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Kdypak Svatý Petr?

Když sedávám ráno u Volyňky, která se proměnila ve vádí, nebo 
se dívám z okna své pracovny na stráň, kde květná louka se změnila 
na maďarskou pustu (viz obrázek), tak si říkám: „Kdypak asi Svatý 
Petr stavidla popustiti ráčí? A nepopustí je zase stylem ode zdi ke zdi 
a nepřijdou povodně?“

Ovšemže sucha jsou nyní v okurkové sezoně dobrým tématem pro 
noviny, ale nejsem si jist, jestli si lidé uvědomují, že to začíná smr-
dět průs…m, obzvlášť pokud by to letošní sucho nebylo jednoletým 
jevem souvisejícím s variabilitou počasí, nýbrž jevem dlouhodobým 
vyplývajícím ze změny podnebí. K  té skepsi ohledně použitelnosti 
člověčenstva mě vedou některé zprávy, které na první pohled spolu 
ani moc nesouvisí. Dověděli jsme se třeba, že velkými suchy zkouše-
ná Kalifornie zakázala zalévání zahrad a napouštění bazénů. Běžný 
Američan to dodržuje. Ti Američané, co se řadí mezi smetánku, jak by 
řekli naši prarodiče, honoraci z těch nejlepších a nejbohatších čtvrtí, 
nikoliv a z postihů si těžkou hlavu nedělají. Další zpráva byla o tom, 
že zákaz používání vody v Česku je nevymahatelný a že jde spíše 
o morální apel, aby byla voda na běžný život nejen dneska, ale i zítra 
a za měsíc. Lidé přesto i nadále zalévají trávníky a napouštějí bazény 
a přitom si asi myslí: Co mi je do druhých? Stát, obec, společnost má 
přece povinnost naplnit mé právo na vodu. Poslední zpráva, kterou 
chci zmínit, byla o tom, jak superboháči jsou (dle mého až chorobně) 
šetřiví. Kontrolují, jestli se někde u nich – jak se říká – nesvítí zbytečně, 
zaměstnanec neplýtvá erárním toaletním papírem. Tuto zprávu jsem 
si spojil s tou první a říkal si, jak se to shoduje s tím, že si napouští 
vodou své bazény pro sebe a svou rodinu bez ohledu na potřeby 
druhých, cizích? Takoví zkrátka jsme! Ten egoistický přístup jsem si 
nazval socializací povinností a privatizací práv. 

Přemýšlel jsem, jakým způsobem lidi vychovávat k šetření s vodou 
a k tomu, aby si uvědomili, že voda může být nad zlato. Možná jsem 
na to přišel. Mariánka, když se vrátila z tábora, který byl opravdu tak 
přírodní, že by asi někteří útlocitní rodiče děti odváděli domů, možná 
by u hygieniků ani neprošel, byl s kadibudkami a s mytím se v řece, 
tak mi dcera řekla, že nejvíce se domů těšila na záchod a na koupel 
ve vaně. No a Metík si zase stěžoval, jak mu ty kadibudky smrděly. 

Prohlášení redakční rady  
časopisu Vodní hospodářství

Vážení předplatitelé, čtenáři, autoři a inzerenti časopisu 
Vodní hospodářství, v červnovém čísle jsme všichni našli pře-
kvapivou informaci, že VÚV T.G.M. v.v.i. končí tímto číslem 
s vydáváním časopisu VTEI v rámci Vodního hospodářství. Pro 
nás v redakční radě to byla stejně překvapivá zpráva jako pro 
vás, neboť dosud nikdo řádně nevypověděl platnou smlouvu, 
podle které je nutno spolupráci ukončit nejpozději měsíc před 
začátkem dalšího roku. Omlouváme se tímto všem, zejména 
předplatitelům, že již v letošním ročníku Vodního hospodářství 
další číslo VTEI nenajdete.

Vím, ale že to byl pro děti moc silný a potřebný zážitek. Naučili se 
vážit si věcí, které považujeme za samozřejmé. Asi bych i ty pracháče 
a i ty příměšťáky poslal na pár týdnů na podobný tábor. Možná by 
je to změnilo. Jinak opravdu asi nezbývá, než aby se naplnilo ono 
moudro jakéhosi indiánského náčelníka, který kdysi odmítl prodat 
rodové pozemky se slovy: „Až bude pokácený poslední strom, až bude 
poslední řeka otrávená, až bude chycena poslední ryba, tehdy zjistíte, 
že peníze se nedají jíst!“

Ing. Václav Stránský
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Mostecké jezero a jeho vliv 
na mikroklima, kvalitu 
ovzduší, ekosystémy vody 
a půdy
Milena Vágnerová

Abstrakt
Článek přináší bližší informace o projektu výzkumu a vývoje č. 

TA01020592 „Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy 
vody a půdy v rámci hydrické (dále také hydrologické) rekultivace 
hnědouhelných  lomů“,  který  byl  v  letech  2011–2014 podporo-
ván Technologickou agenturou České republiky a který řešily spo-
lečně Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Univerzita J. E. Purkyně 
a Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. Přehledně prezentuje historii 
lokality, kde výzkum probíhal, tj. Mosteckého jezera, z pohledu do-
bývání hnědého uhlí a rekultivace zbytkové jámy, dále cíl, metodiku, 
jednotlivé oblasti řešení a výstupy projektu.

Klíčová slova
hydrická rekultivace – mikroklima – ovzduší – PM10 – pedologické 
sledování – Mostecké jezero

1. Úvod 
Vznik nových vodních nádrží zejména jako způsob zahlazování 

následků těžby nerostných surovin (obecně) je aktuální problém, který 
v současné době i bližší budoucnosti velmi úzce souvisí s postupným 
plánovaným ukončováním těžby v hnědouhelných povrchových 
lomech a jejich následnou rekultivací. Vedle řady hydrologických 
rekultivací menšího rozsahu lze cca do roku 2050 předpokládat 
v oblasti mostecké pánve tři rozsáhlé rekultivační akce, kdy plocha 
budoucích jezer ve zbytkových jámách povrchových lomů přesáhne 
plochu Mosteckého jezera. Půjde o jezero ČSA, jezero Libouš a jezero 
Bílina [1, 2, 3] a po roce 2050 pak další, jezero Vršany–Šverma. Údaje 
o ploše těchto vodních nádrží, budoucích jezer, se dle různých pra-
menů částečně liší a lze předpokládat jejich postupné upřesňování 
(zejména v případě povrchového lomu ČSA). V tabulce 1 jsou uvedeny 
základní parametry vznikajících a budoucích jezer ve zbytkových 
jámách povrchových dolů v severočeské a sokolovské pánvi.

Kromě toho se uvažuje i v budoucnu o budování nových vodních 
nádrží pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či k rekreaci nebo 
jako ochrana před povodněmi (např. vodní nádrž Nové Heřminovy).

Hydrologická rekultivace představuje významný zásah do krajiny, 
který se může projevit ve změně mikroklimatu, ekosystému a i v kva-
litě ovzduší. Komplexní vliv rekultivace původního hnědouhelného 
lomu na mikroklima, ekosystém a na kvalitu ovzduší dosud v České 
republice nebyl studován. Z tohoto důvodu byl v letech 2011–2014 
realizován v rámci Programu ALFA Technologické agentury České 
republiky projekt č. TA01020592 s názvem „Dopady na mikroklima, 
kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace 

hnědouhelných lomů“, který je zaměřen na komplexní vyhodnocení 
vlivu hydrologické rekultivace na mikroklima, ekosystémy vody 
a půdy a na kvalitu ovzduší. Projekt byl zahájen 1. 1. 2011 a byl 
ukončen 31. 12. 2014.

Řešiteli projektu byli odborníci z oblasti kvality ovzduší, mikro-
klimatu a ekologie z institucí Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. 
(VÚHU), Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. (ÚFA) a Univerzita 
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí (UJEP). 

Pro realizaci projektu byla zvolena lokalita Mosteckého jezera. Lo-
kalita je položena v centrální části severočeské hnědouhelné pánve. 

Výsledky řešení budou využity jak organizacemi provádějícími 
rekultivaci lokalit vytěžených povrchových dolů, tak při konkrétním 
plánování využití Mosteckého jezera a jeho okolí. 

2. Historie lokality Mosteckého jezera 

2.1 Dobývání hnědého uhlí

Dobývání hnědého uhlí v oblasti dnešního Mosteckého jezera 
začalo již koncem 19. století, kdy zde fungovalo několik menších hlu-
binných dolů (např. Grahl, Kohlenberg atd.). V roce 1900 byl v těsné 
blízkosti tehdejšího města Most založen hlubinný důl Richard. V roce 
1921 vznikl v oblasti dnešního jezera povrchový důl Princ Evžen 
a zejména povrchový důl Richard, který ve 20. letech minulého století 
dobýval cca 400 000 tun hnědého uhlí ročně a v letech 1939–1944 
dokonce až 875 000 tun ročně [4]. V roce 1945 byl povrchový důl za-
členěn do národního podniku Severočeské hnědouhelné doly. Tehdy 
získal název Ležáky po obci vypálené během 2. světové války nacisty. 

S novým vybavením dosahoval povrchový důl Ležáky roční těžby 
2,5–3,4 mil. tun hnědého uhlí [4]. Pro rozvoj těžby, který měl za-
jistit objemy uhlí pro potřeby energetiky a těžkého průmyslu, bylo 
rozhodnuto otevřít nový povrchový důl – lom Most. V první etapě 
(1969–1980) bylo vyuhleno území, kam byly postupně přeloženy do-
pravní a inženýrské sítě. Ve druhé etapě (do roku 1999) se těžilo uhlí 
z uvolněného pilíře Most a přilehlého území Kopisty. Těžba uhlí v 80. 
letech minulého století přesáhla 7 mil. tun [4]. Zisk kvalitního a mělce 
uloženého hnědého uhlí bohužel znamenal likvidaci historického 
města Most. Dobývání hnědého uhlí na lokalitě skončilo v roce 1999. 

Již v průběhu sanace zbytkové jámy Most–Ležáky se počítalo 
s vodohospodářskou rekultivací, konečné rozhodnutí padlo v roce 
1995 [8]. Jde zatím o nejrozsáhlejší hydrologickou rekultivaci v České 
republice a získané zkušenosti bude možné v budoucnosti využít 
při budování dalších, podstatně rozsáhlejších jezer ve zbytkových 
jámách povrchových dolů. Rekultivační práce by měly být ukončeny 
v roce 2019. Celková plocha zrekultivovaných ploch včetně jezera 
bude stejná, jako celková plocha bývalého lomu Most–Ležáky, tedy 
1 220 ha (12,2 km²). Intenzivní a pečlivě promyšlená rekultivační 
činnost dá vzniknout rozsáhlým ekologicky a esteticky hodnotným 
plochám kolem budoucího jezera, které se stane výrazným stabili-
začním prvkem v podkrušnohorské krajině, poznamenané staletým 
dobýváním hnědého uhlí. 

2.2 Historie rekultivace 
Sanační práce lomu Most–Ležáky byly zahájeny již po rozhodnutí 

o útlumu těžby hnědého uhlí v roce 1995 a urychleny po ukončení 
těžby v roce 1999. Šlo zejména o úpravu svahů budoucího jezera 
a zajištění těsnění dna s překrytím zbytků uhelné sloje. Postupně 
zde byly rozprostřeny a uhutněny tři vrstvy jílů o mocnosti 280 mm, 

280 mm a 560 mm (po zhutnění 200 mm, 200 
mm a 400 mm). Celková mocnost těsnění tedy 
činí 800 mm [6]. Roku 2008 skončily úpravy 
břehů, jejich zpevnění i stavba 4 m široké 
obvodové komunikace. Na stavební a sanační 
práce navázala rekultivace břehů [7]. Tyto 
plochy navazují na mostecko–litvínovskou 
aglomeraci. Na řešení rekultivace proběhl 
v souladu s platnou legislativou proces EIA.

Mostecké jezero je citlivě začleněno do úze-
mí vnějších a vnitřních výsypek povrchového 
lomu Most–Ležáky, které již byly postupně 
zrekultivovány. Břehy jižní a jihovýchodní 
části jezera jsou určeny pro rekreační a ko-
merční využití. Na pláže zde naváže přístav 
sportovních lodí, jihovýchodní část bude 
tvořena systémem parků se vzdělávacími, 
ubytovacími, gastronomickými a tělovýchov-

povrchový důl kóta hladiny
 [m n. m.]

plocha hladiny 
[ha]

objem vody 
v jezeru
 [mil. m3]

délka břehové 
linie [m]

maximální 
hloubka
[m]

Chabařovice 145,7 252,2 35,6 8 746 25

Bílina 200,0 930,3 706,1 14 350 200

Most–Ležáky 199,0 311,1* 70,5 9 815 75

ČSA 180,0 682,6 273,9 13 540 130

Vršany–Šverma 206,0 263,5 44,8 6 860 40

Nástup 275,2 940,1 235,7 16 410 76

Medard–Libík 400,0 495,8 119,0 12 441 50

Jiří–Družba 397,0 1312,3 514,9 19 200 93

Tab. 1. Přehled základních parametrů vznikajících a budoucích jezer ve zbytkových jámách 
povrchových dolů v severočeské a sokolovské pánvi [1]

*Poznámka:  Plocha hladiny Mosteckého jezera dle zdroje [1] z roku 2013 a dosažená plocha hladiny dle 
zdroje [8]  z roku 2014 se liší 
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nými zařízeními. Ostatní svahy nad břehovou 
linií jsou postupně rekultivovány lesnicky [7]. 

Dne 24. 10. 2008 bylo zahájeno napouštění 
zbytkové jámy lomu Most–Ležáky, budoucího 
Mosteckého jezera, jako rozsáhlé hydrologické 
rekultivace zajišťované státním podnikem Pa-
livový kombinát Ústí v rámci revitalizace úze-
mí dotčeného těžební činností, s ukončením 
napouštění dne 6. 9. 2014. Vznikla tak vodní 
plocha o celkové výměře 309,4 ha a maximál-
ní hloubce 75 m. Celkový objem vody dosáhl 
70,5 mil. m3 a provozní hladina v nadmořské 
výšce 199 m může kolísat ±60 cm [5]. 

Hlavním zdrojem vody byla řeka Ohře. 
Voda byla přiváděna Průmyslovým vodovo-
dem Nechranice (PVN) z čerpací stanice Stan-
ná pod Nechranickou přehradou. Na tento 
zdroj byl v k. ú. Třebušice napojen přivaděč, 
který dopravil do Mosteckého jezera 0,6–1,2 
m3 vody za sekundu [5]. Druhým povoleným 
zdrojem byl přivaděč důlních vod z hlubin-
ného dolu Kohinoor, v němž byla ukončena 
těžba [5]. Tyto důlní vody však nejsou svou 
kvalitou vhodné k dotaci Mosteckého jezera. 
Aby bylo možné v budoucnu k dotaci výparu 
využívat důlní vody, probíhají v současné 
době provozní zkoušky opatření pro úpravu 
jakosti důlních vod [10]. Třetím zdrojem bylo 
přirozené povodí jezera. 

3. Hydrologická rekultivace v severočeské 
hnědouhelné pánvi

V severočeské hnědouhelné pánvi byly zatím realizovány dvě hyd-
rologické rekultivace, a to zbytkové jámy lomu Chabařovice a lomu 
Most–Ležáky (obr. 1 a 2). Napouštění zbytkové jámy lomu Chabařovi-
ce, nyní Jezero Chabařovice, bylo zahájeno dne 15. 6. 2001 a ukončeno 
dne 8. 8. 2010 dosažením plánované provozní hladiny na kótu 145,7 m 
n. m. Napouštění zbytkové jámy lomu Most–Ležáky, nyní Mostecké 
jezero, bylo zahájeno dne 24. 10. 2008 a dokončeno dne 6. 9. 2014, jak 
již bylo výše uvedeno [8]. V tabulkách 2 a 3 jsou uvedeny přehledně 
parametry jezera Chabařovice a Mosteckého jezera.

Mostecké jezero je svou plochou (309,4 ha) větší než Máchovo 
jezero (296,0 ha) a také několikanásobně hlubší (Mostecké jezero 
75,0 m, Máchovo jezero max. 12 m). Samotná stavba tak velké bez-
odtokové vodní nádrže je v České republice zatím ojedinělá.

4. Výzkumný projekt – cíle, metodika

4.1 Cíl projektu

Cílem projektu bylo vytvořit postupy pro hodnocení dopadu 
hydrologické rekultivace povrchových lomů na mikroklima, ekosys-
témy vody a půdy a kvalitu ovzduší. K tomu byla využita jedinečná 
možnost právě probíhající hydrologické rekultivace zbytkové jámy 
lomu Most–Ležáky, jejíž rozsah výrazně převyšuje dosud provedené 
rekultivace v České republice. Postupy budou využitelné a především 
aplikovatelné na další hydrologické rekultivace hnědouhelných lomů 
v České republice a případně i v zahraničí (Německo) vzhledem 

Parametry:  Hodnota
Plocha 252,2 ha

Objem vody 35,601 mil. m3

Hladina 145,70 m n. m.

Max. hloubka 24,70 m

Tab. 2. Parametry jezera Chabařovice [8]

Parametr: Hodnota
Zatopená plocha 309,4 ha

Objem vody 70,5 mil. m3

Délka obvodové komunikace břehové linie 9 380 m

Kóta provozní hladiny (hladina stálého nadržení) 199,0 m n. m.

Maximální hloubka 75,0 m

Tab. 3. Parametry Mosteckého jezera [8]

Obr. 1. Stav napouštění jezera Chabařovice – červen 2002 a červen 2010 [8]

Obr. 2. Stav napouštění Mosteckého jezera – duben 2009 a září 2014 [8]

k tomu, že komplexní sledování, měření, mapování a kvantitativní 
vyhodnocení vývoje a dopadu tohoto způsobu rekultivace původního 
hnědouhelného lomu na mikroklima, ekosystémy vody a půdy a kva-
litu ovzduší nebylo dosud v České republice ani v Německu v tomto 
rozsahu provedeno.

4.2 Metodika projektu
Řešení projektu bylo rozděleno do pěti tematických oblastí, které 

navzájem sdílely data a výsledky: 
1. Stanovení vlivu jezera na změnu mikroklimatu.
2. Stanovení vlivu jezera na kvalitu ovzduší v jeho okolí.
3. Stanovení vlivu jezera na tvorbu ekosystému vody v jezeře.
4. Stanovení vlivu jezera na tvorbu ekosystému litorální zóny jezera 

a okolních ploch – flora a fauna.
5. Pedologické hodnocení zemin oblasti jezera.

4.3 Oblasti výzkumu 

4.3.1. Mikroklima

Studium změn mikroklimatu prováděl ÚFA a skládalo se ze dvou 
částí. 

První část byla založena na analýze meteorologických dat s cílem 
najít jednoduchý matematický model kvantitativně popisující vliv 
velké vodní plochy na teplotu, vlhkost a další meteorologické veličiny. 
Byla využita historická a nově naměřená data ze stávající meteorolo-
gické stanice Kopisty a ze tří automatických meteorologických stanic, 
které byly vybudovány pro účely projektu. Z toho dvě byly posazené 
blízko břehu jezera a jedna na hladině jezera, která vedle meteorolo-
gických veličin měřila i teplotu vody. 

Druhá část řešení spočívala v modelování vlivu vodní plochy na 
atmosféru a počasí pomocí numerického předpovědního modelu 
COSMO [9]. Pro model byla potřeba data charakterizující lokalitu, ve 
které se provádí modelový výpočet. Jednalo se především o orografii, 
drsnost povrchu, typ půdy, pokrytí rostlinstvem atd. Data byla inter-
polována do uzlových bodů, které model ve svých výpočtech využívá. 
Dále byla jako vstup do modelu využita meteorologická data ze stanice 
Kopisty, data popisující teplotu v různých hloubkách jezera a data 
vertikálních profilů teploty, vlhkosti a větru z analýz Evropského 
střediska pro střednědobou předpověď (ECMWF). 

4.3.2. Ovzduší 

Výzkum v oblasti ovzduší prováděl VÚHU. Vlastní řešení projektu 
v oblasti kvality ovzduší bylo zaměřeno na zjištění významnosti změn 
kvality ovzduší v blízkém okolí jezera, ke kterým by mohlo docházet 
v důsledku změn mezoklimatu zájmového území. Měření bylo směrová-
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no na získání souboru dat pro hodnocení dlouhodobých trendů vývoje 
uvedených parametrů v souvislosti s úrovní naplnění jezera a s tím 
spojenými časovými a prostorovými změnami mikroklimatu. Sledovány 
byly znečišťující látky charakteristické pro sledovanou lokalitu. 

Měření bylo prováděno ve dvou zónách a na jednom referenčním 
stanovišti. První zónou bylo blízké okolí jezera, druhou zónou pak 
vzdálené okolí jezera.

Při hodnocení výsledků byla za účelem zjištění významnosti rozdílu 
úrovně znečištění v okolí jezera oproti úrovni regionálního znečištění 
a stanovení jeho trendu v souvislosti s naplněním jezera porovnávána 
data z měření 1. zóny, 2. zóny, referenčního stanoviště a okolních 
stanovišť měřicí sítě Automatizovaného imisního monitoringu (AIM). 

Výsledky byly zpracovávány tabelárně, graficky, statisticky a jsou 
součástí specializovaných map. Do hodnocení výsledků byly zahrnuty 
meteorologické a klimatické parametry, jejich sezonnost a sezonnost 
provozu spalovacích zdrojů.

4.3.3. Ekosystém vody v jezeře 

Výzkum v oblasti ekosystému jezera prováděl UJEP. Při hodnocení 
nově vznikajícího ekosystému Mosteckého jezera bylo nutné postu-
povat podle Rámcové směrnice v oblasti vodní politiky 2000/60/ES. 
Mostecké jezero je umělý vodní útvar, jehož charakterizace by měla 
být provedena podle popisných charakteristik kategorie povrchových 
vod, která je nejblíže příslušnému vodnímu útvaru. Dle Rámcové 
směrnice 2000/60/ES by měl být u umělého vodního útvaru definován 
ekologický potenciál – maximální, dobrý a střední. Vyjádřením kvality 
struktury a funkce vodních ekosystémů jsou složky biologické kvality, 
jako je například fytoplankton, makrofyta a bentos, fauna bezobratlých 
bentických organismů, fauna ryb. K hydromorfologickým ukazatelům 
hodnocení ekologického potenciálu útvarů patří hydrologický režim 
a morfologické podmínky. Ke složkám fyzikálně-chemické jakosti pa-
tří, kromě všeobecných podmínek (pH, kyslíková bilance, kyselinová 
neutralizační kapacita, průhlednost a teplota vody, stupeň slanosti), 
zjištění přítomnosti specifických syntetických a nesyntetických zne-
čišťujících látek.

Měření mělo dle projektu probíhat na pěti stanovených místech na 
břehu jezera s četností odběrů je 1x za 14 dní během období březen–
listopad. Při výběru vzorkovacích míst v prvním roce řešení, tj. rok 
2011, bylo ale přihlédnuto k charakteru náročného terénu, litorální 
zóny a charakteru povrchu terénu/cesty. V průběhu napouštění a po-
stupného zpřístupňování okolí jezera byla soustavně doplňována další 
monitorovací místa. V konečné fázi byla monitorovací místa rozložena 
podél celé litorální zóny jezera (14 míst, rozmístění nerovnoměrné). 
Terénní hodnocení a laboratorní výsledky se týkaly provedení hyd-
robiologických rozborů vzorků vody (případně nárostů) odebíraných 
z mosteckého jezera, speciálně zaměřených na přítomné vodní mik-
roorganismy (zejména pak fytoplankton) zachycené danou metodikou 
odběru (vzorkovnicí). Odběry byly prováděny váčkem na plůdek. 

4.3.4. Ekosystém litorální zóny jezera 

Výzkum v oblasti litorální zóny jezera prováděl UJEP, a to jak pro 
floru, tak i faunu.
Flora

Mostecké jezero je typickým příkladem nově vzniklého stanoviště, 
na kterém probíhá primární sukcese. V prvních fázích primární sukce-
se pronikají na stanoviště především druhy jednoleté a šířící se pomocí 
větru, podmínkou je dostupnost semen nebo plodů v nedalekém okolí. 
Flóra i vegetace území byly významně ovlivněny výsevy i výsadbami 
rostlin okrasných i zpevňujících půdu a lidskými zásahy.

Cílem botanických průzkumů bylo především:
a) sledování přirozené sukcese – samovolné pronikání jednotlivých 

druhů na neobsazené plochy a následné změny ve vegetaci (se 
zaměřením na vodní a pobřežní rostliny),

b) stanovení rozdílů ve vegetaci na plochách různě (nebo s nestejnou 
intenzitou) využívaných k rekreaci a k dalším aktivitám,

c) stanovení vlivu výsevů, výsadeb, technických či jiných úprav po-
zemků a jejich využívání na výskyt a šíření expanzních, invazních 
nebo naopak vzácných druhů rostlin.
Četnost sledování byla 1 x za 14 dní během vegetačního období 

(březen–říjen) každého roku řešení projektu. Floristický výzkum probí-
hal na vytypovaných místech (čtvercích) na litorálních svazích jezera 
a v blízkém okolí jezera. Výsledkem je seznam bylin a dřevin a jejich 
změny v průběhu trvání projektu, tj. 4 roky. Dle tohoto seznamu bylo 
možné určit vývoj ekosystému za sledované období a stanovit jeho 
ekologickou hodnotu.

Fauna
Pro zoologická stanovení byla využita obdobná metodika jako pro 

botanická sledování. Četnost sledování 1x za 14 dní na vytypovaných 
místech v okolí. Zde bylo pozorování zaměřeno na výskyt a hnízdění 
ptáků (určení druhů). Z výsledků bylo možné určit vývoj ekosystému 
okolí jezera a jeho stav.

4.3.5. Pedologické hodnocení zemin oblasti jezera 

Výzkum v oblasti hodnocení zemin břehové linie a bližšího okolí 
Mosteckého jezera prováděl VÚHU. Výzkum přinesl zásadní informace 
o vhodnosti tohoto prostředí pro faunu a floru. 

V první etapě byla provedena rekognoskace terénu pomocí půdních 
vpichů sondovací tyčí do hloubky 0,6 m půdního profilu výsypky. 
Stanovení počtu vpichů na 1 ha bylo odvozeno od heterogenity 
výsypkové zeminy, obvykle byl proveden jeden vpich na čtverec 
50 x 50 m. Po vyhodnocení této části průzkumných prací byla stano-
vena charakteristická místa pro zhotovení kopaných půdních sond 
o minimální hloubce 0,6 m.

V další etapě probíhal pravidelný odběr vzorků z těchto sond vždy 
čtyřikrát ročně. Odběr půdních vzorků byl prováděn z obnažené stěny 
půdní sondy a to pouze z horizontů, které se vizuálně odlišují (zrni-
tostně, barevně). Doporučené množství odebrané zeminy pro jeden 
vzorek je 1–1,5 kg, v případě zastoupení skeletu v zemině nad 20 % 
se zvyšuje na 3–5 kg. Místo odběru bylo zaznamenáváno do pracovní 
mapy a byla pořízena fotodokumentace. 

4.4  Výstupy projektu

4.4.1. Certifikovaná komplexní metodika kvantifikace 
ekologických dopadů hydrické rekultivace hnědouhelných lomů 

Na základě dosažených výsledků všech oblastí řešení projektu 
byla zpracována komplexní metodika kvantifikace dopadů hydrické 
rekultivace na mikroklima, ovzduší a ekosystémy vody a půdy (Me-
todika), na kterou bylo dne 7. 10. 2014 vydáno Ministerstvem země-
dělství České republiky Osvědčení o uznání uplatněné certifikované 
metodiky v souladu s podmínkami „Metodiky hodnocení výsledku 
výzkumu a vývoje“. 

Metodika by měla být využita v procesech EIA při realizaci staveb 
hydrologické rekultivace, která se předpokládá po ukončení těžby 
v případě většiny povrchových lomů v ČR. Metodiku bude možné 
využít i v případě hodnocení důsledků realizace nových staveb 
v blízkosti stávajících vodních ploch většího rozsahu. Zpracovatelé 
biologických hodnocení v rámci procesu EIA mohou metodiku využít 
pro odhad dopadu obdobných projektů hydrologických rekultivací 
pro volně žijící organismy.

Metodika je rovněž určena pracovníkům hygienických stanic, labo-
ratořím, správcům povodí a organizacím zabývajícím se hodnocením 
kvality povrchových vod v nových vodních nádržích, měla by být 
využita především pro uplatnění zájmů orgánů ochrany přírody, a to 
v rámci rozhodovacích řízení státní správy a samosprávy i při pláno-
vání a hodnocení obdobných, v budoucích letech nově vznikajících 
projektů hydrologické rekultivace v rámci územního plánování. 

Metodika významně přispěje pracovníkům a správcům povodí a po-
věřeným odborným subjektům provádějícím zjišťování a hodnocení 
stavu povrchových vod podle § 21 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, 
ve znění pozdějších předpisů.

Metodika bude využita především pro uplatnění zájmů orgánů 
ochrany přírody, a to v rámci rozhodovacích řízení státní správy 
a samosprávy, i při plánování a hodnocení obdobných, v budoucích 
letech nově vznikajících projektů hydrologické rekultivace v rámci 
územního plánování. 

Smlouva o uplatnění Metodiky byla již uzavřena s těžebními 
společnostmi Vršanská uhelná a.s. a Severní energetická a.s. v roce 
2014. Předběžný zájem o využití metodiky projevilo statutární město 
Most, Severočeské doly a.s. a Palivový kombinát Ústí, státní podnik.

4.4.2. Soubor specializovaných map s odborným obsahem 

Soubor specializovaných map s odborným obsahem obsahuje mapy 
za všechny oblasti řešení projektu:
Mikroklima

Specializované mapy obsahují naměřené údaje o mikroklimatu za 
sledované období 2011–2014, tj. dobu trvání projektu, a zobrazují 
změny mikroklimatu (teploty, vlhkosti a rychlost větru) způsobené 
novým jezerem, vypočtené pomocí matematického modelu. Mapový 
soubor obsahuje 48 dílčích map, které znázorňují vliv jezerní plochy 
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na teplotu a vlhkost vzduchu za celý rok, v zimním půlroce (říjen, 
listopad, prosinec, leden, únor, březen) a v letním půlroce (duben, 
květen, červen, červenec, srpen, září). Mapy obsahují statistické ana-
lýzy tohoto vlivu, konkrétně průměrný, maximální, minimální vliv 
jezera a dále pak medián, 10%, 25%, 75% a 90% kvantil vlivu jezera.
Ovzduší

Specializované mapy představují z pohledu hodnocení stavu ovzdu-
ší hodnocení prostorového rozložení imisních parametrů ovzduší ve 
vztahu k naplnění jezera, parametrům mikroklimatu a sezonnosti pro-
vozu energetických zdrojů a zobrazují vývoj mikroklimatu a kvalitu 
ovzduší za sledované období 2011–2014, tj. za dobu trvání projektu.

Vytvořený mapový soubor obsahuje jak mapy s vyhodnocením pro-
storového rozložení vybraných imisních parametrů ovzduší ve vztahu 
k naplnění jezera, celkem 28 map, tak i mapy rozložení vybraných 
imisních parametrů během dne v centrální části severočeské pánve, 
celkem 8 map. 
Ekosystém jezera 

Do specializované mapy byly zapracovány veškeré výsledky a data 
týkající se monitoringu vzorkovacích míst a ekosystému jezera za 
období 2011–2014. Mapa vychází ze situačního plánu lokality Mos-
teckého jezera. Pomocí GPS souřadnic byla lokalizována jednotlivá 
vzorkovací místa. Po linku na zvolené vzorkovací místo se zobrazí 
soubor, jehož součástí je fotografická dokumentace zobrazující vzhled 
vzorkovacího místa v čase (v letech 2011 až 2014) s doloženým gra-
fickým zpracováním stavu saprobity. V místě, kde probíhaly zonační 
odběry, je grafické zpracování výsledků fyzikálně-chemických a bio-
logických rozborů. Součástí mapy je i jednoduchý fotografický atlas 
nalezených mikroorganismů.
Ekosystém litorální zóny

Specializované mapy byly zpracovány do mapové aplikace, zob-
razující lokality a výsledky botanického a zoologického výzkumu za 
období řešení projektu, tj. 2011–2014. Aplikace je propojena tak, že 
po zvolení určitého sledovaného místa se otevře detail s fotodoku-
mentací a popisem.
Pedologické hodnocení zemin oblasti jezera 

Pedologická mapa břehu a svahů Mosteckého jezera obsahuje zá-
kladní pedologické rozčlenění plochy na jednotlivé oblasti, barevně 
jsou rozlišeny jednotlivé typy antropozemě včetně antropozemí 
drobných fytotoxických ploch. V mapě jsou vyznačeny skluzové 
oblasti. Součástí mapy jsou vysvětlivky s popisem jednotlivých typů 
antropozemí. 

Soubor specializovaných map s odborným obsahem bude využit 
obdobně jako ostatní výsledky projektu, tj. Metodika a software. 

4.4.3. Software pro stanovení vlivu jezera na mikroklima

V rámci řešení projektu byl vyvinut software ALAKE, který bude 
uplatňován či aplikován jak v rámci využití Metodiky, tak bude 
využíván k simulaci a odhadu vlivu velké vodní plochy na teplotu, 
vítr a vlhkost vzduchu v jejím okolí. Výstupy softwaru a jednotlivých 
programů umožní modelovat uvedené meteorologické veličiny, takže 
bude možné exaktně odhadnout dopady změn vyvolané novou vodní 
plochou na lokální klima. 

Software ALAKE obsahuje následující programy:
• ALAKE-T-BATCH a ALAKE-T-VIEW pro výpočet a zobrazení vlivu 

vodní nádrže na teplotu vzduch,
• ALAKE-H-BATCH a ALAKE-H-VIEW pro výpočet a zobrazení vlivu 

vodní  nádrže na vlhkost vzduchu,
• ALAKEW pro výpočet a zobrazení vlivu vodní nádrže na rychlost 

proudění vzduchu v jejím okolí. 
Předpokládá se, že všechny výsledky projektu a především pak 

Metodika budou využity již při zpracování technických projektů rekul-
tivace zbytkových jám jednotlivých lomů (tedy na straně zpracovatelů 
technických projektů) a dále při zahájení a realizaci rekultivačních 
prací ze strany všech těžebních společností. 

4. Závěr
Za dobu řešení projektu výzkumu a vývoje č. TA01020592 „Dopady 

na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci 
hydrické rekultivace hnědouhelných lomů“ bylo dosaženo mnoho 
nových poznatků, týkajících se vlivu nově vznikajícího Mosteckého 
jezera na životní prostředí. Výsledky a poznatky byly po celou dobu 
řešení týmově hodnoceny, zpracovávány a prezentovány. Řešitelé 
projektu věří, že stávající poznatky budou využity při přípravě pro-
jektů dalších hydrologických rekultivací zbytkových jám ve prospěch 
zlepšení životního prostředí nejen Ústeckého kraje. 

Výsledky za každou oblast řešení projektu jsou prezentovány ve 
speciálním čísle sborníku České botanické společnosti Severočeskou 
přírodou, svazek 46, nazvaném Mostecké jezero – „Vliv hydrologické 
rekultivace na mikroklima, ovzduší a ekosystémy“, věnovaném pouze 
projektu č. TA01020592. 

Více informací o projektu, průběhu řešení, dosažených výsledcích, 
publikacích atd. lze nalézt na webových stránkách projektu www.
mosteckejezero.cz. 

Poděkování: Výzkum byl realizován v rámci projektu výzkumu 
a vývoje č. TA01020592 „Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, 
ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných 
lomů“, který byl řešen s finanční podporou Technologické agentury 
České republiky.
Řešitelé tímto děkují Palivovému kombinátu Ústí, státní podnik, který 
realizuje komplexní revitalizaci krajiny dotčené těžební činností, tj. 
hydrickou rekultivaci (vytváření jezera) v prostoru zbytkové jámy 
lomu Most–Ležáky a který umožnil řešitelům provádět v prostorách 
Mosteckého jezera výzkumné práce a měření.
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Flooded mine nearby the Most town and the influence to the 
surrounding area (Vagnerova, M.)

Abstract
The article provides more detailed information about the research 

and development project No.TA01020592 „Effects on microclimate, 
fresh air quality, water and soil ecosystems under water (also hydric) 
reclamation of lignite open pit mines“, which was supported by the 
Technological Agency of the Czech republic in the years 2011–2014 
and which was solved together by the Research Institute of brown 
coal a.s., University of J. E. Purkyně and the Institute of atmospheric 
physics of the Academy of Science of the Czech Rebublic, v.v.i. It 
clearly presents the history of the locality in which the research was 
conducted, i.e. the Lake Most, from the perspective of brown coal 
mining and reclamation of the residual pit, summarizes the project 
objective, methodology, individual solutions and project outputs.

Key words
hydrologic reclamation – microclimate – atmosphere – PM10 – pedo-
logic observations – lake Most – flora – fauna – ecosystem

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. října 2015. 
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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Hydrologické 
a vodohospodářské 
výpočty k urbanistickému 
řešení území Kunratice-jih
František Doležal, Svatopluk Matula a Jaromír Myška

Abstrakt
Účelem studie bylo prozkoumat potřebu, nejvhodnější umístění 

a účinek nové  retenční nádrže v příměstské parovině protékané 
přítoky Kunratického potoka na  jižním okraji Prahy. Povodňové 
průtoky a objemy povodní byly odhadnuty  racionální metodou. 
Byly použity odtokové součinitele podle ČSN 75 6101 po drobných 
úpravách. Převod vod z jedné vodoteče do druhé v souvislosti se 
stavbou dálničního přivaděče způsobil, že jeden ze stávajících ryb-
níků je za povodní přetížen, a nová nádrž tuto skutečnost nemůže 
ovlivnit. Pomocí Bratránkova diagramu byl odhadnut vliv na snížení 
kulminace stoleté vody při ústí do Vltavy. Větší varianty nádrže jsou 
účinnější, ale větší počet menších nádrží je účinnější než menší počet 
nádrží velkých. Ke zvýšení účinku by přispělo, kdyby nádrže byly 
suché. V průměrném roce se větší varianty nádrže nemusí naplnit. 
Výsledky zde uvedené mohou být užitečné pro porovnání s podob-
nými problémy v jiných místech.

Klíčová slova
retenční nádrž – racionální metoda – povrcho-
vý odtok – snížení kulminace – hydrologická 
bilance – plnění nádrže

1 Definice problému

1.1 Úvod

Účelem studie [12, 10] bylo prozkoumat 
potřebu nové retenční nádrže navržené 
územním plánem, nutnost či vhodnost jejího 
umístění v navrhované poloze a možnost její-
ho přemístění do urbanisticky, přírodně, tech-
nicky a eventuálně i ekonomicky či majetkově 
vhodnější lokality, aby byl co nejlépe splněn 
její účel. V tomto článku jsou popsány před-
poklady, postupy a výsledky jednoduchých 
hydrologických výpočtů, na nichž byla tato 
studie založena. Přestože tyto výpočty jsou 
vázány na konkrétní lokalitu, považujeme 
za vhodné je publikovat pro porovnání s po-
dobnými problémy a způsoby jejich řešení 
v jiných místech, zejména v rychle se rozvíje-
jících příměstských oblastech. V literatuře se 
vesměs setkáváme s řešeními založenými na 
simulačních modelech. Povodí Kunratického 
potoka takto řešili např. ve [4] a [6, 7].

1.1 Charakteristika území
Předmětné území se nachází jižně od sou-

vislé zástavby městské části Praha-Kunratice. 
Je součástí území městských částí Praha-
-Kunratice a Praha-Libuš a obcí Vestec u Pra-
hy a Zlatníky-Hodkovice ve Středočeském 
kraji. Průměrný úhrn srážek je 559 mm/rok 
a průměrná roční teplota je 8,1 oC [6]. Území 
je parovina, budovaná horninami svrchního 
proterozoika. Vyskytují se zde rozsáhlé spla-
chové kotliny, do nichž je splavován materiál 
z okolních mírných svahů. Do těchto kotlin 
mohou být vhodně umístěny vodní nádrže. 
V některých už rybníky a podobné nádrže 
jsou nebo byly. Na mírných vyvýšeninách 
vystupují horniny odolnější proti zvětrává-
ní – droby, drobové břidlice a prachovce. 

Jsou pokryty různě mocným pláštěm zvětralin, usazenin a navážek. 
V deluviofluviálních uloženinách splachových kotlin a výplně lini-
ových depresí kolem vodotečí se vytváří podzemní voda, která bývá 
mělká, mívá napjatou hladinu a komunikuje s místními vodotečemi 
a nádržemi. 

1.2 Hydrografická síť
Používáme názvy vodotečí podle [12], které jsou reprodukovány 

na obr.  1 článku [10]. Území patří do povodí Kunratického poto-
ka, pravostranného přítoku Vltavy (hydrol. pořadí 1-12-01-006) 
o celkové ploše 31,560 km2 (ZVM 1 : 50 000). Předmětem zájmu je 
dílčí povodí Vesteckého potoka, levostranného přítoku do rybníku 
Šeberák na jihovýchodě Kunratic. Ústí do Šeberáku je závěrovým 
profilem zájmového území. Hlavní vodotečí je Vestecký potok. Jeho 
prameništěm je souvislá zástavba obce Vestec u Prahy. Při výstavbě 
silničního přivaděče Vestec k pražskému okruhu bylo však území 
jižně od kruhového objezdu napojujícího Vídeňskou ul. na tento při-
vaděč hydrologicky odděleno od zbytku povodí. V tomto odděleném 
území je dnes dominantním tokem Hodkovický potok, jehož viditelná 
trasa začíná severovýchodně od Hodkovic podél jihozápadní strany 
pražského okruhu. Jižně od kruhového objezdu podtéká Hodkovický 
potok s přibranou vodou horní části Vesteckého potoka Vídeňskou 
ul., je veden otevřeným kanálem ve směru severovýchodním a za-
ústěn do Olšanského potoka. Vestecký potok znovu vyvěrá severně 
od kruhového objezdu a teče severním směrem podél západní strany 
Vídeňské ul. Podtéká úhlopříčným propustkem další kruhový objezd 
na křižovatce Vídeňské ul. a Kunratické spojky. Pokračuje severový-
chodním směrem a přibírá od západu vodoteč, označenou jako kanál 
F. Teče pak dále zhruba východním směrem, přibírá zatrubněný výtok 

Obr. 1. Hydrografická síť a hranice povodí v širším zájmovém území



vh 8/20156

z Olšanského rybníka a ústí do jihozápadního 
cípu rybníka Šeberáku. V kotlině západně od 
Vesteckého potoka vzniká několik drobných 
vodotečí. První vodoteč (kanál C) má svůj 
počátek jižně od Kunratické spojky, kde leží 
vypuštěná vodní nádrž Rezerva. Prameniště je 
dnes zastavěno. Kanál C podtéká Kunratickou 
spojku a pokračuje zhruba severním směrem. 
Severně od Kunratické spojky se k němu zpra-
va připojuje kanál E. Spojený tok (kanál C) se 
na dně deprese vlévá do kanálu F, který vytéká 
z navážky areálu Saparia východním směrem. 
Podél navážky do něho ze severu vtéká kanál 
G (na obr. 1 nevyznačen). Všechny vodoteče 
v tomto prostoru jsou odvodňovací kanály 
a jejich označení (kanály C, E, F a G) odpovídá 
projektu odvodnění zemědělských pozemků 
[9]. Před propustkem pod Vídeňskou ulicí ka-
nál F ještě přibírá vodu z dnes zatrubněného 
potoka Rakovky. Posléze podtéká Vídeňskou 
ulici v nejhlubším místě deprese a pokračuje 
dále k východu, kde se spojuje s Vesteckým 
potokem. Olšanský potok pramení v jiho-
východní části území obce Vestec u Prahy. 
Zřetelný povrchový tok začíná až výtokem 
z Vesteckého rybníka. Směřuje k severozá-
padu, přibírá vodu z čistírny odpadních vod 
a poté uměle převedený Hodkovický potok. 
Pokračuje dále meandrujícím korytem k se-
veru, podtéká Kunratickou spojku a úzkým 
údolím teče k severovýchodu. Napájí Olšan-
ský rybník, z něhož voda vytéká požerákem 
do zatrubněného kanálu. Ten směřuje seve-
rozápadně a vlévá se do Vesteckého potoka.

1.3 Dílčí povodí
Pro účely variantních výpočtů nádrží je 

nutno rozlišit tato dílčí povodí:
Plocha 1A – povodí současného Vesteckého 

potoka severně od přivaděče a jižně od Kunra-
tické spojky po převodu dřívějšího horního 
toku Vesteckého potoka a Hodkovického po-
toka do Olšanského potoka.

Plocha 1B – plocha povodí Vesteckého poto-
ka severně od Kunratické spojky až k soutoku 
s kanálem F.

Plocha 2A – plocha jižně od Kunratické 
spojky napájející retenční nádrž Rezerva 
a povodí kanálů C a E severně od Kunratické spojky.

Plocha 2B – povodí toků a odvodňovacích kanálů kolem areálu 
Saparia a jihovýchodní strany Paběnic severně od Kunratické spojky 
a západně od Vídeňské ul.

Plocha 2C – povodí kanálu F jižně od zástavby Kunratic východně 
od Vídeňské ul. až k soutoku s Vesteckým potokem a povodí Vestec-
kého potoka pod tímto soutokem až k ústí do Šeberáku.

Plocha 3 – část povodí Olšanského potoka a Olšanského rybníka 
severně od Kunratické spojky.

Plocha 4 – celé původní povodí Olšanského potoka včetně plochy 
3, bez Hodkovického potoka a bez oddělené horní části povodí Ves-
teckého potoka.

Plocha 4+ – Povodí Hodkovického potoka a horní oddělená část 
povodí Vesteckého potoka.

Součet ploch 1A, 1B, 2A, 2B a 2C tvoří plochu současného po-
vodí Vesteckého potoka při ústí do Šeberáku s výjimkou příspěvku 
Olšanského potoka (ploch 4 a 4+). Hranice povodí jsou vyznačeny 
na obr. 1, hranice povodí 1A až 3 také na obr. 2. Na obr. 2 v [10] jsou 
plochy 4 a 4+ společně označeny jako 4. Označení ostatních ploch 
je tam odlišné.

1.4 Varianty navrhovaných nádrží
Byla zejména zkoumána možnost vybudování nové retenční nádrže 

v prostoru bývalého Královského rybníka západně od Vídeňské ulice 
a severně od Kunratické spojky. Studie [12] rozpracovává 5 variant 
jejího půdorysného uspořádání. Varianty jsou popsány v článku [10], 
zejména na obr. 19–23, které jsou dostupné pouze v elektronické verzi. 

Územní plán předpokládal vybudování retenční nádrže U jahodárny 
východně od Vídeňské ulice, severně od Kunratické spojky (obr. 2). 
Půdorys retenčního prostoru nádrže v územním plánu a ve [4] ne-
souhlasí s průběhem vrstevnic. K jeho docílení by bylo nutno na ně-
kterých místech zeminu odtěžit a na jiných navézt. Uvažujeme proto 
dvě varianty této nádrže, první („a“) s  větším a hlubším retenčním 
prostorem (se zemními pracemi) a druhou ( „b“) s menším retenčním 
prostorem bez zemních prací.

2. Výpočet povodňového průtoku racionální metodou
Pro navrhování dešťové kanalizace a povrchového odvodnění 

malých povodí (do 200 ha a s dobou dotoku do 15 min.) se používá 
racionální (intenzitní) vzorec dle ČSN 75 6101:

Q = ψ . Ss . qs (1)

kde Q  je maximální (kulminační) odtok dešťových vod v l/s,
 ψ  je bezrozměrný součinitel odtoku (od nuly do jedné),
 Ss  je plocha povodí v ha,
 qs  je intenzita směrodatného (návrhového) deště v l/(s.ha).

Obdobně lze vypočítat i objem vlny povrchového odtoku V (m3), 
známe-li vedle intenzity návrhového deště také jeho trvání, resp. 
známe přímo celkový úhrn deště Hs v mm:

V = 10 . ψ . Ss . Hs (2)

Součinitele odtoku pro orientační výpočet stokové sítě jsou uvedeny 
např. v tab. 2 ČSN 75 6101. Povodňový odtok byl zkoumán s ohledem 
na výhledové změny využití území [12]. Upravené kategorie využití 

Obr. 2. Výhledové využití užšího zájmového území kolem plánované  retenční nádrže  (je 
vyznačena varianta U jahodárny) a hranice dílčích povodí 1A až 3
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a součinitele odtoku (podle ČSN s několika odchylkami) jsou defino-
vány v tab. 1.

Pro výpočet objemu odtoku je použit návrhový déšť 105 mm, což 
odpovídá 100leté jednodenní srážce pro srážkoměrnou stanici Praha-
-Uhříněves [13], zvýšené zaokrouhleně o 15 % s ohledem na před-
pokládaný účinek klimatické změny. Pro výpočet kulminačního prů-
toku je použita intenzita návrhového deště 35 l/(s.ha), což odpovídá 
obdobně zvýšenému 120minutovému dvouletému přívalovému dešti 
pro srážkoměrnou stanici Praha-Hostivař [14]. Dvouletá periodicita 
návrhového deště je volena na základě doporučení tabulky 3 ČSN 75 
6101 pro obytná území, zatímco 120minutové trvání deště je voleno 
s ohledem na dobu dotoku, která ve studii [9, 10] vychází obvykle 
o něco delší než 120 min. Pro usnadnění zpětné numerické kontroly 
nejsou výsledky výpočtu zaokrouhlovány. 
Zde uvádíme v tab. 2 výpočet pro výhledový 
stav. Je současně vypočten i povodňový od-
tok pro původní povodí Olšanského potoka 
(plochu 4) a pro jeho rozšíření po převodu 
vod (plochu 4+), které ve studii [12] nebyly 
podrobně analyzovány, a pro které tudíž 
odhadujeme globální odtokový součinitel 
ψ = 0,30 v současném stavu a ψ = 0,35 ve 
výhledovém stavu, analogicky k váženým 
průměrům odtokových součinitelů zbytku 
povodí Vesteckého potoka. 

Objem návrhové povodňové vlny přitéka-
jící do závěrového profilu řešeného území 
Olšanským potokem po zvětšení jeho povodí 
převodem vody z Hodkovického potoka a pů-
vodní horní části povodí Vesteckého potoka, 
tj. z povodí 4 (zahrnujícího plochu 3) a 4+, 
činí 201 904 m3, a je tak zhruba dvakrát větší 
než objem (97 835 m3) přitékající ze všech 
ostatních vodotečí, tj. z povodí 1A až 2C. Ten-
to výsledek ilustruje situaci, kdy Hodkovický 
potok míjí území plánovaných retenčních 
nádrží, zatímco existující Olšanský rybník je 
za povodní přetížen. 

Některá dílčí povodí jsou větší než 200 ha 
a doba dotoku je v nich podle [6, 7] delší než 
15 min. (většinou delší než 120 min.). To 
znamená, že podmínky, za nichž ČSN 75 6101 
doporučuje použití racionální metody, nejsou 
splněny. Je proto namístě srovnat výsledky 
racionální metody s některou přesnější hyd-
rodynamickou metodou. Hrádek a kol. [6, 7] 
použili hydrodynamický model DesQ [8], 
založený na simulaci nerovnoměrného a ne-
ustáleného povrchového odtoku a infiltrace 
na svazích s různým využitím území. Z jejich 
výsledků byly použity objemy povodní s do-
bou opakování N = 100 let a kulminační prů-
toky s dobou opakování N = 10 let (nejkratší 
použitou) a konfrontovány s výše uvedenými 
výsledky racionální metody. Obě metody 
dávají srovnatelné výsledky.

3. Výpočet účinku nádrží za 
návrhové povodně

Pět navržených variant umístění nové 
nádrže v prostoru bývalého Královského 
rybníka a obě varianty nádrže U jahodárny 
jsou posouzeny z hlediska potenciálu snížení 
kulminačního průtoku. Plocha obou variant 
hladiny retenčního prostoru nádrže U jaho-
dárny je zjištěna podle [4], zatímco analogické 
plochy pro varianty Královského rybníka jsou 
odhadnuty jako 1,25násobek plochy hladiny 
zásobního prostoru. Tento součinitel vyplývá 
z analýzy vrstevnicové mapy situace projektu 
odvodnění půd v tomto území [12]. Za hladinu 
zásobního a retenčního objemu zde byly vzaty, 
v pořadí, kóty 292,0 m 292,5 m. Počítáme tedy 
s výškou retenčního prostoru 0,5 m. V případě 
nádrže U jahodárny předpokládáme (ve shodě 

Tab. 1. Upravená tabulka součinitelů odtoku pro racionální metodu

Využití území Zkratka Součinitel odtoku ψ
lesní porost LES 0,05

louky, sady, zahrady LSZ 0,10

hospodářská orná půda HOP 0,20

území izolovaných rodinných domků ÚRD 0,30

území bytových domů ÚBD 0,50

vodní plochy VOP 0,50

převážně zastavěné plochy ZAP 0,80

převážně zpevněné plochy ZPP 0,85

významné komunikace KOM 0,90

Využití ψ
1A 1B 2A 2B 2C 3 4 4+

ha ha ha ha ha ha ha ha

LES 0,05 - 6,898 15,511 - - 1,82

LSZ 0,10 11,039 4,282 48,959 7,052 25,713 18,499

HOP 0,20 7,400 - 13,089 - - 0

ÚRD 0,30 - - 17,064 6,848 23,033 0

ÚBD 0,50 - - 11,678 2,805 - 0

VOP 0,50 0,401 1,510 2,086 - 4,341 4,683

ZAP 0,80 2,719 - 10,425 1,710 - 0

ZPP 0,85 5,579 - 14,655 15,152 - 0

KOM 0,90 3,587 0,327 5,486 1,529 1,068 1,152

Celkem (ha): 30,725 13,017 138,953 35,096 54,155 26,154 363,5 185,9

Průměrný ψ: 0,4208 0,1400 0,3312 0,5638 0,2329 0,2034 0,35 0,35

Odtok (m3): 13 577 1 913 48 326 20 775 13 244 5 585 133 586 68 318

Kulmin. (m3/s): 0,4526 0,0638 1,6109 0,6925 0,4414 0,1862 4,4529 2,2773

Tab. 2. Tabulka výhledového stavu využití území a návrhových povodňových odtoků v dílčích 
povodích podle územních plánů Prahy a Vestce (ve shodě s obr. 2)

Nádrž:
Královský rybník U jahodárny

var. 1 var. 2 var. 3 var. 4 var. 5 var. a var. b

Zásobní plocha (ha): 7,0 7,5 2,4 6,3 9,9 5,3 5,3

Retenční plocha (ha): 8,75 9,375 3 7,875 12,375 9,2 7,9

Výška ovl. ret. prostoru (m): 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5

Ovlad. retenční objem (m3): 39294 42100 13472 35364 55573 42966 32785

Zásobní objem (m3): 52500 56250 18000 47250 74250 39750 39750

Objem povodně (m3):
Pesim. 69101 69101 69101 69101 69101 69101 69101

Optim. 150995 150995 150995 150995 150995 152909 152909

Kulminace na vtoku 
(m3/s):

Pesim. 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30

Optim. 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,10 5,10

λ pro retenční objem:
Pesim. 0,57 0,61 0,19 0,51 0,8 0,62 0,47

Optim. 0,26 0,28 0,09 0,23 0,37 0,28 0,21

η pro retenční objem:
Pesim. 0,55 0,49 0,95 0,63 0,23 0,48 0,68

Optim. 0,9 0,88 0,99 0,92 0,79 0,88 0,94

Snížení kulminace na výtoku (m3/s) působením retenčního objemu:

Pesim. 1,03 1,17 0,11 0,85 1,77 1,20 0,74

Optim. 0,50 0,60 0,05 0,40 1,06 0,61 0,31

Snížení Q100=55,3 m3/s při ústí do Vltavy v % působením retenčního objemu:

Pesim. 1,86 % 2,12 % 0,20 % 1,54 % 3,20 % 2,17 % 1,34 %

Optim. 0,90 % 1,08 % 0,09 % 0,72 % 1,92 % 1,10 % 0,56 %

λ pro celkový objem:
Pesim. 1,33 1,42 0,46 1,2 1,88 1,2 1,05

Optim. 0,61 0,65 0,21 0,55 0,86 0,54 0,47

η pro celkový objem:
Pesim. 0 0 0,69 0 0 0 0

Optim. 0,49 0,44 0,94 0,57 0,16 0,59 0,68

Snížení kulminace na výtoku (m3/s) působením celkového objemu:

Pesim. 2,30 2,30 0,71 2,30 2,30 2,30 2,30

Optim. 2,57 2,82 0,30 2,17 4,23 2,09 1,63

Snížení Q100=55,3 m3/s při ústí do Vltavy v % působením celkového objemu:

Pesim. 4,16 % 4,16 % 1,28 % 4,16 % 4,16 % 4,16 % 4,16 %

Optim. 4,65 % 5,10 % 0,54 % 3,92 % 7,65 % 3,78 % 2,95 %

Tab. 3. Retenční účinek jednotlivých variant nové retenční nádrže
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se [4] a územním plánem) kótu zásobní hla-
diny 290,5 m n. m. a kótu retenční hladiny 
291,1 m a 291,0 m, v pořadí, u variant „a“ 
a „b“, tedy výšku retenčního prostoru 0,6 m 
a 0,5 m, v pořadí. Objem retenčního prostoru 
je odhadnut z ploch zásobního a retenčního 
prostoru a z výšky retenčního prostoru pomocí 
vzorce pro objem komolého kužele:

V = v . (Az + √(Az .Ar) + Ar) /3                    (3)

kde V  je objem retenčního prostoru, v je výška 
retenčního prostoru, Az je plocha zásobního 
prostoru a Ar je plocha retenčního prostoru, 
vše dosazeno v konzistentních jednotkách (m, m2, m3). Objem návr-
hové povodně se bere podle racionální metody pro výhledový stav 
a stoletý déšť, zatímco kulminační průtok podle racionální metody 
pro výhledový stav a dvouletý 120minutový déšť, což ale přibližně 
odpovídá desetiletému průtoku podle studie [6, 7]. Redukce kulminač-
ního průtoku se počítá zjednodušeným způsobem podle Bratránkova 
diagramu (uvedeného v [15]; ideu publikoval Bratránek [1], ale jeho 
tehdejší diagram je odlišný). Diagram odhaduje součinitel η, poměr 
kulminačního průtoku pod nádrží ke kulminačnímu průtoku nad 
nádrží, na základě známé hodnoty λ, poměru retenčního objemu ná-
drže k objemu povodně. Je vždy míněn ovladatelný retenční prostor. 
Uvažují se dvě varianty zdrojového povodí povodňové vlny:
Pesimistická varianta: Vestecký potok nádrž obtéká a vůbec ji 

nenapájí.
Královský rybník – plochy 2A a 2B, 139,0 + 35,1 = 174,1 ha; U ja-

hodárny – dtto.
Optimistická varianta: Převod vod z Hodkovického a z horní části 

Vesteckého potoka do Olšanského potoka je zrušen.
Královský rybník – plochy 1A, 2A, 2B a [4+], 30,7 + 139,0 + 35,1 

+ 185,9 = 390,7 ha.
U jahodárny – plochy 1A, 1B, 2A ,2B a [4+], 30,7 + 13,0 + 139,0 

+ 35,1 + 185,9 = 403,7 ha.
Označení „pesimistická“ a „optimistická“ se vztahují k možnosti 

zadržení povodně z co největšího území a také (jak je ukázáno v ná-
sledující kapitole) k možnostem naplnění nádrže.

Výsledky jsou uvedeny v tab. 3 pro výhledový stav využití území. 
Odpovídající procento snížení kulminačního průtoku v Praze-Braní-
ku při ústí Kunratického potoka do Vltavy je vztaženo ke stoletému 
průtoku podle [4] (55,3 m3/s) za předpokladu netlumené translace 
povodňové vlny. Z výsledků vyplývá několik závěrů:
a) Z hlediska protipovodňové ochrany, vyjádřeného ukazatelem snížení 

kulminace na výtoku působením retenčního objemu, je nejúčinnější 
varianta 5, za ní následují (se stále ještě uspokojivým účinkem) vari-
anta 2 a nádrž U jahodárny – varianta „a“. O málo horší je varianta 
1. Slabší je účinek varianty 4 a po ní následuje nádrž U jahodárny 
– varianta „b“. Nedostačující je účinek varianty 3.

b) Účinek nádrží je značně nelineární. Povodně o malém objemu mo-
hou být ovladatelným retenčním objemem nádrže zcela zachyceny, 
takže její protipovodňový účinek je dokonalý (λ ≥ 1; η = 0), zatímco 
větší povodně jsou zadrženy jen částečně a v extrémním případě 
velmi velké povodně prakticky vůbec ne (λ → 0; η → 1). Použití 
Bratránkova diagramu může vést k závěru, který vypadá absurdně, 
že jediná malá nádrž napájená malým dílčím povodím může přispět 
ke snížení kulminace při ústí Kunratického potoka více než jediná 
velká nádrž napájená velkým dílčím povodím (srovnejme ukazatel 
Snížení Q100 při ústí do Vltavy v % působením retenčního objemu 
pro Královský rybník, variantu 5 s optimistickým povodím, s týmž 
ukazatelem pro Královský rybník, variantu 2 s pesimistickým 
povodím). Nelze analýzu v tab. 3 brát do všech důsledků. Jejím 
racionálním jádrem je však zjištění, že větší počet menších nádrží 
v povodí je účinnější než menší počet nádrží velkých.

c) Všechny varianty nádrží, je-li jejich zásobní objem před povodňo-
vou událostí zcela naplněn, přispívají jen malou měrou k protipo-
vodňové ochraně. I největší nádrž – Královský rybník, varianta 5 – 
může snížit kulminační průtok při ústí do Vltavy jen cca o 2 až 3 %. 
Kdyby však tyto nádrže byly před povodní bez vody a k zachycení 
objemu povodně by mohl být využit i jejich zásobní objem, účinnost 
protipovodňové ochrany by se zvýšila. Královský rybník – varianta 
5 by pak způsobil snížení kulminačního průtoku při ústí do Vltavy 
o 4 až 7,5 %. Naskýtá se otázka, zda by nové retenční nádrže neměly 
být navrhovány jako suché (v žargonu: suché poldery), což by ovšem 
bylo nutno sladit s ostatními urbanistickými hledisky.

Prvek bilance Berounka
(Beroun)

Sázava
(Nespeky)

Bakovský p.
(Velvary) Průměr

Srážky (mm/rok) 647 706 492 615

Přirozený průtok (mm/rok) 124 179 17 107

Změna zásob podzemní vody (mm/rok) 29 24 9 21

Bilanční rozdíl (přibl. výpar) (mm/rok) 494 503 466 487

Přirozený průtok (l/(s.km2) 3,9 5,7 0,5 3,4

Základní odtok (l/s.km2) 1,5 1,6 0,2 1,1

Tab.  4.  Průměrné prvky hydrologické bilance  okolních  toků podle ČHMÚ  [2]  za  roky 
2006–2009

Vodní tok Q330 (m
3/s) Povodí (km2)

Specifický 
odtok  

(l/(s.km2))
Kunratický potok u ústí 0,02 31,56 0,63

Botič u ústí 0,12 134,85 0,89

Tab. 5. Minimální zůstatkové průtoky okolních vodních toků

4. Hydrologická bilance
K posouzení naplnitelnosti nádrže je možno využít údajů o hydro-

logické bilanci okolních povodí, publikovaných ČHMÚ [2]. Z bilanco-
vaných povodí se charakteru zájmového území nejvíce blíží Berounka, 
profil Beroun (č. 1980), plocha povodí 8283,79 km2; Sázava, profil 
Nespeky (č. 1672), plocha povodí 4037,24 km2; a Bakovský potok, 
profil Velvary (č. 2023), plocha povodí 293,58 km2. Pro všechna tři 
povodí jsou publikovány pouze výsledky za období 2006–9, které je 
v dlouhodobém srovnání spíše sušší. Hlavní výsledky za toto období 
jsou reprodukovány v  tab. 4.

Přirozený průtok nezahrnuje vliv vodního hospodářství (např. 
odběrů vod). Bilanční rozdíl, který je odhadem aktuální evapotrans-
pirace (územního výparu), je počítán jako srážky – přirozený průtok 
– změna zásob podzemní vody. Tyto údaje uspokojivě korespondují 
s typickým dlouhodobým základním odtokem 1,3 l/(s.km2) pro sku-
pinu hydrogeologických rajonů č. 7 (permokarbon limnických pánví 
a krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky 
a Vltavy pod Sázavou) podle ČHMÚ [3]. Dlouhodobý průměrný roční 
srážkový úhrn v zájmovém území je 559 mm [6].

5. Výpočet plnění nádrží
Zdrojová povodí jsou uvažována stejně jako v případě výpočtu re-

tenčního účinku nádrží. I zde se uvažuje pesimistická a optimistická 
varianta. Možnost naplnění nové nádrže během průměrného hydro-
logického roku vyplývá z vodohospodářské bilance. Je posuzováno 
pět výše popsaných variant navrhované nádrže v prostoru bývalého 
Královského rybníka, přičemž zásobní objem nádrží je odhadován 
z ploch hladin zásobního prostoru nádrží. Vodní těleso nádrže se 
aproximuje kulovou úsečí o výšce (max. hloubce zásobního prostoru) 
1,5 m. Pak platí přibližný vzorec:

V = 0,75 P (4)

kde P je plocha hladiny v m2 a V je objem nádrže v m3. Zásobní prostor 
je u obou výše popsaných variant nádrže U jahodárny řešen shodně, 
a proto se nerozlišují. Uvažují se tyto ztrátové složky bilance: územní 
výpar, dodatečná ztráta výparem z hladiny nádrže, minimální zůstat-
kový průtok a nevratný odběr vody z místních zdrojů (zejména vrtů 
a studní). Územní výpar je odhadnut jako průměrný roční bilanční 
rozdíl ČHMÚ pro okolní povodí z tab. 4. Výpar z hladiny nádrže se 
odhaduje z plochy hladiny zásobního prostoru a z grafu v příloze B 
ČSN 75 2410, který pro nadmořskou výšku 300 m udává výpar 800 
mm/rok. Do bilance vstupuje jen dodatečná ztráta oproti územnímu 
výparu. Minimální zůstatkový průtok je určen podle Metodického po-
kynu odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí [11], který 
stanoví, že pro tok s 355denním průtokem v průměrném roce (Q355) 
pod 0,05 m3/s (což je náš případ) se bere jako minimální zůstatkový 
průtok 330denní průtok (Q330) v průměrném roce. Příslušné průtoky 
v tab. 5 jsou vzaty podle tab. 8.2 Charakteristické hydrologické údaje 
toků v ČSSR v [5]. Pro přepočet na různě velká dílčí povodí vezme-
me průměrný odtok pro Kunratický potok a Botič: 0,76 l/(s.km2) = 
24 mm/rok.

Ztráta průsakem a sycením podloží není vzata v úvahu, protože 
vodní toky a nádrže v území poměrně dobře komunikují se svrchní 
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zvodní podzemní vody a jsou s ní v dynamic-
ké rovnováze. Nevratný odběr vod z místních 
zdrojů se odhaduje na 0,5 l/(s/km)2 = 15,8 
mm/rok, což je poměrně malá hodnota, 
zdůvodněná tím, že místní voda se nehodí 
k pitným a sanitárním účelům. Větší část 
odebrané vody zůstává v povodí a je zahrnuta 
ve výparu nebo v odtoku. Výsledek bilance je 
uveden v tab. 6 a 7.

Z tab. 6 a 7 vyplývá, že v hydrologicky prů-
měrném roce se navrhované varianty nádrží, 
s výjimkou miniaturní varianty 3 a v podstatě 
i varianty U jahodárny, nemusí naplnit, nebu-
dou-li Vestecký a Hodkovický potok vráceny 
do svého povodí. K naplnění větších variant 
nádrže by bylo nutno upustit od podmínky 
minimálního zůstatkového odtoku. Při napá-
jení z původního povodí Vesteckého potoka 
včetně Hodkovického potoka se v průměrném 
roce bezpečně naplní všechny varianty.

Závěry
Objem povodňové vlny přitékající do 

závěrového profilu Olšanským potokem po 
zvětšení jeho povodí převodem vody z Hodko-
vického potoka a původní horní části povodí 
Vesteckého potoka je zhruba dvakrát větší než 
objem přitékající ze všech ostatních vodotečí. 
Na povodňovou vlnu v Olšanském potoce proto nebude mít plánovaná 
retenční nádrž žádný vliv a Olšanský rybník bude za povodní přetížen. 
Je to ukázka rizika převodů vod provedených pro stavební účely bez 
uvážení všech okolností. Jinak je z hlediska protipovodňové ochrany 
lépe vybudovat nádrž s větším objemem, nejlépe Královský rybník, 
variantu 5. Větší počet menších nádrží rozptýlených po povodí je 
účinnější než menší počet nádrží velkých. Všechny varianty nádrží, 
je-li jejich zásobní objem před povodňovou událostí zcela naplněn, 
přispívají k protipovodňové ochraně níže po proudu ležícího povodí 
Kunratického potoka jen malou měrou. Ke zvýšení jejich účinku by 
přispělo, kdyby tyto nádrže byly provedeny jako suché, což by ovšem 
bylo nutno sladit s ostatními urbanistickými hledisky. V hydrologicky 
průměrném roce se větší varianty nádrží nemusí naplnit, pokud ne-
budou Vestecký a Hodkovický potok vráceny do svého povodí, leda 
za cenu nedodržení minimálního zůstatkového odtoku. Po navrácení 
vod se v průměrném roce bezpečně naplní všechny varianty nádrží.

Poděkování: Článek vychází ze studie Myšky et al. [12], ale některé 
výsledky byly revidovány. Hlavní část práce byla provedena v rámci 
doplňkové činnosti ČZU v Praze. Informace z neveřejných materiálů 
poskytl Úřad městské části Praha-Kunratice.
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Hydrologic and water management computations for city 
planning in the Kunratice-South territory (Dolezal, F.; Ma-
tula, S.; Myska, J.)

Abstract
The purpose of this study was to explore the need for a new re-

tention reservoir, its optimum location and its effects in a suburban 
peneplain drained by tributaries of the Kunratický potok, at the sou-
thern periphery of Prague. Flood flows and volumes were estimated 
by the rational method. The runoff coefficients were taken according 
to ČSN 75 6101 after minor modifications. The  transfer of water 
from one watercourse to another, necessitated by a highway feeder 
construction, has a consequence that one of the existing fishponds is 
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overloaded during floods, which the new reservoir will not be able to 
affect. The impact of particular variants of the new reservoir on the 
reduction of a 100-year peak flood at the confluence with the Vltava 
river was estimated using Bratránek’s diagram. The larger variants 
are more efficient, but a higher number of  smaller  reservoirs  is 
more efficient than a smaller number of larger reservoirs. The effect 
would be enhanced if the reservoirs were dry. The larger reservoir 
variants need not refill during an average year. The results presented 
in this paper can be useful for comparison with similar problems 
encountered elsewhere.

Key words
retention reservoir – rational method – peak flow reduction – water 
balance – reservoir filling
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Hydraulický výzkum 
sportovišť pro aktivity 
na divoké vodě: Auckland, 
Nový Zéland
Jaroslav Pollert jun., Jaroslav Pollert sen., Jiří Procházka, 
Petr Chmátal, Bob Campbell, John Felton, Damien Dungworth

Abstrakt
Zájem o návrh a stavbu umělých drah pro kanoistiku na divoké 

vodě se v posledním období neustále zvyšuje zejména díky zařazení 
vodního slalomu do programu Olympijských her. Každý návrh musí 
posoudit a  zařadit všechny významné hydraulické  jevy, ale  také 
posoudit návrh z hlediska bezpečnosti. Vodafone Events Centre – 
WERO Whitewater Canoe Course, Auckland, New Zealand má pro 
zásobení dvou umělých drah  (začátečníci a vyspělí)  a vodopádu 
vytvořeno zásobní  jezero odkud  je voda čerpána do startovacích 
bazénů. Pro  experimenty  spojené  s návrhem WERO Whitewater 
Canoe Course Centre byla užita kombinace fyzikálního modelování 
(měřítko 1 : 13) a 3D matematického modelování CFD.

Klíčová slova
vodní stavby – hydraulika – fyzikální a matematické modelování 

1. Úvod
Sportoviště pro vodní slalom a aktivity spojené s divokou vodou. 

Co tento pojem znamená? Je to pokus o napodobení přírodních hyd-
raulických jevů v otevřených korytech a jejich přenesení do koryta 
umělého předem připraveného, tj. do koryta vybudovaného během 
krátké doby výstavby, a ne vytvářeného mi-
liony let, kdy voda a materiál tvořící stěny 
si vzájemnou interakcí zvolily nejvhodnější 
průtokové poměry v daném místě.

Je možné si postavit otázku, z jakých dů-
vodů se vůbec umělé dráhy pro tento druh 
sportu staví? Proč se vkládají značné inves-
tiční prostředky do něčeho, co příroda dává 
zadarmo? Důvodů výstavby je několik, a je 
možné je shrnout do následujících bodů:
1. sportovní,
2. ekonomické,
3. ochrana životního prostředí.

Z technického hlediska musí expertní tým 
pověřený návrhem dráhy pro vodní slalom od 
počátku respektovat hlavní omezení:
1. mezinárodní pravidla pro vodní slalom ICF 

(International Canoe Federation),
2. požadavky MOV (Mezinárodní olympijský 

výbor) spojené s případnou organizací 
olympijských her,

3. omezené stavební plochy patřící městu, kte-
rému bylo přiděleno pořádání velkých spor-
tovních událostí s tím, aby pokud možno 
všechny vodní sporty byly v jednom místě 
– veslování, rychlostní kanoistika a vodní 
slalom (jednotná hlavní infrastruktura pro 

všechny sporty),
4. co nejvyšší přiblížení se přírodnímu charakteru proudící vody,
5. co nejmenší dopad výstavby na životní prostředí,
6. komerční využití.

2. Historie umělých drah pro vodní slalom
První kanál pro vodní slalom tak, jak si tuto konstrukci dnes před-

stavujeme (betonové nebo jinak uměle připravené koryto s překáž-
kami) byl postaven na konci 60. let ve francouzské Vichy. Skutečný 
umělý kanál pro vodní slalom, od kterého je dnes odvozována historie 
těchto sportovně-vodohospodářských zařízení, byl vybudován pro 
Olympijské hry v Mnichově v roce 1972. O právo jej vybudovat se 
přihlásil 60 km vzdálený Augsburk, místo s dlouhou vodáckou tra-
dicí. Kanál vybudovaný v roce 1972 má hlavní parametry: délka 305 
m, spád 3,2 m, průtok 10 m3/s, proměnná šířka 6–15 m. Významnou 
skutečností je, že kanál i přes řadu připomínek ukázal nový směr ve 
vývoji vodního slalomu a poskytl množství informací v měřítku 1 : 1 
pro další stavby. Kanál se stal porovnávacím standardem pro výstavbu 
dalších podobných zařízení ve světě. Od roku 1972 bylo postaveno 
celkem 71 tratí (investičně přibližně 40 mld. Kč dohromady), na 
nichž se provozuje slalom na divoké vodě, a které se podle kritérií 
zmíněných v tomto článku mohou nazývat „umělými“. Kromě toho 
vzniklo i několik desítek dalších tratí, které byly vytvořeny částečným 
zásahem člověka do říčního koryta. Ty však nesplňují kritéria pro 
zařazení mezi umělé slalomové dráhy.

Vývoj umělých kanálů pro vodní slalom v 70.–80. letech vycházel 
z augsburských poznatků konfrontovaných s pozorováním a měřením 
na přírodních tratích. Jaký je hlavní rozdíl mezi umělou a přírodní 
tratí? Provedeme-li měření spádu hladin mezi startem a cílem vysoce 
exponovaných přírodních tratí, tak rozdíl dosáhne 15–20 m. Porovná-
me-li tuto hodnotu např. s augsburskou tratí, pak rozdíl zde je pouze 
kolem 4 m pro srovnatelnou obtížnost vodního terénu. Důvodem je, 
že proudění v kanále je navrženo, usměrněno, zatímco v přirozeném 
korytě je proudění nahodilé, neefektivní a také drsnostní poměry koryt 
jsou zcela rozdílné, tzn. využití energie vodního toku je výrazně vyšší 
u umělé dráhy. 

Obr. 1. Základní schéma sportoviště pro aktivity na divoké vodě
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3. Hlavní zásady návrhu (obr. 1)
Každý návrh umělé dráhy s divokou vodou by měl spojit řadu 

požadavků a kritérií, a to jak hydraulicko-inženýrských, tak samozřej-
mě i vodáckých, které je možné shrnout do následujících bodů [1]:
1. určení základního geometrického tvaru dráhy (délka, šířka, sklon 

dna, umístění do terénu),
2. návrh vstupního objektu, včetně uzávěru s posouzením vlivu nádr-

že na konstantnost průtoku a dále posouzení vlastního uzavíracího 
zařízení na proudění v kanále s tím, že v řadě případů je nutné také 
zajistit bezpečný přejezd vodáků přes uzávěr z nádrže do kanálu, 

3. vyhodnocení vlastního hydraulického návrhu, tj. proudění v dráze, 
včetně vyhodnocení vstupního objektu, vlastní dráhy bez překážek 
a s překážkami, zaústění dráhy na konci do vodoteče/zásobního 
jezera. Při návrhu je nutné vyhodnotit již předem i různé provozní 
problémy a možnosti hydraulických nestabilit z důvodů maximální 
bezpečnosti vlastního díla, ale hlavně sportujících,

4. navrhnout tvar překážek, dna a břehů v jednoduchých, opako-
vatelných tvarech, aby konstrukce nebyla složitá pro výstavbu, 
a u přemístitelných překážek je dále nutné navrhnout systém 
jednoduchého a bezpečného kotvení,

5. již při prvním návrhu je nutné počítat s možností využití vodního 
díla pro širší rozpětí vodácké vyspělosti uživatelů s ohledem na 
jejich bezpečnost.
Hlavní zásady a kritéria návrhu: 

1. délka – vychází z pravidel I.C.F., tj. 200–400 m,
2. šířka – průměrná šířka by se měla pohybovat okolo 10 m (s ohledem 

na délku lodí a možnost využitelných průtoků), krátké úseky mohou 
být užší nebo širší, přitom by ale nejmenší šířka neměla klesnout 
pod 6 m,

3. hloubka – ne méně než 0,6 m s ohledem na bezpečné provedení 
eskymáckého obratu při převržení lodi se sportovcem; zvyšování 
hloubky nad uvedenou hodnotu je záležitostí ekonomické rozvahy 
a daných průtokových poměrů,

4. obtížnost – co nejvyšší, ale nesmí v žádném případě přesáhnout 
možnosti zvládnutelnosti nejvyššími závodními experty,

5. přizpůsobivost – možnost řízení změn hydraulických jevů způso-
bujících hlavní obtížnostní prvky,

6. ustálenost – proudění bez pulsací, všechny hlavní hydraulické jevy 
se nesmí měnit s časem,

7. přirozenost – hydraulické jevy mají být co nejvíce podobné těm, 
které nacházíme v přírodních otevřených korytech.
Mezi hlavní hydraulické jevy, se kterými je nutné při návrhu umělé 

slalomové dráhy počítat a které plně vyhovují požadavkům kanois-
tických expertů, počítáme:
1. hladká proudící voda – málo turbulence, snadné manévrování lodě,
2. vodní skok (vodácky válec) – sestává z vysoce turbulentní a pro-

vzdušené části tvořící typicky bílou barvu na povrchu a z dolní 
hladce proudící části; nastává na přechodu z bystřinného do říčního 
proudění,

3. hladké vysoké vlny – kanoisté na nich s oblibou zkouší svou do-
vednost, snadná manévrovatelnost lodi,

4. zpětné proudy („vraťáky“) – vznikají pod místy s lokálním zúžením 
příčného profilu,

5. turbulence – makro i mikroměřítka, způsobující nahodilé místní 
změny rychlostí sestávající z malých a větších vírů,

6. nízké povrchové vlny – jejich výška nepřesahuje 20 cm; mají po-
dobnost s vlnami od větru na vodní hladině. 
Důležitým aspektem pro hodnocení jednotlivých hydraulických 

jevů při návrhu umělých drah je i vodácké hledisko, resp. pohled 
vodáka na jednotlivé hydraulické jevy z lodi, neboť všechny jevy vyšší 
než 50–60 cm nad průměrnou hladinou zakrývají výhled a znesnad-
ňují vedení lodi.

Z hydraulického hlediska ovlivňují návrh zejména celkový prů-
tok (má přímý dopad na kvalitu vodního prostředí) a sklon dna [2]. 
Ztráty energie v otevřených korytech jsou výsledkem ztrát třením na 
dně a také výsledkem disipace energie vlivem „překážkových ztrát“, 
které významně mění proudové poměry v korytě. Z toho vyplývá, že 
celková drsnost je významným parametrem pro optimalizaci geome-
trie a proudových poměrů vodácké trati. Režim proudění se dá určit 
dvojím způsobem, především srovnáním hloubky posuzovaného 
proudu se spočítanou kritickou hloubkou. Druhou charakteristikou je 
Froudovo číslo, kde je střední hloubka průřezu. Platí, že při kritickém 
režimu proudění je Fr = 1.

Kritický stav proudění je příčinou nestabilních jevů, jako je pulzace 
hladiny, neustálené podmínky v čase a prostoru. Proto je nutné, aby 

návrh vodácké trati se vyhnul tomuto kritickému stavu. Na základě 
rozboru různých vodáckých tratí bylo doporučeno rozmezí Froudo-
vých čísel [3]:
začátečníci   1,3 
pokročilí, vyspělí závodníci   1,7 

4. Modelový výzkum WERO Whitewater Park 
Auckland, Nový Zéland

WERO Whitewater Park, Auckland–Manukau, Nový Zéland bude 
budován jako součást centra volnočasových aktivit v rámci projektu 
WERO (http://wero.org.nz/). Centrum WERO předpokládá roční ná-
vštěvnost až 45 000 školních dětí a turistů, které se mohou rozhod-
nout pro různé aktivity jak sportovní, tak vzdělávací, nebo hudebně 
zábavné. Jeho první část zahrnující různé arény pro sportovní, ale 
i zábavné aktivity včetně dopravní obslužnosti je již vybudována. 
Vodácké centrum by mělo být dokončeno v roce 2015. Celkový in-
vestiční náklad včetně infrastruktury má činit 37 500 000 NZD (cca 
625 000 000 CZK).

Investor Vodafone Events Centre CEO po vyhodnocení zájmu 
a atraktivity divoké vody se rozhodl vystavět v Centru dvě dráhy 
s divokou vodou (náročnou pro vyspělé vodáky a pro začátečníky) 
s prioritou komerčně/rekreačního a následně závodního využití (pro 
kanoe, kajaky a hlavně rafty). Součástí WERO Whitewater Centre bude 
i vodopád pro adrenalinové zážitky. Základní řešení centra WERO 
Whitewater Centre provedl Whitewater Parks International (WPI), 
který byl zodpovědný i za návrh slalomové dráhy pro Olympijské 
hry v Londýně 2012. Jeho zasazení do omezeného prostoru pozemku 
v Aucklandu–Manukau připravil britský inženýrsko/architektonický 
ateliér CUNDALL, který se také spolupodílel na projektu olympijského 
sportoviště pro vodní slalom v Londýně v roce 2012. 

S ohledem na určité zpoždění začátku prací, způsobené nevyjasně-
ností financí na Novém Zélandě, byly práce po podepsání smlouvy ve 
Vodohospodářském experimentálním centru Fakulty stavební ČVUT 
urychleně zahájeny v polovině února 2014 s termínem dokončení na 
konci dubna 2014. Cílem výzkumných prací bylo nalezení vhodného 
hydraulického řešení pro všechny tři dráhy tak, aby odpovídaly po-
žadavkům budoucích uživatelů – vodáků, ale i výstavbě a budoucím 
provozovatelům. Výzkum měl odpovědět i na otázky, které projektant/
architekt nebyl schopen bez pomoci 3D matematického CFD a fyzi-
kálního modelování (měřítko 1 : 13) hydraulických jevů zodpovědět.

Vodácké centrum (obr. 2) sestává z hlavního zásobního bazénu 
s vodou o ploše 10 000 m2, odkud je voda čerpána odděleně do jed-
notlivých drah. Trať pro vyspělé vodáky je přímo propojena ve star-
tovacím bazénu s vodopádem. Obě dráhy a vodopád jsou propojeny 
se zásobním bazénem pásovým dopravníkem na lodě z důvodů co 
nejvyšší efektivity sportovního vyžití.

Fyzikální modelování
Fyzikální model se soustředil na:

• dráha A (vyspělí), aby plně vyhovovala kritériím a pravidlům 
Mezinárodní kanoistické federace a doporučením Mezinárodního 

Obr. 2. Celkové  schéma WERO Whitewater Park, Auckland: A – 
závodní dráha, B –  tréninková dráha, 1a –  startovací bazén pro 
závodní dráhu a vodopád;  1b  startovací bazén pro  tréninkovou 
dráhu; 2 – zásobní jezero vody (10 000 m2/30 000 m3); 3 – čerpací sta-
nice pro dopravu vody ze zásobního jezera do startovacích bazénů 
(vybavení: ponořená vrtulová čerpadla Q = 3,5 m3/s; 4 – vodopád 
pro plavbu raftů); 5, 6 – pásové dopravníky pro transport lodí ze 
zásobního jezera do startovacích bazénů a dále do sportovišť
Pozn. Obrázek zahrnuje navržené rozmístění překážek k tvorbě prou-
dění v závodní dráze na základě modelového výzkumu
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olympijského výboru, protože se uvažuje 
s pořádáním světových soutěží,

• u obou drah nastavit systém překážek tak, 
aby při stanoveném průtoku a základní ge-
ometrii dráhy (délka a šířka) byla dodržena 
minimální hloubka 0,6 m při tom, kdy jsou 
uplatněny všechny hlavní hydraulické jevy, 
které by měly být co nejvíce podobné těm, 
které se nachází v přírodních otevřených 
korytech (hladká proudící voda, vodní 
skok „válec“, hladké vysoké vlny atd.), při 
respektování bezpečnosti sportujících,

• práce se také soustředily na zodpovězení 
ekonomie výstavby a budoucího provozu, 
a to hlavně na určení množství pevných 
(permanentních) překážek a překážek po-
hyblivých, které umožní nová „překvapení“ pro vodáky, 

• hydraulický fyzikální model vodopádu měl jednoznačný cíl – nasta-
vit proudění po dopadu vody z přelivné plochy tak, aby se vytvořilo 
proudové pole bez zpětného proudění (bez typického nebezpečného 
vývaru). 
Ke stavbě modelů obou drah bylo použito unikátní technologie 

výstavby, kde bylo kombinováno několik různých druhů materiálů 
(voděvzdorná překližka, extrudovaný polystyren, pozinkované oce-
lové plechy, několik druhů různých lepidel). Nejzajímavější bylo 
použití extrudovaného polystyrénu, který pro snadnou řezatelnost 
odporovým drátem byl použit pro modelování břehů a detailů uvnitř 
koryta dráhy. Dále byl použit i pro modelování pevných a pohyblivých 
překážek. Značné urychlení celého výzkumu k vyhledání co nejlepší 
konfigurace „divoké vody“ s dodržením hloubek a rychlostí proudění 
v jednotlivých drahách umožnila významná inovace, tj. pokrytí dna 
pozinkovaným ocelovým plechem a vybavení každé modelové pře-
kážky Nd magnety na spodní straně. Tím se zrychlil proces hledání 
„synchronizace“ vln, tj. soulad proudění vody s okrajovými podmín-
kami v místě dráhy (dno, břehy atd.). 

Hlavní parametry (skutečnost/model) jsou uvedeny v tab. 1. Při sta-
novení modelového měřítka byla respektována dynamická podobnost 
s převládajícími silami tíže – Froudův zákon podobnosti

 

Froudova podobnost je jedním z nejčastějších případů hydrau-
lického výzkumu pro modelování ustáleného proudění v korytech, 
povrchové vlny atd. S ohledem na prostory Vodohospodářského ex-
perimentálního centra Fakulty stavební ČVUT bylo zvoleno délkové 
měřítko podobnosti 1 : 13. 

Práce na matematickém modelu pomocí CFD (Computer Flow Dy-
namics) se soustředily na řešení dvou hlavních problémů:
1. Usměrnění proudění ve startovacím bazénu dráhy A (vyspělí) se 

současným provozem vodopádu.
2. Vyhodnocení proudových polí v zásobním jezeru při provozu obou 

drah a vodopádu směrem k sání čerpacích stanic tak, aby proudění 
neovlivnilo bezpečnost vodáckých začátečníků i vyspělých.

Významným CFD – ANSYS FLUENT [4] experimentem a jeho 
analyzováním byly nátoky do čerpacích stanic při různém zapojení 
navržených vodáckých tratí (tab. 1). Do analýzy bylo nutné zahrnout: 
výtoky z krátké i dlouhé vodácké dráhy do zásobního jezera; velikost, 
tvar a hloubku zásobního jezera; umístění a geometrii nátoků do čer-
pacích stanic. Řešení zahrnovalo různé ponořené usměrňovací stěny 
ke stabilizaci proudění, ale také k vytváření prostor pro bezpečnost 
vodáků při jejich nastupování a vysedání z lodí. 

Prověřované hlavní scénáře pomocí CFD: nátok do kombinace hlav-
ní dráhy pro vyspělé č. A a do vodopádu pomocí 3D CFD – ANSYS 
FLUENT jsou na obrázcích 3–5.

Z objemové bilance potřebného množství vody při provozu všech tří 
prvků vyplynulo, že hladina při plném provozu klesne o 0,5 m v zá-
sobním jezeru. Tato skutečnost přímo ovlivňuje provoz navržených 
vrtulových čerpadel. Matematické modelování (obr. 6) se zaměřilo na 
ustálenost proudění (neustálenost náhlou změnou hladiny způsobí 
vibrace, hlučnost, snížení průtoku i dopravní výšky, nebezpečné při-
sávání vzduchu atd.). Experimenty s různými ponořenými stěnami, 
změnami geometrie sacích jímek a vtoků na vlastní čerpadla se poda-
řilo obavy z výše uvedené nestálosti proudění odstranit. Experimenty 
3D CFD pracovaly se scénáři:
1. provoz hlavní dlouhé dráhy pro pokročilé a vyspělé vodáky – 12 m3/s,
2. krátká dráha pro začátečníky – 10,5 m3/s,
3. obě dráhy jsou současně v provozu – 12 m3/s + 10,5 m3/s,
4. provoz hlavní dlouhé dráhy pro pokročilé a vyspělé vodáky a vo-

dopádu současně – 12m3/s + 4 m3/s,
5. krátká dráha pro začátečníky a vodopád současně – 10,5 m3/s 

+ 4 m3/s,
6. provoz hlavní dlouhé dráhy pro pokročilé a vyspělé vodáky, krátká 

dráha pro začátečníky a vodopád současně – 12m3/s + 10,5 m3/s 
+ 4 m3/s,

Hydraulické řešení „vodáckého vodopádu“
Investor požádal, aby v rámci vodáckého komplexu byl kromě 

dvou vodáckých umělých drah (začátečníci a pokročilí/vyspělí) vy-
budován i malý vodopád, který by bezpečně umožnil průjezd skokem 

Hlavní parametry – 
skutečnost

Dráha A – pro vyspělé 
vodáky

Dráha B –  
pro začátečníky Vodopád

Délka 300 m 200 m

Průtok 12 m3/s 10 m3/s 4 m3/s

Maximální sklon 3 % 2 %

Rozdíl hladin start a cíl 5 m 2 m 5 m

Hlavní parametry – 
model

Dráha A – pro vyspělé 
vodáky

Dráha B –  
pro začátečníky Vodopád

Délka 23 m 15,4 m

Průtok 19,7 l/s 10 m3/s 4 m3/s

Maximální sklon 3 % 2 %

Rozdíl hladin start a cíl 5 m 2 m 5 m

Tab. 1.

Obr. 3. V provozu je dráha pro vyspělé vodáky č. A (12 m3/s) a vo-
dopád současně (4 m3/s), 16 m3/s celkově

Obr. 4. V provozu je pouze dráha pro vyspělé vodáky č. A, vodopád 
není v provozu; 12 m3/s celkově
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Obr. 5. V provozu je pouze vodopád 4 m3/s, uzavřený vstup do vo-
dácké dráhy č. A; společný startovací bazén

Obr. 7. Konstrukční uspořádání modelu vodopádu

Obr. 8 (nahoře), 9 (vpravo). Boční pohled na fyzikální a matematický 
model – vodopád

jak lodí pro jízdu na divoké vodě, tak i vícemístných nafukovacích 
raftů. Jedinými vstupními parametry, které limitovaly celé řešení, byl 
průtok 4 m3/s a rozdíl hladin mezi startovacím bazénem a zásobním 
jezerem – 5 m.

Vstupní část vodopádu je tvořena přelivem s polokruhovým za-
oblením koruny. Přepadový paprsek má plynulé vedení a při výšce 
polokruhu s = r je podle Rehbocka součinitel přepadu při výšce 
přepadového paprsku h (meze 0,1 ≤ h/s ≤ 0,8)

 = 0,55 + 0,22 

Na polokruhový přeliv navázala beztlaková přelivná plocha, po níž 
vodní paprsek volně odtékal a následně padal do vývaru. S ohledem 
na nutnost vytvoření dostatečné hloubky na přelivné ploše a bezpeč-

Obr. 6. Matematické modelování proudění v zásobním jezeře při 
současném provozu obou vodáckých drah a provozním stavu všech 
čerpadel. Hledání řešení pro bezpečné vysedání a nasedání spor-
tovců do lodí. (šipkou je označen přítok z jednotlivých drah č. A a B 
a také z vodopádu)

ného dopadu paprsku do vývaru pro všechny typy lodí bylo nutné 
přelivnou plochu modifikovat ve dvou parametrech: koncentrace 
vodního paprsku do středu plochy a dále na konci vytvořit odrazník 
pro zvýšení odtokových rychlostí ve vývaru k vytvoření vlnovitého 
vodního skoku (obr. 7 – ukázka jedné ze dvou variant–řez). 

Od počátku experimentů s modelem vodopádu bylo jasné, že největ-
ší problém bude řešení přelivné plochy a její délka, neboť oba faktory 
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Obr. 10 (nahoře), 11 (vpravo). Pohled na vodopád zpředu – fyzikální 
a matematický model

Obr. 12. Vybrané tvary přelivných ploch (označená výsledná dopo-
ručená plocha)

významně ovlivňovaly bezpečnost, jak ukázala vizualizace proudění. 
Celkem bylo vyzkoušeno 7 různých tvarů a velikostí přelivné plochy 
prvého skoku (ukázky na obr. 8, 9, 10, 11). Z nich byla vybrána vý-
sledná varianta č. 2, obr. 8, 9. 

Výsledky experimentů na fyzikálním modelu vodopádu 1 : 13 uká-
zaly, že z hlediska bezpečnosti je vhodné rozdělit celkový hydraulický 
spád 5 m do dvou částí. Vyšší první část s převýšením 4 m (obr. 8) 
je provedena jako přelivná plocha s deflektorem na dolním konci 
ukončená nad hladinou za níž následuje vývar s vlnovitým vodním 
skokem s kolmými stěnami zužujícími odtékající proud do středu 
odtokového kanálu, na jehož konci ve vzdálenosti 21 m ve skutečnosti 
od prvního skoku byl navržen přeliv se širokou korunou, s možností 
svislého posunu koruny přepadu (H= ±1 m). Posun výšky přepadu 
umožní vytvářet další vlnovitý vodní skok (Fr ≤ 1,7) nebo vodní skok 
slabý (1,7 ≤ Fr ≤ 2,5). Pro stanovení průtoku Q se k získání základních 
parametrů užil Bazinův vztah

Q = m 

Součinitel přepadu m (jeho hodnota závisí na: tvaru a uspořádání 
koruny přelivu, přepadové výšce h, výšce přelivu a tlakových pomě-
rech v oblasti koruny, drsnosti koruny a šířce přepadu) byl zjištěn 
experimentálně.

5.  Závěr
Hydraulický fyzikální model WERO Whitewater Park v Aucklandu, 

prověřil funkčnost umístění navržených překážek tak, že obě dráhy 
budou splňovat požadavky investora z hlediska jejich uplatnění pro 
dvě různé výkonnostní skupiny. V obou navržených tratích budou 
zastoupeny všechny hlavní hydraulické jevy požadované vodáky. 
Významnou inovací, která zrychlila fyzikální modelový výzkum, bylo 
pokrytí dna tratí pozinkovaným plechem při zachování podobnosti 
v drsnosti s budoucím provedením dna z hladkého betonu. Tato 
skutečnost umožnila užití modelových překážek s Nd magnety ve 
spodní části, což významně urychlilo přestavbu překážek k nalezení 
optimálních poloh k tvorbě hydraulických jevů.

Kromě fyzikálního modelování v měřítku 1 : 13 bylo provedeno 
matematické modelování 3D CFD v programu ANSYS FLUENT, které 
se ukázalo jako významné pro hledání nejvhodnější varianty nátoků, 
resp. pomocných stěn do tratí a vodopádu k usměrnění proudění při 
různém zapojení čerpadel z hlediska bezpečnosti. Stejně tomu bylo 
i v případě nátoku do čerpadel při současné funkci všech tří částí 
sportovního areálu nebo jejich kombinací. Výsledným doporučením 
bylo spojení obou čerpacích stanic do jedné budovy (snížení inves-
tičních nákladů). Video k projektu je možné zhlédnout na youtu.
be/1eWJ5ci3cNI 

Poděkování: Příspěvek vznikl za podpory projektu Studentské gran-
tové soutěže SGS13/173/OHK1/3T/11
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Abstract
The design of artificial whitewater  sport and recreation  facili-

ties has seen increased interest in recent years due to the ongoing 
inclusion of  the Canoe Slalom program  in  the Olympic Games. 
Each individual design needs to develop hydraulic configurations 
that are suitable for all forms of whitewater paddling, as well as 
for operational efficiency and safety. The Vodafone Events Centre 
– WERO Whitewater Park in Auckland, New Zealand consists of 
a supply lake, two pumping stations, and two whitewater channels 
with associated start pools at the upstream end. In addition, there is 
separately controlled waterfall feature descending from the higher 
start pool. For hydraulic experiments connected with the design of 
the WERO Whitewater Park, a combination of physical modelling 

(scale 1:13) and 3D CFD mathematical modelling exercises were 
carried out.

Key words
hydraulic structures – computational fluid dynamics – physical mo-
delling – white water

Distribuce retenčních 
krajinných prvků v zóně 
havarijního plánování 
elektrárny Temelín
Petra Hesslerová, Jan Pokorný

Souhrn
Odvodnění a úbytek mokřadů jsou často zmiňovanými problémy 

zemědělské krajiny. Krajina se vyznačuje nízkou schopností reten-
ce vody, živin, látek. Na území zóny havarijního plánování (ZHP) 
elektrárny Temelín byly zmapovány retenční plochy s potenciální 
možností zadržení radionuklidů v mokřadních biotopech a v dalších 
krajinných prvcích v případě radiační havárie. V článku jsou uve-
deny rovněž základní údaje o funkcích mokřadů, návrhy opatření 
pro zvýšení  retenční  schopnosti krajiny, včetně hodnocení  změn 
rozlohy retenčních ploch v jednotlivých katastrech ZHP v 19. století 
a v současnosti (rok 2013).

Klíčová slova
mokřady – biotopy – mapování – radionuklidy – odvodnění – návrhy 
opatření 

1. Úvod

1.1. Odvodnění krajiny

Obecným problémem krajiny České republiky je scelení a od-
vodnění rozsáhlých zemědělských ploch, které začalo v souvislosti 
s politickými a ekonomickými změnami v 50. letech 20. století. Tyto 
změny se projevily ve změnách struktury a funkce krajiny, změně 
vlastnických vztahů a ve způsobu obhospodařování krajiny. Přechod 
od malovýroby k velkovýrobě je dáván do souvislosti především se 
zjednodušením struktury krajiny, slučováním pozemků do obrov-
ských půdních bloků (největší v Evropě), ztrátami krajinných prvků 
jako jsou remízky, meze, cesty, tzn. všech prvků bránícím plynulému 
obdělávání pozemků těžkou mechanizací. S těmito procesy souvisí 
i rozsáhlé odvodnění zemědělských ploch, které vrcholilo v 70. letech 
20. století. Pro ilustraci uveďme pár čísel, která jsou převzata od Z. 
Vašků [1]. V současnosti je v České republice (78 866 km2) evidováno 
1 084 800 ha odvodněných trubkovou drenáží (+ cca 450 000 ha 
neevidovaných). Mezi lety 1948–1989 bylo rozoráno 270 000 ha luk 
a pastvin, 145 000 ha mezí (tj. 800 000 km), 120 000 km polních 
cest, odstraněno bylo 35 000 ha lesíků, hájků, remízků, 30 000 km 
liniové zeleně.

Zemědělské plodiny mírného pásma nesnášejí zatopení kořene 
vodou, a proto se musí vodní režim zemědělských půd upravit (zlep-
šení = amelioration) pro jejich pěstování. Zamokřené půdy, mokré 
louky, prameniště byly odvodněny. Rozsáhlé odvodnění zeměděl-
ských půd vede k rozkladu organických látek v půdě a k vymývání 
kovů alkalických zemin (vápník, hořčík, draslík), protože oxidace 
amonných sloučenin, sulfidů atp. je provázena uvolňováním protonů. 
Odvodněné půdy se okyselují (acidifikace), snižuje se v nich obsah 
organických látek a taková půda ztrácí schopnost vázat vodu a živiny. 

Následkem odvodnění půd narůstá množství látek (živin) odnášených 
vodou – zvyšují se ztráty látek z povodí. Okyselení půdy a snižování 
její úrodnosti na straně jedné a vysoký obsah živin a eutrofizace vody 
na straně druhé jsou propojenými jevy špatného hospodaření v kraji-
ně [2, 3]. Odvodněné půdy se při silném slunečním svitu přehřívají, 
čímž se zvyšuje rychlost rozkladu organických látek a oxidace látek. 
Jako měřítko stability ekosystémů a měřítko setrvalého hospodaření 
v krajině se proto užívá poměr mezi ztrátou látek z povodí a hrubou 
primární produkcí v tomto povodí [4].

Ztráta schopnosti vázat vodu (vodní kapacita půdy) následkem 
úbytku organických látek a edafonu a změny půdní struktury vedou 
k rychlému vysychání půd. Půda ztrácí schopnost vázat vodu, 
soudržnost a podléhá snáze erozi. Za slunného počasí se odvodněná 
půda přehřívá, tím se urychluje její rozklad (oxidace). Často mizí 
vrchní půdní horizont. Družicové snímky ukazují vysoké povrchové 
teploty sklizených zemědělských polí, srovnatelné s povrchovými tep-
lotami odvodněných nepropustných ploch. Odvodněná zemědělská 
krajina je v období beze srážek podobným tepelným ostrovem jako 
města bez vegetace. Ve smyslu teorie biotické pumpy [5, 6] se velké 
odvodněné zemědělské plochy stávají donorskými zónami – voda ve 
formě vodní páry je z nich odváděna do míst s vyšší evapotranspirací, 
která jsou chladnější. FAO ve svých statistikách uvádí, že 40 % ploch 
zemědělských půd trpí nedostatkem vody, 60 000 km2 zemědělských 
půd podléhá ročně desertifikaci a několikanásobně větší plocha ztrácí 
úrodnost, takže se ekonomicky nevyplatí zemědělsky ji využívat. 

Pro setrvalé hospodaření v krajině je důležitá optimalizace vodního 
režimu a zadržení látek. Jedním z krajinných prvků, které částečně 
zachytí vodu a živiny, jsou mokřady. Jejich rozloha v krajině však 
v souvislosti s výše uvedenými opatřeními v uplynulých desetiletích 
významně poklesla. Souhrnná historická čísla pro celé území České 
republiky nebyla v literatuře dohledána, většinou pouze v regionál-
ních studiích [7]. V roce 1999 bylo uváděno, že mokřady zaujímají 
1,5 % rozlohy České republiky, tj. 117 408 ha. Do roku 2020 by se 
přitom měla plocha mokřadů v ČR zvýšit na dvouprocentní podíl 
plochy státu. 

Mokřady mohou být definovány různými způsoby [8]. Všechny 
definice obsahují tři základní rysy: a) vyznačují se přítomností 
vody sahající buď k povrchu půdy, nebo alespoň do kořenové zóny 
b) mokřadní půda má zvláštní vlastnosti a liší se od ostatních půd 
(např. nízkým obsahem kyslíku), c) v mokřadech se vyvíjí vegetace 
adaptovaná k zaplavení a nejsou v nich přítomny rostliny, které 
nesnášejí zaplavení. Mokřad je tedy mělké, sezonně či permanentně 
zaplavené území, které podporuje výskyt mokřadní vegetace. Ve 
Švédsku [9, 10, K. Tonderski – ústní sdělení seminář 13. 12. 2013 na 
Ministerstvu zemědělství] je pro mokřad v zemědělské krajině využí-
vána definice, která jej definuje jako plochy, kde hydrologické poměry 
navozují růst mokřadních rostlin, které pokrývají alespoň 50 % této 
plochy. Obdobně definují mokřady ve Francii (M. Eiseltová, ústní 
sdělení): území periodicky zaplavované či trvale nasycené vodou, ve 
kterém dominují hygrofilní druhy alespoň během části roku. Kromě 
kritéria výskytu mokřadních druhů může být pro vymezení použito 
hydromorfních půd.

V České republice řadíme k mokřadům rybníky a jejich litorály 
(břehová pásma), mokré louky a prameniště, říční nivy včetně lužních 
lesů, rašeliniště, podmáčené smrčiny. Mezi umělé mokřady nepatří 
pouze technologicky vymezené kořenové čistírny odpadních vod (con-
structed wetlands for waste water treatment), ale i mokřady obnovené 
nebo nově zakládané v programech revitalizace, zadržování vody 
v krajině. Takové mokřady se svojí funkcí i strukturou blíží mokřadům 
přirozeným. Mezi umělé mokřady patří tedy i rybníky, každý rybník je 
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přitom významným krajinným prvkem podle zákona o Ochraně příro-
dy a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění a současně je i stavbou.

1.2.  Mokřady v krajině plní následující funkce: 
• Úloha v tocích látek a oběhu vody v krajině – akumulují organickou 

hmotu. Zadržují a váží živiny, umožňují jejich recyklaci a snižují 
tak stupeň trofie odtékající vody. Mají schopnost poutat těžké kovy 
a další polutanty. Velké plochy mokřadů a luk zadržují látky obsa-
žené v dešťových srážkách. Akumulace organické hmoty zvyšuje 
schopnost vázat vodu, čímž se snižuje rychlost odtoku. Vhodným 
obhospodařováním lze takové funkce navodit též u lučních porostů. 

• Úloha v tocích energie v krajině – za slunného dne přichází na m2 až 
1000 W sluneční energie. Fotosyntézou se do biomasy ukládá nejvýše 
10 W.m-2. V mokřadech a loukách zásobených vodou se největší část 
sluneční energie (stovky W.m-2) spotřebovává na evapotranspiraci, 
tedy na výpar vody z povrchu půdy a výdej vody rostlinou. Sluneční 
energie se váže do vodní páry ve formě skupenského (latentního) 
tepla a později se uvolňuje, když vodní pára na chladných místech 
kondenzuje zpět na kapalnou vodu. Tím se vyrovnávají teplotní 
rozdíly, rozdíly tlaků a zmírňují se rozdíly teplot a tím i rychlost 
proudění vzduchu. Mokřady se uplatňují v tvorbě místního klimatu 
[11]. 

• Biodiverzita – mokřady a louky jsou prostředím pro řadu běžných, 
vzácných a chráněných druhů rostlin i živočichů.

1.3. Mokřady jako krajinné prvky pro retenci radionuklidů
Zkušenosti z případů radiační kontaminace krajiny, zejména havárií 

JE Černobyl a Fukušima, ukázaly, že je nutné zabývat se možnostmi 
zachycení radionuklidů v zasaženém území nejen po případné havá-
rii, ale v rámci prevence i před ní. Prioritou je ochrana obyvatelstva, 
ale měly by být známy i možnosti a opatření pro zamezení šíření 
radionuklidů v krajině. V rámci projektu bezpečnostního výzkumu 
Ministerstva vnitra byla posuzována možnost využití mokřadů jako 
retenčních ploch pro zadržení vody a radionuklidů v případě jejich 
úniku při radiační havárii na území zóny havarijního plánování elek-
trárny Temelín (ZHP). Havárie je posuzována jako událost, mající za 
následek nepřípustné uvolnění radioaktivních látek nebo ionizujícího 
záření nebo nepřípustné ozáření fyzických osob, jejíž následky vyža-
dují naléhavá opatření na ochranu obyvatelstva a životního prostředí. 
Za hlavní kontaminant v případě radiační havárie je považováno 137Cs, 
případně 90Sr, a to díky poměrně dlouhým poločasům rozpadu (okolo 
30 let). Zóna havarijního plánování elektrárny Temelín je území o roz-
loze 538 km2, které je definováno kruhem o poloměru 13 km se středem 
v kontejnmentu prvního výrobního bloku elektrárny a se zohledněním 
správního území obcí, nacházejících se na hranici vymezeného kruhu.

Při radiační havárii je z hlediska retence radionuklidů důležitý pře-
devším půdní substrát v kombinaci s vhodným krajinným pokryvem. 
Vysoká sorpční schopnost radionuklidů je vázána na půdy s vysokým 
obsahem jílu, vyšším obsahem humusu a vysokým pH. Na těchto 
půdách je přestup do rostlin velmi nízký. Naopak písčité a rašelinné 
substráty, s nízkým pH, obsahem živin a hu-
musu, se vyznačují vysokou mobilitou 137Cs 
a vysokým přestupem do rostlin [12, 13]. 
V případě radiační havárie je třeba zajistit, 
aby na půdách s vysokou mobilitou 137Cs bylo 
eliminováno šíření do okolního prostředí, a to 
prostřednictvím akumulace v rostlinách, které 
lze následně sklidit. Vodní druhy rostlin se 
vyznačují vysokou schopností akumulovat 
137Cs v oddencích nebo ve vzdušných částech, 
poukazuje se [14] na výraznou akumulační 
schopnost orobince úzkolistého (Typha au-
gustifolia) a rákosu obecného (Phragmites 
australis), dále pak vodního moru kanadského 
(Elodea canadensis) a orobince širokolistého 
(Typha latifolia). Vyšší rostliny mění distri-
buci 137Cs v ekosystému adsorpcí v kořenech 
nebo jeho příjmem do nadzemních částí. 
Byla potvrzena schopnost rákosu odstraňovat 
137Cs z vody [15]. Nejméně vhodným typem 
mokřadů pro zadržení 137Cs jsou např. rašeli-
niště a podmáčené smrčiny. Ačkoliv je 137Cs 
schopno sorpce na organickou složku, velmi 
nízké pH tohoto prostředí tuto schopnost 
snižuje. Oba dva faktory tak působí proti-

chůdně. V redukčním prostředí s nízkým pH, kde je matrice tvořená 
převážně organickými látkami, bude 137Cs silně mobilní. Ve spojitosti 
s tím budou přestupové koeficienty mezi půdou a rostlinou vysoké. 
Prokázána je nízká sorpce 137Cs v kyselém humolitu (vrchoviště), vyšší 
sorpci 137Cs lze předpokládat na neutrální a alkalické slatině [16, 17].

Pokud mají mokřady plnit retenční a akumulační funkci pro zpoma-
lení odtoku vody z krajiny, je nezbytné zachovat jejich specifické rysy 
a přirozený charakter. Ten je určen zejména hydrologickým režimem 
(zdroj a hloubka vody a její sezonní kolísání), dostupností živin (pod-
mínky oligotrofní, mezotrofní, eutrofní) a u antropogenních mokřadů, 
jako jsou např. rybníky, i managementem. Sorpční schopnost stoupá 
s alkalitou (bez nadbytku K+) a přítomností i malého podílu jílu. Eutrof-
ní mokřady vznikající v zemědělské krajině díky splachům z půdy by 
měly radionuklidy vázat více nežli mokřady oligotrofní. Ve vodním 
prostředí (v případě neprůtočných vodních ploch) je více než 90 % 
137Cs a 57–99 % 90Sr vázáno do sedimentu [12, 13]. V různých typech 
vlhkých luk lze hospodářskými zásahy ovlivnit zejména množství Cs 
v nadzemní biomase rostlin (zejména volbou vhodné bylinné vegetace 
a periody sklizně), v půdě (zejména volbou vodního režimu lokality), 
ale i případnými agrotechnické úpravy povrchu (provzdušnění) a mi-
nerálním hnojením.

Při hledání vhodného managementu pro retenci radionuklidů 
v mokřadech je nutno pojímat jej multifunkčně, tj. podpořit co nejvíce 
ekosystémových funkcí mokřadů. 

Funkce mokřadů v krajině jsou podmíněny zachováním charakteru 
těchto biotopů. Obecné principy péče o mokřady zahrnují tři hlavní 
aspekty: 
1) zachování či obnova hydrologického režimu typického pro daný 

mokřad; 
2) zachování či obnova managementu, který vznik daného typu 

mokřadu podmínil; 
3) zamezení plošné eutrofizace či kompenzace jejích důsledků (ze-

jména zrychlené sukcese) je aspekt vhodný zejména z hlediska 
biodiverzity. Na druhé straně však eutrofní mokřady, vznikající 
v zemědělské krajině díky splachům z půdy, váží více Cs nežli 
mokřady oligotrofní. 
Uvádí se i možnost využití kořenových čistíren pro retenci radio-

nuklidů [18]. Způsob a efektivita odstranění závisí na typu odstra-
ňovaného radionuklidu, pH, přičemž efektivita může být zvýšena 
použitím různých aditiv či předčištěním. Umělé mokřady i přirozená 
mokřadní společenstva lze využít jako záchytné prostory pro retenci 
a akumulaci radionuklidů, a to prostřednictvím mechanismu fytore-
mediace. Zamezí se tak šíření kontaminantů do dolních částí povodí.

2. Mapování retenčních ploch v zóně havarijního 
plánování elektrárny Temelín

V roce 2013 proběhly terénní průzkumy zaměřené na mapování 
potenciálních retenčních prvků v krajině ZHP, tzn. ploch, na kterých 
by bylo možno počítat se zvýšenou možností zadržení radionuklidů 
v případě radiační události. 

Biotop Plocha [ha]
K1 – mokřadní vrbiny 94,28

L1 – mokřadní olšiny 43,48

L2 – luhy 319,63

L9.2 – podmáčené smrčiny 0,94

M1 – mokřady a příbřežní vegetace 470,71

M2.1 – vegetace letněných rybníků 10,61

M3 – vegetace vytrvalých obojživelných bylin 2,70

M6 – bahnité říční náplavy 1,60

R1 – lesní prameniště 0,06

R2 – nevápnitá mechová slatiniště 5,25

T1 – sekundární trávníky 757,74

V1 – makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod 475,65

V2 – makrofytní vegetace mělkých stojatých vod 7,21

V3 – makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 0,39

V4 – makrofytní vegetace vodních toků 117,88

V5 – vegetace parožnatek 0,12

X14 – vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace 546,43

Celkem  2 854,68 

Tab. 1. Rozlohy mokřadních biotopů v zóně havarijního plánování – podle Katalogu biotopů 
České republiky (Chytrý et al. 2001), zdroj podkladových dat: AOPK
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Za retenční prvky jsou uvažovány biotopy 
(dle Katalogu biotopů České republiky [19]), 
zařazené do kategorie V – nádrže, M – mokřa-
dy a pobřežní vegetace, K – křoviny, L – lesy, 
X – biotopy silně ovlivněné nebo vytvořené 
člověkem (tab. 1).

Mezi retenční plochy byly zahrnuty i nově 
zmapované lokality, které nepatří do kate-
gorizace biotopů a nacházejí se většinou na 
zemědělské půdě. Jedná se o prvky uvedené 
v tab. 2.

Mapování bylo provedeno převážně na 
zemědělské půdě. Jako topografický podklad 
byl využit DMÚ 25 (mapová služba ve stan-
dardu WMS; Národní geoportál INSPIRE 
– CENIA/cenia_t_podklad) a ortofotomapa, 
poskytovaná ve formě veřejné prohlížecí 
služby WMS-ORTOFOTO  Českým úřadem 
zeměměřickým a katastrálním.

Při terénních průzkumech se zaměřením 
na přítomnost stávajících retenčních prvků 
v krajině bylo zjištěno celkem 318,9 ha těchto 
prvků na zemědělské půdě. Rozlohy jednotli-
vých kategorií jsou uvedeny v tab. 2. Převažují 
vlhká místa vázaná na bezprostřední okolí 
vodních toků (145,2 ha) a vlhké louky (127,4 
ha). Plochy, které bývaly vlhkými loukami 
a nesou patrné známky zamokření, zaujímají 
necelých 24 ha, zamokřená místa na půdních 
blocích 36 ha. Z celkové rozlohy se 166,75 ha 
retenčních ploch nachází do vzdálenosti 50 m 
od vodního toku (tj. 52,3 %). 

Další retenční plochy v krajině jsou vázány 
na přítomnost mokřadních biotopů (dle Kata-
logu biotopů České republiky, 2001), zaujímají 
2854,7 ha (tab. 1). Tato místa byla v terénu 
verifikována. Nejvíce zastoupen je biotop 
T1 sekundární trávníky (754,8 ha). Do této 
kategorie spadají aluviální psárkové louky, 
vlhké pcháčové louky, vlhká tužebníková 
lada, střídavě vlhké bezkolencové louky, vege-
tace vlhkých narušovaných půd. Významnou 
kategorii představují vodní toky a nádrže bez 
ochranářsky významné vegetace X14 (546,4 
ha), biotop V1 – makrofytní vegetace eutrof-
ních a mezotrofních stojatých vod, většinou 
bez významných vodních makrofyt (475,6 ha) 
a mokřady a příbřežní vegetace M1 (471 ha), 
tvořený především rákosinami, vegetací vysokých ostřic a pobřežní 
vegetací potoků.  Z distanční analýzy vyplývá, že 58,5 % biotopů je 
vázáno na přítomnost do 50 m od vodního toku (1668,7 ha).

Pro porovnání lokalizace retenčních ploch v krajině – v jednotlivých 
katastrech ZHP byla zhotovena mapa znázorňující rozlohu retenčních 
ploch v daném katastru v hektarech na km2, v roce 2013 (obr. 1). Data 
o hustotě retenční sítě byla rozdělena do 5 kategorií, v intervalech: 
méně než 2; 2–3; 3–5; 5–9; 9 a více ha/km2. Rozlohy biotopů i mapo-
vaných retenčních ploch a jejich hustoty v jednotlivých katastrálních 
územích jsou uvedeny v tab. 3. 

Území se zvýšenou retenční schopností (hustota retenčních ploch 
více než 9 ha/km2) se nachází v oblastech:
• Žďár u Protivína – Zliv, tj. ve východní až jihovýchodní části ZHP,
• ve východní části (především k.ú. Žďár, Krč, Nová Ves u Protivína, 

Lhota pod Horami,
• v oblasti Těšínov, Chvalešovice, Milenovice).
 V těchto oblastech převažují biotopy typu T1 (sekundární trávníky), 

V1 (makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních sto-
jatých vod), L2 (luhy). 

• Jihozápad (k.ú. Dívčice, Nákří, Zliv) je charakteristický vyšším 
počtem rybníků a nádrží (převaha biotopu X14) a na ně vázanými 
biotopy mokřady a příbřežní vegetace (M1), případně sekundárními 
trávníky (T1). 

• V k.ú. Hněvkovice, Jaroslavice, Purkarec, Tuchonice opět převažují 
biotopy V1, T1, popřípadě M1.
Retenční plochy jsou vázány především na mokřadní biotopy 

(1499 ha) s převahou T1, X14, V1 a M1. Terénním mapováním bylo 

Pracovní označení Plocha [ha]
Celoročně podmáčené louky se zastoupením 
především ostřice a sítiny

Vlhká louka 127,4

Zamokřené místo uprostřed půdního bloku malého 
rozsahu (jednotky - desítky m2)

Vegetační ostrov (VO) 3,3

Zamokřené místo uvnitř půdního bloku většího 
rozsahu (stovky m2)

Vlhké místo na poli (VMP) 36

Podmáčená místa, vlhké louky v bezprostředním 
okolí vodních toků 

Vlhké místo kolem vodního 
toku (VMVT)

145,2

Makrofytní vegetace příbřežního pásma stojatých 
vod

Litorál (příbřežní vegetace) 1,6

Mokřad, prameniště, odkaliště 5,22

Celkem (bez kategorie BVL) 318,9
Vlhká louka na mapách stabilního katastru; 
v krajině existují stopy po existenci i přes přeměnu 
na zemědělskou půdu

Bývalá vlhká louka (BVL) 23,8

Celkem 342,7

Tab. 2. Mapované retenční prvky v ZHP JE Temelín představující potenciální retenční plochy 
z hlediska retence vody, popřípadě radionuklidů

Obr. 1. Hustota retenčních ploch v zóně havarijního plánování elektrárny Temelín, v kata-
strálních územích

Katastry s hustotou 
retenčních míst  
v ha/km2

Rozloha biotopů (ha) 
v těchto katastrech

Rozloha zmapovaných 
retenčních míst (ha) 
v těchto katastrech

0–2 98 32

2–3 234 84

3–5 348 36

5–9 675 102

Více než 9 1 499 89

Tab. 3. Rozlohy biotopů a zmapovaných retenčních ploch v katas-
trálních územích

zjištěno, že mimo kategorie biotopů jsou ve výše uvedených lokalitách 
retenční plochy (89 ha) vázány především na vlhké louky (zejména 
k.ú. Nová Ves, Krč, Záblatí, Jaroslavice, Hroznějovice, Tuchonín), 
případně vlhká místa kolem vodních toků (VMVT) a vlhká místa 
uprostřed půdních bloků (VMP). Významným retenčním prvkem jsou 
mokřady např. v k.ú. Nová Ves, Tuchonice, Krč, Těšínov.

V katastrálním území Záblatí, Dříteň, Číčenice, Protivín, Hosty, 
Knín, Hvožďany, Koloděje, Koloměřice, Pašovice, Sedlec se hustota 
retenčních ploch pohybuje mezi 5–9 ha/km2. Opět převažuje katego-
rie biotopů M1, T1, X14 a V1. Biotopy jsou vázané zejména na okolí 
vodních toků, rybníků a nádrží a zaujímají plochu 675 ha. Z hlediska 
terénního mapování jsou dominantní kategorií vlhká místa kolem 
vodních toků (VMVT), dále pak kategorie vlhké louky a vlhká místa 
na polích (VMP). Celkem se zde nachází 102 ha těchto lokalit.
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Mezi katastrální území s rozmezím 2–5 ha retenčních ploch/km2 
náleží především střední, severní a jihovýchodní část ZHP. V těchto 
územích převažuje biotop T1, L2 (luhy), V1 a V4 (makrofytní vegetace 
vodních toků), celkem 582 ha. Z doplňkového terénního mapování 
vyplývá opětovná převaha kategorie vlhká místa kolem vodních toků, 
vlhké louky a následuje kategorie bývalá vlhká louka (BVL), celkem 
o rozloze 120 ha. Jedná se např. o území Munice – Líšnice u Kostelce, 
Jeznice – Třtim, Temelín – Údrař, Albrechtice nad Vltavou, Olešník, 
Údraž – Chrášťany. 

Území s velmi nízkou retenční schopností (hustota  retenčních 
ploch méně než 2 ha/km2) se nachází v oblastech:
a) Mokrá Hůrka – Hodonice u Bechyně,
b) Temelínec – Křtěnov,
c) Paseky u Tálína, Doubrava nad Vltavou, Záboň, Mydlovary.

Biotopy zaujímají necelých 98 ha, jsou vázány zejména na okolí 
vodních toků. Převažuje proto kategorie L2 (luhy), dále kategorie T1, 
V1 a M1. Minimálně je zastoupen biotop X14. Z terénního mapování 
vyplývá převaha vlhkých míst kolem vodních toků (VMVT), vlhké 
louky a vlhká místa na poli (VMP) o celkové rozloze 32 ha. Zastoupena 
je zde však i kategorie mokřadů.

3.  Retenční plochy v krajině v 19. století
Mapy stabilního katastru jsou důležitým zdrojem informací o kra-

jinném pokryvu a využití území v 19. století. Zachycují krajinu v době 
před intenzifikací zemědělství, cíleným odstraňováním drobných 
krajinných prvků, scelením a odvodněním pozemků. Na tomto mapo-
vém podkladu lze velmi dobře identifikovat retenční plochy v krajině, 
jako jsou mokré louky a močály, a využít je v případě uvažované ob-
novy retenčních ploch. Identifikace těchto ploch z jiného mapového 
podkladu, archivních či současných leteckých snímků je poměrně 
obtížná. Navíc tato data (především od 50. let) zachycují krajinu po výše 
uvedených změnách). Z tohoto důvodu byly využity pro retrospektivní 
hodnocení retenčních ploch v krajině mapy stabilního katastru. 

Vrstva vlhkých luk byla poskytnuta katedrou aplikované ekologie 
Fakulty životního prostředí ČZU v Praze. V 19. století se na území zóny 
havarijního plánování nacházelo 4 698,5 ha vlhkých luk (tj. kategorie 
mokré louky, močály, močály s rákosovým porostem). Pro znázornění 
hustoty vlhkých luk v jednotlivých katastrech byly použity stejné ka-
tegorie jako v případě mapovaných retenčních ploch. Nejvyšší hustota 
retenčních ploch (9–42 ha/km2), představovaná vlhkými loukami, se 
nacházela v pásu katastrálních území Tálín–Olešník a Zliv; Záblatí–
Temelín; ve východní části na území Žimutice–Sobětice–Krakorčice; 
tj. zaujímala více než polovinu zóny havarijního plánování (285 km2). 
Ke katastrálním územím s nejnižší hustotou 0–2 ha/km2 patří Mokrá 
Hůrka a Bzí, případně s 2–3 ha/km2 Hluboká nad Vltavou. Do kategorie 
3–5 ha/km2 spadá Purkarec, Kostelec, Lítoradice, Týn, Všeteč, Dražíč 
a pás k.ú. Pašovice–Hvožďany. V ostatních katastrech ZHP bylo za-
znamenáno 5–9 ha vlhkých luk/km2.  

K největšímu úbytku vlhkých luk/retenčních ploch, a to o více než 
10 ha/km2, došlo v katastrálních územích, na kterých se dnes nachází 
JE Temelín–Temelínec, Březí, Kočín, dále pak Protivín, Mydlovary, 
Žimutice a Čavyně. Nižší úbytek 5–10 ha/km2 zaznamenala k.ú. v pásu 
Pořežany–Březnice u Bechyně, dále pak opět okolí JE Temelín – Teme-
lín, Bohunice a Lhota pod Horami, Knín, Dříteň, Olešník a Munice, 
Záboří a Žďár u Protivína. 

Opačný trend – tj. zvýšení hustoty retenčních ploch (o více než 
10 ha/km2 oproti stavu v 19. století) byl zaznamenán pouze v k. ú. 
Krč a Újezd u Vodňan. Na územích Purkarec, Hněvkovice, Dívčice 
byl tento přírůstek o 5–10 ha/km2. Menší změny hustoty než 5 ha 
nebyly hodnoceny. 

4. Opatření pro zvýšení retenční schopnosti krajiny
Následující navrhovaná opatření by měla částečně přispět k úpravě 

vodního režimu krajiny, zvýšení retenční schopnosti, zadržení živin 

a případně i 137Cs. Lze je doporučit univerzálně pro zemědělskou 
krajinu [20]

Na základě zkušeností ze Skandinávie [9, 21, 22] doporučujeme 
zakládání, obnovu a podporu 4 typů mokřadů: 
1. Mokřady průtočné, zakládané pro zachycení 137Cs a nerozpuště-
ných látek, na které může být 137Cs vázáno.

Jsou to průtočné mokřady:
a) přirozeného typu ve vyhloubených místech se štěrkovým ložem 

a jiným hrubozrnným materiálem; tento materiál umožňuje lepší 
proudění vody a prokořenění,

b) mokřady typu kořenových čistíren i s foliovou podložkou (pro 
případy velmi propustného podloží) a regulovaným odtokem,

c) tůně a malé rybníky pro retenci a akumulaci 137Cs.
Mokřady toho typu navrhujeme zakládat pod většími půdními 

bloky, v místech vyústění drenážních vod. Cílem je zadržet odtékající 
vodu a zachytit část 137Cs v tekoucích povrchových vodách. Mokřad 
by měl mít minimální plochu 0,5–1 % celkové plochy zemědělské-
ho povodí. Nedoporučuje se budovat mokřady pro povodí méně 
než 50 ha a doba zdržení vody by měla být nad 2 dny (průměr za 
rok). Dále jde o vytváření tůní, mokřadů i malých vodních nádrží 
na konci melioračních systémů (před jejich zaústěním do vodotečí) 
s cílem zadržet látky odtékající z orné půdy. Tyto mokřady by bylo 
možno rovněž vytvářet v místech průsaku nefunkčních melioračních 
systémů. Jde o jeden z mála způsobů, jak po konzultaci s odbornými 
subjekty realizovat vodní nádrže a mokřady na orné půdě. Zkušenosti 
lze čerpat ze švédských programů (vládních environmentálních cílů), 
které mají za cíl nejen podporu biodiverzity, ale i zastavení eutrofi-
zace. Jedná se o dotační tituly z let 1996–2009 (Rural development 
program, Project investment support, Rural development program 
management support). Švédsko má rovněž definovány způsoby 
podpory a regulace pro zakládání mokřadů, přičemž existuje země-
dělsko-servisní program „Capture nutrients“, který nabízí pomoc při 
zakládání mokřadů [10]. 
2. Drobné mokřady v půdních blocích spontánně vznikající, spíše 
neprůtočné

Jedná se o drobné mokřady v půdních blocích spontánně a opako-
vaně vznikající na místě bývalých pramenišť v depresích nebo naruše-
ných odvodňovacích systémech. Podkladem, kde tyto mokřady obno-
vit, mohou být mapy stabilního katastru. V terénu jsou tyto zamokřené 
plochy patrné i přes jejich neustálé rozorávání. Při terénních pracích 
byly tyto plochy zmapovány jako kategorie (VO – vegetační ostrov, 
BVL – bývalá vlhká louka, VMP – vlhké místo uvnitř půdního bloku). 
3. Obnova zaplavovaných mokrých luk a niv drobných toků

Jedná se o obnovu v minulosti nevhodně technicky upravených 
koryt vodních toků směrem k původnímu, přírodě blízkému stavu. 
Při úpravách byly zničeny mokřadní biotopy, což snížilo samočisticí 
a retenční schopnost. Revitalizaci lze provést obnovou a vytvářením 
tůní, slepých ramen, výsadbou vhodných dřevin, obnovou původ-
ních mokrých luk apod. Tyto plochy bývají často podmáčené a těžko 
se obdělávají ve vlhčích letech. Jsou zřetelně značena v mapách 
stabilního katastru jako podmáčené louky/Nassen Wiesen. Obnovu 
retenčních ploch v blízkosti vodních toků navíc podporuje i zjištěná 

Katastry s hustotou vlhkých luk 
v ha/km2

Rozloha vlhkých luk (ha)  
v těchto katastrech

0–2 9,7 

2–3 48

3–5 467,8

5–9 1 315

Více než 9 2 931

Tab. 4. Rozloha vlhkých luk v 19. století v katastrálních územích

Foto 1. Příklad typického mokřadu uprostřed půdního bloku u Tě-
šínova (okr. Protivín)
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skutečnost, že cca 60 % těchto prvků je situováno do blízkosti 50 m 
od vodních toků. 
4. Obnova zaniklých rybníků a využití některých rybničních soustav 
k zadržení vody a retenci 137Cs

Jako podklad lze využít např. výstupy projektu Ministerstva země-
dělství QJ1220233 „Hodnocení území na bývalých rybničních sousta-
vách (vodních plochách) s cílem posílení udržitelného hospodaření 
s vodními a půdními zdroji v ČR“ [23, 24]. K této problematice je nutno 
vypracovat metodiku hospodaření pro zadržení živin a sedimentů. 
Pro zpracování existují teoretické podklady i mnohaleté výsledky 
monitoringu [25, 26].

Možnosti, které nám poskytují fytoextrakce, rhizofiltrace, využití 
alternativních plodin a mokřadních systémů pro akumulaci radio-
nuklidů, jsou neustále předmětem dalších výzkumů. V současné době 
nelze poskytnout komplexní a univerzální informace a doporučení, 
týkající se zachycení těchto prvků ve vegetaci, půdním i vodním pro-
středí. Většina výzkumů hovoří o vlivu lokálních podmínek na cho-
vání radionuklidů v kontaminovaných územích. Oproti odstraňování 
kontaminované půdy, které je ekonomicky nákladné, přináší problémy 
s depozicí a zbavuje krajinu úrodné půdy, se fytoremediace a využití 
mokřadů pro dekontaminaci půdy a zadržení radionuklidů jeví jako 
alternativa pro rozsáhlá území [18]. Účinek mokřadů v radiační 
ochraně tak spočívá především ve snížení transportu radionuklidů 
hydrografickou sítí do dolních částí povodí a zároveň v nižší konta-
minaci vodních ploch. 

V případě, že retenční plocha bude udržována v režimu mokřadu, 
bude převažovat produkce nad rozkladem a kontaminace by mohla 
setrvat na místě po dobu rozpadu radionuklidů. Odtěžení a uložení bio-
masy je rovněž možné, avšak představuje poměrně nákladnou variantu. 

5.  Závěr
V zóně havarijního plánování se nachází necelých 3 200 ha (z toho 

546 ha spadá v rámci klasifikace biotopů do kategorie rybníky a vod-
ní nádrže) lokalit s potenciální schopností retence vody, popřípadě 
radionuklidů. V rámci celé havarijní zóny (53 800 ha) je to cca 6 % 
území. Tuto rozlohu lze považovat za maximalistickou; při mapování 
byla mezi retenční plochy zařazena jakákoliv lokalita s vyšší vlhkostí 
půdy a přítomností rostlin indikující vlhkomilná společenstva. Mezi 
retenčními místy převažují plochy mokřadních biotopů (dle mapování 
biotopů ČR). Některé z lokalit jsou však součástí soustavy Natura 
2000 či součástí územního systému ekologické stability (ÚSES), nelze 
tedy do nich zasahovat, případně měnit jejich stav či je hospodářsky 
využívat.

 Při vlastní terénní verifikaci bylo zjištěno, že v zemědělské krajině 
byl zachován jen minimální počet lokalit, které by bylo možno cíleně 
využívat jako retenční plochy s funkcemi, jak byly definovány v před-
chozí kapitole. Lokality, které lze považovat za funkční retenční plochy 
(foto 1), tvoří cca 1 % rozlohy zóny havarijního plánování.

V ZHP patří mezi problematické oblasti především okolí samotné 
elektrárny se širším územím Nákří–Temelín, dále pak oblasti Bečice–
Žimutice, Vodňany–Protivín (tok Blanice). Při terénních průzkumech 
v průběhu roku 2013 bylo zjištěno, že řada vodotečí v této oblasti je 
v letním období zcela či téměř vyschlá. Vodoteče zcela postrádají 
charakter přirozeného toku, koryto je narovnáno, často zpevněno, bez 
významnější mokřadní vegetace, která by lemovala koryto toku. Ve 
většině případů jsou tyto vodoteče lemovány ruderální vegetací. Pro 
tato společenstva je charakteristická vysoká koncentrace dusíku a dras-
líku. Proto je díky substituční kompetici mezi Cs a K schopnost retence 
137Cs v těchto společenstvech nízká.  Za vydatných srážkových úhrnů 
(počátek června 2013) nebyla na rozsáhlých půdních blocích zjištěna 
téměř žádná místa zvýšené akumulace/retence vody. Příkladem území 
se zvýšenou retenční schopností je oblast Těšínov–Krč–Paseky. Krajina 
je tvořena pestrou mozaikou různých typů krajinného pokryvu, se 
zastoupením vlhkých luk, mokřadů, částečně zachovalými nivami 
v okolí vodních toků. 

Hlavním problémem celé ZHP je rozsáhlé odvodnění území 
drenážemi, úpravy (kanalizace a narovnání) malých vodních toků, 
zemědělské využití niv. Dále pak scelení pozemků v rozsáhlé půdní 
bloky a zjednodušení struktury krajiny, které se projevuje rozsáhlým 
úbytkem liniové zeleně, mezí, hájků, lesíků a remízků. Velikým 
problémem je zhutnění a utužení půdy, ztráta živin a organiky. Tyto 
skutečnosti se projevují ve snížené retenční schopnosti zemědělské 
krajiny jako celku. Navrhovaná opatření jsou obecným základem pro 
rozvoj udržitelné zemědělské krajiny ve smyslu retence vody, živin 
a látek.

Poděkování: Článek vznikl za podpory projektu Ministerstva vnitra 
České republiky Minimalizace dopadů radiační kontaminace na 
krajinu v zóně havarijního plánování JE Temelín VG20122015100. 
Vektorovou vrstvu mokrých luk z císařských povinných otisků sta-
bilního katastru poskytla v rámci výše uvedeného projektu Katedra 
aplikované ekologie FŽP ČZU v Praze.

Literatura/References

[1] Vašků, Z. (2011): Zlo zvané meliorace. Vesmír 90: 440–444. 
[2] Ripl, W.; Wolter, K. (2002): Ecosystem Function and Degradation. In.: Willi-

ams, P.; Thomas, D.; Reynolds, C.. Phytoplankton Produktivity. Carbon 
Assimilation in Marine and Freshwater Ecosystems. Blackwell Science Ltd. 
Malden. USA. s. 291–317.

[3] Pokorný, J.; Čeřovská, K.; Macák, M. et. Pecharová, E. (2003): Matter losses 
from large catchment expressed as acidification – how much does acid rain 
cause? – In: Vymazal, J. (ed.), Wetlands: nutrients, metals and mass cycling, 
293–306, Backhuys Publ., Leiden.

[4] Ripl, W. (1995): Management of water cycle and energy flow for ecosystem 
control: the energy-transport-reaction (ETR) model. Ecological Modelling 78: 
61–76.

[5] Makarieva, A. M.; Gorshkov, V. G.; Li, B-L. (2006): Conservation of water 
cycle on land via restoration of natural closed-canopy forests: implications 
for regional landscape planning. Ecological Research 21: 897–906. 

[6] Makarieva, A. M.; Gorshkov, V. G. (2007):  Biotic pump of atmospheric 
moisture as driver of the hydrological cycle on land. Hydrology and Earth 
System Sciences Discussions 11(2): 1013–1033.

[7] Skaloš, J.; Berchová, K.; Pokorný, J.; Sedmidubský, T.; Pecharová, E.; Trpá-
ková, I.(2014): Landscape water potential as a new indicator for monitoring 
macrostructural landscape changes. Ecological Indicators 36: 80–93.

[8] Mitch, W. J.; Gosselink, J.G. (2007): Wetlands. John Wiley & Sons, Inc. Ho-
boken, New Jersey, 582 s.

[9] Tonderski, K. S.; Arheimer, B.; Pers, B. C. (2005): Measured and modelled 
effect of constructed wetlands on phosphorus transport in South Sweden. 
Ambio 34(7): 544–551.

[10] http://www.greppa.nu.
[11] Pokorný, J.; Květ, J.; Rejšková, A.; Brom, J.: (2010): Wetlands as energy-dissi-

pating systems. Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology 37(12): 
1299–1305.

[12] Fesenko, S. V. et al. (2007): An extended critical review of twenty years of 
countermeasures used in agriculture after the Chernobyl accident. Science 
of the Total Environment 383: 1–24.

[13] Fesenko, S. V.; Alexakhin, R. M.; Sanzharova, N. I. (2000): Site characterisati-
on techniques used in restoration of agricultural areas on the territory of the 
Russian Federation contaminated after the accident at the Chernobyl NPP. 
In: Site characterisation techniques used in restoration activities. Vienna, 
Austria, IAEA. p. 129–52.

[14] Shyrokaya, Z. O.; Volkova, Z.; Beliayev, V.; Karapish, V.; Ivanova, I. (2005): 
Role of higher plants in the redistribution of radionuclides in water ecosys-
tems. In.: Bréchgnac, F.; Desmet, G. eds. Equidosimetry: ecological standar-
dization and equidosimetry for radioecology and environmental ecology. 
London: Springer, 436 p.

[15] Soudek, P.; Tykva, R.; Vaňek, T. (2004): Laboratory analyses of 137Cs uptake 
by sunflower, reed and poplar. Chemosphere 55: 1081–1087.

[16] Massas, I.; Skarlou, V.; Haudouti, C.; Giannakopoulou, F. (2010): 137Cs uptake 
by four plant species and Cs–K relations in the soil–plant system as affected 
by Ca(OH)2 application to an acid soil. Journal of Environmental Radioactivity 
101: 250–25.

[17] Craft, C.; Redlinski, I.; Vymazal, J.; Pokorny, J.; Kröpfelová, L. (2011): Soil 
propersties, carbon sequestration and nutrient (N,P) accumulation in wet 
meadows, Czech Republic. In. Join meeting of Society of Wetlands Scientists, 
Wetpol and wetland biochemistry symposium. Book of Abstracts. 3–8 July 
2011, Prague, Clarion Congress Hotel, Czech Republic. s. 63.

[18] Vandenhove, H. (2013): Phytoremediation options for radioactively conta-
minated sites evaluated. Annals of Nuclear Energy 62: 596–606.

[19] Chytrý, M., Kučera, T., Kočí, M. Eds. (2001): Katalog biotopů České republiky. 
AOPK ČR, Praha, 307s.

[20] Monotematické číslo Ecological Engineering (2013), Volume 56, 134 s.
[21] Blankenberg, A.B.,  Haarstad,K.,  Paruch, A.M. (2015): Agricultural Runoff 

in Norway: The Problem, the Regulations, and the Role of Wetlands. In: 
Vymazal, J. (ed.) The Role of Natural and Constructed Wetlands in Nutrient 
Cycling and Retention on the Landscape, Springer, s. 137–148.

[22] Land, M.; Granéli, W.; Grimvall, A.; Hoffmann, C. C.; Mitsch, W. J.; Tonder-
ski, K. S.; Verhoeven, J. T. A. (2013): How effective are created or restored 



vh 8/201520

freshwater wetlands for nitrogen and phosphorus removal? A systematic 
review protocol. Environmental Evidence 2013, 2:16.  

[23] Pavelková, R.; Frajer, J.; Netopil, P. (2014): Historické rybníky České republiky: 
srovnání současnosti se stavem v 2. polovině 19. Století. VÚV TGM, v.v.i., 
167 s.

[24] Frajer, J.; Geletič, J. (2013): Možnosti rekonstrukce zaniklých rybníků s po-
mocí starých map a Digitálního modelu reliéfu ČR 5. Generace. In. Szczyrba, 
Z. et al. Geografický výzkum: společnost a příroda v období krize, s. 33–44.

[25] Pechar, L.; Bastl, J.; Hais, M.; Kröpfelová, L.; Pokorný, J.; Štíchová, J.; Šulcová, 
J. (2005):  Effects of runoff from agricultural catchments on fishpond water 
chemistry. A long term study of Třeboň fishponds, Czech Republic. Nutrient 
management in agricultural watersheds: A wetlands solution. s. 28–33. 

[26] Pokorný, J.; Pechar, L., (2008): The Role of Fishponds in the Landscape. 
INTERCAFE: Conserving biodiversity - interdisciplinary initiative to reduce 
pan-European cormorant-fisheries conflicts (COST Action 635) 9, Jindňichův 
Hradec, South Bohemia, 11–13 April 2008. s. 10–14. 

Ing. Petra Hesslerová  (autor pro korespondenci)
RNDr. Jan Pokorný, CSc.

ENKI, o.p.s.
Dukelská 145
Třeboň 379 01

hesslerova@enki.cz

Distribution of retention landscape elements in the emer-
gency planning zone of the Temelín nuclear power plant 
(Hesslerova, P.; Pokorny, J.)

Abstract
Drainage and wetland losses are often discussed problems of the 

agricultural landscape. The landscape is characterized by low abili-
ty of water, nutrient and matter retention. At the emergency planning 
zone (EPZ) of power plant Temelín, sites with potential retention of 
radionuclides  in wetland habitats and other  landscape elements 
were mapped. The article also lists the basic functions of wetlands, 
propose actions to increase the retention ability of the landscape, 
including the assessment of changes in retention sites area in the 
cadastres of EPZ in 19th century and in the present (year 2013).

Key words
wetlands – biotopes – mapping – radionuclids – drainage – proposals 
of action 
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Vodní právo a Vodní zákon (Zdeněk Strnad a kolektiv)

JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D.

Je mi potěšením, že mohu vodohospodář-
ské veřejnosti představit dvě publikace, 
u jejichž zrodu stál Zdeněk Strnad. Jejich 
názvy jsou patrny z faksimile přiložených 
obálek. Zdeňkovi se podařilo vytvořit tým 
skládající se na jedné straně z elity českých 
vodoprávníků a na straně druhé z těch, kteří 
sice formálně právní vzdělání nemají, ale 
jako praktici věci detailně rozumějí. Je mi 
nesmírnou ctí, že do obou publikací jsem 
měl možnost psát krátká zamyšlení o tom, 
jak právo pomáhá tomu, aby voda byla 
patřičně chráněna, využívána a ceněna a je 
mi ctí dvojnásobnou, že publikace můžeme 
představit na stránkách časopisu. Požádal 
jsem proto Zdeňka o odpověď na pár otázek.

V  rychlém  sledu  jste  uvedli  na  trh dvě 
vodoprávní publikace. Mohl bys  je krátce 
představit?

Tvoje nenápadná poznámka o časové sou-
slednosti obou knížek mě pobavila… nešlo 
o záměr… kdybys jen tušil… Vodní právo 
mělo vyjít už na podzim minulého roku a ko-
mentář k vodnímu zákonu jsme plánovali na 
začátek tohoto roku. Nakonec ale obě knížky 
vyšly – samozřejmě v důsledku naší liknavosti 
– krátce po sobě až nyní, což ale nevadí, spíše 
naopak. Obě knížky se dobře doplňují, přesto-
že jsou určeny různému okruhu čtenářů. Vod-
ní právo jsem kdysi koncipoval jako učebnici 
či základní publikaci o vodním právu určenou 
především pro studenty Fakulty rybářství 
a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích, kde se nám před lety podařilo 
prosadit výuku vodního práva (dnes dokonce 
již v rámci dvou studijních programů), ale 
nikdy u nás vlastně nebyla vydána žádná 
učebnice, která by se věnovala výhradně to-
muto oboru práva. S Tvým dovolením krátce 

odbočím k výuce vodního práva. Chtěl bych 
zmínit, že studenty je tento předmět dlou-
hodobě velmi kladně hodnocen. Zásluhu na 
tom mají především přední odborníci z oblasti 
vodního hospodářství, kteří se na jeho výuce 
podílí a kterým bych za to chtěl strašně moc 
poděkovat. Nerad bych na někoho zapomněl, 
ale zmínit musím alespoň Pavla Punčocháře, 
Jarku Nietscheovou s Michalem Krátkým, 
Veroniku Vytejčkovou, Dana Pokorného. Dřív 
to byl i Zdeněk Horáček. Komentář k vodnímu 
zákonu snad ani představovat nemusím. Jedná 
se již o tradiční vodohospodářskou příručku 
určenou především vodohospodářům-prak-
tikům zejména na vodoprávních úřadech, 
u správců vodních toků nebo na Povodích. 
A ještě jednu odbočku mi prosím dovol. Velmi 
mě překvapil zájem o učebnici vodního prá-
va právě ze strany těchto profesních kruhů. 
Náklad prvního vydání v počtu 500 kusů byl 
rozebrán během měsíce, aniž by se na všech-
ny dostalo, a to především díky obrovskému 
zájmu vodoprávních úřadů. Udělalo mi to na 
jednu stranu obrovskou radost, neboť takový 

zájem jsem nečekal, na druhé straně jsem od 
té doby musel intenzivně pracovat na tom, 
abych fakultu přesvědčil, že druhé vydání své 
čtenáře znovu najde a že s jeho vydáním není 
namístě otálet. Lituji, že se mi ani tentokrát 
nepodařilo zajistit vyšší náklad. Obávám se 
totiž – i podle průběžných zpráv z distribuční-
ho centra – že s druhým vydáním to dopadne 
podobně. To ale, prosím Tě, neznamená, že 
potřebujeme zvyšovat zisky… Kniha není 
komerční a fakulta za ni prý účtuje pouze 
manipulační poplatek.
O právní kultivaci vodohospodářské veřej-

nosti se snažíte dlouhodobě. Pozoruješ nějaký 
posun k lepšímu v posledních letech?

Již za svého působení na Ministerstvu 
zemědělství jsem dospěl k přesvědčení, že 
vodoprávní úřady patří ke špičce mezi našimi 
správními orgány. A na tom se podle mého nic 
nezměnilo! Proč tomu tak je? Především je to 
dáno tradicí vodního práva u nás. A také tím, 
že zde dlouhodobě funguje kvalitní systém 
vzdělávání, na kterém se podílí jak centrální 
správní úřady, tak i přední odborníci – jedno-
duše prostě „nadšenci“ v tom dobrém slova 
smyslu, kteří vodním hospodářstvím „žijí“, 
věnují se mu, záleží jim na jeho rozvoji, ale 
především – a jistě mi i Ty potvrdíš, že to není 
samozřejmostí – se o své zkušenosti a poznat-
ky ochotně dělí se svými posluchači. V této 
souvislosti musím znovu zmínit stejná jména 
a poděkovat Jarce Nietscheové a Michalovi 
Krátkému. A to s vědomím, že jsem jistě na 
řadu dalších osobností zapomněl...
No a kde je možné publikace získat?
Nejjednodušší cesta k Vodnímu právu je 

přes webové stránky Fakulty rybářství a ochra-
ny vod – www.rybarskeknihy.cz. Domnívám 
se, že na rozdíl od Komentáře k vodnímu 
zákonu tato publikace do volné distribuce 
nepůjde. Komentář je pak možno objednávat 
i přímo v nakladatelství SONDY, s.r.o.

Čtenáře upozorňujeme, že redakce dosta-
la několik autorských výtisků. Bude to jedna 
z možných odměn za vodohospodářské fotky, 
které občas uveřejňujeme u Slova úvodem.

Ing. Václav Stránský
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K právním aspektům 
vodního hospodářství

Vodní hospodářství je živý obor, který se 
vyvíjí a má nejen svoji stránku technickou, 
přírodovědnou, ale i právní. V praxi se někdy 
ukáže, že právní úprava oboru má svá úskalí, 
popřípadě se objeví skutečnosti, se kterými 
právní úprava dosud nepočítala. I proto se 
v kuloárech uvažuje např. o novele vodního 
zákona (dále jen „VZ“). Dovolil jsem si proto 
přizvat některé odborníky, jak z teorie, tak 
i z praxe, kteří diskutovali problémy, které by 
měly být v případné novele řešeny. Šlo o tyto 
okruhy:  znovuvyužití  odpadních vod  (dále 
jen „OV“), správa podzemních vod, vypo-
řádání pozemků pod starými vodními díly 
a omezení v zápalových územích (toto téma 
bude otištěno v následujícím čísle).

Diskusi jsem přepsal a můžete se s ní nyní 
seznámit. Zdůrazňuji, že jde o přepis slova 
mluveného, nikoliv o odborný psaný příspě-
vek, který by v tom případě byl od jednotli-
vých diskutujících jistě více vyargumentován.

Budu rád, pokud se k diskutovaným téma-
tům vyjádří i čtenáři, popřípadě upozorní na 
jiná úskalí, která zde nebyla diskutována.

Účastníci diskuse:
RNDr. Petr Čížek je členem České asociace 

hydrogeologů (ČAH). Pracoval jako vedoucí 
hydrogeolog vrtného průzkumu v Oseku 
v SHR a v Československém kamenoprůmyslu 
jako závodní geolog a báňský projektant. Od 
března 1989 poskytuje služby v komunální 
hydrogeologii pro chaty, domy, firmy i obce. 
Koncem devadesátých let zřídil pro veřejnost 
webovou hydrogeologickou poradnu, nyní na 
doméně studny.info.
JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D., nejdříve pů-

sobil na MZe ČR, nyní je advokátem v Ambruz 
& Dark Deloitte Legal s.r.o., advokátní kance-
lář. Specializuje se na oblast práva týkající se 
vodního hospodářství.
Ing. Hana  Jouklová je vedoucí oddělení 

vyjadřovacích činností útvaru povrchových 
a podzemních vod generálního ředitelství 
státního podniku Povodí Vltavy.
Ing. Bc. Lubor Kašlík, vodoprávní specia-

lista na Povodí Labe, státní podnik, předseda 
legislativně právní komise Svazu vodního 
hospodářství ČR. Podílel se na přípravě 
vodního zákona, jeho prováděcích předpisů 
a jejich změn.
Ing. Zuzana Kousalíková, odborný zástup-

ce provozovatele veřejné kanalizace pro obce 
a firmy, s tím souvisí vyřizování vodoprávních 
povolení, inženýring, havarijní plány, kanali-
zační řády atd. Zná pohled i z druhé strany 
z doby, kdy dělala vodoprávní úřednici na 
Okresním úřadě Zlín a základy získávala na 
VaKu Zlín. 
Jaroslava Nietscheová,  prom.  práv., je 

členem rozkladové komise Ministerstva ze-
mědělství a Ministerstva životního prostředí 
a výkladové komise pro vodní zákon Minister-
stva zemědělství. Nyní pracuje jako právník – 
specialista ve státním podniku Povodí Vltavy.
Mgr. Veronika Vytejčková působí jako práv-

nička na legislativním odboru Ministerstva 

životního prostředí. Od roku 2014 je členkou 
Rady pro certifikaci certifikačního orgánu 
TÜV SÜD Czech s.r.o. a působí jako členka 
redakční rady časopisu Vodní hospodářství. 
Je (spolu)autorkou řady odborných publikací 
a článků zaměřených na právo životního pro-
středí. Vedle publikační činnosti se soustředí 
na přednáškovou činnost pro studenty a od-
bornou veřejnost. Dlouhodobě spolupracuje 
s nakladatelstvím Verlag Dashöfer, spol. s r. o.
JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., dříve vedl 

státní správu ve vodním hospodářství na MZe 
ČR a působil též jako předseda Výkladové 
komise pro vodní zákon a související právní 
předpisy. Nyní je místopředsedou Krajského 
soudu v Českých Budějovicích. V akademické 
sféře je odborným asistentem specializujícím 
se na správní právo na Katedře práva Ekono-
mické fakulty Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích. Významně se zasadil o samo-
statnou výuku vodního práva v rámci Fakulty 
rybářství a ochrany vod téže univerzity. Je 
(spolu)autorem několika vodoprávních pub-
likací (např. Vodní zákon s aktualizovaným 
podrobným komentářem po roce účinnosti 
nového občanského zákoníku k 15. 3. 2015 
či Vodní právo – 2. vydání) a řady odbor-
ných článků převážně s vodohospodářskou 
tématikou.

Znovuvyužití odpadních vod a využití vod 
srážkových. Ano, nebo ne?

Stránský: Dlouhodobě je probírána možnost 
znovuvyužití odpadních vod. Bohužel pozva-
ní „čistírníci“ se nemohli diskuse zúčastnit. 
Přesto si myslím, že i mezi přítomnými jsou 
odborníci, kteří k věci mají co říci. Věřím také, 
že „čistírníci“ se k věci vyjádří v rámci ohlasů. 
Poprosil bych pana Horáčka, aby téma uvedl.
Horáček: Znovuvyužití vyčištěných OV 

je podle mého možný leitmotiv případné 
novely VZ. Před časem se mi dostal do rukou 
dokument Evropské komise, který se týkal 
znovuvyužití OV. V dokumentu bylo řečeno, 
že by se to mělo podporovat, ale nepodporuje 
se, věc se neřeší, protože informovanost lidí 
(i odborníků z oboru) je téměř nulová. Stejně 
tak je tomu i u nás: téma se nediskutuje a vod-
ní zákon znovuvyužití OV neřeší. Podle mého 
názoru by se přitom vyčištěná či předčištěná 
voda z ČOV třeba na pole mohla aplikovat bez 
povolení za zákonem stanovených podmínek. 
Stejně tak by tomu mohlo být i s vodou z do-
movních ČOV při zalévání. Zkrátka nemuselo 
by se shánět povolení na každé použití vyčiš-
těných OV. 
Čížek: Dívám se na vyčištěné OV z pohle-

du hydrogeologa. Nezapomínejme, že jsme 
v Česku. Třeba ve Slapech se OV z jímek 
vyvážely na pole nad vesnicí a obyvatelé se 
následně divili, že mají znečištěné studny. 
Vlastně všechna témata, která tu probíráme, 
se týkají územního plánování. Na dnešní 
problémy jsme si zadělali, když někdy v letech 
1993–95 zmizel institut posuzování vhodnosti 
stavebních pozemků. Tehdy přišla společen-
ská objednávka, aby se všechna pole, která 
se zprivatizovala, dala zhodnotit rozdělením 
na stavební parcely. Tím jsme si zadělali na 
mnoho malérů, které nelze řešit. Mnoho těch, 
kteří do staveb vrazili rodinné úspory a vzali 
si hypotéky, by přišlo na buben, protože na 
spoustě nově zastavěných míst by se vlastně 
nemělo bydlet. Podle stavebního zákona sesta-
vují územní plán jen krajinní architekti. Podle 

mého názoru by se mělo MŽP postarat o to, 
aby se do toho procesu zase vrátil inženýr-
sko-geologický a hydrogeologický průzkum. 
Aby se podle § 13 geologického zákona při 
územním plánování a územním řízení po-
stupovalo v souladu s výsledky geologických 
prací, a to zejména s ohledem na ochranu 
podzemních vod. Jestli a za jakých podmínek 
je ta zástavba vůbec možná. Jestli může být 
zásobovaná vlastními studněmi, anebo jestli je 
potřeba postavit vodovod. Jestli tam musí být 
kanalizace svedená na centrální ČOV, anebo 
jestli tam mohou být domovní ČOV. Jestli to 
území snese, aby se do něj vsakovaly všechny 
srážkové vody z nepropustných ploch, anebo 
jestli se musí vybudovat dešťová kanalizace.

Když se napíše, že ČOV vyčistí OV na 
90 %, tak – i kdyby to byla pravda – je to jen 
90% vyčištění vody ze záchodu. Nebezpečí 
spočívá v tom, že se jednotlivé stavby nepo-
suzují z hlediska celého dotčeného území, 
ale kousek po kousku. Když budu posuzovat 
jednu parcelu, tak se na to budu dívat z úplně 
jiného hlediska, než když budu posuzovat celý 
satelit. Protože v určitém okamžiku se satelit 
může začít chovat jako jediná obrovská žum-
pa. Pokud je satelit zásobován z domovních 
studní, tak je současně i velikánskou studní, 
která má své povodí, do kterého musí napršet 
voda, ta se musí vsáknout a potom se tím 
okolním prostředím dostává do studní. Z toho 
plyne, že posuzování kus od kusu je šílenost, 
která snad nemá ve světě obdoby. 

MŽP by se mělo zasadit, aby bylo ve vod-
ním zákoně stanoveno, že všechny normy, 
které se týkají vodních děl, jsou závazné. 
Zatím, na základě vyhlášky, je závazná jen 
norma o studních ČSN 75 5115. Novela 
zákona by měla určitě potvrdit závaznost je-
jího ustanovení, že pokud má být v blízkosti 
provozovaných jímacích zařízení provedena 
výstavba nových objektů představujících 
zdroj možného znečištění, stanoví se jejich 
nejmenší vzdálenost stejným postupem, jako 
když se u zdroje znečištění umísťuje studna. 

Určitě by měla začít být závazná i norma 
týkající se vsakování srážkových vod. Osobně 
jsem byl přítomen u dvou případů, kdy lidé – 
jak se říká – plavou, protože se voda nevhodně 
vsakovala. Je hezká představa, že ušetříme za 
dešťovou kanalizaci a ještě přitom pomůžeme 
podzemní vodě, když do ní vsákneme srážky, 
ale mohu vám ukázat mapy, ze kterých je 
zřejmé, jaké procento srážkové vody přechází 
do podzemního odtoku. Kolem Prahy jenom 
5 až 10 % srážkové vody. V okamžiku, kdy 
srážková voda z 25 % zastavěného stavebního 
pozemku plus zpevněných komunikací bude 
odvedena do vsaku, tak by ta půda musela 
převést 3,5x více vody, než kolik by se do 
ní vsakovalo za přirozených podmínek. Ta 
země takový nárůst může zpracovat, pokud 
tam budou suché křídové pískovce. Jakmile 
však jde o lokalitu na břidlici a ještě k tomu 
ve svahu, tak s tím, jak postupuje výstavba 
satelitu nahoře, nemovitosti dole „plavou“. 
U Úval má paní dům nad ulicí pod satelitem 
a jak se pozemky nad ní rozprodaly na parcely 
a výstavba postupuje, tak se asi před čtyřmi 
roky začal její naprosto suchý sklep zapla-
vovat a v deštivých obdobích jí z trávníku 
u domu tryská voda. Příčinou je naprosto ne-
propustná půda a malý spád příkopů a potoka. 
U Odolena Vody vyplavilo satelitní městečko, 
vybudované v terénní depresi, starou zástavbu 
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sousední obce a na Praze 8 se měly vsakovat 
dešťové vody z rekonstruované stavby do 
spraše, tvořící nestabilní svah nad jiným, níže 
umístěným domem a nad tramvajovou tratí. 

Řešil jsem i případ, kdy se na mě obrátil 
člověk, že soused nad ním má projekt, podle 
kterého si chce udělat vsak OV tři metry 
nad jeho barákem a dalších pět metrů nad 
tím chce vsakovat srážkové vody ze střechy. 
Bohužel musím konstatovat, že jsou lidi, 
kteří na takové dokumenty dají za pár stovek 
kulatá razítka, a není Boha, který by tomuto 
šlendriánu zabránil. Úplná hrůza je, že se 
od roku 2013 tímto způsobem provádějí bez 
jakékoliv kontroly i stovky stametrových vrtů 
pro tepelná čerpadla.
Horáček: Já jsem mluvil o neznečištěných 

nebo předčištěných OV, určitě jsem neměl na 
mysli vypouštění nečištěných vod ze žump 
nebo nějakých jímek. Je třeba rozlišovat mezi 
žumpami a ČOV. Dnes se např. silnice skrápí 
pitnou vodou, zalévá se městská zeleň, téměř 
na všechno se používá pitná voda, jen k pití 
se jí použije nepatrná část. Znovuvyužití OV 
má proto své opodstatnění. 

Vámi zmiňované problémy se vsakováním 
dešťových vod jsou z mého pohledu právníka 
způsobené tím, že existují výjimky ze zpo-
platnění odváděných srážkových vod podle 
zákona o VaK. Velká skupina subjektů za sráž-
kovou vodu nemusí nic platit, a tak je k řešení 
nic ekonomicky nenutí. Proto to nikdo neřeší, 
koncepce a generely odvádění srážkových vod 
jsou sporadické.
Čížek: Není to úplně tak pravda, je to dané 

vyhláškou 501/2006 Sb., kde se říká, že se 
srážkové vody musí předně vsakovat, a teprve, 
když vsakování nejde, tak se mohou pustit do 
vodoteče nebo dešťové kanalizace, a jestli to 
nejde ani tou dešťovou kanalizací, tak to může 
jít do normální jednotné kanalizace. Tedy 
když to někdo dovolí.
Nietscheová: Vraťme se k tomu znovuvyu-

žití odpadních vod: myšlenka, že by mělo být 
zcela vyloučeno aplikování jakkoliv vyčištěné 
OV na pozemky, je myšlenkou neživotnou 
a nerozumnou. Obzvlášť když vezmeme v po-
taz, že část zemědělských plodin v Evropě se 
vypěstuje pod závlahou OV. Ostatně totálně 
se to u nás obchází. Říci tedy od stolu, že 
každá kapka OV, která dopadne na pozemek, 
je porušením zákona, je nerozumné.
Čížek: Já jsem to myslel jinak: není možné 

vypouštět OV na terén, aniž by se to posuzo-
valo jako vypouštění OV do vod podzemních, 
aniž by to bylo nějak regulované.
Nietscheová: Na to nemáme institut.
Vytejčková: Zcela souhlasím s myšlenkou 

pana Čížka, že problém je provázán s územ-
ním plánováním. Na jednom ze seminářů 
navíc účastníci upozorňovali, že při vyme-
zování pozemků se má posuzovat i sklon 
pozemků, který má zásadní vliv na odtok jak 
srážkových, tak odpadních vod. V praxi se tak 
ovšem neděje. 
Kousalíková: Mám zkušenost, že za dob 

okresů se vodoprávní úřad – pokud se tedy 
vyjadřovat chtěl – mohl vyjadřovat k územ-
ním plánům. Tam se vychytaly případy, kdy 
šel potůček svrchu a zespodu a mezi tím byla 
zástavba. Dnes pověřené úřady říkají, že je 
k projednávání územních plánů nikdo nezve. 
Že je to snad na krajích, ale ti mají asi jiné 
starosti, takže žádný vodař se projednávání 
územních plánů nezúčastní.

Nietscheová: Dnes se ve VZ v § 106, odsta-
vec 2 říká, že dávají stanoviska k územním 
plánům obecní úřady obcí s rozšířenou pů-
sobností (dále jen ORP). A k těm územním 
plánům obcí s rozšířenou působností dávají 
stanoviska krajské úřady. V těch stanoviskách 
by se problematika odpadních vod, záplavo-
vých území atd. měla řešit. Trošku problém 
v této věci je, že k těmto stanoviskům není 
třeba stanoviska, vyjádření ani sdělení přísluš-
ného správce vodního toku nebo spíše správce 
příslušného povodí. Přitom ten správce povo-
dí má daleko širší pohled, než jaký může mít 
ORP, protože ten má vymezené území, kterým 
protéká vodní tok bůhví odkud bůhví kam. Je 
pravda, že vodoprávní úřady se správci povodí 
většinou spolupracují, ale institucionalizovat 
to by věci pomohlo. Předpokládám, že by to 
mělo být ve vyhlášce č. 432/2001 Sb.
Horáček: Ale když vodoprávní úřady dávají 

stanovisko k územnímu plánu, tak si vyžádají 
stanovisko správce povodí?!
Nietscheová: Ne, často tomu tak není, nejde 

o povinný podklad.
Stránský: Setkal jsem se s šéfem jedné ČOV, 

který návštěvníkům dokazoval stupeň vyčiště-
ní OV tím, že z odtoku si nabral pohárek vody, 
který vypil. On asi ví, co dělá a jak ohrožuje 
či neohrožuje své zdraví. Když tento člověk 
je schopen tu vodu vypít, aby dokázal, že ji 
považuje za skoro čistou, tak já si myslím, že 
by použití takovéto řádně vyčištěné vody třeba 
k zálivce nemělo být bráněno, naopak by mělo 
být podporováno.
Vytejčková: Vodní zákon opětovné použí-

vání odpadních vod neřeší. Obsahuje pouze 
obecnou formulaci vycházející z Rámcové 
směrnice o vodách, že vodoprávní úřad 
posuzuje možnost opětovného používání 
odpadních vod. Je to ustanovení, které je 
bezzubé. Fakticky ale některé podniky před-
čištěnou odpadní vodu znova používají. Není 
to posvěcené právně, ale fakticky se tak děje 
a podrobnější legislativní regulaci by si taková 
činnost jistě zasloužila, a to mimo jiné s ohle-
dem na řešení problematiky sucha.

Na MŽP je nyní rozpracováván návrh, který 
vychází z požadavků krajských úřadů, které 
dlouhodobě upozorňují na problém zneškod-
ňování odpadních vod v obcích do 100 EO. 
Zde „fungují“ především žumpy, které není 
kam vyvážet, nečištěné odpadní vody se roz-
střikují po zemědělských pozemcích. Krajské 
úřady to vnímají jako velký problém. Když se 
při zpracování legislativního návrhu ukáže, 
že „zakopaný pes“ je někde jinde, nebo že je 
třeba řešit něco jiného, dá se problematika 
samozřejmě diskutovat podrobněji.
Jouklová: Pravda je ta, že vodní toky nám 

v současnosti vysychají, stávají se z nich toky 
občasné a lidé nemají kam tu vodu vypouštět, 
protože široko daleko není žádný vodní tok. 
Bylo by tak asi namístě věc řešit více ze široka 
a v souvislostech. 
Kousalíková: Já spravuji spíše obce kolem 

200 EO a největší problém je s těmi obcemi, 
kde potok pod obcí vyvěrá z kanalizace. To je 
obdobně špatně, jako když OV končí někde 
v suchém příkopu. 
Kašlík: Vodoprávní úřad si při konkrétním 

rozhodování od příslušného státního podni-
ku Povodí vyžádá stanovisko ve věci povr-
chových vod, ale u vod podzemních už jen 
sporadicky, a pro svá stanoviska k územním 
plánům už vůbec ne. Já bych se přikláněl 

k tomu – když už je správce povodí, a tedy 
správce povrchových vod – aby byl vytvořen 
i institut správce podzemních vod. Řekl bych, 
že podniky Povodí mají dostatek erudice, aby 
z širšího pohledu mohly nějakým způsobem 
ovlivňovat i nakládání s podzemními vodami.
Nietscheová: Ony mají nejen dostatek eru-

dice, oni mají i dostatek informací. Mají jich 
mnohem více, než jich může mít vodoprávní 
úřad.
Vytejčková: Mně by se to líbilo také. 
Kašlík: Bylo proti tomu ale MŽP.
Horáček: Bylo proti tomu MŽP, protože 

správci povodí požadovali společně se sprá-
vou podzemních vod i část výnosů z poplatků 
za odběr podzemní vody. Divil bych se, kdyby 
do zákona byla dána správa podzemních vod 
správcům povodí, aniž by to bylo finančně 
kompenzované z ceny těch poplatků. Obzvlášť 
dnes, když se poplatky za odběr podzemních 
vod mají zvedat.
Vytejčková: Když se mají zvyšovat poplatky 

za odběr podzemních vod, bylo by možná 
vhodné znovu otevřít i tuto otázku.
Kašlík: Myslím, že pro vodu je lepší, když ty 

prostředky budou využity u podniků Povodí, 
než když skončí ve státní kase.
Nietscheová: Zase se vracíme k tomu, co 

říkal pan doktor Čížek o tom, že je nebez-
pečné věci posuzovat jednotlivě. Aby správa 
podzemních vod byla řádná, tak musí být 
komplexní, proto je potřebný správce celého 
vodního útvaru. Ten má jednak více informa-
cí, než může mít jeden posuzovatel, a dále 
správce celého vodního útvaru musí každou 
věc posuzovat z hlediska celého útvaru, kdež-
to ten, který posuzuje jen jednu parcelu, nemá 
potřebu hodnotit komplexně.
Stránský: Nehledě k tomu, že ten, který po-

suzuje tu jednotlivou parcelu, tak je většinou 
placen vlastníkem té parcely, který očekává, že 
posudek dopadne tak, jak potřebuje. A znáte 
to: koho chleba jíš, toho píseň zpívej!
Čížek: Ano, problémem je i to. Zákon o ge-

ologických pracích říká, že se při územním 
plánování a rozhodování musí postupovat 
v souladu s výsledky geologických prací, 
které musí projektovat, řídit a vyhodnocovat 
a za jejich výsledky odpovídat fyzická oso-
ba, jejíž odbornost posoudí odborníci, které 
Ministerstvu životního prostředí doporučí 
profesní sdružení. Jenomže naše geologické 
asociace jsou právně úplně stejný spolek, jako 
je Vltavan anebo Baráčníci. Nemají žádnou 
pravomoc, protože nemají povinné členství 
a hlavně nemají navenek vůbec žádnou váhu. 
Zase použiji konkrétní příklad. Na Moravě je 
dlouhý horský hřbet. Na temeni toho hřbetu 
jsou chatičky a na jeho úplném konci bylo 
povoleno postavit dům. Vodu mu měla zajistit 
stávající studna, ale byla málo vydatná, a tak 
se pro ten dům udělal načerno vrt. Když při-
jedou jeho majitelé na víkend, tak má jejich 
soused studnu, povolenou už před desítkami 
let, čtrnáct dní bez vody. Už sedm let se řadou 
odvolání brání rozhodnutím vodoprávnímu 
úřadu, který vlastníkovi té černé studny 
opakovaně povoluje čtyřikrát větší odběr 
podzemní vody, než kolik na ten konec hřbetu 
vůbec může dotéct. Bylo uděláno x čerpacích 
zkoušek a y posudků. Před rokem vysokoškol-
ští profesoři jménem vedení České asociace 
hydrogeologů ve svém posudku napsali, že 
posudek soudního znalce, který doporučuje 
tak veliký odběr, je profesně naprosto špatný. 
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Vodoprávní úřad prvního stupně si ale udělal 
názor, že vysokoškolští profesoři nemohou 
oponovat soudnímu znalci, a ten nadměrný 
odběr podzemní vody žadateli zase znovu 
povolil. 

Povolování vrtaných studní bylo vždycky 
poplatné vztahům mezi „vrtaři“ a úředníky, 
ale od roku 2013 je to dokonalý Kocourkov. Od 
srpna 2010 vyloučila novela vodního zákona 
vlastníky sousedních pozemků z vodoprávní-
ho řízení o povolení k odběru podzemní vody 
a od ledna 2013 připouští novela stavebního 
zákona ve stavebním řízení pouze ty námitky, 
které se týkají provádění stavby. Vliv studny 
na okolí a vliv odběru podzemní vody musí 
projednat již při územním řízení obecný 
stavební úřad. Dělá to na základě vyjádření 
vodoprávního úřadu a s tímto odůvodněním 
do toho nenechá plašší sousedy příliš mluvit. 
Ti méně plaší se budou po několik let neu-
stále odvolávat, protože jinak v následném 
vodoprávním řízení, do kterého nebudou smět 
mluvit, studnu definitivně povolí vodoprávní 
úřad.

Na základě vyjádření stavebního úřadu 
o souladu s územním plánováním a na zákla-
dě vyjádření ochrany přírody k podlimitnímu 
záměru čerpání podzemní vody bych nechal 
jenom vodoprávní řízení s účastníky podle 
správního řádu. Případné námitky by museli 
doložit oponentním posudkem závěrečné 
zprávy průzkumu. Na jeho pořízení by jim 
byla poskytnuta dostatečná lhůta, a pokud 
by se oba posudky rozcházely, byl by nařízen 
rozhodčí posudek, vypracovaný za úplatu 
profesní hydrogeologickou asociací. Vzájemné 
nároky na úhradu vzniklých nákladů by si 
museli vyřešit účastníci řízení mezi sebou, 
občanskoprávní cestou. 
Horáček: Hydrogeologové mají podle VZ 

dávat stanoviska k nakládání s podzemními 
vodami. Je to tak? To znamená, že nějaká jejich 
úloha je tam už zakotvena. A odpovědnost za 
to konečné rozhodnutí nenese hydrogeolog, 
ale nese ho úřad. Nedokážu si představit, co 
by se do vodního zákona mělo dále dát.
Vytejčková: Já panu Čížkovi asi částečně ro-

zumím. Právně se jedná o nezávazný podklad. 
Fakticky ale závazný je, protože vodoprávní 
úřad respektuje to, co hydrogeolog v posudku 
napíše. Málokdy, resp. spíše nikdy, nedoplní 
nic „nového“.
Čížek: Problémem je, jakou „váhu“ mají 

geologické profesní organizace u správních 
orgánů. Jak chcete chránit studny sousedů 
před volným rozlévání vody z domovních 
čističek, když nelze přinutit správní orgány 
ani k tomu, aby respektovaly posudek profes-
ní organizace, která má podle geologického 
zákona navrhovat MŽP svoje experty, aby 
posuzovali odbornost uchazečů o osvědčení 
odborné způsobilosti odpovědného řešitele 
geologických prací? 
Stránský: Pokud ta studna byla postavená 

načerno a pokud takovéto stavby budou zpět-
ně legalizované, tak se asi moc nehneme. Pan 
doktor Čížek asi směřoval k tomu, že vyma-
hatelnost práva a odborná čest a korektnost je 
tady asi docela na kočku. A v tom s ním zcela 
souhlasím.

Vypořádání pozemků pod starými 
vodními díly 

Stránský: Pojďme tedy k tomu § 59a VZ, 
který se snaží řešit vlastnictví pozemků pod 

vodními díly. O odborné uvedení do problému 
bych poprosil pana doktora Horáčka. 
Horáček: Podle ustanovení § 59a vlastník 

pozemku je povinen strpět vodní dílo vy-
budované před 1. 1. 2002 a jeho užívání za 
náhradu. O té náhradě by se měly obě strany 
dohodnout do 31. 12. 2015. Pakliže se nedo-
hodnou, pak o náhradě na návrh jednoho 
nebo druhého rozhodne soud. 

My se tímto ustanovením intenzivně zabý-
váme a vzniká tu několik otázek. První otázka 
zní: komu všemu ta náhrada náleží? Náleží jen 
těm, kterým v minulosti nebyla ta náhrada 
poskytnuta, nebo náleží všem vlastníkům 
pozemků, kteří mají na svých pozemcích 
stará vodní díla? Druhá věc je, v jaké výši ta 
náhrada má být, pakliže se nějaká náhrada 
stanoví. Má být jednorázová, nebo opakovaná? 
Třetí otázka je, zdali k tomu, aby ta částka 
byla vymahatelná, je potřebné, aby se vlastník 
pozemku pokusil o dohodu s vlastníkem vod-
ního díla, nebo zda věc může žalovat přímo 
u soudu. My jsme to u našich klientů nějakým 
způsobem diskutovali, ale těch žádostí jsou 
jen jednotky. Vzhledem k tomu, že je skoro 
polovina roku a vzhledem k tomu, že lhůta se 
domluvit končí 31. 12. 2015, tak je otázka, zda 
se to vůbec nějakým způsobem rozjede a jestli 
je vůbec potřeba, aby se vlastník pozemku 
snažil s vlastníkem vodního díla dohodnout. 
Nietscheová: Když se podíváme na ten 

§ 59a úplně přesně, tak zjistíme, že vlastník 
pozemku má právo na náhradu za strpění 
vodního díla na svém pozemku a za užívání 
toho vodního díla. V tu chvíli tu je podle mého 
velká otázka: kdo užívá takové vodní dílo a co 
to je to „užívání vodního díla“? Zodpovězení 
těchto otázek se nepochybně nějakým způso-
bem promítne ve výši náhrady. Je užíváním 
vodního díla to, že se chodí koupat veřejnost 
do vodního díla na mém pozemku? Jestliže si 
řekněme, že náhradu je povinen vlastníkovi 
pozemku hradit vlastník vodního díla, pak si 
musíme říci, že jde patrně o vodní dílo, které 
je pevně spojeno svým základem se zemským 
povrchem, tzn., že je to věc odlišná od po-
zemku. Ve chvíli, kdy si řekneme, že podle 
zavedené rozhodovací praxe soudů se jedná 
o součást pozemku, pak asi vlastník pozemku 
nemá nárok na náhradu, protože nemá žádné-
ho vlastníka vodního díla vyjma sebe, nebo 
má nárok na náhradu i od spoluvlastníků toho 
vodního díla, protože většinou jsou vodní díla 
(např. vodní nádrže) ve spoluvlastnictví více 
vlastníků pozemků.

V současné době spravuje každý správce 
významných vodních toků mnoho set, ba tisíc 
vodních děl na cizích pozemcích. Uznávám, že 
v současné době máme desítky žádostí, všech-
ny jsme odkázali na 1. 1. 2016, ať se soudí.
Kašlík: Je pravda, že v mnoha případech 

nevíme, jak to s tím vlastnictvím je, obzvlášť 
je-li vodní dílo považováno za součást pozem-
ku. Pokud vezmeme v úvahu břehové úpravy 
u vodních toků, tak podle stanoviska rekodi-
fikační komise k civilnímu právu, už dávno 
tyto stavby nejsou podniků Povodí, respektive 
státu, ale už odedávna jsou vlastnictvím vlast-
níka pozemku. V tom případě by se pak o tyto 
stavby měl starat a udržovat je v řádném stavu 
vlastník toho pozemku.
Vytejčková: Detailně jsem se tímto paragra-

fem nezabývala, ale když ho zběžně čtu, tak 
mi připadá, že odlišuje vlastníka pozemku 
a vlastníka vodního díla, tzn. že se jedná o dvě 

odlišné osoby. Tím pádem je podle ustanovení 
vodní dílo z hlediska občanského zákoníku 
samostatnou věcí, která má svého vlastníka 
odlišného od vlastníka pozemku. Pokud by 
vlastnictví splývalo, ustanovení by přeci ne-
mluvilo o vlastníkovi pozemku a vlastníkovi 
vodního díla, nebylo by je třeba odlišovat, byla 
by to táž osoba.
Nietscheová: Toto vodní dílo ale na tom 

pozemku už je.
Vytejčková: Ale po kom by pak žádal vlast-

ník pozemku náhradu, pokud by byl zároveň 
i vlastníkem vodního díla?
Nietscheová: Teď jsme u toho. To vodní 

dílo pana Vomáčky užívá veřejnost formou 
ochrany před povodněmi, rekreace. Co to je? 
Je to užívání! Jde tedy jasně o užívání vodního 
díla. Jakou náhradu a od koho vlastník pozem-
ku, který splynul v jednu osobu s vlastníkem 
vodního díla, má dostat? Nebo náhradu dostat 
nemá?
Vytejčková: Mně připadá, že § 59a se týká 

jenom těch situací, kdy máme dva rozdílné 
vlastníky. Vlastníka vodního díla a vlastníka 
pozemku. Pokud by šlo o vodní dílo, které 
splývá s pozemkem, tak je jenom jeden vlast-
ník a nevím, vůči komu bych řešila náhrady.
Horáček: My to bereme tak, že musí být 

odlišný vlastník pozemku a vodního díla. 
Vlastník pozemku na základě tohoto usta-
novení nemůže to staré vodní dílo odstranit. 
Absurdita ale nastává v případě vodních děl, 
která jsou podle civilních soudů pouze úpra-
vou povrchu a jsou tedy součástí pozemku. 
Vlastník pozemku má na svém pozemku 
vodní dílo, které nevybudoval, ale nedostane 
náhradu. Takže to vodní dílo musí strpět, 
musí strpět i jeho užívání, přitom ho ale ne-
může odstranit. A tu náhradu nikdo nevyplatí, 
protože proti tomu tady není žádný vlastník 
vodního díla.

Takže shrnuto, je nějaká stará terénní úpra-
va, která je zároveň vodním dílem, a já ji na 
tom pozemku jako vlastník pozemku musím 
strpět, ale od nikoho nedostanu náhradu a ani 
to dílo nemohu odstranit. To je asi zásadní 
otázka, kterou já nejsem schopný zodpově-
dět. VZ počítá, že vlastníkem vodního díla 
může být i někdo jiný než vlastník pozemku, 
i v případě, že to vodní dílo je součástí toho 
pozemku, a to podle toho § 126 odstavec 1 VZ 
s tím veřejnoprávním vlastníkem. Je otázka, 
jestli tento veřejnoprávní vlastník, kterému 
svědčí to užívání, je povinen k té náhradě.
Nietscheová: Představu veřejnoprávního 

vlastníka si myslím nemůžeme ustát. Prostě 
vlastník je vlastník, který má všechna práva 
k vodnímu dílu, a žádný „veřejnoprávní vlast-
ník“ neexistuje.
Stránský: V neformálních diskusích jsem 

slyšel, že být vlastníkem pozemku pod vod-
ním dílem, sloužícím třeba k výrobě elektřiny, 
může být lukrativní. Jak podle vás dopadne 
hypotetický vlastník pozemku, kde je vodní 
dílo sloužící k výrobě elektřiny, pokud přijde 
k vlastníkovi vodního díla s požadavkem na 
podíl ze zisku z té elektřiny? Je moje informa-
ce vůbec správná?
Nietscheová: Já se obávám, že v podstatě 

ano. Znám případ (nevím tedy, jestli je žaloba 
už podána), kdy vlastník pozemku, na kterém 
je náhon k elektrárně, kterou vlastní jiná 
osoba, dospěl k závěru, že je spoluvlastníkem 
elektrárny. Takže chce zaprvé za posledních 
několik let podíl na zisku a za druhé chce roz-
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hodovat o tom, jak se bude s tímto vodním dí-
lem v jejich spoluvlastnictví zacházet. Nevím, 
jak rozhodne soud, ale je to reálný případ.
Horáček: Vždyť je to stejné jako s rybníkem. 

Je to vodní dílo tvořené z více věcí, kdy soud 
judikoval, že vlastník pozemku zatopeného 
tím rybníkem nemá nárok na výnos z toho 
rybníka.
Strnad: To byl Ústavní soud, který tenkrát 

rozhodl: Ano, jste sice vlastníkem pozemku pod 
rybníkem, ale nárok na část zisku z produkce 
ryb v něm nemáte. Máte však nárok na přimě-
řené nájemné z Vašeho pozemku. Podotýkám, 
že toto rozhodnutí bylo přijato ještě před 
novou občanskoprávní legislativou. Připadá 
mi také, když už jsme zmínili i nové občanské 
právo, že dnes si málokdo jeho důsledky pro 
vodní hospodářství uvědomuje.
Nietscheová: Celou dobu se snažíme ten 

problém ve vodním zákoně otevřít.
Vytejčková: Spolu jsme to diskutovali ně-

kolikrát a já na MZe několikrát urgovala, aby 
se o věci jednalo s Povodími. Moje podněty 
nebyly vyslyšeny. Je to reálná zkušenost, že 
není vůle na příslušných místech věc otevírat.
Strnad: To je škoda, protože nový občan-

ský zákoník – a víte, že jsme na toto téma 
v minulosti již vícekrát hovořili – umožňuje, 
aby zvláštní právní předpis, kterým může být 
např. i zákon o vodách – proč by ne?, stanovil, 
že určitá věc – např. některá vodní díla – ne-
jsou součástí pozemku. A nelze-li takovou věc 
přenést z místa na místo bez porušení její pod-
staty, pak je tato věc nemovitá. Jednoduché 
ustanovení s dalekosáhlými důsledky. Je ško-
da, že se ten čas posledních dvou let nevyužil. 
Již dříve, ještě před změnami v občanském 
právu, bylo něco podobného přijato ve vztahu 
k vybraným pozemním komunikacím. 
Vytejčková: Zkoušelo se věc tímto způso-

bem ošetřit ve vodním zákoně, ale neprošlo to.
Horáček: Já jsem u toho byl. Silnice jsou 

v tom silničním zákoně takto ošetřeny ještě 
z dob před občanským zákoníkem. Je to tam 
vymezené tak, že se jedná o silniční těleso, 
které není součástí pozemku. Také ne všechny 

silnice nejsou součástí pozemku, jenom ty, co 
mají nějaké zakotvení, třeba komunikace první 
a druhé třídy. Kdežto účelové komunikace, 
vzletové a přistávací dráhy, které jsou zpev-
něny, jsou většinou součástí pozemku. Je na 
to rozsáhlá judikatura.
Kašlík: Ale už existuje judikatura, že i úče-

lová komunikace může být vnímána samo-
statně jako věc, která není součástí pozemku.
Strnad: Zaprvé si nemyslím, že je nezbytné, 

aby se případná speciální úprava týkala všech 
vodních děl bez výjimky. Zadruhé by se mělo 
už konečně jednou jasně říci, že rybník není 
jen díra v zemi. Rybník je stavba. K jeho reali-
zaci přece potřebuji řadu povolení, souhlasů, 
vyjádření apod. To vše proto, abych ve finále 
zjistil, že jsem vlastně „jen kultivoval poze-
mek“? Osobně se těžko srovnávám s pojímá-
ním jedné a téže věci rozdílně v soukromém 
a veřejném právu.
Kašlík: Když je hráz rybníka zemní, tak 

podle judikatury je součástí pozemku, a pak 
už není co řešit dále. Podniky Povodí o tom 
problému dlouhodobě věděly a upozorňova-
ly, že tento problém může nastat. Proto při 
přijímání změn zákonů v souvislosti s novým 
občanským zákoníkem podávaly i pozměňo-
vací návrh, aby došlo ke změně VZ, že vodní 
díla budou samostatnou věcí, nebudou tedy 
součástí pozemku. Při projednávání v ústav-
ně právním výboru Parlamentu byl tento 
pozměňovací návrh odmítnut s ohledem na 
stanovisko pana profesora Eliáše a stanovisko 
Komise pro aplikaci nové civilní legislativy.
Horáček: Problém byl, že se v případě 

vodních děl chtělo říci en bloc, že vodní díla 
nejsou součástí pozemku, včetně úprav vod-
ních toků, vegetačních úprav. Bylo to příliš 
široce pojaté. Víte, že jsme podniky Povodí, 
ještě když jsem byl na MZe, přesvědčovali 
o tom, aby vymezily vodní díla, která by 
nebyly součástí pozemku, a to taková vodní 
díla, u kterých je to obhajitelné, u kterých je 
to nutné a u kterých se to prosadí. To se ni-
kdy nestalo. Byla snaha do té skupiny zařadit 
i vodní díla, která byla opravdu jen terénní 

úpravou, stejně jako ta účelová komunikace.
Nietscheová: Vezměme to prakticky. Jak 

to bude s vodními díly sloužícími k úpravě 
vodních toků, které tvoří funkční celek v délce 
několika set metrů, který fakticky leží na třeba 
150 pozemcích různých vlastníků? Dneska 
takové případy jsou!
Horáček: Já rozumím tomu, že to problém 

je. Není účelné vracet se k tomu, jak se to pro-
jednávalo. Nikdy jsme nebyli schopni zhod-
notit dopady toho návrhu na vynětí vodních 
děl ze zásady superficies solo cedit (poznámka 
redakce: termín znamená princip, že povrch 
ustupuje půdě, ve významu stavba je součástí 
pozemku je právní zásada, podle které všechny 
věci, které se nacházejí na pozemku a jsou 
pevně spojené se zemí, patří neoddělitelně k to-
muto pozemku). Nikdy jsme nebyli schopni to 
nějakým způsobem analyzovat tak, aby se to 
prosadilo. Neměli jsme podklady, data. Když 
bude nějaká novela vodního zákona, zkuste 
to prosadit. Podle mě to prosadíte jen tehdy, 
když budete mít dobrou analýzu a vymezíte ta 
vodní díla, u kterých je to opravdu problém. 
Pokud se to bude prosazovat en bloc, tak se to 
zřejmě nikdy nepovede. Říci, že některá vodní 
díla (rybníky, vodní nádrže) nejsou součástí 
pozemku, je podle mě logické a obhajitelné, 
ale nemohou to podle mě být např. úpravy 
vodních toků, které jsou jen vyhloubením 
zeminy.

Další díl diskuse bude otištěn v příštím 
čísle.
Děkuji všem účastníkům diskuse, že si jed-

nak našli čas, jednak že byli ochotni o věci 
tímto způsobem diskutovat. Věřím, že názory 
zde prezentované vybudí i reakce čtenářů.
Připravuji i další rozhovory. Budu potěšen, 

pokud mi sdělíte tipy na odborníky, jejichž 
názory byste rádi znali, a tedy i poslali návrh 
otázek. Sám se chystám oslovit pány ministry 
zemědělství a životního prostředí. Jaké otáz-
ky byste jim rádi položili?

Ing. Václav Stránský

Zvyšování bezpečnosti vodních děl ve správě státního 
podniku Povodí Vltavy

Ondřej Hrazdira, Jan Střeštík

Vlastníci vodních děl mají v České republi-
ce podle zákona č. 254/2001 o vodách, mimo 
jiné, povinnost udržovat vodní díla v řádném 
stavu tak, aby nedocházelo k ohrožování 
bezpečnosti osob, majetku a jiných chráně-
ných zájmů. Kromě odpovědnosti vlastníků 
vodních děl za škody způsobené eventuální 
havárií, mají i povinnost věnovat se v rámci 
technickobezpečnostního dohledu posuzová-
ní bezpečnosti vodních děl při povodni. Tato 
povinnost vychází z definice technickobez-
pečnostního dohledu v § 61 a z definice po-
vinností vlastníků vodních děl v § 84 zákona 
č. 254/2001 o vodách. Výsledky přezkoumání 

bezpečnosti vodního díla při povodních jsou 
pak požadovány v rámci každé souhrnné 
etapové zprávy o technickobezpečnostím 
dohledu. Při současném trendu zvyšování 
bezpečnosti vodních děl při průchodu ex-
trémních povodní v souladu s doporučeními 
ICOLD logicky dochází k tomu, že některá 
vodní díla tomuto trendu nevyhovují.

Státní podnik Povodí Vltavy spravuje 32 
přehrad I. až III. kategorie dle technickobez-
pečnostního dohledu (dle TBD). Ke každému 
vodnímu dílu, podle jeho zařazení do kate-
gorie, je nutné vypracovat nebo v případě 
nutnosti aktualizovat posudek bezpečnosti 

při povodních v intervalu 5, 10  nebo 20 let. 
Posudky jsou zpracovávány podle normy ČSN 
(dříve TNV) 75 2935 – Posuzování bezpečnosti 
vodních děl při povodni. Cílem posudků je 
prověřit, zda stav vodního díla, stav jeho bez-
pečnostních a výpustných zařízení z hlediska 
jejich parametrů, odpovídá současným zvýše-
ným nárokům na bezpečnost vodního díla.

Hydrologické podklady
Výchozím podkladem pro zpracování 

posudků vodních děl při povodních jsou 
parametry kontrolní povodňové vlny. Norma 
pro posuzování vodních děl při povodni [1] 
pro jednotlivá vodní díla, podle jejich význa-
mu – kategorie dle TBD, určuje požadovanou 
míru bezpečnosti. To například znamená, že 
nejvýznamnější vodní díla I. kategorie dle 
TBD je nutné posoudit na průchod kontrolní 
povodňové vlny s dobou opakování 10 000 let, 
vodní díla IV. kategorie dle TBD na průchod 
kontrolní povodňové vlny s dobou opakování 
200 nebo 100 let podle pravděpodobnosti 
ztrát lidských životů. V odůvodněných přípa-
dech, kdy škody vyvolané případnou havárií 
vodního díla postihnou pouze vlastníka, je 
podle výše zmíněné normy možné vodní dílo 
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Foto 1. VD Lipno  II  –  zajištění bezpečnosti  vodního díla při po-
vodních: pohled na korunu hráze  – patrné provedení podzemní 
stěny ze štětovnic a její propojení s budoucím vlnolamem pomocí 
železobetonové desky

Foto 2. VD Suchomasty – zabezpečení VD před účinky velkých vod: 
fyzikální model

posuzovat na průchod kontrolní povodňové 
vlny s dobou opakování 20 let.

Parametry kontrolních povodňových vln 
jsou pro potřeby státního podniku Povodí 
Vltavy objednávány u Českého hydrometeo-
rologického ústavu. Pro jednotlivá vodní díla 
jsou vypracovány studie, ve kterých je posou-
zeno pro danou lokalitu sezonní rozložení 
průtoků. Parametry kontrolních povodňových 
vln jsou obvykle v těchto studiích odvozovány 
variantním způsobem. Jednak statistickou 
metodou s pravděpodobnostním vyjádřením 
jednotlivých charakteristik povodně a dále 
deterministickým přístupem, který je založen 
na určení tvaru povodňové vlny na základě 
velikosti a prostorového rozložení návrhové 
srážky. Pro vodní díla Vltavské kaskády byly 
ještě parametry kontrolních povodňových vln 
ověřeny některými zahraničními přístupy v  
tomto oboru.

Vzhledem k požadované zvýšené bezpeč-
nosti vodních děl při povodních dochází 
u některých vodních děl k významnému 
navýšení parametrů kontrolních povodňových 
vln. Příkladem může být vodní dílo Vltavské 
kaskády Orlík, které bylo v padesátých letech 
minulého století navrženo a posouzeno na 
tisíciletou povodeň s hodnotou kulminačního 
průtoku 3 150 m3/s, nyní jsou zde připravova-
ná opatření, která umožní bezpečné převedení 
desetitisícileté povodně s hodnotou kulminač-
ního průtoku 5 300 m3/s.

Zpracování posudků bezpečnosti 
vodních děl při povodni

V rámci posudku bezpečnosti vodního díla 
při povodni je pro jednotlivá vodní díla stano-
vena mezní bezpečná hladina (MBH). MBH je 
stanovena pro konkrétní typ vodní díla jako 
nejvyšší hladina v nádrži, při které je ještě 
zaručena bezpečnost hráze vodního díla. Ne-
jedná se tedy o hladinu, při které nenastanou 
na vodním díle žádné škody, obecně lze při 
této hladině připustit škody na vodním díle, 
které bezprostředně neohrožují stabilitu jeho 
vzdouvacího prvku. Kromě typu a konstrukč-
ního uspořádání vzdouvacího prvku mají na 
úroveň MBH také vliv zkušenosti z dosavad-
ního provozu a technickobezpečnostního 
dohledu a případně i výška výběhu větrových 

vln. Dalším krokem při zpracování posudku 
je určení kontrolní maximální hladiny (KMH). 
KMH je určena transformací kontrolní povod-
ňové vlny v nádrži posuzovaného vodního 
díla, případně, u vodních děl se zanedba-
telným retenčním účinkem, odečtením ze 
souhrnné konzumpční křivky bezpečnostních 
a výpustných zařízení. Výsledkem posudku je 
potom porovnání vztahu mezi MBH a KMH. 
Obecně se vodní dílo pokládá za bezpečné, 
pokud je MBH vyšší než KMH.

Státní podnik Povodí Vltavy zajišťuje zpra-
cování posudků postupně, podle významu 
a typu vodních děl, přednostně se zpracová-
vají posudky na vodních dílech se sypanou 
hrází, které jsou náchylnější na poškození při 
přelití hráze. V současné době byly vypraco-
vány posudky pro 27 vodních děl. U deseti 
vodních děl měly díky nedostatečné kapacitě 
bezpečnostních a výpustných zařízení tyto 
posudky negativní výsledek.

Realizace nápravných opatření
Nápravná opatření pro zabezpečení vod-

ních děl při povodních byla již realizována 
na sedmi vodních dílech s nevyhovujícím 
posudkem. Jednalo se o VD Římov (I. katego-
rie dle TBD), VD Záskalská (II. kategorie dle 
TBD), VD Dráteník (III. kategorie dle TBD), 
VD Pilská u Příbrami (II. kategorie dle TBD), 
VD Suchomasty (III. kategorie dle TBD), VD 
Lipno II (II. kategorie dle TBD) a VD Pilská 
u Žďáru nad Sázavou (III. kategorie dle TBD). 
Některá nápravná opatření byla již v minulosti 
prezentována v rámci odborných konferencí 
a v článcích odborných časopisů (VD Římov, 
VD Záskalská apod.), některá z dalších si 
vám dovolujeme představit v tomto článku. 
V současné době se dále připravují, případně 
prověřují navrhžená nápravná opatření na 
vodních dílech Orlík (I. kategorie dle TBD), 
Hněvkovice (I. kategorie dle TBD) a Klabava 
(III. kategorie dle TBD). Náklady na realizaci 
nápravných opatření byly hrazeny částečně 
z vlastních zdrojů státního podniku Povodí Vl-
tavy (veškeré náklady přípravy a část staveb-
ních nákladů jednotlivých staveb) a částečně 
z dotačních programů Ministerstva zeměděl-
ství „Prevence před povodněmi“ a „Prevence 
před povodněmi II“ (část stavebních nákladů 

staveb). U připravovaných staveb je předpo-
kládán, v případě, že to bude možné, stejný 
postup financování s využitím aktuálních 
dotačních programů. 

A nyní již k představení některých konkrét-
ních nápravných opatření:

VD Lipno II – zajištění bezpečnosti 
vodního díla při povodních

Vodní dílo Lipno II. leží na řece Vltavě 
v Jihočeském kraji, okrese Český Krumlov, 
u města Vyšší Brod. VD Lipno II ve svém 
původním stavu a uspořádání nevyhovělo 
požadavkům na bezpečnost při povodních 
ve smyslu TNV 75 2935. Při převádění trans-
formovaného odtoku z Lipna I vzniklého při 
teoretické povodni s dobou opakování 10 000 
let docházelo k překročení mezní bezpečné 
hladiny, a hrozilo tak reálné nebezpečí vzniku 
průsakové eroze při „přelití“ těsnicího jádra 
zemní části hráze. Dále při převádění vyšších 
průtoků při plně vyhrazených bezpečnostních 
přelivech a štěrkové propusti byla reálně 
ohrožena bezpečnost pravé zemní části hráze 
zpětnou erozí pravého břehu a podhrází.

V letech 2011 a 2012 byly na vodním díle 
Lipno II realizovány rozsáhlé rekonstrukční 
práce, které vedly k zabezpečení vodního díla. 
Jednalo se zejména o úpravu těsnění zemní 
části hráze, kdy bylo provedeno chybějící pro-
pojení jádrového těsnění a vlnolamu pomocí 
krátké štětové stěny ze štětovnic zaražených 
do středu jádrového těsnění. Délka štětovnic 
1,5 m, délka štětové stěny 133 m. Stávající 
vlnolam byl nahrazen novým železobetono-
vým, štětová stěna byla na horním konci vo-
dotěsně spojena s vodorovnou deskou nového 
vlnolamu (viz foto 1). Na návodním líci byla 
opravena kamenná dlažba tvořící opevnění. 
Na koruně hráze byla obnovena dlažba stejně 
jako na příjezdových komunikacích. Na koru-
nu vlnolamu bylo osazeno osvětlení.

Dále byla provedena stabilizace paty pra-
vobřežní zemní hráze v podhrází štětovou 
stěnou délky 42,5 m napojenou na betono-
vou zeď vývaru. Byly použity štětovnice 
délky 5 a 10 m střídavě tak, aby byla stěna 
propustná pro migraci podzemní vody. Nad-
zemní část štětové stěny byla ze strany dolní 
vody opevněna těžkým kamenným záhozem 
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s urovnaným povrchem a ohumusováním, 
podhrází nad štětovou stěnou bylo obsypáno 
do úrovně štětovnic, ohumusováno a zatrav-
něno. Byl obnoven drenážní systém v pod-
hrází se svedením srážkových vod z pravého 
zavázání hráze.

V rámci stavby bylo také realizováno zaříze-
ní pro sledování bezpečnosti hráze. Do nové 
konstrukce vlnolamu bylo umístěno 19 kusů 
hřebových nivelačních značek. Na vzdušním 
líci zemní části hráze byla realizována sousta-
va pěti piezomotorických vrtů, s uzpůsobením 
pro budoucí vybavení zařízením pro automa-
tické měření a sběr dat. 

Stavbu realizovala firma Betvar a.s., a to na 
základě projektové dokumentace zpracované 
firmou Vodní díla – TBD a.s. s celkovými 
stavebním náklady ve výši cca 16 mil. Kč 
bez DPH.

VD Suchomasty – zabezpečení VD před 
účinky velkých vod

Vodní dílo Suchomasty leží na Suchomast-
ském potoce (pravostranný přítok řeky Litavky 
v povodí Berounky) ve Středočeském kraji, 
okrese Beroun, v bezprostřední blízkosti města 
Králova Dvora. Posudek bezpečnosti ukázal, 
že vodní dílo nevyhovuje požadavkům na 
bezpečnost při povodních ve smyslu TNV 
75 2935. Při převádění kontrolní povodně 
s dobou opakování 1000 let docházelo k pře-
kročení mezní bezpečné hladiny, která byla 
vzhledem k typu zemní hráze stanovena jako 
nejnižší úroveň její koruny.

V rámci projektových prací byla jako efek-
tivní řešení navržena kombinace zvýšení 
mezní bezpečné hladiny realizací železobe-
tonového vlnolamu a snížení maximální kon-
trolní hladiny zvýšením kapacity původního 
pevného bezpečnostního přelivu. Za zmínku 
stojí, že v projektové dokumentaci navržené 
technické řešení bylo ověřeno a optimalizo-
váno na fyzikálním modelu (viz foto 2), díky 
kterému byl snížen objem nutných zemních 
prací a upraveny některé detaily konstrukcí.

V letech 2013 a 2014 proběhla vlastní re-

konstrukce vodního díla spočívající zejména 
ve zkapacitnění bočního bezpečnostního 
přelivu umístěného na pravém břehu hráze, 
kdy původní spadiště a skluz přelivu s návr-
hovým průtokem Q100 byly rozšířeny do skal-
ního výchozu pravého břehu. Toto rozšíření 
bylo realizováno jako tzv. „měkké“. Nebyla 
zde, podobně jako na jiných VD, budována 
masivní betonová konstrukce žlabu, ale vzhle-
dem ke vhodným geologickým podmínkám 
bylo rozšíření modelováno přímo ve skalním 
masivu. Vlastní povrch byl pak stabilizován 
kamenným záhozem, ohumusován a zatrav-
něn (viz foto 3).

Na koruně hráze byl proveden nový železo-
betonový vlnolam o výšce 1,1 m nad korunou 
hráze vč. opravy opevnění návodního líce 
a koruny hráze.

V rámci stavby byla provedena výměna 
technologie spodních výpustí představující 
výměnu dvou spodních výpustí DN 400 vč. 
návodních a povodních uzávěrů a spojných 
armatur a vč. elektrifikace chodby spodních 
výpustí a ovládání uzávěrů.

Vzhledem k tomu, že pro realizaci vlast-
ních prací na zabezpečení vodního díla bylo 
uvažováno s vypuštěním nádrže, byl projekt 
rekonstrukce doplněn také o odstranění sedi-
mentů v celkovém objemu 26 000 m3.

Dále bylo vodní dílo v rámci stavby rozšíře-
no o měrný profil na odtoku z VD.

Stavbu realizovala firma Rovina a.s., a to na 
základě projektové dokumentace zpracované 
firmou Hydroprojekt, a. s. (dnes Sweco Hydro-
projekt, a.s.) a fyzikálního modelu provedené-
ho Výzkumným ústavem vodohospodářským 
T.G.M. s celkovými stavebním náklady ve výši 
cca 19,9 mil. Kč bez DPH (s finanční úsporou 
téměř 700 000 Kč).

VD Pilská – zabezpečení VD před účinky 
velkých vod

Vodní dílo Pilská u Příbrami leží na Pilském 
potoce (levostranný přítok Litavky v povodí 
Berounky) ve Vojenském újezdu Brdy cca 
3 km severně od obce Láz v okrese Příbram. 

Posudek bezpečnosti stanovil potřebu zabez-
pečení vodního díla II. kategorie z hlediska 
bezpečnosti, a to bezpečným převedením 
Q10 000 (úroveň maximální kontrolní hladiny 
přesahovala úroveň mezní bezpečné hladiny 
stanovené pro homogenní zemní těleso hráze 
jako úroveň její koruny).

Vzhledem k míře překročení mezní bez-
pečné hladiny a vzhledem k typu a stavu 
jednotlivých konstrukčních celků vodního 
díla bylo jako nejefektivnější zvoleno zvýšení 
mezní bezpečné hladiny realizací vlnolamu 
na koruně hráze.

V letech 2011 a 2012 byla provedena 
rekonstrukce vodního díla, přičemž spolu 
s provedením železobetonového vlnolamu 
byly provedeny nutné vyvolané investice 
jako nové schodiště pro přístup obsluhy VD 
k hladině (původní schodiště bylo přetnuto 
trasou vlnolamu) a elektrické rozvody na 
koruně hráze. Dále byly v rámci stavby rea-
lizovány nové pozorovací vrty na návodním 
svahu a pod hrází pro měření polohy hladiny 
podzemní vody.

Železobetonový vlnolam délky cca 400 m 
a výšky 1,1 m nad korunou hráze je opatřen 
dvěma hrazenými prostupy, a to š. cca 3,0 m 
pro možnost příjezdu obsluhy k hladině (tr-
vale zahrazen) a š. 1,2 m pro přístup k nově 
vybudovanému schodišti (viz foto 4). 

Stavbu realizovala firma NOWASTAV ak-
ciová společnost, projektové práce ve všech 
stupních provedla firma Vodní díla – TBD, a.s..

Náklady stavby činily 6,5 mil. Kč bez DPH.

Ing. Ondřej Hrazdira 
Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 8
150 24 Praha 5

ondrej.hrazdira@pvl.cz

Ing. Jan Střeštík
Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 8
150 24 Praha 5

jan.strestik@pvl.cz

Foto 3. VD Suchomasty  –  zabezpečení VD 
před účinky velkých vod: pohled na vzdušní 
líc VD po rekonstrukci s rozšířeným skluzem 
bezpečnostního přelivu

Foto 4. VD Pilská – zabezpečení VD před účinky velkých vod: pohled na korunu hráze s vl-
nolamem vč. prostupu s hrazením
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Reakce na článek Rekonstrukce ČOV Pelhřimov – 
řešení situace na přetížených biologických rybnících 
a vliv na recipient (VH 4/2015)

Jiří Sedláček

Rád bych reagoval na závěry výše uve-
deného článku, a to na téma odlehčování 
odpadních vod, popisem rekonstrukce ČOV 
Solenice.

1. Úvod
Obec Solenice leží přímo pod přehradní 

hrází přehrady Orlík, v podstatě se jedná 
o původní zařízení staveniště z doby stavby 
přehrady Orlík před cca 65–60 lety. Z této 
doby pochází i vodohospodářská infrastruk-
tura obce – úpravna vody rekonstruovaná 
v roce 2013 a ČOV pro 400 EO situovaná na 
jednotné kanalizaci s jednou čerpací stanicí 
s poměrně velkou akumulační kapacitou. Před 
rekonstrukcí ČOV sestávala z odlehčovací ko-
mory, štěrkového lapáku, štěrbinové sedimen-
tační nádrže, nádrže cirkulace, biologického 
rychlofiltru s kamennou výplní a čtvercové 
vertikální dosazovací nádrže. Ke zpracování 
kalů sloužila přečerpávací jímka kalu a te-
rasová kalová pole.  Za dobu provozu došlo 
jen k výměně cirkulačních čerpadel (čerpání 
odpadní vody na biofiltr). 

V době, kdy se obec Solenice kvůli snížení 
nákladů rozhodla provozovat vodohospodář-
skou infrastrukturu samostatně  a stal jsem se 
odpovědným zástupcem obce, byl již zpraco-

ván projekt na výstavbu nové ČOV v místě stá-
vajících kalových polí v areálu stávající ČOV. 
Předpokládané náklady na novou výstavbu 
však byly mimo reálné možnosti obce s cca 
400 obyvateli a projekt navíc neřešil základní 
problémové uzly kanalizační sítě, především 
pak „odlehčovací komoru“ tvořenou pouze 
vysekanými otvory v betonové troubě DN500 
těsně před vyústěním jednotné kanalizace do 
stěrkového lapáku.

Impulzem k hledání jiného řešení zlepšení 
jakosti vypouštěných vod z ČOV a zvýšení 
její kapacity byl jednak velmi dobrý stav stá-
vajících betonových konstrukcí a dále úvahy 
společnosti ČEZ o změně technologie na 
elektrárně pod přehradou Orlík v tom smys-
lu, že elektrárna Orlík by měla fungovat jako 
elektrárna přečerpávací a tím by v korytu pod 
přehradou mohlo v určitých okamžicích do-
cházet k obrácení toku řeky Vltavy, respektive 
vzduté hladiny dalšího přehradního stupně 
Vltavské kaskády. Problém je v tom, že několik 
desítek metrů nad výústním objektem ČOV je 
čerpací stanice, čerpající vltavskou vodu do 
úpravny pitné vody pro město Příbram. Jako 
jednu z priorit bylo tedy nutné řešit problém 
odlehčení odpadních vod.

Situaci navíc ztěžovala skutečnost, že do-
kumentace ke stávající ČOV byla neúplná a ke 
stěžejnímu objektu – stěrbinové jímce – žádná.

2. Navržená koncepce rekonstrukce
Základními podklady pro vypracování stu-

die rekonstrukce byly dlouhodobě sledované 
průtoky ČOV, a to především v dobách maxi-
málních dešťových událostí, především z doby 
povodní, počínaje povodněmi z roku 2002. 
Z těchto dlouhodobě sledovaných údajů bylo 
zjištěno, že průměrný bezdeštný nátok na ČOV 
se pohybuje mezi 30 a 40 m3/den a největší 
dešťové nátoky ani v době povodní nepřesáhly 
250 m3/den. Navíc výškový rozdíl přepadu 
z jímky cirkulace a výšky odlehčovacích štěrbin 
i stav odlehčovací komory vyvolávaly opráv-

něnou otázku o funkčnosti tohoto odlehčení 
i při výrazných dešťových událostech. Cílová 
kapacita ČOV pak měla být 650 EO.

Na základě těchto skutečností a s konstato-
váním velmi dobrého stavu stávajících beto-
nových konstrukcí, především pak těch pod 
hladinou vody, navrhli Ing. Josef Miňovský, 
CSc., Ing. Ondřej Miňovský a Ing. Jiří Sedláček 
následující koncepci rekonstrukce:

Zaslepit odlehčovací otvory a veškeré od-
padní vody, včetně vod dešťových, zpracovat 
na ČOV. Zachovat stávající lapák štěrku, do 
propojovacího kanálu mezi lapákem štěrku 
a štěrbinovou nádrží instalovat jemné česle. 
Ve vlastní štěrbinové nádrži vybourat vestavby, 
srovnat dno a využít tuto nádrž jako aktivaci 
s technologií simultánní nitrifikace a denitri-
fikace a současně díky jejímu objemu ji využít 
i k akumulaci a současnému čištění i dešťových 
nátoků vod. Aktivační směs do dosazovací 
nádrže díky jejímu umístění je nutné čerpat, to 
se ale neukázalo jako problém. Akumulované 
dešťové vody jen zvýší hladinu v aktivační 
nádrži a snížená výtlačná výška pak zvýší 
výkon čerpadla. Změnou výšky hladiny tedy 
dochází k autoregulaci čerpaného množství 
aktivační směsi do dosazovací nádrže. Pokud 
by výška hladiny v aktivaci dosáhla přepadu 
(dříve nátok ze sedimentační jímky do nádrže 
cirkulace), tak bude aktivační směs natékat do 
bývalé nádrže cirkulace, která je nově vybavena 
jako druhá dosazovací nádrž a na odtoku z ní je 
umístěn průtokoměr, který by měl zaznamenat 
množství „havarijně“ odtékajících předčiště-
ných odpadních vod. Nepředpokládáme však, 
že k takové situaci někdy dojde. Zde odsazený 
kal je pak možné přečerpat zpět do nádrže ak-
tivace. Proměnlivá hladina v aktivaci měla jen 
dva úkoly k řešení – výkon dmychadla aerace, 
respektive jeho přetlak a řízení dmychadla 
v návaznosti na výšku hladiny a problematiku 
měření kyslíku, respektive umístění kyslíkové 
sondy tak, aby byla schopna kopírovat hladinu. 
Nově bylo řešeno i vybavení dosazovací nádr-
že, aerobní stabilizace kalu a linka odvodnění 
kalu využívající k oplachu sít vyčištěnou vodu 
z ČOV.Součástí rekonstrukce je i srážení fosforu 
síranem železitým. Kalová pole zůstala zacho-
vána bez úprav (ta byla naopak s výhodou vy-
užita při vyčerpávání kalu a čištění stěrbinové 
nádrže před rekonstrukcí).

Stavební a technologické parametry: Akti-
vační nádrž má rozměry 7 x 7 m a hloubku po 
úpravě dna 8 m. Základní provozní hladina 
3 m (objem aktivace 150 m3), výška hladiny 
po přepad do jímky cirkulace 6,2 m a výška 
hladiny, kdy dojde k odtoku z jímky cirkulace 
– usazovací nádrže přepadu, 6,5 m. Celkový 
akumulační prostor pro dešťové vody je jed-
norázově 200 m3. Výkon čerpadla aktivační 
směsi na dosazovací nádrž při hladině 3 m 
je 3 l/s, při výšce hladiny 6,5 m 6 l/s tedy cca 
22 m3/h. Dosazovací nádrž 5 x 5 m s kapacitou 
min. 25 m3/h má tedy i při max. hladině, a tím 
i max. výkonu čerpadla, rezervu kapacity 
a umožní eventuální úpravy čerpaných množ-
ství na základě výsledků zkušebního provozu.

3. Vlastní rekonstrukce
Realizační dokumentaci stavby zpracovala 

firma Provod, s.r.o., a na základě výběrového 
řízení stavbu realizovala firma Novadus, s.r.o., 
s dodavatelem technologie firmou Envi–pur, 
s.r.o. Stavba proběhla za plného provozu ČOV 
s tím, že v první fázi stavby byla odstavena 

Pohled do aktivační nádrže s plovákem pro 
umístění kyslíkové sondy

Celkový pohled na rekonstruovanou ČOV
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z provozu štěrbinová nádrž, odpadní vody 
byly čerpány přímo ze štěrkového lapáku do 
nádrže cirkulace a byl v provozu biofiltr. Po 
dokončení úprav štěrbinové nádrže na novou 
aktivaci byla tato provozována v režimu SBR, 
a tím bylo možné odstavit z provozu biofiltr 
a provést úpravy na dosazovací nádrži. Již 
v této fázi rekonstrukce byly plněny limity 
stanovené pro rekonstruovanou ČOV. V sou-
časné době je zažádáno o uvedení stavby do 
zkušebního provozu.

4. Závěr
Zatím je nová aktivace v provozu cca 3 mě-

síce, ale již v této době bylo několik vydatných 

dešťů, při kterých se ukázalo, že akumulační 
kapacita aktivační nádrže je dostačující, za-
tím ani nedošlo k přepadu aktivační směsi 
z aktivační nádrže do sedimentační jímky, 
veškeré dešťové vody byly zatím bez problémů 
akumulovány v aktivaci a zde i zpracovány 
a vyčerpány do dosazovací nádrže, odkud 
vyčištěná voda odtéká přes měrný objekt do 
recipientu, řeky Vltavy. Zvolenou koncepci 
samozřejmě ještě prověří další deště a bouřky, 
ale již nyní je možné konstatovat, že zvolené 
řešení je funkční a zpracování dešťových vod 
tímto způsobem je možné.

Jedná se patrně o ojedinělé řešení, které 
bylo umožněno specifickými stavebními pod-

mínkami rekonstruované ČOV, ale považuji za 
dobré informovat odbornou veřejnost právě 
o nestandartních řešeních. Třeba mohou v bu-
doucnu sloužit jako inspirace pro jiné návrhy 
staveb či rekonstrukcí.

Ing. Jiří Sedláček
ČKAIT 0010889, Autorizovaný inženýr 

v oboru vodohospodářské stavby a stavby 
krajinného inženýrství, OSVČ

Pod Hájem 717
278 01 Kralupy nad Vltavou

602 288 923
sedlacek.hroch@seznam.cz

Rekordní výstava  
VODOVODY-KANALIZACE 2015: více 
vystavovatelů, návštěvníků i výstavní 
plochy
Praha, Brno – Více vystavovatelů i návštěvníků než v předchozích 
ročnících přilákala  letošní mezinárodní výstava VODOVODY-KA-
NALIZACE, která se konala 19. – 21. 5. 2015 v areálu PVA EXPO 
PRAHA v Letňanech. Podle auditované závěrečné zprávy, kterou 
nyní zveřejnil organizátor – společnost Exponex s.r.o. – se pozitivní 
trend projevil také v rozloze výstavní plochy i v počtu vystavovatelů 
ze zahraničí. 

„Na 19. ročníku akce se představilo celkem 340 firem na ploše 
o rozloze 6 242 m2. To je téměř o 10 procent vystavovatelů a 200 m2 
výstavní plochy více než v minulém ročníku, a to i přesto, že i ten 
minulý byl rovněž rekordní,“ uvedl Aleš Pohl, jednatel společnosti 
Exponex s.r.o., která pro Sdružení vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK 
ČR) akci organizovala. 

Největší vodohospodářskou akci v České republice společnost Ex-
ponex organizovala letos podruhé. „Poté, co jsme převzali organizaci 

výstavy, se nám podařilo v roce 2013 zvednout účast vystavovatelů 
o 27 % a návštěvníků o 25 %. Takových čísel i pozitivního trendu si 
nesmírně vážíme, i vzhledem k tomu, že víme, že krizová léta ani ve 
vodohospodářství doposud ještě úplně neskončila,“ doplnil Aleš Pohl. 

Také návštěvníků přišlo více – celkem 9 123, což je téměř o tisí-
covku více než v minulém ročníku, který se konal před dvěma lety. 
Návštěvníky z 26 zemí, mezi kterými byli především provozovatelé 
vodovodů a kanalizací (39 %) a stavební firmy, projektanti a architek-
ti (27 %), nejvíce zaujalo téma čištění odpadních vod, provozování 
vodovodů a kanalizací a vodovodní a kanalizační potrubí, tvarovky 
a armatury. 

Spokojení byli také vystavovatelé, 99 procent z nich vyjádřilo 
spokojenost s koncepcí výstavy, výsledky obchodních jednání i se 
složením návštěvníků. 

Unikátní akvárium 
„Výstavu se snažíme zatraktivnit a zpříjemnit jak vystavovatelům, 

tak i návštěvníkům. Investujeme do ní. Třeba například letos jsme do 
vstupní haly umístili unikátní akvárium, které jsme sami vyrobili, pro 
pravidelná, v České republice jedinečná, představení akvabel, mistryní 
světa a reprezentantek v synchronizovaném plavání na LOH 2000 
v Sydney,“ dodal Aleš Pohl. 

Představení byla doprovázena promítáním, světly a poutavou mu-
zikou. Hned u vstupu měli návštěvníci možnost shlédnout záběry 
z minulého ročníku střídané s přímým přenosem aktuálního dění na 
obří pětimetrové LED stěně. „Chceme, aby se výstava více než líbila 
a všichni byli nadmíru spokojení. Odevzdáváme to nejlepší, co mů-
žeme,“ říká Aleš Pohl, jednatel společnosti Exponex s.r.o. 

 „Jsem přesvědčen, že výstava splnila očekávání a zcela se vydařila. 
Oceňuji doprovodný program, kdy se v průběhu výstavy konají nejrůz-
nější přednášky a soutěže, a je vždy zapotřebí dobře vybírat, protože 
absolvovat všechno zkrátka není možné,“ uvedl Oldřich Vlasák, ředitel 
SOVAK ČR, které výstavu pořádalo. 

Výstava VODOVODY-KANALIZACE je největší vodohospodářskou 
akcí v ČR. Koná se jednou za dva roky, další – jubilejní dvacátý ročník 
– by se měl uskutečnit v květnu 2017. 

Marie Macková
Exponex s.r.o.

mmackova@ranochova.cz



Hlavní téma veletrhu:

ODPADY – JEJICH VZNIK A VYUŽITÍ
Souběžně probíhající veletrhy:

FOR ARCH / FOR THERM / FOR WOOD / BAZÉNY, SAUNY & SPA

10.  VELETRH RECYKLACE, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY, 
TECHNOLOGIE VODY, ČIŠTĚNÍ A EKOLOGIE

15. – 19. 9. 2015
www.forwaste.cz
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ěsto): .........................................................................................................................

Postal Code (City)
E-m

ail: ...................................................................................................................................

Obor činnosti: ........................................................................................................................
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Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH, jehož sou-
částí je veletrh recyklace, nakládání s odpady, tech-
nologie vody, čištění a ekologie FOR WASTE & WA-
TER, navštěvují každý rok desetitisíce návštěvníků. 
Organizátoři veletrhu přicházejí každoročně se zají-
mavějším doprovodným programem. 

Ten letošní osloví jak odbornou, tak i laickou veřejnost. 
Kromě více než osmi stovek vystavovatelů mohou ná-
vštěvníci letos poprvé vidět, jak přímo v jedné z hal vzni-
ká pod rukama architektů osm domů. Pro ty, kteří chtějí 
stavět svépomocí, je připraven dvoudenní cyklus před-
nášek ředitele iniciativy Svépomocí.cz Pavla Tesárka, 
jenž předává zkušenosti ze stavby svých dvou domů. 
Návštěvníci konference „STAVBA A REKONSTRUKCE 
SVÉPOMOCÍ“ získají praktické rady k výběru pozemku 
nebo materiálů. Pro účast na konferenci je nutné zare-
gistrovat se na internetových stránkách http://konferen-
ce.svepomoci.cz. Na veletrhu vytápění, alternativních 
zdrojů energie a vzduchotechniky FOR THERM jsou 
pro odbornou veřejnost připravené přednášky o kon-
denzačních kotlech, rekuperaci, biomase, o tepelných 
čerpadlech, krbech a kamnech. FOR WASTE & WATER 

se chystá předat zkušenosti z přípravy projektu a vy-
řizování žádosti o dotaci Nová zelená úsporám 2015 
vlastníkům bytových domů v Praze. Další návštěvníci se 
mohou dozvědět, jak ušetřit, pokud je jejich dům napo-
jený na centrálním vytápění, nebo jak využít a recyklovat 
stavební a jiné odpady. Tematické konference jsou vol-
ně přístupné všem. Velmi efektní budou saunové cere-
moniály na veletrhu BAZÉNY, SAUNY & SPA.

Zářijový veletrh opět zahájí Konference ředitelů projek-
tových společností, které se pravidelně účastní ředitelé 
tří stovek největších českých stavebních a projektových 
firem. Na konferenci vystoupí rovněž i předseda vlády 
Bohuslav Sobotka, ministryně pro místní rozvoj Karla 
Šlechtová a také ministr životního prostředí Richard 
Brabec.

Šestadvacátý ročník mezinárodního stavebního veletr-
hu FOR ARCH, včetně současně probíhajících veletrhů 
FOR THERM, FOR WOOD, BAZÉNY, SAUNY & SPA 
a FOR WASTE & WATER, se bude konat v areálu PVA 
EXPO PRAHA v Letňanech od 15. do 19. září 2015.

Více informací najdete na www.forarch.cz 

připravil program
pro odbornou i laickou 
veřejnost

15. – 19. 9. 2015
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Intenzifikace ČOV Nové Mesto 
nad Váhom

Původní ČOV Nové Mesto nad Váhom, jejíž výstavba probíhala 
v letech 1968 až 1976, byla projektována pouze k odstraňování or-
ganického znečištění a nerozpuštěných látek. V současné době, při 
požadavcích na odstraňování dusíku a fosforu, tak byla její techno-
logie výrazně zastaralá a některé funkční celky byly na hranici své 
technické životnosti. ČOV tedy musela projít celkovou rekonstrukcí 
a modernizací, aby plnila požadavky plynoucí z NV SR č. 269/2010 Z. 
z. Rekonstrukce ČOV Nové Mesto nad Váhom proběhla v rámci inves-
tičního projektu TVK a.s. „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zá-
sobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne“, který řeší zejména 
splnění požadavků směrnice č. 91/271/EHS. Projekt je členěn do tří 
oblastí, přičemž v rámci oblasti A je realizována intenzifikace celkem 
čtyř ČOV (ČOV Trenčín – Ľavý breh, ČOV Nové Mesto nad Váhom, 
ČOV Trenčianska Teplá a ČOV Trenčianske Stankovce) a výstavba 
nové ČOV Ivanovce. Oblast B je zaměřena na výstavbu kanalizačního 
systému a oblast C na výstavbu nových vodovodů.

Partneři výstavby
Investor stavby:  Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Projektant:  HYDROCOOP, s.r.o.
Zhotovitel:  sdružení firem ARPROG, a.s. – COMBIN
    BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 
Zhotovitel technologie: TRELLIS, a.s.
Zhotovitel 
strojně technologické 
části díla:   KUNST, spol. s r.o.
Realizace díla:   04/2013–07/2015
Náklady na realizaci 
strojní části:  převyšují 1,8 mil. EUR 

Návrhové parametry ČOV
Průměrný bezdeštný denní 
přítok odpadních vod Q24 8 640 m3/den, 100 l/s
Maximální přítok 
na biologickou část QmaxB 1 152 m3/h, 320 l/s
Kapacita ČOV dle BSK5 30 000 EO

Předmětem díla byla kompletní rekonstrukce ČOV Nové Mesto nad 
Váhom, na kterou jsou vedeny odpadní vody z jednotné kanalizační 
sítě. Odpadní vody jsou významně ovlivněny průmyslovými od-
padními vodami, které představují až 30 % látkového zatížení ČOV. 
Recipientem pro vyčištěnou vodu je Biskupský kanál, který se dále 
vlévá do řeky Váh. V rámci rekonstrukce došlo k demolici některých 
stavebních objektů, ponechané stavební objekty prošly rekonstrukcí, 
příp. sanací.

 
V rámci rekonstrukce bylo provedeno  technologické vystrojení 

následujících celků:
Hrubé předčištění a vstupní ČS jsou umístěny v novém objektu. 

Hrubému předčištění předchází odlehčovací komora s regulačním 
stavidlem, které zabezpečí regulaci nátoku na ČOV tak, aby nátok na 

ČOV nepřesáhl 600 l/s. Z odlehčovací komory natéká odpadní voda 
do lapáku štěrku, který je těžen pomocí otočného drapáku štěrku 
do přistaveného kontejneru. Za lapákem štěrku jsou osazeny hrubé 
strojně stírané česle ve venkovním provedení. Vytěžené shrabky jsou 
vyhrnovány do kontejneru, který je instalován na kolejnicovém vozíku 
KUNST PKV. Předčištěná odpadní voda odtéká do objektu čerpací 
stanice, která sestává z dvojice šnekových čerpadel odpadních vod 
a dvojice šnekových čerpadel dešťových vod.

Součástí tohoto provozního souboru byla i dodávka fekální stanice 
pro stáčení fekálních vod s možností měření množství a kvality (pH, 
vodivost, teplota). Fekální stanice je dodávána v samostatném tech-
nologickém kontejneru (viz obr. 1) a je dále vybavena automatickým 
odběrákem vzorků a registrační jednotkou s možností tisku dokladů 
o příjezdu a vypuštěném množství fekálních vod. První stanice pro 
příjem fekálií KUNST FS - K byla osazena na ČOV Mladá Boleslav 
a nyní je zařazena mezi typizované výrobky KUNST. Fekální stanice je 
projektována rovněž na ČOV Trenčín – Ľavý breh a ČOV Trenčianska 
Teplá.
Mechanické čištění prošlo kompletní rekonstrukcí s výjimkou usa-

zovací nádrže. Byla osazena nová automatizovaná linka mechanického 
předčištění, jež sestává z dvojice jemných strojních česlí, šnekového 
dopravníku a lisu na shrabky s praním. Odpadní vody zbavené jem-
ných nečistot natékají do podélného hydraulicky míchaného lapáku 
písku KUNST LPTH-1-K v dvojlinkovém provedení. Lapák písku je 
vybaven rovněž shrabovacím zařízením pro sběr plovoucích nečis-
tot a tuků. Písek je těžen pomocí mamutových čerpadel do pračky 
písku, kde je vytěžený písek zbaven organických látek. Propraný 
písek je vyhrnován dopravníkem do kontejneru, který je instalován 
na kolejnicovém vozíku (typ KUNST PKR). Mechanicky předčištěné 
odpadní vody protékají přes odlehčovací objekt na biologickou linku. 
Odlehčovací objekt je vybaven regulačním stavidlem, které zabezpečí 
regulaci nátoku na biologickou linku ČOV tak, aby nepřesáhl 320 l/s. 
Odlehčené odpadní vody odtékají přes měrný žlab do recipientu.

Obr. 1. Vstupní ČS se stanicí pro příjem fekálií KUNST FS - K v po-
předí

Obr. 2. Lapák písku a tuku hydraulicky míchaný KUNST LPTH-1-K
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Biologický stupeň je proveden ve dvoulinkovém uspořádání. S ohle-
dem na lokální podmínky byl pro aktivační proces zvolen R-An-D-N 
systém s recirkulací vratného kalu. Pro případ provozu systému při mi-
nimálních teplotách aktivační směsi je strojně technologické vybavení 
biologického stupně realizováno takovým způsobem, aby bylo možné 
ze systému R-An-D-D/N-N přejít na systém R-D-D-D/N-N, kdy je interní 
recirkulace zavedena do An sekce. Pro tuto možnost jsou na potrubí 
interní recirkulace instalovány související ruční armatury. Zvýšení 
odstraňování sloučenin fosforu je zabezpečeno stanicí simultánního 
chemického srážení fosforu. Nitrifikační část je provzdušňována 
deskovými aeračními elementy. Jako zdroj tlakového vzduchu slouží 
celkem sedm dmychadel (2x regenerace, 5x nitrifikace). Dmychadla 
jsou instalována v podzemní dmychárně, která je v těsné blízkosti 
biologické linky. Dmychadla jsou řízena externím kontrolerem, který 
vyhodnocuje aktuální měřené hodnoty technologického procesu. 

Aktivační směs natéká přes rozdělovací objekt do dvou nových kru-
hových dosazovacích nádrží o průměru 26 m, které jsou technologicky 
vystrojeny zařízením KUNST typ DNK Floc-In (obr. 3).

Obr. 3. Aktivační linka s dosazovacími nádržemi KUNST typ DNK 
Floc-In

Strojní zahuštění kalu je umístěno do nově vybudovaného objektu 
v blízkosti dosazovacích nádrží. Pro zahuštění kalu je instalována 
automatická linka strojního zahuštění kalu. Linka sestává z podá-
vacích vřetenových čerpadel, rotačního zahušťovače a chemického 
hospodářství. Zahuštěný kal je akumulován v jímce zahuštěného 
kalu, ze které je kal čerpán přes macerátor vřetenovými čerpadly do 
vyhnívací nádrže.
Kalové  hospodářství zabezpečuje jednostupňovou anaerobní 

stabilizaci (při mezofilní teplotě přibližně 39 °C) zahuštěného kalu 
v nové vyhnívací nádrži jmenovitého objemu 950 m3 (obr. 4). Kal je 
ohříván ve šroubovicovém výměníku tepla voda-kal, který je umístěn 
ve strojovně vyhnívací nádrže. Objem vyhnívací nádrže je míchán 
pomaloběžným míchadlem. Pro snížení obsahu síry v bioplynu je 
instalováno odsiřovací zařízení, pracující na principu dávkování 
vzduchu do kalového potrubí. Ve strojovně je rovněž umístěna tlaková 

Plynové hospodářství navazuje na předchozí provozní soubor, 
kdy na ocelovém víku vyhnívací nádrže je osazen jímač bioplynu 
KUNST JBP a kapalinová pojistka KUNST KP. Potrubí bioplynu je 
zavedeno do strojovny plynojemu. Následně je bioplyn veden přes 
vodní uzávěr KUNST KU do nového dvoumembránového plynojemu 
o skladovacím objemu 340 m3. Bioplyn je přes zvyšovací ventilátor 
veden do tří odběrných míst, a to do staré kotelny (prošla rekon-
strukcí v roce 2001, slouží k vytápění provozní budovy), do nové 
kotelny (slouží primárně vyhřívání k vyhnívací nádrže a dále k vytá-
pění a temperování vybraných objektů) a do dvojice kogeneračních 
jednotek na kombinované palivo bioplyn a zemní plyn. Bioplyn je 
přednostně využíván pro kogenerační jednotky k výrobě elektrické 
a tepelné energie pro potřeby ČOV (elektrický výkon 30 kW, tepelný 
výkon 61 kW). Kogenerační jednotky jsou navrženy tak, aby byly 
schopny spotřebovat veškerý produkovaný bioplyn. Součástí plyno-
vého hospodářství je i nový hořák zbytkového plynu s maximálním 
tepelným výkonem 650 kW. 
Strojní odvodnění kalu je umístěno v novém objektu v blízkosti 

vyhnívací nádrže. Pro akumulaci vyhnilého kalu slouží stávající 
uskladňovací nádrž, která prošla rekonstrukcí. Uskladňovací nádrž 
je vystrojena dvojicí ponorných míchadel a naklápěcím potrubím pro 
odběr kalové vody. Z uskladňovací nádrže je kal veden přes macerátor 
do automatické linky odvodnění kalu, jež sestává z podávacího 
čerpadla, dekantační odstředivky o výkonu 10 m3/h a chemického 
hospodářství. Odvodněný kal je dopravován šnekovým dopravníkem 
na krytou skládku kalu.

Ing. Lucie Houdková, Ph.D.
vedoucí střediska výzkumu a vývoje
e-mail: lucie.houdkova@kunst.cz

www.kunst.cz

nádrž plovoucích nečistot, kam jsou přečerpávány pomocí feka vozu 
plovoucí látky a tuky z lapáku písku. Ty jsou pneumaticky dopravo-
vány do vyhnívací nádrže.

Obr. 4. Vyhnívací nádrž

Typová řada ručních manipulačních 
jeřábků JRPS
Společnost KUNST,  spol.  s  r.o.,  lídr na  trhu dodávek vodohos-

podářských investičních celků, představuje typovou řadu ručních 
manipulačních jeřábků JRPS. Jeřábky jsou zhotoveny buď z CrNi 
nerezových konstrukčních ocelí nebo kvalitních uhlíkatých ocelí 
s povrchovou úpravou žárový pozink. Alternativou  jsou  jeřábky 
z hliníkových slitin s kotvící patkou z CrNi nerezové konstrukční 
oceli. Lanko, řetěz i kluzné části jsou vyrobeny z nerezové oceli pro 
všechny typy jeřábků.

Jeřábky (obr. 1) slouží k vyzdvižení a manipulaci menších technolo-
gických zařízení, jako jsou např. čerpadla či míchadla umístěná v nepří-
stupných šachtách nebo pod hladinou vody, česlicové koše a podobně. 
Maximální nosnost jeřábků se liší podle typové řady následovně:
• typová řada JRPS-125: max. nosnost 125 kg 
• typová řada JRPS-150:  max. nosnost 150 kg
• typová řada JRPS-350: max. nosnost 350 kg

Obr. 1. 3D model 
ručního 
manipulačního 
jeřábku JRPS
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 V každé typové řadě je možnost dvou základních způsobů upevně-
ní jeřábku, a to kotvením do podlahy (P) a do stěny (S), jak je patrné 
z obr. 2. Vyložení (rozměr C) je pro modely řady JRPS-125 a JRPS-
350 670 až 1150 mm. Pro modely řady JRPS-150 je vyložení 670 až 
950 mm. Výška zdvihu od roviny kotvení (rozměr D) je podle vyložení 
1765 až 2270 mm pro všechny modely jeřábků. Pro snadné otáčení 
je kotvení jeřábku opatřeno horním a dolním kluzným radiálním 
ložiskem a dolní axiální kuličkou. Jeřábky jsou standardně dodávány 
s převěšovacím závěsem.

Jeřábky jsou konstruovány tak, aby mohly být volně přenosné do 
několika kotvení, a jejich vyložení lze plynule nastavovat z místa 
ovládání. Hmotnost jeřábku se podle provedení a způsobu kotvení 
pohybuje u řady JRPS-125 a JRPS-150 okolo 44 kg a u řady JRPS-350 
okolo 64 kg. Hmotnost nejtěžšího dílu pro přenesení je u všech mo-
delů 30 kg, v případě provedení z hliníkových slitin pak pouze 24 kg.

Ing. Tomáš Navrátil
vedoucí střediska konstrukce

e-mail: tomas.navratil@kunst.cz
www.kunst.cz

Obr. 2. Základní provedení ručního 
manipulačního jeřábku JRPS

Homogenizační element
V rámci řešení projektu „Vývoj nového homogenizačního prvku 

s využitím matematického modelování“ podporovaného z programu 
Inovační vouchery Olomouckého kraje byly pomocí CFD analýzy 
testovány různé varianty homogenizačního elementu pro využití na 
úpravnách vod. Základním prvkem je systém děrovaných trubek, 
kterými jsou dávkovány potřebné chemikálie do upravované vody, 
a prvek, který slouží k lepšímu promísení proudů. Byl kladen důraz 
na minimální náchylnost k zanášení, příp. možnost snadného čištění 
elementu. Proto jsou děrované trubky z elementu vyjímatelné, což 
umožňuje jejich očištění bez nutnosti odstávky či větších zásahů do 
potrubí. 

Vývoj homogenizačního elementu prošel několika stadii, kdy nejjed-
nodušší testovanou variantou byla clona umístěná před děrované trub-
ky (ve směru toku upravované vody). Z dalších úprav pak jako nejlepší 
vyšla geometrie statorového mísiče se šesti lopatkami s proměnlivým 
úhlem natočení od středu po obvod hlavního potrubí (obr. 1). 

Obr. 1. 3D model homogenizačního elementu se statorovým mísičem

Simulace byla provedena pro potrubí DN1000 a pro maximální 
průtok vody 1000 l/s. Jako dávkovaná chemikálie byl uvažován síran 
hlinitý. Na obr. 2 je znázorněn průběh koncentrace síranu hlinitého 
v referenční simulaci bez použití homogenizačního prvku. Je patrné, 
že transport síranu hlinitého do průřezů je velmi pozvolný, což je 
dáno absencí jakéhokoli mechanismu, který by zavířil hlavní proud 
a podpořil tak mísení. 

Na obr. 3 jsou uvedeny výsledky simulace při stejných podmínkách 
s tím rozdílem, že zde byl využit statorový mísič jako homogenizační 

Obr. 2. Koncentrace síranu hlinitého a indexy promísení v radiálních 
řezech potrubím – referenční simulace bez mísiče

prvek. Statorový mísič roztočí vodu v protisměru chodu hodinových 
ručiček (při pohledu v hlavním směru proudění), což má pozitivní 
efekt na rovnoměrnost promísení. Ta je patrná nejen z indexů promí-
sení, ale i z grafického znázornění koncentrací. V rámci CDF analýzy 
byla sledována rovněž tlaková ztráta generovaná jednotlivými homo-
genizačními prvky. Při použití statorového mísiče daných rozměrů 
a v daných podmínkách proudění byla predikována tlaková ztráta 
přibližně 700 Pa, což bylo v souladu se zadáním úkolu. 

Ing. Lucie Houdková, Ph.D.
vedoucí střediska výzkumu a vývoje
e-mail: lucie.houdkova@kunst.cz

www.kunst.cz

Obr. 3. Koncentrace síranu hlinitého a indexy promísení v radiál-
ních řezech potrubím – simulace se statorovým mísičem (dávkování 
horizontální trubkou)



organizátor: místo 
konání:

partneři 
doprovodného 
programu:

Každá doba má své 

mouchy, pojďte s námi 

vychytat  ty dnešní

vii. ročník veletrhu analytické, měřicí a laboratorní techniky

KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA

23. – 24. 9. 2015

VELETRH ANALYTICKÉ, MĚŘICÍ A LABORATORNÍ TECHNIKY

WWW.LABOREXPO.CZ



ZPRÁVY ČESKÉ VĚDECKOTECHNICKÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI

Zápis z jednání valné hromady 
ČVTVHS, z.s.
Místo konání:  sál č. 417, Klub techniků, Novotného lávka 5,  
   Praha 1 
Datum zasedání:  13. května 2015, 10.00 hod.
Jednání zahájil:  předseda společnosti prof. Ing. Vojtěch Broža,  
   DrSc.
Jednání řídil:  místopředseda společnosti Mgr. Mark Rieder
Přílohy:  Usnesení valné hromady, text upravených stanov  
   a Pravidel pro správu ČVTVHS, z.s.

Program valné hromady:
1. Zahájení

Po formálním zahájení předsedající Mgr. Mark Rieder přivítal 
kromě přítomných členů ČVTVHS, z.s., kandidátů voleb do výboru 
i kontrolní komise i hosty: prof. Ing. Jaromíra Volfa, DrSc., předsedu 
ČSVTS, Ing. Danu Lídlovou z MZe, zastupující ředitelku odboru 
vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření MZe Ing. 
Binhackovou, Ing. Evžena Zavadila, zástupce ředitele odboru Ochrany 
vod MŽP, a posléze i Ing. Václava Stránského, šéfredaktora časopisu 
Vodní hospodářství. 
2. Volba mandátové a návrhové komise

Do společné mandátové a volební komise byli navrženi a zvoleni 
Ing. Josef Bucek, Ing. Petr Kuba, Ph.D., Ing. Miroslav Tesař, CSc., Dr. 
Ing. Antonín Tůma.

Do návrhové komise byli navrženi a zvoleni Ing. Zdeněk Barták, 
Ing. Radomír Muzikář, CSc., a Ing. Jan Vašátko.
3. Zpráva o činnosti ČVTVHS, z.s., v roce 2014

Zprávu přednesl předseda společnosti prof. Ing. Vojtěch Broža, 
DrSc. Informoval v ní o pozici a možnostech společnosti v rámci 
celkové situace ve vodním hospodářství, o odborné činnosti i činnosti 
výboru zvlášť a o zahraničních vztazích společnosti. Kromě toho před-
seda společnosti sdělil, že výbor v létě loňského roku kooptoval Mgr. 
Marka Riedera, ředitele VÚV TGM, v. v. i., který byl pak v listopadu 
2014 zvolen místopředsedou výboru.
4. Zpráva o hospodaření v roce 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015

V materiálech valné hromady dostali účastníci tabelární přehled 
hospodaření a návrh rozpočtu, který byl tajemníkem společnosti Ing. 
Václavem Bečvářem, CSc., komentován.

Hospodaření v roce 2014 namísto v rozpočtu předpokládané ztráty 
431 tis. Kč skončilo ztrátou pouhých 11 615 tis. Kč. Bylo to důsledkem 
zejména finančně úspěšné většiny uspořádaných odborných akcí a do 
značné míry i pokračujícího trendu šetření.

Rozpočet na rok 2015 se navrhuje jako deficitní s předpokládanou 
ztrátou 144 tis. Kč, která by měla být pokryta přebytky z minulých 
let. Téměř všechny položky rozpočtu jsou předpokládány ve výši 
srovnatelné s rokem 2014, pouze Ostatní výnosy a Přijaté příspěvky 
zohledňují optimistický odhad finančních výsledků odborných akcí 
a zvýšený příjem členských příspěvků v souladu s jejich schválenou 
úpravou.

Po loňském schválení finančního vypořádání s ČPV po jeho osa-
mostatnění byla splněna povinnost převést do konce srpna 2014 
celkem 522 tis. Kč na účet ČPV, v březnu 2015 pak bylo převedeno 
dalších 500 tis. Kč spolu s odpovídajícími úroky 3 252 Kč. Do 
konce ledna 2016 bude převedeno i zbývajících 500 tis. Kč, opět 
s odpovídajícími úroky.
5. Zpráva kontrolní komise

Zprávu přednesl člen komise Ing. Vladimír Pytl. Konstatoval souhlas 
KK se způsobem řízení společnosti výborem, s výsledky hospodaření 

v roce 2014 a s návrhem rozpočtu na rok 2015 a doporučil valné 
hromadě, aby předložené zprávy schválila.
6. Zpráva mandátové komise

Valné hromady se zúčastnilo 25 účastníků s jedním hlasem a 20 
pověřených zástupců kolektivních členů původně s vahou pěti hlasů, 
což tvoří celkovou váhu hlasů 125 ze 170 možných. Valná hromada 
byla v celém svém průběhu usnášeníschopná a všechna hlasování 
byla schválena většinou s abstencí 3 až 6 hlasů, popř. jednomyslně.
7. Rozšíření programu valné hromady

Tajemník Ing. Bečvář, CSc., seznámil účastníky s návrhem rozšířit 
program o souhlas s ukončením činnosti pobočných spolků při Slo-
váckých vodárnách a kanalizacích, a.s., Uherské Hradiště, Vodárenské 
akciové společnosti a.s., Třebíč a Vodovodech a kanalizacích Přerov 
a.s., a to s účinností od 1. 1. 2016. Požádal také o souhlas se jmenová-
ním likvidátorů zmíněných pobočných spolků. Rozšíření programu 
i oba zmíněné návrhy byly schváleny, podrobné údaje jsou uvedeny 
v usnesení valné hromady.
8. Návrh a schválení úpravy stanov ČVTVHS, z.s.

Návrh úpravy stanov byl v předběžné podobě distribuován členům 
ČVTVHS elektronicky. Vysvětlení přístupu výboru k těmto úpravám 
vesměs technického či zpřesňujícího charakteru přednesl člen výboru 
Ing. Jan Plechatý, který také odpovídal na dotazy a návrhy z pléna. Na 
závěr požádal valnou hromadu, aby navržené úpravy stanov schválila, 
a to s okamžitou účinností.
9. Návrh a schválení Pravidel pro správu ČVTVHS, z.s.

V souladu s usnesením valné hromady v roce 2014 připravil 
výbor návrh vnitřního předpisu, který umožní měnit se souhlasem 
valné hromady operativně obecně proměnlivé parametry členských 
příspěvků, hlasování, povinností členů výboru, kontrolní komise, od-
borných skupin, tajemníka apod., aniž by bylo nutné měnit stanovy. 
Vysvětlení jednotlivých ustanovení tohoto předpisu opět přednesl 
člen výboru Ing. Jan Plechatý a také v tomto případě odpovídal na 
dotazy a návrhy z pléna. V závěru požádal valnou hromadu, aby Pra-
vidla pro správu ČVTVHS, z.s., schválila, a to s okamžitou účinností. 
Díky tomu se při dalším hlasování a při volbách používala rozdílná 
váha hlasů kolektivních členů, odvozená od počtu zaměstnanců, 
resp. přidružených osob.
10. Volby výboru a kontrolní komise

Se způsobem volby seznámil účastníky předseda společné man-
dátové a volební komise Ing. Miroslav Tesař, CSc. Voleb se zúčastnili 
všichni přítomní individuální a čestní členové společnosti a pověření 
zástupci kolektivních členů. Volební lístky byly s ohledem na rozdíl-
nou váhu odlišeny barvou.
11. Čestné členství

Návrh na udělení čestného členství v České vědeckotechnické 
vodohospodářské společnosti dosavadnímu předsedovi ČVTVHS, 
z.s., prof. Ing. Vojtěchu Brožovi, DrSc., a dlouholetému tajemníkovi 
a dosavadnímu členu výboru Ing. Bohumilu Müllerovi přednesl mís-
topředseda výboru Mgr. Mark Rieder. Využil této příležitosti a novým 
čestným členům poděkoval za jejich dosavadní práci pro ČVTVHS, 
z.s. Návrh byl schválen a diplomy čestného členství byly pak předány.
12. Udělení diplomu akademika Ježdíka

Na svém 39. zasedání dne 19. března 2015 projednal výbor návrhy 
na udělení Diplomu ak. Ježdíka. Doporučení valné hromadě, udělit 1. 
cenu RNDr. P. Soldánovi, Ph.D., za práci nazvanou „Vývoj komplexní 
strategie včasného varování a reakce v oblasti ochrany vod“ a 2. cenu 
RNDr. Jaroslavu Hrabalovi za práci „Vývoj a použití reaktivních bariér 
na bázi nanoželeza pro sanace kontaminovaných podzemních vod in 
situ“, přednesli Ing. Müller a Ing. Muzikář, CSc. Návrhy výboru byly 
schváleny, diplomy a ceny předali společně předseda výboru prof. 
Ing. V. Broža, DrSc., místopředseda výboru Mgr. M. Rieder a tajemník 
Ing. Václav Bečvář, CSc.
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13. Vyhlášení výsledků voleb
Předseda společné mandátové a volební komise seznámil valnou 

hromadu s výsledky voleb. Bylo odevzdáno celkem 44 volebních 
lístků, z toho 20 od kolektivních členů s rozdílnou vahou 3, 5 a 7 
hlasů a 24 od individuálních nebo čestných členů s vahou 1 hlasu. 
Jmenovitý výsledek voleb je součástí usnesení.
14. Diskuse

Diskuse byla vedena zejména k návrhu usnesení, návrhu úpravy 
stanov a návrhu Pravidel pro správu ČVTVHS, z.s. Bylo vzneseno 
a následně vysvětleno několik připomínek a přijato několik doplnění 
a oprav. Součástí diskuse byly i informace o konání připravovaných 
seminářů a konferencí ČVTVHS, z.s., i dalších souvisejících akcí, 
přípravě s VH souvisejících právních předpisů apod.
15. Návrh a schválení usnesení

Návrh usnesení přednesl předseda návrhové komise Ing. Zdeněk 
Barták. Na žádost předsedajícího Mgr. Marka Riedera bylo pak usne-
sení schváleno.

16. Závěr
Dosavadní předseda společnosti prof. Ing. Vojtěch Broža, DrSc., 

poděkoval dosavadním členům výboru i kontrolní komise za přípravu 
valné hromady a zejména za práci odváděnou v celém uplynulém ob-
dobí, přítomným za aktivní účast a nově zvolenému výboru i kontrolní 
komisi popřál úspěšné řízení ČVTVHS, z.s., v následujících letech.

Předsedající Mgr. Mark Rieder pak všechny účastníky valné hro-
mady pozval na oběd do restaurace Klubu techniků a členům výboru 
připomněl, že po obědě se uskuteční v sekretariátu společnosti 1. jed-
nání výboru, ke kterému byli přizváni i členové dosavadního výboru 
a dosavadní kontrolní komise.

V Praze dne 13. května 2015

Zapsal: Ing. Václav Bečvář, CSc., tajemník společnosti
Schválil: prof. Ing. Vojtěch Broža, DrSc., předseda společnosti

Usnesení  
valné hromady ČVTVHS, z.s.  
konané dne 13. května 2015 v Praze

Valná hromada zvolila:
•	 Výbor společnosti na další období ve složení (abecedně, bez titulů):
 Daňhelka Jan, Fošumpaur Pavel, Kendík Tomáš, Krátký Michal, Kuba 

Petr, Kubát Jan, Nedoma Jiří, Plechatý Jan, Poláček Jiří, Rieder Mark, 
Tesař Miroslav, Tůma Antonín, Tušil Petr.

•	 Kontrolní komisi společnosti na další období ve složení (abecedně, 
bez titulů):

 Broža Vojtěch, Divecká Růžena, Müller Bohumil.

Valná hromada schvaluje:
•	 Zprávu o činnosti společnosti za období květen 2014–květen 2015.
•	 Zprávu o hospodaření společnosti za rok 2014.
•	 Zprávu kontrolní komise.
•	 Návrh rozpočtu na rok 2015.
•	 Pravidla pro správu ČVTVHS, z. s., s účinností od 13. 5. 2015.
•	 Úpravu stanov ČVTVHS, z.s., s účinností od 13. 5. 2015.
•	 Ukončení činnosti pobočných spolků a jmenování likvidátorů.
•	 Udělení čestného členství v České vědeckotechnické vodohospo-

dářské společnosti, z.s., prof. Ing. Vojtěchu Brožovi, DrSc., a Ing. 
Bohumilu Müllerovi.

•	 Udělení Diplomu ak. Ježdíka RNDr. Přemyslu Soldánovi, Ph.D., 
z ostravské pobočky VÚV TGM, v.v.i., za práci nazvanou „Vývoj 
komplexní strategie včasného varování a reakce v oblasti ochrany 
vod“ a RNDr. Jaroslavu Hrabalovi, vedoucímu řešitelského kolektivu 
MEGA a.s., pracoviště Stráž pod Ralskem, Technická univerzita 
v Liberci a Univerzita Palackého v Olomouci, za práci nazvanou 
„Vývoj a použití reaktivních bariér na bázi nanoželeza pro sanace 
kontaminovaných podzemních vod in situ“.

Valná hromada bere na vědomí:
•	 přítomnost 25 individuálních či čestných členů, 16 zástupců při-

družených členů a 4 zástupců poboček s celkovou vahou hlasů 125 
ze 170 možných

•	 počet registrovaných členů ČVTVHS k datu 13. května 2015:
- individuálních, čestných členů 60
- přidružených členů  18
- poboček     4

Valná hromada ukládá: 
Výboru společnosti:
•	 Průběžně řídit hlavní i vedlejší činnosti v duchu poslání a principů 

ČVTVHS, z.s., uvedených ve stanovách.
•	 Do konce roku 2015 připravit, projednat a schválit nové smlouvy 

s přidruženými členy ČVTVHS, z.s.
•	 Kontrolovat po 1. 1. 2016 proces likvidace pobočných spolků smě-

řující k podání návrhu na jejich výmaz z rejstříkového záznamu 
ČVTVHS, z.s.

•	 Postupně aktualizovat strukturu odborných skupin ČVTVHS, z.s.
•	 Udržovat trvalé kontakty s ministerstvy zemědělství a životního 

prostředí, v rámci nichž se bude podílet na vodohospodářské 
politice ČR.

•	 Spolupracovat s Českým svazem vědeckotechnických společností, 
z.s., a Global Water Partnership (styk s centrem zajišťuje VÚV TGM, 
v.v.i.) a s  dalšími společnostmi, asociacemi a jinými subjekty pro-
fesně orientovanými na vodohospodářskou problematiku a ochranu 
životního prostředí.

•	 Udržovat trvalé kontakty se Slovenskou vodohospodářskou společ-
ností.

•	 Pokračovat v úsilí o zařazování svých vybraných akcí do vzděláva-
cího Programu Ministerstva vnitra pro úředníky územních samo-
správných celků při výkonu státní správy v oblastech, souvisejících 
s vodním hospodářstvím a ochranou životního prostředí.

•	 Pokračovat ve vydávání periodika „Vodař“ a k publikaci článků 
využívat i vlastních webových stránek.

•	 Pracovat na přípravě programu k informování škol všech stupňů 
o našem vodním hospodářství a vodě, a to přiměřeně zábavnou 
a dětem i mládeži přístupnou formou. Pokoušet se získávat k tomu 
i podporu příslušných ministerstev (Ministerstva životního pro-
středí, Ministerstva zemědělství, Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy).

•	 Uplatňovat i nadále hospodárný přístup při organizování odborné, 
osvětové i provozní činnosti.

Odborným skupinám:
•	 Upravit své ustanovení v intencích Pravidel pro správu ČVTVHS, 

z.s.
•	 Dbát na kvalitní odbornou a organizační přípravu odborných 

akcí a na to, aby tyto akce byly v souladu se stanovami, zásadami 
hospodaření Společnosti, tj. s rozpočty na jednotlivé roky i dílčími 
rozpočty jednotlivých akcí.

•	 Uspořádat jednu odbornou akci na aktuální téma s vložným (tj. 
konferenci, seminář, sympozium, workshop) alespoň jednou za dva 
roky, popř. každoročně diskusní setkání, kulatý stůl apod. Stručnou 
informaci o konání akce včetně zhodnocení vždy neprodleně pub-
likovat ve „Vodaři“ a na webových stránkách společnosti.

Členům společnosti:
•	 Uhradit členské příspěvky u individuálních členů i přidružených 

členů do 30. 9. 2015, popř. při využití možnosti realizovat úhradu 
na základě smlouvy o podpoře některé odborné akce až do 31. 12. 
2015.

•	 Využívat každou příležitost pro vyvolání zájmu nastupující generace 
o problematiku vodního hospodářství a ochrany životního prostředí 
a trvale se snažit získávat mladé odborníky pro práci v ČVTVHS, 
z.s.

V Praze dne 13 května 2015

Za správnost: předseda návrhové komise Ing. Zdeněk Barták 
a Ing. Václav Bečvář, CSc., tajemník ČVTVHS, z.s.
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Poznámka redakce: Dlouhodobě jsme se snažili uvádět vodohospo-
dářské akce přehledně pomocí boxů umístěných podél časové osy. 
Čtenářům se tento způsob prezentace líbil. Často jsme však některé 
zajímavé vodohospodářské akce museli vypouštět, jelikož v jednom 
termínu jich bylo tolika, že by se do daného prostoru prostě nevešly. 
Naopak byly časové úseky bez jakýchkoliv akcí. Nyní je tomu opět tak. 
Například v termínu kolem 15.–19. 9. je sedm akcí. Naopak v druhé 
polovině října je akce jediná. Rozhodli jsme se proto nadále uvádět 
akce v sloupci za sebou. Věřím, že tuto změnu přijmete s pochopením.
Ovšemže nadále prosíme, abyste nám o svých akcích dávali vědět na 
stransky@vodnihospodarstvi.cz a základní informace o nich rádi 
zdarma uveřejníme.

3. 9. Ovlivňovaní vodního režimu krajiny technickými 
opatřeními. Seminář. Železná Ruda.  
Info: 603 584 550, tajemnik@cesles.cz

6.–9. 9. 12th IWA Conference on Design, Operation and 
Economic of Large Wastewater Treatment Plants. Praha.  
Info: www.lwwtp2015.org.

15.-16. 9. Těžba a její dopady na životní prostředí VI. 
Konference. Staré Splavy. Info: klara.kanska@ekomonitor.cz 
Telefon: 469 682 303-5

15.–16. 9. Hydroanalytika 2015. Konference. Hradec Králové. 
Info: www.cslab.cz.

16.–18. 9. VODA 2015. Bienální konference. Poděbrady.  
Info: www.czwa.cz.

15.–17. 9. 28. Plavební dny 2015. Konference. České Budějovice. 
Info: 224 354 827.

15.–19. 9. FOR WASTE&WATER 2015, Veletrh. Praha.  
Info: www.forarch.cz.

17. 9. Novinky zákona o EIA. Seminář. Praha–Suchdol.  
Info: marketing@empla.cz, 606 069 932.

23.–24. 9. LABOREXPO 2015. Výstava. Praha. 
Info: www.laborexpo.cz.

25. 9. Objekty parkovacích ploch. Webinář. Info: www.asio.cz.

29. 9. Charakteristiky minimálních průtoků, jejich odvozování 
a používání. Seminář. Praha. Info: voda@cvtvhs.cz.

1.–2. 10. Městské vody. Konference. Velké Bílovice.  
Info: http://ardec.cz.

6.–7. 10. Vodní nádrže 2015. Konference. Brno.  
Info: http://vodninadrze.pmo.cz, kosour@pmo.cz.

6.–8. 10. Manažment povodí a povodňových rizik. Konference. 
Bratislava. Info: www.zzvh.sk/index.php?ID=61.

6.–8. 10. PITNÁ VODA. XVI. konferencia. Trenčianske Teplice. 
Info: +421 903 268 508; buchlovicova@vodatim.sk

6.–8. 10. Hydrologické dni 2015. Konference. Bratislava.  
Info: www.zzvh.sk/index.php?ID=61

7. 10. Podzemní voda ve vodoprávním řízení XII. Seminář. Praha. 
Info: voda@cvtvhs.cz.

8. 10. Hospodaření s dešťovou vodou: zákonná povinnost 
a podmínka udržitelného rozvoje měst. Seminář zdarma. Praha. 
Info: dagmar.koucka@ekocentrumkoniklec.cz.

11.–16. 10. Mokřady v zemědělských krajinách. Konference. 
České Budějovice. Info: Libuse.Vlasakova@mzp.cz, 267 122 372

14.–15. 10. Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi 
VIII. Konference. Hustopeče.  
Info: klara.kanska@ekomonitor.cz, 602 141 508.

20. 10. Úvod do vodního práva. Seminář. Praha.  
Info: info@uzitecneseminare.cz, 733 105 655.

22. 10. Hospodaření s dešťovou vodou: zákonná povinnost 
a podmínka udržitelného rozvoje měst. Seminář zdarma. Brno. 
Info: dagmar.koucka@ekocentrumkoniklec.cz.



Proč nejsou profesoři?

Na profilových katedrách oborů inženýrského stavitelství, včetně 
vodohospodářského, nejsou profesoři!

Nedávno jsem měl možnost zúčastnit se neformální diskuse 
vodohospodářů z praxe, kteří vzpomínali na doby studií, kdy měli 
příležitost se setkávat s řadou významných profesorů, velmi ceněných 
i praxí. Současná situace v tomto směru jim připadala podstatně horší.

S jistým zpožděním jsem se k těmto poznámkám vrátil ve snaze 
srovnat je s reálným dnešním stavem. Konstatoval jsem, že v Praze 
na vodohospodářských katedrách sice jsou dva profesoři, ovšem se 
zaměřením na hydrauliku a hydrologii, tj. teoretický základ oboru, 
na dalších profilových katedrách není ani jeden mladší sedmdesáti 
let. Toto zjištění mě inspirovalo k tomu, abych se podíval i na další 
katedry oborů inženýrského stavitelství, tj. beton, ocel, geotechniku, 
silnice, železnice… Tam jsem našel celkem tři profesory v aktivním 
věku, na katedře stavební mechaniky však devět (opět teoretický 
základ stavebního inženýrství).

Co může být příčinou takového stavu? Předem odmítám představu, 
že by dnes na fakultě působili méně schopní a aktivní mladí odborníci 
než v minulosti. V kontaktu s mladými inženýry na katedře jsem měl 
možnost zaznamenat, jak intenzivně pracují ve vodohospodářské 
laboratoři a výsledky fyzikálního modelování kombinují, resp. kon-
frontují s dnes mnohem populárnějším numerickým modelováním. 
Tyto práce uskutečňují jak v rámci řešení grantů, tak i jako pomoc 
odborné praxi. Odbornou praxí jsou výsledky jejich práce přijímány 
vesměs pozitivně, stávají se v odborné veřejnosti uznávanými odbor-
níky. Výsledky výzkumu soustavně publikují a významně přispívají 
k uplatnění nových postupů ve vodohospodářské praxi. 

Bohužel při současném systémů hodnocení výsledků vědy a vý-
zkumu má jejich velmi užitečná a prospěšná práce kupodivu nulovou 
hodnotu. Příspěvky na odborných konferencích doma i v zahraničí, 
publikace v tradičních odborných časopisech apod. nic neznamenají, 
pokud se nejedná o tzv. impaktované časopisy, autoři nejsou citováni, 
resp. chybí ohlasy na jejich publikace – vše v příslušných databázích 
na internetu.

Tento systém proniká všude, nedostatečný počet impakt bodů 
může být jednoduchým prostředkem pro selekci uchazečů o granty 
a nepochybně se odráží i v procedurách při projednávání žádostí 
o jmenování docentem či profesorem na vysokých školách. I když to 
ve vysokoškolském zákoně není, při finálním schvalování návrhu fa-
kulty na vědecké radě vysoké školy (po kladném výsledku projednání 
žádosti uchazeče na fakultě) je přece nasnadě použít v zájmu udržení 
vysoké laťky vědy (bez zvažování konkrétních přínosů uchazeče 
a jeho významu pro jím rozvíjený obor) příslušné internetové údaje, 
popř. jiná formální hlediska (např. počet publikací v angličtině) při 

hlasování. Informace o takových přístupech se rychle šíří, někdy se 
k potenciálním uchazečům o docenturu dostanou i odrazující prohlá-
šení vysokoškolských funkcionářů.

Zdá se být logická úvaha, že pro schopného odborníka by neměly 
být překážkou současné požadavky na impakty – a někteří tuto cestu 
zvolili. Zvlášť když se jim dnes na internetu nabízejí různé možnosti, 
jak proniknout do této sféry, jak si zajistit ohlasy atd. Proč by to ale 
měli dělat?

Stále se rozšiřující byrokratický systém impaktů s produkcí často 
dost sterilních příspěvků s příslušnou „předepsanou“ formální struk-
turou přece nemůže nahradit možná neuspořádaný tvůrčí proces 
inspirací z vlastního bádání a z problémů praxe s navazujícím zobec-
něním a dalšími podněty pro hlubší zkoumání. Na vysokých školách 
technických, s velkou tradicí kreativního rozvíjení nových myšlenek 
v zájmu úrovně praxe a jejich prosazování při realizaci projektů, 
bychom přece neměli tak hluboko klesnout!

Osobně se příliš nesnažím své mladší kolegy přimět k tomu, aby usi-
lovně dělali to, co by jim brzkou docenturu zajistilo. Nějak mi došlo, že 
bych za dnešních podmínek asi neuspěl ani jako žadatel o jmenování 
docentem. V tom by mi asi nepomohly ani knižní publikace, vydané 
i v zahraničí, ani výsledky mé spolupráce s vodohospodářskou praxí. 
Nebyly by na internetu.

Jeden z mých přátel se snaží držet zásady, že po pětašedesátce ne-
bude nikomu radit (ale sám to nedokáže dodržovat). Mně je podstatně 
víc, ale přesto si dovoluji doporučením přispět:
• Vždy by se mělo diferencovat, i v rámci jedné fakulty, zda jde o ža-

datele z oblasti teoretického základu příslušného studijního oboru, 
nebo z problematiky bezprostředně blízké praxi.

• Jmenovací řízení by se vždy měla opírat o komplexní zhodnocení 
žadatele z hlediska dosavadního přínosu a také očekávání, co bude 
schopen dále udělat pro obor, ve kterém působí, pro praxi i pro svoji 
školu. Co nám chybí ale nejvíce, jsou osobnosti!

• Ve jmenovací komisi by neměl chybět odborný představitel praxe 
z oblasti co nejbližší zaměření žadatele.

• Při projednávání a schvalování návrhu na jmenování ve vědecké 
radě vysoké školy by vedle děkana, který návrh předkládá, měl 
být přítomen předseda návrhové komise pro jmenování. Ten může 
nejlépe reagovat na dotazy členů vědecké rady a přispět k rozptýlení 
případných pochyb.
Nepředpokládám, že změna k lepšímu bude lehká, bez vynaložené-

ho velkého úsilí to však nepůjde. Již v roce 1999 historik Dušan Třeštík 
ve své knize Mysliti dějiny upozorňoval na nastupující negativní 
trendy v hodnocení vědecké práce – a zřejmě měl pravdu. Nedělejme 
si iluze; „impakt systém“ není nic jiného než nástroj uplatňování moci 
v oblasti vědy, dobře vymyšlený a stále zdokonalovaný!

prof. Vojtěch Broža

Věřím, že tato zásadní slova vzbudí diskusi. Těším se na Vaše názory. 
Ing. Václav Stránský





SAFICHEM GROUP je stabilní, dlouhodobě ekonomicky 
perspek� vní, výrobně-obchodní skupina, jejímž hlavní-
mi členy jsou společnost Chemoprojekt, a. s., CHEMO-
PROJEKT NITROGEN a. s., TECHNOEXPORT, a. s., VUAB 
Pharma a.s., PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s., ZVU STROJÍR-
NY, a. s. a  DUKLA STROJÍRNY, s. r. o. Skupina je zaměře-
na na projekční a výrobní ak� vity v chemickém a pe-
trochemickém průmyslu, strojírenství, v energe� ckém 
a farmaceu� ckém průmyslu a prostřednictvím svých 
členů vyvíjí obchodní ak� vity na všech kon� nentech. 
Mateřskou společnos�  skupiny je SAFICHEM GROUP 
AG se sídlem ve švýcarském Curychu.

Záměrem skupiny SAFICHEM GROUP ve vztahu k akvi-
zici společnos�  Pöyry Environment a. s. je posílení spo-
lečnos�  v jejich stávajících projekčních a obchodních 
ak� vitách, rozšíření možnos�  společnos�  o nové trhy a 
plné začlenění společnos�  SAFICHEM GROUP. Jako zá-
sadní přínos pro společnost vnímáme, že naše skupiny 
má dlouholeté zkušenos�  v oblas�  inženýringu, zejmé-
na pak v petrochemickém a chemickém průmyslu a je 
 nančně stabilním subjektem.

K zásadní změně dojde v názvu společnos� , která se 
vá�  ke svému původnímu jménu AQUATIS a. s. Tato 
změna bude uskutečněna koncem července tohoto 
roku, tak jak to umožňují zákonné lhůty a interní po-
stupy společnos� .

AQUATIS a. s., dříve společnost PE a.s. 

Poradenská a inženýrská společnost působící v oblas�  
vodohospodářství a životního prostředí. Klientům na-
bízí široké spektrum služeb ve všech oborech vodního 
hospodářství, od zásobování pitnou vodou a její úpra-
vy, čištění odpadních vod a navrhování kanalizačních 
sí�  až po přehradní stavitelství, jezové objekty, vakové 
jezy, pro� povodňovou ochranu měst, obcí a průmys-
lových objektů, vodní elektrárny všech typů a velikos�  
včetně přečerpávacích.

Změna akcionáře ve společnos�  Pöyry Environment a. s.
Dne 16. 6. 2015 došlo ke změně majoritního vlastníka společnos�  Pöyry Environment a. s. 
Novým většinovým akcionářem se stala přední průmyslová skupina SAFICHEM GROUP.

ÚSTŘEDÍ: 
Brno, Botanická 834/56
602 00 BRNO, Česká republika
tel.:+420 541 554 111, 
fax: +420 541 211 205
e-mail: info@aqua� s.cz
www.aquatis.cz

POBOČKA PRAHA:
Třebohos� cká 14,  100 31  Praha 10
tel.: +420 602 612 153
POBOČKA TRENČÍN, SLOVENSKO:
Organizační složka 
Jesenského 3175, 911 01 Trenčín
tel.: +421 326 522 600
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