvky individuální protipovodňové ochrany. Tyto 
konstrukce sestávají z vaků různých tvarů, jež jsou vytvořeny z po-
lyethylenové tkaniny a následně plněny vhodnou směsí za použití 

speciálních čerpadel. Součástí vývoje bylo provedení četných labo-
ratorních zkoušek a testů. V článku jsou popsány výsledky vývoje 
těchto konstrukcí, jsou uvedeny možnosti použití vyvíjených prvků 
a vybrané mechanické a hydraulické charakteristiky použitých ma-
teriálů. Na obrázcích jsou prezentovány praktické příklady použití 
vakových konstrukcí na pilotních lokalitách. 

Klíčová slova
ochrana před povodněmi – ochranné hráze – tkaninové vaky – hyd-
raulický výzkum 

1  Úvod
V rámci tříletého výzkumného úkolu TAČR TA01021374 Nové 

technologie ochrany životního prostředí před negativními následky 
pohybujících se přírodních hmot byly vyvíjeny mimo jiné také vakové 
tkaninové prvky plněné směsmi na bázi kameniva, odprašků, písku, 
popílku atp., vhodnými pro potrubní dopravu čerpadly. Jde o prvky vy-
značující se relativně jednoduchou instalací, prostorovou adaptabilitou 
a variabilitou danou kombinací jednotlivých prvků – válců, které se na 
místě plní vhodnou směsí. Tyto prvky lze uplatnit jako liniové prvky 
osazované podél vodních toků, jako odsazené hráze, popř. jako prvky 
individuální protipovodňové ochrany. V řadě případů mohou být tyto 
konstrukce vhodnou alternativou tradičních ochranných hrází, popř. 

Obr. 16. Tlak a pulzace tlaku vody 
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V rámci výzkumného úkolu byla rovněž provedena řada laborator-
ních zkoušek a ověřovacích testů zaměřených na stabilní směsi. Šlo 
o stanovení receptur směsí, ověření objemové hmotnosti směsi, její 
pevnosti v tlaku po 7 a 28 dnech, posouzení chování vaků při různém 
způsobu zatížení vodou, tj. posouzení stability vaku, odvození pře-
padového součinitele při jeho přelévání a velikosti průsaků pod ním. 

Protipovodňová ochrana území je nejčastěji řešena formou zemních 
hrází, které při budování v souladu s normativními požadavky mají 
větší prostorovou a časovou náročnost. Povodňové zdi, které je v stís-
něných prostorech nahrazují, zase kladou zvýšené nároky na jejich 
zakládání a vlastní postup výstavby. Alternativním řešením mohou 
být nové technologie, jako jsou např. plněné vakové konstrukce [2].

2  Konstrukce vakových prvků
Navržené vakové dílce sestávají ze dvou základních prvků – velko-

objemového tkaninového vaku a plnicí směsi. Konečný konstrukční 
prvek je tvořen vakovým obalem naplněným směsí na bázi kameniva, 
odprašků, písku, popílku atp. Základním požadavkem je, aby bylo 
možné plnicí směs čerpat klasickým stavebním nebo speciálním čer-
padlem. To umožňuje plnění vaků na místě jejich budoucí instalace. 
Tak lze s relativně nízkými náklady a malým počtem pracovníků 
operativně budovat ochranné protipovodňové prvky přímo „na míru“ 
dané lokalitě. Volba typů vaků a směsí je odvislá od požadavku uživa-
tele, charakteru terénu a cílového určení. V případě protipovodňové 
ochrany jde o stabilní konstrukce instalované na upravený terén 
v místě uložení. 

Protipovodňové opatření se v dané lokalitě dle místních podmínek 
a požadované výšky sestavuje z jednotlivých vakových prvků, popř. 
jejich kombinací [1]. V současné době vývoj ukázal možnosti uplat-
nění následujících typických tvarů a uspořádání vakových prvků:
• Jednoduchý stabilní hadicový vak se vyrábí v provedení „jednotka“ 

(obr. 1), popř. „stavební prvek“. Tvoří jej válec o různých průměrech 
až do rozměru 750 mm, který je určen jako jednoduchá a relativně 
nízká protipovodňová ochrana. Maximální délka prvku je 25 m, 
přičemž prvky lze spojovat až do délky 300 m.

• Vak trojče se vyrábí v provedení „jednotka“, popř. „stavební prvek“ 
(obr. 2). Tvoří jej tři navzájem textilně propojené hadicové vaky 
s možností sestavení z jednoduchých vaků různých průměrů od 
0,35 m do 0,75 m a maximální výšce 1,2 m. 

• Stavebnicový vak „big bag“ je ve tvaru hranolovitých prvků růz-
ných rozměrů (obr. 3). Jeho rozšířením je uspořádání sestávající 

Obr. 1. Hadicový vak v provedení „jednotka“

protipovodňových zdí, a to jejich přijatelnou cenou, rychlostí instalace, 
minimálním zásahem do stávajícího prostředí a tvarovou adaptabilitou. 
V článku jsou uvedeny možnosti použití těchto konstrukcí zejména při 
budování nízkých liniových prvků protipovodňové ochrany ve stís-
něném a obtížně přístupném území. Stručně je uvedeno konstrukční 
uspořádání, jsou zmíněny vybrané charakteristiky použitých plnicích 
směsí. Současně jsou uvedeny praktické příklady použití vakových 
konstrukcí na pilotních lokalitách. 

Obr. 2. Vak „trojče“ v provedení „stavební prvek“ Obr. 3. Stavebnicový vak „big bag“
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Obr. 6. Srovnání estetiky vakových prvků po instalaci a po zatravnění (Olešnice na Moravě)

ze vzájemně spojených hranolů. Je určen pro sestavení liniových 
konstrukcí zejména v městských úsecích jako náhrada klasického 
pytlování. Demontáž vaků je jednoduchá s využitím běžné mani-
pulační techniky. 

• Ochranná kombinovaná hráz může být uspořádaná např. jako 
3x „trojče“ s rozměry 2 x 0,55 m, 1 x 0,65 m se zásypem zeminou 
(obr. 4) nebo v uspořádání s vnitřním vakem. 

• Vak matrace s  plošným rozměrem 2 x 4 m, který může sloužit pro 
ochranu, resp. zatěsnění prosakujících hrází (obr. 5). 
Kromě uvedených základních typů mohou být velkoobjemové 

vaky vyrobeny na míru v celé řadě dalších průměrů a délek. Vaky 
jsou uzpůsobeny pro plnění pomocí rukávcových plnicích ventilů, 
jež zajišťují též i odvzdušňování při plnění vaků.

3  Možnosti využití tkaninových vaků v oblasti vodního 
hospodářství 

Využití plněných vaků ve vodním hospodářství se nabízí pro bu-
dování stabilizačních prvků (patek, prahů) na vodních tocích, pro 
opevnění přelévaných líců hrází a jako alternativní řešení především 
při budování protipovodňových opatření, a to jak stabilních prvků 
například ve formě navýšení terénu v břehové linii, tak i mobilních 
prvků použitých v průběhu povodňových událostí. Možnosti využití 
vaků jsou následující:
• trvalé opatření – navýšení terénu, vytvoření ochranné hráze,
• trvalé navýšení hráze např. malé vodní nádrže nebo ochranné hráze,
• opevnění vzdušního líce, popř. zavázání zemních hrází při realizaci 

dodatečných bezpečnostních nebo nouzových přelivů, 
• opevnění koruny a vzdušního líce ochranných hrází při budování 

hrázových přelivů za účelem řízených rozlivů do záhrází,
• operativní opatření realizovaná v průběhu povodňových událostí.

3.1 Ochranné hráze
V případě stabilních konstrukcí lze vakové válce použít především 

ke zvýšení stávajícího terénu v břehové linii a vytvoření ochranných 
hrází. V omezené míře je lze použít též k navýšení stávajících ochran-
ných hrází. Pro konstrukce tohoto typu již byly v několika případech 
vakové konstrukce s úspěchem použity na pilotních lokalitách [5]. 
Výhodou je zejména rychlost výstavby, jednoduché zakládání, tvarová 
flexibilita a prostorová úspornost konstrukce. 

Použití plněných vaků pro konstrukce ochranných hrází nebo jejich 
navyšování předpokládá splnění požadavků kladených na tradiční 
ochranné hráze a povodňové zdi. To představuje zajištění stability 
konstrukce, možnosti údržby, napojení na případné objekty apod. 
Významné jsou z tohoto pohledu pevnostní a přetvárné charakteristiky 
výplně vaků. V případě navyšování ochranných hrází je třeba respek-
tovat možné dotvarování zemního násypu v podloží vaku. 

Pro lepší začlenění prvků do krajiny lze vakové konstrukce přesypat 
vrstvou zeminy, která po zatravnění zajistí dobrou estetickou funkci 
tohoto technického opatření (obr. 6).

3.2 Opevnění vzdušního líce zemní hráze
K opevnění vzdušního svahu hrází v místě hrázového přelivu, 

skluzu, popř. nouzového přelivu se tradičně používají betonové desky, 
vrstva zemního betonu, drátokamenné koše či prostý kamenný zához. 

Obr. 4. Kombinovaná hráz 3x „trojče“ v provedení se zásypem 
zeminou 

Obr. 5. Vak ve tvaru matrace 
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Jako alternativu lze použít na sebe ukládané stabilizované plněné 
vaky potřebné délky zajišťující potřebnou šířku přelivu. Ochrana 
proti porušení spojitosti povrchu ochranného pláště je zajištěna 
dostatečným vzájemným přesahem jednotlivých vaků (obr. 7), které 
mohou být v případě potřeby použity s modifikovaným elipsovitým 
průřezem. Tato konstrukce je schopna převést požadovaný průtok, 
odolá namáhání při přelévání jak od proudící vody, tak i od transpor-
tovaného materiálu. Prvky z plněných vakových konstrukcí uložené na 
násypu hráze splňují předpoklad dostatečně pružné (resp. poddajné) 
konstrukce respektující dotvarování zemního násypu. Výhodou může 
být rovněž tvarová adaptabilita vaků pro vybudování potřebného tvaru 
přelévaných prvků. Konstrukce je přiměřeně odolná jak z hlediska 
přelévání vodou, tak namáhání předměty unášenými vodou, jako 
jsou pláví, větve apod. Nezbytným předpokladem je dobré odvodnění 
prostoru za rubem opevnění a při patě svahu.

Povrch přelévaný pouze extrémními povodněmi lze rovněž opatřit 
krycí vrstvou humusu se zatravněním, kterou je v případě poškození 
v důsledku přelévání možné snadno a při nízkých nákladech opětovně 
doplnit. 

3.3 Náhrada pytlování
Mezi mobilní konstrukce, kde lze uvažovat s využitím plněných 

popílko-cementových vaků namísto klasického pytlování, lze zahr-
nout především opatření osazovaná v průběhu povodňových událostí:
• opatření na lokalizaci průsaků hrázemi,
• navýšení břehů, popř. ochranných hrází.

Při průsaku hrází a vyplavování zemního materiálu je třeba snížit 
hydraulický gradient podél průsakové cesty. Toho se dosahuje vybudo-
váním prstenců ze skruží, z pytlů s pískem nebo prostým nahrnutím 
zeminy okolo míst vysakování (obr. 8). Vhodnou alternativou může 
být vybudování dočasných prstenců nebo nízkých pomocných hrázek 
vytvořených plněnými vaky. Takováto konstrukce zajistí zvýšenou 
hladinu vody uvnitř prstence v místě vysakování, potřebné sníže-
ní hydraulického gradientu a tím omezení vyplavování materiálu 
z podloží, popř. tělesa hráze. Aplikace vyžaduje umístění vakového 
prvku vhodného tvaru v místě vysakování na terén a jeho stabilizaci. 
Pro stabilizaci ve většině případů postačí vlastní tíha vaku. Výhodou 

Obr. 7. Návrh opevnění vzdušního líce zemní hráze plněnými vaky 
v porovnání s opevněním válcovaným betonem 

Obr. 8 Způsoby ochrany před vyplavováním materiálu z podloží

Obr. 9. Zvýšení hráze pomocí pytlů naplněných zeminou

Obr. 10. Instalace obou typů vaků do měrného žlabu šířky 2,5 m

vakových konstrukcí je jejich tvarová adaptabilita a rychlá instalace 
bez namáhavého pytlování. 

Tradiční zvyšování terénu či hrází pytlováním je historicky nejpou-
žívanější metodou provizorní ochrany, která nicméně klade poměrně 
značné nároky na pracovní sílu. Instalace pískem plněných pytlů je 
poměrně pomalá a v řadě případů vzhledem k rozmáčenému terénu 
obtížná, často je ohrožena bezpečnost pracovníků. Tyto nevýhody 
do značné míry eliminuje použití vaků plněných vhodnou směsí. 
Důležité je zodpovězení otázky, jak bude dočasná hrázka odstraněna. 
Nabízí se buď možnost rozřezání válce po jeho zatuhnutí, nebo vy-
čerpání nezatuhlé, tzv. parkovatelné směsi. Ochranná konstrukce je 
znázorněna na obr. 9. Vaky jsou vhodné pro operativní vybudování 
delších úseků provizorních hrází na koruně stávající ochranné hráze, 
popř. podél břehové linie. Konstrukce může být vybudována jako 
samostatný válcový prvek nebo jako skládaná hrázová konstrukce. 
Šířka koruny navyšované hráze musí být obdobně jako při provádění 
pytlování dostatečná pro zvolený typ vaku. 
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Obr. 11. Tvar přepadového paprsku při přelévání obou typů vaků vodou při zkouškách stanovení součinitele přepadu za průtoku 200 l.s-1

Obr. 12. Závislost přepadového součinitele obou typů vaků na 
přepadové výšce

4  Základní parametry a vlastnosti stavebních prvků
Parametry stavebních prvků, jako je jejich rozměr a složení plnicí 

směsi, vycházejí z výrobních možností ve vazbě na podmínky lokality, 
kde mají být instalovány. Základní vlastnosti vakových prvků a kon-
strukcí byly stanoveny v rámci četných laboratorních testů. 

Jednotlivé tkaninové vaky lze zpravidla vyrobit v jednotlivých ku-
sech do délky 25 m, speciálně pak i v délkách 50 až 100 m. Podmínky 
lokality však mnohdy vyžadují delší souvislé pokrytí prvkem délky 
např. 100 m a více. V těchto případech se jednotlivé vaky spojují tzv. 
spojovacím prvkem a plní se najednou.

Jedním z klíčových požadavků podmiňujících praktickou apli-
kaci jsou plnicí směsi odpovídající svými mechanicko-fyzikálními, 
ekologickými, hygienickými a dalšími parametry. Plnicí směsi musí 
splňovat zejména pevnostní parametry, houževnatost, trvanlivost, 
otěruvzdornost a odolnost vůči klimatickým vlivům. Problematiku 
receptur směsí, jejich zkoušení, testování a volby optimální skladby 
komponent směsi řeší Koexpro Ostrava, akciová společnost, ve spolu-
práci s certifikovanými zkušebními ústavy. V rámci řešení úkolu TAČR 
byly definovány požadavky na plnicí směsi pro využití ve vodním 
hospodářství vycházející z domácí legislativy a z předpisů EU.

4.1 Specifikace vhodných druhů plniv a pojiv 
Výběr plniva a pojiva byl zaměřen na nevyužívané suroviny, které 

jsou vhodné pro vytvoření silikátového nízkopevnostního kompozitu. 
Jde o kamenivo frakce 0/4, kamennou drť/prach, ocelárenskou strusku, 
odprašky, propírku a popílek. Výzkum ukázal, že využití některých 
vláknitých materiálů, které by sloužily jako rozptýlená výztuž od-
povídajících parametrů, není z hlediska vyšší ceny účelné. Výběr 
plniva a pojiva záleží na použitém dopravním zařízení (vřetenové 
nebo pístové čerpadlo), způsobu plnění, možnosti využití místních 
zdrojů a na mechanických vlastnostech plnicí směsi v zatuhlém stavu. 

Laboratorně určená měrná hmotnost pevných příměsí se podle 
použitého materiálu pohybuje mezi 1,6 až 2,3 t.m-3. Objemová hmot-
nost zatuhlého materiálu po vysušení se pohybuje kolem 1,4 t.m-3 [3]. 
Mechanickou pevnost v zatuhlém stavu ovlivňuje především množství 
přidaného cementu při míchání směsi a druh popílku. Pevnost v tlaku 
zatuhlých směsí různých receptur se po 28 dnech pohybuje mezi 2 až 
16 MPa. Pro běžné účely protipovodňové ochrany je navrženo pou-
žití popílkocemenové směsi o měrné hmotnosti 1,8 [t.m-3] a pevnosti 
v tlaku 5 MPa [1].

4.2 Chování vakových konstrukcí při zatížení vodou
Pro praktické použití či projekční návrh vakových konstrukcí bylo 

třeba v rámci projektu určit jejich základní hydrotechnické parame-
try. Zatěžovací zkoušky byly provedeny v podmínkách Laboratoře 
vodohospodářského výzkumu při Ústavu vodních staveb FAST VUT 
v Brně [3]. Zkouškám byly podrobeny dva základní typy vaků, a to 
jednoduchý hadicový o průměru 0,68 m a vak typu trojče, jenž byl 
sestaven ze tří vaků o průměru 0,30 m. Laboratorní zkoušky se zabý-
valy především následujícími oblastmi: 
• posouzení stability konstrukce při různém stupni protiproudního 

vzdutí vody,
• stanovení součinitele přepadu při přelévání zkoušených vaků a 
• stanovení specifického průsaku pod vaky.

Oba typy vaků byly postupně instalovány napříč proskleným měr-
ným žlabem šířky 2,5 m a za pomoci vřetenového čerpadla naplněny 
cemento-popílkovou směsí (obr. 10). Objemová hmotnost použité 
směsi dosahovala po 28 dnech tuhnutí v suchém stavu 1,4 t.m-3. 
Měrný žlab je součástí hydraulického okruhu laboratoře s možností 
napájení vodou v rozsahu 0,15 až 210 l.s-1, přičemž měření průtoku se 
zajišťuje prostřednictvím dvou magneticko-indukčních průtokoměrů 
DN 40 a DN 250.

Pro zkoušky muselo být zajištěno, aby konstrukce vaků v žádném 
případě nespolupůsobila se skleněnými bočními stěnami hydraulic-
kého žlabu a současně byla zajištěna dokonalá nepropustnost spojů 
a jejich dostatečná pružnost. Tyto požadavky byly zajištěny tak, že při 
plnění vaků byla mezi ně a skleněnou stěnu žlabu vložena polystyré-
nová deska, která byla po zatuhnutí odstraněna a vzniklý prostor byl 
vyplněn těsnicím tmelem s vysokou roztažností. 

Po 28 dnech tuhnutí plnicí směsi byly vaky geometricky zaměřeny 
a na jejich omočený povrch byly osazeny terče, které sloužily pro 
stanovení možných posunů konstrukce při zatížení vodou.

První série zkoušek se týkala stability vakových konstrukcí při za-
tížení vodou, a to ve třech po výšce rovnoměrně volených úrovních 
protiproudně vzduté vody. Vzhledem k dostatečné pevnosti plnicí 
směsi a tíze vaků nedošlo k měřitelným vertikálním či horizontálním 
posunům. V případě zkoušek stability byly konstrukce obou typů vaků 
uloženy na betonovém hlazeném povrchu měrného žlabu, čemuž 
odpovídá příslušné statické a dynamické tření. Oba typy vakových 
konstrukcí vyhověly z hlediska požadavků na stabilitu proti posunu 
a překlopení. 

Oba typy vaků byly následně podrobeny přelití vody (obr. 11). 
Z hlediska jejich dlouhodobé polohové stability za těchto zkoušek 
nebyl pozorován měřitelný vertikální nebo horizontální posun. Ná-
sledně byl u obou vakových konstrukcí stanoven součinitel přepadu 
m pro rozsah průtoků Q = 30 až 210 l.s-1 s tím, že přepadová výška h 
vztažená k průměrné úrovni koruny byla měřena v dostatečné proti-
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proudní vzdálenosti od vaku. Hodnota přepadového součinitele byla 
stanovena ze vztahu:

  (1)

kde b je šířka měrného žlabu a přítoková rychlost v0 je definována 
výrazem:

  (2)

S je plocha průtočného průřezu vody vzduté protiproudně před 
zkoušenou konstrukcí stavební výšky H. Výsledné hodnoty přepado-
vých součinitelů zobrazené v závislosti na přepadové výšce v rozsahu 
h = 0,05 až 0,14 m pro oba typy vakových konstrukcí jsou patrné 
z grafu na obr. 12. Pro hadicový vak průměru 0,68 m se hodnoty 
součinitele přepadu pohybují mezi m = 0,34 a 0,37. U vaku typu 
trojče lze hodnotu součinitele přepadu očekávat mezi m = 0,31 a 0,36. 
Naměřené hodnoty byly proloženy funkčními závislostmi, které z hle-
diska věcné přesnosti relativně dobře vystihují závislost přepadového 
součinitele na hodnotě přepadové výšky. Součinitel přepadu odpovídá 
konkrétnímu provedení vaků, výraznou změnu hodnot součinitele 
přepadu nelze při praktické instalaci vaků očekávat.

Zkoušky pro stanovení velikosti specifického průsaku byly prove-
deny při třech úrovních hladiny vody vzduté protiproudně před vaky. 
Čas t každé zkoušky byl vždy minimálně 14 hodin. Měření průsaků 
bylo provedeno tak, že na začátku každé zkoušky se zaznamenala 
hodnota proteklého objemu na vyhodnocovací jednotce indukčního 
průtokoměru DN 40. Po 14 hodinách řízeného doplňování vody se 
následně tato hodnota odečetla od hodnoty konečného proteklého 
objemu V. Bylo tak možné stanovit průměrnou hodnotu průsaku Qp 
během příslušných 14 hodin. Hodnota specifického průsaku [l.(s.m)-1] 
na jednotku šířky b žlabu se stanoví ze vztahu:

 (3)

Velikosti odvozených specifických průsaků q vakovými konstrukce-
mi pro jednotlivé úrovně hladiny určené dle vztahu (3) jsou uvedeny 
v tab. 1. 

Průsak se realizoval především na styku s betonovým dnem hydrau-
lického žlabu, průsak vlastní konstrukcí mezi jednotlivými vakovými 
prvky lze prakticky zanedbat.

5  Závěr
V článku jsou popsány dosavadní výsledky vývoje tkaninových 

vaků plněných cemento-kamennými (popílkovými) směsmi. Jsou uve-
deny jednotlivé typy vyvíjených prvků, možnosti jejich použití a vy-
brané mechanické a hydraulické charakteristiky použitých materiálů. 

Průzkum u správců vodních toků spolu s výsledky aplikací na pilot-
ních lokalitách ukázaly, že nejnadějnějším způsobem využití nových 
technologií jsou stabilní konstrukce plnící funkci protipovodňové 
ochrany (odstavec 3.1). Ty mohou s výhodou najít uplatnění zejména 
v případech nižších hrazených výšek s umístěním podél vodních toků 
ve stísněných podmínkách. Vhodnou ochranou plněných válců, která 
zajistí také lepší začlenění do přírodního prostředí, je oboustranný 
přísyp vakové konstrukce místní zeminou.

Širší možnosti využití jsou podmíněny podrobným projekčním 
rozpracováním technologie uložení konstrukce v různých podmín-
kách a pro různé typy ochranných prvků a návrh postupu ukládání 
a stabilizace vaků při jednotlivých konstrukčních uspořádáních. 
Větší tvarová variabilita pro využití v místech s nerovným nebo 
členitým terénem je dalším předpokladem pro širší využití vakových 
konstrukcí. U vyšších hrazených konstrukcí (obr. 4) je třeba v rámci 
projektové dokumentace posoudit geologickou skladbu podloží z hle-
diska jeho únosnosti a také ve vztahu k proudění podzemní vody pod 
hrází a možnému prolomení podloží a ohrožení stability konstrukce. 
V případě použití popílků musí být ve spolupráci s jejich původcem 
(elektrárna nebo teplárna) zjištěn možný výluh a navrženo adekvátní 
opatření, aby se zabránilo případné kontaminaci vod.

Vývoj a praktické aplikace na pilotních lokalitách ukazují, že použití 
uvedených nových technologií může přinášet výhody spočívající pře-
devším v rychlé instalaci konstrukce a v nižších nárocích na lidskou 
práci. Pilotní investiční záměry vypracované pro vybrané lokality 
(Olešnice na Moravě, Svojanov, Bernartice) prokázaly ve srovnání 
s tradičními typy opatření podstatnou finanční úsporu. Výhodou 

Hadicový vak o průměru 0,68 m Vak typu trojče složený ze tří vaků 
průměru 0,30 m

Z Q Z Q

[m] [l.(s.m)-1] [m] [l.(s.m)-1]

0,442 18,8.10-3 0,532 11,4.10-3

0,295 9,1.10-3 0,355 5,9.10-3

0,147 5,3.10-3 0,177 2,3.10-3

Tab. 1. Velikost specifického průsaku oběma typy vakových kon-
strukcí

jsou také menší požadavky na zábor půdy, vedení trasy vakových 
konstrukcí lze přizpůsobit stávající vzrostlé vegetaci, což vede ke 
snížení počtu káceným stromů.

Poděkování: Článek obsahuje výsledky řešení výzkumného projektu 
TAČR ev. č.TA01021374 Nové technologie ochrany životního prostředí 
před negativními následky pohybujících se přírodních hmot a speci-
fického výzkumu VUT v Brně č. FAST-S-13-2056.
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The use of fabric bags filled with cement-fly ash mixtures 
in water management (Julínek, T.; Pařenica, J.; Říha, J.; 
Žoužela, M.)

The paper describes the newly developed easily applicable flood 
protection arrangements that in certain cases could be used instead 
of traditional structural flood control measures. The newly devel-
oped structural elements consist of fabric bags of various shapes 
filled with appropriate mixture containing cement and aggregates 
like sand, dust, ash, etc. using special pumps. The potential use is 
for flood levees and parapet walls, as an alternative to the tradi-
tional sandbags, lining of surfaces exposed to overflowing and also 
as a revetment of small water courses. Part of the research was the 
laboratory testing of materials and elements to determine selected 
mechanical properties (density, strength) and resistance when sub-
jected to static and dynamic impact of water flow. The most suitable 
application of the developed alternative is to substitute traditional 
smaller levees up to the height of 1.5 m in spatially limited areas 
with a difficult access. The advantage is spatial adaptability, eco-
nomical effectiveness, saving time and workforces.

Key words
flood protection – levees – fabric bags – hydraulic research

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. září 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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Možnosti řešení území 
Praha – Kunratice jih 
a obnovení protipovodňové 
a rekreační vodní nádrže 
„Královský rybník“
Svatopluk Matula, Jaromír Myška a František Doležal

Abstrakt
Článek se zabývá řešením území Praha 

– Kunratice jih komplexně z vodohospodář-
ského, urbanistického i ekologického hledis-
ka. Ukazuje možné varianty lokování vodní 
nádrže, která by sloužila nejen k účelům pro-
tipovodňové ochrany, ale také jako významný 
urbanistický a krajinný prvek, začleněný do 
biokoridoru. Nemalý význam má také mož-
né rekreační využití nádrže – obnoveného 
Královského rybníka. V článku je uvedeno 
celkem 5 možných variant řešení a na základě 
rozboru dostupných historických podkladů, 
hydropedologického průzkumu a hydrogeolo-
gických, vodohospodářských, urbanistických 
podkladů, dále také platného územního plánu 
je navržena jedna varianta jako nejvhodnější. 
Obnovou bývalého Královského rybníka, 
i když na podstatně menším území, než byl 
rybník původní, by vznikla hodnotná vod-
ní nádrž, plnící několik důležitých funkcí 
v daném území.

Klíčová slova
vodní nádrž – vodoteče – krajina – hydro-
pedologický průzkum – hydrogeologický 
průzkum – historické mapy – urbanistické 
řešení – územní plán

1.  Úvod
Na základě zadání ÚMČ Kunratice byla 

v roce 2011 zpracována kolektivem autorů 
Myška, Matula, Doležal ověřovací studie 
s názvem: Kunratice – Jih, ověřovací studie 
možností, návrh vodní nádrže „Královský 
rybník“ [1]. Studie se komplexně zabývá pro-
storem jižně od Kunratic vymezeným stávající 
výstavbou na severu a na jihu komunikací 
Kunratická spojka s připojením prostoru vod-
ní nádrže Rezerva na jihozápadě. Podstatnou 
součástí studie je vodohospodářská proble-
matika, která je předmětem tohoto článku. 
Přehled o zájmovém území a jeho současných 
vodotečích je na obr. 1.

V historii, ale zejména pro budoucí využití 
území mají vodoteče pro toto území zásadní 
význam. Celkovou hydrologickou bilanci vod 
[2] nelze vztahovat pouze na řešené území, 
ale na území širšího okolí, protože zákonitos-
ti povrchového a podpovrchového přítoku 
a odtoku nekopírují pouze vymezené území. 
Pro bilance vod, a to zejména atmosférických 
srážek a povrchových vod, které se vyskytují 
v určitém časovém intervalu v řešeném úze-
mí, je proto rozhodné nejen řešené území, 
ale zejména i širší území, ze kterého voda do 
řešeného území přitéká, tedy povodí všech 
vodotečí, které do řešeného území přitékají. 

V našem případě se jedná zejména o povodí Vesteckého potoka a jeho 
přítoků a o povodí potoka Olšanského včetně jeho přítoků. Situace 
jednotlivých povodí potoků je schematicky na obr. 2.

2.  Historický vývoj vodotečí a soustavy nádrží v území
Podle historických pramenů, především mapa tzv. Müllerova ma-

pování, list č. 13 z roku 1720 prezentuje velký rybník (snad s názvem 
Královský) jižně pod Betání (Bethanie). Rybníky Olšanský a Šeberák 
možná neexistovaly, nebo nejsou zakresleny – viz obr. 3.

Pozdější mapa I. vojenského mapování, Čechy, list č. 124 z 18. sto-
letí na obr. 4 jasně uvádí na stejném místě poměrně rozlehlý rybník, 
snad Královský, který dosahoval až k Betáni a byl zhruba 3x větší 
než rybník Šeberák, dále pak směrem po toku od velkého rybníka je 
soustava tří malých rybníčků. Na mapě jsou také zakresleny rybníky 

Obr. 1. Rozsah řešeného území jižně od Kunratic (ohraničeno fialovou barvou), současný 
stav a názvy vodotečí – vyznačeno modře (převzato z podkladů Doležala a Matuly, 2011 – 
nepublikováno)

Obr. 2. Schematické hranice povodí vodotečí ovlivňujících zájmovou lokalitu: 1 – povodí 
Libušského potoka, 2 – povodí Vesteckého potoka  nad plánovanou nádrží U Jahodárny, 
3 – povodí Vesteckého potoka pod plánovanou nádrží U  Jahodárny, 4 – povodí Olšanského 
potoka, 5 – část povodí Kunratického potoka, 6 – část povodí  Jesenického potoka
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Olšanský a Šeberák, které jsou situačně i velikostně velmi podobné 
jako v současnosti. Rybníky byly vzájemně propojeny a tvořily promy-
šlenou soustavu. Také je vidět původní rybník „U tří svatých“ severně 
od Královského rybníka pod nynější Dobronickou ulicí a malý rybník 
severně od Betáně, který byl napojen na Královský rybník. Zajímavostí 
tedy je, že Královský rybník byl dotován jak z jihu, tak i ze severu. 
Rybníček zcela jižně od Královského rybníka s odtokem do tohoto 
rybníka je totožný s pravděpodobně dnes již devastovaným rybníčkem 
nad nádrží Rezerva. 

Během konce 18. či počátkem 19. století došlo pravděpodobně 
k zániku Královského rybníka i soustavy malých rybníčků po toku 
pod ním a na mapách II. vojenského mapování z let 1836–1852 již 
rybniční soustava neexistuje – viz obr. 5. 

Výše zmiňovaný rybníček jižně od současné nádrže Rezerva je i na 
mapě II. vojenského mapování zakreslen a byl pravděpodobně funkční 
až do výstavby nádrže Rezerva.

3.  Stávající vodní nádrže v lokalitě
Kromě rybníků Šeberák a Olšanský je 

v lokalitě situována také vodní nádrž Rezerva, 
jižně od Kunratické spojky, jejíž silniční těleso 
tvoří hráz nádrže. Nádrž byla vybudována 
na bažinatém místě nedlouho po výstavbě 
Kunratické spojky, asi kolem roku 1978. 
Celkový přehled umístění nádrží uvádí pře-
hledně obr. 6.

Nádrž Rezerva měla sloužit pro zachycení 
srážkových vod z areálů stavebních dvorů, 
přilehlých k její východní straně, je v sou-
časnosti vypuštěna. Její obvykle zatopená 
plocha byla 2,1 ha, maximální zatopená plo-
cha 2,72 ha, maximální akumulační objem 
je asi 25.103 m3, maximální objem 47,5.103 
m3. Maximální hladina se předpokládá na 
kótě 297,00 m n. m., převýšení koruny hrá-
ze 1,20 m. Hráz má nefunkční a poškozený 
požerák a spodní výpustní potrubí 2x DN 
1000. Projekt na rekonstrukci je zpracován, 
existuje také stavební povolení na celkovou 
rekonstrukci. 

Malý rybníček pod Rezervou, uváděný také 
na historických mapách, byl napájen z prosto-
ru luk a polí východně od Písnice historicky 
přirozenými strouhami, později, po provedení 
odvodnění zemědělských pozemků v 50. a 60. letech 20. století, me-
lioračními odpady. V době výstavby stavebních dvorů východně od 
Rezervy měly být tyto drenážní systémy podchyceny a zaústěny do 
rybníčku, jak tomu bylo původně po výstavbě systematické trubní 
drenáže polí. V současnosti jsou vody vedeny přerušeným příkopem 
podél západního okraje stavebních dvorů a do potoka, protékajícího 
dnem vypuštěné nádrže Rezerva. 

Informace o době vzniku rybníků Olšanský a Šeberák nebylo možno 
dohledat, s jistotou však lze tvrdit, že existovaly již kolem poloviny 
18. století (1764–1768), kdy tvořily součást rybniční soustavy (obr. 4). 
Olšanský rybník je průtočnou vodní nádrží, jeho rozloha je 4,4 až 
4,59 ha, objem asi 69 000 m3, při maximální hladině 76 000 m3 vody. 
S velkou pravděpodobností jde o prohloubenou a navýšením hráze 

Obr. 3. Müllerovo mapování (1720), list č. 13 – výřez Obr. 4. Mapa I. vojenského mapování, (1764-1768), Čechy, list 
č. 124 – výřez

Obr. 5. Mapa II. vojenského mapování (1836–1852), Čechy, mapový 
list O_9_II – výřez

Obr. 6. Lokace jednotlivých vodních nádrží: nepopsaná nádrž pod Kunratickou spojkou je 
Rezerva, označení jako bažina pod Rezervou je původní historický rybníček na prameništi 
a malá nádrž pod ní je usazovací nádrž

rozšířenou přirozenou vodní nádrž na toku Olšanského potoka. Tok 
pod výtokem z rybníka byl zatrubněn do DN 600 v délce cca 200 m 
a odtéká do otevřené vodoteče a dále do rybníka Šeberák.

4.  Platný územní plán lokality
V současné době je v platnosti pro řešené území jediný právně 

relevantní územně plánovací dokument, a to Územní plán sídelního 
útvaru hlavního města Prahy. 

Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy, schválený 
usnesením č. 10/05 je platný se všemi pořízenými změnami ÚP SÚ hl. 
m. Prahy. V současnosti je tedy platný územní plán ve znění (stavu) 
k datu 17. 6. 2010. Výkres funkčního a prostorového využití ploch 
v platném územním plánu je na obrázku 7. 
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Dle platného územního plánu jsou v území 
situovány tyto funkční plochy (definice ploch dle 
Opatření obecné povahy č. 6/2009), z nichž jsou 
z vodohospodářského hlediska velmi důležité 
plochy určené pro 5a) VOP a 5b) SUP:

5a) VOP – vodní toky a plochy, plavební kanály
Funkční využití: Vodní toky, plochy a přístavi-

ště. Drobná zařízení sloužící pro obsluhu spor-
tovní funkce vodních ploch. Stavby a zařízení 
(související s vymezeným funkčním využitím).

Doplňkové funkční využití: Doprovodná zeleň, 
trvalé luční porosty.

Výjimečně přípustné funkční využití: Zařízení 
sloužící pro provozování vodních sportů, plo-
voucí restaurace.

 5b) SUP – suché poldry. Přírodní území 
určená k občasné retenci povrchových vod.

Funkční využití: Zeleň, trvalé luční porosty.
Doplňkové funkční využití: Drobné vodní 

plochy, pěší komunikace a prostory, cyklistické 
stezky.

Výjimečně přípustné funkční využití: Není 
stanoveno.

Platný územní plán sídelního útvaru hlavního 
města Prahy obsahuje samozřejmě řadu dalších 
výkresů. V našem případě je důležitý výkres 
s vodohospodářskými informacemi (obr. 8), kde 
jsou vyznačeny plánované i stávající vodoteče 
a vodní plochy.

V roce 2009 byl vyhotoven tzv. Koncept nové-
ho územního plánu, ke kterému v současné době 
probíhá vyhodnocování připomínek. Z tohoto 
konceptu je pro vodohospodářská řešení zajíma-
vý výkres rozsahu záplavových území (obr. 9), 
která jsou vykreslena odlišně proti platnému 
územnímu plánu (viz obr. 7) a jinak je stanoven 
rozsah záplavového území, které je zde rozšířeno 
zejména v ploše severovýchodně od křižovatky 
Vídeňské a Kunratické spojky. V tomto konceptu 
není zobrazena plocha SUP kolem nádrže U Ja-
hodárny.

5.  Možnosti situování nové vodní 
nádrže

Pro hledání optimálního situování plánované 
vodní nádrže, respektive náhrady za v platném 
územním plánu uváděnou plánovanou nádrž 
U Jahodárny, mají velký význam především 
morfologie terénu, geologické, hydrogeologické 
a hydropedologické poměry ve vybraném místě. 
Samozřejmě, důležité je i hledisko krajinářské, 
ÚSES a další. Jak je dobře známo, vodní nádrže 
plní současně řadu důležitých funkcí v krajině 
i na vodním toku, z nichž nezanedbatelné jsou 
protipovodňová ochrana, retence vody v krajině, 
působení jako součást biokoridoru, případné 
rekreační využití a další. 

Z následných obrázků, dokumentujících 
terénní reliéf v řešeném území a jeho okolí 
(obr. 10 a 11), je patrné místo mělké mísovité 
prohlubně (obr. 10), kde byl v minulosti s velkou 
pravděpodobností situován rozlehlý Královský 
rybník. Prostor je svírán ze severu návrším, kde 
v minulosti, zřejmě kvůli menším potížím se 
zamokřením a možná i z důvodu lepší obrany 
a rozhledu, byla situována Betáňská tvrz, později 
hostinské stavení na cestě z Prahy do Vídně. 
Od mělké terénní prohlubně terén směrem 
severním plynule průběžně stoupá, mezi tímto 
návrším a vyvýšeninou kolem Betáně je úzké 
hrdlo, kterým je snížený prostor otevřen ve 
směru na východ a slouží vodoteči směrem do 
rybníka Šeberák. Rozhodně velký terénní zásah 
se v prostoru odehrál v souvislosti s výstavbou 
masokombinátů v Písnici (dnes vietnamská trž-
nice SAPA), kde byl terén srovnán do vodorovné 

Obr. 8. Výkres vodního hospodářství, kde je uvedena plánovaná nádrž U Jahodárny 
(VOP – modře) i suchý poldr v části bývalého Královského rybníka (VOP – žlutě) a nádrž 
Rezerva pod Kunratickou spojkou (VOP – bez uvedení jména)

Obr. 9. Koncept územního plánu z roku 2009 – výkres vodního hospodářství 

Obr. 7. Platný územní plán – výkres využití ploch v platném územním plánu
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roviny a prostor části výše zmíněné prohlubně s bývalým Královským 
rybníkem zavezen. Výška navážky ve východní části dosahuje odha-
dem až ke třem metrům, možná i více. Těmito úpravami byla zasypána 
mělká údolní prohlubeň přivádějící sem vody z prostoru jižně od 
historické zástavby Libuše i několik pramenných míst (jak napovídá 
původní místní název U studánky, který je dosud na některých ma-
pách). Stav kolem roku 2000 je zachycen na obr. 11.

Ostatní zásahy do přirozeného terénního stavu již tak závažné 
nebyly (situování Kunratické spojky, odvodnění stavebních dvorů 
jižně od Kunratické spojky a s tím spojené úpravy toků potoků). 
Výše uvedené skutečnosti (kromě dalších faktů) mají pochopitelně 
velký význam pro situování vodní nádrže. S ohledem na územní 
plán je možné vodní nádrž situovat do dvou míst. Je to místo zbytku 
bývalého Královského rybníka a místo U Jahodárny. Obě lokality jsou 
územním plánem vyhrazeny pro vodohospodářské využití pro nádrž 
a pro suchý poldr i jako biokoridor a prostor pro zeleň. Otázkou je, 
která ze dvou lokalit je vhodnější pro nádrž a která pro suchý poldr. 
Místo plánovaného suchého poldru (v místě bývalého Královského 
rybníka) v úrovni + 290–291 m n. m. má stejnou nadmořskou výšku 
jako plánovaná nádrž U Jahodárny, má však přirozeně uzavřený tvar 
pro nádrž, jejíž hráz by mohla tvořit ulice Vídeňská. Plánovaná nádrž 
U Jahodárny by musela být s hrází komplikovaně tvarově, hloubkově 
i prostorově vytvářenou a navíc v této lokalitě nejsou pro ni vhodné 
geologické a hydrogeologické podmínky. Prostor plánovaného suché-
ho poldru v místě bývalého Královského rybníka se jeví jako lepší 
lokalizace pro nádrž, kde by rozlivová plocha měla volný prostor 
jižně od daného místa, a tento prostor je vhodný hydropedologicky, 
hydrogeologicky, složením zemin lokality i možnostmi postavit 
větší, hlubší, krajinářsky i ekologicky lépe využitelnou vodní nádrž, 
vzdálenější od obytné zástavby.

Proto vznikla myšlenka umístit plánovanou vodní nádrž do místa 
bývalého Královského rybníka (v menším rozsahu, než byl původní). 
V uvedené lokalitě se také nenacházejí povrchy a porostní formace, je-
jichž zatopení by bylo nepříznivé z hlediska ochrany přírody a krajiny.

Dle výsledků fundovaného hydrologického odhadu Doležala, 2011 
[3] a na základě všech dosud dostupných podkladů včetně předcho-
zích studií a podkladů z ČHMÚ byly stanoveny vhodné parametry 
pro variantu Královského rybníka (Matula, 2011, [4]). Plocha rybníka 
může být v této lokalitě o rozloze teoreticky až 12 ha (pro srovnání: 
rybník Šeberák 9,6065 ha, Olšanský rybník 4,678 ha, RN Rezerva 
1,8621 ha, navrhovaná nádrž U Jahodárny 5,8858 ha). Při tomto 
řešení by byl prostor plánované nádrže U Jahodárny ponechán jako 
suchý poldr.

Základní parametry případně obnoveného Královského rybníka jsou 
tyto: kóta hladiny zásobního prostoru: 292 m n. m., kóta hladiny re-
tenčního prostoru: 292,5 m n. m., zásobní objem: 127 000 m3, retenční 
objem: 122 000 m3, minimální odtok z nádrže: 3 l/s za předpokladu 
převedení zbylé části Vesteckého potoka k napájení nádrže. 

6.  Vodohospodářské a krajinářské řešení obnovení 
Královského rybníka

Vodohospodářské řešení lokality má splňovat a zajistit protipovod-
ňovou ochranu území i zlepšit stav vodotečí v celém území Kunra-
tického potoka a jeho přítoků. Kunratický potok protéká rybníkem 

Šeberák, Kunraticemi, pokračuje do Krče a dále cestou napájí několik 
rybníků. V Braníce se vlévá naprosto nevhodně zatrubněným úsekem 
do Vltavy. V případech mimořádných hydrologických situací jde 
o vodní tok, který po celé své délce může při povodňovém stavu způ-
sobit značné škody i ohrožení občanů v území podél toku. Stávající 
situaci nelze posuzovat bez návaznosti na přítoky na horním toku, 
což jsou potoky Vestecký a Olšanský. Celé území Vestce a jeho okolí 
je v posledních letech významně zastavováno jak bytovou, tak prů-
myslovou zástavbou a novými komunikacemi. Při výstavbě dochází, 
bohužel, k výrazným a mnohdy nevhodným zásahům do stávajících 
vodotečí, mění se jejich vodnost, směr toku a vlivem odvodu dešťo-
vých vod z rozsáhlých střech a ploch v území i reakce toků např. na 
přívalové deště. V posledních desetiletích bylo také provedeno několik 
vážných negativních zásahů do existujících vodních nádrží a toků 
(např. vypuštění a devastace historického rybníčku nad Rezervou 
i nádrže Rezervy, převedení toku Vesteckého potoka směrem do potoka 
Olšanského u motelu U krbu ve Vestci drenážním úpadem a další). 
Dochází také k extrémnímu znečišťování Olšanského potoka za obcí 
Vestec, kde na malou čistírnu odpadních vod u mrazíren Vestec byla 
připojena nová výstavba RD Vestce, a splašky, zbavené jen hrubých 
nečistot, odtékají do Olšanského potoka a postupně velmi silně zne-
čišťují rybníky Olšanský a Šeberák.

Vlastní řešené území, kde se počítá s návrhem a posouzením nové 
lokalizace obnoveného Královského rybníka s funkcí protipovodňo-
vé, retenční a případně i rekreační nádrže, je v této studii vymezeno 
na západě areálem SAPA, na severu obytnou zástavbou při ulicích 
Hornická, Na Jahodách, U Javoru, Nad Rybníčky, na východě ulicí 
K Šeberáku a jihu Kunratickou spojkou. Pro toto území bylo navrženo 
variantní řešení oproti v současnosti platnému územnímu plánu a kon-
ceptu nového územního plánu hlavního města Prahy. Byl proveden 
rozbor a návrh vodohospodářských řešení a děl včetně orientačních 

Obr. 10. Morfologie terénu zájmového území v původním, přírodním 
stavu

Obr. 11. Morfologie terénu zájmového území po antropogenním 
zásahu – po výstavbě v minulém století

SONDA – 
opakovaná 
měření

Nasycená hydraulická vodivost K 
podle jednotlivých postupů (m s-1)

Ernstův vzorec Kirkhamův  
vzorec 

Hvorslevův  
postup 

KS1 – 1 4,6  10-6 4,3  10-6 8,3  10-6

KS1 – 2 5,2  10-6 5,2  10-6 1,0  10-5

KS2 – 1 6,9  10-6 6,9  10-6 1,5  10-5

KS2 – 2 6,9  10-6 6,6  10-6 1,6  10-5

KS3 – 1 1,7  10-6 1,6  10-6 1,7  10-5

KS3 – 2 1,8  10-6 1,4  10-6 1,5  10-5

Tab. 1. Přehled hodnot nasycených hydraulických vodivostí K

SONDA Datum a hloubky k hladině od terénu v cm  
v jednotlivých dnech 

7. 2. a 10. 2. 2011 16. 2. 2011 13. 3. 2011
KS1 24* 39 50

KS2 17 13 18

KS3 50 50 57

Tab. 2. Hloubky podzemní vody v sondách KS1, KS2 a KS3
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výpočtů množství vod a stanovení případných 
potřebných vodních a rozlivových ploch. 
Studie neměla za cíl zpracovat detailní návrh 
nádrže, její tvarování břehů, umístění mělko-
vodních zón atd., ani zpracovat detailní projekt 
výstavby nádrže a její manipulační řád.

6.1. Hydropedologický, hydrogeologický 
a hydrologický průzkum

Pro obě lokality byly vyhledány archivní 
materiály dostupných historických, geolo-
gických, hydrogeologických, hydropedologic-
kých a hydrologických informací. Na základě 
studia uvedených podkladů bylo v únoru 
a březnu 2011 přistoupeno k doplňkovému 
hydropedologickému průzkumu, který se sou-
středil na místo původního Královského ryb-
níka. Byly provedeny tři vrtané sondy, KS1, 
KS2, KS3 o průměru 10 cm a celkové hloubce 
kolem 180 cm pod terénem (označení 1, 2 a 3 
v obr. 12), byly odebrány vzorky zemin, byla 
sledována poloha naražené i ustálené hladiny 
podzemní vody v sondě i směr proudění pod-
zemní vody, byly měřeny nasycené hydrau-
lické vodivosti. Detailní výsledky průzkumu 
uvádějí Myška et al., 2011 [1].

Nasycené hydraulické vodivosti K, určené 
různými postupy, jsou přehledně uvedeny 
v tabulce 1. Podle dříve platné ČSN 721020 
[5] lze zeminy ve všech případech slovně 
řadit jako: Propustná zemina (podle normy 
jde o K v řádu 10-4 až 10-6).

Piezometrické úrovně ustálené hladiny 
podzemní vody (kolísání hladin podzemní 
vody) a výsledky jsou uvedeny v tabulce 2.

Období mezi 7. 2. 2011 a 13. 3. 2011 bylo 
zcela bez sněhových i dešťových srážek a po 
odtání sněhu v lednu 2011. U sondy KS1 se 
jeví větší závislost na atmosférických sráž-
kách, u sond KS2 a KS3 je indikován spíše 
setrvalý stav, který může naznačovat stálejší 
přítok podzemní vody, do sondy KS3 ve 
směru od Rezervy a u KS2 od Písnice. Mě-
ření korespondují se situací, zobrazenou na 
následném výřezu hydrogeologické mapy 
v lokalitě bývalého Královského rybníka 
a jeho okolí (obr. 13). 

Výsledky sledování pohybu podzemní vody 
naznačují, že tok podzemní vody směřuje 
zhruba do středu území bývalého Královské-
ho rybníka (do okolí sondy KS2). Povrchově 
a za přispění pravděpodobně částečně fungu-
jícího trubního drenážního systému je území 
odvodňováno kanály C, E a F. Podzemní vody 
tedy sledují zcela reálně stávající povrchové 
toky, vyjma místa, kde Vestecký potok podté-
ká křižovatku ulice Kunratická Spojka a Ví-
deňská úhlopříčně. S těmito vodami, jejichž 
množství je obtížné z dostupných informací 
přesněji kvantifikovat, je třeba počítat jako 
s podzemním přítokem do obnoveného 
Královského rybníka.

Orientační stanovení průtoků: V březnu 
roku 2011 byly provedeny odhady a měření 
průtoků na různých místech povodí Vestecké-
ho potoka. Průtoky byly odhadovány vizuálně. 
Nejdůležitější odhady průtoků následují, plochy dílčích povodí jsou 
převzaty z rozdělení území pro výpočet povodňového odtoku racionální 
metodou: V profilu P1, což je převod vod z Vesteckého a Hodkovického 
potoka do potoka Olšanského pod Vídeňskou ulicí u motorestu „U krbu“ 
byl průtok 5 l/s, a plocha povodí 186 ha, v profilu P2 na kanále C (výtok 
z nádrže Rezerva) severně od Kunratické spojky, západně od Vídeňské 
ulice, (plocha 2A) byl průtok 2 l/s a plocha povodí 139 ha, profil P3 
na kanále F (výtok z neexistujícího Královského rybníka, severně od 
Kunratické spojky, východně od Vídeňské ul. (plocha 2A + 2B) byl 
průtok 4 l/s a plocha povodí 174 ha, a nakonec v profilu P4 (Vestecký 
potok ochuzený o převod vody, nad soutokem s kanálem F, severně 

od Kunratické spojky, východně od Vídeňské ulice, plocha 1A + 1B) 
byl průtok 0,3 l/s a plocha povodí 44 ha. S výjimkou profilu P4, kdy 
Vestecký potok ve svém nejspodnějším úseku těsně nad soutokem 
s kanálem F zjevně ztrácí vodu, která pak odtéká jinými cestami, 
se jedná o specifické odtoky vyšší než je průměrný základní odtok  
1,1 l/(s.km2), který vychází z publikovaných bilancí ČHMÚ jako prů-
měr pro okolní povodí (Sázava – Nespeky 2005–9, Berounka – Beroun 
2002–9, Bakovský potok – Velvary 2006–9). Jarní období 2011 bylo 
přitom dosti suché. Tyto odhady ukazují, že i v takovýchto obdobích 
lze očekávat základní průtoky (vznikající výronem podzemní vody do 
potoka) vyšší, než je minimální zůstatkový průtok (viz dále). 

Obr. 12. Lokalizace jednotlivých vrtaných sond KS1 až KS3 (1 až 3) v místech původního 
Královského rybníka na ortofotomapě (nezavezená a nezastavěná část). Umístění části pů-
vodního rybníka je dobře patrné i z vegetace. Profily sond KS1 a KS2 potvrdily místa dna 
bývalého rybníka i polohu hladiny podzemní vody

Obr. 13. Výřez složené hydrogeologické mapy zájmové lokality s vyznačením směrů proudění 
podzemní vody. Situování bývalého Královského rybníka je vyznačeno červeně, proudění 
podzemní vody modrými šipkami. Fialová barva v mapě značí hloubku 0–2 m, modrá hloubku 
2–4 m, světlomodrá barva hloubku 4–6 m pod povrchem terénu, jasně bílé plochy s názvem 
jsou rybníky Olšanský a Šeberák
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V polovině března byla provedena přesnější jednorázová měření 
průtoků ve výše uvedených profilech P1, P2 a P3, avšak za situace po 
regionálních dešťových srážkách. Tím se průtoky ve všech potocích zá-
jmového území zvýšily na dobu několika dnů až týdnů. Výsledky mě-
ření průtoků jsou tyto: V profilu P1 měřeno metodou ředění soli bylo 
změřeno 17,7 l/s, v P2 před srážkami nádobou 3,8 l/s a po srážkách 
nádobou 15,3 l/s a opakovaně průtokem potrubím 14,2 l/s a nakonec 
v P3 ředěním soli změřeno 15,9 l/s.

Měření na profilu P2 před dešti potvrzuje semikvantitativní správ-
nost výše uvedených vizuálních odhadů průtoků. Ostatní měření byla 
provedena až po deštích, a zahrnují tedy nejen základní odtok, ale také 
rychleji odtékající odtok hypodermický v mělkých podpovrchových 
vrstvách půdy a v organické hmotě na povrchu půdy. I tyto poměrně 
vysoké (zdaleka však ještě ne povodňové) průtoky pochopitelně 
přispějí k naplnění plánovaných nádrží, stejně jako skutečné 
povodňové průtoky (tvořené povrchovým odtokem). Je také nutno 
vzít v úvahu, že nádrže nebude nutno naplňovat každý rok, nýbrž 
jen občas, po vypuštění např. za účelem revize hráze a objektů, 
výlovu ryb nebo odbahnění.

6.2. Půdně mechanické vlastnosti zemin v lokalitě
Znalost půdně mechanických vlastností zemin je velmi důležitá pro 

posouzení vhodnosti lokálních zemin pro konstrukce zemních hrází, 
návrh hrází i technologii stavby. Navrhovaná vodní nádrž patří do ka-
tegorie malých vodních nádrží, pro které platí ČSN 752410 [6], kde se 
předpokládá výstavba sypaných zemních hrází. Pro stanovení zrnitostí 
zemin bylo postupováno podle standardní metodiky ČSN CEN ISO/
TS 17892 – 4 [7]. Pro přehlednost je na obr. 14 uveden trojúhelníkový 
graf zrnitostních tříd materiálu ze sondáže (KS1, KS2, KS3)

Atterbergovy konzistenční meze byly stanoveny podle normy ČSN 
CEN ISO/TS 17892 – 12 [8] Z výsledků testů bylo vypočteno číslo 
plasticity Ip a zeminy byly zatříděny. Diagram 
plasticity a zatřídění zemin je na obr. 15.

Výsledky zrnitostních rozborů byly srov-
nány s grafem z normy ČSN CEN ISO/TS 
17892–4 [7] a byla posouzena vhodnost zemin 
pro výstavbu hrází. Přehled vhodnosti pou-
žití zemin sond KS1, KS2 z místa bývalého 
Královského rybníka a KS3 pro sypané hráze 
uvádí tabulka 3. 

Z hlediska plasticity byly zeminy zatříděny 
podle Diagramu plasticity, (ČSN CEN ISO/TS 
17892 – 4 [7]), viz výsledek na obr. 15 (všech-
ny vzorky blízko rozhraní jíl/hlína):
CL – jíl s nízkou plasticitou: KS1 150–175 
cm, KS2 175–180 cm, KS3 0–45 cm, KS3 
145–180 cm.

Obr. 14. Trojúhelníkový graf zrnitostních tříd podle FAO/USDA (v le-
gendě je uvedena sonda a rozsah hloubek odběru vzorků zeminy)

Obr. 15. Diagram plasticity pro částice zeminy menší 0,5 mm u zemin 
z KS1, KS2 a KS3 v jednotlivých vrstvách půdy v rozsazích v cm

Sonda Podmínka a) Podmínka b) Podmínky 
c), d), e)

KS1
Celkově vyhovuje

Vyhovují všechny vrstvy Vyhovují všechny vrstvy. Pro hráz ale 
nebude použita orniční vrstva 0–35 cm

Vyhovují 
všechny 
vrstvy

KS2
Celkově vyhovuje

Vyhovují všechny vrstvy, 
vrstva 80–130 cm je blízko 
hranice oblasti 2 a 3

Vyhovují všechny vrstvy. Pro hráz ale 
nebude použita orniční vrstva 0–35 cm

Vyhovují 
všechny 
vrstvy

KS3
Celkově 
NEVYHOVUJE

NEVYHOVUJE ani 
jedna vrstva, materiál 
je k sypání hrází 
nepoužitelný 

Nevyhovují všechny vrstvy včetně 
orniční vrstvy 0–35 cm. Dále není 
vhodná ani vrstva 45–65 cm, ostatní 
vrstvy vyhovují

Vyhovují 
všechny 
vrstvy

Tab. 3. Vhodnost zemin lokality bývalého Královského rybníka pro výstavbu hrází podle 
TS 17892-4

CI – jíl se střední plasticitou: KS1 35–55 cm (na rozhraní nízká/střední 
plasticita), KS2 30–50 cm.
MI – hlína se střední plasticitou: KS1 0–35 cm (na rozhraní střední/ 
/vysoká plasticita), KS2 0–30 cm.

Podle citované normy platí pro zeminy: CL a CI – vhodné pro 
homogenní hráz, velmi vhodné pro těsnící část a nevhodné pro 
stabilizační část; MI – málo vhodné pro homogenní hráz, vhodné 
pro těsnící část a nevhodné pro stabilizační část, v našem případě 
jsou ale zeminy MI orniční vrstvy a nepředpokládá se jejich použití 
pro sypání těles hrází.

6.3. Geologické poměry v souvislosti se zeminami lokality
Z mapových podkladů Podrobné inženýrsko-geologické mapy 

pokryvných útvarů v měřítku 1 : 5 000 byly provedeny výřezy a ty 
spojeny tak, aby byl získán přehled o pokryvných útvarech a jejich 
mocnostech. Spojená mapa dobře dokumentuje mělký pokryv o hloub-
ce 0 až maximálně 200 cm – světle žlutá barva, 200–400 cm – světle 
hnědá barva a oranžové jsou v tomto případě útvary navážek.

Zvětšení retenčního prostoru prohloubením dna obnovené nádrže 
v místech bývalého Královského rybníka je vhodné provést v tom 
případě, když je nádrž lokována do místa části původního umístění 
rybníka, a nikoliv v těch částech území, kde je mocnost pokryvných 
útvarů malá a navíc tvořena zeminami, které nejsou vhodné pro sypá-
ní zemních hrází vodních nádrží, tak jak je zřejmé z rozboru vzorků 
ze sondy KS3. Vzorky ze sond KS1 a KS2 splňují dobře požadavky na 
materiál zemin vhodný pro výstavbu sypaných hrází.

6.4. Urbanistické funkční a prostorové/kompoziční řešení 
území

Při situování komunikací i nádrže (či nádrží/suchých poldrů) bylo 
přihlédnuto k veškerým předchozím studiím a k návrhu dle kon-
ceptu územního plánu, který vychází z jedné varianty zpracované 
UAS již v roce 2005 [9]. Za upozornění stojí, že již v roce 2005 byly 
jednoduše prověřovány a zobrazovány možnosti situování vodní 
nádrže západně od ulice Vídeňské (obr. 17). 

Detailnější pohled na nádrž U Jahodárny s vloženými vrstevnicemi 
ukazuje problematičnost tohoto řešení (obr. 18). Jde o nevhodný 
tvar, umístění i výšku hráze, relativně malou plocha nádrže, vznikne 
prostorový problém s její údržbou i obsluhou, bude nutnost likvi-
dace stávající komunikace Kunratice – Vestec, vznikne z velké části 
příliš mělká nádrž s v územním plánu nereálnou rozlivovou plochou 
SUP sahající na hranu pozemků RD. V místě jsou navíc nevhodné 
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Obr. 16. Geologické poměry hornin pokryvných útvarů v lokalitě bývalého Královského 
rybníka a jeho  okolí ve spojených výřezech dvou mapových listů Podrobné inženýrsko-
-geologické mapy pokryvných útvarů. Situování bývalého Královského rybníka je opět 
zakroužkováno červeně

Obr. 17. Varianty vedení přeložky Vídeňské jako obchvatu zástavby Kunratic ve studii z roku 
2005 (Myška, 2005) [9]

Obr. 18. Nádrž U Jahodárny s vloženými vrstevnicemi z technické mapy Prahy 

geologické podmínky (skalní podklad blízko 
pod terénem (viz obr. 16), navíc rozpukaný), 
nevhodné místní zeminy pro výstavbu hráze, 
jak plyne z dat předchozích průzkumů.

V průběhu projekčních prací bylo vyvinuto 
několik variant, vzájemně odlišných zejména 
s ohledem na různé pojetí a možnosti vedení 
plánovaných komunikací, odlišných situová-
ním, dále odlišných polohou a velikostí nově 
navrhované nádrže v západní části řešeného 
území (nádrž – rybník navrhována jakožto ná-
hrada za nádrž U Jahodárny) a také odlišných 
s ohledem na majetkové poměry. Proto bylo 
přikročeno ke zpracování celkem 5 variant 
situování komunikací a nádrže:

Varianta 1 – Nádrž v nejnižším místě na 
místě bývalého Královského rybníka. Z hle-
diska životního prostředí lze konstatovat, 
že vodní nádrž nelikviduje žádnou zeleň, 
vyhýbá se ploše lesa na č. parc. 2369/2, což je 
u varianty situování nádrže jižněji problém. 
Velikost plochy pro nádrž je natolik dosta-
tečná, že je možno zcela opustit návrh RN 
U Jahodárny, čímž lze ponechat pro plochu 
navrhovaného biocentra logické místo vlhké 
louky podél toků potoků východně od Vídeň-
ské a také není nutno likvidovat cestu z obyt-
né zástavby Kunratic do Vestce (obr. 19). 
Obrázek 19 a dále obrázky 20–22 najdete 
z technických důvodů jen v elektronické 
verzi článku na www.vodnihospodarstvi.cz

Varianta 2 – Obdoba předchozí varianty, 
pouze uvažuje s tím, že by severně od řeše-
ného území byla plánovaná přeložka ulice 
Vídeňské vedena jinou trasou, přibližující 
se Paběnicím. Situování trasy komunikace 
v prostoru při ulici U Rakovky bylo vybrá-
no tak, aby nebylo nutno likvidovat stavby 
(případně hodnotné trvalé stavby) podél této 
komunikace (obr. 20).

Varianta 3 a 4 – Varianty 3 a 4 jsou řešení-
mi, kdy plánovaná přeložka Vídeňské neústí 
přímo do MÚK na Pražském okruhu, nýbrž 
vrací se do své trasy poté, co přeložka mine 
obytné území Kunratic. 

Varianta 3 (obr. 21) navrhuje situovat 
rozlohou poněkud menší nádrž než varianty 
předchozí, a to i za předpokladu relativně 
větší hloubky nádrže, zemina ze zahloubení 
by však mohla být využita pro nasypání hrá-
ze (tělesa nové komunikace – přeložky ulice 
Vídeňské).

Varianta 4 (obr. 22) je obdobou varianty 3 
při rozdílném směrovém trasování Vídeňské 
zaústěné do své původní trasy před křižovat-
kou s Kunratickou spojkou. Přiblížení místa 
napojení umožní případné situování nádrže 
o větších rozměrech, než je tomu u varianty 
3, další podvariantou je uspořádání funkč-
ních ploch, pokud by nádrž byla situovaná 
na pozemcích ve vlastnictví města. Zde by 
se poloha nádrže odsouvala jižněji a zásahy 
do terénu by byly zřejmě větší. Vzhledem 
k poměrně rovinnému terénu západně od 
Vídeňské ulice to však nepředstavuje vý-
znamný problém. Nádrž byla dimenzována 
větších rozměrů, aby se kapacitou vyrovnala 
nádržím z variant 1 a 2. Varianta 4 se snaží 
o lepší a univerzální řešení. 

V této fázi projekce, kdy byly zjištěny po-
měrně závažné důvody vodohospodářské, 
geologické a hydrologické, ukazující na to, 
že nejvýhodnější poloha v řešeném území se 
skutečně jeví v místě bývalého historického 
Královského rybníka, byla tedy navržena 
další varianta, varianta 5 (obr. 23).
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Varianta 5 – Nádrž, situovaná v místě části bývalého Královského 
rybníka západně od ulice Vídeňské. Je využito morfologicky výhod-
nější konfigurace terénu – terénní prohlubeň mísovitého tvaru bez 
kvalitní vegetace, prostor je méně stísněn, nádrž je situována ve volném 
prostoru, nezasahuje do lokality rodinných domů. Nádrž v této poloze je 
možno rozvinout do vcelku značné velikosti dle potřeby zadržení vody, 
její krajinářské i ekologické funkce. Lokalita dává možnost tvarování 
nádrže i terénu v okolí (terénní úpravy, litorál nádrže, stanoviště atd.), 
je tedy výrazně lepším místem než místo U Jahodárny. Nádrž by tvořila 
krajinný doplněk existujících rybníků Olšanský a Šeberák a byla by 
dobře vázána na zeleň i ÚSES. Výhodou jsou také zmiňované lepší 
geologické, geotechnické, hydrogeologické a hydrologické vlastnosti 
tohoto území, navíc prověřené situováním historického rybníka. Vyso-
ce pravděpodobná je také dotace nádrže z podzemních vod (vyrovnání 
výkyvů při přítocích dešťových vod při suchých obdobích). Dále do 
lokality přitéká zatrubněný potok Rakovka ze severu a vody z areálu 
SAPA ze západu. Dá se předpokládat také výhoda při realizaci (hlou-
bení) nádrže, což potvrdil průzkum, protože nádrž je situována v místě 
dobře těžitelných pokryvných útvarů mocnosti 2 až 4 m, na rozdíl od 
varianty situování nádrže U Jahodárny, kde je mocnost pokryvných 
útvarů jen 0 až maximálně 2 m (viz obr. 16). To přináší riziko, že skal-
ní podklad může vystupovat (a místy vystupuje) až k povrchu terénu 
a realizace zemních prací (hloubení nádrže) ve skále by mohla být 
z toho důvodu obtížná a především nákladná. V lokalitě U Jahodárny je 
z předchozích průzkumů známé také riziko větších úniků vody z nádrže 
do puklinatého skalního prostředí, které tvoří těžko rozpojitelná skála.

7.  Závěr
V platném územním plánu jsou vyhrazeny k umístění vodních 

nádrží dvě místa, to je místo nazývané U Jahodárny a ladem ležící 

Obr. 23. Varianta 5 – doporučené výsledné řešení

území části bývalého Královského rybníka západně od Vídeňské. 
Provedené průzkumné práce a další informace prokazují vhodnost 
záměny umístění suchého poldru a vodní nádrže. Z hlediska návrhu 
lokace vodní nádrže západně od Vídeňské jsou zjištěné výsledky 
vlastností zemin a hornin i proudění a přítok podzemní vody velmi 
závažnými skutečnostmi, které by měly významně ovlivnit rozho-
dování o situování retenční nádrže i suchého poldru. Jeví se jako 
nanejvýše vhodné opustit myšlenku plánované lokace nádrže U Ja-
hodárny a situovat retenční nádrž do místa bývalého Královského 
rybníka (varianta 5 řešení), kde jsou jednoznačně pro nádrž lepší 
geologické, geotechnické, hydrogeologické, hydrologické i situační 
podmínky než v místě U Jahodárny. Tato varianta nádrže je před-
pokládána v rozloze, zabezpečující v maximální míře sledované 
účely nádrže (zadržení přívalových vod v maximálním rozsahu, 
funkčnost i za předpokladu, že by byl převeden Hodkovický potok 
do Vesteckého potoka a protékal západní částí řešeného území, což 
by podpořilo výměnu vody a nevyvolávalo řešení v oblasti katastru 
Vestce, její umístění v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby). 
Větší vodní plocha má kromě nesporného estetického a krajinného 
významu i význam pro zlepšení kvality životního prostředí a kva-
lity vody v nádrži a toku, potažmo v rybníku Šeberák i v ovlivnění 
lokálního klimatu. Dává lepší podmínky pro život zeleně, umožňuje 
kombinaci využití s chovem ryb apod. Vytěžená zemina v lokalitě 
prokazatelně může být použita do okolních hrází, na které jsou 
situovány plánované komunikace. 

Vhodnost varianty 5 je podpořena i hydrologickými a vodohos-
podářskými výpočty, které budou obsahem jiného článku v tomto 
časopise.

V souvislosti s výstavbou nádrže by bylo určitě přínosné navrh-
nout a provést revitalizaci místní sítě vodních toků v území, které 
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byly v minulosti morfologicky degradovány, dále i úpravy drobných 
vodotečí v okolí kruhového objezdu křižovatky Kunratické spojky 
a Vídeňské. Také by bylo nanejvýš vhodné nahradit zatrubněný odpad 
Olšanského rybníka otevřeným korytem a provést celou řadu dalších 
úprav. Zadání studie ale takovéto projektové práce neumožňovalo, 
stejně tak jako zpracování detailního návrhu vodní nádrže včetně 
umístění a využití ploch nádrže a okolí, zpracování manipulačního 
režimu, posouzení a navržení přírodních a krajinných funkcí nádrže, 
navržení vytvoření drobných mokřadů atd. 

Poděkování: Autoři děkují oběma anonymním oponentům za připo-
mínky a návrhy na doplnění článku, které byly zapracovány.
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Overall potentialities of a solution of the locality Praha – 
Kunratice South and a renovation of the “King’s (Královský) 
pond” as the water reservoir performing measures of flood 
protection and recreation (Matula, S.; Myška, J.; Doležal, F.)

Abstract
The presented paper gives an overall solution to the locality of 

Praha – Kunratice South with respect to the water management, 
urban planning and environment. It shows the possible locations 
of water reservoirs that would serve not only for a purpose of flood 
control, but also as an important urban and landscape element, 
incorporated into ecological corridor. Considerable importance 
of the renewed King’s (Královský) pond is in the field of possible 
recreational use. The study consists of five possible options and 
solutions based on an analysis of available historical documents, 
hydropedological survey and hydrogeology, water management, and 
urban planning documents, as well as current landscape plan. The 
most suitable solution is then proposed. Restoration of the former the 
King’s (Královský) pond, even though on a much smaller area than 
the original pond, would create valuable water reservoir, performing 
several important functions in the locality.

Key words
water reservoir – streams – landscape – hydropedological survey 
– hydrogeological survey – historical maps – urban solutions – land-
scape plan

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. září 2014. 
Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany A4, a to 
včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Přitahuje vegetace vodu?

Jan Pokorný

Na úlohu lesa a obecně vegetace v hyd-
rologickém cyklu jsou dlouhodobě rozdílné 
názory. Voda vydávaná (transpirovaná) rost-
linou je považovaná často za vodu ztracenou. 
V tomto pojetí je transpirace považována za 
„nezbytné zlo“. Rostlina „platí“ ztrátou vody 
za to, že přijímá oxid uhličitý. Výdej vody, 
výdej kyslíku a příjem oxidu uhličitého totiž 
probíhají v tom samém průduchu. Na jednu 
přijatou molekulu oxidu uhličitého se odpaří 
až několik set molekul vody. Na listu jsou 
desítky až stovky průduchů na jednom čtve-

rečném milimetru. Průduchy regulují chlazení 
rostliny výdejem vody.

Ze zalesněných povodí odtéká menší podíl 
dešťových srážek nežli z povodí zatravně-
ného nebo částečně odvodněného. To bylo 
prokázáno opakovaně pokusy srovnávajícími 
zalesněná a odlesněná povodí. Z tohoto pohle-
du, logicky, správce přehrady, která zásobuje 
obyvatele pitnou vodou, dává přednost odles-
něnému povodí, protože do přehrady doteče 
vyšší podíl dešťových srážek. Opakovaně se 
publikují práce o negativním efektu rychle 

rostoucích dřevin na vodní zdroje, na odtok 
vody z povodí. Na druhé straně je z historie 
známo, že velkoplošná odlesnění vedla ke 
změně dešťových srážek a k regionálnímu 
nedostatku vody. Kolumbus ve svém deníku 
píše o pravidelném odpoledním dešti na Ja-
majce a vzpomíná, že takové deště byly i na 
Azorech a Kanárských ostrovech a po jejich 
odlesnění přestaly.

Způsob užívání krajiny a aktuální krajinný 
pokryv ovlivňují oběh vody na místní, regio-
nální i globální úrovni. Zemědělcům, turistům 
i cestovatelům, kteří mohou srovnávat efekty 
hospodářských zásahů na klima, je zcela zřej-
mé, že přeměna lesnaté krajiny na zeměděl-
skou je provázena změnou místního klimatu. 
Pro vědecký popis efektu odlesnění na sucha 
a povodně chybí srovnávací data pro rozsáhlá 
území regionálního rozměru. Meteorologické 
stanice jsou totiž podle celosvětového standar-
du umisťovány na trávníku a velice často na 
letištích nebo v městské zástavbě. Soustavně 
se neměří meteorologické veličiny v různých 
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Něco není s naší „kulturní“ krajinou v pořádku. Foto: Václav Stránský

typech krajinného pokryvu, velice obtížné je 
měřit dešťové srážky v lesích. Neexistují tedy 
data, která by umožnila exaktně zhodnotit 
efekt odlesnění.

Vodní hospodáři a vodní politika se zabývají 
vodou v potocích, řekách, jezerech, rybnících 
a jejím využitím. Nadměrné využívání vody 
zejména v zemědělství a průmyslu způsobilo 
nedostatek vody v tocích a vzbudilo zájem 
o podzemní vody, ty jsou ovšem vyčerpatelné. 

Od modré k zelené vodě
Hydrologie se rozvíjela jako studium toku 

vody v řekách ve snaze posoudit možnosti 
využití vodní síly zejména k pohonu strojů, 
výrobě energie, transportu, k využití vody 
v domácnostech, průmyslu a k zavlažování. 
Voda v řekách, potocích a vodních nádržích 
se často nazývá voda modrá. V obecné hyd-
rologické bilanci tvoří modrá voda přibližně 
třetinu srážkové vody a s narůstajícími nároky 
na spotřebu vody se ukazuje, že modrá voda 
nestačí pokrývat všechny požadavky. Jednou 
z cest je využívání (recyklace) šedé vody. To 
ovšem stále nestačí krýt rostoucí požadavky 
na spotřebu modré vody v kontinentálním 
měřítku. Pozornost se proto posunula na vodu 
zelenou, tedy na vodu využívanou rostlinami. 
Zatímco množství vody tekoucí v řekách (mod-
rá voda) lze ovlivnit zvýšenou infiltrací a vodní 
kapacitou půdy, vrací se velký podíl dešťové 
vody transpirací zpět do atmosféry. Pokud se 
vychází z předpokladu, že množství dešťových 
srážek nezávisí na krajinném pokryvu, potom 
redukce zelené vody (snížení výparu vody 
rostlinami) povede ke zvýšení množství modré 
vody v řekách. Na tomto předpokladu stojí 
mnohé hydrologické bilanční modely, neboť je 
to předpoklad logický. Jak uvidíme dále, příro-
da se často a i v tomto případě logicky nechová. 

Pro zlepšení kvality vody, snížení eroze, pro 
zadržení živin, pro ochranu půd a prevenci 
zanášení vodních toků a vodních nádrží byly 
v četných zemích vyhlášeny programy obnovy 
lesů a podpory vysazování stromů v země-
dělské krajině. Tyto programy vysazování 
stromů vzbudily živou debatu o efektu rychle 
rostoucích stromů na množství vody v řekách. 
Například v 80. letech Zákon na ochranu ze-
mědělských zdrojů v Jižní Africe byl namířen 
proti plevelům, divoce rostoucím rostlinám, 
invazivním rostlinám včetně stromů, protože 
spotřebovávají více vody nežli porosty, které 
nahrazují. Ve vodní politice Jižní Afriky jsou 
výsadby lesních porostů (lesní plantáže) 
považovány za aktivity, které snižují tok 
vody v řekách. Ti, kteří vysazují takové lesní 
porosty, musí žádat o zvláštní svolení a je 
jim vyměřován zvláštní poplatek za spotřebu 
vody. V Keni probíhá již od devadesátých let 
minulého století debata o úloze vysazovaných 
blahovičníků (Eucalyptus). Keňská správa lesů 
ustanovila, že blahovičníky spotřebovávají 
ke svému růstu příliš mnoho vody a nesmí 
být proto vysazovány v mokřadech, podél 
řek nebo na březích velkých vodních nádrží. 
Blahovičníky nesmí být vysazovány ani v ob-
lastech s nižším ročním úhrnem dešťových 
srážek než 1 200 mm. Výsledkem těchto le-
gislativních opatření jsou ekonomické ztráty 
spojené s kácením stromů označených jako 
invazní a omezováním jejich výsadby. Pokud 
se prováděla studie vodní bilance takových 
stromů, tak se to dělo na malých plochách, 
izolovaně od celkového (holistického) pohle-
du na povodí. Neuvažoval se význam stromů 

a jejich porostů pro hydrologii celého povodí. 
Současné studie pohybu vzduchových mas, 

které předchází dešťové srážky v určitých 
částech Afriky, ukázaly, že přechod přes vege-
taci o pokryvnosti listoví alespoň „1“ zvyšuje 
dešťové srážky. Toto pozorování je v souladu 
s koncepcí biotické pumpy, jejíž princip 
spočívá v poklesu atmosférického tlaku nad 
transpirující vegetací a nasáváním vlhkého 
vzduchu z oceánu.

Současné oficiálně přijímané a šířené teorie 
o změnách klimatu neuvažují adekvátně vliv 
změny užívání krajiny na pohyb vzduchových 
mas a změny klimatu i v oblastech vzdálených 
od míst, kde ke změnám užívání krajiny došlo. 
Tyto vzájemné interakce je nutno poznávat, 
aby podpory na adaptaci a zmírňování klima-
tické změny šly správným směrem. 

Ekologický mechanismus transportu 
vody z oceánu na pevninu: 
biotická pumpa

Jednou ze základních podmínek života na 
pevnině je dostatek vody v půdě pro růst rost-
lin. Pevnina je výše než moře, voda z pevniny 
stéká gravitačně řekami do oceánů. Zásoba 
vody na kontinentech je poměrně malá, voda 
vázaná v půdě, ledovcích, vodních nádržích 
a jezerech by odtekla řekami z pevniny během 
několika let. 

Zásoba vody na pevnině může být udržena 
jedině tehdy, pokud bude odtékající voda 
doplňována transportem vody z oceánů. Voda 
odtékající řekami má sílu, která se využívá 
k pohonu strojů, k výrobě elektrické energie. 
Jeden kubický metr vody protékající výško-
vým spádem 1m za sekundu dává 9,8 kW 
elektrické energie. Reverzní transport vody 
z oceánů na pevninu vyžaduje tedy obrovské 
množství energie. Voda se na pevninu dopra-
vuje ve formě vodní páry atmosférou. Takže 
trvalý tok vody řekami do oceánů je zásobován 
vlhkým vzduchem proudícím od oceánů na 
pevninu. Vodní pára transportovaná z oceánu 
kondenzuje nad pevninou a zásobuje ji vodou 
ve formě dešťových nebo sněhových srážek. 

Podle teorie Biotické pumpy (Makarieva, 
Gorškov) záleží dodávka vody z oceánu na 
pevninu na stavu vegetačního pokryvu. 
Evoluce vyřešila dva zásadní a obtížné pro-
blémy: jak dopravit atmosférickou vlhkost 
daleko do vnitra pevniny a jak tento transport 
setrvale udržet. Následkem intenzivní evapo-

transpirace obsahuje vzduch nad lesem vyso-
ký obsah vodní páry, která v noci kondenzuje, 
jak vlhký vzduch adiabaticky (bez výměny 
tepla s okolím) stoupá vzhůru. Při kondenzaci 
vodní páry na vodu kapalnou klesá tlak vzdu-
chu nad lesem. Například objem 22 400 ml 
vodní páry se při kondenzaci na vodu zmenší 
na 18 ml. Pokles tlaku vzduchu má za násle-
dek vzestup vzduchu vzhůru nad les. Vzniká 
tak horizontální gradient tlaku, neboli díky 
sníženému tlaku vzduchu se nasává vzduch 
horizontálně z okolí, za určitých okolností se 
může nasávat vzduch z oceánů. Vlhký vzduch 
z oceánu zrychluje kondenzaci vodní páry nad 
lesem, což zesiluje transport vodní páry z oce-
ánu na pevninu. Vzduch zbavený určitého 
množství vodní páry se vrací zpět nad oceán 
ve vyšší vrstvě atmosféry, nežli je proud vlh-
kého vzduchu z oceánu. Neboli vlhký vzduch 
přicházející z oceánu proudí v nižší vrstvě 
atmosféry nežli vzduch zbavený vlhkosti, 
který odchází k oceánu a uzavírá tak cyklus 
transportu vody z oceánu na pevninu. Odles-
ňováním se ovšem tento transport narušuje.

Historie zaznamenala četné příklady od-
vodnění krajiny a narušení vodního cyklu. 
Zásadní otázkou je, zda dokážeme funkci 
lesa ve vodním cyklu napodobit vhodným 
uspořádáním kulturní krajiny. V pokračování 
této série příspěvků uvedeme příklady obnovy 
krajiny a vodního režimu z Austrálie, Keni, 
Indie i Evropy, které ilustrují roli zemědělce/ 
/lesníka při tvorbě místního klimatu, kvantity 
a kvality odtékající vody a udržitelnosti hos-
podaření v krajině.

doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.
ENKI, o. p. s.

Dukelská 145
379 01 Třeboň

e-mail: pokorny@enki.cz
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Prof. Ing. Pavel Pitter, DrSc.
* 13. 7. 1930
 24. 5. 2014

Vzdělání a praxe
Profesor Pitter se narodil v Českých Budě-

jovicích. Jeho otec byl akademickým malířem 
a učitelem kreslení a podílel se významně na 
kulturním dění ve městě. Zájem profesora 
Pittera o chemii se formoval již v chlapeckých 
letech, kdy získával první laboratorní praxi 
díky tomu, že v drogeriích tehdy bylo možné 
nakoupit laboratorní sklo i běžné chemikálie. 
Jeho zájem o chemii se prohloubil během stře-
doškolských studií a provázel ho po celý život. 
V Českých Budějovicích navštěvoval reálné 
gymnázium, kde se věnovala větší pozornost 
přírodním vědám, a po absolvování čtyř tříd 
a roční odborné praxe v chemické laboratoři 
tužkárny KOH-I-NOOR byl přijat na Vyšší 
průmyslovou školu chemickou v Praze, kte-
rou ukončil maturitou v roce 1950. Potom byl 
jeden rok zaměstnán jako laborant na Ústavu 
technologie paliv a vody tehdejší Vysoké školy 
chemicko-technologického inženýrství v Praze, 
kde se zabýval elementární analýzou organic-
kých látek. Následovalo přijetí na VŠCHT, kde 
na Fakultě technologie paliv a vody studoval 
v letech 1951 až 1956 obor technologie vody. 
Již jako student pracoval na Katedře technolo-
gie vody jako asistent s polovičním úvazkem. 
Diplomovou práci vypracoval na téma „Úprava 
vody pro průmyslové účely“. Státní závěrečnou 
zkoušku složil s vyznamenáním.

Po absolvování VŠCHT byl na Katedře 
technologie vody zaměstnán jako asistent. Od-
borným asistentem byl jmenován v roce 1959. 
V roce 1963 obhájil na Fakultě technologie 
paliv a vody hodnost kandidáta technických 
věd (CSc.) na téma „Biologická rozložitelnost 
anionaktivních tenzidů“. V roce 1978 byl jme-
nován docentem pro obor hydrochemie; téma-
tem jeho habilitační práce bylo „Vyjadřování 
kvalitativního a kvantitativního složení vod“. 
V roce 1987 obhájil na VŠCHT doktorskou 
disertační práci na téma „Vztah mezi struktu-
rou a biologickou rozložitelností organických 
látek ve vodách“ a byla mu udělena hodnost 
doktora technických věc (DrSc.). Následovalo 
jmenování profesorem pro obor technologie 
vody v roce 1990.

Pan profesor se podílel se na řízení fakulty 
a školy jako člen různých fakultních i celo-
školských komisí, vědeckých rad a oboro-
vých rad doktorského studia. Byl třináct let 
tajemníkem katedry a v roce 1989 byl zvolen 
vedoucím Ústavu technologie vody a pro-
středí; tuto funkci zastával až do roku 1997. 
Podařilo se mu v nových podmínkách po roce 
1989 udržet tradiční a mezinárodně uznávané 
směry výuky a výzkumu a zkonsolidovat per-
sonální obsazení ústavu. Od roku 1997 byl 
v důchodu a na VŠCHT zaměstnán již jen na 
poloviční úvazek, který skončil v roce 2002. 
Kolegium děkana pak schválilo, aby profesor 
Pitter dále působil jako emeritní profesor na 
Ústavu technologie vody a prostředí, kde se 
ještě v roce 2013 v letním semestru podílel na 
přednáškách z hydrochemie. Fakulta techno-
logie paliv a vody na VŠCHT ocenila odbor-
nou a pedagogickou činnost profesora Pittera 
udělením Medaile prof. Ferdinanda Schulze 
(1985) a Medaile prof. Emila Votočka (2002). 

Zahraniční studijní pobyty absolvoval 
v souvislosti s tehdejšími politickými poměry 
jen krátkodobé, a to na univerzitách v Dráž-
ďanech, Wroclavi a Varšavě. Podařilo se mu 
však realizovat stáž na ústavu EAWAG (ETH) 
ve Švýcarsku a ve výzkumných laboratořích 
firmy CIGA-GEIGY v Basileji. Dále stojí za 

zmínku organizace několikaleté spolupráce 
Ústavu technologie vody a prostředí s Uni-
verzitou v Mnichově v devadesátých letech 
minulého století na společném projektu, díky 
němuž ústav získal značné finanční prostřed-
ky na přístrojové vybavení. 
Pedagogická a publikační činnost 

Profesor Pitter převzal v sedmdesátých 
letech minulého století přednášky a seminá-
ře z předmětu hydrochemie, který byl dříve 
nazýván chemie vody. Ačkoliv dočasně před-
nášel i jiné předměty oboru technologie vody, 
největšího úspěchu dosáhl právě v předmětu 
hydrochemie. Pedagogicky byl aktivní i mimo 
VŠCHT, připomeňme např. jeho přednášky 
z chemie vody na Stavební fakultě ČVUT 
v letech 1974 až 1990. Úspěšně pracoval jako 
školitel doktorandů a jako předseda Oborové 
rady doktorského studia oboru chemie a tech-
nologie ochrany životního prostředí na FTOP. 

Vzhledem k tomu, že až do roku 1972 u nás 
nebyla k dispozici skripta a ani kniha pojed-
návající obecně o hydrochemii, pouze byly 
provizorně používány jednorázově rozmnože-
né učební texty prof. Hamáčkové, nesporným 
přínosem prof. Pittera bylo první a druhé 
vydání skript „Chemie vody“ v roce 1972 
a 1974. Později tato skripta rozšířil a přejme-
noval na „Hydrochemii“, která vyšla rovněž 
ve dvou vydáních v roce 1975 a 1979 a byla 
v podstatě jedinou učebnicí hydrochemie 
v tehdejší ČSSR. Na základě těchto zkušeností 
se podařilo prof. Pitterovi připravit pro SNTL 
knižní vydání Hydrochemie v roce 1981. Ná-
sledovalo rozšířené druhé vydání v roce 1990, 
třetí vydání v roce 1999 a posléze upravené 
čtvrté vydání v roce 2009 ve Vydavatelství 
VŠCHT v Praze, které bylo sponzorováno 
řadou vodohospodářských organizací. V sou-
časné době je v poslední fázi příprav vydání 
páté. Kniha Hydrochemie je dosud jedinou 
v ČR vydanou knižní publikací týkající se 
specificky hydrochemie. Tato mimořádně 
obsáhlá učebnice se neomezuje na pouhý sou-
hrn empirických poznatků o složení různých 
druhů vod, ale její značná část je věnována 
také výpočtu různých forem výskytu jednot-
livých anorganických komponent ve vodách 
a jejich významu z chemického a biologického 
hlediska při posuzování jakosti vod. Komplex-
ní pohled na problematiku hydrochemie je 
velikou předností této knihy a odpovídá pří-
stupu, který začal prosazovat profesor Stumm 

v sedmdesátých letech minulého století ve své 
knize „Aquatic Chemistry“. 

Publikační aktivita prof. Pittera byla mimo-
řádně vysoká. Je autorem nebo spoluautorem 
celkem 260 publikací v časopisech a sborní-
cích, sedmi skript a sedmi monografií, z nichž 
dvě byly vydány v zahraničí (CRC Press, 
Elsevier). 
Vědecko-výzkumná práce

Počátek vědecko-výzkumné práce prof. 
Pittera je svázán s problematikou povrcho-
vě aktivních látek ve vodách, která byla již 
v šedesátých letech minulého století aktuální 
i u nás. Byl v podstatě jedním z prvních, kdo 
se začal zabývat otázkami stanovení povr-
chově aktivních látek ve vodách a otázkami 
jejich biologické rozložitelnosti. Připravil 
podklady pro tehdejší „Jednotné metody roz-
boru vod“ týkající se stanovení aniontových 
a neiontových tenzidů. Se svým kolektivem 
hodnotil biologickou rozložitelnost většiny 
tenzidů obsažených v tehdejších pracích 
a čisticích prostředcích a stal se mezinárodně 
uznávaným odborníkem na biodegradabilitu 
povrchově aktivních látek. Citační ohlas na 
jeho publikace byl nadprůměrný. Měl úzké 
kontakty s největšími výrobci pracích a čisti-
cích prostředků v ČR. 

Vodohospodářský problém tenzidů ve 
vodách odstartoval ve světě zvýšený zájem 
o stanovení a posuzování biodegradability 
ostatních organických látek ve vodách. Prof. 
Pitter se do tohoto nového trendu úspěšně 
zapojil a se svými spolupracovníky se zabýval 
studiem vztahů mezi biologickou rozložitel-
ností a chemickou strukturou širokého spektra 
organických látek. V rámci ústavu vytvořil 
samostatnou pracovní skupinu, která v těchto 
tématech pokračuje dodnes. Tematicky jde 
jednoznačně o základní výzkum; zabýval se 
i teoretickými aspekty a pokusil se zde apliko-
vat obecný přístup QSAR. Jeho mezinárodní 
aktivita pokračovala i v této oblasti a spolu 
s doc. Chudobou se mu podařilo v roce 1990 
vydat v nakladatelství CRC Press v USA mo-
nografii „Biodegradability of Organic Substan-
ces in the Aquatic Environment“. 

Kromě výzkumu biodegradability kompo-
nent pracích a čisticích prostředků se prof. 
Pitter věnoval i řešení různých praktických 
problémů v oboru technologie vody, jednalo 
se zejména o návrhy čištění průmyslových 
odpadních vod pro různé průmyslové pod-
niky a provozovny nebo o posuzování vlivu 
různých látek na proces biologického čištění 
odpadních vod. Z této oblasti se vždy snažil 
vytěžit co nejvíce pro tzv. aplikovaný výzkum. 

Velmi přínosná byla snaha prof. Pittera pro-
sadit v oblasti hydroanalytiky a hydrochemie 
důsledné používání jednotek SI soustavy 
a nové terminologie. V tomto směru vždy 
bojoval proti různým „tradicím“, což bylo 
v minulosti občas i terčem kritiky, avšak další 
vývoj potvrdil správnost jeho nekompromis-
ního přístupu. Jeho aktivní zapojení v této 
oblasti vyústilo v předsednictví v Technické 
normalizační komisi č. 104 „Jakost vod“ v rám-
ci Českého normalizačního institutu (ČNI) od 
roku 1994, kdy se podílel na přípravě, revizi, 
překladech a zavádění norem ISO a EN do 
vodohospodářské praxe. Toto předsednictví 
pokračovalo v rámci Úřadu pro technickou 
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 
(ÚNMZ), který mu v roce 2009 udělil Cenu 
Vladimíra Lista jako poděkování za dlouho-
dobý aktivní přístup k technické normalizaci. 
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Z dalších aktivit lze uvést jeho dlouhodo-
bou spolupráci s MŽP týkající se vlivu pracích 
a čisticích prostředků na životní prostředí, 
při přípravě (později však nerealizovaného) 
zákona o detergentech a při přípravě a kontro-
lách Dohody mezi MŽP a Sdružením výrobců 
mýdla, pracích a čisticích prostředků, týkající 
se výroby a prodeje ekologicky nezávadných 
přípravků. Byl aktivním členem Rady MŽP 
pro ekologicky šetrné výrobky. Za zmínku 
stojí i jeho dlouholetá aktivita ve Vědecké 
radě Hydrobiologického ústavu AV ČR v Čes-
kých Budějovicích. Byl též členem redakční 
rady časopisu Vodohospodářské technicko-
-ekonomické informace a vědecké redakce 
Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. 
Masaryka a v prvním volebním období i čle-
nem Rady VÚV TGM, v.v.i. Nevyhýbal se ani 
odborné spolupráci s různými organizacemi 
nevědeckého charakteru, např. se Sdružením 
českých spotřebitelů a se Sdružením pro cenu 
České republiky za jakost (CZECHMADE). 

O mimořádném uznání odborných kvalit 
prof. Pittera svědčí i jeho zvolení členem In-
ženýrské akademie České republiky (IA ČR) 

v roce 1999. Byl zakládajícím členem Čes-
koslovenské asociace vodárenských expertů 
a byl členem Asociace pro vodu ČR (CzWA, 
dříve Asociace čistírenských expertů). Peda-
gogické a publikační aktivity vynesly prof. 
Pittera na první místo v oboru hydrochemie 
v České republice. O tom, že je profesor Pitter 
uznávanou osobností nejen z národního, 
ale i mezinárodního hlediska, svědčí jeho 
citace ve třech encyklopediích: „Kdo je kdo, 
osobnosti české současnosti“ (Praha 2002), 
„Who‘s Who in Science and Engineering“ 
(Marquis Publ., New Jersey, vydáváno od 
2003) a „Hübners Who is Who“ (Verlag Zug, 
vydáváno od 2005). 
Člověk, osobnost

Profesor Pitter byl v podstatě bezkonfliktní 
osobností. Pedagogicky ani odborně v zásadě 
nikomu nekonkuroval, neboť si vytvořil vlast-
ní odbornou doménu. Byl znám svou snahou 
o pokud možno objektivní přístup k pracov-
ním i osobním problémům kolegů a měl smysl 
pro nenásilné řízení kolektivu, proto byl všemi 
pozitivně přijímán v roli vedoucího ústavu. 
Snažil se nečinit ukvapená rozhodnutí, a tak 

obvykle neměl zapotřebí své názory a rozhod-
nutí zásadně měnit. Díky svým osobním kva-
litám byl všeobecně uznáván jako vynikající 
editor, vedoucí pedagogických či odborných 
skupin a předseda komisí. Významně přispěl 
k rozvoji hydrochemie, hydroanalytiky a po-
suzování biologické rozložitelnosti organic-
kých látek jak u nás, tak v zahraničí.

Vladimír Sýkora
Hana Kujalová

Dovolte, abych i já za časopis i za sebe 
samého vyslovil smutek nad odchodem pana 
profesora. Velice jsem si ho vážil a ctil ho. 
Nejde nepřipomenout, že i on se zasloužil 
o to, že časopis Vodní hospodářství vychází 
i dnes. Pamatuji se, jak na VŠCHT prosadil, 
aby časopis škola před těmi více jak dvaceti 
lety podpořila v jeho začátku částkou 70 000 
korun. A to byl tenkrát nějaký peníz! Děkuji. 
Jsem rád, že jsem měl tu čest pana profesora 
osobně znát.

Václav Stránský

Na památku h. prof. 
Ing. Marty Doležalové, 
CSc. – specialistky na 

matematické modelování 
metodou konečných prvků

Dne 23. prosince 2013 zemřela ve věku 81 
roků, obklopena svými nejbližšími, význačná 
představitelka české a světové geotechniky, 
paní h. profesorka Ing. Marta Doležalová, CSc. 
Byla známa doma i v zahraničí svými pracemi 
o matematickém modelování metodou koneč-
ných prvků, které interpretovala v oborech 
inženýrství geotechnického, stavebního, 
hornického a hydraulického. Zde dosáhla 
špičkové úrovně nejen v naší republice, ale 
i ve světovém kontextu. Věnovala se zejména 
přehradám, tunelům a jiným podzemním 
stavbám, povrchovým dolům, ale uplatnila se 
i u řady dalších typů objektů. Z tohoto však 
celoživotně těžiště jejího pracovního zaměření 
náleželo vodohospodářským stavbám.

Narodila se v Budapešti jako Fried Márta 
a její rodina byla v době holocaustu v r. 1944 
postižena ztrátou otce. Marta ukončila s vy-
znamenání střední školu a byla vybrána na 
studium v SSSR, kde v r. 1955 absolvovala 
Vysokou školu vodního stavitelství v Oděse. 
V době studia se provdala za čs. studenta 
Milana Doležala a spolu potom odjeli do ČSR, 
kde Marta obdržela československé státní 
občanství. Umístěnku dostali oba na stavbu 
přehrady a podzemní vodní elektrárny Lipno. 
Rychle se učila česky, ale výborně si rozuměla 
s partami slovensko-maďarských dělníků. 
Tři roky tam strávené byly výbornou školou 
praktického inženýrství, ale inteligenční kapa-
citou a zaměřením Marta toužila po intenzivní 
duševní činnosti. V r. 1959 se i s manželem 
dostali do Prahy, kde Marta nastoupila do 
projektového ústavu Hydroprojekt, ve kterém 
pracovala až do r. 1989 s pětiletým přerušením 
v 60. letech, které strávila v Moskvě, kde man-
žel pracoval. Marta využila tamního pobytu 
k dalšímu studiu a v moskevském výzkum-
ném ústavu VODGEO obhájila kandidátskou 
disertaci zaměřenou na výzkum a sanaci trhlin 
v tělesech zemních hrází. V Hydroprojektu se 
stala jedním z prvních uživatelů a propagáto-
rů matematického modelování metodou ko-
nečných prvků, které pak neustále využívala 
a zdokonalovala v praxi a dosáhla uplatnění 
i v mezinárodním měřítku. Posléze – po ně-
kolika letech práce v tehdejším Hornickém 
ústavu ČSAV – využila převratných událostí 

r. 1989 k tomu, aby založila vlastní firmu DO-
LEXPERT–GEOTECHNIKA, ve které se dvěma 
nejbližšími spolupracovníky Ing. Vlastou 
Zemanovou a RNDr. Ivo Hladíkem pracovala 
až do svých posledních dnů.

Pod vedením Marty vypracovala tato 
skupina celou řadu matematických modelů, 
stabilitních řešení a expertních posudků pro 
velké inženýrské stavby v ČR i v zahraniční. 
Jsou to například sypané přehrady Římov, 
Stanovice, Nová Bystrica, Slezská Harta, Pa-
deš a Asenovec v Bulharsku, Goldisthal (3D 
– trojrozměrný model) v Německu. Podílela se 
na rekonstrukcích přehrad Jirkov, Bystřička, 
Žermanice, Šance, Mostiště, Těrlicko. Dále se 
podílela na budování tunelů a stanic pražské-
ho metra (Náměstí Míru, Staroměstská a Kar-
lovo nám.), podzemní laboratoře v Maďarsku, 
tunelu Březno. Řešila podzemní kaverny hyd-
roelektráren Machu Picchu a Mantaro v Peru, 
Dlouhé stráně na Moravě, podzemní zásobník 

plynu Háje. Interaktivním využitím měření 
a matematického modelování se zasloužila 
o stálou kontrolu a posouzení bezpečnosti 
postupu těžby hnědého uhlí v povrchových 
dolech v Sokolovské pánvi tak, aby nedošlo 
k ohrožení karlovarských lázeňských artés-
kých pramenů. Práce na některých z těchto 
objektů probíhají až do současných dnů – po-
kračují v nich RNDr. Hladík a Ing. Zemanová. 
Úzce a dlouhodobě spolupracovala Marta 
s Ústavem hydrogeologie, inženýrské geologie 
a užité geofyziky Přírodovědecké fakulty Uni-
verzity Karlovy v Praze. Kromě přednášek tam 
vedla a oponovala diplomové a kandidátské 
práce, vyjadřovala se k návrhům na granty, 
se zaujetím podporovala a vychovávala mladé 
talentované kolegy.

Marta Doležalová byla nesmírně aktivní 
i v zahraniční spolupráci. Psala a přednášela 
ve čtyřech jazycích – česky, maďarsky, anglic-
ky a rusky, publikovala množství příspěvků 
a zpráv na mezinárodních konferencích a svě-
tových kongresech a univerzitách v zahraničí. 
Její celoživotní dílo je obrovské: je autorkou 
více než 400 odborných publikací včetně 
výzkumných úkolů, kongresových příspěvků 
a článků v časopisech. Spolupracovala s ma-
ďarskými kolegy a institucemi, téměř každoroč-
ně se zúčastnila zasedání Maďarské inženýrské 
geotechnické komory, přednášela a vedla se-
mináře na katedře hydrogeologie a inženýrské 
geologie v Miskolci, přednášela na univerzitě 
v Pécsi, která jí udělila titul čestného profesora. 
Velmi těsná byla její spolupráce s profesorem 
Chandra C. Desai z univerzity v Tucsonu, Ari-
zona, a to nejen přímo na univerzitě, ale hlavně 
svojí činností členky redakční rady časopisu 
International Journal of Geomechanics a člen-
kyspolečnosti IACMAG (International Asso-
ciation for Computer Methods and Advances 
in Geomechanics). Byla zahraničním členem 
Ruské akademie architektury a inženýrských 
věd, členkou českých a slovenských výborů 
společností ISSMGE, ISRM, ITA/AITES. Za 
svou aktivní činnost a spolupráci obdržela 
Marta celou řadu uznání, plaket a diplomů.

I přes těžká léta tzv. normalizace, kdy jí 
z politických důvodů byla silně omezena 
publikační činnost a účast na mezinárodních 

vh 7/2014 34



konferencích, dokázala díky své houževnatosti 
pokračovat ve výzkumné a vědecké práci 
a rozvíjet na dálku kontakty se světovými 
špičkami. Ve svém oboru byla průkopnicí 
i jako žena, kdy toto zaměření bylo převážně 
doménou mužů. Nezřídka se stávalo, že na 
konferencích a seminářích byla jako žena 
jediná.

Skutečnou osobní vášní bylo pro Martu Do-
ležalovou cestování. Ráda jezdila a poznávala 
kterékoliv místo na světě. Ovšem z větší části 
své cestování spojovala s účastí na světových, 
národních i mezinárodních konferencích, 
sympoziích, s přednáškami na vysokých ško-

lách, kam byla zvána. Celý život ráda četla, 
a to v několika jazycích, kromě technické 
literatury i například historickou, pojednání 
o minulých a současných událostech, filozo-
fické a myšlenkově hluboké a náročné rozbory. 
Zvláštním způsobem s tím spojovala svou 
lásku, ba i vášeň k vaření. 

Lidsky a společensky patřila k vzácným 
vysoce inteligentním osobnostem, se kterými 
je štěstí spolupracovat. Byla precizní a velmi 
náročná nejen na sebe, ale i na své kolegy. 
Technická řešení dovedla také ekonomicky op-
timalizovat. Měla ráda vášnivé debaty, doved-
la hájit své názory někdy i proti většině, když 

šlo o dobrou věc. Charakterizovala ji osobní 
statečnost, houževnatost, odhodlanost, píle 
a neutuchající energie. Nikdy se nevzdávala 
a překážky ji vždy inspirovaly k většímu úsilí 
o jejich překonání. Byla však velice laskavá 
a ochotně předávala své teoretické znalosti 
i praktické zkušenosti.

Celá naše geotechnická a vodohospodářská 
společnost jí upřímně děkuje za celoživotní 
dílo a velmi lituje jejího odchodu na vrcholu 
tvůrčích sil.

Ing. Jiří Hudek, CSc., PUDIS a. s.
Ing. Milan Doležal, CSc.

Výročí, které je třeba připomenout

Před sto léty se narodil prof. Ing. Dr. Ladi-
slav Votruba, DrSc., vynikající vysokoškolský 
pedagog a mimořádná osobnost v oboru 
vodního hospodářství a vodních staveb u nás

Že byl mimořádný, o tom 
svědčí např. již to, že jako stu-
dent reálného gymnasia si při-
bral další, převážně humanitní 
předměty. Jako vysokoškolský 
student se stal významným 
funkcionářem Spolku poslucha-
čů. Když končil vysokoškolská 
studia, nabídli mu tři přednos-
tové Ústavů na tehdejší Vysoké 
škole inženýrského stavitelství, 
aby u nich nastoupil na místo 
asistenta. Vybral si Theodora 
Ježdíka, lidsky i po odborné 
stránce nesporně mimořádného 
člověka, zřejmě i proto, že ze 
spolupráce s ním mohl získat 
nejvíce pro svůj další rozvoj.

Konec války v roce 1945 L. Votrubu zastihl 
v praxi, bez váhání se však vrátil a plně se 
věnoval obnově vysoké školy. Záhy působil 
též na ministerstvu školství, později jako aka-
demický funkcionář ČVUT.

O jeho pedagogickém působení, neustálých 
snahách o nové formy práce s posluchači 
s cílem získat je pro studovaný obor a tvůrčí 
přístup při  řešení inženýrských problémů, 

by bylo možno uvést obsáhlý 
výčet faktů. Působení na postu 
vysokoškolského profesora po-
važoval za poslání a cílevědomě 
usiloval o to, aby soustavně 
dosahoval co možná nejvyšší 
úrovně. Každý student, který 
projevil zvýšený zájem, byl 
u prof. Votruby vždy vítán 
a mohl získat podporu i množ-
ství nových podnětů. Votrubovi 
diplomanti si mohli být jisti, 
že se jim jejich vedoucí bude 
věnovat i tím, že budou zavale-
ni množstvím práce. Jistě měl 
zásluhu na tom, že mnozí jeho 
posluchači se výborně uplatnili 

v praxi. Dařilo se mu získávat je pro trvalou 
spolupráci se školou i v zájmu šíření nových 
odborných poznatků. Nelze pominout ani jeho 
zásluhy v oblasti vysokoškolské pedagogiky.

Prof. Votruba zásadně přispěl k rozvoji 
poválečné vodohospodářské výstavby u nás, 

ať již to bylo v rámci Komise pro vodní hospo-
dářství či ve spolupráci s odbornými institu-
cemi. Přinesl nové původní poznatky v oboru 
nádrží a vodohospodářských soustav, zimního 
režimu, progresivních konstrukcí přehrad 
a podílel se na vytváření systému péče o jejich 
bezpečnost a spolehlivost. Publikoval velké 
množství původních monografií, odborných 
příspěvků a expertiz.

Jako unikátní je možno hodnotit jeho snahy 
o šíření nových poznatků v praxi. Již v roce 
1961 jako předseda Československého pře-
hradního výboru založil tradici Přehradních 
dnů, což byl počin ojedinělý i ve světovém 
měřítku. Aktivně byl činný v mezinárodní 
přehradní asociaci – ICOLD, kde byl obecně 
uznáván.

Jeho zásluhy o rozvoj odborné publikační 
činnosti v dnešním internetovém světě mno-
zí nedocení. Snad jen to, že když v letech 
1960–1990 Česká matice technická jako by 
neexistovala, udržoval její jméno v rámci 
tehdejšího Státního nakladatelství technické 
literatury a její činnost obnovil bezprostředně 
po sametové revoluci. Velmi se zasloužil též 
i o povznesení úrovně časopisu Vodní hospo-
dářství v jeho počátcích i později.

Pro studenty, kteří u prof. Votruby studovali, 
byl nezapomenutelnou osobností. Pro dnešní 
vodohospodáře – čtyřicátníky je jen jménem, 
se kterým se setkávali ve svých učebnicích, 
dnešním studentům jeho jméno nic moc 
neříká, i když na internetu by našli mnohé. 
O to důležitější je dnes takovou osobnost 
připomenout.

Vojtěch Broža
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Pöyry ve zkratce
Společnost Pöyry Environment a.s. se sídlem v Brně, se svojí poboč-

kou v Praze a organizační složkou v Trenčíně a Bratislavě nabízí svým 
klientům více než 60leté zkušenosti v oblasti vodního hospodářství 
a životního prostředí. Těžiště poskytovaných služeb leží v oblasti 
předprojektové a projektové přípravy a realizace převážně vodohos-
podářských a inženýrských staveb jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. 

Pöyry Environment a.s. je součástí globalizované nadnárodní 
konzultační a inženýrské skupiny Pöyry Oyj, která zaměstnává 6500 
expertů v 50 zemích celého světa, na 150 pak v České republice a na 
Slovensku. Pokrývá oblasti energetiky, průmyslu, městského inženýr-
ství a dopravy, vodního hospodářství a životního prostředí. Skupina 
Pöyry ve všech oblastech činnosti naplňuje principy trvale udržitelné-
ho rozvoje a odpovědného podnikání. Požadavky na kvalitu a integritu 
jsou středem pozornosti námi poskytovaných služeb a tvoří dobrý 
základ pro špičkové manažerské poradenství, komplexnost řešení 
včetně řízení projektů a pro kvalitní projekční přípravu a supervizi.

Zaměření společnosti 
Společnost Pöyry Environment a.s. zajišťuje pro své zákazníky 

komplexní přípravu projektů, zejména konzultace a studie, podporu 
financování, analýzy a průzkumné práce, všechny stupně projektové 
dokumentace, organizaci výběrových řízení, inženýrskou činnost, 
vedení staveb a dozor při realizaci. Hlavní náplní jsou:
• Úpravy a revitalizace vodních toků, hráze
• Ochrana před škodlivými účinky povodní, analýzy rizik
• Přehrady všech typů včetně rekonstrukcí, malé vodní nádrže
• Jezová zařízení, vakové jezy, propusti a rybí přechody 
• Vodní elektrárny všech typů a velikostí 
• Rekonstrukce vodohospodářských objektů 
• Vodovody a úprava vod 
• Modelování distribučních sítí, snižování ztrát 
• Stokování a čištění odpadních vod 
• Technika skládkování 
• Inženýrské stavby, kolektory, tunely 
• Ochrana proti erozi, rekultivace 
• Zeměměřičství, pozemkové úpravy 
• Inženýrská geologie, hydrogeologie, hydrologie 
• Analýzy všech druhů vod včetně technologických návrhů

Tradiční portfolio činností společnosti se díky spolupráci v me-
zinárodní skupině rozšiřuje o další energetické a průmyslové obory 
i dopravní a městskou infrastrukturu.  

Hydrotechnické a hydroenergetické stavby 
Příprava hydrotechnických a hydroenergetických staveb představo-

vala vždy velmi významný segment činností společnosti. Díky důvěře 
našich zákazníků se v současnosti podílíme na přípravě a realizaci 
řady významných staveb (více www.poyry.cz). Společnost Pöyry En-
vironment a.s. je připravena být spolehlivým partnerem i při přípravě 
a realizaci Vašich projektů.

Ing. Jiří Švancara
jiri.svancara@poyry.com

Ing. Oldřich Neumayer, CSc.
oldrich.neumayer@poyry.com

Pöyry Environment a.s. 
Ústředí: Botanická 834/56, 602 00 Brno, +420 541 554 111
Pobočka Praha: Bezová 1658, 147 14 Praha 4, +420 244 062 353
Organizační složka (Slovensko):
Jesenského 3175, 911 01 Trenčín, +421 326 522 600

Vodní elektrárna Litoměřice

Vodní dílo Těrlicko

Vakový jez Bruckhäusl na řece Brixenthaler Ache 1, Rakousko

Vtokový objekt nové protipovodňové štoly v Jablonci nad Nisou
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Naše obec je vlastníkem úpravy koryta potoka přes naše zastavěné území. Úprava koryta 
byla vybudována v minulosti z kamene a nutně vyžaduje údržbu. Podle poslední novely 
stavebního zákona (zákonem č. 350/2012 Sb.) prý i provádění údržby takové stavby vyža-
duje písemný souhlas vodoprávního úřadu a také souhlas všech „mezujících sousedů“. To 
je v našem případě problém. Někteří z vlastníků sousedících nemovitostí jsou dlouhodobě 
nedosažitelní a další sice nic nenamítají, ale odmítají cokoliv podepsat. Dovolujeme si 
požádat o sdělení správného a zcela legálního postupu vlastníka takového vodního díla.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů ve svém ustanovení § 15a 
odst. 3 zavádí pojem „Udržovací práce, které 
by mohly negativně ovlivnit životní prostředí 
nebo stabilitu vodního díla“. Protože vodní 
dílo je podle ustanovení § 55 odst. 1 vodního 
zákona stavbou podle ustanovení § 2 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, lze dovodit, že udržovací 
práce u vodního díla jsou „údržbou stavby, 
kterou se rozumějí práce, jimiž se zabezpečuje 
její dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo 
ke znehodnocení stavby a co nejvíce se pro-
dloužila její uživatelnost“ podle ustanovení 
§ 3 odst. 4 stavebního zákona.

Z toho pro názornost vyplývá, že udržovací 
práce nemohou být prováděny např. na při-
rozených korytech vodních toků (§ 44 odst. 
2 vodního zákona) a naopak udržovacími 
pracemi je odstraňování nánosů ze staveb, 
jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta 
vodních toků.

Formulace druhu udržovacích prací ve 
vodním zákoně je velmi široká – „by mohly 
negativně ovlivnit životní prostředí…“ – a pro-
to lze dovodit, že takovému režimu podléhá 
většina udržovacích prací na vodních dílech. 

Udržovací práce musí být ohlášeny podle 
§ 15a odst. 3 vodního zákona příslušnému 
vodoprávnímu úřadu, kterým je zpravidla 
obecní úřad obce s rozšířenou působností. 

Ohlášení musí být provedeno v souladu 
s ustanovením § 11e vyhlášky č. 432/2001 
Sb., o dokladech žádostí o rozhodnutí nebo 
vyjádření a o náležitostech rozhodnutí, sou-
hlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 
č. 432/2011 Sb.“) na formuláři, jehož obsahové 
náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 16 této 
vyhlášky.

K žádosti je nutno připojit následující do-
klady podle povahy udržovacích prací:
• doklad prokazující vlastnické právo ke 

stavbě vodního díla, 
• jednoduchý technický popis udržovacích 

prací podle ustanovení § 177 odst. 3 sta-
vebního zákona,

• posouzení vlivu udržovacích prací na 
ži votní prostředí, stabilitu vodního díla 
a nakládání s vodami ohlašovatelem,

• závazná stanoviska dotčených orgánů vyža-
dovaných jinými právními předpisy – zpra-
vidla příslušného orgánu ochrany přírody, 
ale i dalších nebo jejich konstatování, že 
není závazného stanoviska třeba,

• vyjádření správce vodního toku.
Udržovací práce lze zahájit v případě, že 

příslušný vodoprávní úřad 
• sdělil výslovně, že s provedením ohláše-

ných udržovacích prací souhlasí 
• nebo výslovně nezakázal svým rozhodnu-

tím podle ustanovení § 15a odst. 3 vodního 
zákona ve lhůtě 15 dnů od doručení jejich 
ohlášení provedení udržovacích prací.

Ohlášení udržovacích prací bylo provedeno 
(oznámeno), jakmile bylo ohlášení udržo-
vacích prací na správném formuláři (podle 
vzoru uvedeného v příloze č. 16 vyhlášky č. 
432/2001 Sb.) doručeno příslušnému vodo-
právnímu úřadu.

Udržovací práce nelze zahájit, pokud roz-
hodnutí vodoprávního úřadu o jejich zákazu 
bylo doručeno ohlašovateli před uplynutím 
15. dne od jejich ohlášení.

Proti rozhodnutí o zákazu udržovacích 
prací se lze, v zákonné lhůtě, odvolat.

Výše uvedený postup je tedy odlišný od 
ohlašování stavebních záměrů podle § 105, 
106 a 107 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozděj-
ších předpisů, zejména zákona č. 350/2012 Sb. 
Ten platí – z vodních děl – jen u ohlašování 
čistíren odpadních vod do 50 EO s příslušným 
certifikátem (§ 15a odst. 1 vodního zákona) 
a stavebních úprav vodních děl [§ 2 odst. 5 
písm. c) stavebního zákona].

Obdobný režim podle § 15a odst. 3 vodního 
zákona – jako udržovací práce na vodních 
dílech – má případná obnova vodních děl 
zničených živelní pohromou nebo havárií 
a případné provádění vodohospodářských úprav 
definovaných v § 55 odst. 2 vodního zákona.

Z toho plyne, že vlastník vodního díla, na 
němž má být provedena údržba, nepotřebuje 
výslovný souhlas vlastníků „mezujících po-
zemků“ k jejímu provedení.

Vstup na cizí pozemky sousedící s vodním 
dílem je upraven pro vlastníka i osoby, které 
provádějí údržbu takového vodního díla 
v ustanovení § 60 vodního zákona. Vlastníci 
těchto pozemků jsou povinni strpět vstup na 
své pozemky, případně i vjezd na ně odpoví-
dající technikou po předchozím projednání 
s nimi. Mají rovněž nárok na náhradu škody, 
která jim tímto vstupem nebo vjezdem na 
jejich pozemky případně vznikne (§ 60 odst. 
2 vodního zákona).

Jaroslava Nietscheová, prom. práv.
Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 8, Praha 5 – Smíchov
e-mail: nietscheova@pvl.cz

Konference o ochraně před přemnoženými 
chráněnými živočichy

Čeští a rakouští vodohospodáři se v polo-
vině května sešli v Břeclavi, aby se společně 
poradili, jak předcházet škodám, které způ-
sobují v okolí řek zákonem chránění živoči-
chové. Vodohospodáře v posledních letech 
trápí především bobr evropský. Náklady na 
odstranění škod, které způsobil v loňském 
roce bobr evropský, vyčíslilo Povodí Moravy 
na více než 290 milionů korun.

Zástupci Povodí Moravy, s. p. jednali o této 
problematice s rakouskými kolegy z via donau 
Österreichische Wasserstraßen Gesellschaft 
mbH na konferenci Management péče a před-
cházení škodám na hraničních vodách. 

„Velice si ceníme toho, že se nám podařilo 
diskusně propojit české a rakouské vodohos-

podáře a ochránce přírody. Našim cílem byla 
výměna informací a konkrétních příkladů 
řešení této problematiky,“ shrnul generální 
ředitel Povodí Moravy, s. p. Jan Hodovský.

Pozitivním krokem k vyřešení bobří proble-
matiky bylo letošní schválení Programu péče o 
bobra evropského. Ministerstvo životního pro-
středí navíc připravuje Manuál praktických 
opatření, který by se měl stát spolehlivým 
návodem, jak při soužití s bobrem postupovat. 
Zajímavou myšlenkou je i vytvoření sítě „bob-
řích poradců“, tedy odborníku, na které by se 
mohl obrátit každý, kdo potřebuje vyřešit jaký-
koli problém s tímto chráněným hlodavcem. 

Vodohospodářům nezpůsobují škody pouze 
chránění bobři, ale také například kormoráni 

nebo invazní rostlina křídlatka, která se rychle 
šíří a vytlačuje z břehů řek původní vegetaci. 

Dvoudenní odborný seminář se konal za 
přispění Fondu malých projektů rakousko-
-české přeshraniční spolupráce. Konference 
v Břeclavi nebyla posledním setkáním. Povodí 
Moravy, s. p. bude v nastaveném trendu spo-
lupráce rakouských a český vodohospodářů 
dále pokračovat.

Gabriela Tomíčková
e-mail: tomickova@pmo.cz
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Potápěčské práce – tvorba cen  
dle URS – VRN

Vážení obchodní partneři,
vzhledem ke značně odlišným podmínkám prostředí pro realizaci 

a poměrně malé četnosti potápěčských stavebních prací v porovnání 
s běžnou stavební činností, je pro projektanty, cenaře a přípraváře 
obtížné stanovit ceny potápěčských prací. 

K řešení tohoto problému může přispět zavedení HZS do cenové 
soustavy ÚRS uvedených v Katalogu VRN-800-0 Vedlejší rozpočtové 
náklady – 0632 Potápěčské práce. 

Možnosti oceňování potápěčských prací  
dle URS VRN-800-0

1. individuálně – smluvní cenou – nejčastější možnost použití 
u drobných zakázek malého rozsahu,

 2. jako obvyklé práce se zvýšenými mzdovými náklady – v praxi 
poměrně obtížně použitelné vzhledem ke značné odlišnosti podmí-
nek pro realizaci potápěčských prací jakými jsou například hloubka, 
proudění, znečištění, viditelnost atd. Stejná potápěčská pracovní 
činnost bude až několikanásobně finančně náročnější v případě, že 
se bude realizovat v hloubce 50 m, anebo v hygienicky znečištěném 
prostředí, jakým může být například čistírna odpadních vod, oproti 
stejné činnosti v čisté vodě 3 m hluboké,

3. hodinovými zúčtovacími sazbami: 
Potápěčské práce prováděné nad hladinou – servisní
063 20-3010       580,- Kč/h
Potápěčské práce  prováděné pod  hladinou - v hloubce  
063 20-3001 do 13 m     2 350,- Kč/h
063 20-3002 přes 13 do 40 m  3 730,- Kč/h
063 20-3003 přes 40 m  4 510,- Kč/h
(kdy je možné užít ceny a co ceny obsahují, je uvedeno v katalogu 
URS VRN-800-0)

Odborný odhad ceny potápěčských prací
Dle vyjádření ÚRS Praha, a.s., kvalifikovaný odborný odhad ceny 

potápěčských prací může provádět „Autorizovaná osoba pro profesní 

kvalifikaci Potápěč pracovní“ nebo soudní znalec se specializací po-
tápěčské práce. Tato osoba určí (odhadne) předpokládanou časovou 
náročnost jednotlivých potápěčských činností, nad hladinou i pod 
hladinou včetně dalších nákladů a dosadí ceny z katalogu ÚRS VRN 
800-0. Vzniklá cena potápěčských prací může být použita pro zařazení 
do kategorie dle finančního objemu, a pro hospodářské soutěžení. 

Odborný odhad ceny potápěčských prací pro potřeby projektantů, 
cenařů a přípravářů je možné objednat u autorizovaných osob které 
jsou evidovány u Ministerstva zemědělství ČR, kam spadá i odborná 
způsobilost potápěčů.

Odborná způsobilost pracovních potápěčů 
Do roku 2011 nebyly jasně stanoveny požadavky na „osobu od-

borně způsobilou“ pro provádění potápěčských prací ve smyslu NV 
č. 591/2006 Sb. 

 Dle vyjádření Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, odboru 
služeb práce v dopise ze dne 24.3.2014 není možné uznat odbornou 
způsobilost „potápěče“ se sportovní, rekreační nebo záchranářskou 
potápěčskou kvalifikací.

V roce 2011 bylo po splnění požadavků zákona č. 179/2006 Sb., 
o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání ve znění poz-
dějších předpisů zařazeno povolání „Potápěč“ do Národní soustavy 
povolání – NSP a vznikly PROFESNÍ KVALIFIKACE – „Potápěč pra-
covní kód 69-014-H a Potápěč operátor kód 69-015-H“. Tyto profesní 
kvalifikace bezezbytku splňují požadavky souvisejících právních 
předpisů. Autorizujícím orgánem pro výše uvedené profesní kvalifi-
kace bylo stanoveno Ministerstvo zemědělství ČR.

Ve smyslu zákona č. 179/2006 Sb., nelze tedy bezvýhradně považo-
vat jako odborně způsobilou osobu „potápěče“ dle NV č. 591/2006 Sb., 
jen s osvědčením o absolvování rekvalifikačního kurzu bez závěrečné-
ho ověření znalostí zkouškou z profesní kvalifikace u autorizovaných 
osob pod dohledem autorizujícího orgánu. 

Miloslav Haták
Potápěčská stanice v.o.s.
e-mail: hatak@psvos.cz

Potápěčská stanice v.o.s., poskytuje již 24 roků komplexní služby v oblasti potápěčských prací, poskytování technických služeb a provádění staveb.

Zkušení pracovníci s mnohaletou praxí vlastní všechna potřebná odborná oprávnění ke kvalitnímu provedení prací a jako první v ČR 
získali národní profesní kvalifikaci “potápěč pracovní” kód 69-014-H .  

Naše společnost dlouhodobě udržuje certifikace v systémech:
ISO 9001 –  Systémy managementu kvality
ISO 14001 – Systém enviromentálního managementu (ochrana životního prostředí)
ISO 3834 – Management svařování – hyperbarické mokré svařování a řezání kyslíkem
OHSAS 18001 – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Nabízíme Vám:
• Veškeré průmyslové potápěčské práce
• Potápěčské práce stavebního charakteru, včetně sanací betonových 

konstrukcí
• Potápěčské práce strojního charakteru
• Svařování a řezání pod vodou dle ČSN EN ISO 3834 a ČSN EN 

ISO 15 618 
• Potápěčské práce záchranářské, včetně pohotovostní služby 24h
• Potápěčské práce báňských záchranářů - potápěčů 
• Potápěčské práce v podzemí a bez volné hladiny
• Destrukce a trhací práce pod vodou
• Speciální potápěčské práce
• Video a foto dokumentace 
• Poradenská služba
• Služby soudního znalce – se specializací potápěčské a záchranářské 

práce 

Kontakt 24 hod/den:
602 441 679 – ředitel společnosti  Petr Andrt 
602 357 180 – hlavní potápěč Miloslav Haták, hatak@psvos.cz  
606 614 494 – vedoucí střediska Ohře Robert Zsuzsa, robo@psvos.cz 
602 427 441 – vedoucí střediska Vltava Lubomír Veselý 
732 366 160 – obchodní zástupce Ing. Jaroslav Šot

Kancelář: 
Tel. 474 625 207, e-mail: dive@psvos.cz   
Fax 474 686 959
www.psvos.cz

Obchodní adresa:   Doručovací adresa:
Potápěčská stanice v.o.s.  Potápěčská stanice v.o.s.
Opatovická 1659/4   Čermákova 5656
110 00 Praha 1 – Nové Město  430 03 Chomutov
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Poznatky ze semináře „Nové metody 
a postupy při provozování čistíren 
odpadních vod XIX“

Stalo se již tradicí, že se vodohospodáři z České a Slovenské republi-
ky setkávají v Moravské Třebové na semináři „Nové metody a postupy 
při provozování čistíren odpadních vod“, jehož XIX. ročník se konal 
ve dnech 8. 4.–9. 4. 2014. Organizátorem semináře byla VHOS, a. s. 
Moravská Třebová ve spolupráci s Asociací pro vodu ČR CzWA, od-
bornou skupinou „Městské čistírny odpadních vod“.

Na semináři bylo celkem zaregistrováno 315 účastníků, včetně 
34 vystavujících a sponzorských firem, což je méně pouze o několik 
účastníků oproti minulým ročníkům. Seminář v Moravské Třebové 
nadále poutá zájem účastníků a velmi cenná pro pořadatele a pří-
slibem pro další budoucnost semináře byla účast hodně mladých 
lidí, pro které se seminář stává zajímavým z důvodu přednášených 
aktuálních témat, a je tak pro ně zdrojem odborných i praktických 
informací pro další odborný a profesní růst.

První den semináře byl věnován již tradičně nové legislativě ve vod-
ním hospodářství a inovativním přístupům v čištění odpadních vod. 
Druhý den semináře byl zaměřen na provozní zkušenosti, novinky 
z provozů ČOV a nové technologie.

Pro tvorbu tohoto článku byly využity výtahy z jednotlivých předná-
šek uveřejněných ve sborníku „Nové metody a postupy při provozování 
čistíren odpadních vod – XIX. ročník“.

Úvodní blok přednášek věnovaný tradičně aktuální legislativě ve 
vodním hospodářství zahájil Ing. Evžen Zavadil (MŽP Praha), který 
účastníky seznámil se stávajícími a připravovanými pracemi na le-
gislativě v oblasti ochrany vod. 

Nutnost vytvoření právního rámce pro opětovné využívání vyčiště-
ných odpadních vod v České republice prezentoval ve svém příspěvku 
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. (VŠCHT Praha). Analyzoval situaci týkající 
se této oblasti nakládání s vodami v českém vodním právu i legisla-
tivě EU a uvedl příklady ze zahraničí, kde se již opětovné využívání 
vyčištěných odpadních vod aplikuje. Závěrem nastínil předpokládaný 
postup přípravy nezbytných legislativních předpisů v ČR. 

Komplexní informaci o nejvýznamnějších změnách v legislativě 
ochrany životního prostředí poskytl provozovatelům vodovodů a ka-
nalizací JUDr. Ing. Emil Rudolf z Hradce Králové. Zaměřil se nejen 
na oblast vodního hospodářství, ale také ochrany ovzduší, nakládání 
s odpady i speciální předpisy jako např. hodnocení rizik a předcházení 
ekologické újmě. 

Dopad útlumu produkce průmyslových odpadních vod na provoz 
městských ČOV, se kterým se provozovatelé v posledních letech často 
potýkají, popsal na příkladech tří jihočeských ČOV kolektiv autorů 
ČEVAK a. s. Tyto změny mají zásadní dopad na čištění odpadních vod 
ze zmíněných sídel, neboť kapacita dotčených čistíren, jejich stavební 
uspořádání a technologické vybavení byly v době vzniku ČOV určeny 
ke společné likvidaci komunálních a průmyslových odpadních vod. 
Zkušenosti s adaptací provozu těchto ČOV na diametrálně odlišné 
látkové zatížení a složení přiváděných odpadních vod, opatření pro 
optimalizaci provozu za nových podmínek a související ekonomické 
dopady prezentoval Ing. Jiří Lipold. 

Poslední částí dopoledního programu byla odborná prezentace 
sponzorů semináře. V první prezentaci vystoupil Ing. Ivan Kafka, 
MBA z Energie AG Bohemia s přednáškou na téma „dOOdpadu, aneb 
Co do kanalizace nepatří“. Jedná se o vzdělávací program pro žáky 
středních a základních škol, který u příležitosti Světového dne vody 
vyhlásila společnost ČEVAK a. s.

Poté následovala prezentace společnosti Asio s r. o. na téma Aplikace 
nanotechnologií při čištění odpadních vod, autorem byl Ing. Marek 
Holba, Ph.D. 

Odpolední program prvního dne semináře byl zaměřen na ino-
vativní přístupy v čištění odpadních vod. Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. 
a Ing. Milan Lánský, Ph.D. (1. SčV, a. s.) navázali na svůj příspěvek na 
tomto semináři z roku 2012, kdy popsali metodiku diagnostiky příčin 
a řešení vysokého podílu nefakturovaných odpadních vod. Tentokráte 
se podělili o praktické zkušenosti s aplikací metodiky na případech 
konkrétních lokalit. 

Proces a výsledky optimalizace biologického odstraňování dusíku 
a fosforu na ČOV Olomouc za posledních deset let prezentoval na 
tomto fóru Dr. Ing. Libor Novák (AQUA – CONTACT Praha v. o. s.). Na 
ČOV byl postupně realizován flexibilní aktivační systém, který při stá-
vající kvalitě přiváděných odpadních vod umožňuje splnění přísných 
odtokových parametrů i bez dávkování externího substrátu a s výrazně 
nižšími náklady na dávkování chemikálií pro eliminaci fosforu. 

Na téma zvýšeného odstraňování dusíku pak navázala Ing. Kamila 
Šuraňová (Ostravské vodárny a kanalizace a. s.). Seznámila přítomné 
s variabilním nastavením provozního režimu v aktivačních nádržích 
na ÚČOV Ostrava, díky kterému lze měnit poměr nitrifikace a denitri-
fikace v závislosti na aktuálním stavu čištění a poměru amoniakálního 
a dusičnanového dusíku ve vyčištěné vodě. 

Neméně atraktivní částí programové skladby semináře je každoroč-
ně i tematika zpracování čistírenských kalů zahrnující řešení stabili-
zace kalů, minimalizaci jejich objemu, způsob konečného zpracování 
a využití jejich energetického potenciálu. Z provozního hlediska byl 
bezesporu zajímavý příspěvek autorů Veolia Voda ČR a.s. přednesený 
Ing. Ondřejem Benešem, Ph.D., který se zabýval technicko-ekonomic-
kým porovnáním šnekových lisů, odstředivek, pásových lisů a kaloli-
sů, a to z pohledu vstupních investic, energetické náročnosti, spotřeb 
flokulantu a dosažené sušiny. 

Rekonstrukci kalového hospodářství na ČOV Hradec Králové zamě-
řenou především na zahušťování a čerpání primárního kalu a míchání 
vyhnívacích nádrží přiblížil ve svém vystoupení Ing. Václav Hošek 
(Královéhradecká provozní a.s.). 

Odpolední sekci uzavřela přednáška kolektivu autorů Veolia Voda 
ČR a.s, která se zabývá jednou z možností intenzifikace kalového 
hospodářství ČOV s anaerobní stabilizací, a to doplněním stupně 
předúpravy kalu termickou hydrolýzou. Praktická aplikace je popsá-
na na příkladu ČOV Lille Marquette, kde byla při rekonstrukci ČOV 
realizována technologie kontinuální termické analýzy Exelys. V pří-
spěvku je dále uvažována možnost obdobné rekonstrukce kalového 
hospodářství na ÚČOV Praha.

Program druhého dne semináře byl zaměřený na provozní zkuše-
nosti, novinky z provozů ČOV a nové technologie. V úvodní přednášce 
Ing. Martiny Beránkové (VÚV TGM v.v.i.) byly prezentovány výsledky 
testování vlivu enzymatických přípravků na funkci a provoz malých 
biologických ČOV. 

Nový přístup k energetickému benchmarkingu ČOV popsal ve své 
přednášce Mgr. Petr Kavalír, Ph.D. (Vodárenská společnost Chrudim 
a.s.). Seznámil přítomné s metodikou používanou ve skupině ENER-
GIE AG WASSER, s výsledky její aplikace, nejčastějšími nedostatky 
v provozování ČOV z energetického hlediska a příklady snižování 
energetické náročnosti na ČOV v rámci skupiny EAGW. Tato přednáška 
skutečně přinesla nové podněty, jak slíbila ve svém názvu. Příkladem 
je grafické porovnání spotřeby elektrické energie v kWh/m3 se spo-
třebou v kWh/EO, které přináší přehledné zatřídění ČOV z pohledu 
obou těchto zásadních parametrů a rovněž umožňuje identifikovat 
např. nadstandardní množství balastních vod či vysoké organické 
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Záběry ze slavnostního zahájení semináře a pohled do sálu 

O možnost přednášet na semináři se ucházejí zkušení 
i začínající autoři

Tradiční úspěšná doprovodná výstava 
probíhá ve vnitřních i vnějších prostorách
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zatížení ČOV. Příspěvek dále pěkně shrnuje nejčastější energetické 
závady a rovněž uvádí příklady optimalizací, které byly na základě 
benchmarkingu provedené.

Použitím zařízení schopného plnit funkci usazovací nádrže např. 
SFT filtru, možností řízené separace nerozpuštěných látek a vlivem 
odstranění NL na denitrifikační potenciál ČOV a stabilizaci kalu 
se zabýval příspěvek kolektivu autorů Asio s.r.o. prezentovaný Ing. 
Ondřejem Škorvanem.

Poznatky z procesu návrhu flotační jednotky, matematického mode-
lování, testování formou poloprovozních zkoušek a využití získaných 
poznatků k řešení třetího stupně čištění pro zvýšené odstraňování 
fosforu na intenzifikované ČOV Svitavy, kde je flotace nasazena na 
separaci suspenze z chemického srážení fosforu v biologicky vyčiště-
né odpadní vodě, shrnul ve své práci kolektiv autorů zastoupený na 
tomto fóru Ing. Jaroslavem Boráněm. 

Seznámení s modernizací řídicího systému na kanalizační síti 
Svitavy a zamyšlení nad rolí a postavením centrálního dispečinku 
v moderní provozovatelské společnosti obsahovala přednáška Ing. 
Milana Lindovského (VAE CONTROLS Ostrava).

Názorný příklad optimalizace provozu ČOV demonstroval na 
příkladu ČOV Tuhaň Ing. Martin Fiala, Ph.D. (Středočeské vodárny 
a.s.). Díky komplexní a detailní analýze technologie a technického 
vystrojení ČOV, ale i ověření návrhové kapacity ČOV, bylo možné 
navrhnout a realizovat opatření, která vedla jednoznačně ke zlepšení 
funkce ČOV, snížení její energetické náročnosti i nároků na obsluhu. 
Svoji přednášku končil Ing. Fiala tím, že na ČOV Tuhaň se z nějakého 
důvodu (autorům zatím neznámému) pohybuje účinnost biologického 
odstraňování fosforu mezi 80–98 % a kal obsahuje neobvykle vysoká 
množství poly-P bakterií. Dle výsledků od roku 2012 je tato účinnost 
de facto trvalá, bez ohledu na uspořádání ČOV (dříve bylo R-D-N, 
dnes je N1-D-N2 s rozdělením nátoku 1:1 mezi N1 a D). Nižší účinnost 
(cca 50–70%) je pouze ve chvílích, kdy je na ČOV nějaký problém, 
hlavně s nitrifikací v zimě. Tomuto problému se autoři chtějí nadále 
ještě věnovat.

Poslední blok přednášek uzavřel Ing. Jan Ševčík (HUBER CS s. r. o. 
Brno) s prezentací konkrétní technologické linky pásového sušení 
kalů, která zakončuje kalovou koncovku na ČOV. Pozornost byla 
věnována spíše technickým detailům sušící linky a jejím praktickým 
využitím. Tato přednáška navazovala na příspěvek tohoto autora na 
semináři v roce 2013. Zajímavá byla část o aplikaci systému WTOS pro 
optimalizaci odvodňování. Tato aplikace je důkazem rychlého vývoje 
techniky pro analytiku v reálném čase, kdy se ukázalo, že je možno 
měřit nejen parametry vodných roztoků, ale pomocí mikrovlnných 
sond se dá poměrně přesně měřit i koncentrace odvodněného kalu. 

Spolehlivost tohoto principu měření pak potvrdil i výše zmíněný 
příspěvek Rekonstrukce kalového hospodářství ČOV Hradec Králo-
vé. Přesné měření pak umožňuje automatizovat proces dávkování 
flokulantu, což byla věc dosud řízena v podstatě empiricky a navíc 
závisela na přítomnosti obsluhy. Dle výsledků provozního testování 
uvažují autoři článku s úsporou flokulantu 7,5–20 %.

Pro účastníky semináře se konal první den semináře již tradiční 
a oblíbený společenský večer v prostorách Městského muzea s živou 
hudbou, tombolou a ochutnávkou kvalitních moravských vín a bo-
hatého cateringu. 

Po ukončení semináře se v prostorách závodní jídelny Hedva 
uskutečnila ještě jedna významná akce, a to valná hromada CzWA, 
na které byly schváleny nové dokumenty pro činnost CzWA, jako jsou 
Stanovy, Organizační řád, Zásady hospodaření a další.

Za organizátory semináře bychom chtěli poděkovat vám všem, kteří 
jste se zúčastnili letošního ročníku semináře a svou účastí pomáhali 
vytvářet příjemnou atmosféru na semináři a doprovodných akcích. 
Věříme, že se společně znovu setkáme v roce 2015 nad dalšími zají-
mavými tématy při jubilejním XX. ročníku. Termín konání semináře 
pro rok 2015 byl již pořadateli stanoven, a to 14. 4.–15. 4. 2015 opět 
v Moravské Třebové.

Touto formou chceme zároveň oslovit odbornou veřejnost, aby se 
podílela společně s organizačním výborem na tvorbě témat pro koná-
ní semináře v roce 2015. K nejzajímavějším přednáškám patří vždy 
takové, které popisují nějakou konkrétní ČOV (např. po rekonstrukci 
a intenzifikaci či novou). Proto, pokud znáte nějakou takovou čistírnu, 
neváhejte se svou aktivní účastí na příštím ročníku. Vaše náměty, 
poznatky nebo zajímavá a netradiční řešení nám prosím zasílejte na 
e-mailovou adresu jiri.wanner@vscht.cz , nebo vla.langer@seznam.
cz nejpozději do 30. 8. 2014. 

Těm, kteří k nám ještě nezavítali a chtějí se dozvědět něco bližšího 
o historii a současnosti semináře, pořadatelské firmě nebo získat 
informace o příspěvcích prezentovaných ve vydaných sbornících, 
doporučujeme navštívit internetové adresy pořadatelů tj. www.vhos.
cz a www.czwa.cz. Sborníky ze semináře je možno ještě dodatečně 
objednat u pořadatelů.

za OS MČOV CzWA:
Ing. Vladimír Langer

prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.

za VHOS, a. s. Moravská Třebová:
Ing. Zdeněk Šunka 

Ing. Blažena Kolaříková 

Společenský večer v Městském muzeu s losováním tomboly i šťastnými výherci
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Listy CzWA – pravidelná součást časopisu Vodní hos-
podářství – jsou určeny pro výměnu informací v oblastech 
působnosti CzWA

Redakční rada: prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. – předseda
Ing. Václav Hammer, Ing. Markéta Hrnčírová, doc. Ing. Pavel 
Jeníček, CSc., Ing. Martin Koller, doc. RNDr. Dana Komínková, 
Ph.D., prof. Ing. Blahoslav Maršálek, Ph.D., Ing. Tomáš Vítěz, 
Ph.D., Ing. Jan Vilímec, Ing. Karel Pryl, Ing. Pavel Příhoda

Listy CzWA vydává Asociace pro vodu ČR – CzWA

Kontaktní adresa:
CzWA – sekretariát, Masná 5, 602 00 Brno
tel./fax: +420 543 235 303, GSM +420 737 508 640,
e-mail: czwa@czwa.cz

Příspěvky do čistírenských listů zasílejte na adresu:
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., VŠCHT Praha,
Ústav technologie vody a prostředí, Technická 5,
166 28 Praha 6, telefon 220 443 149 nebo
603 230 328, fax 220 443 154,
e-mail: jiri.wanner@vscht.cz

IFAT 2014

Po dvou letech se v květnu opět otevřely brány mnichovského 
výstaviště, aby přivítaly návštěvníky veletrhu životního prostředí 
IFAT 2014

Samozřejmostí byla hlavně prezentace špičkových technologií

Každodenní počty návštěvníků by možná mohli organizátoři našich 
výstav trochu závidět. Bohužel účast ze strany odborníků z Česka 
nebyla nijak ohromující, i když byla zřejmě nepříznivě ovlivněna 
čtvrtečním státním svátkem (8. května).

Tradičně bylo postará-
no o uspokojení potřeb 
účastníků přímo u vy-
stavovatelů, na stán-
cích i v restauracích

Počasí ale většinou nepřálo posezení a odpočinku na plochách mezi 
pavilony… 

Rodina výstav IFAT se rozrůstá Text a foto:  
Zdeněk Hladík
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Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci

Povodně a hospodaření  
s dešťovými vodami

24. a 25. září 2014, České Budějovice

PROGRAM
• Funkce přehrad a nádrží za povodní (doc. Ing. Ladislav Satrapa 

CSc. ČVUT, Katedra hydrotechniky);
• Logistika povodňových katastrof (RNDr. Tomáš Faruzel – OSVČ);
• Zvládání povodňových rizik (Ing. Jaroslav Beneš, Povodí Vlta-

vy);
• Realizace protipovodňových opatření (Ing. Jiří Pechar, Povodí 

Vltavy);
• Protipovodňové hráze, zkušenosti z poruch a současné nároky 

na jejich bezpečnou výstavbu (prof. Ing. Ivan Vaníček DrSc., 
ČVUT, Katedra geotechniky);

• Povodňová prognostika (Mgr. Tomáš Vlasák PhD., ČHMÚ);
• Hospodaření s dešťovými vodami v intravilánu (Ing Jiří Vítek, 

JV Projekt VH);
• Hospodaření s dešťovými vodami v extravilánu (prof. Ing. Jan 

Šálek CSc.,VUT Brno);
• Právní otázky hospodaření s dešťovými vodami (JUDr. Pavel 

Rubeš PhD., Jihočeská univerzita);
• Koncepce protipovodňové ochrany v Pobečví (Ing. David Fína, 

Povodí Moravy);
• Exkurze po zajímavých vodohospodářských stavbách v Českých 

Budějovicích.

Informace podá: Ing. Bohumil Kujal,  
cssi@csvh.cz, 722 968 114

Seminář ke ZPRŮCHODNĚNÍ  
MIGRAČNÍCH PŘEKÁŽEK  

VE VODNÍCH TOCÍCH 
organizovaný při příležitosti 100. zasedání Komise 

pro rybí přechody při Agentuře ochrany přírody 
a krajiny ČR

Dne 9. 10. 2014 se po dvouleté pauze uskuteční seminář věno-
vaný problematice zprůchodňování migračních bariér na vod-
ních tocích. Seminář se bude konat v budově povodí Vltavy, 
státní podnik, Holečkova 5, Praha, a je organizován kolektivem 
pracovníků VRV a. s., Povodí Vltavy, státní podnik, VÚV TGM, 
v. v. i a Komise pro rybí přechody při AOPK. Právě 100. zase-
dání komise je možná významným milníkem a také vhodnou 
příležitostí k vyhodnocení dosavadních aktivit zaměřených na 
zprůchodnění příčných překážek, které brání volné migraci ryb 
a dalších vodních živočichů ve vodních tocích. 

Cílem semináře je především poskytnout relevantní informace 
odborné veřejnosti a umožnit diskusi nad směřováním aktivit 
týkající se této problematiky do budoucna. 

Témata semináře jsou:
1) Vyhodnocení prvního plánovacího období s ohledem na 

řešení migrační průchodnosti vodních toků pro vodní orga-
nismy, jakým způsobem postupovat dále.

2) Možnosti financování opatření pro zlepšení migrační prů-
chodnosti vodních toků v příštím plánovacím období

3) Poproudová migrace ryb – odborné téma k řešení v příštím 
plánovacím období 

4) Nové technologie v otázce zprůchodnění vodních toků

Informace podají:
Ing. Milan Hladík, hladik@vrv.cz

Mgr. Petr Birklen, petr.birklen@nature.cz

Časopis Vodní hospodářství je mediálním 
partnerem obou akcí.



Voda a chléb

Tento text není jen recenzí na knihu, ale i pozvánkou na stejno-
jmennou výstavu, kterou jsem (zatím) neviděl. Chystám se ji zhléd-
nout v říjnu, ale kdybych o ní psal až poté, měli byste už méně času 
se na ni vypravit. Ale pojďme popořadě.

Na počátku byl úmysl městských vodáren 
v německém Karlsruhe přispět něčím zají-
mavým ke Světovému dni vody 2014. Po do-
mluvě s Evropskou společností přátel kašen 
a studní (Europäische Brunnengesellschaft) 
se rozhodly uspořádat výstavu uměleckých 
prací na téma „voda a chléb“. Proč toto téma? 
Protože obě „komodity“ patřily po staletí 
k základním složkám výživy obyvatel Evro-
py, resp. tvořily převahu v jejich jídelníčku. 
Organizátoři oslovili okruh umělců žijících 
v oblasti Karlsruhe, zda by vybrané téma 
po svém umělecky neztvárnili, popř. zda již 
nemají hotové nějaké dílo, které se k němu 
vztahuje.

Na výstavě, která byla zahájena v Muzeu 
vody a studní v Karlsruhe dne 21. 3. 2014, 
je svými obrazy a plastikami zastoupeno 
celkem 36 umělců, mezi kterými jsou jak 
mladí, dosud jen lokálně působící, tak i svě-
toznámí výtvarníci. Některá díla jsou nápa-
ditá a zadané téma je u nich na první pohled 
patrné nebo se jedná o vtipnou hříčku, kterou 
záhy odhalíte. U jiných musíte vztah hledat 
a dlouho přemýšlet – a nejlépe si ho nechat 
od kurátora (Dietricha Maiera) vysvětlit, jinak 

na něj nepřijdete. Například u obrazu alkoholičky (Kousek chleba) sice 
po chvíli pátrání najdete mezi nepořádkem na stole patku chleba, 
ale kladete si otázku, jaký to má v kontextu tématu výstavy smysl? 
Řekl bych, že žádný, ale jedná se o obraz známého, leč již zesnulého 
umělce, kterého chtěl mít kurátor na výstavě zastoupeného. A vdova 
po malíři doporučila právě tento obraz…

K výstavě byla zároveň vydána i reprezentační kniha formátu A4 
v pevné vazbě, která ale neobsahuje jen reprodukce děl, ale i texty 
různých autorů vztahující se k vodě, chlebu a umění. Z kapitol vy-
bírám např.: Chléb náš vezdejší, Zázračná voda (o anomáliích vody), 

Voda a chléb z právního hlediska, O chlebu, 
vodě a studních v pohádkách bratří Gri-
mmů, Zázračné přístroje na úpravu pitné 
vody, Krátké životopisy autorů textů a děl 
ad. Nejde tedy o pouhý katalog výstavy, ale 
o publikaci širšího významu.

Výstava je otevřena každou středu 15:00–
17:00 nebo na požádání (tel. 0721/599 3202). 
Protože je muzeum umístěno v objektu 
bývalé vodárny Durlacher Wald, kde dnes 
sídlí částečně městské vodárny, částečně vý-
zkumný ústav Technologie Zentrum Wasser, 
ve všední dny je vždy někdy přítomen. Když 
se tam i neohlášeni některý pracovní den 
zastavíte a řeknete, že jste kolegové z ČR, 
věřím, že vás na výstavu pustí. Výstava bude 
otevřena do 21. března 2015.
•	Maier	D.,	 Roth	H.	 J.	Wasser	 und	Brot.	
Stadtwerke	Karlsruhe,	 2014;	 108	 stran.	
ISBN	978-3-00-045417-2.

•	Wasser	und	Brot.	Výstava	v	Wasser-	und	
Brunnenmuseum,	21.	3.	2014–21.	3.	2015.	
Wasserwerk	Durlacher	Wald	der	Stadtwer-
ke	Karlsruhe,	Wasserwerkstraße	4.	Vstup	
zdarma.

František Kožíšek



Ohrožují Váš majetek?
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PROTEX-TČ
NOVÉ ZPŮSOBY

OCHRANY
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

www.protex-tc.cz, www.koexpro.cz



Hledáte výzvu? Příležitost právě pro Vás!
Vogelsang je výrobcem čerpací a drticí techniky s tradicí od roku 
1929. V oboru čištění odpadních vod si získal renomé především 
jako dodavatel nejmodernější generace macerátorů RotaCut® 
s unikátním systémem kontroly řezu, tzv. ACC Automatic 
Cut Control, zabezpečující dokonalé rozmělnění především 
vláknitých příměsí (vlasů, ubrousků) v kalu.

Nabízíte:
•	 Vzdělání	SŠ/VŠ	v technickém	oboru
•	 Technické	i obchodní	znalosti
•	 Orientaci	na	trhu	čerpací	techniky	 

(přednostně vodárenství, průmysl)
•	 Samostatnost	a odpovědnost
•	 Znalost anglického	nebo	německého	jazyka	 

alespoň na základní úrovni

Naše nabídka:
•	 Zaměstnanecký	poměr	na	plný	úvazek
•	 Odborné	zázemí	zahraniční	společnosti,	zaškolení	

v Německu
•	 Vlastní	organizaci	času,	možnost	pracovat	z domu
•	 Služební	auto	k soukromému	použití	
•	 Motivační	ohodnocení	pracovního	výkonu

Cítíte	se	osloveni?	Zašlete	Vaše	CV	na:	 
info@vogelsang-czech.cz	nebo	kontaktujte:
Vogelsang CZ s.r.o.
Ing.	Miroslav	Esterka
Holandská	878/2,	639	00	Brno
Tel.	511	440 475,	kl.3
www.vogelsang-czech.cz

Po	úspěšném	vstupu	na	trh	v roce	2010	nadále	expandujeme	a hledáme	motivo-
vané	kandidát(k)y	na	pozici:

Obchodně technický zástupce
(oblast Čechy)

Objemová	čerpadla	s rotačními	písty	přesvědčila	řadu	zákazníků,	 
že	jako	jednoduchá	a spolehlivá	čerpadla	s nízkými	provozními	náklady	najdou	
uplatnění všude tam, kde je potřeba čerpat hustý kal v náročných podmínkách 
čistírenských provozů.
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