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Bod zlomu

Tímto pojmem se označuje ten jev, kdy se proměnná mění v zá-
vislosti na nějaké veličině velice pomalu nebo se dokonce jeví jako 
konstantní, tedy na oné proměnné nezávislá, až najednou při další 
velice malé změně té proměnné (která by se dala přirovnat k té po-
věstné poslední kapce, kdy už pohár přeteče) dojde ke skokové změně 
proměnné. Připomíná mi to ten dávný vtip, jak spoluřidič naviguje 
při couvání k příkopu řidiče a říká mu: „Ještě můžeš, ještě můžeš…“ 
a v té chvíli auto zapadne do pangejtu a navigátor suše konstatuje: „Už 
nemůžeš!“ Ostatně i já jsem tímto bodem zlomu před asi dvěma měsíci 
prošel. Sklepával jsem ze stromu jabka tím způsobem, že jsem skákal 
po větvi jak opice a větev pořád držela a nedávala najevo, že by chtěla 
nevydržet můj metrák. Najednou, opravdu bez žádného pozvolného 
praskání se ta větev odlomila a já se propadl o dobrých pět metrů. 
Rozlomil jsem si obratel a skončil na operačním stole. Doktor mě pak 
informoval, že kdyby se úlomek obratle pohnul o další centimetr, tak 
jsem na vozejčku. 

Proč to píšu? Zdá se mi, že lidstvo tento princip nepochopilo a pořád 
si myslí, že ty drobné změny v koncentraci znečištnin, teploty, degra-
dace půdy, odlesnění, mizení organismů nás neohrožují. Bohužel ten 
dějinný optimismus nebo dějinná ignorance je asi průvodním jevem 
demokracie. A těch pár, kteří si uvědomují, že to smrdí prů...em, ne-
vědí, co dělat a jak lidi „donutit“, aby to chtěli dělat. V těchto dnech 
probíhá v Paříži konference o změně klimatu. Kolikátá už? První, která 
mě utkvěla v paměti, byla ta v Riu de Janeiro v roce 1992. A co se od 
té doby změnilo? Teda k horšímu se toho změnilo plno. Co se však 
změnilo k lepšímu? Podle mého nic!

A lepší to nebude! Mnohé země, které jsme považovaly za zaostalé, 
prudce rostou. Nechce se mi používat termín rozvíjejí, jelikož v tom 
cítím cosi pozitivního a v globálu to k dobrému tedy nevede. Co je 
ale pozitivního, pokrokového na tom, že se degradují všechny neživé 
složky životního prostředí – půda, voda, vzduch? Na druhou stranu 
se člověk nemůže divit, že se ti lidé žijící z misky rýže denně chtějí 
mít stejně dobře jako my a vyhazovat do popelnic metráky potravin, 
jezdit autem, bavit se na diskotékách, vylepšovat si fasádu botoxem. 
Tedy zase bych použil namísto slova dobře slovo bohatě. Tedy i ti lidé 
z většiny části zeměkoule od Brazílie či Mexika přes Indonésii a Čínu 
po Egypt a Sýrii se chtějí mít tak, jak se máme my na malém kousku 
světa v Evropě, Severní Americe a Austrálii. To bude mít ale ohromné 
důsledky na celý svět!

Dějinní optimisté z řad politiků, podnikatelů, mediální sféry lidstvu 
nabízí opium v tvrzení, že civilizace si vždycky se svými problémy 
poradila a že tomu tak bude i v budoucnu. Lidé skeptičtí, pesimističtí 
jsou podle nich škarohlídy a ekologisty, kteří by chtěli bránit nad-
šenému, báječnému, nezvratnému pokroku a lidstvo vrhnout zpět 
na stromy. Obávám se však, že budeme-li pokračovat v nastoleném 

trendu, že přijde bod zlomu, bod zvratu a po něm už nic nebude jako 
dosud. Obávám se podruhé, že klimatická konference přinese jen pár 
krásných a vzletných slov doplněných nějakým tím apelem. Jinak se 
však nic nezmění. Vliv (negativní) lidské existence na prostředí se 
pomaličku bude zvyšovat a pomaloučku bude růst i (negativní) reakce 
planety. Je otázka, kdy pomalá změna skončí a dojde ke skokovému 
hrozivému kolapsu. Ano, tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, 
až se ucho utrhne. Chce to změnu, zásadní změnu. Musíme s ní začít 
u sebe.

Přeji Vám Vánoce bohaté ne na dárky, ale na pozitivní emoce. 

Ing. Václav Stránský



®

vodní
hospodářství

12/2015

CONTENTS

OBSAH

 Zajištění jakosti pitné vody při zásobování obyvatelstva  
malých obcí z místních vodních zdrojů (Datel, J. V.;  
Hartlová, L.; Hrabanková, A.; Novotná, J.) ........................................ 1

 Zvyšování provozní bezpečnosti vodovodních a stokových sítí 
(Kašparec, J; Lindovský, M.) ............................................................... 6

 Propojení předpovědních hlásných profilů na mapový sklad 
záplavových území (Roub, R.; Novák, P.; Veverka, M.;  
Hejduk, T.; Bures, L.; Reil, A.) ............................................................. 9

 Různé
– Představení metodiky „Protokol matematického modelování  

úspor na ČOV“ (Škorvan, O.; Holba, M.; Wanner, J.) ........................ 14
– Počátky příprav čtyř vodních nádrží v suchých oblastech 

(Rolečková, E.) .................................................................................... 15
– Možnosti uplatnění odčitatelné položky na výzkum a vývoj 

ve vodohospodářství (Vlčková, J.; Brejcha, T.) .................................. 18
– Program podrobné dokumentace bodových zdrojů vypouštění 

odpadních vod v povodí Vltavy a jeho využití (Soukup, P.) ............ 18
– Závěry a doporučení účastníků konference „Mokřady  

v zemědělské krajině: současný stav a perspektivy v Evropě“,  
České Budějovice, 11.–16. října 2015 ................................................ 21

– Zahraniční členové vědeckého výboru mezinárodní  
konference „Mokřady v zemědělské krajině: Současný stav 
a perspektivy v Evropě“ odpovídají na otázky  
Vodního hospodářství (Stránský, V.).................................................. 23 

– Průběh a závěry konference Vodní nádrže 2015 (Kosour, D.) .......... 25
– K diskusi o BAT (Kosour, D.).............................................................. 26 
– Nejčastější bludy v čištění odpadních vod (Plotěný, K.) .................. 27
– Ing. Radek Hospodka, ředitel Odboru dozoru a regulace  

vodárenství na Ministerstvu zemědělství ČR (Stránský, V.) ............ 29 
– Sucho v českých zemích: Minulost, současnost, budoucnost 

(Kněžek, M.) ........................................................................................ 32
– Stavba nové vodní linky pražské čistírny zahájena  

(Dragoun, S.) ....................................................................................... 34
– Rejstřík časopisu Vodní hospodářství za rok 2015 ........................... 40
 Firemní prezentace
– Schneider Electric CZ, s.r.o.: Modernizace řídicího systému ve 

vodárně Kværndrup…17

VODAŘ
 Seminář Charakteristiky M-denních a minimálních průtoků. 

Metody jejich odvozování a používání v praxi (Kubát, J.) ............. 35
 Odborné akce v roce 2015 (Bečvář, V.) ............................................ 36 
 Seminář „Podzemní voda ve vodoprávném řízení XII“  

(Muzikář, R.) ...................................................................................... 36
 O činnosti ČVTVHS, z.s., v uplynulém období (Broža, V.) ............. 39

 Reliability of drinking water quality for small  
municipalities water supply by using local water  
resources (Datel, J. V.; Hartlova, L.; Hrabankova, A.;  
Novotna, J.) ........................................................................................... 1

 Increasing operational safety of water supply and sewage 
networks (Kasparec, J; Lindovsky, M.) .............................................. 6

 Geographic information systems to support crisis  
management and interconnection for automatic  
notification (Roub, R.; Novak, P.; Veverka, M.; Hejduk, T.;  
Bures, L.; Reil, A.) ................................................................................ 9

 Miscellaneous ................. 14, 15, 18, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 32, 34, 40
 Company section ............................................................................... 17

Water Manager
Miscellaneous ...............................................................................35, 36, 39

www.suez-env.cz

Přejeme všem našim obchodním partnerům 
a přátelům klidné prožití vánočních svátků 
a v novém roce mnoho zdraví a hodně kapek 
radosti, které vytvoří velké štěstí!

2016
p o u r  f é l i c i t e r



Zajištění jakosti pitné 
vody při zásobování 
obyvatelstva malých obcí 
z místních vodních zdrojů
Josef V. Datel, Ludmila Hartlová, Anna Hrabánková, 
Jitka Novotná

Abstrakt
Článek shrnuje hlavní principy Metodiky komplexního řízení 

malých vodních zdrojů pro optimální zajištění jakosti pitné vody za 
běžných i mimořádných situací. Jakost pitné vody z malých vodních 
zdrojů je dle údajů Státního zdravotního ústavu dlouhodobě horší 
než voda z velkých vodárenských sítí. Management malých vodních 
zdrojů má svá specifika, která metodika zohledňuje za účelem do-
sažení souladu s platnými předpisy, optimálního technického stavu 
a provozu vodního zdroje a zajištění jeho co nejlepší ochrany. Hlavní 
součástí metodiky je pasportizační formulář, shromažďující všechny 
potřebné informace o vodním zdroji. Druhá část metodiky zahrnuje 
postupy odborného vyhodnocení shromážděných dat a návrh 
opatření ke zlepšení stavu. Závěrečná část se zabývá nouzovým 
zásobováním pitnou vodou na úrovni malé obce.

Klíčová slova
pitná voda – malé vodovody – jakost vody – malé obce

Úvod
Článek shrnuje obsah a hlavní principy „Metodiky komplexního řízení 
malých vodních zdrojů pro optimální zajištění jakosti pitné vody 
za běžných i mimořádných situací“, která byla zpracována v letech 
2012–2015 a je výsledkem řešení projektu Technologické agentury ČR 
č. TA02020184 „Zajištění jakosti pitné vody při zásobování obyvatel-
stva malých obcí z místních vodních zdrojů“. 

Metodika reaguje na aktuální problematiku zlepšení jakosti pitné 
vody z malých vodních zdrojů, která je dle údajů Státního zdravotního 
ústavu [1, 2, 3, 4] dlouhodobě horší než voda z velkých vodárenských 
sítí. Odrazem tohoto stavu je skutečnost, že v menších obcích jsou 
mnohem častěji porušovány legislativní limity pro pitnou vodu a oby-
vatelstvo venkova tak má v některých územích méně kvalitní pitnou 
vodu [5]. Cílem metodiky je tento stav změnit a co nejvíce přiblížit 
zabezpečenost jakosti pitné vody na venkově situaci ve velkých měs-
tech, a to při respektování odlišné ekonomické situace malých obcí 
i vodárenských podniků.

Metodika slouží k optimalizaci aplikace platných právních předpi-
sů do specifických podmínek provozování místních vodních zdrojů 
v malých obcích pro lepší zabezpečení kvality jímané vody. Jde pře-
devším o zajištění souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích 
č. 274/2001 Sb. a zákonem o vodách č. 254/2001 Sb. v aktuálních 
zněních, včetně prováděcích předpisů, hlavně vyhlášek 428/2001 Sb., 
431/2001 Sb., 432/2001 Sb., 137/1999 Sb. aj.). Metodika je určena pro 
vedení malých obcí (s důrazem na obce do 1000 obyvatel) s vlastními 
místními zdroji vody, menší vodárenské společnosti, průzkumné 
organizace, vodoprávní úřady a další zájemce zabývající se malými 
vodními zdroji. Management malých vodních zdrojů má svá specifika 
[2], která zpracovaná metodika zohledňuje za účelem dosažení sou-
ladu s platnými předpisy, optimálního technického stavu a provozu 
vodního zdroje a zajištění jeho co nejlepší ochrany. Metodika řeší 
i problematiku záložního zdroje pro nouzové místní zásobování vodou 
v mimořádné situaci.

Zpracované metodice (z důvodu komplexního pohledu na záso-
bování pitnou vodou) předchází metodický materiál s názvem Me-
todika pro zajištění bezpečného zásobování pitnou pro jednoduché 
vodárenské systémy, která pokrývá problematiku technického systé-
mu vodovodního zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Metodika 
zpracovaná ve spolupráci Výzkumného ústavu vodohospodářského 
TGM a Státního zdravotního ústavu primárně reflektuje zdravotně-
hygienický pohled na stav a rizika vodovodně-technické části 

komplexního systému zásobování pitnou vodou, počínaje odběrem 
surové vody z přírodního prostředí. Popis metodických přístupů 
a zpracování obsahuje [6, 7], základní informace jsou uvedeny také 
v [5, 8]. 

Metodika komplexního řízení malých vodních zdrojů pro opti-
mální zajištění jakosti pitné vody za běžných i mimořádných situací 
se zabývá problematikou ochrany vodního zdroje, stavu jímacího 
objektu a jakosti surové vody. Zásadní součástí této metodiky je 
pasportizační formulář, usnadňující správci místního zdroje vody 
(většinou neodborníkovi) shromáždit potřebné informace o vodním 
zdroji a umožnit tak jeho optimální řízení, využití ve specifických 
podmínkách malých obcí. 

Plný text metodiky, její podrobné rozpracování a zdůvodnění obsa-
žené problematiky obsahuje závěrečná zpráva projektu TAČR, která je 
zpracována v termínu leden 2016 [9]. Metodika bude volně dostupná 
i ke stažení v elektronické formě na stránkách projektu http://mistni-
-zdroje.vuv.cz. Na stejných stránkách bude k dispozici i předchozí 
metodický materiál „Metodika pro zajištění bezpečného zásobování 
pitnou vodou (water safety plans) pro jednoduché vodárenské systé-
my“ [3] a všechny další dokumenty, zprávy a formuláře vztahující se 
k dané problematice.

Malé vodní zdroje z celostátního pohledu
V ČR žije 1 800 000 lidí v 4846 obcích menších než 1000 obyvatel. 
Vodovody jsou evidovány v celkem 5036 obcích, z nichž 87 % jsou 
malé obce do 2000 obyvatel. Cca 1200 obcí (vesměs obce malé 
a nejmenší) nemá veřejný vodovod, obyvatelé jsou tedy odkázáni 
na individuální zdroje, případně obecní studny (údaje ČSÚ 2012). 
Z těchto statistických údajů vyplývá, že v ČR je odhadem kolem 1 mil. 
obyvatel zásobovaných pitnou vodou z malých vodovodů, veřejných 
a domovních studní. Jedná se o zásobování menších obcí, které nejsou 
a mnohdy také nemohou (pro odlehlost, obtížnost přístupu, horský 
terén apod.) být napojeny na větší veřejné vodovody. Zajištění jakosti 
těchto zdrojů a jejich kontrola jsou vzhledem k jejich roztroušenosti 
mnohdy problematické. Pro účely projektu byla na celostátní úrovni 
provedena podrobná analýza odběrů podzemních vod pro pitné účely 
z hlediska jejich lokalizace a velikosti, aby byla získána co nejlepší 
představa o rozsahu této záležitosti a z toho vyplývající důležitost 
a náročnost řešení. 

Při rozboru situace se vycházelo z hlášení odběratelů odběrů (podle 
vyhlášky č. 431/2001 Sb. „O obsahu vodní bilance“), kteří mají po-
vinnost předávat údaje příslušným správcům povodí, pokud je odběr 
větší než 6 000 m3 v kalendářním roce nebo měsíční odběr přesahuje 
500 m3. Do hodnocení byly zařazeny odběry využívané pro pitné účely 
zařazené podle odvětvové klasifikace ekonomických činností OKEČ 
a také nové klasifikace CZ-NACE. K roku zahájení projektu (tedy 2012) 
bylo evidováno pro účely vodní bilance na území ČR 2 685 odběrů 
podzemní vody, které se využívají pro pitné účely a jejichž velikost 
nepřekračuje 2 l/s.

Odběry podzemní vody byly rozděleny do 4 kategorií. Největší 
množství těchto odběrů má vydatnost do 0,5 l/s (52 %), v kategorii od 
0,5 do 1 l/s je 27,3 % odběrů, od 1 do 1,5 l/s je 13,5 % odběrů a v po-
slední kategorii od 1,5 do 2 l/s je 7,2 % odběrů podzemních vod. Je 
nutné si uvědomit, že počet nejmenších odběrů bude ve skutečnosti 
ještě mnohem vyšší, jen nejsou úředně vykazovány. Část odběrů je 
hlášena krajským úřadům (a ve výsledku Ministerstvu zemědělství) 
v rámci vyhlášky č. 428/2001 Sb., údaje o nich ale zatím nejsou 
dostupné v ucelené databázi. Podle geografického rozložení malých 
odběrů je zřejmé, že se ve velké míře vyskytují v horských oblastech 
a také v místech mimo velké aglomerace. Některé z nich leží v chráně-
ných oblastech přirozené akumulace vod nebo ve zranitelných oblas-
tech, což může částečně pomáhat zajišťovat jejich kvalitu z obecného 
hlediska, nicméně to nic nevypovídá o skutečné kvalitě jímané vody. 
Mapový přehled malých odběrů v ČR je uveden na obr. 1.

Z provedené analýzy je zřejmé, že evidence podle vyhlášky 
431/2001 Sb. nepokrývá ani zdaleka všechny malé zdroje pitné vody, 
protože se povinnost evidence nevztahuje na zdroje nejmenší (odběr 
menší než 6 000 m3 za rok, tzn. cca 0,2 l/s) – jinými slovy, červené body 
na obr. 1 zobrazují jen menší část těchto nejmenších odběrů, většinou 
odběry v rozmezí 0,2–0,5 l/s. Zdroje s vydatností pod 0,2 l/s však mo-
hou zásobovat sídla nebo jejich části až do velikosti 150–200 obyvatel. 
Z toho vyplývá, že značná část obyvatelstva venkovských oblastí je 
zásobována vodou z tzv. místních vodovodů, které nejsou evidovány, 
a jejichž jakost je sledována v neznámém rozsahu, nesystematicky, 
prakticky na úrovni individuálních zdrojů vody (domovní studny), 

vh 12/2015 1



Obr. 1. Odběry podzemní vody pro pitné účely do 2 l/s (na základě dat podle vyhlášky 431/2001 Sb.) [6]

kde jakost odebírané vody je plně 
na odpovědnosti uživatele studny.

K přesnějšímu odhadu míry pod-
chycení malých vodních zdrojů 
ve výše zmíněné databázi byla po-
drobně prověřena situace v měřítku 
jednoho okresu. Cíleně byl vybrán 
okres Rakovník, protože hydrolo-
gická bilance je zde velmi napjatá, 
jsou zde problémy s vodními zdroji 
povrchových i podzemních vod. 

Na území okresu Rakovník bylo 
zjištěno celkem 58 odběrů podzem-
ních vod určených pro zásobování 
obyvatelstva pitnou vodou. Tyto 
zdroje jsou provozovány jednak vo-
dárenskými společnostmi (převážně 
RAVOS, Vodárny Kladno Mělník 
aj.) a také obcemi, na jejichž území 
se zdroj nachází. V převážné části 
je na ně napojen veřejný vodovod, 
v osmi případech je zdroj označen 
za místní, popřípadě záložní a je 
využíván pro místní vodovod. Pro 
účely bilance je hlášeno správci 
povodí 27 odběrů, je to dáno hlavně 
ohlašovací povinností podle vyhláš-
ky o bilanci, která se týká odběrů 
větších než 6 000 m3 v kalendářním roce nebo měsíčního odběru 
většího než 500 m3 (tj. průměrně cca 0,2 l/s). Z daného porovnání 
vyplývá, že 31 (převážně nejmenších) zdrojů není správcem povodí 
evidováno, tedy více než polovina všech zdrojů. Je pravděpodobné, že 
odběry u těchto neevidovaných zdrojů většinou nepřesáhnou hranici 
6000 m3 ročně, povinnost evidence podle vyhlášky 431/2001 Sb. se 
na ně proto nevztahuje 

Z 58 provozovaných zdrojů jich samy obce provozují 27, tedy 
47 %. Toto je cílová skupina, která je předmětem metodiky, protože 
jde především o malé obce, které nedisponují potřebnými odborníky, 
znalostmi ani technickým zázemím k provozování svého vodovodu; 
někdy není ani potřebný zájem ze strany vedení obce.

Ze zkušeností řešitelského týmu z různých regionů ČR i ze zpra-
cování dalších pilotních lokalit v rámci řešeného projektu TAČR 
lze důvodně předpokládat, že podobná situace bude i v jiných 
regionech. Neúplnost evidencí může být významnou překážkou 
obecnějšího hodnocení a posuzování malých vodárenských odběrů 
v širších územích. Prvním krokem takových regionálních prací 
musí být proto vždy kontrola a doplnění existujících informací na 
základě terénní rekognoskace a spolupráce s místně příslušným 
vodoprávním úřadem, který by vždy měl mít nejúplnější informace 
o spravovaném území. 

Z daných informací lze učinit závěr, že nejmenší využívané vodní 
zdroje jsou nejen často neevidované (protože mají odběr pod stanove-
nou hodnotou, takže není povinnost evidence), ale i nesystematicky 
spravované velmi omezenými možnostmi těch nejmenších obcí. 
Jejich množství celostátně odhadujeme na úrovni kolem 40 % počtu 
evidovaných odběrů, v odlehlých pohraničních oblastech to může být 
i více, naopak v urbanizovaných oblastech s oblastními a skupinovými 
vodovody nebudou tvořit významnou skupinu. Řádový odhad činí 
cca 1000 odběrných míst v ČR (vesměs těch nejmenších), kterých se 
tato metodika týká.

Náplň a struktura metodiky
Metodika se skládá ze 3 hlavních částí:
1. Výchozí informace o vodním zdroji;
2. Hodnocení stavu a optimalizace využití zdroje;
3. Nouzové zásobování vodou v mimořádné situaci.

Postupy byly pečlivě zvažovány a připravovány tak, aby v maximál-
ní možné míře bylo možné práce dělat na úrovni obce, případně za 
pomoci místně příslušného vodoprávního úřadu, se kterým by obec 
měla být stejně ve velmi úzkém styku. Podle kompetentnosti a zájmu 
o věc osoby odpovědné za zdroj vody však dříve či později musí do 
celého procesu vstoupit odborník – odborně způsobilá osoba v oboru 
hydrogeologie (všechny místní vodní zdroje ČR využívají bez výjimky 
vodní útvary podzemních vod), na jehož odborné erudovanosti záleží. 
Zásadní je i podpora vedení obce.

Naprosto zásadním úvodním krokem je tedy ustavení osoby odpo-
vědné za provoz vodního zdroje. Nejde zde o osobu podle § 6 odst. 2 
zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. (osoba splňující 
kvalifikaci na provozování, správu a rozvoj vodovodů a kanalizací), 
protože tato osoba odpovídá za provoz vodovodního systému a její 
kvalifikace většinou neumožňuje, aby rozšířila svůj záběr i na sledo-
vání využívaného vodního útvaru a jímacího objektu (tedy přírodní 
část vodárenského systému v komplexním pohledu na věc). V tomto 
případě máme na mysli osobu (může jít o zaměstnance či najatou 
firmu), která se bude vodnímu zdroji v potřebném rozsahu věnovat 
a která bude majiteli (většinou obci) odpovědná za skutečný stav 
zdroje vody zahrnujícího jímací objekt, ochranná pásma a využívaný 
vodní útvar. Může jít samozřejmě o tutéž osobu s osobou podle § 6 
odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích, pokud ale má potřebné 
znalosti, schopnosti rozšířit záběr své činnosti, a časovou kapacitu.

Výchozí informace o vodním zdroji  
(pasportizační formulář)
V rámci úvodních prací je nezbytné shromáždit všechny dostupné 
informace o využívaném vodním zdroji a jímacích objektech. Jejich 
znalost je nezbytná pro optimální řízení, využívání a ochranu každého 
vodního zdroje. 

Dobře spravovaný vodní zdroj bude všemi potřebnými informace-
mi disponovat od samého začátku; v takovém případě provozovatel 
provede pouze kontrolu údajů a shromáždí všechny potřebné 
podklady na jednom místě (v jedné složce, deskách, skříni apod., 
podle množství dokumentů). V opačném případě musí vynaložit úsilí 
na jejich vyhledání, případně dodatečné získání. 

Uložení všech informací na jednom místě ve strukturované podobě 
je důležité i pro případy, kdy se změní odpovědná osoba. Současný 
stav je v mnoha obcích takový, že pokud pracovník, který se i poctivě 
o zdroj stará, z nějakého důvodu odejde, odnese s sebou i většinu vel-
mi cenných informací, a nový pověřený zaměstnanec je postaven před 
prakticky neřešitelný úkol. Pokud budou veškeré údaje soustředěny na 
jednom místě a logicky roztříděné, nový odpovědný pracovník se rych-
le bude moci zorientovat a navázat na dosavadní praxi péče o zdroj. 

Jako nejjednodušší a zároveň nejrobustnější přístup k shromáždění 
všech potřebných dat se v daném případě ukázala forma tzv. paspor-
tizačního formuláře. Byl připraven tak, aby v něm byly obsaženy 
všechny údaje způsobem srozumitelným pro poučeného laika (ve 
formě návodných otázek). Jde o údaje, kterými provozovatel vodní-
ho zdroje jakékoliv velikosti musí disponovat. V případě, že některé 
údaje nezná, je nezbytné, aby vynaložil potřebné úsilí k jejich získání. 
Přípravě formuláře byla věnována velká pozornost, mj. i za účasti osob 
z úrovně obcí, aby byl v takové formě, že ho z maximální části může 
příslušná obec opravdu vyplnit, a připravit tak sama (bez větších 
dodatečných nákladů) kvalitní materiál pro další odborné hodnocení 
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zdroje. Formulář je k dispozici jak ve verzi pro tisk (tedy pro následné 
ruční vyplnění), tak v elektronické verzi pro vyplňování na počítači. 
Výhodou elektronické verze je i automatická kontrola vyplňování 
a částečné automatické vyhodnocování výsledků, takže provozovatel 
získá např. rychle představu, jak závažná je absence některých údajů, 
které nedohledal, jakou prioritu má jejich dodatečné doplnění apod. 
Formulář bude umožňovat i uložení všech příloh v elektronické formě 
(soubory doc, jpg, pdf, xls, naskenované dokumenty aj.), čímž vznik-
ne databáze všech údajů o vodním zdroji. Formulář bude udržován 
v aktuálním stavu, jednou ročně bude na webu aktualizován podle 
nově přijatých předpisů a požadavků. Zaregistrovaní provozovatelé 
dostanou i upozornění na provedené aktualizace.

Pasportizační formulář má 7 částí:
• Část A „Jímací objekt“, shrnující potřebné údaje o vlastním objektu, 

který slouží pro odběr vody;
• Část B „Dokumentace“, obsahující nutné technické, odborné 

a správní podklady o jímacím objektu a odběru (zprávy, hlášení, 
certifikáty, povolení, rozhodnutí apod., včetně zakreslení zdroje 
vody do katastrální mapy, včetně hranic ochranných pásem a dal-
ších důležitých skutečností);

• Část C „Monitoring“, pokrývající problematiku sledování kvality 
vody a realizovaného monitoringu;

• Část D „Ochranná pásma vodního zdroje“, zabývající se vyhláše-
nými ochrannými pásmy, jejich rozsahem a platnými ochrannými 
a omezujícími opatřeními;

• Část E „Ochrana okolí vodního zdroje“, zabývající se identifikací 
reálných a potenciálních zdrojů znečištění a riziky kontaminace 
vodního útvaru a jímacího objektu;

• Část F „Ochrana proti povodni“ a část G „Ochrana proti suchu“, 
hodnotící rizika extrémních hydrologických situací pro využívaný 
vodní zdroj a jímací objekt.
Obsáhlý formulář obsahuje celkem 61 otázek. Některé otázky jsou 

na první pohled poněkud překvapivé, ale vycházejí ze získaných 
zkušeností z provozu vodních zdrojů v malých obcích. Ukázka 
otázky z formuláře na obr. 2 např. reaguje na zarážející a ne úplně 
výjimečnou situaci, kdy provozovatel (obec) vůbec nezná přesné 
umístění jímacího objektu (studny, pramenní jímky, jímacího zářezu 
apod.). Např. v jedné nejmenované obci věděli pouze to, že voda pro 
obec vytéká z trubky „odkudsi z lesa“. Důvodem může být stav, kdy 
pracovník, který umístění znal, již v obci nepracuje, nebo se o zdroj 
již dlouho nikdo nestará.

Kromě otázky obsahuje formulář upřesnění a vysvětlení pro ne-
odborníka, místo pro odpověď, pro záznam o materiálu přiloženém 
k formuláři, kolonku pro uvedení zjištěných nedostatků a neznalostí, 
a závěrečné zaškrtnutí o splnění nebo nesplnění daného bodu. 

Nezbytná data je nutno shromáždit včetně potřebné dokumen-
tace, pomocí níž lze ověřit jejich správnost a věrohodnost (zprávy 
z provedených průzkumů, technické zprávy, projekty, provozní 
a stavební dokumentace, certifikáty z provedených rozborů, testů 
a dalších zkoušek, zhotovené mapy, řezy, 
profily, modely, výpočty atd.). Vlastní postup 
shromáždění potřebných údajů se skládá ze 
4 hlavních kroků:
• shromáždění dostupných podkladů a in-

formací a uložení dokumentů na jednom 
místě;

• identifikace chybějících informací;
• doplnění chybějících informací vlastními 

silami na základě terénní pochůzky, jed-
noduchých měření v terénu, dohledání in-
formací v příslušných archívech, úřadech 
a databázích;

• doplnění zbývajících údajů odborníkem.
V případě dlouhodobě neodborně vedeného 

provozu místního vodního zdroje se nemusí 
podařit shromáždit úplná data ani s expertní 
pomocí, zvláště pokud některá data nikdy ne-
existovala (chybějící informace o odebíraném 
množství, neprovedené laboratorní analýzy, 
nevyhlášená ochranná pásma apod.). 

Schéma postupu shromáždění dat, jejich 
vyhodnocení a navržení opatření ke zlep-
šení situace je uvedeno na obr. 3. Součástí 
schématu je i rozhodovací mechanismus, 
který zahrnuje i situaci, kdy se ukáže jako 

optimální řešení připojení obce na dálkový skupinový nebo oblastní 
vodovod, pokud taková možnost existuje. 

Zhodnocení dat a návrh opatření ke zlepšení stavu 
(optimalizace využívání zdroje)
Po provedené pasportizaci, tzn. shromáždění všech potřebných úda-
jů, informací, podkladů a dokumentace o vodním zdroji, následuje 
druhá etapa – vyhodnocení stavu vodního zdroje a optimalizace jeho 
využívání a ochrany. 

V první části se jedná o odborné zhodnocení shromážděných dat 
v předchozí pasportizační etapy. Jde o specializovanou odbornou 
činnost, která už nemůže být provedena na úrovni malé obce, ale 
následující okruhy prací a problémů musí být posouzeny příslušným 
odborníkem (většinou odborně způsobilá osoba v hydrogeologii podle 
zákona č. 62/1988 Sb. v aktuálním znění):
• celkové zhodnocení stavu vodního zdroje, konstrukce a technického 

stavu jímacích objektů;
• zhodnocení jakosti a množství jímané vody a její zabezpečenosti 

(monitoring);
• zhodnocení ochrany a zranitelnosti vodního zdroje a jímacích 

objektů (ochranná pásma a jejich účinnost);
• identifikace nedostatků a nejistot.

Druhá část tohoto kroku – návrh opatření ke zlepšení stavu 
(optimalizace využívání zdroje) je stěžejní části řešení celého 
problému, kde se zúročí náročnost předchozích kroků. Je důležité, 
aby tuto část prací provedl opravdu erudovaný odborník – odborně 
způsobilá osoba v hydrogeologii, nejlépe s dobrou místní znalostí 
území, a ve spolupráci s vodárenským expertem a hygienikem. Návrh 
opatření ke zlepšení stavu zabezpečenosti surové vody musí vycházet 
z komplexní analýzy všech dat a kroky, které budou doporučeny, je 
nutno navrhnout s ohledem na reálné možnosti malé obce. 

Návrh možností zlepšení situace v zásobování obyvatelstva zahr-
nuje následující možné okruhy:
• řízení a organizaci odběru;
• dokumentaci prací (doložitelnost a kontrolovatelnost všech prová-

děných činností);
• technický stav a správnou konstrukci jímacích objektů;
• potřebnou ochranu vodního zdroje;
• správný rozsah monitoringu množství a jakosti jímané vody;
• zvýšení odolnosti a snížení zranitelnosti proti hrozícím rizikům 

(znečištění, povodně, sucho aj.);
• nastavení účinného kontrolního systému, zahrnujícího i možnosti 

externí pomoci s řešením v budoucnu vzniklých problémů (v ideál-
ním případě je dobré mít dohodnuté odborníky tzv. na telefonu pro 
případ nutné konzultace – hydrogeologa, vodohospodáře, hygienika, 
chemika apod.).
Naprostou klíčovou součástí výše uvedených návrhů je jejich vy-

hodnocení z hlediska závažnosti zjištěných nedostatků a stanovení 
náročnosti navržených opatření (finanční, organizační, technická, per-

Obr. 2. Ukázka struktury pasportizačního formuláře na příkladu první z 61 otázek
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sonální či odborná náročnost). Z hlediska závažnosti je třeba vytknout 
především stav nesouladu některé činnosti s platnými předpisy, na 
druhém místě je třeba řešit zjištěný nevyhovující technický stav a pak 
až ostatní zjištěné problémy, související např. s potřebou modernizace 
zařízení či postupů. Výsledkem tohoto procesu bude – ve spolupráci 
s majitelem a provozovatelem zdroje – stanovení prioritnosti navrže-
ných opatření a zahájení jejich postupné realizace. 

Vzhledem k omezeným možnostem rozpočtu malých obcí je třeba, 
aby všechny zainteresované strany (včetně vodoprávního úřadu či 
orgánu hygienické služby) chápaly specifika této situace s tím, že 
náprava některých vážnějších nedostatků může být prováděna jen 
postupnými kroky, s prioritním řešením nejzávažnějších nedostatků. 
Za zásadní je ale třeba považovat nastartování trendu k zlepšování 
situace. 

Specifika vyjádření odborně způsobilé osoby podle § 9 
vodního zákona
Z analýzy platného legislativního prostředí je vhodné výše diskutova-
nou činnost odborně způsobilé osoby provázat s vyjádřením podle § 9 
odstavce 1 zákona o vodách, které musí provozovatel zdroje nechat 
zpracovat pro účely vydání vodoprávního povolení k nakládání s vo-
dami. Tak bude zajištěno, že se nebudou některé činnosti provádět 
dvakrát a provozovatel vodního zdroje na ně nebude zbytečně vyna-
kládat finanční prostředky. Podkladem pro vydání, resp. obnovení 
povolení k nakládání s vodami je vyjádření osoby s odbornou způso-
bilostí, pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne 
jinak (§ 9, odstavec 1 zákona o vodách č. 254/2001 Sb. v platném 
znění). Toto vyjádření pro účely správního řízení vodoprávního úřadu 
by mělo být zpracováno pro místní vodní zdroj jako podklad žádosti 
pro nejbližší obnovení (prodloužení) vodoprávního rozhodnutí (po-
kud relevantní informace a vyjádření odborně způsobilé osoby není 
již k dispozici z předchozích let a situace se podstatně nezměnila). 

Oproti běžným požadavkům na vyjádření podle § 9 odstavce 1 
zákona o vodách č. 254/2001 Sb. a vyhlášky č. 432/2001 Sb. jde na-
víc o to, upozornit provozovatele (majitele) vodního zdroje ve větší 
míře na možné nedostatky a nejistoty související se stavem a vyu-
žíváním jímacího objektu, s úrovní provozovaného monitoringu 
a ochrany vodního zdroje a v závěru uvést návrhy vedoucí k lepší 
zabezpečenosti jakosti jímané vody. Odborně způsobilá osoba zde 

tedy poněkud nahrazuje odborný technický personál, kterým větší 
vodárenské podniky disponují a který (většinou) zajistí potřebnou 
průběžnou a systematickou péči o jímací objekty a jejich ochranu, 
správný rozsah a kvalitu monitoringu podle platných předpisů, 
kontinuálně upozorňuje na zjištěné nedostatky apod. Místní vodní 
zdroje tak kladou na odborně způsobilou osobu v hydrogeologii větší 
nároky, co se týče technických znalostí, znalosti provozu všech částí 
vodárenského systému a související administrativy a legislativy. 
Velmi často je odborně způsobilý hydrogeolog jediným odborníkem, 
který za dlouhou dobu využívaný zdroj vody uvidí a zhodnotí, a měl 
by být proto schopen upozornit na chyby a nedostatky a doporučit 
potřebné kroky k zlepšení stavu.

Nouzové zásobování vodou v malých obcích
Součástí metodiky je i část zabývající se nouzovým zásobováním 
vodou; dále jsou uvedeny základní informace a zvolené přístupy 
k řešení této problematiky. 

V oblasti nouzového zásobování vodou v mimořádné situaci je stav 
na úrovni malých obcí značně neuspokojivý. Většina malých obcí 
spoléhá na základě analýzy dat z PRVKÚK (krajských plánů rozvoje 
vodovodů a kanalizací) na dovoz vody cisternami, případně balenou 
vodu, a to prostřednictvím Integrovaného záchranného systému, 
nouzových vodárenských operátorů, potažmo Služby nouzového 
zásobování vodou, tedy na vnější pomoc v rámci krizového řízení.

Je nutno ale zdůraznit, že je všestranně výhodné (pro obec, místní 
obyvatele i pro stát), když bude obec disponovat svými vlastními zdro-
ji pro nouzové zásobování svých obyvatel, pokud přírodní podmínky 
katastru obce takovéto řešení dovolí. Výhodnost vlastního zdroje vody 
pro různé mimořádné situace vyplývá ze tří aspektů:
• aspekt solidarity – pokud má obec možnost mít svůj vlastní vodní 

zdroj, není solidární spoléhat se na pomoc zvenku, aby se integrova-
ný záchranný systém (jehož možnosti budou vždy omezené) mohl 
soustředit na pomoc opravdu potřebným;

• aspekt subsidiarity – nejefektivnější rozhodnutí jsou činěna na 
nejnižší možné úrovni, v tomto případě na úrovni obce, protože 
zde jsou nejlepší informace o skutečných potřebách obyvatelstva, 
a nehrozí proto ani nebezpečí plýtvání zdroji (např. zbytečně 
velkým rozsahem pomoci), ani přehlédnutí oprávněných potřeb 
(v důsledku pozdní nebo nedostatečné pomoci);

Obr. 3. Schéma zajištění výchozích dat, jejich zhodnocení a návrh opatření ke zlepšení stavu
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• aspekt lepšího komfortu pro obyvatelstvo – místní zdroj vody 
může být obyvatelstvu k dispozici rychleji, může poskytnout větší 
množství vody a často i lepší kvality, než při spoléhání se na po-
moc zvenčí. Jde o aspekt důležitý zvláště pro odlehlé a malé obce 
v případě vzniku mimořádné situace většího rozsahu – v takovém 
případě stát bude postupně zasahovat podle důležitosti, počtu 
obyvatelstva apod., a hrozí tak reálná možnost výrazného zpoždění 
potřebné pomoci.
Metodika identifikovala prioritní rizika s větší pravděpodobností 

výskytu s ohledem na současné poměry a podmínky v rámci ČR pro 
malé vodní zdroje. Jde o stav povodňové situace, déletrvajícího sucha 
a ekologické havárie v blízkosti vodního zdroje.

V katastru příslušné obce a blízkém dostupném okolí by měla pro-
běhnout v předstihu před vznikem mimořádné situace pasportizace 
existujících dalších objektů podzemních vod (vedle jímacího objektu 
pro zásobování vodou za běžných podmínek) podle jejich využitel-
nosti v závislosti na typu hrozícího rizika. Pasportizace by zahrnovala 
studny, prameny, vrty různého původu, výskyty důlních, drenážních 
a dalších vod v blízkosti obce apod. 

V případě, že vhodné existující zdroje pro nouzové zásobování 
pitnou či užitkovou vodou vyhovující jakosti, dostatečné vydatnosti 
a odolnosti proti danému riziku nebudou nalezeny, je možné se po-
kusit najít zdroje nové na základě vyhledávacího hydrogeologického 
průzkumu. Ten by mohl být následován podrobnou etapou průzkumu 
(pokud by byla přijatelná technická a finanční náročnost vybudování 
nového zdroje), v jehož rámci by se potřebné záložní zdroje již přímo 
vybudovaly. Následně by pak bylo nutné zajistit průběžnou dlouhotr-
vající péči a údržbu o tyto záložní zdroje, aby byly v případě odstavení 
běžných zdrojů schopny rychlého zprovoznění (technická úprava ob-
jektu, zajištění ochrany okolí, pravidelná kontrola technického stavu, 
vyřešení způsobu odběru vody a distribuce v mimořádné situaci atd.).

Závěr
Článek představuje metodický materiál Metodika komplexního řízení 
malých vodních zdrojů pro optimální zajištění jakosti pitné vody 
za běžných i mimořádných situací, který se zabývá problematikou 
ochrany využívaného vodního útvaru, stavu jímacího objektu a ja-
kosti surové vody v podmínkách malé obce. Metodika se potenciálně 
týká cca 1000 malých obcí, které si zajišťují zásobování pitnou vodou 
z vlastních místních zdrojů. Kvůli omezenému materiálnímu, finanč-
nímu i odbornému zázemí mají malé obce specifické problémy s říze-
ním vodních zdrojů a dostatečným zabezpečením jakosti a množství 
surové vody.

Metodika se skládá ze 3 hlavních částí. První část se zabývá shro-
mážděním potřebných dat o vodním zdroji a pro tuto činnost byl 
navržen pasportizační formulář s 61 otázkami, který bude k dispozici 
pro ruční i on-line vyplňování. Druhá část metodiky zahrnuje postupy 
odborného vyhodnocení shromážděných dat a návrh opatření ke zlep-
šení stavu. Zatímco první část – shromáždění dat – může být z větší 
části provedena vlastními silami malé obce, druhá část je vysoce od-
borná činnost, jejíž výsledky závisejí na odborné erudici zpracovatele; 
musí ji proto zajišťovat odborně způsobilá osoba v hydrogeologii podle 
zák. 62/1988 Sb. Účast zkušeného odborníka by měla zajistit, aby došlo 
k návrhu takových opatření, která skutečně mohou výrazně zlepšit 
stávající stav využívaných vodních zdrojů, s ohledem na omezené 
možnosti malé obce. Ve třetí části metodiky jsou zdůrazněny výhody 
situace, když obec disponuje záložním zdrojem pro nouzové zásobo-
vání vodou pro případy, kdy bude nutné běžný zdroj odstavit, např. 
v důsledku povodní, sucha nebo ekologické havárie. Metodika, formu-
láře a další související materiály budou k dispozici na webové stránce 
http://mistni-zdroje.vuv.cz. Na stejných stránkách bude k dispozici 
i předchozí metodický materiál „Metodika pro zajištění bezpečného 
zásobování pitnou vodou pro jednoduché vodárenské systémy“ [3]. 
Obě metodiky naplňují principy uplatnění plánů bezpečného záso-
bování vodou (water safety plans), jejichž zavádění prosazuje Světová 
zdravotnická organizace a jsou obsaženy i v návrhu novely Směrnice 
Rady 98/83/ES. U nás se těmito plány a možnostmi jejich zavedení 
zabývá především Státní zdravotní ústav.

Poděkování: Článek, který volně navazuje na článek [5], který byl 
uveřejněný ve Vodním hospodářství č. 8/2014, vznikl za finanční pod-
pory Technologické agentury ČR v rámci řešení projektu TA02020184 
Zajištění jakosti pitné vody při zásobování obyvatelstva malých obcí 
z místních vodních zdrojů.
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Reliability of drinking water quality for small municipalities 
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Abstract
The paper summarizes main principles of the Methodology for 

comprehensive management of small water resources to ensure op-
timal quality of drinking water in normal and emergency situations. 
Quality of drinking water from small water sources – according to 
data of the Czech National Health Institute – has long been worse 
than water from big water-supply networks. Management of small 
water resources has its specific features that the methodology takes 
into account, in order to comply with applicable regulations, and to 
ensure the optimal technical state and the best possible protection 
of wells and groundwater bodies. The main part of the methodol-
ogy is a detailed form, understandable to non-experts, comfortable 
for collecting all necessary information about the water resource. 
The second part of the methodology involves technical evaluation 
processes of data collected and a design of measures to improve the 
situation. The final section deals with emergency supply of drinking 
water at the level of small municipalities.

Key words
drinking water – small water supply – water quality – small munici-
palities
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Zvyšování provozní 
bezpečnosti vodovodních 
a stokových sítí
Jiří Kašparec, Milan Lindovský

Abstrakt
Nedílnou součástí životního prostředí a infrastruktury každého 

státu je systém vodního hospodářství a s tím související zásobování 
obyvatelstva pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod. 
Vodovody pro veřejnou potřebu v Evropské unii dodávají pitnou 
vodu v jednotlivých zemích pro 72 až 100 % obyvatel. 

V České republice je téměř 93 % obyvatel závislých na veřejných 
vodovodech; ročně je vyrobeno přes 600 milionů m3 pitné vody, při-
čemž ztráty vyrobené pitné vody vlivem poruch zařízení, netěsností 
potrubí jsou okolo 17 % z celkového objemu vyrobené pitné vody, 
nebo jinak vyjádřeno 8,6 m3/km vodovodní sítě za jeden den. Pro 
srovnání: v Evropské unie jsou ztráty vody v rozmezí 5–60 m3/km 
a den v závislosti na technické úrovni vodárenských systémů dané 
země [1]. Tyto ztráty představují například v České republice denně 
30 litrů na jednoho obyvatele. Výrobou pitné vody a její distribucí 
obyvatelstvu a strategickým spotřebitelům (výrobci potravin, zdra-
votnické a sociální zařízení, nemocnice atd.) se v České republice 
zabývá téměř 2000 vodárenských společností.

Danému strategickému významu vodovodů musí odpovídat nejen 
legislativní ochrana, ale i skutečná ochrana vodovodů a vodáren-
ských systémů v praxi. Vzhledem k tomu, že riziku přerušení do-
dávek pitné vody z přírodních nebo antropogenních důvodů nelze 
zabránit, je nutné alespoň minimalizovat pravděpodobnost jeho 
vzniku a negativní dopady na spotřebitele. 

Klíčová slova
provozní bezpečnost – snižování rizik – telemetrie – centrální dispe-
čink – krizové řízení

Kritická infrastruktura
Vodohospodářská infrastruktura je součástí tzv. kritické infrastruk-

tury ČR. Ta je provázána s Evropskou kritickou infrastrukturou, která 
je definována v tzv. Zelené knize o Evropském programu na ochranu 
kritické infrastruktury (2005). Hlavní význam kritické infrastruktury 
je v zajištění bezpečnosti státu, fungování ekonomiky, výrobních a ne-
výrobních systémů a služeb, fungování veřejné správy a zabezpečení 
základních životních potřeb obyvatelstva. Její narušení má pak dopady 
hospodářské, politické, sociální, psychologické a ekologické. 

Vzhledem k tomu, že vodárenské provozovatelské společnosti patří 
mezi subjekty kritické infrastruktury, je nanejvýš důležité, aby se 
analýza rizik stala nedílnou součástí procesů napříč provozovatelskou 
společností. Existuje totiž celá řada hrozeb od přírodních vlivů (sucha, 
povodně, sesuvy půdy apod.) po lidské vlivy (nedbalost, havárie, 
terorismus, počítačové hackerství), které mohou negativně ovlivnit 
kvalitu a kvantitu dodávané pitné vody a čištěných odpadních vod. 

Zhodnocení rizik vodárenských systémů
Obecně lze konstatovat, že slabým místem vodárenských systémů je 

nedostatečný počet záložních technických zařízení a variant provozo-
vání vodárenských soustav, v některých případech také nedostatečná 
úroveň automatizace a vybavení vodovodů telemetrickým zařízením. 
To je patrné zejména u malých soustav provozovaných jednotlivými 
obcemi nebo sdruženími obcí, kde vlivem nutnosti zachování sociálně 
přijatelné ceny vodného a stočného došlo k omezení investic a pod-
cenění technické úrovně vodárenských soustav. 

V současné době lze z dostupných informací za nejrizikovější body 
z hlediska ohrožení provozních vodárenských systémů považovat 
následující prvky jednotlivých částí vodárenského systému:
• elektrické zdroje napájení technologických zařízení;
• strojní zařízení vodovodních potrubí (ventily a armaturní komory);
• hydranty požární vody (odběrná místa vodovodů);
• technologie aerace (úpravny vody);

• technologie chlorace (úpravny vody a vodojemy);
• telemetrický a řídicí systém. 

Nouzové zásobování pitnou vodou 
Zajišťování nouzových dodávek pitné vody pro velké množství oby-

vatel a subjektů infrastruktury státu nebylo dosud v ČR v praxi reali-
zováno. Vychází se pouze z teoretických předpokladů, že obyvatelstvo 
bude zásobováno dodávkami balené vody v zákonem stanoveném 
množství a případnými dodávkami pitné vody z odběrných míst na 
provozované části vodovodní sítě, jejichž činnost zajistí provozovatel 
vodovodů příslušné obce nebo města. Tento předpoklad je bez dalších 
analýz o reálných možnostech vodárenských systémů mimořádně 
riskantní a při skutečné krizové situaci již dodatečně jen obtížně řeši-
telný. Opomíjí se celá řada vlivů, které mohou předpoklady přímých 
nouzových dodávek pitné vody z vodovodní sítě výrazně změnit 
v neprospěch předpokládaných řešení. Mezi ně patří zejména [4]:
• typ vodních zdrojů a geografická členitost území ve vztahu k tlako-

vým pásmům vodovodních systémů;
• hydraulická účinnost distribučních sítí – ztráty vody ze skrytých 

úniků, tlakové ztráty;
• podstatná změna tlakových poměrů v síti při nedostatku vody 

z hlavních a náhradních zdrojů;
• potřeba přímých dodávek vody pro subjekty kritické infrastruktury, 

které jsou na těchto dodávkách zcela technologicky a provozně 
závislé;

• zvýšené riziko kontaminace vodovodů a podtlaku v sítích při 
sníženém množství a tlaku dodávané vody;

• chybějící nebo nedostatečné řídící a monitorovací systémy umož-
ňující spolehlivé řízení i při mimořádných událostech;

• nedostatečná ochrana vodních zdrojů, vodárenských objektů a elek-
trických a řídicích systémů vodovodů.
Každý z výše uvedených bodů by měl být předmětem samostatné 

analýzy v rámci každé jednotlivé sítě. K tomu může být použit např. 
následující postup:

Proces snižování rizik (risk assessment)
Zjišťování a hodnocení rizik a jejich snižování je komplexní a trvalý 

a nikdy nekončící proces. Pokud má být skutečně přínosný, je žádoucí 
dodržovat postup na obr. 1, který je zcela obecný, a tedy aplikovatelný 
kdekoliv [2].

Krok 1 – Identifikace nebezpečí
Neboli zjištění potenciálních zdrojů rizik. Ty mohou zjišťovat za-

městnanci provozu, ideálně ve spolupráci s externími bezpečnostními 
techniky nebo auditory. Konkrétními nástroji jsou například:
• vizuální obhlídka provozu a okolí;
• rozhovory se zaměstnanci;
• kontrola bezpečnostních předpisů;
• prohlídka záznamů o předešlých nehodách a úrazech.;
• zpětné posouzení mimořádných událostí na provozních objektech.

Krok 2 – Zhodnocení kdo/co může být poškozeno a jak
Pro každé nebezpečí (zdroj rizika) je nutné definovat kdo nebo 

co může být poškozeno. Není tím myšlen jen jmenný seznam, ale 
spíše identifikace skupin (obsluha objektu, technologická zařízení, 

Obr. 1. Proces snižování rizik
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pracovníci údržby, návštěvníci, živočichové 
žijící v recipientu). Pro každou skupinu je 
dále nutné definovat, jakým způsobem mohou 
být poškozeny. Zvláštní ohled je nutno brát 
na délku expozice daného nebezpečnému 
jevu (expozice škodlivých výparů, trvalá 
nepřirozená pracovní poloha, trvale zvýšená 
koncentrace některých škodlivin vypouště-
ných do životního prostředí, apod.). Jev, za 
normálních okolností neškodný, se může při 
dlouhé expozici stát nebezpečným. 

Krok 3 – Zhodnocení míry rizika 
V těsné návaznosti na předchozí bod je nut-

né určit, pro každou výše uvedenou skupinu 
a nebezpečí, kterému je vystavena, konkrétní 
míru rizika. Ta je dána vztahem (typicky 
součinem) mezi pravděpodobností nehody 
a vážností (rozsahem) jejích následků. 

Krok 4 – Zjištění možností snížení rizik
Pokud byla odpovědně provedena analýza 

podle výše uvedených bodů, je nyní již zřej-
mé, jak vážná rizika komu nebo čemu hrozí. 
V tomto bodě je nutné definovat možnosti 
snížení rizik s tím, že se postupuje od nej-
vážnějších přes méně závažná až k nízkým. 
Přitom je nutné zvážit také ekonomicko-spo-
lečenské dopady a soulad možných řešení 
s legislativou. Opatření nemají směřovat jen 
ke snížení potenciálního rozsahu škod, ale 
také ke snížení pravděpodobností nehody. 
Je nutné přihlédnout i k tomu, zda investice 
do snížení rizika není vyšší než hodnota případné způsobené škody.

Krok 5 – Implementace a trvalá aktualizace údajů 
o nebezpečí a rizicích

Jakmile je rozhodnuto o způsobu řešení, je již nutné konkrétní 
opatření uvést do praxe. Po jejich implementaci musí následovat 
opakování výše uvedených kroků, abychom zjistili, zda byla opatření 
správná a účinná a také jestli nemohla zapříčinit vznik nových rizik. 

Zcela nezbytným předpokladem pro úspěšné zvládnutí procesu 
snižování rizik je jeho důsledná dokumentace v každém kroku a ma-
ximálně odpovědný přístup zainteresovaných pracovníků.

Monitoring a řízení vodárenských procesů při 
mimořádných událostech

Mimořádně důležitou přípravou na řešení krizových situací a za-
bezpečení spotřebitelů pitnou vodou v každém vodárenském systému 
je schopnost operativně systém monitorovat a řídit. Pro to je nezbytné 
dálkové ovládání strategických armatur, on-line monitoring okamži-
tých průtoků vody v klíčových bodech a sledování hygienických 
parametrů vody před vstupem do vodárenského rozvodného systému. 
Již standardním bezpečnostním opatřením musí být dálkové sledování 
vstupních prvků a přenos bezpečnostních informací (vstupní poklopy, 
dveře, oplocení, přenos obrazu atd.) u technologických objektů s vol-
nou hladinou pitné vody, které minimalizuje nebezpečí úmyslné 
kontaminace vody. 

Vodárenský systém je nutno, z hlediska operativního řízení, pro-
pojit do společného řídicího systému tvořeného centrálním řídicím 
stanovištěm – vodárenským dispečinkem a soustavou lokálních 
monitorovacích prvků. Celý tento telemetrický systém by měl být 
vzájemně propojen privátní rádiovou sítí nebo veřejnou sítí GPRS či 
jinými komunikačními prostředky (obr. 2). 

Vzhledem k důležitosti provozování vodovodů je nutné využívat 
moderních telemetrických systémů od renomovaných výrobců a do-
davatelů [3].

K potenciálně rizikovým částem výrobně-distribučního systému 
patří samozřejmě i samotné rozvodné sítě. Rizika sekundární konta-
minace pitné vody zpravidla vznikají při haváriích a nedůsledném 
dodržování bezpečnostních zásad a provozních předpisů. Riziko 
nekontrolovaného šíření kontaminace pitné vody je možno snížit 
následujícími postupy [7]: 
• on-line sledování a hodnocení množství realizované vody v distri-

buční síti, tlakových pásmech, jejích sekcích, nebo monitorovacích 

zónách;
• sledování, případně dálkové řízení funkce redukčních ventilů 

(noční, denní režimy), přečerpávacích nebo tlakových stanic a dal-
ších technologických objektů;

• možnost dálkového ovládání strategických armatur na přivaděčích, 
páteřních řadech a vybraných místech rozvodné vodovodní sítě.

Pro úspěšné řešení mimořádné situace je nutno vytvářet projekční 
a technické předpoklady [5]:

• zohlednění kapacity vodovodů pro potřeby obyvatelstva, technic-
kých subjektů infrastruktury, požární bezpečností zastavěných 
území;

• dostatečné kapacity a množství vodních zdrojů;
• technologická propojitelnost jednotlivých vodovodních větví a sys-

témů.
Další podmínkou efektivního řešení mimořádných situací je exis-

tence jednotného systému řízení vodárenské společnosti. V současné 
době tato oblast řízení není dosud dostatečně řešena. Není uplatňo-
vána jednotnost a pružnost řízení ve vztahu k řešení mimořádných 
situací.

Pro zavedení tohoto jednotného systému je nutné v rámci provozo-
vatelské společnosti vytvořit organizační a řídicí strukturu tvořenou:
• určenými zaměstnanci, tj. krizovým štábem (např. vedoucí provozu, 

technolog, zástupce užšího vedení společnosti, ekonom, vedoucí 
dispečinku) řešícím danou mimořádnou událost a zajišťujícím 
kontakt s majiteli, krizovým štábem obcí a měst, Hasičským zá-
chranným sborem, policií, hygienou atd.;

• technickým vybavením (měřicí, přenosová, výpočetní a ovládací 
technika) tvořícím telemetrický dispečerský systém v navrženém 
rozsahu;

• podnikovým informačním systémem (ERP), geografickým systémem 
(GIS);

• informační a datovou podporou (manipulační řády, plány krizové 
připravenosti, projektová dokumentace, programové vybavení pro 
podporu rozhodování, tj. manažerský krizový informační systém 
MISMI) [8], viz obr. 3.

Manažerský modul MISMI
Na úrovni řízení celého distribučního procesu a možnosti rychlé 

reakce na provozní nebo mimořádné události vysoce závisí konečný 
výsledek, tj. schopnost minimalizovat vzniklá rizika, dodržovat 
kontinuální distribuci vody při požadovaném množství a kvalitě. 
Při vzniku mimořádné události nebo krizové situace se nutnost 

Obr. 2. Schéma vodárenského telemetrického systému
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Obr. 3. Schéma datové komunikace modulu MISMI

dálkového sledování a řízení technologie 
a zabezpečení objektů před úmyslným po-
škozením násobí.

Prakticky jedinou možností, která garan-
tuje tyto požadavky, je instalace a využívání 
moderních telemetrických systémů pro řízení 
a monitoring vodárenských procesů. Jedná se 
o systém sběru a přenosu dat z jednotlivých 
technologických zařízení vodárenského 
systému, jejich zpracování na lokání úrovni 
přímo u dané technologie pomocí programo-
vatelných automatů a předem nastavených 
algoritmů a o zpracování na centrálním dispe-
čerském počítači a následnou distribuci a pre-
zentaci dat na různou podnikovou úroveň. 

Pro splnění požadavků na systém s rozší-
řenou funkčností sběru a prezentace dat pro 
management a krizové štáby vodárenských 
společností existuje možnost využití aplikace 
datové nadstavby manažerského informační-
ho systému pro řízení mimořádných situací, 
zkráceně MISMI. 

Navržený systém MISMI předpokládá, že 
v rámci společnosti budou data a souhrnné 
informace jednoduše distribuovány prostřed-
nictvím intranetových a internetových apli-
kací a budou integrovat informace ze všech 
klíčových subsystémů – zdrojů dat, aniž by do nich přímo zasahovaly. 
Zdroji dat jsou zejména SCADA, GIS, modelovací systém, podnikový 
informační systém [9]. 

Samotná realizace MISMI musí být přizpůsobená individuálně pro 
každou provozní společnost. Klíčovou roli ale všude hraje otevřenost 
platformy jednotlivých subsystémů a dostatek kvalitních dat v těchto 
subsystémech. Jde o zcela nový přístup k řízení vodohospodářské 
infrastruktury, jehož hlavním úkolem je předcházet mimořádným 
událostem a při jejich vzniku minimalizovat materiální a sociální 
dopad s cílem zajištění stability vodárenské infrastruktury. 
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Increasing operational safety of water supply and sewage 
networks (Kasparec, J; Lindovsky, M.)

Abstract
Increasing operational safety is one of the key tasks for the near 

future in the area of water supply and sewage water processing, be-
ing a part of the national critical infrastructure. The key target is to 
be able to maintain reliable supply of potable water of appropriate 
quality and quantity even during extraordinary situations. Some 
of the basic tools are the „Risk Assessment“ process and the use of 
MISMI – Manager Information System for Extraordinary Situations.
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operation safety – risk mitigation – telemetry – central control – crisis 
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Propojení předpovědních 
hlásných profilů na 
mapový sklad záplavových 
území 
Radek Roub, Pavel Novák, Michal Veverka, Tomáš Hejduk, 
Luděk Bureš, Adam Reil 

Abstrakt
Hlásná povodňová služba poskytuje informace povodňovým orgá-
nům pro zabezpečení jejich úkolů v průběhu povodní. Povodňové 
orgány na jednotlivých stupních tyto informace potřebují především 
pro varování obyvatelstva (úroveň obcí), vyhlašování stupňů povod-
ňové aktivity (většinou na úrovni obcí a ORP), vyhodnocení situace 
a řízení povodňových opatření (povodňové orgány všech úrovní).

Cílem předkládaného příspěvku je prezentace dílčích výsledků 
výzkumu, který je zaměřen na využití geografických informačních 
systémů pro podporu řešení krizových situací a jejich propojení na 
automatické vyrozumívací systémy. Schopnost předpovídat výšku 
hladiny a množství (rychlost) vody protékané korytem vodního toku 
pro zvolený průtok v určitém časovém úseku je v současné době na 
velmi vysoké úrovni a kvalita získávaných výsledků se stále zlep-
šuje s ohledem na používaná data vstupující do hydrodynamických 
modelů. Propojení prognózních hlásných profilů na datové sklady 
mapových výstupů z hydrodynamických modelů, které vyjadřují 
rozsahy záplavových území pro volené průtoky, poskytuje adekvátní 
představu o působení povodně v terénu, a tím i vymezuje předpo-
kládaný rozsah území, kde hrozí povodňové nebezpečí. Příspěvek si 
klade za cíl seznámit odbornou veřejnost s přípravou softwarového 
nástroje sloužícího orgánům krizového řízení/povodňovým orgánům 
pro lepší organizaci prací během povodňové události. Takto připra-
vené podklady budou široce využitelné v oblasti krizového řízení či 
při činnosti složek integrovaného záchranného systému.

 

Klíčová slova
hlásný profil – povodně – průtok – srážka – říční hydraulika

1.  Úvod

1.1 Základní principy

Za pomocí moderních prognózních metod a modelů lze nyní před-
povídat úhrn srážek spadlých na určité území s velkou pravděpodob-
ností, a to i na dlouhé období dopředu, což umožňuje přijímat určitá 
opatření proti případným blížícím se krizovým situacím a spojeným 
katastrofám. To ve svém důsledku znamená, že je možné do značné 
míry eliminovat negativní dopady těchto situací, a to jak z materiál-
ního hlediska, tak vzhledem k zajištění bezpečnosti obyvatel.

Cílem příspěvku je poskytnout podklady pro zvýšení bezpečnosti 
občanů a zajištění ochrany jejich majetku před následky krizových 
situací s důrazem na povodňovou problematiku. Je prezentováno vy-
užití nových technologií, poznatků a dalších výsledků aplikovaného 
výzkumu v oblasti geografických informačních systémů, identifikace 
osob a jejich včasného varování, sdílení informací aj. pro podporu 
eliminace následků živelních pohrom, provozních haváriích či tero-
ristických útoků. 

Prioritou je dosažení cílů Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování 
a zvládání povodňových rizik, tedy omezení rizika nepříznivých do-
padů povodní na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví, 
hospodářskou činnost a infrastrukturu.

V ČR je značný problém s vodním režimem krajiny, protože snížená 
retenční schopnost krajiny a urbanizace území podél vodního toku 
má významný vliv na vznik a průběh povodní, které se v poslední 
dekádě často opakují.

Hlavním cílem prováděného výzkumu bylo na základě tříletého 
projektu vytvořit strukturu geodatabáze – evidenčního systému pro 
správu majetku a osob ohrožených živelními pohromami, provozní-
mi haváriemi či teroristickými útoky. Vytvořený datový sklad, který 
evidenční systém nabízí, je konstruován tak, aby bylo možné napojení 

na systém včasného varování občanů, včetně grafického zobrazení 
ohrožených nemovitostí prostřednictvím propojení na geografické 
informační systémy. 

Snahou je zavést do praxe novou technologii pro identifikaci a evi-
denci osob a zvýšit tak bezpečnost občanů v případě hrozeb ohrožu-
jících jejich bezpečnost prostřednictvím včasného varování – tj. pre-
ventivní ochrany. Cílem je definovat nástroje pro podporu integrované 
činnosti bezpečnostních a záchranných složek státu, včetně zvýšení 
osvěty a komunikace mezi státní správou, samosprávou a veřejností. 
Hlavním cílem však zůstává snaha eliminovat dopady přírodních či 
antropogenních rizik na lidské zdraví a majetek občanů s důrazem 
na nejčastější přírodní riziko, které je představováno povodňovou 
problematikou.

1.2 Současný stav poznání
Využitím geografických informačních systémů v problematice kri-
zového řízení se v současnosti věnuje řada zahraničních i českých 
autorů [3, 6, 7]. V literatuře je krizové řízení definováno jako soubor 
aktivit zaměřených na přípravnou, operační a nápravnou fázi vypo-
řádání se s procesy v krajině ohrožujícími lidské životy a hmotné 
statky [1]. Krizovým řízením se tak rozumí souhrn řídicích činností 
věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení 
bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu 
činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace [8]. 
V České republice je budován již od roku 1991 jednotný systém varo-
vání a informování. Tento systém tvoří síť poplachových sirén, které 
zabezpečují bezprostřední varování obyvatelstva, a dále pak soustava 
vyrozumívacích center, soustava dálkového vyrozumění (doprava 
signálu a informací), soustava místního vyrozumění (infrastruktura 
pro ovládání poplachových sirén a vyrozumění osob).

Provázanost systému varování a informování s hromadnými infor-
mačními prostředky umožňuje plošné informování osob o hrozícím 
nebo vzniklém nebezpečí (živelní pohroma, závažná havárie, terori-
stický útok apod.), přesto je nutné počítat se situacemi, kdy nebude 
možné tyto prostředky pro podání informace o hrozícím nebezpečí 
do inkriminovaného místa doručit. Jedná se především o situace, kdy 
nebude možné tyto nástroje varování a informování použít z důvodu 
např. výpadku elektrické energie, poničení rozhlasového aparátu, 
atd. V takových případech je nutné hledat jiné možnosti pro předání 
požadované informace. Navíc v případech, kdy se nejedná o ochranu 
samotných osob, nýbrž je předmětem ochrany i movitý či nemovitý 
majetek, je nutné počítat i se skutečností, že se vlastník či uživatel 
nezdržuje v místě svého bydliště. V takových případech sice není 
v ohrožení lidský život, ale majetek osob, který je nutné na příchod 
živelní pohromy či provozní havárie zajistit, respektive přemístit či 
odvést v rámci tzv. zabezpečovacích prací.

V současnosti jsou k dispozici havarijní plány, povodňové plány 
a jiné materiály, které obsahují celou řadu informací, umožňují 
snadnější distribuci informací, správu informací a mnoho dalších 

Obr. 1. Modelovaná předpověď průtoku na profilu Berounka – Be-
roun
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výhod, přesto nenabízí možnost zpětné vazby 
např. o tom, zda byl či nebyl občan, který se 
vyskytl v nebezpečí, informován či nikoliv. 
Navíc velký problém představuje přenos 
informací během krizové situace, kdy nebyl 
dosud v řadě oblastí postup standardizován 
a nebyla jasně definovaná zodpovědnost při 
zpracování a přenosu těchto dat. Problémem 
je rovněž skutečnost, že velké množství dat 
vzniká v papírové formě, která není vhodná 
pro rychlé předání, čímž vzniká prodleva 
v přenosu informací za krizové situace. 
V současnosti je v provozu jen málo takových 
nástrojů, které by uplatnění zpětné vazby 
poskytovaly.

2.  Hlásná a předpovědní 
povodňová služba

2.1 Hlásné profily

Včasná informovanost o povodňovém nebez-
pečí, vzniku a očekávaném vývoji povodně 
může výrazně přispět k omezení škodlivých 
následků povodní. Efektivnost prováděných 
operativních opatření před a za povodní závi-
sí do značné míry na informacích, které mají 
povodňové orgány pro jejich řízení k dispozi-
ci. Včasným varováním a fungujícím systémem operativních opatření 
je možné výrazně snížit materiální škody a vyloučit nebo omezit ztráty 
na životech. Proto je hlásná a předpovědní služba důležitou součástí 
aktivit na ochranu před povodněmi (obr. 1).

Hlásná povodňová služba zabezpečuje povodňovým orgánům infor-
mace potřebné pro varování obyvatelstva a řízení opatření na ochranu 
před povodněmi. Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové 
orgány obcí s povodňovými orgány obcí s rozšířenou působností (ORP) 
a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před povodněmi. K zabez-
pečení hlásné povodňové služby organizují povodňové orgány obcí 
v případě potřeby hlídkovou službu. Podrobnosti k zabezpečení hlásné 
a předpovědní povodňové služby obsahuje metodický pokyn odboru 
ochrany vod Ministerstva životního prostředí. Tento metodický pokyn 
byl v roce 2011 novelizován a je publikován ve Věstníku MŽP 2011. 
Stupně povodňové aktivity (SPA) jsou ve většině případů navázány 
na směrodatné limity vodních stavů v hlásných profilech na tocích, 
které jsou uvedeny v povodňových plánech. Ve smyslu metodického 
pokynu MŽP jsou hlásné profily rozděleny do tří kategorií:
• základní hlásné profily – kategorie A;
• doplňkové hlásné profily – kategorie B;
• pomocné hlásné profily – kategorie C.

Hlásných profilů kategorie A je nyní 210 a rovnoměrně pokrývají 
významné vodní toky. Vodoměrné stanice v nich umístěné jsou au-
tomatizované a provozované ČHMÚ nebo podnikem Povodí (obr. 2). 
Počet hlásných profilů kategorie B je téměř stejný jako u profilů A, 
avšak mírně kolísá, protože zhruba třetina je provozována jinými 
subjekty (většinou obcemi).

Základní hlásné profily – kategorie A – jsou profily na významných 
vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení 
opatření k ochraně před povodněmi na národní nebo regionální úrov-
ni. Výběr hlásných profilů kategorie A provádějí regionální pracoviště 
ČHMÚ spolu se správci povodí a tento výběr projednávají s Minister-
stvem životního prostředí a místně příslušnými krajskými úřady. Mezi 
hlásné profily kategorie A jsou začleněny také profily přehradních 
nádrží ovlivňujících povodňový režim a profily na hraničních vodních 
tocích vyplývající z mezinárodních závazků ČR.

Hlásné profily kategorie A zřizuje a provozuje stát prostřednictvím 
ČHMÚ nebo správců povodí. Doporučené vybavení hlásného profilu 
kategorie A je:
• stabilizovaný vodoměrný profil;
• vodoměrná stanice s vodočetnou latí a místním záznamem;
• automatický přenos dat do sběrného centra (předpovědní pracoviště 

ČHMÚ nebo vodohospodářský dispečink správce povodí);
• automatické zasílání SMS zprávy při překročení nastaveného limitu 

na určeného pracovníka povodňové služby obce, v jejímž územním 
obvodu se profil nachází;

• měrná křivka průtoků ověřená ČHMÚ.

2.2 Pilotní lokality

2.2.1 Obec Lety

Obec Lety se rozprostírá na katastrálním území Lety u Dobřichovic 
(324 ha) v okrese Praha–západ, asi 7 km jihozápadně od města Čer-
nošice, které je i příslušnou obcí s rozšířenou působností. Obec Lety 
spadá pod Středočeský kraj. Na území obce Lety je trvale hlášeno 1455 
obyvatel (stav k 1. 11. 2014) V obci je vybudována technická infra-
struktura: elektro, vodovod, kanalizace. Obec je rovněž plynofikována.

Obec se rozprostírá v nadmořských výškách od cca 202 m n. m. 
do 313 m n. m., a to především na levobřežní straně řeky Berounky, 
která je nejvýznamnějším vodním tokem na katastrálním území Lety 
u Dobřichovic. Z dalších vodních toků, které se v řešeném katastrál-
ním území nacházejí, je významný vodní tok Kejná, představující 
pravostranný přítok řeky Berounky.

Z hlediska zastoupení jednotlivých druhů pozemků převládá orná 
půda nad trvalými travními porosty. Orná půda se navíc nachází na 
dlouhých nepřerušených svazích severně nad obcí Lety, kde hrozí při 
srážkových událostech s větším úhrnem zaplavení navazující zástavby 
na okraji intravilánu obce Lety (obr. 3).

Obr. 2. Vodoměrné stanice ČR

Obr. 3. Pilotní území Lety
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2.2.2 Město Beroun (obr. 4)
Nejvýznamnějším vodním tokem řešeného území je řeka Berounka, 
která je jedna z nejvýznamnějších řek v rámci celé České republiky. 
Odvádí vodu z Plzeňského a částečně Středočeského kraje a jako 
levobřežní přítok se vlévá do Vltavy. Je dlouhá 139,1 km. Povodí má 
rozlohu 8855,1 km², z čehož se 35,96 km² (29,23 km² Mže a 6,73 km² 
Úhlava) nachází na území Bavorska. Prameny zdrojnic se nacházejí 
v pohořích Český les a Šumava. Nejvyšších průtoků dosahuje řeka 
na jaře.

Druhým vodním tokem, který se nachází na řešeném území, je vod-
ní tok Litavka, který představuje pravostranný přítok Berounky. Vodní 
tok Litavka odvádí vodu z centrálních Brd. Pramení mezi vrcholy Tok 
(865 m n. m.) a Praha (862 m n. m.) v nadmořské výšce 765 m n. m. na 
východním svahu Malého Toku ve vzdálenosti 2 km severovýchodně 
od vesnice Nepomuk v okrese Příbram. Je dlouhá 54,6 km. Litavka 
je pravostranný přítok Berounky, do které ústí v Berouně na jejím 
33,96 ř. km. Povodí je tvořeno především dvěma dílčími povodími 
nejvýznamnějších přítoků Chumavy a Červeného potoka a zaujímá 
plochu 628,75 km2. V povodí se nachází 538 vodních ploch s cel-
kovou rozlohou 225,11 ha. Největší z nich jsou vodní nádrže Pilská 
(20,54 ha), Láz (15,01 ha), Obecnice a Záskalská. 

3.  Výsledky
Schopnost předpovídat výšku hladiny a množství (rychlost) vody 
protékané korytem vodního toku pro zvolený průtok v určitém ča-
sovém úseku je v současné době na velmi vysoké úrovni a kvalita 
získávaných výsledků se stále zlepšuje s ohledem na používaná 
vstupní data vstupující do hydrodynamických modelů. Propojení 
prognózních hlásných profilů na datové sklady mapových výstupů 
z hydrodynamických modelů, které vyjadřují rozsahy záplavových 
území pro volené průtoky, poskytuje adekvátní představu o působení 
povodně v terénu a tím i vymezuje předpokládaný rozsah území, kde 
hrozí povodňové nebezpečí. 

Takto připravené datové podklady slouží za pomoci softwarového 
nástroje – Software pro prevenci a zvládání bezpečnostních rizik 
(obr. 5) k prezentaci aktuálních informací o hrozícím nebezpečí a jako 
efektivní nástroj pro orgány krizového řízení/povodňové orgány, 
kterým poskytuje lepší podklady pro rozhodování během organizace 
za povodňové události. Datový/mapový sklad je prostřednictvím 
vyhotovených map pro oblast Berounky (katastrální území Lety u Do-
břichovic) široce využitelný v oblasti krizového řízení či při činnosti 
složek integrovaného záchranného systému [4].

V rámci řešení projektu byly vyhotoveny dvě mapové sady – 
„Mapa ohrožených nemovitostí 1“ (rastr hloubek) a „Mapa ohro-
žených nemovitostí 2“ (rastr rychlostí), které jsou uplatněny jako 
stěžejní podklady při vývoji metodického postupu na přípravu 
geodatabázového systému pro správu dat využitelných při řešení kri-
zových situací, tj. v případě živelných pohrom, provozních havárií 
či teroristických útoků. Mapy jsou koncipovány tak, aby vyjadřovaly 
potenciální ohroženost jednotlivých nemovitostí v záplavovém 
území dle průchodu povodňové vlny. Pomocí barevné škály jsou 
kategorizovány nemovitosti do kategorie ohrožených/neohrožených 
dle postupu zaplavení – nátoku povodňové vlny do intravilánu obce. 
Zároveň mapový soubor identifikuje na základě barevné škály prio-
ritní lokality s nejvyšším povodňovým ohrožením oproti lokalitám, 
kde je ohrožení pouze okrajové. Pro daný účel, kdy je možné určit 
lokality s nejvyšším povodňovým rizikem oproti lokalitám, kde je 
ohrožení pouze okrajové, slouží výstupy z hydrodynamických mo-
delů v podobě stanovených záplavových území – získaných rastrů 
hloubek/rychlostí (obr. 6 a 7). V návaznosti na tyto mapové zdroje 
bude možné připravit v rámci vývoje geoinformačního systému – 
softwaru provázání na existující databáze, které vyjadřují počty osob 
bydlících/trvale hlášených v jednotlivých nemovitostech, které jsou 
ohroženy povodňovou událostí.

Pro kvalitu modelování jevů a stavů při povodních s využitím 
hydrodynamických modelů jsou zásadní vstupní data pro tvorbu 
výpočetní geometrie vodního toku. Pro potřeby daného řešení bylo 
využito dat leteckého laserového skenování, které je jedním z nejmo-
dernějších způsobů, kterými lze pořídit prostorová geografická data. 
Uplatňuje se zejména pro tvorbu digitálního modelu reliéfu (DMR), 
kde je zastoupen pouze rostlý terén, a digitálního modelu povrchu 
(DMP), který zahrnuje kromě terénu i stavby a vegetační pokryv. 
Tato metoda vychází po finanční stránce s ohledem na přesnost jako 
ekonomicky nejvýhodnější a i proto je často využívána především 
v západních zemích Evropy, dále v USA či Kanadě [5]. 

Specializované mapy s odborným obsahem jsou konstruovány tak, 
že v detailním výpočetním kroku povodňové události, tj. pro konkrétní 
průtok povodňové události na řešeném vodním toku, vyjadřují poten-
ciální riziko pro jednotlivé nemovitosti v řešeném území, tj. v zápla-
vovém území. Účelem specializovaných map s odborným obsahem 
je identifikace ohrožených nemovitostí/osob a jejich možné varování 
a informování hromadnými informačními prostředky, které umožňují 
plošné informování osob o hrozícím nebo vzniklém nebezpečí (v da-
ném případě povodňové události při konkrétním průtoku). Hlavním 
motivem přípravy daného datového skladu je jeho možné napojení na 
automatické vyrozumívací systémy (viz druhé pilotní území – Beroun). 

Pro získání relevantních výsledků bylo použito 2D modelu MIKE 
21, který je založen na řešení Saint-Venantových diferenciálních 
rovnic (rovnice kontinuity a rovnice zachování hybnosti) metodou 
konečných diferencí v jednotlivých bodech půdorysné výpočetní 
sítě. Pracuje v neekvidistantní křivočaré síti, což znamená, že síť není 
pravoúhlá, ale dokáže se přizpůsobit tvaru území [2]. 

Pro potřeby prezentace dílčích výsledků byly modelovány povodňo-
vé průtoky na vodním toku Berounka (katastrální území Lety u Dobři-
chovic) v intervalu od 500 m3/s do 1460 m3/s ve zvoleném výpočetním 
kroku 60 m3/s a průtok 1500 m3/s jako konečný. Zvolený kalibrační 
průtok z povodně v červnu 2013 byl naměřen na limnigrafické stanici 
v Berouně a jeho hodnota je 990 m3/s – viz graf 1. 

Obr. 4. Pilotní území Beroun

Obr. 5. Software pro prevenci a zvládání bezpečnostních rizik
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Obr. 6. Ukázka rastru hloubek pro Q= 1 340 m3/s

Obr. 7. Ukázka rastru rychlostí pro Q= 1 340 m3/s

Graf č. 1. Modelované povodňové průtoky

4.  Diskuse a závěr
Vytvořený mapový sklad, který je připraven na základě získaných 
výsledků z hydrodynamických modelů, bude propojený na pro-
gnózní hlásné profily. Připravené mapy pro pilotní území, tj. Lety 
u Dobřichovic, budou sloužit jako podklad pro krizový management 
obce, kdy modelované scénáře povodňové události propojením na 
předpovědní hlásné profily budou sloužit jako přednastavené filtry 
pro samotné vyrozumívání, respektive informování ohrožených osob 
před povodňovou událostí. Takto připravené mapové sady budou 
využívány pro samotné vyrozumění, kdy budou sloužit jako podklad 
určující počty ohrožených nemovitostí/osob za konkrétní povodňové 
události. Mapový soubor bude využíván jak v digitální podobě (www 
aplikace 2015) při vlastní krizové události, tak v analogové podobě 
jako příloha povodňového plánu.

Uvedením mapových sad do praxe dojde k výraznému zrychlení, 
zkvalitnění a zefektivnění rozhodovacích procesů v rámci činnosti 
bezpečnostních a záchranných složek státu v oblasti prevence 
krizového řízení, identifikace ohrožených osob a majetku, čímž 
dojde ke zvýšení bezpečnosti obyvatelstva a rovněž k eliminaci 
finančních ztrát na majetku občanů v důsledku krizového řízení. 

Dojde tak pomocí zavedení nástrojů GIS a jednotné/aktualizované 
datové základny k výraznému snížení výše finančních prostředků 
potřebných na zajištění odpovídající bezpečnosti občanů i jejich 
majetku a zároveň omezení škod na majetku a ztrátách na životech. 
Významným přínosem uvedení mapových sad do stávající bezpeč-
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nostní praxe je poskytnutí kvalitního rozhodovacího podkladu pro 
krizové manažery.

Uživateli výsledku budou instituce státní správy a samosprávy, tj. 
ústřední orgány státní správy (Ministerstvo vnitra, Ministerstvo život-
ního prostředí, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo pro místní roz-
voj, Ministerstvo zdravotnictví) a jejich podřízené instituce, zejména 
v oblastech regionálního plánování, vodohospodářského plánování, 
krizového řízení, atd. Největší uplatnění výsledků lze předpokládat 
na úrovni obcí s rozšířenou působností (ORP). V rámci řešení daného 
projektu byla uzavřena smlouva o spolupráci/využití výsledků s pi-
lotními územími, tj. obcí Lety a městem Beroun.

Poděkování: Tento příspěvek vznikl za podpory projektu bezpečnost-
ního výzkumu číslo VG3VS/229 s názvem Geografické informační 
systémy pro podporu řešení krizových situací a jejich propojení na 
automatické vyrozumívací systémy.
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Abstract
The aim of the paper is to present the partial results of the 

research, which focuses on the use of geographic information sys-
tems to support crisis management, and linking them to automatic 
information systems. The ability to predict the water level and the 
amount (rate) of the water-carrying watercourse for the selected 
flow rate in a certain time slot is currently very high and the quality 
of the results obtained is improving with respect to applied input 
data entering the hydrodynamic models. Data warehouses of map 
outputs of hydrodynamic models  represent ranges of floodplains 
for elected flow; linking together forecasters who indicate profiles 
in data warehouses gives an adequate idea of the effect of floods 
on the ground and thus defines the expected range of areas where 
there is flood danger. The paper aims to familiarize professionals 
with the preparation of a software tool serving the authorities of 
crisis management / flood protection authorities to better organize 
their work during flood events. Such prepared substrates are widely 
used in the field of crisis management and in the activities of the 
Integrated Rescue System. 
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Představení metodiky „Protokol matematického 
modelování úspor na ČOV“

Ondřej Škorvan, Marek Holba, Jiří Wanner

Úvod
Do současnosti neexistoval v České republice 
vhodný a unifikovaný způsob pro využívání 
potenciálu a aplikaci matematických mode-
lů pro optimalizaci provozu komunálních 
čistíren odpadních vod spojeného s ener-
getickým managementem a významnými 
ekonomickými úsporami, ani pro návrhy 
a porovnávání technologických řešení rekon-
strukcí a intenzifikací. Proto jsme si v rámci 
projektu TA03021160 stanovili za cíl upravit 
a rozšířit existující modelovací protokoly 
na podmínky současných možností řešení 
technologické linky čistírny odpadních vod 
(zařazení regenerační nádrže, bioaugmentace 
nitrifikace in situ) a na vyhodnocení možných 
energetických úspor při využití obnovitelných 
zdrojů energie dostupných v objektu ČOV 
(kogenerace, instalace solárních panelů, vy-
užití kinetické energie vody pro malé vodní 
elektrárny...). Originalita projektu tkví v kom-
plexnosti protokolu, který zahrnuje jak mo-
delování jednotlivých procesů technologické 
části ČOV, tak jejich ekonomické hodnocení.

Metodika umožňuje s využitím znalostí 
matematického modelování optimalizovat 
chod ČOV a provádět na ní zákroky vedoucí 
k ekonomickým úsporám za současného 
zachování nebo dokonce zlepšení jakosti 
vyčištěné vody. Používání metodiky umožní 
s minimálními náklady dosažení významných 
úspor v provozu čistíren i výrazné zvýšení 
kvalifikace obsluhujícího personálu, který 
bude moci být proškolen díky matematickému 
modelování i na neobvyklé situace dříve, než 
ve skutečnosti nastanou, vidět veškeré dů-
sledky a také lépe pochopit podstatu řízených 
procesů. Vedle toho metodika dává do rukou 
investorům, díky zahrnutí modelů hodnocení 
investic, možnost přímého porovnávání studií 
a nabídek, a tak i možnost vybrat tu, která je 
z hlediska rozhodovacích kritérií nejpříznivěj-
ší, tj. např. nejnižší odtokové parametry nebo 
s nejlepším poměrem kvality vyčištěné vody 
vůči investičním a provozním nákladům. Tato 
metodika je prvním krokem k tomu, aby bylo 
matematické modelování inkorporováno do 
provozovatelské a projektantské praxe i v ČR.

Představení metodiky
Cíle metodiky
Představovaná metodika shrnuje posloupnost 
kroků nutných pro vytvoření funkčního ma-
tematického modelu čistírny odpadních vod. 
Metodika si klade za cíl poskytnout tvůrcům 
matematických modelů dostatečné poznatky 
nutné pro systematický sběr dat, energetický 
management a vyhodnocení zásahů a změn 
provedených na ČOV. Jakýkoliv zásah do 
technologie čištění je vhodné zhodnotit jak 
z hlediska vlivu na kvalitu finálního produktu 
(tj. vyčištěné vody), tak z ekonomického hle-

diska (investičních a provozních nákladů). Vý-
sledky takových zásahů lze, před jejich vlastním 
provedením, předpovědět na základě funkčního 
matematického modelu. Modely samotné pak 
mohou sloužit k mnoha účelům, např.:
•	 k dosažení vyšší ekonomičnosti provozu, 
•	 jako podklad k preventivním opatřením 

před zásahy do technologie během výstaveb 
a rekonstrukcí, 

•	 simulace scénářů během stavebních prací 
(odstávky, hydraulické i látkové přetížení, 
srážkové události), 

•	 připojení a výpadky klíčových producentů 
odpadních vod,

•	 porovnání navrhovaných variant technolo-
gických uspořádání.
Dokáží předpovídat vliv kvalitativních 

i kvantitativních změn v nátoku na biologický 
stupeň ČOV. Všechna uvedená využití ma-
tematických modelů představují v důsledku 
lepší ochranu vodních zdrojů a snižování 
nákladů, ať už investičních nebo provozních. 

Sekundárně metodika slouží také ke vzdělá-
vacím účelům, a to jak pro výchovu mladých 
inženýrů v oblasti technologie čištění od-
padních vod, tak také pro školení stávajících 
operátorů a manažerů provozu.

Novost postupů
Novost metodiky spočívá hlavně v propo-

jení modelování biochemických reakcí, spo-

Obr. 1. Organizační schéma unifikovaného protokolu

vh 12/201514



třebičů a producentů energie a dynamickém 
propočtu ekonomických ukazatelů. Tyto dílčí 
části jsou obvykle modelovány zcela separátně 
bez zohlednění vzájemného ovlivnění a sy-
nergických efektů. Metodika tak v kombinaci 
s energetickým auditem slouží jako skvělý 
nástroj pro jednotné a srovnatelné hodnocení 
energetické náročnosti provozů a jednotlivých 
procesů. Zároveň se jedná o unikátní doku-
ment shrnující specifikaci metod i přístup 
k charakterizaci odpadní vody a výstavby 
modelů doplněný o jedinečný diagram pro 
výběr vhodných scénářů (simulací) pro do-
sažení požadovaného výsledku. Doporučené 
propojení s modelováním hodnocení investic 
pak představuje skvělý manažerský nástroj 
pro rozhodovací analýzy před realizací inves-
tičních záměrů. Metodika tak nabízí pohled 
na modelované čistírny jako na jeden celek 
a využívá modelování jako nástroj k nalezení 
harmonické souhry energetiky, chemie, eko-
nomiky a biologického čištění.

Určení metodiky
Metodika cílí na několik skupin potenciál-

ních uživatelů, přičemž každá z nich repre-
zentuje jiný způsob uplatnění. 

Stěžejními skupinami uživatelů jsou:
a) Provozovatelé – dosahování úspor, školení 

personálu, optimalizace provozu, rozhodo-
vací analýzy pro investice 

b) Firmy – nabídka služeb spojených s mate-
matickým modelováním provozovatelům, 
audity a hodnocení provozů, poradenská 
činnost

c) Projekční kanceláře – výběr nejvhodnější 
technologie, ověření návrhu objemů nádrží 
a strojního zařízení, ověření celkové maxi-
mální kapacity ČOV, detekce problematic-
kých míst a limitací při intenzifikacích

d) Školy – výuka spojená s čištěním OV, 
poradenská činnost, výzkumné aktivity.

Popis samotné metodiky
Základem metodiky je unifikovaný protokol 

pro matematické modelování čistíren, pub-
likovaný v roce 2012 skupinou specialistů 
IWA jako Vědecko-technický report č. 22 [1]. 
Tento protokol kombinuje výhody do té doby 
nejvíce rozšířených protokolů a přináší navíc 
definici vztahu a komunikace tvůrce modelu 
a investora. Schematicky je protokol znázor-
něn na obr. 1.

K tomuto protokolu byly dopracovány kon-
krétní postupy a doporučení včetně vývojo-
vého diagramu tvorby modelovacích scénářů 
pro simulace změn vedoucích k úsporám. 
Úspory jsou v rámci této metodiky chápány 
v širším kontextu a nejsou vždy jen okamži-
tým finančním dopadem zavedení simulované 
změny, ale mohou představovat i preventivní 
opatření nebo připravenost investora na při-
cházející změny.

K modelování biochemických pochodů 
jsou dopracována doporučení pro synergické 
modelování spotřebičů/producentů energie 
a ekonomická hodnocení investic pomocí dy-
namických metod. Protože tyto modely nelze 
vždy zahrnout v rámci jednoho softwaru, byla 
navržena koncepce komunikace modelova-
cích programů.

Posuňte tedy své výstupy a praxi na vyšší 
úroveň s využíváním matematického mode-
lování z pozice:
•	 objednatele matematického modelu pro 

optimalizaci Vašich provozů, 
•	 investora rozhodujícího se mezi několika 

alternativami, 
•	 projektanta/konzultanta nabízejícího kom-

plexní řešení návrhu rekonstrukcí a intenzi-
fikací stávajících ČOV, včetně optimalizace 
strojních součástí a řídicích systémů, která 
přinese vyšší energetickou účinnost procesů.
Neváhejte nás kontaktovat, pokud Vás vyu-

žití metodiky zaujalo.

Metodika bude dostupná zdarma na dotaz 
u korespondujícího autora, nebo prostřednic-
tvím webu výzkumného oddělení společnosti 
ASIO, od února 2016. Nicméně se nejedná 
o volně šiřitelný dokument a není možné 
jej předat třetí osobě bez svolení společnosti 
ASIO, spol. s r.o.

Poděkování: Metodika je výsledkem projektu 
TA03021160 „Využití modelovacího protokolu 
pro optimalizaci procesu čistíren odpadních 
vod a energetických úspor na nich“, který 
finančně podpořila Technologická agentura 
České republiky.
Zvláštní poděkování patří společnosti Ener-
gie AG Bohemia s.r.o., která zpřístupnila 
data a umožnila potřebná měření k ověření 
funkčnosti postupů na svých provozovnách.
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Počátky příprav čtyř vodních nádrží v suchých 
oblastech

Eva Rolečková

O materiálu, který schválila vláda ČR 
29. července tr. usnesením č. 620 a který se 
nazývá „Příprava realizace opatření pro 
zmírnění negativních dopadů sucha a ne-
dostatku vody“, jsme na stránkách Vodního 
hospodářství již informovali. V návaznosti na 
něj a v duchu jeho závěrů byl zpracován další, 
který má název „Zahájení přípravy realizace 
vodních nádrží v regionech postihovaných 
suchem a rizikem nedostatku vody“, který 
je v době přípravy tohoto článku v mezire-
sortním připomínkovém řízení. Vzhledem 
k tomu, že tentokrát tomuto připomínkové-
mu řízení předcházelo projednávání záměrů 
v regionech, jichž se přípravy týkají, a  proble-
matika tak už byla částečně medializována, 
informujeme o záměrech a základních rysech 
materiálu takto s předstihem.

Změna klimatu, důsledky, opatření
Letošní sucho postihlo celou republiku, avšak 
oblasti, jež se douhodobě vyznačují napjatými 
poměry s kapacitou vodních zdrojů, zasáhlo 
velmi citelně. A dá se předpokládat, že v příš-
tích letech bude nepříznivý vývoj vlivem změ-
ny klimatu pokračovat. V příštích desetiletích 
se dá očekávat pokles kapacity stávajících 
zdrojů povrchové i podzemní vody o čtvrtinu. 
Odtoková bilance našeho státu je nepříznivá, 
jsme závislí na srážkách, a pokud v následu-
jících letech teploty porostou a období bez 
srážek se budou prodlužovat, rýsuje se vážný 
problém pro zásobování obyvatelstva vodou 
a ohrožení mnoha průmyslových odvětví, 
zejména energetiky a zemědělství.

Je třeba si říci jasně, že dosud využívané 
postupy, které mají dopady sucha snížit, 

mají jen omezený rozsah a neřeší vytváření 
kapacitně dostatečných akumulačních pro-
stor povrchových vod v nádržích. Přitom jde 
o vhodné technické opatření, kterému se ani 
při preferenci opatření přírodě blízkých nelze 
vyhnout.

V oblasti vodního hospodářství se v určité 
míře – např. dotační politikou – podporuje 
retence vody v krajině prostřednictvím vý-
stavby malých vodních nádrží, a to především 
rybníků. Přesto se dá důvodně předpokládat, 
že v dalších desetiletích se nejspíš nevyhne-
me nutnosti podporovat vznik efektivnějších 
větších vodních zdrojů, které s ohledem na 
akumulační potenciál a operativní manipulač-
ní možnosti pomohou lépe překlenout období 
sucha, pokryjí nároky vodárenských odběrů 
a přispějí k zachování ekosystémů. V současné 
době se v Evropě uplatňují zejména přírodě 
blízká opatření k posílení retence vody v kra-
jině, nicméně k ochraně před významnými 
hydrologickými extrémy se stěží obejdou bez 
efektivnějších technických opatření s kvanti-
fikovatelnými účinky, což opakovaně zaznívá 
na světových seminářích o vodě.

Výstavba velkých vodních nádrží, jež bý-
vala chloubou socialismu, přinesla špatnou 
pověst jakékoli akumulaci vody v krajině, 
ačkoli ta provází naši historii bezmála tisíc 
let. Pokud dnes uvažujeme – a zdůrazněme 
slovo uvažujeme – o výstavbě vodních nádrží, 
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hlediska ekologická, krajinotvorná, hygienická 
i estetická jsou na předních místech úvah.

Víme však také, že uvažujeme-li o výstav-
bě dostatečně kapacitních vodních nádrží, 
jsou to záměry směřující do nepříliš blízké 
budoucnosti. Takové plány vyžadují dlou-
hodobou přípravu, která až do konečné fáze 
uvedení vodního díla do provozu může 
v našich podmínkách představovat až dvě 
desítky let. Proto, když se nyní novináři ptají 
na detaily a dokonce chtějí vědět, jestli máme 
již nyní zajištěny dostatečné rozpočtové 
prostředky, odpovídáme, že dotazy jsou více 
než předčasné. I to je třeba říci jasně: V žádné 
z uvedených lokalit se nezačnou v příštím 
roce vykupovat pozemky, ani v dalším roce 
vystěhovávat lidé. Uběhne ještě mnoho let 
a mnoho vody – bude-li jí na to dost – než 
budou zváženy všechny možnosti, varianty, 
výhody i nevýhody.

Ve fázi, v níž se nyní nalézáme, vytipovaly 
státní podniky Povodí, jako odborní správci 
povodí, dlouhodobě územně hájené lokality, 
které by byly vhodné pro posílení vodních 
zdrojů v regionech, kde se problémy s vý-
skytem sucha již projevují a dají se i nadále 
předpokládat. Dalším kritériem pro tento 
prvotní výběr bylo, aby to byly lokality s co 
nejmenšími střety s různými dalšími zájmy, 
tedy s co nejmenším osídlením, bez vybu-
dované infrastruktury apod. Dvě navržené 
lokality vycházejí z dokumentace „Generel 
území chráněných pro akumulaci povrcho-
vých vod a základní zásady využití těchto 
území“ (Generel LAPV) pořízený v roce 2011 
Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem 
životního prostředí. Další dvě přispívají 
k řešení projevů sucha v povodí Rakovnic-
kého potoka, jsou omezené velikosti a jsou 
doporučeny odbornými studiemi a posudky. 
Jsou to lokality Pěčín (Královéhradecký kraj), 
Vlachovice (Zlínský kraj), Senomaty a Šanov 
(Středočeský kraj).

V případě lokality Pěčín v povodí Labe 
a Vlachovice v povodí Moravy jde o území 
dlouhodobě evidovaná v Generelu LAPV 
v kategorii podpory vodárenských zdrojů 
(v Generelu LAPV zařazeny do skupiny A). 
Další dvě lokality Senomaty a Šanov v po-
vodí Vltavy byly navrženy na základě studie 
a projektu řešícího nedostatek vody v oblasti 
Rakovnicka, která je historicky opakovaně 
zasahovaná suchem a případná výstavba 
vodních nádrží s menším objemem vody by 
v této oblasti vodní zdroje vhodně posílila.

V povodí Ohře zatím není navržena 
vhodná lokalita, ale nelze vyloučit, že bude 

vytipována dodatečně, protože i v tomto 
povodí se nedostatek vody projevuje, a to 
v posledním desetiletí ve srovnání s minu-
lostí poměrně výrazně. To vede na některých 
vodních tocích vodoprávní úřady k vyhlašo-
vání zákazů odběrů povrchových vod.

V povodí Odry se aktuálně o výstavbě 
větších vodních nádrží neuvažuje. Zde je 
nyní třeba vybudovat vodní nádrž, která je již 
v přípravách a má sloužit k zachycení povod-
ňových průtoků, tj. nádrž Nové Heřminovy. 
Tam nyní probíhá fáze majetkoprávního zajiš-
tění dotčených nemovitostí a dalších objektů 
v zátopě nádrže, na kterou bude navazovat 
zahájení samotné stavby s pravděpodobným 
ukončením po roce 2020. Vodní dílo Nové 
Heřminovy s objemem akumulované vody 
zhruba 15 mil. m3 bude plnit přednostně pro-
tipovodňovou funkci, v omezené míře však 
bude využitelné rovněž pro nadlepšování 
průtoků v době sucha. Jeho příprava byla 
zahájena již v roce 1999, s realizací se počítá 
od roku 2020.

Čtyři vytipované lokality
Vytipované místo u obce Pěčín se nachází 
na vodním toku Zdobnice v povodí řeky 
Orlice v územní působnosti obce s rozší-
řenou působností Rychnov nad Kněžnou 
v Královéhradeckém kraji. Prvotní úvahy 
o výstavbě tohoto vodního díla se objevily již 
v roce 1902, přičemž tehdy se předpokládalo 
vybudování nádrže s objemem 65,02 mil. m3 
a zatopenou plochou dosahující téměř 250 ha 
(současná navržená zatopená plocha lokality 
je 80 ha). V zátopě předpokládaného vodního 
díla se nevyskytuje významné osídlení ani 
průmyslové objekty.

Lokalita Vlachovice leží na vodním toku 
Vlára v územní působnosti obce s rozšířenou 
působností Valašské Klobouky ve Zlínském 
kraji. Je tu minimální střet se zástavbou (je 
zde evidováno pouze pět budov k bydlení) 
a technickou infrastrukturou. Z hlediska 
zájmů hájených ochranou přírody a krajiny 
zasahuje lokalita do pěti lokálních bioko-
ridorů a tří lokálních biocenter s výskytem 
některých ohrožených druhů, rozsah zátopy 
byl stanoven s ohledem na zájmy ochrany 
přírody. V územně hájené lokalitě Směrný 
vodohospodářský plán původně předpo-
kládal vodní dílo o objemu akumulace 
58,6 mil. m3 při zatopené ploše 388,5 ha, 
v současném pojetí jde o objem 19,4 mil. m3 
a zatopenou plochu 156 ha.

Lokality Senomaty a Šanov byly navrženy 
na základě výsledků Studie proveditelnosti 

vodních nádrží v povodí Rakovnického poto-
ka a nacházejí se v územní působnosti obce 
s rozšířenou působností Rakovník ve Středo-
českém kraji. Výstupem pilotního projektu 
„Možnosti zmírnění současných důsledků 
klimatické změny zlepšením akumulační 
schopnosti v povodí Rakovnického potoka“ 
(zpracovatel Výzkumný ústav vodohospodář-
ský TGM, v.v.i.) je návrh soustavy vodních 
nádrží v povodí Rakovnického potoka. Pro-
tože navrhovaná malá vodní nádrž v profilu 
„U Senomat“ s navrženým zásobním prosto-
rem zhruba 671 tis. m3 zcela neřeší problema-
tiku, je nutné realizovat vodní nádrž v profilu 
„Nad Šanovem“ na Rakovnickém potoce 
o velikosti zásobního prostoru 544 tis. m3.

Informování a spolupráce 
s veřejností

Jak již bylo řečeno, než bude materiál před-
ložen vládě, zvolilo Ministerstvo zemědělství 
ještě před meziresortním připomínkovým 
řízením poněkud netradiční postup. V době 
od 1. do 19. října 2015 svolalo ve všech 
zmíněných lokalitách jednání s představiteli 
místních samospráv více či méně dotčených 
navrhovanou výstavbou vodních děl, a to za 
přítomnosti zástupců příslušných státních 
podniků Povodí a Ministerstva životního pro-
středí. Na jednáních byly prezentovány hlav-
ní údaje o přípravách a místní představitelé 
byli požádáni o sdělení všech připomínek 
a o dlouhodobou spolupráci na odstraňování 
případných výhrad a námitek. Bylo zdůraz-
něno, že všechny náměty a připomínky se 
budou řešit v přímých jednáních s dotčený-
mi obcemi a s ohledem na jejich oprávněné 
požadavky co se týká související kanalizace 
a další infrastruktury či problémů, které by 
se případně vyskytly. Ve všech lokalitách 
projevili zástupci samospráv pro výstavbu 
i navrhované postupy pochopení.

V některých lokalitách jsou studie provedi-
telnosti již zpracovány, v jiných se dokončují. 
Bude-li vládní materiál přijat, pak podle na-
vrhovaného usnesení budou do dubna příš-
tího roku zpracovány také investiční záměry, 
s nimiž budou místní představitelé rovněž 
seznámeni a mohou se k nim vyjádřit. Také 
Ministerstvo zemědělství bude dál o průběhu 
příprav veřejnost informovat, mj. prostřed-
nictvím časopisu Vodní hospodářství. 

Mgr. Eva Rolečková
vedoucí oddělení správy povodí  

Ministerstva zemědělství ČR
Eva.Roleckova@mze.cz

Expertní činnost při návrhu měrných objektů průtoku odpadních vod, 
kalibrace a kontroly měřících systémů průtoku odpadních vod (zákon 
č.254/2001 Sb.), měření hydraulických veličin v objektech stokové sítě, 
pasportizace objektů na stokové síti a ČOV, měření srážek, odběr vzorků 
odpadních vod, prohlídky stokové sítě i domovních přípojek a vyhledávání 
průběhu kanalizace televizním inspekčním systémem, odborné zpracování 
výsledku. 

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
Pracoviště: Na Rozhraní 1, 180 00 Praha 8

  Ing. Michal Dolejš tel.: 602 278 306, e-mail: michal.dolejs@pvk.cz
  Ing. Petr Sýkora, Ph.D. tel.: 602 667 223, e-mail: petr.sykora@pvk.cz
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Modernizace řídicího systému  
ve vodárně Kværndrup

Řídicí systémy představují nervový systém a „centrální inteligen-
ci“ technologie. Výměna starší generace systému za nový znamená 
časově i finančně náročný proces. Schneider Electric nabízí techno-
logicky vyspělý ePAC systém Modicon M580, který je vhodný nejen 
pro nové projekty, ale také pro efektivní rozvoj již instalovaných 
systémů starší generace. Článek pojednává o realizovaném projektu 
modernizace řídicího systému ve vodárenství.

Nelehká výzva vodárny Kværndrup
Legislativní požadavky na vodárenské společnosti se zpřísňují bez 
ohledu na jejich velikost. To často způsobuje problémy zejména ma-
lým soukromým subjektům, jakým je například vodárna Kværndrup 
na dánském ostrově Funen. Pro vodárnu s omezenými zdroji může být 
finančně náročné provést upgrade řídicího systému tak, aby splňoval 
požadavky na moderní a optimalizované řízení.

Vodárna Kværndrup provozuje pět studní a čtyři čerpadla. Protože 
byl její řídicí systém zastaralý, doporučil Morten C. Jorgensen, elekt-
roinženýr ze společnosti Water Center South (pomáhala Kværndrup 
s procesem modernizace), provést upgrade hardwaru i softwaru.

Modicon M580: výhodné řešení
V minulosti se pro řízení vodárny používal PLC systém Modicon Pre-
mium s inženýrským softwarem PL7, obojí od společnosti Schneider 
Electric. Během modernizace byla tato platforma nahrazena novým 
systémem ePAC Modicon M580 se softwarem Unity Pro V8.0 – rychle 
a s minimální finanční zátěží i provozními riziky.

stávající instalovanou platformu vstupů/výstupů (v/v). Vyhne se 
dodatečným nákladům na výměnu v/v modulů a instalaci dalších 
propojovacích kabelů. Jednoduchost instalace rovněž výrazně omezila 
provozní rizika a zkrátila čas potřebný na přepojení.

„Využili jsme této příležitosti a implementovali několik optimalizač-
ních opatření se zaměřením na energetickou účinnost. Například teď 
v noci, kdy je menší poptávka, snižuje řídicí systém tlak a šetří vodárně 
energii, tedy peníze,“ vysvětluje Jorgensen.

Inovativní systém Modicon M580 od Schneider Electric je první 
PAC na světě, který má Ethernet zabudovaný přímo v systémové 
sběrnici ve svém jádře. To nejen významně zjednodušuje integraci 
zařízení třetích stran, ale především umožňuje dosažení plné trans-
parentnosti na všech úrovních aplikace. Jorgensen nemá o přínosu 
této technologie žádné pochybnosti.

„Vypadá to skvěle,“ říká. „V našich provozech používáme velké 
množství senzorů a měřicích zařízení, takže jejich hlubší integrace 
a větší transparentnost řízení je pro nás velkou výhodou. Další důležitý 
přínos pro vodárenské systémy představuje vyšší úroveň zabezpečení.“

Modernizace vodárny Kværndrup se stala prvním projektem, ve 
kterém Morten C. Jorgensen použil ePAC Modicon M580. Rozhodně 
ale nebude posledním. „Jednotka použitá v Kværndrup pracuje bez-
chybně. Proto jsme hned objednali tři další, které použijeme v našich 
ostatních projektech.“

Stručný přehled přínosů:
• Moderní platforma řízení.
• Úspora času a nákladů díky kompatibilitě se stávajícími v/v systémy.
• Minimalizace rizik – nebylo nutné investovat do nových modulů 

v/v, ani do propojovacích kabelů.
• Nový software Unity Pro podporuje nové platformy Windows.
• Plná transparentnost napříč celou aplikací.
• Snadná integrace měřicích a inteligentních zařízení třetích stran.
• Mobilní aplikace: možnost přístupu přes PC, tablety a chytré tele-

fony.
• Integrované zabezpečení 

Upgrade na ePAC Modicon M580 nabízí vynikající poměr mezi 
cenou a výkonem

„Vždy je třeba najít ten správný poměr mezi cenou a výkonem hard-
waru i softwaru, který řídí čerpadla a sbírá data o kvalitě vody. Pro nás 
bylo optimálním řešením nasazení ePAC Modicon M580 a Unity Pro 
V8.0,“ vysvětluje Jorgensen.

Přínosy přechodu na novou platformu ePAC
Jednu z výhod systému Modicon M580 představuje návaznost 

a možnost propojení na starší generaci Modicon Premium. Zákazník 
může snadno přejít na nový ePAC Modicon M580 a využít přitom 

Software Unity Pro poskytuje možnosti detailní diagnostiky a mo-
nitorování systému i „smart“ přístrojů připojených po ethernetu

Industrial Internet of Things (IIoT) neboli průmyslový internet věcí 
se stal velmi diskutovaným tématem napříč všemi typy médií. Schne-
ider Electric, který se této oblasti věnuje již déle 15 let (vzpomeňme 
koncept Transparent Ready), si zvolil cestu konkrétních počinů. 
Jedním z nich je i výměna PAC a upgrade softwaru – tedy nasazení 
ePAC Modicon M580 a Unity Pro – pro řízení vodárny Kværndrup 
v dánském městě Funen. 

www.schneider-electric.cz
www.schneider-electric.sk 

Vodárnu Kværndrup mohou nyní vzdáleně monitorovat a řídit přes 
PC, tablet nebo chytrý telefon
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Možnosti uplatnění odčitatelné položky na výzkum 
a vývoj ve vodohospodářství

Jana Vlčková, Tomáš Brejcha

Současný trend vývoje vodohospodářství 
se neobejde bez investic do výzkumu, vý-
voje a inovací. Prioritou mnoha podniků 
působících na vodohospodářském trhu je 
právě výzkum a vývoj nových nebo podstatně 
zlepšených technologií, služeb a výrobků, 
přičemž je nutné reagovat na aktuální eko-
nomické i technické požadavky odběratelů 
a uživatelů a současně také měnící se legis-
lativní požadavky na bezpečnost a provoz 
technologií, služeb a výrobků. 

Identifikace aktivit výzkumu 
a vývoje 
Výzkum a vývoj nových nebo podstatně 
zlepšených technologií, služeb či výrobků 
bez pochyb patří mezi dlouhodobé a časově 
náročné činnosti. Nepřímou podporu právě 
takových činností představuje daňový odpočet 
na realizaci projektů výzkumu a vývoje, který 
je legislativně upraven v zákoně č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů, kdy společnosti, pokud 
splní zákonné podmínky, mohou de facto 
vybrané náklady odečíst od základu daně 
dvakrát, jednou jako běžný náklad a po druhé 
jako speciální odčitatelnou položku. V soula-
du s ustanovením zákona o daních z příjmů 
lze tak snížit daňový základ poplatníka až 

o 110 % výdajů vynaložených při realizaci 
výzkumně-vývojových projektů. 

Za aktivity výzkumu a vývoje lze považovat 
nejrůznější činnosti, které daňový poplatník 
v rámci své činnosti vykonává. Podmínkou 
činností výzkumu a vývoje je přítomnost oce-
nitelného prvku novosti a vyjasnění výzkum-
né nebo technické nejistoty bez ohledu na to, 
zda se jedná o aktivity vykonávané v rámci 
podnikatelských aktivit poplatníka. 

Správné a efektivní nastavení systému pro 
uplatnění odčitatelné položky na výzkum 
a vývoj může přinášet daňové úspory opako-
vaně v dlouhodobějším časovém horizontu. 

Aktivity výzkumu a vývoje 
Za činnosti výzkumu a vývoje v oblasti 
vodohospodářství se považují mimo jiné 
matematické nebo fyzikální modelování, jako 
např. vyhodnocování časových řad za účelem 
modelování krátkodobé nebo dlouhodobé 
predikce odběrů či predikce kvalitativních 
parametrů vody. Dále sem patří inteligentní 
dispečink, vývoj a experimenty v oblasti úpra-
vy pitné vody a způsobů čištění odpadních 
vod, experimentální práce, ověřovací práce 
a testování prováděné v rámci technického 
rozvoje. 

Mezi aktivity výzkumu a vývoje může dále 
patřit např. využívání moderních technologií 
(membránové separace, reverzní osmózy 
apod.), vývoj firemního softwaru, technolo-
gického softwaru, vývoj aplikačního softwaru 
pro fakturaci a řada podobných oblastí s čin-
nostmi pokročilého charakteru. 

Uplatnitelné výdaje 
Mezi výdaje, které lze uplatnit v souladu 
s platným zněním zákona o daních z příjmů 
pro účely odpočtu na podporu výzkumu 
a vývoje, patří zejména osobní výdaje na za-
městnance včetně povinných odvodů. Dále 
je do odčitatelné položky na výzkum a vývoj 
možné zahrnout odpisy hmotného majetku, 
provozní výdaje, jako jsou například výdaje 
na materiál, drobný majetek, energie, vodné, 
telekomunikační poplatky či cestovní náklady. 
Uplatnitelnými výdaji jsou rovněž výdaje na 
finanční leasing hmotného movitého majetku 
použitého v rámci činností výzkumu a vý-
voje a rovněž výdaje na služby a nehmotné 
výsledky výzkumu a vývoje pořízené od ve-
řejné vysoké školy nebo výzkumné organizace. 

Společnosti by v rámci svého plánování 
neměli opomenout možnost využití daňového 
odpočtu na výzkum a vývoj jako vhodného 
nástroje k úspoře finančních prostředků, které 
lze dále investovat do svého rozvoje, který 
jim usnadní obstát v konkurenčním prostředí 
vodohospodářského trhu.

Jana Vlčková
Tomáš Brejcha

Deloitte
Nile House

Karolinská 654/2
186 00 Praha 8

tbrejcha@deloitteCE.com

Program podrobné dokumentace bodových zdrojů 
vypouštění odpadních vod v povodí Vltavy  
a jeho využití

Petr Soukup

Správci povodí, státní podniky Povodí, 
vedou, v souladu s ustanoveními vodního 
zákona a navazujících předpisů, evidenci pro-
ducentů odpadních vod spolu s evidencí úda-
jů, které jsou jim tito producenti pro potřeby 
vodní bilance povinni jednou ročně ohlašovat 
prostřednictvím informačního systému ISPOP. 
Evidence je průběžně aktualizována a uži-
vatelsky zdokonalována. Obsahuje rozsáhlý 
soubor údajů, které mohou mít, resp. mají 
široké vodohospodářského využití.

„Historie“ vzniku a obsah  
pasportů ČOV
Údaje z evidence vedené u správce povodí 
Vltavy, státního podniku Povodí Vltavy, byly, 
mimo jiné, podkladem pro hodnocení stavu 
vypouštění odpadních vod z bodových zdrojů 

v povodí vodárenské nádrže Švihov na Želiv-
ce, které bylo součástí periodické zprávy o sta-
vu tohoto povodí. Při zpracování hodnocení 
se ukázalo jako praktické soustředit potřebné 
údaje o zdroji na jednom místě tak, aby byly 
přehledně a pohotově k dispozici. Finálním 
výstupem záměru je jakýsi „životopis“ zdro-
je, který, sice stále pracovně, ale vznešeněji, 
nazýváme pasportem.

Obsahuje tři základní soubory údajů o da-
ném zdroji – údaje z evidence uživatelů vody, 
údaje z monitoringu státního podniku Povodí 
Vltavy a zákonné požadavky na jakost vypou-
štěných odpadních vod stanovené pro danou 
velikost zdroje.

Údaje z evidence producentů odpadních 
vod u ČOV zahrnují identifikační údaje 
čistírny a recipientu, přehled povolení k vy-

pouštění odpadních vod, stanovené limity 
a roční údaje o jakosti a množství odpadních 
vod podle hlášení provozovatelů.

Údaje z monitoringu ČOV provedeného 
vodohospodářskými laboratořemi státního 
podniku Povodí Vltavy obsahují pro každý 
rok a typ odebraného vzorku kromě typu 
vzorku počet odebraných vzorků, zjištěné 
maximální a minimální a vypočtené průměrné 
hodnoty jednotlivých ukazatelů vypouštěného 
znečištění.

Konečně jsou v pasportu uvedeny pro da-
nou velikostní kategorii ČOV a jednotlivé uka-
zatele znečištění hodnoty emisních standardů 
z platného znění nařízení vlády č.61/2003 
Sb. a „dosažitelné hodnoty koncentrací pro 
jednotlivé ukazatele znečištění při použití 
nejlepší dostupné technologie v oblasti zne-
škodňování městských odpadních vod“ (tzv. 
hodnoty BAT) podle téhož nařízení vlády. 

Pasporty ČOV z povodí vodárenské nádrže 
Švihov na Želivce se při hodnocení stavu 
vypouštění odpadních vod z bodových zdrojů 
v tomto povodí osvědčily. Usnadnily např. 
odhalení případů, kdy stejné hodnoty ukaza-
telů se v hlášeních zdroje objevují řadu let po 
sobě, nebo kdy přesně odpovídají stanoveným 
emisním limitům. V současné době proto 
pracujeme na výpočetním programu, který by 
zájemci „na kliknutí“ vygeneroval z přísluš-
ných evidencí pasport žádaného zdroje. Ke 
konci pololetí 2015 bylo v souvislosti s hod-
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noceními ČOV, s vyjádřeními k vodohospodář-
ským záměrům a na vyžádání zatím „ručně“ 
vypracováno 93 pasportů. Z nich je pravidelně 
aktualizováno 40 pasportů ČOV z povodí vo-
dárenské nádrže Švihov na Želivce.

Důvody a obsah „Programu 
podrobné dokumentace bodových 
zdrojů vypouštění odpadních vod 
v povodí Vltavy“
Povodí vodárenské nádrže Švihov na Želivce 
je specifické tím, že do něj spadají pouze dva 
velké zdroje městských odpadních vod – města 
Pelhřimov a Pacov – a ze zbývajících městských 
zdrojů zhruba polovina jsou obce s počtem 
obyvatel menším než 300. Přitom s klesající 
velikostí zdroje roste význam vlivů, které jsou 
rozhodující pro reprezentativnost získávaných 
údajů – místo, čas a četnost odběru vzorků, typ 
vzorků a v neposlední řadě odbornost odebíra-
jícího. S klesající velikostí zdroje klesá i stano-
vená četnost odběrů a kvalifikace odebírajícího; 
z provozních důvodů se vzorky odebírají 
obvykle v dopoledních směnách, kdy u malého 
zdroje je při minimálním průtoku problém vzo-
rek odebrat a jeho vypovídací význam je navíc 
zkreslen malou obsazeností obce v těchto hodi-
nách. To vše se vzhledem k  charakteru povodí 
vodárenské nádrže Švihov zřejmě významně 
podílí na reprezentativnosti údajů hlášených 
z něho do centrálních evidencí.

Podle oficiálních údajů, které jsou o něm 
k dispozici, je v něm stav ve vypouštění od-
padních vod neobyčejně příznivý. Všechny 
evidované ČOV dosahují výsledků výrazně 
lepších, než jsou hodnoty BAT. Ba co více, 
lepších hodnot, než jsou hodnoty BAT, údaj-
ně dosahuje i řada zdrojů, které vypouštějí 
odpadní vody z kanalizace do toku přímo, bez 
čištění. Je však nepravděpodobné, aby 85 % 
zdrojů evidovaných v povodí vypouštělo od-
padní vody v kvalitě lepší, než je dosažitelná 
podle platných předpisů.

Hodnocení stavu v povodí vodárenské 
nádrže Švihov na Želivce prokázalo potřebu 
a účelnost blíže se zabývat vybranými zdroji 
vypouštění odpadních vod. Výsledkem je pro-
gram, jehož konečným cílem je nejen zlepšení 
naší informovanosti o jednotlivých bodových 
zdrojích odpadních vod v povodí Vltavy, ale 
i využití získaných informací ke zlepšení 
stavu ve vypouštění odpadních vod v povodí 
Vltavy obecně.

Program lze rozčlenit do následujících 
kroků – na výběr bodových zdrojů vypouštění 
odpadních vod, u kterých se podle dosavad-
ních podkladů vyskytují věcné a formální pro-
blémy a nesrovnalostmi nebo jde o požadavek 
příslušného závodu, na doplnění informací 
o vytipovaných zdrojích místní prohlídkou, 
na odstranění nejasností, na návrh případných 
opatření, na jeho projednání a na prosazování 
dohodnutých opatření. 

Podrobná evidence bodového zdroje vy-
pouštění odpadních obsahuje jeho pasport, 
orientační vyhodnocení tohoto pasportu, 
fotodokumentaci zdroje a záznam z místní 
prohlídky obsahující popis zdroje a jeho stavu 
včetně návrhu případných opatření. Kromě 
těchto základních součástí dokumentace 
dále zahrnuje místní lokalizaci zdroje, jeho 
dopravní dostupnost, jeho letecký snímek 
z internetu, opatření z Plánu rozvoje vodo-
vodů a kanalizací příslušného kraje a z Plánu 
dílčího povodí, která se ho týkají, hodnocení 

příslušného vodního útvaru v Plánu dílčího 
povodí a počet obyvatel zdroje podle ČSÚ 
(Českého statistického úřadu).

Dosavadní průběh programu 
V době od zahájení programu (poslední čtvrt-
letí 2012) do konce prvého pololetí tr. (tj. 2015) 
jsme provedli celkem 46 rekognoskací čistíren 
odpadních vod a založili jejich podrobnou 
evidenci. Šlo převážně (cca v 75 %) o ČOV 
malé a střední do velikosti 10 000 připojených 
obyvatel. Z toho bylo 9 rekognoskací zkušeb-
ních, resp. ověřovacích, zbývající byly již 
„na ostro“. Výběr ČOV vyplýval z aktuálních 
interních požadavků. V podstatě komplexně 
jsme se zabývali zdokumentováním význam-
ných, resp. významnějších ČOV v povodí 
řek Malše, Lomnice a Skalice, které spadají 
do působnosti závodu Horní Vltava státního 
podniku Povodí Vltavy.

Záznamy z rekognoskací mají stabilní 
strukturu, která umožňuje, aby ji „vyplnil“ 
přiměřeně zasvěcený pracovník v rozsahu, 
který mu umožňují jeho znalosti a zkušenosti 
a podklady, které má k dispozici. Má 7 částí:
• celkové informace o zdroji a ČOV – např. 

o počtu obyvatel lokality, o počtu obyvatel 
připojených na kanalizaci a ČOV a o trendu 
jejich vývoje, o typu čistírny, o jejím zatížení 
a o vypouštěném znečištění, o dojmu, jakým 
čistírna působí;

• informace o jednotlivých částech a objektech 
ČOV – jejich popis včetně popisu jejich 
stavu v době rekognoskace a případného 
návrhu na jeho zlepšení;

• informace a komentář k výsledkům ČOV 
– srovnání výsledků provozovatele s emis-
ními limity, hodnotami BAT, výsledky 
monitoringu státního podniku Povodí Vl-
tavy a stavem zjištěným při rekognoskaci 
čistírny;

• závěr – stručné shrnutí předchozího;
• souhrn doporučení k jednotlivým částem 

a objektům ČOV, k jejímu provozu a sledo-
vání;

• souhrn doporučení pro potřeby státního 
podniku Povodí Vltavy k tomu, co z hlediska 
jeho zaměření a předmětu činnosti je třeba, 
resp. vhodné sledovat.
Souhrn doporučení pro „naše“ potřeby 

obdrží pochopitelně „náš“ závod, do jehož 
působnosti čistírna spadá. U celkového 
souhrnu doporučení jsme se po váhání nad 
nejvhodnějším využitím rozhodli ho zasílat 
příslušnému technologovi provozovatele na 
vědomí jako neoficiální pracovní materiál 
k případnému využití. Chceme tím zachovat 
věcný, technický a subjektivní charakter pře-
daných sdělení a námětů, nezkomplikovaných 
jejich objektivizací a byrokratickými postupy.

Některé obecné informace, 
poznatky a doporučení
Kromě tří byly všechny navštívené a zdoku-
mentované ČOV obecní, resp. městské. Až na 
výjimky jejich provoz zajišťují specializované 
podniky VaK (ze 70 %), které se zabývají 
správou a provozem vodovodů a kanalizací. 
Výjimkami byly případy, kdy podnik VaK je 
zároveň vlastníkem i provozovatelem ČOV 
nebo si obec, resp. podnik, provoz „své“ čis-
tírny zajišťují vlastními silami. 

Příjemným překvapením bylo, že v 75 % 
případů byl vizuální stav čistírny příznivý, 
tj. dobrý nebo velmi dobrý. Špatný byl u ně-

kolika malých čistíren. Ukázalo se, že fyzický 
stav čistírny závisí především na jejím stáří, 
stavebním provedení a použitých materiálech. 
Obsluha čistírny ho může pozitivně nebo ne-
gativně ovlivnit, ale ne zcela změnit.

Obdobně příznivě jako vizuální stav 
čistírny dopadlo i srovnání údajů o kvalitě 
vypouštěných odpadních vod, které nám 
hlásí provozovatelé, s hodnotami ukazatelů 
uvedenými v našich předpisech (nařízení 
vlády č. 61/2003 Sb. v platném znění) jako 
„dosažitelné hodnoty koncentrací pro jednot-
livé ukazatele znečištění při použití nejlepší 
dostupné technologie v oblasti zneškodňování 
městských odpadních vod“ (tzv. hodnotami 
BAT). Téměř u 90 % čistíren jsou hlášené 
hodnoty lepší, často i výrazně. Údaje jsou při-
tom ve skoro 80 % případů v přijatelné shodě 
s výsledky „našeho“ monitoringu. Ve stejném 
počtu případů (80 %) byla hlášená kvalita 
odtoku čistírny v přiměřené shodě s vizuálním 
dojmem při naší návštěvě.

Uvedená zjištění doporučujeme hodnotit 
střízlivě, protože věrohodnost výsledků závisí, 
jak již bylo uvedeno, na místě, čase a četnosti 
odběru vzorků, typu vzorků a zejména na 
kvalifikovanost odebírajícího, protože špatně 
odebraný vzorek znehodnotí veškeré další 
navazující činnosti.

Cca 70 % pasportizovaných ČOV mělo 
předepsáno sledování typem vzorku A (dvou-
hodinovým směsným vzorkem získaným 
sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu 
v intervalu 15 minut) s četností nejčastěji 4x, 
resp. 12x za rok. Z organizačních důvodů se 
většina těchto odběrů zřejmě uskutečňuje 
v dopoledních směnách, v době, kdy mají 
menší čistírny minimální, prakticky neodebí-
ratelný přítok, tedy i odtok. V takovém případě 
se skutečný odtok zpravidla supluje odběrem 
z hladiny dosazovacího prostoru, což ovšem 
nemusí být totéž.

Vybavenost i malých ČOV k měření průto-
ku je dobrá. Čím menší je však čistírna, tím 
obtížněji se volí vhodné měrné zařízení, které 
by bylo schopno zachytit a správně stanovit 
i její minimální přítoky.    U malých čistíren 
je tendence vybudovat měrný objekt bez re-
lativně drahého přenosového, záznamového 
a vyhodnocovacího zařízení. Takto okleštěný 
měrný objekt je však u malých čistíren s vel-
kým kolísáním průtoků a s neměřitelnými 
přítoky prakticky nevyužitelný, bezcenný.

U dodatečně instalovaných „provizorních“ 
měrných zařízení se často nerespektují pod-
mínky jejich aplikace a získávané údaje jsou 
pak nesprávné a zavádějící.

Častým případem je vysoká teoretická 
spotřeba vody na obyvatele připojeného na 
čistírnu, která vyplývá z údajů provozovatele 
čistírny o množství zneškodňovaných od-
padních vod a o počtu připojených obyvatel. 
U všech ČOV, nejen u těchto případů, dopo-
ručujeme srovnat údaje měrného zařízení 
čistírny se spotřebou pitné vody obyvatel, 
kteří jsou na čistírnu připojeni. Velký rozdíl 
může totiž signalizovat nejen nedostatky 
v měření množství odpadních vod, ale může 
také indikovat např. průnik balastních vod do 
kanalizace a jeho velikost.

Způsob sledování ČOV nebyl předmětem 
dosud provedených rekognoskací čistíren. Do 
budoucna ho tam ale chceme zařadit, resp. se 
jím zabývat samostatně. Že to bude mít smysl, 
dokazují výše uvedené poznatky.
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Tam, kde jsou součástí čistírny stabilizační 
nádrže, doporučujeme sledovat jakost odpad-
ních vod před i za nádrží, resp. nádržemi.

Pro dovážené odpadní vody by měl být 
na ČOV vybudován dostatečný akumulační 
prostor tak, aby nebyly vypouštěny na čis-
tírnu přímo z dopravního prostředku, ale 
řízeně obsluhou čistírny. Místo vypouštění, 
a tedy i manipulace s dováženými vodami, by 
mělo být pohotově vizuálně kontrolovatelné. 
V kaž dém případě by dovážené odpadní vody 
měly být vypouštěny až za oddělovačem před 
čistírnou, aby se eliminovalo nebezpečí jejich 
odlehčení přímo do toku.

Z hlediska správců povodí a vodních toků 
jsou nejrizikovějšími objekty ČOV oddělovače 
před čistírnou, které jsou nutnou součástí 
skladby ČOV tam, kde je přívodní kanalizace 
jednotná. Z pasportizovaných ČOV na ni 
bylo připojeno cca 60 %. Je otázkou, do jaké 
míry je předčasné odlehčování přiváděných 
odpadních vod (ať už špatným návrhem, pro-
vedením a údržbou oddělovače nebo provozní 
manipulací) příčinou zjišťované velmi dobré 
až vynikající účinnosti hodnocených ČOV. 
Problematické odlehčení před čistírnou se 
vyskytovalo u poloviny navštívených čistíren, 
které jím byly vybaveny.

K případné účelové nebo neúmyslně ne-
vhodné manipulaci přímo „vybízí“ sestava 
– oddělovač před čistírnou, stavítko přítoku 
na čistírnu, ručně stírané česle. 

Objekt oddělovače před čistírnou bývá často 
koncipován také jako vypínací objekt ČOV. 
Uzávěr hrazení přítoku do čistírny bývá ale 
téměř pravidelně využíván také k regulaci pří-
toku čistírny. Správně by však měl mít pouze 

dvě polohy – plně otevřeno, nebo zavřeno. 
Je-li už nutné s ním přítok čistírny regulovat, 
měl by být vybaven nemanipulovatelným 
záznamem, kdo, kdy, jak a jak dlouho s uzá-
věrem manipuloval včetně záznamu výchozí 
a konečné polohy uzávěru.

S klesající velikostí ČOV klesá také četnost 
výskytu strojně stíraných česlí. Ekonomicky, 
konstrukčně i pocitově to je pochopitelné, 
funkčně ale nevhodné. Trvalá obsluha je 
u malých ČOV nejen nereálná, ale také zbyteč-
ná, pokud je ovšem zajištěno vyklízení česlí. 
Pozdě vyklizené česle mohou být příčinou 
vzdutí přítoku čistírny a jeho předčasného 
odlehčování v oddělovači před čistírnou. 
Proto by i malé čistírny s přívodní jednotnou 
kanalizací a odlehčením měly být vybaveny 
strojními česlemi s vyklízením ovládaným 
automaticky podle hladiny před nimi.

Odtokové vybavení (přepadové hrany, žlaby) 
objektů ČOV, ze kterých může odpadní voda 
odtékat přímo do toku (např. oddělovače před 

i v ČOV, průtočné dešťové zdrže, dosazovací 
nádrže) je třeba pečlivě čistit od zachycených, 
resp. usazených nečistot a udržovat je čisté.

Závěrem
Popsaný program není základem, ale nad-

stavbou standardní činnosti správce povodí, 
státního podniku Povodí Vltavy. Jeho rozsah je 
možné a nutné modifikovat podle aktuálních 
personálních, kapacitních a časových možnos-
tí. Rádi bychom však, aby nejen pomohl zpřes-
nit náš přehled o bodových zdrojích odpadních 
vod, které je vypouštějí do námi spravovaných 
vodních toků, ale aby také pomohl identifikovat 
skutečné nebo potenciální závady ovlivňující 
předměty naší správy a byl podkladem pro 
hledání způsobu jejich odstranění. 

Ing. Petr Soukup
Povodí Vltavy, státní podnik
Holečkova 8, 150 24 Praha 5

petr.soukup@pvl.cz

V nakladatelství InTech vyšla kniha Research 
and Practices in Water Quality, edited by Teang 
Shui Lee, ISBN 978-953-51-2163-3, 270 str., DOI: 
10.5772/59298.

V knize je i kapitola 11: Water Quality of Agricultural Drainage 
Systems in the Czech Republic – Options for Its Improvement 
od autorů Petra Fučíka, Antonína Zajíčka, Renaty Duffkové 
(všichni VÚMOP, oddělení Hydrologie a ochrana vod) a To-
máše Kvítka (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 
Zemědělská fakulta).

vh 12/201520



� Dispečerský systém pro vodárenství

� Zpracování projektové dokumentace

� Kompletní dodávka řídicího systému

� Dodávka motorické elektroinstalace

� Realizace na více než 2500 objektech

GDF spol s. r. o.
Mostkov 28

788 01 Oskava
tel.: 583 301 811

gdf@gdf.cz
www.gdf.cz



Závěry a doporučení účastníků konference „Mokřady 
v zemědělské krajině: současný stav a perspektivy 
v Evropě“, České Budějovice, 11.–16. října 2015

Konferenci pořádalo Ministerstvo životního 
prostředí ve spolupráci s partnerskými orga-
nizacemi: ]ihočeskou univerzitou v Českých 
Budějovicích a Výzkumným ústavem rostlinné 
výroby, v. v. i. jako součást předem definované-
ho projektu ,,Ochrana, výzkum a udržitelné vy-
užívání mokřadů České republiky“, 
financovaného z norských fondů 
v programovém období 2009- 2014. 
Konference je zároveň příspěvkem 
České republiky k plnění usnesení 
Ramsarské úmluvy č. VIII. 34 Ze-
mědělství, mokřady a vodní zdroje.

Mokřady patří k nejvíce ohroženým ekosys-
témům na Zemi; v některých oblastech, pro 
které máme data, byly zaznamenány od roku 
1700 až 80% ztráty mokřadů. Úbytek mokřadů 
je především důsledkem rozvoje zemědělství1, 
nepřímo pak růstu populace a ekonomického 
rozvoje. V oblastech s nejdelší historií inten-
zivního zemědělského hospodaření byl tlak 
na mokřady největší. Mezi tyto oblasti patří 
i evropský region. Tento nepříznivý průběh 
degradace a ztráty mokřadních biotopů se 
pravděpodobně urychlí v důsledku klimatic-
kých změn. 

Přesto stále platí, že v mnohých částech 
světa jsou mokřady, a z nich zejména říční 
nivy, významným zdrojem obživy. Především 
drobní zemědělci a samozásobitelé využívají 
mokřady k rybolovu a pěstování některých 
důležitých plodin. Navíc mnohé tradiční 
způsoby hospodaření využívají také produkci 
člověkem vytvářených mokřadů, jako jsou 
mokré louky, rýžoviště a rybníky. 

Uvědomění si důležitých ekosystémových 
funkcí a služeb mokřadů na jedné straně, 
a významné úlohy zemědělství pro zabezpe-
čení potravin na straně druhé, byly podně-
tem k uspořádání konference. Ta se hlavně 
zaměřila na hledání cest k integraci mokřadů 
do intenzivně využívané zemědělské krajiny 
v evropském regionu. Konference se zúčastnilo 
více než 170 účastníků z 20 zemí. Mezi účast-
níky byli vědci a další odborníci zaměření na 
ekologii jednak mokřadů, jednak zemědělské 
prvovýroby, a také pracovníci státní správy se 
zaměřením na ochranu přírody a zemědělství. 

Jednání konference bylo rozděleno do 
šesti tematických sekcí, jež dospěly k těmto 
závěrům:

1. Voda a klima: Základním předpokladem 
k dosažení udržitelného hospodaření v krajině 
je pochopení zásadní úlohy koloběhu vody. 
Výzkumy i praktické zkušenosti prokazují, 
že výpar z mokřadní a jiné zapojené vegetace 
dostatečně zásobené vodou má příznivý vliv 
na klimatické podmínky. Mokřady rovněž při-
spívají k retenci vody v krajině a omezují kolí-
sání průtoků v tekoucích vodách. Proti tomu 
odstranění přirozené vegetace a velkoplošné 

1  The Millennium Ecosystem Assessment, 2005

odvodňování zemědělského půdního fondu 
výrazně omezuje schopnost krajiny zadržovat 
vodu. Současně se zvýšeným povrchovým 
odtokem vody anebo jejím průsakem vzrůstá 
intenzita odnosu rozpuštěných i nerozpust-
ných látek včetně rostlinných minerálních 

živin, a tím klesá půdní úrodnost. 
Mnohé projekty prezentované na 
konferenci potvrdily, že zachy-
cování srážkové vody a podpora 
obnově přirozené vegetace vedou 
velice rychle (i za méně než deset 
let) k obnově základních funkcí 

krajiny. K zajištění udržitelného rozvoje země-
dělského hospodaření je třeba bezodkladně: 
•	 Obnovit v zemědělské krajině na vhodných 

místech trvale zapojený přirozený rostlinný 
kryt včetně vegetace mokřadů. Omezuje se 
tak přehřívání krajiny za dne a její výraz-
né ochlazování v noci (sluneční energie 
je v procesu evapotranspirace vázána do 
vodní páry a uvolňuje se jako teplo při její 
kondenzaci na chladných površích anebo 
v atmosféře).

•	 Docílit zvýšení obsahu půdní organické 
hmoty (humusu) pomocí zvýšené půdní 
vlhkosti, zpomalující její mineralizaci.

•	 Omezit ztráty živin z půdy (prostřednictvím 
jejich vazby na organické a hydrofilní anor-
ganické půdní částice).
2. Biodiverzita: Globální, regionální a míst-

ní výzkumy ukázaly, jaký vliv má zvolený 
způsob zemědělského hospodaření na bio-
diverzitu (druhovou pestrost) mokřadních 
rostlinných a živočišných společenstev. Na 
konferenci bylo prezentováno několik příkla-
dů dobré zemědělské praxe, které podtrhly 
nutnost vysoké úrovně znalostí o managemen-
tu a obnově mokřadů, podporujících jejich 
biodiverzitu. Tyto příklady demonstrovaly 
následující skutečnosti:
•	 Některé tradiční zemědělské praktiky, včet-

ně produkce rýže, soli a ryb, mohou zacho-
vávat značnou biodiverzitu mokřadních 
společenstev. 

•	 Obnova mokrých luk a návrat k jejich 
tradičnímu obhospodařování jsou nutnou 
podmínkou pro záchranu populací někte-
rých ohrožených druhů živočichů a rostlin. 

•	 Mokřady vznikající na orné půdě mohou vý-
znamně přispět k úspěšné reprodukci popu-
lací ohrožených rostlinných a živočišných 
druhů (zejména ptáků). V zájmu ochrany 
některých druhů je vhodné zachovávat jistý 
stupeň opakované disturbance (narušení 
stavu) prostředí. 

•	 V mnoha případech se prokázalo, že některé 
změny způsobu hospodaření měly příznivý 
dopad jak na biodiverzitu, tak na zvýšení 
zemědělské produkce (např. zimní zapla-
vování rýžovišť). Tyto vzájemné přínosy je 
třeba dále studovat a podporovat.

3. Obnova a zakládání mokřadů: Účastníci 
konference došli k názoru, že je k dispozici 
dostatek vědeckých podkladů a znalostí po-
třebných pro obnovu mokřadů. Na základě 
bohatých zkušeností s obnovou mokřadů 
předložili tato doporučení: 
•	 Každému projektu obnovy mokřadního 

biotopu musí předcházet jasná formulace 
cílů obnovy a stanovení indikátorů, podle 
nichž bude úspěch projektu hodnocen (in-
dikátory musí být měřitelné).

•	 Cílem projektů obnovy má být obnova 
fungujícího ekosystému. Vzhledem k často 
výrazně změněným výchozím podmínkám 
prostředí není zpravidla vhodné usilovat 
o návrat k původnímu stavu.

•	 Při přípravě každého projektu obnovy je 
třeba vzít v úvahu dostupná technická řeše-
ní, obnovovací schopnost samotné přírody 
a výši dostupných finančních zdrojů. 

•	 Součástí každého projektu obnovy by měl 
být monitorovací program, zahrnující 
monitorování stavu ekosystému jak před 
zahájením, tak po ukončení projektu ob-
novy. Náklady na monitoring je vždy třeba 
zahrnout do celkových nákladů na realizaci 
každého projektu obnovy.

•	 Rozhraní mezi ekosystémy (ekotony) jsou 
důležitá místa pro specifické ekosystémové 
procesy a zpravidla se vyznačují velkou 
druhovou rozmanitostí. Projekty obnovy 
by se měly soustředit na jejich obnovu (ze-
jména na rozšiřování rozhraní mezi vodou 
a souší).  

•	 Při obnově či zakládání nových mokřadů je 
třeba si uvědomit i možná nebezpečí, např. 
riziko zvýšené predace lososího plůdku 
v nově vytvořených stojatých vodách (je-
zerech) na tocích, nebo riziko uvolňování 
dostupného fosforu z anaerobního dna po 
zaplavení zemědělské půdy bohaté na fosfor. 
4. Úloha mokřadů při odstraňování ze-

mědělského plošného znečištění: Současná 
vědecká literatura dokládá, že mokřady jsou 
většinou schopny vázat či transformovat velká 
množství chemických látek pocházejících 
z bodových či rozptýlených (difuzních) zdrojů 
znečištění. Z jednání konference vyplynuly 
tyto závěry: 
•	 Umělé mokřady jsou vhodným prostředím 

pro retenci (zachycování) znečišťujících 
látek (polutantů) a rostlinných živin rozpuš-
těných ve vodě nebo vázaných v půdních 
částicích smývaných ze zemědělských 
pozemků, anebo obsažených v drenážních 
vodách. Ukázalo se, že i mokřady vytvořené 
pro jiné účely – např. ochranu biodiverzity 
– jsou účinné též v retenci živin. 

•	 Účinnost mokřadů v zadržování rostlin-
ných živin je možno dále zvýšit pečlivým 
výběrem umístění umělého mokřadu 
v půdním bloku či povodí; vhodné je např. 
umístit umělý mokřad při vyústění drená-
žích vod. 

•	 Mokřady jsou schopny eliminovat také 
pesticidy. Je však zatím k dispozici jen ně-
kolik málo studií, které sledovaly účinnost 
retence pesticidů v reálném provozu umě-
lého mokřadu. Pro některé typy pesticidů 
existují data pouze z jediného sledování či 
získaná pouze za experimentálních podmí-
nek. K celkovému vyhodnocení schopnosti 
mokřadů eliminovat pesticidy je třeba získat 
data z více studií a v provozních podmín-
kách. 
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5. Paludikultura: Paludikulturou rozumíme 
zemědělské nebo lesnické využívání znovu 
zavodněných rašelinišť a dalších mokřadů. 
Hlavním cílem paludikultury je zamezit ztrá-
tám organické hmoty z půd, které jsou na ni 
bohaté a v nichž by se v důsledku odvodnění 
organická hmota rychle rozkládala. Paludi-
kultura také zvyšuje schopnost zemědělských 
oblastí zadržovat vodu. Na základě současné 
úrovně znalostí a praktických zkušeností 
účastníci konference konstatovali: 
•	 Pilotní studie ukázaly, že paludikultura 

může být zisková, zejména se to týká pro-
dukce energetických plodin a sena. Nic-
méně je třeba uskutečnit další velkoplošné 
demonstrační projekty.

•	 Plodiny potenciálně vhodné pro pěstování 
v paludikultuře pro potravinářské, pícninář-
ské i technické využití v klimatických pod-
mínkách evropského regionu existují. Další 
výzkum musí vyhodnotit jejich šlechtitelský 
a tržní potenciál, a také vyvinout potřebnou 
agrotechniku a sklizňové technologie. 

• Sklízení biomasy ze znovu zavodněných 
eutrofních mokřadů, přirozených i umě-
lých, poskytuje kromě cenných surovin také 
filtrační (ekosystémovou) službu tím, že se 
do biomasy plodin poutají rostlinné živiny, 
čímž se omezí živinová zátěž podzemních 
a povrchových vod.

•	 Zájmy ochrany přírody a životního pro-
středí jsou v případě střetu nadřazeny zá-
jmům rozvoje paludikultury. Ta je vhodná 
pro využívání podmáčených nebo mělce 
zaplavovaných zemědělských pozemků. 
Jako taková by měla být zahrnuta do agro-
-environmentálních opatření. Nikdy se pro 
paludikulturu nesmějí využívat nedotčené 
nebo jen mírně narušené mokřady.
6. Legislativa a zemědělská politika ve 

vztahu k mokřadům a zapojení zemědělců 
a ostatních dotčených stran do ochrany 
a obnovy mokřadů v zemědělské krajině: 
Základním předpokladem úspěšné ochrany 
a rozumného využívání mokřadů na zeměděl-
ských pozemcích je porozumění příslušným 
socio-ekonomickým vztahům. Na základě 
přednášek a následné diskuse, účastníci kon-
ference předložili tato doporučení: 
•	 Je třeba, aby legislativní a exekutivní orgány 

na evropské i národní úrovní uplatňovaly 
při ochraně mokřadů v zemědělské krajině 
holistický (celostní) přístup.

•	 Národní programy by měly být v souladu 
s evropskými podpůrnými směrnicemi nebo 
podle nich doplněny.

•	 Finanční prostředky je třeba přidělovat na 
programy a projekty s jasnými cíli a umož-
ňovat jejich střednědobé financování (v ho-
rizontu alespoň 5 let).

•	 Vlastníci půdy a zemědělci jsou pro úspěš-
né začleňování mokřadů do zemědělské 
krajiny klíčovými hráči. Jejich aktivity mo-
hou být vhodně podporovány a doplňovány 
místními obyvateli a nevládními organiza-
cemi. Ty se mohou podílet na managementu 
konkrétních mokřadních lokalit, případně 
též zajišťovat jejich monitoring. 

•	 Komplexní pozemkové úpravy se osvědčily 
jako účinný nástroj, schopný zajistit vhodné 
využívání půdního fondu, včetně mokřad-
ních lokalit v zemědělské krajině. 

•	 Informace o úloze mokřadů v zemědělské 
krajině a příklady jejich funkčního začle-
nění do ní je třeba šířit mezi zemědělci 
a ostatními majiteli a uživateli zemědělské-
ho půdního fondu. 

Obecné závěry
Rozumné a udržitelné využívání, obnova 
a zakládání mokřadů v intenzivně zemědělsky 
využívané krajině jsou přínosné i pro součas-
nou zemědělskou praxi: 
•	 Mokřady jsou schopny zabezpečit současné 

potřeby zemědělství – zlepšit schopnost ze-
mědělské krajiny zadržovat vodu a pomalu 
ji uvolňovat do prostředí a účinně odstra-
ňovat znečištění pocházející ze zemědělské 
výroby. 

•	 Mokřady dále nabízejí velký potenciál pro 
rozvoj nových pěstebních a zpracovatel-
ských technologií. 

•	 Mokřady tlumí extrémy klimatu na lokální 
až regionální úrovni. Současně jsou zdrojem 
biodiverzity na úrovni jak druhů, tak bio-
topů a obecně na ekosystémové a krajinné 
úrovni.

•	 Některé mokřady jsou vhodnými místy pro 
rekreaci a sportovní aktivity. 

•	 Ztrátu mokřadů může do jisté míry kom-
penzovat jejich obnova. Je však třeba si 
uvědomit, že obnova mokřadů je velice 
drahá oproti jejich ochraně. Dosažení cí-
lového ekologického stavu obnovovaného 
mokřadu může vyžadovat i několik dese-
tiletí. 

Konečné znění závěrů konference zpraco-
vali členové vědeckého výboru konference 
ve složení:

Francisco A. Comín 
Instituto Pirenaico Ecologia-CSIC 

Zaragoza, Španělsko

Hana Čížková 
Jihočeská univerzita  

v Českých Budějovicích

Martina Eiseltová 
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 

Praha-Ruzyně

Max Finlayson 
Charles Sturt University 

Albury, Austrálie

David Harper
Leicester University, Velká Británie

Jean Jalbert
Station biologique de la Tour du Valat

 Arles, Francie

Jan Květ
Jihočeská univerzita  

v Českých Budějovicích

Bent-Lauge Madsen
emeritní pracovník  

National Agency of Forest  
and Nature, Dánsko

Jan Pokorný
Enki, o.p.s., Třeboň

Peter Pouplier
Ministry of the Environment, Dánsko

Karin Tonderski
Linköping University, Švédsko

Libuše Vlasáková
Ministerstvo životního prostředí ČR

Jan Vymazal
Česká zemědělská univerzita v Praze

Wendelin Wichtman,
Greifswald University, Německo

Přednáší David Harper, University of Leicester, Velká Británie, 
diskutují Jan Pokorný (Enki Třeboň) a Wilhelm Ripl z Rakouska 
(emeritní prof. Technické Univerzity Berlín)

Jean Jalbert, ředitel Station biologique de la Tour du Valat, Francie, 
mezi posluchači
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Zahraniční členové vědeckého výboru mezinárodní 
konference „Mokřady v zemědělské krajině: Současný 
stav a perspektivy v Evropě“ odpovídají na otázky 
Vodního hospodářství

Profesor Wendelin Wichtmann působí na 
univerzitě Ernsta Moritze Arndta a v nadaci 
Michaela Succowa v Greifswaldu v Německu. 
Je předním odborníkem na setrvalé využívání 
mokřadů na organických půdách a průkopní-
kem paludikultury, tj. zemědělství na zamok-
řených půdách.

Profesor David Harper je emeritním pro-
fesorem na univerzitě v Leicesteru ve Velké 
Británii. Věnuje se zejména udržitelnému 
hospodaření s vodními zdroji, mj. v povodí 
jezera Naivasha v Keni. 

Doc. Karin Tonderski je akademickou 
pracovnicí na univerzitě v Linköpingu ve 
Švédsku. Dlouhodobě se zabývá studiem 
záchytu a transformace minerálních živin 
v přirozených a umělých mokřadech. 

Profesor Max Finlayson v současnosti pů-
sobí jako ředitel Ústavu pro zemi, vodu a spo-
lečnost (Institute for Land, Water and Society) 
na univerzitě Charlese Sturta v Austrálii a jako 
člen Výboru pro vědecko-technické otázky 
Ramsarské úmluvy. Je celosvětově uznávaným 
odborníkem na ekologii a setrvalé využívání 
mokřadů. Má rozsáhlé mezinárodní zkuše-
nosti s řešením problémů znečišťování vody, 
vlivů těžby a zemědělství, invazních druhů, 
klimatické změny a významu mokřadů pro 
lokální populace a lidskou společnost. 

Stránský: Jaké jsou podle Vás příčiny toho, 
že ve většině zemí Evropy se nedaří naplňovat 
požadavky Rámcové směrnice o vodách na 
dobrý chemický a ekologický stav vodních 
útvarů?

Wendelin Wichtmann, DE: Německé úřa-
dy zpočátku Rámcovou směrnici o vodách 
podcenily. Nyní je Německo s plněním svých 
závazků ve skluzu. 

David Harper, UK: Ve Spojeném království 
se nedaří plnit závazky Mezinárodní směrnice 
o vodách, protože vodní toky jsou zde inten-
zívně obhospodařovány s cílem zajistit urbán-
ní rozvoj a potřeby zemědělství, nikoli udržet 
zdraví vodních ekosystémů. Většina vodních 
toků nesplňuje podmínky Rámcové směrnice, 
protože jsou zregulovány a znečištěny toxic-
kými látkami a nadměrným přísunem živin. 

Karin Tonderski (SE): Existuje několik 
důvodů: 

i) Původní časový harmonogram pro do-
sažení dobrého ekologického a chemického 
stavu vod byl nerealistický, protože mnohá 
nápravná opatření přinášejí viditelný účinek 
až po desítkách let. 

ii) V oblastech s intenzívní zemědělskou 
a lesnickou produkcí pravděpodobně nikdy 
nebude dosaženo dobrého ekologického 
stavu podle současných kritérií, protože 
vysoká intenzita produkce vždy ovlivňuje 
vodní ekosystémy. Ovšem je možné podstatně 

zlepšit ekologický stav vodních toků, pokud 
se zohledňuje přínos ekosystémových služeb 
poskytovaných rybníky a mokřady. Třeboňská 
pánev je dobrým příkladem oblasti, která má 
velký potenciál pro spolupráci různých sku-
pin uživatelů území (stakeholders), při níž 
lze s využitím mokřadů a rybníků dosáhnout 
dobrého ekologického stavu vodních útvarů 
i v intenzivně využívané krajině.

iii) Podle Rámcové směrnice je „podpora 
a účast společnosti podmínkou pro ochranu 
vod a pro identifikaci problémů i vhodných 
opatření pro jejich řešení včetně nákladů. Bez 
účasti společnosti nemohou regulační opat-
ření uspět.“ Podle mého názoru většina zemí 
dosud nemá vhodné nástroje, jak motivovat 
společnost, a mj. i proto je zavádění účinných 
opatření velmi pomalé. Vhodná motivační 
opatření (např. platby za ekosystémové služby 
jako je biodiverzita, ochrana před povodněmi, 
rekreace, ochrana kvality vody) jsou v součas-
nosti teprve předmětem výzkumu. 

iv) Co se týče šíření potenciálně škodlivých 
chemických látek, nezbytnou podmínkou 
k dosažení cílů Rámcové směrnice je podstat-
ně snížit jejich užívání. Zvyšování povědomí 
o tomto problému představuje vážnou výzvu, 
na niž, jak se zdá, dosud nejsme připraveni.

Stránský: Jaká opatření by se měla přijmout, 
aby se tato situace změnila?

Wendelin Wichtmann, DE: Potenciální 
opatření pro zlepšení ekologického stavu 
vodních útvarů jsou více méně známa, ale 
často dosud nejsou uváděna v praxi. Plošné 
znečišťování povrchových a podzemních 
vod zemědělstvím pravděpodobně nemůže 
být dostatečně omezeno postupy samotného 
zemědělství. Aby se omezilo látkové znečiště-
ní vodních toků, jezer a moří, musí se zavést 
ochranná pásma podél vodních toků a další 
technická opatření, jako např. umělé mokřady 
a paludikultura.

David Harper, UK: Společnost musí vnímat 
ekologické zdraví vodních toků jako prioritu 
před zemědělstvím a urbánním rozvojem, 
nikoli jako nepříjemný „přívažek“ jako dosud. 

Karin Tonderski (SE): i) Je třeba si uvědo-
mit, že některé vodní útvary pravděpodob-
ně v dohledné době nedosáhnou dobrého 
ekologického stavu, a redefinovat cíle tak, 
aby lépe zohledňovaly geologické podmínky 
a potřeby společnosti. ii) Co se týče problé-
mů s eutrofizací, je třeba změnit perspektivu 
vnímání a místo pouhé kontroly znečišťování 
se zaměřit na recyklaci živin. Znalosti o recy-
klaci živin je třeba šířit mezi zemědělskými 
hospodáři a obcemi, resp. vlastníky domů zod-
povědnými za vypouštění živin do vodotečí. 

Stránský: Pro sladkovodní útvary je problé-
mem ani ne tak dusík jako fosfor. Kde hledat 
jeho hlavní původ (zemědělci, ČOV, rybáři)? 

Wendelin Wichtmann, DE: Významná je 
eroze ze zemědělských půd, která může být 
minimalizována pouze omezeními ve vyu-
žití zemědělské půdy na svazích a širokými 
ochrannými pásy podél vodotečí.

David Harper, UK: Všudypřítomným zdro-
jem znečištění v nížinách jsou malé čistírny 
odpadních vod v obcích a špatně udržované 
septiky. Odtoky z podniků jsou dobře zmapo-
vány a kvantifikovány, ale odtoky ze septiků 
nikoli. Intenzivní zemědělství často vytváří 
bodové znečištění, zejména z jednotek živo-
čišné výroby a klíčových míst cestních sítí 
,jako jsou např. mosty nebo vjezdy. Difuzní 
znečištění z aplikace hnojiv a pastvy je široce 
rozšířené, ale obtížně kvantifikovatelné. 

Karin Tonderski (SE): Ze způsobu využití 
území a geologických dat a dále z informací 
obcí o kanalizačních sítích a jejich stavu je 
obvykle možné přibližně určit, kteří uživatelé 
území jsou významnými znečišťovateli, aniž 
by bylo třeba řešit, kdo z nich je znečišťova-
telem č. 1. Příspěvek různých znečišťovatelů 
ovšem může silně kolísat mezi roky např. 
proto, že půdní eroze závisí na počasí a volbě 
plodin a za extrémních meteorologických 
událostí (např. povodní) se může fosfor uvol-
ňovat ze zásob, např. ze sedimentů. Při snaze 
nalézat efektivní řešení, jak zlepšit účinnost 
využití fosforu a minimalizovat jeho dopad 
na vody, je nesmírně důležitá komunikace 
mezi různými hospodářskými sektory. Úlohou 
vodohospodářské správy a dalších státních 
institucí je tyto diskuse iniciovat a usměrňo-
vat. Souhlasím s principem „kdo znečišťuje, 
ať platí“, ovšem tento princip je v praxi těžko 
použitelný pro plošné znečištění různého 
druhu (jak živinami, tak potenciálně škodli-
vými látkami).

Stránský: K trvalé udržitelnosti přispívá 
i recyklování vody. Současná naše právní 
úprava však použití odpadních vod k závla-
hám zakazuje. Přesto jsou snahy odpadní vody 
k závlahám použít. Jaká je v této oblasti praxe 
u vás, případně jaký máte na věc Vy názor?

Wendelin Wichtmann, DE: Měli jsme 
možnost využít předčištěnou odpadní vodu 
pro opětovné zatopení odvodněného rašeli-
niště (společně s dalšími zdroji vody), ovšem 
pouze po dobu několika měsíců. Ačkoli voda 
procházející rašeliništěm měla lepší kvalitu 
než voda protékající hlavním kanálem, úřady 
nedovolily odpadní vodu využívat dlouho-
době, protože se obávaly znečištění svrchní 
vrstvy podzemní vody. A to přesto, že tato 
vrstva podzemní vody sytí zmíněné rašeliniště 
(jen její množství není dostatečné pro jeho 
opětovné zavodnění). 

David Harper, UK: Ve Spojeném království 
jsou zkušenosti s využitím odpadních vod pro 
závlahy zanedbatelné. 

Karin Tonderski, SE: V některých přípa-
dech se předčištěná odpadní voda využívá pro 
zavlažování jak obilovin, tak energetických 
plodin. Před zavlažováním musí být tato voda 
dále upravena, např. ponecháním v zásobních 
nádržích po dobu delší než 6 měsíců. Povo-
lení se udělují jednotlivě případ od případu. 
V projektu se musí prokázat, jaká opatření jsou 
přijata pro ochranu podzemních vod (pokud 
jsou využívány zásobní nádrže), pro lidské 
zdraví atd. prostřednictvím hodnocení vlivu 
na životní prostředí – stejně jako u jakýchkoli 
jiných projektů s možným dopadem na životní 
prostředí. 
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Max Finlayson, AU: Nemohu odpovídat na 
otázky o legislativě, ale obecně vzato bychom 
měli hledat možnosti, jak recyklovat vodu 
a využívat tento zdroj co nejlépe. Jistěže se 
naskytnou limity, ale jsme dostatečně inteli-
gentní, abychom si je uvědomili a zajistili, aby 
se voda využívala bezpečně. 

Stránský: Myslím si, že systém dotací z EU 
neslouží podpoře trvale udržitelného roz-
voje, ale podpoře sociální stability a hlavně 
podpoře podnikatelské lobby. Příkladem je 
podpora technických plodin (řepka, kukuřice 
do bioplynek…). Kdyby se spočítal LCA (life 
cycle assesment) a započítaly se negativní 
externality, musely by tyto plodiny podle mého 
vyjít jako silně ztrátové z hlediska energetické, 
ekonomické i ekologické bilance. Jaký je Váš 
pohled na dotace zemědělské produkce v Evro-
pě? Bylo by podle Vašeho názoru lepší, kdyby se 
dotace dávaly na pole, která zůstanou ladem 
nebo která jsou hnojena biologickými hnojivy?

Wendelin Wichtmann, DE: Dotace jsou 
přidělovány plošně bez ohledu na kvalitu 
obhospodařované půdy. Na vysoce úrodných 
půdách dotace nejsou zapotřebí, protože pro-
dukce plodin je zisková. Na méně úrodných 
půdách (jako např. na písčitých nebo rašelin-
ných) dotace nepodporují způsob hospoda-
ření vhodný pro danou lokalitu, ale ve svém 
důsledku vedou k degradaci půd a znečištění 
vod. Kontroly podmíněnosti (Cross Compli-
ance) a pravidla ozeleňování (greening) tomu 
nedokážou zabránit. 

David Harper, UK: Zemědělské dotace ve 
Spojeném království obecně podporují součas-
ný společensko-politický stav, kdy se vlastníci 
půdy snaží maximalizovat zisk bez ohledu na 
životní prostředí. Pokud zemědělské dotace 
přinášejí zisk, jsou všichni spokojeni. Vlastníci 
zemědělské půdy jsou v těsném vztahu se sou-
časnou konzervativní vládou, takže v nejbližší 
budoucnosti lze jen těžko očekávat změnu. 

Karin Tonderski, SE: Podle mě by bylo 
úžasné, kdyby zemědělci, rybáři a lesní hospo-
dáři při své činnosti kromě produkce potravin, 
dřeva či bioenergie zohledňovali též další 
ekosystémové hodnoty (takové, kterých si lidé 
doopravdy váží). Pokud by dotace byly založe-
ny na péči o všechny hodnoty, které různé pro-
dukční systémy poskytují, otevřelo by to úplně 
nové možnosti pro dlouhodobý setrvalý rozvoj 
v Evropě. Mohl by se tak stimulovat také vývoj 

inovativních postupů zemědělského a vodního 
hospodářství. Tento přístup by ovšem zname-
nal zásadní změnu v systému zemědělských 
dotací (nebo možná i jejich odstranění). 

Za současné situace by zemědělské dotace 
mělo dostávat (a také dostává) ekologické 
zemědělství. Jsem přesvědčena, že vhodné 
využívání národních environmentálních 
programů v rámci dotačních systémů může 
motivovat zemědělce, aby ochraňovali, ob-
hospodařovali a vytvářeli na své půdě cenné 
ekosystémy, jako např. mokřady nebo rybníky. 
Také by se měla podporovat kombinace pro-
dukčního zemědělství s péčí o další hodnoty 
jako např. ochranou biodiverzity.

Max Finlayson, AU: Pokud se rozhodneme 
pro systém dotací, můžeme jej využívat také 
k podpoře diverzity přístupů k zemědělství, 
včetně podpory biodiverzity. Potřebujeme 
ukázat, jaký přínos tyto alternativní přístupy 
přinášejí biodiverzitě i lidské společnosti, 
a podporovat jejich rozvoj, zejména na lokální 
úrovni. 

Stránský: Je současné intenzivní zeměděl-
ství založené na velkých lánech, těžké technice 
a umělých hnojivech a biocidech slučitelné 
s ideou návratu mokřadů do krajiny? 

Wendelin Wichtmann, DE: Není.
David Harper, UK: Není.
Karin Tonderski, SE: V principu ano, ne-

vidím v tom žádný nepřekonatelný problém. 
Existují příklady majitelů velkých území, 
kteří jeho část vyčlenili pro tvorbu mokřadů 
– to ovšem vyžaduje, aby hodnota těchto eko-
systémů byla uznávána v celospolečenském 
měřítku a respektována státními orgány. Také 
dotační systémy by měly ve větším měřítku 
podporovat vývoj tímto směrem.

Max Finlayson, AU: Intenzivní zemědělství 
má za cíl produkci s co nejmenšími náklady 
a nerespektuje společenské nebo ekologické 
hodnoty. Pravděpodobně se rozhodneme 
obětovat některá území intenzivní produkci. 
Ovšem současně bychom měli více oceňovat 
méně intenzivní způsoby hospodaření, které 
umožňují zachovat nebo obnovit biodiverzitu 
území včetně mokřadů. Také bychom si měli 
uvědomovat přidanou hodnotu, kterou tento 
přístup přináší společnosti. Je třeba vzít v úva-
hu etické hledisko a hledisko lidského zdraví. 
Pro lidské zdraví je lepší zdravá krajina. To je 
známo, ale zdá se, že společenské hodnoty 

mají menší váhu než zisk z intenzivní pro-
dukce. Cenu za nezdravé prostředí pak ovšem 
platí celá společnost.

Stránský: Z přednášek jsem nabyl dojmu, že 
jsou mezi odborníky známy příčiny současné 
krize krajiny, jsou i známy postupy, jak a co 
dělat. Myslím si, že ale politikové ani občané 
na ta doporučení nebudou slyšet, že by to bylo 
drahé, neefektivní, neziskové… a že snad ně-
kdy v budoucnu. Řídí se oním: Po nás potopa 
nebo sucho… Jak vy to vidíte?

Wendelin Wichtmann, DE: Lze ukázat, že 
opatření pro redukci znečištění z intenzivní 
zemědělské výroby a revitalizace mokřadů se 
vyplatí, pokud se kromě ceny hospodářských 
plodin započítá hodnota dalších ekosysté-
mových služeb. Existuje několik přímých 
i nepřímých metod jejich oceňování. 

David Harper, UK: Pokud správně pou-
žíváme slova jako „drahý“, „neefektivní“, či 
„ztrátový“, pak snadno zdůvodníme řešení, 
která navrhujeme pro současnou krizi hospo-
daření na půdě. Nicméně politikové tato slova 
nepoužívají v jejich skutečném významu; 
např. „efektivitou“ je míněna produkce urči-
té plodiny v tunách na hektar, nikoli poměr 
vstupu a výstupu.

Karin Tonderski, SE: Domnívám se, že tako-
vé argumenty jako „neefektivní“ či „ztrátový“ 
vyplývají z našeho tradičního uvažování o hos-
podářství jako o různých sektorech, které mezi 
sebou dosud příliš nekomunikují. Například 
v mnoha zemích dosud není běžné, že by vodo-
hospodáři diskutovali se zemědělci nebo lesní-
ky o možnostech, jak zajistit kvantitu či kvalitu 
vody. Např. ve Švédsku jen málokdy města 
a obce vedou dialog s vlastníky zemědělské 
půdy v horních částech povodí či producenty 
vodní energie, aby nalezli řešení problémů 
spojených se záplavami. Obrovský potenciál 
pro řešení společných problémů spočívá ve 
volbě vhodných způsobů využití půdy, ale to 
vyžaduje nové modely rozhodování. 

Dobrým příkladem efektivity ve vztahu 
k položené otázce je fakt potvrzený řadou 
odborných studií, že tvorba mokřadů v krajině 
může být ekonomicky efektivním řešením pro 
omezení obsahu živin ve vodotečích. 

Max Finlayson, AU: Souhlasím s tím, že 
naši odborníci mají rozsáhlé vědomosti o pří-
činách a důsledcích změn prostředí a mohou 
přispět znalostmi a doporučeními, jak nepří-
znivé změny v mnoha případech omezovat. 
Nejsem si ale zcela jist, zda těmto znalostem 
dobře rozumí široká veřejnost či politikové, 
kteří jsou spíše ovlivňováni bezprostředními 
ekonomickými faktory nebo volebními pro-
gramy. Potřebujeme efektivněji šířit vědecké 
poznatky a upozorňovat veřejnost na dlouho-
dobé náklady spojené s degradací životního 
prostředí a na skutečnost, že tyto náklady 
zaplatí společnost jako celek. Naši přední 
vědci by si měli vzít šíření těchto informací za 
své. A novináři jim v tom mohou významně 
pomoci.

Ing. Václav Stránský

Děkuji respondentům za čas a úsilí, které 
věnovali odpovědím na mé otázky, a najmě 
děkuji paní profesorce Haně Čížkové za 
překlad otázek i odpovědí. Budu potěšen, 
pokud článek inspiruje naše čtenáře k vy-
jádření vlastních zkušeností a názorů. Rádi 
je otiskneme.Jak dopadly mokřady v zemědělské krajině… (foto V. Stránský)
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Průběh a závěry konference Vodní nádrže 2015

Dušan Kosour

V letošním roce proběhl již třetí ročník vo-
dohospodářské konference Vodní nádrže. Konal 
se ve dnech 6. a 7. října v Brně a hostil více než 
200 účastníků.

Témata konference byla již tradiční – z tech-
nických témat se objevily správa vodních 
nádrží, jejich technický stav, protipovodňové 
funkce a manipulace, z témat limnologických 
byly prezentovány zejména problémy s eutro-
fizací nádrží, zdroje a transport živin v jejich 
povodích, eroze a její vliv na nádrže i krajinu, 
projekty na zlepšení vody a znečištění vodních 
zdrojů cizorodými látkami. Novým tématem 
se stalo sucho, což bylo po uplynulém letním 
období velmi aktuální.

Program konference
Konference byla zahájena příspěvky, které se 
právě sucha dotýkaly. Zástupci Vysokého učení 
technického v Brně ukázali možnosti lepšího 
řízení vodních nádrží v obdobích sucha za 
použití simulačního modelu využívajícího 
metodu Monte Carlo. Velmi pěkný příspěvek dr. 
Rožnovského z Českého hydrometeorologického 
ústavu pak ukázal, že prvotní problém sucha se 
neodehrává v nádržích, ale už v krajině. Vodu je 
potřeba zadržet již tam. Zdravá krajina s rozum-
ným hospodářstvím je pro hospodaření s vodou 
klíčová. Kritériem, které hodnotí zásobení kraji-
ny vodou, pak může být vláhová bilance.

V bloku věnovaném technickému stavu ná-
drží byly představeny nové a zajímavé metody, 
jak řešit průsaky hrází nebo jak navrhnout 
změny u bezpečnostních přelivů nádrží. Hosté 
ze Slovenského vodohospodárskeho podniku 
představili obrazně i doslova pohnutou historii 
hráze vodárenské nádrže Hriňová a prof. Broža 
přednesl úvahu o potřebách naší společnosti 
s ohledem na stávající i budoucí vodní nádrže.

V dalších částech se těžiště přesunulo 
k erozi, sedimentům a péči o krajinu. Přednáš-
ky zástupců Výzkumného ústavu meliorací 
a ochrany půdy a Českého vysokého učení 
technického byly věnovány erozi a eroznímu 
odnosu živin, což je další z intenzívních pro-
blémů současnosti. Dr. Weigelhofer, zástupkyně 
WasserCluster Lunz, následně ukázala, jak 
fungují toky v zemědělské krajině Rakouska 
a jak lze důvtipnými experimenty ověřit jejich 
retenční schopnost. Velice přínosnou prezen-
taci přivezl na konferenci dr. Potužák z Povodí 
Vltavy, který ukázal, jak lze těžit sedimenty 
rybníků a připravit je pro návrat na zeměděl-
ské pozemky, odkud z největší míry pocházejí. 
Se svými kolegy využil velice perspektivní 
technologii odvodňovacích vaků. Kolegové 
z HBÚ Akademie věd ČR poté předvedli vý-
sledky z analýz sedimentů vybraných českých 
i moravských nádrží, které zkoumali za použití 
gelových minipeeperů umožňujících analýzu 
složení pórové vody sedimentu s rozlišením na 
milimetry hloubky substrátu.

Nejobsáhlejší blok byl zaměřen na eutrofi-
zaci nádrží, transport a zdroje živin. Ve třech 

navazujících přednáškách byl představen 
nedávno dokončený přeshraniční projekt, 
jehož cílem bylo zejména prozkoumat zdroje 
fosforu v povodí nádrže Vranov a procesy 
v nádrži samotné. Podrobným monitoringem 
a bilančním modelem zde bylo prokázáno, že 
komunální znečištění představuje 70 % všech 
zdrojů celkového fosforu a že čištění odpadních 
vod v rakouské části území je výrazně kvalit-
nější než v ČR. Na základě toho bylo užitečné 
vyslechnout příspěvek navazující, který před-
nesl pozvaný host z rakouského Ministerstva 
zemědělství ing. Überreiter. Rakouský host 
ukázal úroveň napojení obyvatelstva a čištění 
odpadních vod v zemi jižních sousedů a vy-
světlil strategii odkanalizování v oblasti jezer. 
Z českého bilančního modelu i jeho přednášky 
bylo jasné, že náš cíl v povodí Vranova, tedy 
napojení téměř všech obyvatel na ČOV a účin-
nost odstraňování fosforu na všech ČOV nad 
90 % je již v rakouské části povodí realitou.

Perfektní ukázku podrobné bilanční stu-
die zaměřené na povodí nádrže prezentoval 
doc. Hejzlar z HBÚ Akademie věd ČR, který 
se s kolegy zaměřil na odpadní vody v povodí 
Lipna a eutrofizační účinnost fosforu z těchto 
zdrojů. Přes zlepšení koncentrací celkového 
fosforu v hlavním přítoku zůstává Lipenská 
nádrž eutrofním systémem. Požadovanými 
opatřeními jsou odstraňování fosforu na ČOV 
v povodí s 99% účinností, revize dešťových 
odlehčení na kanalizacích s případným budo-
váním dešťových zdrží eliminujících odlehče-
ní, snížení splachů z pastvin a dalších úniků 
ze živočišné výroby a omezení vnosu živin 
masovým vnaděním při sportovním rybolovu. 
Alternativou k dokonalému čištění odpadních 
vod v povodí je výstavba kruhového kanalizač-
ního sběrače, který by sváděl všechny odpadní 
vody pod nádrž. Právě toto řešení se používá 
u jezer v Rakousku.

Závěr prvního dne byl opět ve znamení 
živin. Ing. Rocha, portugalská zástupkyně 
Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, 
prezentovala na konferenci aplikační limity 
jednotlivých evropských zemí pro dusík a fos-
for v zemědělství. Kolegyně v krátkosti předsta-
vila i fosforové a živinové platformy vznikající 
v některých státech. Tyto platformy mají za 
cíl podporovat informovanost, spolupráci 
a pokrok v redukci používání živin a jejich 
recyklaci. Přehledem dění kolem fosforu na-
vázal dr. Duras z Povodí Vltavy, který seznámil 
posluchače s aktuálními tématy a problémy, 
které hýbou Evropou.

Druhý den byl zahájen prezentacemi eutro-
fizace nádrží. Kolegové z Povodí Ohře ukázali 
studii mapující zdroje znečištění v povodí ná-
drže Stanovice, která byla vytvořena za použití 
metodiky z pera Mgr. Rosendorfa a jeho kolegů 
z Výzkumného ústavu vodohospodářského 
TGM (VÚV). Velice zajímavý problém přednesl 
Mgr. Dobiáš z Povodí Vltavy, který se svými 
kolegy uskutečnil a vyhodnotil kampaň nad 

VN Švihov, v jejímž povodí došlo k výraznému 
zvýšení přísunu živin kvůli rekonstrukci ČOV 
Pelhřimov. V rámci kampaně bylo mimo jiné 
použito i automatické vzorkování, které se uka-
zuje jako nezbytné při podrobném sledování 
povodí. Autosamplery s velkým prospěchem 
použil ve výše uvedené vranovské studii i Mgr. 
Fiala z VÚV.

Další příspěvek z Povodí Ohře poukázal na 
problém klecového chovu ryb, konkrétně jeho 
dopad na kvalitu nádrže Nechranice.

V jediném příspěvku bloku zaměřeném na 
vodohospodářské plánování nás Mgr. Opat-
řilová z VÚV zasvětila do problematiky silně 
ovlivněných vodních útvarů.

Poslední blok byl věnován dalším problé-
mům, kterým čelíme na vodárenských a re-
kreačních nádržích. Mgr. Pumann ze Státního 
zdravotního ústavu referoval o problémech 
s vymezováním koupacích oblastí v ČR, při 
kterých se často naráží na protichůdné zájmy. 
Nedořešeno zůstává např. zavádění koupa-
cích oblastí na produkčních rybnících. Velmi 
přínosný příspěvek měl rovněž doc. Adámek 
z ÚBO Akademie věd ČR, který se pokusil 
zhodnotit rybářské využití koupacích vod 
právě s ohledem na možný vliv tohoto hospo-
daření na kvalitu vody.

V pokračování závěrečného bloku byly 
diskutovány další polutanty, které kromě 
živin zhoršují využití zejména vodárenských 
nádrží. Dr. Liška z Povodí Vltavy uvedl příspě-
vek shrnující výsledky monitoringu farmak 
v povrchových a odpadních vodách a dr. Kodeš 
z ČHMÚ prezentoval screening více než 300 
emergentních polutantů, který byl proveden 
pomocí pasivních vzorkovačů.

Závěry konference
Z živé diskuse, která mnoho přednášek prová-
zela, je zřejmé, že většina problémů spojených 
s vodními nádržemi a jejich povodím přetr-
vává. Neustále se potýkáme s nadměrným 
přínosem živin do našich nádrží, včetně stále 
zmiňovaného fosforu. Jeho snižování v našich 
povrchových vodách je naprosto nedostatečné 
a proces zlepšování je zdlouhavý. Tam, kde 
existuje snaha o jeho redukci, narážíme na ne-
překročitelný strop uměle vytvářený současnou 
legislativou. Toto bylo diskutováno již na minu-
lé konferenci a za dva roky se nic nezměnilo. 
Pokud budou hodnoty BAT bránit ve zvyšování 
účinnosti odstraňování fosforu na čistírnách, 
nepohne se péče o vodní prostředí z místa. Pří-
klad prezentovaný rakouským hostem je podle 
mne naprosto srozumitelný. Příklady máme 
i v ČR. Některé obce dokáží vypouštět odpadní 
vody s fosforem o koncentraci 0,3 mg/l, protože 
mají zájem na kvalitě vod v regionu. Jiné obce, 
přestože mají k dispozici stejnou technologii, 
splňují pouze limity BAT a není momentálně 
žádný legální nástroj, jak s nimi pohnout. Hod-
noty BAT v současné podobě použité  v čes-
kém vodním právu jsou nejen překonané, ale 
v mnoha reálných případech i škodlivé. Bez 
rozumné novelizace nařízení vlády č. 61/2003 
Sb. přichází naše snahy o zlepšení vody vniveč.

Názorový střet nepulsuje pouze kolem 
limitů pro fosfor, ale i kolem samotného 
smyslu a účelu vodních nádrží. Není tím 
myšlena (doufám) naše konference, ale nádrže 
přehradní, zejména ty výhledové. Jisté je, že 
každá nová nádrž je zcela zásadní změnou 
krajiny s nevratnou destrukcí původních 
biotopů. Na druhou stranu je rovněž jisté, že 
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vodu zadrženou v nádržích budeme potřebovat 
stále – a v budoucnu pravděpodobně ještě více 
než dnes. Pokud se ale tak zásadní akce, jako je 
výstavba nových vodních děl, má uskutečnit, 
musí se tak dít na základě celospolečenského 
konsensu. Musí být prokazatelné, že nová ná-
drž nebude vzhledem k bilanci živin v daném 
místě jen extrémně drahou pěstírnou na sinice. 
Takových nádrží máme dost a česká společnost 
vyvíjí velmi nepřesvědčivé snahy o jejich zlep-
šení. V případě těchto nádrží se nezdá, že by 
se naše společnost chovala jako někdo, kdo má 
nouzi o vodu. Zcela jisté naopak je, že odborný 
konsensus nevznikne na základě vzájemné ne-

vraživosti a neochoty k dialogu mezi limnology 
a vodohospodáři. Také v tom vidím v českém 
vodním hospodářství velkou rezervu.

Abych byl na závěr optimistický: Pílí něko-
lika kolegů se podařilo rozpohybovat snahu 
o založení fosforové platformy v České repub-
lice. Platforma by měla sdružovat jednotlivce 
i organizace, kteří dokáží přispět k aktivitám 
v oblasti recyklace fosforu, cirkulární ekonomi-
ky a redukce toků fosforu napříč společností. Je 
jisté, že práce bude mnoho. Z nejbližších mož-
ností, jak ovlivnit ztráty fosforu a zároveň jak 
zabránit jeho vstupu do vod, je chystaná změna 
poplatkové vyhlášky a příslušné části vodního 

zákona. Spolu se zmíněnou změnou BAT je to 
jedna z nutných cest, po které musíme projít, 
abychom přestali mrhat fosforem a z obtížného 
odpadu a látky devastující naše vody z něj opět 
udělali to, čím vždycky býval – vzácnou suro-
vinu, kterou nutně potřebujeme pro přežití.

Celý sborník konference lze v elektronické 
podobě stáhnout ze stránek http://vodninadrze.
pmo.cz. Na webu jsou k dispozici i jednotlivé 
prezentace přednášejících autorů.

Mgr. Dušan Kosour
Povodí Moravy, s.p.

K diskusi o BAT

Dušan Kosour

Dávkování síranu železitého do Svratky v ústí do Brněnské nádrže – nouzové řešení následků 
nedokonalého odstraňování fosforu na čistírnách v povodí. Srážení přímo do toku je velice 
drahé a z principu nikdy nemá takovou účinnost, jaké lze dosáhnout na čistírně

Nedostatečné odstraňování fosforu na 
čistírnách odpadních vod v ČR prokazatelně 
neumožňuje dosáhnout dobrého stavu vod, 
jak jej definuje např. příloha 2 nařízení vlády 
61/2003 Sb. V konkrétním případě povodí 
Brněnské údolní nádrže byla zpracována 
podrobná bilanční studie, která mimo jiné 
obsahovala možné budoucí scénáře rozvoje 
území. Ani teoretický scénář, který by počítal 
s výstavbou kanalizace a ČOV ve všech obcích 
v povodí (kromě nejmenších osad) a s chemic-
kým srážením fosforu na všech těchto ČOV 
dle současných BAT, by nezabránil projevům 
eutrofizace, a tudíž by nevedl k dosažení 
dobrého stavu vody v nádrži. Z tohoto pohle-
du je zřejmé, jak nepoužitelné jsou současné 
hodnoty BAT a jak protichůdně v praxi působí 

jejich přítomnost v současném znění nařízení 
vlády. Příklad Brněnské nádrže potvrzují 
i další studie, které nechalo zpracovat Povodí 
Moray, s.p., jde o studie nádrží Dalešice a Vra-

nov. Obdobný výsledek mají i studie jiných 
řešitelských týmů v ČR. Při použití současné 
legislativy prostě NELZE dosáhnout požado-
vaného stavu vod. 

Nad Brněnskou nádrží je čištění odpadních 
vod suplováno dávkováním koagulantu přímo 
do přítoku, což je vysoce neefektivní způsob, 
vzhledem k naředění a k nepravidelnostem 
průtoků i koncentrací fosforu. Přitom se jedná 
o tu stejnou látku, kterou by bylo možno 
jednoduše a s větší účinností dávkovat přímo 
na čistírnách!

Mgr. Dušan Kosour
Povodí Moravy, státní podnik
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Nejčastější bludy v čištění odpadních vod

Karel Plotěný

Úvod
Stejně jako v každém oboru, tak i ve vodním 

hospodářství vznikají a šíří se neřízeně para-
digmata (těžko uchopitelný pojem), „šinky“ 
(vymyšlený pojem – viz přednášky firmy 
GrowJOB Institute [1] a jejich výraz pro obec-
ně uznávaný mylný názor) nebo také „bludy“ 
(nepravdivé a nevyvratitelné přesvědčení 
založené na nesprávném odvození závěru ze 
zevní reality). Vedle toho pak ještě existují 
podvody, kde šíření dezinformace je cílené 
(definice podvodu ze zákona: Kdo sebe nebo 
jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, 
využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné 
skutečnosti a způsobí tak na cizím majetku 
škodu… dopustí se podvodu.). Pachatel 
podvodu se v jednání s obětí může dopustit 
následujících způsobů jednání:
• lstí vyvolá omyl oběti, kterého následně 

zneužije;
• zneužije omylu oběti, ve kterém se již v té 

době nachází;
• při jednání s obětí úmyslně zamlčí podstat-

né skutečnosti, s jejichž znalostí by se oběť 
rozhodla jinak.
Protože si nedovolím odhadnout, nakolik 

je šíření vodohospodářských nepravd úmy-
slné (tedy nakolik jsou výše uvedené pojmy 
synonyma), budu používat pojem „šink“ – 
který, dohodněme se, zahrnuje mylné názory 
vzniklé úmyslně i neúmyslně a má k sobě 
zpracovanou i celou teorii, jak vzniká.

Cílem příspěvku je nejprve teoreticky uká-
zat mechanismus vzniku šinků, dále zmínit, 
proč přežívají, co brání v jejich vymýcení 
a kudy by mohla vést cesta k jejich odstranění. 
Závěrem si na praktických případech z oboru 
ukážeme, že i ve vodním hospodářství to není 
neobvyklý jev a jak by mohl konkrétně fungo-
vat mechanismus jejich eliminace.

Hned na začátku se přiznám, že vychá-
zím po stránce teoretické z informací, které 
jsem získal na seminářích a stránkách firmy 
GrowJob [1] a v knížce Konec prokrastinace 
[3]. Souhlasím s nimi skoro na 100 % a jen 
se je v tomto příspěvku snažím aplikovat na 
obor vodní hospodářství a některé jevy v něm.

Proč šinky vznikají?
To, proč šinky vznikají, je důsledkem něko-

lika obecně známých efektů:

Efekt nepořádku
Všeobecně je šířeno mnoho neověřených 

informací, které obsahují nepodložená tvrze-
ní, polopravdy a chybí k nim kontext, z něhož 
vyplývá, za jakých podmínek jsou fakta prav-
divá. A tak není divu, že téměř ke každému 
tématu je možné nalézt informace prosazující 
zcela opačné názory. 

Příklad z vodního hospodářství: lze se 
setkat s tvrzením, že lapák tuků je schopen 
dosahovat hodnot EL do 50 mg/l, ale už chybí 
informace o tom, že to platí za předpokladu, 

že EL jsou v neemulgovaném stavu. U jiného 
sdělení, že odlučovač lehkých kapalin byl ově-
řen a dosahoval hodnot 0,05 mg/l NEL, chybí 
informace, že to bylo na lokalitě, kde žádné 
znečištění nebylo nebo nestačilo dotéct bě-
hem zkoušky až k odtoku z nádrže, která byla 
naplněna na začátku pokusu čistou vodou.

Efekt rozhodovací paralýzy
V moři dostupných informací je možné 

nalézt o každém tématu tolik zdrojů, že je pro 
člověka téměř nemožné je všechny prostudo-
vat. Čím více máme dostupných možností, tím 
složitější je si vybrat:
• čemu věřit,
• do čeho investovat čas,
• podle čeho se rozhodovat?

Tento fakt má za následek tzv. rozhodovací 
paralýzu – nedokážeme se rozhodnout, a proto 
neučiníme nic. Ve výsledku nám to bere ener-
gii a přináší nejistotu a pochyby.

I to je ve vodním hospodářství obvyklý stav 
– nejvíce informací a i agresivní forma, jakou 
jsou podávány, nás nejvíce tlačí k poslouchání 
informací, které poskytují obchodníci. Dříve 
si většina lidí myslela, že co bylo v televizi, je 
pravda. Dnes člověk povědomě bere za pravdu 
to, co slyšel nejvíckrát: např. ČOV bez kalové-
ho prostoru nezapáchá, a tak není třeba odvě-
trání. Kal v domovních ČOV nevzniká, proto 
není potřeba kalový prostor. Fosfor v domovní 
ČOV zmizí, přestože nám nějak nesedí látková 
bilance a zákon zachování hmoty platí jen 
pro velké čistírny. Mohli bychom pokračovat!

Vznik mylných informací
Část mylných informací určitě vzniká účelo-

vě. Je ale s podivem, kolik mylných informací 
v historii vzniklo na základě nedostatečného 
předávání informací a předjímání. Lidé si pro-
stě něco domysleli, poslali dál a ono se to stalo 
pravidlem. Často jde o šíření očekávaného 
(ale ještě neověřeného) výsledku nebo toho, 
co bychom si přáli, aby výsledkem nějakého 
činění nebo experimentu bylo. Často stačí jen 
náznak, který je dezinterpretován – ten se pak 
mnohdy šíří dál takovým způsobem, že i sami 
původci, když se později s deformovaným 
názorem potkají, jsou zděšeni.

Jmenujme tvrzení např. o bakteriocidních 
účincích titanové běloby (přecenění jevu pro 
denní světlo); o čistírnách, u kterých nevzniká 
kal (nepochopený princip denitrifikace, nebo 
princip úbytku kalu ve vztahu ke stáří kalu); 
o vegetačních ČOV s horizontálním průtokem 
odstraňujících dusík (viz vliv rostlin na proces 
čištění a probíhající nitrifikace na kořenech).

Fata morgana
Opravdu může člověk „vidět“ to, co si přeje 

vidět, i když to oko vidí jinak? Ve sportu, např. 
biatlonu, je známou skutečností, že dobrý stře-
lec nezasáhne terč a přitom si je jistý, že mířil 
do černého, ránu „nestrhl“, náboj neselhal, 

„odhled“ byl v pořádku, vítr nefoukal, viditel-
nost byla dobrá a přitom šla rána (nebo i více 
ran) mimo cíl. Navíc střelci zrovna velice zá-
leželo na tom, aby nechybil. Nabízí se jediné 
vysvětlení: střelec příliš chtěl uspět, a proto 
jeho přání ovlivnilo myšlenkové pochody 
natolik, že mozek mylně vyhodnotil signál oka 
jako dobrý a dal pokyn k výstřelu [2].

Právě to se asi stává při šíření nepravdivé 
informace o nějakém jevu – např. o vlastnos-
tech ČOV. Mám vlastní zkušenost s plíšky 
v Rakousku, kde se několik roků ve velkém 
prodávaly plíšky s informací, že zabezpe-
čují denitrifikaci v septicích. Dokonce prý 
plíšek vhozený do septiku měl ten septik 
nitrifikovat!? Zajímavostí je, že kupující byli 
i po prokázaných výsledcích přesvědčení, že 
jejich čistírny fungují mnohem lépe, jen se to 
neprojevilo v rozborech. Totéž platí u nás ve 
vztahu k horizontálně protékaným kořenovým 
čistírnám – z deseti navštívených nefungovala 
ani jedna, ale o všech si starostové obcí mys-
leli, že fungují dobře. To, že jsou na povrchu 
žabince, nevadilo, naopak prý to tak má být.

Efekt informační propasti
Dalším důsledkem našeho zahlcení in-

formacemi je rozšiřování tzv. informační 
propasti. Informační propast je rozdíl mezi 
tím, co víme (informacemi) a tím, co víme 
a reálně používáme (znalostmi). Mnoho z nás 
má dostupnou spoustu informací, ale reálně 
se podle nich nechová. V okamžiku, kdy dě-
láme rozhodnutí, si na tyto informace prostě 
nevzpomeneme nebo je nedokážeme zahrnout 
do řešení zvažovaného problému. Takovéto in-
formace nám tedy nejsou k užitku. Vzniká tak 
rozdíl mezi nejnovějšími vědeckými poznatky 
a tím, co se reálně používá v praxi; prohlubuje 
se nesoulad mezi teorií a praxí. 

Například – většina pracovníků vodopráv-
ních úřadů ví, že rozpustnost ropných látek 
ve vodě je v jednotkách miligramů na litr. 
A přesto klidně požadují ve svých rozhodnu-
tích dosažení hodnot 0,05 mg/l, tj. i stokrát 
menších, a následně nemají ani problém 
s tím, že dosažení je navrženo mechanickým 
postupem. Logicky přece musí platit, že 
pokud ropné látky zachytím, pak se rozpustí 
až do koncentrace odpovídající nasycenému 
roztoku!

Nebo souhlasí s realizací projektu čištění, 
kde má být odstraňován biologicky amoniak, 
a přitom ani jeden ze stupňů není aerobní 
(a proces ani zdánlivě nepřipomíná nějaký 
deamonifikační proces). 

Setkat se lze i s tím, že těmto úředníkům 
nepřijde ani divný rozbor vody, kdy BSK je 
vyšší než CHSK.

Mentální modely
Než se pustíme do vysvětlování možných 

řešení těchto problémů, musíme si ujasnit 
způsob, jakým náš mozek informace a zna-
losti reprezentuje a jak je přijímá a předává. 
Základním pojmem je tzv. mentální model.

Mentální model je v podstatě naše předsta-
va o fungování světa. Jde o způsob, jakým vní-
máme realitu kolem nás. Umožňuje nám před-
stavit si důsledky našeho jednání. Mentální 
modely využíváme, kdykoli zvažujeme nějaké 
rozhodnutí. Jednotlivé zvažované možnosti 
zasadíme do našich mentálních modelů a pak 
se rozhodneme podle výsledků, které nám tyto 
modely poskytnou. Jde tedy o nástroj, který 
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používáme k předpovídání důsledků našich 
rozhodnutí. Mentální modely tak představují 
základ pro vzorce chování člověka.

Aby se z nějaké informace stala znalost, je 
nutné, abychom tuto informaci začlenili do 
našich mentálních modelů. Jenom tak se tato 
informace začne projevovat ve změně našeho 
chování a v našich rozhodnutích. Mentální 
model je tedy způsob, jakým náš mozek 
uchovává znalosti. Tj. konkrétně – když vím, 
že něco nemůže fungovat, tak to nepovolím, 
nenavrhnu.

Přijímání informací
Nové informace, které jsou základem pro 

tvorbu správných mentálních modelů, přijí-
máme řadou cest: cíleným vzděláváním, po-
zorováním ostatních, podvědomým vnímáním 
našeho okolí a dedukcí z předchozích infor-
mací. V současnosti vzniká problém s tím, že 
je nutné přijímané informace nějak filtrovat. 
Nemůžeme přijímat všechny informace, které 
nám okolí poskytne, protože hrozí, že si nepo-
řádek panující v moři dostupných informací 
zaneseme do vlastních hlav. Problém je, jak 
tyto informace poznat. Navíc většina lidí 
má jisté falešné představy o fungování světa 
a o vlastních schopnostech a kompetencích, 
které však není schopna kvůli tzv. Dunning-
-Kruger efektu (viz dále) identifikovat a zbavit 
se jich.

Mnoho lidí pak s dobrým úmyslem tyto svo-
je omyly a chybné mentální modely předává 
ostatním a zanáší tak další a další nepořádek 
do informačních kanálů. To posiluje problémy 
uvedené výše.

Proč se „šinků“ nedokážeme 
zbavit?

Článek „Mentální mor: vlastní neobjektivi-
ta“ [1] v podstatě odhaluje hlavní teoretické 
příčiny, z nichž nejvýznamnější je vlastní 
neobjektivita. Přesně to vystihuje citát Ber-
tranda Russela, nositele Nobelovy ceny: 
„Problém současného světa je, že hlupáci 
jsou si skálopevně jistí, ale lidé inteligentní 
jsou plní pochybností.” Russell vyslovil tuto 
myšlenku před více než půlstoletím, avšak 
platnost jeho slov se od té doby nezměnila. 
Důkaz nám o tom přináší vědecký výzkum 
Davida Dunninga a Justina Krugera z Cornell 
University, odhalující jev označovaný jako 
Dunning-Kruger efekt (dále jen „DK efekt“). 
S jejich teorií je spojován ilustrující příběh 
o neviditelném zloději.

Neviditelný zloděj
Výzkum byl inspirován kuriózním pří-

padem „citrónového zloděje“ McArthura 
Wheelera z Pittsburghu, který ve dne a bez 
jakéhokoli maskování vyloupil dvě banky. 
Když jej během krátkého času na základě 
kamerových záznamů policie dopadla, byl 
svým zadržením velice šokován. Říkal: „Přece 
jsem si potřel obličej džusem!“ Wheeler trpěl 
hluboce zavádějící představou, že pokud si 
potře tvář (a dokonce i oči) citronovou šťávou, 
stane se pro videokamery neviditelným. Pro 
nás zcela nesmyslná hypotéza se pro něho 
stala nevyvratitelnou pravdou.

Jak již bylo zmíněno výše, naše představy 
o fungování světa jsou označovány jako men-
tální modely. Wheelerův absurdní mentální 
model „citronové neviditelnosti“ je pouze 
extrémním případem častého jevu, při kte-

rém lidé mají ve svých hlavách více či méně 
„ujeté“ mentální modely. Takoví lidé svým 
modelům nekriticky a neochvějně věří a činí 
na základě nich svá rozhodnutí. Dunning 
s Krugerem se rozhodli tento fenomén blíže 
zkoumat. Závěr studie se dá shrnout slovy: 
„Lidé, kteří neví, neví, že neví.“ A také že: 
„Lidé docházejí k neobjektivním a chybným 
závěrům, ale jejich neobjektivita jim zabraňuje 
si to uvědomit a připustit.”

Z výzkumu také vyplynulo, že:
• Neschopní mají tendenci přeceňovat své 

vlastní schopnosti.
• Neschopní nedokážou rozpoznat schopnos-

ti jiných.
• Neschopní po konfrontaci s realitou nezmě-

ní své hodnocení.
• Jediná cesta, jak DK efekt překonat, je 

v rozvoji dovedností formou vzdělávání 
a tréninku.
Pomocí dalších testů autoři experimentu 

zjistili, že k přesnějšímu hodnocení sebe 
sama i druhých osob můžeme dojít pouze 
tréninkem. Jinými slovy – pokud se zlepší 
schopnosti člověka, pak takový člověk dokáže 
rozpoznat svojí původní neschopnost.

Jak proti DK efektu bojovat?
Potkali jste extrémně trapného člověka, kte-

rý si myslel, bůhví jak není vtipný? Začetli jste 
se někdy do debat na nějaké internetové disku-
si a viděli do očí bijící nesmyslné argumenty? 
Poslouchali jste někdy typickou hospodskou 
politickou debatu? 

Každý z nás se s lidmi trpícími DK efektem 
pravidelně setkává. I když tušíte, že se daný 
„expert“ ve svých názorech mýlí, nelze ho 
logickými argumenty přesvědčit o opaku. 
Výzkumy naznačují, že tento efekt je naprosto 
běžný. V různých oblastech jím může trpět 
každý z nás. Jak se tedy nestat obětí vlastního 
DK efektu?
• Nezaujímejte stanoviska k věcem, o kte-

rých máte málo znalostí. Nedostatek in-
formací či informace zkreslené médii jsou 
nebezpečná věc. Hledejte proto objektivní 
pravdu v co možná nejkvalitnějších zdro-
jích, jako jsou například vědecké výzkumy.

• Nemějte dogmata. Jak by řekl klasik: „Jediné 
dogma, které mám, je, že nemám dogmata.“ 
I pokud v něco skálopevně věříte, zkuste si 
připustit, že to možná není pravda. Vždy 
přiznejte možnost existence vašeho DK 
efektu. 

• Vzdělávejte se a hledejte zpětnou vaz-
bu. Začněte aktivně zpochybňovat svoji 
intuici a subjektivní názor, vyhledávejte 
pravdu a objektivní zpětnou vazbu. Takové 
zpětné vazbě věřte raději více, než svému 
subjektivnímu názoru. Základem boje s DK 
efektem však vždy zůstane vzdělávání.
Pravda a objektivita jsou jedny z nejdůle-

žitějších hodnot pro růst a fungování lidské 
společnosti. Dunning-Kruger efekt je jejich 
nepřítelem, protože objektivitu zatemňuje 
přímo v našich hlavách. Hlavním rizikem je, 
že tento fenomén dokáže být také společensky 
nakažlivý.

Správná cesta, jak pracovat 
s informacemi

Výběr informací

Prvním krokem je filtrování informací 
– zvážení jejich důvěryhodnosti. Ke všem 

přijímaným informacím je nutné přistupovat 
kriticky a posuzovat je na základě jejich zdroje 
a vlastních zkušeností. Žádná přijatá informa-
ce by neměla být považována za nevyvratitel-
nou. Protože ale ve výsledku nějaké informace 
vždy musíme, alespoň dočasně, považovat za 
pravdivé, je podstatné, abychom si vybrali ty 
nejdůvěryhodnější.

Tvorba modelů
Než informace vybrané v předchozím kro-

ku začleníme do našich mentálních modelů 
a změníme podle nich naše chování, měli by-
chom s nimi nejprve nějakou dobu pracovat. 
Nejlepší formou reprezentace informací pro 
práci s nimi jsou vizuální modely popisující 
zjednodušené fungování reality. Prezentace 
informací v grafické podobě má řadu výhod: 
dokáže mnohem lépe zachytit celkový pohled 
na danou problematiku, zvýraznit podstatné 
rysy a zachytit vzájemné vazby jednotlivých 
součástí.

Každý model je zjednodušením reality, ve 
kterém je zachyceno vše podstatné pro daný 
model a vše nepodstatné je odstraněno. Mo-
dely jsme nuceni vytvářet proto, že realitu ve 
všech jejích podrobnostech prostě není mož-
né lidskou myslí pojmout. Nevyhnutelným 
důsledkem je, že žádný model není schopen 
zachytit všechny aspekty daného problému. 
Podstatné je, že modely nám umožňují vytvá-
řet předpoklady o fungování světa, které jsou 
platné pro většinu případů.

Ověřování modelů
Protože všechny modely nevyhnutelně ob-

sahují chyby, je nutné každý model nejdříve 
prověřovat. Než přijmeme nový model, mu-
síme se ujistit, že je lepší než aktuální. Toho 
můžeme dosáhnout pouze tak, že model ově-
řujeme konfrontací s praxí. U každého modelu 
se snažíme hledat jeho falzifikaci. Stejně jako 
v případě ověřování vědeckých teorií vědci, 
je i naším úkolem se ze všech sil snažit nalézt 
důkazy, že model obsahuje chyby.

Pokud takovéto chyby nalezneme, není to 
většinou důvod celý model zahodit, ale je to 
šance na jeho zdokonalování. Pokud najdeme 
v modelu chyby, snažíme se jej upravit tak, 
aby tyto chyby byly odstraněny a model tak 
více odpovídal realitě. Jedním z podstatných 
faktorů určujících kvalitu modelu je jeho 
jednoduchost. Pokud model začne být příliš 
složitý, je to obvykle známkou, že obsahuje 
nějakou chybu.

Hledání lepších modelů je nikdy nekon-
čící proces. Model nikdy nebude dokonalý. 
Nemůžeme proto donekonečna čekat, než 
model začneme používat. V určitém okamžiku 
začne být nový model lepší než model, který 
aktuálně používáme. Jakmile tato situace na-
stane, měli bychom začít používat ve svých 
rozhodnutích nový model.

Předávání modelů a odpovědnost za 
jejich správnost

Pokud již máme modely, které prošly 
ověřením, představují to nejlepší, na čem 
můžeme stavět svoje rozhodnutí. Je třeba mít 
možnost tyto modely předat ostatním, a to 
tak, aby u toho, komu je předáváme, došlo ke 
změně původních mentálních modelů. Díky 
tomu se pak člověk, kterého jsme náš model 
naučili, dokáže lépe rozhodovat, a tím být 
objektivnější. 
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Jedním ze způsobů, jak zabezpečit to, aby 
se nešířily šinky (tj. neúmyslné dezinforma-
ce), je odpovědnost za poskytnuté informace. 
V tomto smyslu je novinkou ustanovení 
nového občanského zákoníku (NOZ), které 
říká, že za informace, které někdo poskytne za 
úplatu, je následně hmotně odpovědný, tedy je 
zodpovědný za škodu vzniklou poskytnutím 
mylné informace. Rýsuje se zajímavá instituce 
k ověření pravdivosti a odpovědnosti autora 
informace: nechat si poradit např. za korunu, 
chodit na placené semináře atd. I když víme, 
jak je to u nás s vymahatelností práva! Zají-
mavá byla reakce jedné právničky, která na 
základě toho přestala dávat na seminářích 
písemné materiály (s výjimkou oficiálních 
zákonů atd.) a nesouhlasí s pořizováním audio 
a videozáznamů svých seminářů.

Praktický případ z oboru vodního 
hospodářství a návrh řešení

Podívejme se např. na nařízení vlády pro 
vypouštění do vod podzemních a povrcho-
vých z hlediska mentálních modelů. V NV 
před rokem 2003 nebyla nijak stanovena 
spodní hranice (maximální možné požadavky 
na dosažitelné koncentrace parametrů na od-
toku), a tak docházelo k požadování nesmyslů. 
Vyskytl se např. i požadavek na záporné hod-
noty Namon. Jako reakce vznikly hodnoty BAT 
(Best Available Techniques) a problém byl 
odstraněn tím, že se zjednodušilo rozhodování 
a nedocházelo k nesmyslným požadavkům, 
jejichž příčinou byla v lepším případě nezna-
lost úředníků nebo v horším případě znalost 
zneužitá k „vyjednávání“. Pravdou je, že tyto 

BAT však již tenkrát mohly být z hlediska 
technického přísnější, což je důvodem, proč se 
má nyní měnit NV, a to tak, že se BAT prostě 
zruší. Toto řešení bez vyhodnocení fungování 
modelů s BAT a bez BAT by bylo asi chybou! 
Pokud by BAT vypadly a nebyly nahrazeny 
jinou institucí se stejnou funkcí, pak bychom 
se pravděpodobně vrátili k jevům před jejich 
zavedením. Špatné přeci nebylo to, že vznikly 
BAT, ale to, že byly benevolentní vzhledem 
k očekávanému výsledku – dosažení dobrého 
stavu vod. Logické by tedy bylo je zpřísnit, 
ne se vrátit k překonanému modelu bez BAT! 
Pokud by k tomu došlo, pak by se pravděpo-
dobně vrátil i výše popisovaný problematický 
stav, který tady už jednou byl a byl právě 
pomocí mechanismu BAT odstraněn!

Co by teoreticky pomohlo, aby byl nový 
mentální model (nové NV) lepší?
a) Odpovědnost a přímá zainteresovanost 

ministerského úředníka (ale nejen úředníka, 
ale i rozhodovacího orgánu) za výsledek 
v praxi, tedy za skutečné a měřitelné změny 
(v přírodě) a cena za jejich dosažení (ne 
odměna za zpracování NV, za teoretické 
vyhovění představám, které mohou být 
chybné atd.) 

b) Motivace pro řízení se správnými mentální-
mi modely, jejich verifikace a vylepšování. 
Zveřejňování skutečných dopadů provede-
ných rozhodnutí, politická, osobní odpo-
vědnost za změny v praxi (např. hodnoty 
parametrů v toku).

c) Vyhodnocení již v minulosti použitých 
mentálních modelů po všech stránkách 
(vliv na přírodu, náklady, jednání lidí, čas).

Závěr
Každý požadavek je třeba brát jako vyhod-

notitelný proces (nový model nebo změnu 
modelu) mající nějaký konkrétní cíl. Když 
něco požaduji, tak k tomu musím dát i proka-
zatelný způsob, jakým vyhodnotím, zda to, co 
tím chci dosáhnout, je v nějakém reálném čase 
dosaženo (konfrontace s praxí). Často už jen 
formulací cílů a parametrů, podle kterých se 
má hodnotit výsledný efekt, se ukáže logičnost 
nebo nelogičnost změny procesu.

K tomu, abychom nedělali nesmyslná roz-
hodnutí (nestanovovali nefunkční modely), si 
případně jejich fungování můžeme odsimulo-
vat na pilotních projektech.

Hlavní je, že bez zpětné vazby k nastave-
ným a měněným modelům a bez používání 
ověřených mentálních modelů se budeme 
pořád vracet do slepých uliček.
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Ing. Radek Hospodka, 
ředitel Odboru dozoru 
a regulace vodárenství na 
Ministerstvu zemědělství 
ČR

Stránský: Mohl byste představit svůj odbor, 
krátce popsat svoje odborné CV a s jakými 
předsevzetími jste na odbor nastupoval?

Hospodka: Nově vzniklý Odbor dozoru 
a regulace vodárenství vznikl příkazem mini-
stra zemědělství s účinností ke dni 15. března 
2015. Vzniku odboru předcházela v průběhu 
roku 2014 a začátku roku 2015 významná 
diskuse nad úpravou stávající regulace oboru 
vodovodů a kanalizací v ČR. Dá se říci, že 
výsledkem této diskuse bylo usnesením vlády 
ČR ze dne 9. února 2015 č. 86 schválení ma-
teriálu s názvem „Návrh koncepčního řešení 
regulace ve vodárenství“. Na základě tohoto 
rozhodnutí byl odbor zřízen v rámci struktury 
Ministerstva zemědělství v Sekci vodního 
hospodářství. V současné době pracuje v od-
boru 12 lidí z celkového plánovaného počtu 
15 služebních míst. Odbor je členěn na dvě 
oddělení: Oddělení stížností, kontroly a regu-
lace a Oddělení analytické a benchmarkingu. 

Cíle činností odboru jsou zejména defino-
vány v uvedeném materiálu a lze je rozdělit 
do těchto rozhodujících kategorií: dohled nad 

dlouhodobou udržitelností sektoru vodovodů 
a kanalizací pro veřejnou potřebu, zlepšení 
ochrany spotřebitelů včetně koordinační role 
MZe a zvýšení dohledu při stanovování ceny 
pro vodné a stočné. 

Pocházím z Mělníka. Jsem absolventem 
Střední průmyslové školy stavební v Mělníku 
a ČVUT fakulty stavební v Praze. Od roku 
2005 jsem autorizovaným inženýrem v oboru 
staveb vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství. Profesně jsem se s oborem vodo-
vodů a kanalizací setkal nástupem do svého 
prvního zaměstnání v září 1999 do akciové 
společnosti Vodárny Kladno–Mělník (VKM), 
která v té době vlastnila a zároveň provozo-

vala vodohospodářskou infrastrukturu na 
tzv. smíšeném modelu. Po transformaci této 
společnosti jsem v období 2005–2013 pracoval 
ve společnosti Středočeské vodárny, a.s., která 
provozuje zejména vodohospodářský majetek 
VKM. Od roku 2014 do května 2015 jsem se 
vrátil do společnosti VKM do Útvaru vodo-
hospodářského rozvoje a kontroly provozu. 
Profesně jsem se nejvíce zabýval přípravou 
a kontrolou realizace staveb, inženýrskou 
činností v procesu investiční výstavby zejmé-
na při obnově a rozvoji vodohospodářského 
majetku. Od 1. 6. 2015 jsem nastoupil na MZe 
do funkce ředitele nově vzniklého odboru. 

Vizi a předsevzetí vnímám tak, že se chci 
podílet na vzniku nového odboru, rozvíjet čin-
nosti obou oddělení. Naplňovat stanovené cíle 
zvolené úpravy regulace oboru, odpovědně 
vykonávat vrchní dozor nad oborem, jak vy-
plývá ze zákona o vodovodech a kanalizacích. 
Všeobecně spolupracovat. Zastávám názor, 
že hlavním cílem by měl být transparentní 
dohled nad udržitelností vodohospodářské in-
frastruktury pro veřejnou potřebu bez ohledu 
na její velikost, model provozování či způsob 
jejího pořízení.

Stránský: Jak se vám daří naplňovat jednot-
livé úkoly, plynoucí z usnesení vlády ČR ze dne 
9. února 2015?

Hospodka: Přílohou uvedeného usnesení 
vlády ČR je 10 stanovených úkolů k regulaci 
ve vodárenství. Šest z nich je plně v gesci MZe, 
jeden úkol je v gesci společně MZe a MF, po 
jednom pak na MŽP, MPSV a Úřadu vlády ČR. 
Za velmi významné považuji zde zmínit, že 25. 
května 2015 vláda ČR projednala materiál Mi-
nisterstva zemědělství nazvaný „O ustanovení 
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koordinačního subjektu k posílení regulace ve 
vodárenství“. Tím byly vytvořeny podmínky 
pro vznik Výboru pro koordinaci regulace obo-
ru vodovodů a kanalizací (Výbor VaK). Tento 
Výbor VaK je nezávislý koordinační subjekt 
pro obor vodovodů a kanalizací, jehož hlavním 
cílem je zvýšení efektivnosti regulačních me-
chanismů zajišťující dlouhodobou udržitelnost 
sektoru VaK a zlepšení ochrany spotřebitelů při 
zachování sociálně únosných cen pro vodné 
a stočné. Výboru VaK je mimo jiné svěřena vlá-
dou ČR kompetence zasílat regulátorům oboru 
VaK ČR svá většinová schválená doporučení 
a dohlížet na jejich naplňování. Působnost 
Výboru VaK je rovněž vymezena návazností 
na zmíněné úkoly uvedené v příloze usnesení 
vlády č. 86/2015. Pro informaci doplňuji, že 
Výbor má 13 členů a jednoho tajemníka, kaž-
dý člen i tajemník má jednoho náhradníka. 
Předseda, místopředseda a tajemník a jejich 
náhradníci jsou jmenováni z řad pracovníků 
úseku vodního hospodářství MZe. Po jednom 
členu a náhradníku jsou zastoupeny Minister-
stvo financí, Ministerstvo životního prostředí, 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Úřad vlády 
ČR, Hospodářská komora ČR, Svaz měst a obcí 
ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Čes-
komoravská konfederace odborových svazů, 
Asociace samostatných odborů ČR, Energetický 
regulační úřad a Český statistický úřad. 

Výbor zahájil svou činnost prvním jedná-
ním v září, druhé jednání proběhlo začátkem 
listopadu. Jedním z hlavních bodů programu 
obou jednání bylo informování o plnění těchto 
10 úkolů. Mohu říci, že ve spolupráci na úse-
ku vodního hospodářství se aktivně zejména 
podílíme na plnění úkolů vypracování vzoro-
vých smluv pro různé typy provozovatelských 
společností a zpracování metodiky benchmar-
kingu pro obor vodovodů a kanalizací.

Stránský: Máte již povědomí o tom, jak bude 
MZe přistupovat k subjektům, které neplní 
řádně požadavky na vlastníky a provozovatele 
veřejných vodovodů a kanalizací? Jaký bude 
počet fyzických kontrol v roce 2016 a kam 
rámcově budou zaměřeny?

Hospodka: Zvýšení dohledu a kontrolní 
činnosti MZe je jedním ze základních před-
pokladů plnění stanovených cílů posílení 
regulace oboru VaK. Fyzické kontroly jsme již 
zahájili. Všeobecně jsme se zaměřili na kont-
rolu plnění povinností plynoucích vlastníkům 
i provozovatelům ze zákona č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích. Do konce letoš-
ního roku si dané vyhodnotíme. I na základě 
těchto poznatků přistoupíme ke kontrolní 
činnosti v následujícím roce. Rozhodující 
pro kontrolní činnost a přístup k subjektům 
je pro nás jednoznačně zmiňovaný zákon č. 
274/2001 Sb., samozřejmě prováděcí vyhláš-
ka č. 428/2001 Sb. a zákon č. 255/2012 Sb. 
(kontrolní řád). Plánujeme, že kontroly bude-
me zejména cílit na subjekty, kde shledáme 
nejasnosti v předávaných vybraných údajích 
z majetkové, provozní evidence a celkovém 
vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro 
vodné a stočné. Zaměříme se také u vlastníků 
na dohled nad zpracováním a plněním plánů 
financování obnovy VaK. S ohledem na stav 
zaměstnanců plánujeme cca 50 fyzických 
kontrol za rok. Počet přizpůsobíme podle 
potřeby a zacílení kontrol. V rámci výkonu 
kontrolní činnosti bychom se rádi také zamě-
řili i na osvětovou činnost. Půjde nám rovněž 
o získání maxima informací o stavu sektoru.

Stránský: Máte připravenu jednotnou me-
todiku benchmarkingu oboru? V souvislosti 
s tím, že ČR je již z pohledu sběru dat VÚME 
a VÚPE od všech subjektů veřejných vodovo-
dů a kanalizací na úplné špici v celé EU (jak 
potvrdila EEA v poslední zprávě DG Envi), 
chystáte nějaké další změny v systému či roz-
sahu reportovaných dat a případně jak budete 
spolupracovat s Českým statistickým úřadem, 
který data sbírá duplicitně a dle jiné metodiky?

Hospodka: Jak jsem již uvedl, zpracování 
metodiky benchmarkingu pro obor VaK je jed-
ním z úkolů plynoucí z návrhu koncepčního 
řešení regulace ve vodárenství. Jsem velmi 
rád, že rozpracovaný materiál metodiky byl již 
2x předložen ve Výboru VaK. V současné době 
očekáváme připomínky od členů Výboru. Do-
kument bude dále předložen k připomínkám 
spolupracujícím na úkolu včetně Sdružení 
oboru vodovodů a kanalizací ČR. Za jedno 
z rozhodujících považuji, že metodika bude 
zaměřena jak na skupinu subjektů v postavení 
vlastníků, tak na skupinu subjektů v postavení 
provozovatelů. Je nadmíru jasné, že u skupiny 
vlastníků půjde zejména o problematiku obno-
vy majetku ve vztahu k jeho hodnotě.

Je nutné si také uvědomit, že metodika ben-
chmarkingu se zabývá benchmarkingem jako 
nástrojem regulace, a tudíž jeho zaměření ne-
bude jenom na provozní oblast. Naopak bude 
primárně sloužit na zjišťování naplňování 
cílů regulátora, které jsou zaměřeny spíše na 
celý trh vodovodů a kanalizací a ne jenom na 
efektivitu jednotlivých provozních subjektů. 
Prozatím se snažíme pro potřeby benchmar-
kingu vycházet z dostupných údajů, avšak 
změnu rozsahu, případně doplnění některých 
údajů v budoucnu nemožno vyloučit. Vše 
bude záviset od potřeb regulátora a situaci 
a potřebě v sektoru. 

Údaje, které sbírá ČSÚ, nejsou sbírané 
podle jiné metodiky – pokud naráží na překrý-
vání údajů ve VH08 a VÚME a VÚPE. Údaje, 
které se vykazují ve formuláři VH08 jsou 
součtové pro jednotlivé provozní subjekty. Ve 
VÚPE a VÚME jsou tyto údaje vykazovány pro 
jednotlivé provozní celky. Součet jednotlivých 
údajů pro jednotlivé provozní celky z VÚPE 
by měl korespondovat s hodnotou uvedenou 
ve VH08. Takže údaje z ČSÚ můžeme pro po-
třeby benchmarkingu použít pro fázi ověřová-
ní údajů. Nemyslím si, že by toto poskytování 
údajů nějak administrativně zatěžovalo.

K otázce mohu doplnit, že jsem informován 
o připravovaném projektu vylepšení infor-
mačního systému VaK. Vyhláškou č. 317/2014 
o významných informačních systémech byl 
IS VaK zařazen mezi Významné informační 
systémy. V souvislosti s tímto krokem budou 
postupně realizovány požadavky stanovené 
zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bez-
pečnosti, čímž by měla být zajištěna i potřeb-
ná validace dat. Z uvedeného je zřejmé, že pro 
potřeby plnění nastavených úkolů je pro MZe 
zcela rozhodující komplexnost a kvalita těchto 
dat vybraných údajů z majetkové a provozní 
evidence a celkové vyúčtování všech položek 
výpočtu ceny podle cenových předpisů pro 
vodné a stočné za každý kalendářní rok. 
Můžeme diskutovat, zda do budoucna by 
bylo vhodné pro potřeby sektoru sjednocení 
dostupných dat dnes sledovaných u dalších 
resortů podílejících se na regulaci oboru. 
Mluvím zejména o Integrovaném systému 
plnění ohlašovacích povinností, Informačním 

systému registru kvality pitné a rekreační 
vody, sledování jakosti surové vody sledované 
krajskými úřady a správci povodí a informací 
pro potřeby územního plánování.

Stránský: Kde vidíte roli svého odboru i celé-
ho MZe v procesu zajištění potřebného tempa 
obnovy vodohospodářského majetku a jaká 
konkrétní opatření připravujete? 

Hospodka: Vezmeme-li obecně v úvahu, 
že odpovědnost za majetek vodohospodářské 
infrastruktury je na straně vlastníka, ať už 
se jedná o obec, město, svazek měst a obcí, 
akciovou společnost či jiný subjekt, domní-
vám se, že především z jeho strany je třeba 
vnímat nezbytnou udržitelnost tohoto majetku 
poskytujícího veřejnou službu. Míra potřeby 
na udržení tohoto majetku budě vždy odvislá 
od znalostí jeho technického stavu, zejména 
opotřebení a samozřejmě teoretické doby ži-
votnosti. V tomto směru je zavedený institut 
plánu financování obnovy vodovodů nebo 
kanalizací, tj. vytvářet rezervu finančních 
prostředků na obnovu jistě velmi správný 
krok. Domnívám se, že činnost nově vzniklého 
odboru může v tomto směru sehrát pozitivní 
roli. Také je potřeba doplnit, že odpověď na 
tuto otázku je třeba vnímat dlouhodobě. Mně 
osobně se jeví vypracování plánu financování 
obnovy v podrobné formě za dobré řešení vč. 
výpočtu opotřebení analytickým způsobem.

V minulém období se hodně investovalo do 
nové infrastruktury a stále tomu tak bude, a to 
v návaznosti na plnění požadavků stanove-
ných EU. V další fázi by se vlastníci měli také 
zaměřit na efektivní správu majetku. Velmi 
důležitá a neopominutelná je také kvalita 
staveb. Obnova může u některých subjektů 
probíhat zbytečně rychle a tím zatěžovat 
spotřebitele přes výši vodného a stočného. 
U některých subjektů to může být právě 
naopak. Lze předpokládat, že právě zvýše-
ním dohledu nad předáváním informací od 
vlastníků a provozovatelů a posílením ana-
lytické činnosti na MZe se může napomoci 
pro správná a dlouhodobá rozhodnutí všech 
zúčastněných regulátorů. 

Stránský: Vnímáte jako limitní pro dosažení 
potřebného tempa obnovy současné nastavení 
sociálně únosné výše vodného a stočného 
v úrovni 2 % z průměrných příjmů domácnosti, 
příp. jak se díváte na nejnovější doporučení 
Evropského účetního dvora k možnému navý-
šení až na 4 %?

Hospodka: Sociální únosnost cen vod-
ného a stočného je významný faktor, který 
samozřejmě v oboru nelze opomíjet. V ČR 
je definice spojena s Operačním programem 
životní prostředí, jedná se o cenu pro vodné 
a stočné (vč. DPH), která představuje 2 % 
průměrných příjmů domácnosti s prognózou 
nárůstů příjmů domácností a se standardní 
spotřebou 80 l/os/den.

V rámci již zmiňovaných stanovených 
úkolů z usnesení vlády č. 86/2015 je v gesci 
MPSV zpracování analýzy sociální únosnosti 
aktuálních reálných cen vodného a stočného 
a jejich dopady na výdaje jednotlivých skupin 
domácností, včetně návrhu případné úpravy 
pravidel regulace cen. Zcela jistě se tímto 
materiálem bude zabývat Výbor VaK na dal-
ším jednání. Zda dojde k novému pohledu na 
tento faktor, nelze předjímat.

Evropský účetní dvůr uveřejnil zvláštní 
zprávu „Financování EU určené na čistírny 
městských odpadních vod v povodí Dunaje: 
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je třeba vyvinout další úsilí, aby členské 
státy mohly splnit cíle politiky EU v oblasti 
odpadních vod“. Je nutné si uvědomit, že do-
poručení Evropského účetního dvora uvedené 
v bodu VII, shrnutí správy se týká pouze ceno-
vé politiky pro odpadní vodu, a to průměrně 
pro Česko, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko. 
Doporučení neříká nic o cenové politice in-
frastruktury pro pitnou vodu a nezohledňuje 
stav vodohospodářské infrastruktury v České 
republice. Závěry studie jsou učiněny mimo 
jiné na základě prověření pouze čtyř čistíren 
odpadních vod na území ČR. Z tohoto důvodu 
nelze uvedené závěry brát za relevantní pro 
úvahu nad zodpovězením otázky potřebného 
tempa obnovy vodohospodářského majetku 
v ČR obecně.

Co se týče tempa obnovy v České republice, 
podle údajů z vyúčtování cen vodného a stoč-
ného pro 50 největších provozovatelů, byly do 
ceny vodného v období 2010–2014 započteny 
prostředky na obnovu v průměrné výši 1,02 % 
hodnoty provozovaného majetku podle VÚME 
ročně a do ceny stočného 1,15 %.

Důležité je také doplnit, že roli samozřejmě 
hraje i to, jak vlastníci infrastruktury s těmito 
prostředky dále nakládají a jak efektivně je 
investují zpět do obnovy infrastruktury. 

Okrajově lze doplnit, že při potřebě tvorby 
zdrojů na obnovu čistíren odpadních vod by 
se minimálně měl zohlednit pohled na staveb-
ní a technologickou část. Přece jenom některé 
části rozhodující technologie, jako jsou např. 
aerační elementy, můžou být obměňovány 
v kratším časovém horizontu.

Stránský: Jak předpokládáte konkrétně 
součinnosti s Ministerstvem financí v oblasti 
prosazování samofinancovatelnosti oboru? 

Hospodka: MZe zejména výkonem činností 
definovaných § 29 zákona č. 274/2001 Sb. pro-
vádí vzájemná porovnání cen podle cenových 

předpisů pro vodné a stočné, nákladů a zisku 
u kalkulací, tvorby a čerpání prostředků na ob-
novu. Ministerstvo financí reguluje a kontroluje 
věcně usměrňované ceny, řídí cenovou politi-
ku. Za podstatné k této otázce považuji úlohu 
MZe poskytovat kvalitní objektivní, přesné 
informace z oboru vodovodů a kanalizací pro 
další rozhodovací proces všech zúčastněných 
regulátorů, jak jsem již zmínil. Rozhodující úlo-
hu přikládám činnosti Výboru pro koordinaci 
regulace oboru vodovodů a kanalizací.

Václav Stránský

Pod garancí Ministerstva zemědělství 
a Ministerstva životního prostředí

vyhlašuje
Svaz vodního hospodářství ČR

ve spolupráci se
Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR

SOUTĚŽ „VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVBA rOKU 2015“

A. V rámci soutěže budou hodnoceny stavby v kategoriích:
I. Stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění 

odpadních vod 
II. Stavby sloužící k umělému vzdouvání, zadržování a usměr-

ňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky 
vod, úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledova-
ným zákonem o vodách.

 V každé kategorii budou oceněny stavby v podkategoriích dle 
investičních nákladů do 50 mil. Kč a nad 50 mil. Kč, a to v každé 
této podkategorii maximálně dvě stavby.

B. Do soutěže mohou být přihlášeny vodohospodářské stavby 
nebo jejich ucelené části realizované na území České republiky, 
u kterých byl oznámen záměr o užívání dokončené stavby, nebo 
u kterých byl vydán kolaudační souhlas, a to v období od 1. 1. 
2015 do 31. 12. 2015. 

C. Základním kritériem pro hodnocení bude komplexní posouzení 
přínosů staveb z hlediska jejich 
– koncepčního, konstrukčního a architektonického řešení,
– vodohospodářských účinků a technických a ekonomických 

parametrů,
– účinků pro ochranu životního prostředí, 
– funkčnosti a spolehlivosti provozu,
– využití nových technologií a postupů zejména v oblasti 

ochrany životního prostředí a úspory energií,
– estetických a sociálních účinků.

D. Závaznou přihlášku do soutěže mohou podávat investoři vodo-
hospodářských staveb, firmy pověřené inženýrskou činností, 
zhotovitelé projektových, stavebních nebo technologických prací 
(dále jen navrhovatelé). Navrhovatelé podají závaznou přihlášku 
do soutěže v zapečetěné obálce s nadpisem „Vodohospodářská 
stavba roku 2015“ na adresu: Svaz vodního hospodářství, 
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, současně s dokladem o za-

placení vložného do soutěže, a to na účet u KB Praha, č. účtu 
510125040217/0100. 

E. Vložné do soutěže se diferencuje pro jednotlivé podkategorie, a to: 
• 30 000,- Kč (podkategorie staveb o investičních nákladech 

nad 50 mil. Kč)
• 10 000,- Kč (podkategorie staveb o investičních nákladech 

pod 50 mil. Kč).
F. Požadované doklady:

1. Popis stavby na 2 až 4 stránky, který se orientuje na její priority 
z hledisek uvedených v odstavci C v písemné i elektronické 
podobě na CD;

2. Doklad, že je stavba užívána v souladu s právními předpisy 
(kolaudační souhlas, popř. čestné prohlášení, že příslušný úřad 
nezakázal užívání stavby ve smyslu § 120 stavebního zákona);

3. 3 až 5 fotografií stavby v elektronické podobě na CD ve formátu 
JPG;

4. Reference provozovatelů, uživatelů, nezávislých expertů apod.
 Organizátor soutěže má právo požadovat od navrhovatele dopl-

ňující informace, případně doklady.
G. Organizátor soutěže má právo soutěž zrušit.

Závaznou přihlášku včetně dokladů a vložného  
zašlete do 15. února 2016

Formulář závazné přihlášky a další podrobné instrukce pro podání 
závazné přihlášky jsou zveřejněny na webových stránkách SVH 
ČR a SOVAK, tj. www.svh.cz a www.sovak.cz. Další bližší infor-
mace a podrobnosti k vyhlášení soutěže poskytne sekretariát SVH, 
tel. 257 325 494 nebo na adrese info@svh.cz.

Mediálními partnery soutěže jsou časopisy SOVAK a Vodní hos-
podářství.

NOVÉ TrENDY V OBLASTI ÚPrAVY PITNEJ VODY 
27.–28. apríl 2016, Kúpele Nový Smokovec

Tematické zameranie konferencie:
Konferencia bude zameraná na:
− nové technológie v procese úpravy vody;
− veľmi mäkké a veľmi tvrdé vody 
− dezinfekcia vody – chlórovanie áno/nie;
− riziká kontaminácie distribučných sietí 

a možné opatrenia;
− energetická náročnosť prevádzok ÚV 

a možnosť jej znižovania;

Dôležité termíny konferencie:
21. 12. 2015 – termín na odovzdanie názvu 
a anotácie príspevku – max. 20 riadkov;
5. 2. 2016 – konečný termín na odovzdanie 
príspevkov do zborníka.
Sekretariát konferencie:
Ing. Jana Buchlovičová
mobil: +421 903 268 508
e-mail: buchlovicova@vodatim.sk
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Sucho v českých zemích: Minulost, současnost, 
budoucnost

Miroslav Kněžek

Toto je název knihy vydané Centrem vý-
zkumu globální změny AV České republiky, 
v. v. i., Brno, které se stalo nositelem projektu 
Vytvoření interdisciplinárního vědeckého 
týmu se zaměřením na výzkum sucha. Projekt 
byl řešen od srpna roku 2012 do června 2015. 
Byl podpořen MŠMT ČR.

Při řešení vznikl multidisciplinární tým 
odborníků specializujících se na různé 
aspekty výskytu sucha, včetně výhledu do 
budoucnosti. Projekt umožnil členům týmu 
přímou spolupráci s několika desítkami zahra-
ničních expertů, což pomohlo k odbornému 
růstu všech členů týmu. Je škoda, že práce 
byla zakončena dříve, než se plně projevilo 
sucho letošního roku. Na zpracování knihy 
o rozsahu 400 stránek formátu A4 se podílel 
45členný autorský kolektiv pod vedením prof. 
RNDr. Rudolfa Brázdila, DrSc., a prof. Mgr. 
Ing. Miroslava Trnky, Ph.D.

Práce se problematikou sucha zabývá kom-
plexně, včetně prognóz toho, jaký dopad bude 
mít očekávaná změna klimatu a výskyt sucha 
na národní hospodářství.

V úvodní kapitole se rozebírají poznatky 
o suchu v českých zemích podle historických 
tisků. Navazují vědecké poznatky již od r. 
1840. Sucho v letech 1932–1935 vyvolalo „de-
batní schůze“ v Brně, z nichž byl publikován 
soubor referátů „Vodní hospodářství v době 
sucha“. Velkému ohlasu se dostalo katastrofál-
nímu suchu v roce 1947. S ohledem na ztráty 
způsobené v zemědělství vydal Státní ústav 
meteorologický dvě publikace, obsahující nové 
členění tehdejšího Československa podle Lan-
gova dešťového faktoru a vymezením oblastí 
suchého a vlhkého „podnebí polních kultur“ 
podle ukazatele „průměrné vláhové jistoty“. 
Následují odkazy na řadu prací, zabývajících se 
již i hodnocením potenciální evapotranspirace, 
jejíž vliv byl rovnocenný, někdy i převažující 
oproti významu jen srážkových úhrnů. Nejsou 
však posouzeny různé způsoby stanovení po-
tenciální evapotranspirace.

Hodnocení dopadů sucha v hydrologii 
a vodním hospodářství se objevilo rovněž 
v řadě prací, z nichž lze uvést studii Kašpár-
ka a Novického (1999) shrnující poznatky 
o metodách hodnocení hydrologického sucha, 
charakterizující tehdejší stav výzkumu v Čes-
ké republice a formulující závěry pro další 
studium hydrologického sucha.

Uvést je třeba i odborný seminář Sucho 
a jak mu čelit, Praha 2013, kde referáty pokrý-
valy široký okruh problémů o hydrologickém 
suchu, opatřeních k omezení důsledků sucha 
a o jeho ekologických aspektech. 

Ve třetí kapitole jsou podrobně uváděny Vý-
chozí údaje a metody pro studium sucha od 
jejich počátku v 18. století až po současnost. 
Za pozoruhodný považuji současný počet 782 
dostupných meteorologických stanic, z nichž 

bylo vybráno 233 pro údaje a mapy v Atlasu 
podnebí Česka (Tolasz et al., 2007).

Vybavení stanic umožňuje hodnotit indexy 
sucha podle standardizovaného Palmerova 
indexu intenzity sucha a Z-indexu, srážko-
vého evapotranspiračního indexu. Ty byly ve 
studiích Brázdila et al. a Tolasze et al. (2007) 
integrovány do jednoho ukazatele, označené-
ho jako souhrnný indikátor sucha, kombinují-
cího dva přístupy k hodnocení sucha: bilanční 
model a normovaný srážkový deficit. 

Indexy hydrologického sucha jsou nej-
častěji určovány podle pozorování odtoku. 
Prostými indexy jsou Stanovení sucha podle 
Světové meteorologické organizace, metodou 
nedostatkových objemů, indexu regionálního 
nedostatku odtoku, odtokového indexu sucha, 
standardizovaného indexu odtoku.

Všechny tyto indexy jsou v publikaci dosta-
tečně definovány se zaměřením na praktické 
použití.

Totéž platí i pro další kapitolu Prosté indexy 
založené na sledování zásob podzemní vody. 
Jsou to: standardizovaný index úrovně hladi-
ny, index zdrojů podzemní vody, komplexní 
indexy zahrnující odhad vlhkosti půdy, index 
dodávek povrchové vody (včetně sněhové 
pokrývky), index náhrad sucha. 

V následné kapitole Dokumentární údaje 
jsou popsány a následně pro hodnocení minu-
losti využity všechny dostupné údaje, místní 
zápisy a jiné dokumentární prameny, včetně 
„hladových kamenů“. Velmi zajímavé je pou-
žití dendrochronologických údajů, založených 
na měření šířek letokruhů. V České republice 
je nejdelší standardní dubová chronologie pro 
období 4682 př. n. l. až do současnosti.

Popsány jsou také modely dálkové detekce. 
Dělí se principiálně do dvou skupin, metod 
transferu záření a metod založených na sesta-
vování spektrálních indexů. Pro oba principy 
je uvedena řada postupů. Družicové systémy 
jsou využívané i ke studiu sucha. V součas-
nosti je v ČR užíván index pro hodnocení od-
chylek ve stavu vegetace, umožňující i odhad 
výnosu plodin.

Časoprostorová variabilita sucha v českých 
zemích je hodnocena na základě dokumen-
tárních pramenů a pozdějších přístrojových 
pozorování prezentujících 500letou chrono-
logii výskytu sucha a podrobnější hodnocení 
období 1961–2012.

Extrémně suché epizody byly zpracovány 
za období 1808–2007. Nejvýznamnějším 
projevem sucha se ukázaly změny půdní vlh-
kosti. Časoprostorové analýzy hydrologického 
sucha jsou uvedeny pro období 1887–2010. 
Kolísání hydrologického sucha podle řad mě-
síčních průtoků je uvedeno pro Labe v Děčíně, 
s výčtem ovlivňujících technických zásahů, 
především Vltavské kaskády.

Pro období 1931–2007 byly použity řady 
průměrných měsíčních průtoků z databáze 
ČHMÚ, kdy bylo vybráno 118 vodoměrných 
stanic s lidskou činností neovlivněnými prů-
toky. Pro hodnocení byl základem výpočet 
nedostatkových objemů. Pro hodnocení podle 
řad denních průtoků bylo vybráno 9 stanic. 
Výsledky přinášejí poznatky o vlivu nadlep-
šování průtoků přehradami, které výrazně 
zmenšuje extremitu novodobých suchých pe-
riod na větších tocích. Popsány jsou vybrané 
extrémní suché periody v letech 1808–2007. 
Hodnocení sucha podle dokumentárních pra-
menů ukázalo, že rok 1540 patří k nejteplejším 
a také nejsušším rokům ve střední Evropě za 
posledních 500 let. Příčiny tohoto sucha byly 
podobné příčinám letošního sucha.

Kapitola Sucho a jeho příčiny je zaměřena 
na analýzu synoptických příčin sucha, vliv 
klimatotvorných a cirkulačních faktorů. 
Výraznou vazbu má výskyt sucha k antro-
pogennímu působení. Uvádějí se změny 
ve využívání krajiny za období 1845–2010. 
Došlo k úbytku orné půdy o 13,5 %, trvalých 
travních porostů téměř o 5 %, nárůstu lesních 
porostů o 4,8 %, nárůstu vodních ploch o 0,6 
%, zastavěných ploch o 1,1 %, ostatních ploch 
o 6,5 %. Podstatně vyšší schopnost zadržet 
vodu v krajině mají v porovnání s ornou 
půdou trvalé travní porosty. Jejich rozloha 
oproti předchozímu zmenšování vzrostla po 
roce 1990, a to především ve svažitých a málo 
úrodných oblastech. Oproti tomu nárůst 
zastavěných ploch byl především v nižších 
polohách a na nejkvalitnějších půdách. Jsou 
uvedeny příklady s odlišným dopadem změn 
ve využití ploch na vodní režim v krajině.

Dopady sucha na vybrané sektory národ-
ního hospodářství jsou uvedeny v následující 
kapitole. V zemědělství snižuje sucho i v ob-
lastech relativně dobře zásobených vodou 
výnosy o 10–15 % v důsledku nerovnoměr-
ného rozdělení srážek ve vegetačním období. 
Nejvýznamnějším projevem je omezování 
růstu. Mezi oblasti tradičně nejvíce postižené 
zemědělským suchem patří okresy jižní Mora-
vy a také některé ze středních Čech. Je třeba 
zdůraznit, že sucho neovlivňuje zemědělskou 
výrobu jen snížením výnosů, ale způsobuje 
též degradaci půdního prostředí, především 
dehumifikací, tj. poklesem obsahu organické 
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hmoty v půdě. Tím je ohroženo téměř 70 % 
zemědělské půdy v ČR.

Uvádí se, že opakované vážné dopady sucha 
na stav lesa a hospodaření v něm a zvyšující 
se pravděpodobnost dalšího nárůstu četnosti 
a intenzity epizod sucha nejsou dostatečně 
zohledněny v hospodářských úpravách lesa, 
v lesnické legislativě i v hospodářských 
plánech. Jednotlivé hospodářské soubory 
nezohledňují potřebu čelit suchu pestřejší 
dřevinnou skladbou s menším zastoupením 
smrku v nižších vegetačních stupních. Vý-
razným nebezpečím pro lesní porosty jsou 
požáry, v jejichž příčinách dlouhodobě pře-
vládá návštěvnost lidí. V letech 1950–2013 byl 
významný vzestupný trend lesních požárů. 

Dopady hydrologického sucha na vodní 
toky se projevují poklesem průtoků, menší 
toky mohou až vyschnout. Nedostatek vody 
může způsobit podstatnou redukci až vyhynu-
tí vybraných druhů, především bezobratlých. 
Podstatné zmenšení průtoku je doprovázeno 
zhoršením kvality vody. Dochází ke změně 
chemismu vody, snížení množství rozpuště-
ného kyslíku, zvýšení koncentrace škodlivých 
látek. Pro případné využití vody z toku je pak 
zapotřebí jejího důkladnějšího čištění. Pokles 
průtoků má vliv i na plavbu. Podstatné je 
i omezení, případně zastavení závlah a dal-
šího využívání vody. Vliv suchého období na 
toku významně eliminují nádrže nadlepšová-
ním průtoku na úseku toku pod nádrží.

Významnou složkou přírodního prostředí 
stabilizující odtok z povodí je podzemní voda. 
Zejména v delších bezesrážkových obdobích 
jsou (když pomineme vliv vypouštění odpad-

ních vod) povrchové toky dotovány výhradně 
z podzemních vod. Výraznější sucho se pro-
jevuje významným zmenšením průměrného 
dostupného množství vody při významném 
snížení průměrných hladin podzemní vody. 
Důsledkem je jak pokles dotace povrchových 
toků, tak zmenšení možnosti odběrů. Odběry 
podzemní vody tvoří 23 % z celkových odběrů 
vod, z tohoto množství pak 82 % pro vodovo-
dy pro veřejnou potřebu. Hlavním faktorem 
pro velikost doplňování zásob podzemní vody 
jsou atmosférické srážky zmenšené o územní 
výpar. V sezonním i v dlouhodobém kolísání 
hladin podzemní vody se však neprojevuje 
výrazný vliv aktuálních srážek, nýbrž jejich 
akumulace z předcházejícího období.

Kapitola 7. se zabývá Scénáři budoucího 
sucha pro Českou republiku a jeho očekáva-
nými dopady. Hlavním projevem současných 
klimatických změn je proces globálního otep-
lování, tj. vzestup průměrné teploty na Zemi 
od osmdesátých let 19. století do současnosti 
o 0,85 °C. Posledních 10 let před zakončením 
knihy (2003–2012) bylo v průměru o 0,78 °C 
(0,72–0,85) teplejších než období 1850–1900. 
Podle klimatických modelů na základě scé-
nářů emisí skleníkových plynů bude zvýšení 
průměrné globální teploty vzduchu v období 
2081–2100 v porovnání s lety 1986–2005 prav-
děpodobně v rozsahu 0,3–1,7 °C až 2,6–4,8 °C.

V 21. století by se měly v oblasti České re-
publiky zvýšit letní teploty asi o 5 °C, na jaře 
asi o 4,5 °C. Tento vzestup, odhadnutý podle 
výsledků předpovědního modelu ALADIN, 
vychází z předpokládaného výrazného nárůs-
tu koncentrace skleníkových plynů. 

Srážky na území České republiky se vy  
značují značnou časovou a prostorovou va-
riabilitou. Prostorová je zvýrazněna orogra-
fickými vlivy území – růst množství srážek 
s nadmořskou výškou a expozicí, kdy návětrné 
svahy mají vyšší úhrny než závětrné. Většina 
území vykazuje na základě tří regionálních 
klimatických modelů pro období 2021–2050 
změnu srážkových úhrnů oproti referenčnímu 
období 1961–2000 pouze o velikosti do 5 %.

Závěry publikace ukazují kritickou analý-
zu dostupných údajů o klimatologii sucha 
v České republice, jeho časové a prostorové 
variabilitě, včetně dopadů na nejvíce dotčené 
sektory národního hospodářství. 

Byla vytvořena úplná chronologie epizod 
sucha podle dat ze systematických meteoro-
logických a hydrologických pozorování, do-
plněných o dendroklimatologická data. Je tak 
předložen přehled o dlouhodobém kolísání 
epizod sucha i kvantifikace jejich důsledků 
na zemědělství, lesní a vodní hospodářství.

Ukázalo se, že je třeba věnovat zvýšenou 
pozornost výzkumu změn klimatu ve středo-
evropském regionu pro 21. století. Je třeba též 
zohlednit fakt, že ochota věnovat úsilí poznání 
výskytu sucha a prostředkům pro omezení 
jeho vlivů musí být přinejmenším adekvátní 
přístupu k povodním.

Výsledky práce autorského kolektivu jsou 
ocenění hodným základem hodnocení sucha 
z hlediska časové a prostorové variability včet-
ně výhledu do budoucna, jeho národohospo-
dářských důsledků a možností jejich nápravy. 

Ing. Miroslav Kněžek, CSc.

ČOV s kapacitou pod 10 000 EO:
„rizika a provozní možnosti“ ve světle připravované legislativy

Brno, 10. února 2016

V reakci na připravované změny v legislativě, jako jsou: Novela 
vodního zákona 254/2001 Sb., NV 61/2003 Sb. a zákona o odpa-
dech 185/2001, Sb., včetně případných souvisejících vyhlášek 
a nařízení, a jejich možného dopadu na provoz a provozní ná-
klady ČOV, připravila skupina odborníků z provozní i technické 
praxe, soustředěných v odborné skupině pro řešení extrémních 
požadavků na čištění odpadních vod (OS REP), při CzWA semi-
nář, který nabízí praktický pohled na tuto problematiku z úhlu 
provozovatele. 

Na provozně ověřených praktických příkladech a s využitím 
nejnovějších informací, nabídnou přednášející možná řešení a po-
stupy, případně rozbory problematiky vedoucí k možnosti snížení 
hrozících poplatků nebo technická doporučení snižující emise 
znečištění na takovou míru, kdy už zpoplatnění nemusí hrozit. 

Tematicky je seminář rozdělen do tří okruhů:
1. Nové navrhované limity pro zpoplatnění nutrientů na odtoku 

z komunálních ČOV a možnosti jejich nepřekročení i u menších 
objektů – praktické výsledky nových technologických opatření, 
rozbor problematiky, návody řešení, provozní praxe

2. Technická řešení malých ČOV, možnosti rekonstrukcí, III. stup-
ně dočištění, nejčastější chyby projektů staveb a rekonstrukcí 

malých ČOV, možnosti optimalizace ASŘ – praktická doporu-
čení i pro samostatné provozovatele

3. Komplexní řešení zpracování čistírenských kalů na kategorii 
I (s hygienizací), pro ČOV od nejmenších velikostí až do asi 10 
000 EO – technologie, logistika, provozní praxe, možné výsled-
ky. Vazba technologické úpravy kalů a potenciál jeho dalšího 
zpracování - využití v zemědělství, kompostování.

Přednášející:
Specialisté VAS, a.s. na ČOV a odpadové hospodářství ČOV, odbor-
níci z Mendelovy univerzity, specialisté na projekci, technologii 
a monitoring provozu.
Odborný garant:
OS REP při CzWA (Ing. Jan Foller, Ing. Jiří Jelínek, Ing. Petr Klimeš), 
VAS, a.s. (doc. Ing. Milan Látal, CSc.)
Organizační pokyny:
Datum a místo konání: 10. 2. 2016 v 9:00, zasedací sál firmy 
AQUATIS a.s., Botanická 834/56, Brno
Vložné
zahrnující občerstvení během akce a stručný sborník na CD činí 
400,- Kč pro členy CzWA, 430,- Kč pro ostatní (Ceny jsou bez 
21% DPH)

Závazné přihlášky zasílejte na adresu CzWA, s.r.o e-mailem czwa@czwa.cz. Bližší informace u paní Šmídkové: 737 508 640 nebo 
na e-mailech foller@vasgr.cz; jelinek@vasbv.cz; klimes@vasbv.cz; czwa@czwa.cz.

Vodní hospodářství je mediálním partnerem akce.
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Stavba nové vodní linky pražské čistírny zahájena

Stanislav Dragoun

Primátorka hlavního města Prahy Adriana 
Krnáčová spolu s radní pro životní prostředí 
Janou Plamínkovou a zástupci zhotovitelů 
dne 4. listopadu slavnostně poklepali na 
základní kámen stavby Nové vodní linky 
pražské Ústřední čistírny odpadních vod na 
pražském Císařském ostrově. Předpokládané 
dokončení stavby bude za 30 měsíců. 

„Dnes jsme učinili symbolické gesto. Nová 
vodní linka se staví, plníme závazek vůči 
Evropské unii. Ale jde zatím jen o startovní 
výstřel. Mnohem důležitější bude dorazit do 
cíle, a to co nejrychleji a bez kolizí, tedy bez 
zdržení, navyšování ceny a technických problé-
mů. Pevně věřím, že se nám to podaří,“ uvedla 
primátorka Adriana Krnáčová.

Podle radní Jany Plamínkové čeká Praha 
na moderní čistírnu odpadních vod již roky. 
„Současná čistírna nesplňuje dlouhodobě 
požadavky současné národní i evropské le-
gislativy na kvalitu vypouštěných vyčištěných 
odpadních vod. Nová vodní linka výrazně 
přispěje ke zlepšení kvality vody vypouštěné 
do Vltavy,“ řekla radní Plamínková.

Slavnostního aktu se vedle zástupců inves-
tora a zhotovitelů zúčastnil rovněž profesor 
Jiří Wanner z Vysoké školy chemicko-techno-
logické. „Pro Novou vodní linku byly vybrány 
opravdu moderní a provozně ověřené techno-
logie, a to vyvinuté jak u nás, tak v zahraničí. 
Náročnost výběru i dimenzování zvyšovala 
lokalita stavby na omezené ploše části Císař-
ského ostrova i nutnost splnit požadavky zvý-
šené protipovodňové ochrany. Dokončení Nové 
vodní linky vytvoří prostor pro rekonstrukci 
staré linky i pro řešení kalového hospodářství,“ 
uvedl prof. Wanner.

Zahájení celkové přestavby a rozšíření 
ÚČOV Praha na Císařském ostrově

Účastníci výstavby
Objednatel: Hlavní město Praha
Zástupce objednatele: Odbor strategických 
investic MHMP
Správce stavby: Pražská vodohospodářská 
společnost, a.s.
Zhotovitel: Sdružení ÚČOV Praha
Stavební část: SMP CZ, a.s., HOCHTIEF CZ, a.s.

Technologická část: Degrémont, WTE Wasser-
technik GmbH
Projektová dokumentace: Sweco Hydropro-
jekt, a.s.

Smlouva o Dílo byla na základě výsledků 
veřejné soutěže uzavřena 11. 10. 2011. Po-
kyn k zahájení plnění Smlouvy o Dílo udělil 
Objednatel Zhotoviteli 25. 9. 2013. Stavební 
povolení nabylo právní moc/vykonatelnost 
dne 8. 10. 2015. Stavba byla fakticky zahájena 
v souladu se smlouvou dne 9. 10. 2015. Od to-
hoto data běží povinnost Zhotovitele dokončit 
Dílo do 30 měsíců.

Celková přestavba a rozšíření Ústřední 
čistírny odpadních vod na Císařském ostrově 
je investicí Hlavního města Prahy a v jeho 
investičním plánu je vedena jako soubor etap 
stavby č. 6963. Hlavní město Praha v současné 
době jedná o možnosti podílu financování 
přestavby a rozšíření ÚČOV ze zdrojů OPŽP 
v rámci finančního období 2014–2020, even-
tuálně z jiných (národních) zdrojů.

Stavbu č. 6963 jako celek tvoří:
• Etapa 0001 – Nová vodní linka (NVL)
• Etapa 0002 – Stávající vodní linka (SVL)
• Etapa 0003 – Kalové hospodářství (KH)
• Etapa 0004 – Nátokový labyrint – levý břeh
• Etapa 0005 – Nátokový labyrint – pravý břeh
• Etapa 0007 – Nátoky na ÚČOV (vybrané 

objekty)
• Etapa 0008 – Kompenzační opatření

V současné době je realizována etapa 0001 – 
Nová vodní linka, část etapy 0007 – Nátoky na 
ÚČOV (Hlavní čerpací stanice a přidružené 
objekty) a etapa 0008 – Kompenzační opatření.

Cena NVL podle Smlouvy o Dílo uzavřené 
11. 10. 2011 byla za všechny projektové čin-
nosti, inženýrské a související služby a reali-
zaci kompletní stavební a technologické části 
Nové vodní linky, včetně Fáze A Zkušebního 
provozu, 6.033.000.000 Kč bez DPH.  Dodat-
kem č. 1 k této smlouvě byla po vzájemné 
dohodě Prahy a Sdružení cena upravena na 
5.786.594.898 Kč bez DPH. K tomu přistoupí 
náklady provozování Nové vodní linky v prů-
běhu dvanáctiměsíčního Zkušebního provozu 
Fáze B, které budou účtovány podle skutečně 
vyčištěného množství odpadních vod a jsou 
předběžně stanoveny na 185.620.900 Kč bez 
DPH.

Všechny informace o stavbě Nové vodní 
linky jsou uvedeny na specializovaných strán-
kách www.novacistirna.cz.

-dr-
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ZPRÁVY ČESKÉ VĚDECKOTECHNICKÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI

Seminář Charakteristiky M-denních 
a minimálních průtoků. Metody jejich 
odvozování a používání v praxi

Charakteristiky M-denních průtoků jsou jedním ze standardních 
hydrologických údajů povrchových vod, zpracovávaných a vydá-
vaných v souladu s normou ČSN 75 1400 Českým hydrometeoro-
logickým ústavem (ČHMÚ). Jsou využívány pro mnoho účelů ve 
vodohospodářském plánování, vodní bilanci, projektování a provo-
zování vodních děl, posuzování vodní složky životního prostředí 
a rozhodování vodoprávních úřadů. Základní hydrologické údaje, 
konkrétně dlouhodobá průměrná roční výška srážek, dlouhodobý 
průměrný průtok a M-denní průtoky jsou poskytovány pro libovolný 
profil říční sítě. Do konce roku 2012 byla považována ČHMÚ za refe-
renční období léta 1931–1980. 

S přechodem na nové referenční období 1981–2010 probíhal 
v ČHMÚ několikaletý rozvojový úkol, v jehož rámci byla vyvinuta 
a odzkoušena metodika na odvozování základních hydrologických 
údajů za toto referenční období. V říjnu 2014 byl úkol uzavřen 
oponentním řízením. S ohledem na to, že nová metodika obsahuje 
kromě změny referenčního období ještě další významné změny ve 
způsobu odvozování hydrologických charakteristik, zejména zahrnutí 
údajů o evidovaném ovlivnění hydrologického režimu, bylo rozhod-
nuto seznámit vodohospodářskou veřejnost podrobněji s výsledky 
tohoto úkolu.

Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, z.s., proto 
uspořádala 29. 9. 2015 jednodenní seminář na Novotného lávce, jehož 
program odborně připravili pracovníci Českého hydrometeorologic-
kého ústavu a Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM., v.v.i. 

Dopolední část programu byla v gesci ČHMÚ a koordinována Ing. 
Šerclem, Ph.D. Obsahovala tři přednášky:
•	 Poskytování hydrologických dat dle ČSN 75 1400 Hydrologické 

údaje povrchových vod.
•	 Metodika odvozování hydrologických údajů za období 1981–2010.
•	 Porovnání hydrologických údajů z období 1981–2010 ve srovnání 

s doposud poskytovanými údaji za období 1931–80.
V rámci diskuze přednesli zástupci Slovenského hydrometeorolo-

gického ústavu postup používaný pro odvozování M-denních průtoků 
na Slovensku. 

ČHMÚ porovnal pro 61 vybraných stanic odchylky nových údajů 
za referenční období 1981–2010 od údajů poskytovaných za období 
1931–1980. Rozdíly jsou způsobené jak změnou referenčního obdo-
bí, tak změnami v metodice zpracování těchto charakteristik, které 
v dalším stručně rekapitulujeme:
•	 Plochy povodí jsou poskytovány na podkladě vrstvy rozvodnic 

měřítka 1 : 10 000, odvozené nad daty ZABAGED.
•	 Dlouhodobá průměrná roční výška srážek na povodí je nyní od-

vozena v GIS, a to obecně z většího počtu srážkoměrných stanic 
včetně stanic v sousedních zemích. Stejně jako v předešlé verzi jsou 
využívány regresní vztahy pro nárůst srážek s nadmořskou výškou. 
Rozdíly u velkých povodí jsou nevýznamné, u malých povodí (do 
100 km2) mohou přesáhnout i 10 %.

•	 Dlouhodobý průměrný roční průtok v nepozorovaných profilech je 
nyní určován s využitím nových regresních vztahů, kde je uplatněn 
vztah odtoku, srážky a potenciální evapotranspirace. Regionalizace 
těchto vztahů byla provedena na základě rozdělení území ČR do 18 
celků s odlišnou litologií. 

•	 Další významnou změnou je zahrnutí ovlivnění průtoků z dů-
vodu odběrů, vypouštění nebo převodů vody mezi povodími, 
pokud je toto ovlivnění evidováno (což by měly být podle vy-

hlášky č. 431/2001 Sb. odběry a vypouštění vody nad 6 000 m3 
v kalendářním roce nebo 500 m3 v kalendářním měsíci). Rozdíly 
v dlouhodobém průměrném průtoku v povodích neovlivněných 
nebo nevýznamně ovlivněných obvykle nepřesahují 5 %. V povo-
dích, kde se projevuje významné ovlivnění odběry z povrchových 
nebo podzemních vod (např. Želivka, Svitava, Ostravice), mohou 
dosahovat desítek procent.
Největších metodických změn doznalo odvozování M-denních 

průtoků, kde se kromě již výše uvedených vlivů projevuje použití 
přesnějšího logaritmicko-normálního rozdělení s pěti parametry 
(LN5) namísto původně používaného tříparametrického rozdělení. 
Řešení M-denních průtoků probíhá v říčních úsecích, kde se využívá 
regresních závislostí parametrů LN5 na vybraných fyzicko-geografic-
kých charakteristikách a optimalizace regresně odhadnutých hodnot 
vůči pozorovaným datům ve vodoměrných stanicích, které vytváří 
okrajové podmínky řešení. Ve vodoměrných stanicích je důsledně 
využívána empirická funkce překročení odvozená z pozorovaných 
řad průměrných denních průtoků. Přitom se významně zvýšil počet 
vodoměrných stanic, kde jsou k dispozici průměrné denní průtoky 
za celé referenční období. Rovněž údaje o ovlivnění jsou k dispozici 
za celé referenční období, přičemž pro funkci překročení M-denních 
průtoků je využito, kromě odběrů a vypouštění vody, také významné 
ovlivnění způsobené provozem nádrží (podle vyhlášky se evidují změ-
ny objemů vody v nádržích s objemem vzduté vody nad 1 000 000 m3). 
Výstupem výpočtů za nové referenční období jsou:
a) údaje reprezentující hydrologický režim období 1981–2010, více či 

méně ovlivněný; tyto údaje vydává ČHMÚ standardně,
b) údaje odovlivněné podle dostupných údajů o antropogenním 

ovlivnění, reprezentující „přirozený“ hydrologický režim; tato data 
ČHMÚ vydává pouze na základě speciální objednávky.
Odchylky např. 355denního průtoku se v povodích méně antropo-

genně ovlivněných řádově pohybují do 20 %, tedy zhruba na úrovni 
střední kvadratické chyby této charakteristiky podle ČSN 75 1400. 
V profilech významně ovlivněných, zejména v dosahu velkých nádrží, 
mohou být rozdíly značné (např. na dolní Vltavě a Labi přes 60 %).

Odpolední část programu byla připravena pracovníky VÚV TGM 
a Povodí Vltavy, s. p. (gestor Ing. Balvín). Byly předneseny 3 referáty:
•	 Historie minimálních průtoků ve vodohospodářské praxi.
•	 Způsob stanovení minimálních zůstatkových průtoků jako podklad 

pro nařízení vlády.
•	 Minimální průtoky ve vodohospodářské bilanci.

Pojem minimální zůstatkový průtok byl zaveden do české legislativy 
§ 36 vodního zákona jako průtok povrchových vod, který ještě umož-
ňuje obecné nakládání s povrchovými vodami a ekologické funkce 
vodního toku. Způsob a kritéria jeho stanovení měla určit vláda naří-
zením, což se zatím nestalo. Existuje pouze metodický pokyn odboru 
ochrany vod MŽP z roku 1998, který není obecně závazný.

Metodikou stanovení minimálních zůstatkových průtoků (MZP) 
se zabýval VÚV TGM, v.v.i. Při odvození nové metodiky byla snaha 
přiblížit se co nejvíce konceptu ekologického průtoku a přitom vypra-
covat jednoduchou metodu použitelnou v praxi. 

Na základě rozboru statistických charakteristik průtoků za období 
1981–2010 byl pro 230 vodoměrných stanic vypočten parametr K99, 
udávající poměr mezi průměrným denním průtokem s pravděpo-
dobností překročení 99 % a průměrným dlouhodobým průtokem. 
Na základě rozložení hodnot tohoto parametru a hydrogeologické 
rajonizace bylo území ČR rozděleno do 4 typů oblastí:
•	 oblast 1 – křídové sedimenty (pravostranné přítoky dolního Labe, 

horní Metuje, Loučná, pramenné oblasti Svitavy a Třebůvky, Říčka);
•	 oblast 2 – horské oblasti (Krkonoše, Jizerské hory, Šumava, Jeseníky, 

vrcholky Krušných hor, část povodí Tiché Orlice);
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Odborné akce v roce 2015
Organizační garance většiny dále uvedených odborných akcí: Ing. 

Václav Bečvář, CSc., tajemník České vědeckotechnické vodohospo-
dářské společnosti, z. s., Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1, tel.: 
221 082 386, e-mail: voda@cvtvhs.cz.
•	 015 Jezy a vodní turistika

Seminář se konal 7. 4. v sále 319 Klubu techniků na Novotného 
lávce za účasti 75 osob, z toho 52 platících (tj. bez přednášejících 
a hostů – studentů VOŠS a SPŠS v Dušní ulici s doprovodem). Po 
odborné stránce akce splnila svůj účel bezezbytku, pouze se očekávala 
větší účast ze sportovní sféry. Přednesené prezentace jsou umístěné 
ke stažení na www.cvtvhs.cz.
•	 025 setkání ředitelů závodů PP

Konalo se 14. dubna v zasedačce sekretariátu vedení ČSVTS, jed-
nání se zúčastnilo 13 z 15 ředitelů, spolu se členy výboru ČVTVHS 
celkem 18 osob. Akce byla pokračováním již dlouhé tradice.
•	 035 Valná hromada

Konala se 13. 5. v sále 417, zúčastnilo se jí 25 individuálních a čest-
ných členů, 16 zástupců přidružených členů, 4 zástupci poboček 
dohromady s celkovou vahou hlasů 125 ze 170 možných, takže byla 
schopná usnášení i voleb. Valné hromady se účastnilo i 12 hostů, 
mezi ně ale patřili i zástupci kolektivních členů bez pověření hlasovat 
a volit. Informace o výsledku voleb a přehled dalších schválených 
dokumentů či rozhodnutí nebo úkolů jsou obsaženy v usnesení valné 
hromady a v zápise z ní. 
•	 045 Národní dialog o vodě

Konal ve dnech 9.–10. 6. tradičně na Medlově, pod organizační 
i odbornou gescí VÚV TGM. Odborným garantem akce byl Ing. Petr 
Bouška, Ph.D., náměstek ředitele VÚV. Rámcovým tématem letošní-
ho ND byla Retence vody v krajině. Na Národní dialog se přihlásilo 
119 zájemců, zúčastnilo se jich o 5 méně, mezi nimi 9 členů výboru 
a KK. Program byl naplněn bezezbytku, na závěr 1. dne jednání 
byla Ing. Ladislavu Kašpárkovi, CSc., a Ing. Janu Kubátovi udělena 
ČNVH za celoživotní významnou práci v oblasti hydrologie Cena A. 
R. Harlachera. Seminář byl zakončen shrnujícím vystoupením prof. 
Broži. Podle ohlasů účastníků na místě i v následných sděleních byla 
oceňována vysoká odborná i společenská úroveň Národního dialogu 
a podporován záměr v tradici takové odborné akce pokračovat.
•	 055 Charakteristiky minimálních průtoků, jejich odvozování 

a používání
Seminář se konal 29. 9. v sále 217, odborný garant Ing. J. Kubát 

(ČHMÚ). Semináře se zúčastnilo 130 osob, z toho 23 pracovníků 
MÚ a KÚ. Účastníci obdrželi doprovodný tištěný materiál k dané 
problematice připravený péčí ČHMÚ a VÚV (nikoliv sborník) a první 

•	 oblast 3 – podhůří pohraničních hor a Českomoravská vrchovina;
•	 oblast 4 – ostatní území s obecně nevyrovnaným režimem průtoků 

během roku (převažující část Čech a Moravy včetně flyšové oblasti 
Beskyd a Vsetínských vrchů).
Odvození minimálního zůstatkového průtoku je navrženo tak, že 

se vychází z hodnoty průtoku s pravděpodobností překročení 330 dní 
v roce (Q330d), avšak odlišně pro každou z uvedených oblastí a odlišně 
pro hlavní sezonu (květen–leden) a jarní sezonu (únor–duben). Zhruba 
platí, že v oblastech s nevyrovnaným režimem odtoku se MZP více 
přibližuje hodnotě Q330d, naopak v oblastech s vyrovnanějším odtokem 
se zmenšuje. V jarní sezoně, kdy se předpokládá více vody v tocích, 
je ve všech oblastech MZP větší než v hlavní sezoně.

Ve srovnání s minimálním zůstatkovým průtokem podle meto-
dického pokynu z roku 1998 jsou navrhované MZP regionálně více 

variabilní, v oblasti 1 jsou menší než MZP dle metodického pokynu, 
v ostatních oblastech naopak větší. Navrhovaný způsob odvození 
minimálního zůstatkového průtoku prochází připomínkovým řízením, 
jehož výsledky v době konání semináře nebyly známy.

Semináře se zúčastnilo cca 130 účastníků, z toho 25 zástupců 
vodoprávních úřadů. Všichni účastníci semináře obdrželi doprovod-
ný písemný materiál k hlavním přednáškám a číslo časopisu VTEI 
věnované problematice sucha. Kromě toho lze doprovodný materiál 
i všechny přednesené prezentace stáhnout z webové stránky ČVTVHS 
na adrese: www.cvtvhs.cz/index.php/8-clanky/18-charakteristiky-mi-
nimalnich-prutoku-jejich-odvozovani-a-pouzivani.

Ing. Jan Kubát
odborný garant akce

číslo časopisu VTEI zaměřené na problematiku sucha. Přednesené pří-
spěvky jsou umístěné ke stažení na webu ČVTVHS v části Aktuálně.
•	 065 Vodní nádrže 2015

Konference s mezinárodní účastí se konala 6.–7. října 2015 v brněn-
ském hotelu Voroněž pod organizační i odbornou gescí Povodí Moravy. 
ČVTVHS, z.s., se na přípravě i průběhu podílela dílčím způsobem, 
obdobně jako v roce 2013. Konference se zúčastnilo 220 osob, předne-
seno 30 přednášek a vystaveno 12 posterových prezentací. Konferenci 
byla udělena akreditace MV jako vzdělávacímu programu.
•	 075 Podzemní voda ve vodoprávním řízení XII

Odborný garant Ing. R. Muzikář, CSc. Seminář se konal 7. 10. v sále 
217, zúčastnilo se jej 121 osob, z toho 37 pracovníků z místních 
a krajských úřadů – semináři byla MV udělena akreditace jako vzdě-
lávacímu programu. Na semináři byl vyplňován dotazník zaměřený 
na problematiku správy podzemních vod a výsledky zpracuje odborný 
garant s tím, že navrhne další postup ve spolupráci s příslušnými 
vodohospodářskými institucemi. Přednesené příspěvky jsou umístěné 
ke stažení na tomto webu v části Aktuálně.
•	 085 Havarijní stavy na povrchových a podzemních vodách

Odborný garant Ing. B. Müller (725 875 880, mulerboh@seznam.cz). 
Seminář se bude konat 19. 11. v sále 417. K semináři byla rozeslána 
elektronicky pozvánka a přihláška, které jsou rovněž ke stažení na 
webu www.cvtvhs.cz.
•	 095 Vodní toky 2015

Konference s mezinárodní účastí se bude konat 24.–25. listopadu 
tradičně v hotelu Černigov v Hradci Králové pod odbornou i organi-
zační gescí VRV, a.s. ČVTVHS společně se všemi státními podniky 
Povodí a Lesy ČR se bude podílet na přípravě i programu. Odborným 
garantem je Ing. Plechatý, předseda představenstva VRV. Byla dis-
tribuována závazná přihláška pro účastníky – je mj. ke stažení i na 
webových stránkách ČVTVHS. Kontakt Sylvie Plechatá (257 110 343, 
731 412 641, plechata@vrv.cz).
•	 105 Přívalové povodně

Seminář se bude konat 2. 12. 2015 v konferenčním sále Orlík Povodí 
Vltavy v Holečkově ulici v Praze 5. Odborným garantem je Ing. Miro-
slav Tesař, CSc., z Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, (388 426 801, 
tesarihas@iol.cz), který připravuje seminář v rámci programu AV ČR 
Strategie 21.
•	 115 Seminář Adolfa Patery 2015 – Extrémní hydrologické jevy 

v povodích
Odborný garantem je doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur z Katedry hyd-

rotechniky ČVUT (224 354 425, fosumpaur@fsv.cvut.cz). Seminář se 
bude konat 16. 12. v sále 417 na Novotného lávce 5, Praha 1.

Václav Bečvář

Seminář „Podzemní voda ve 
vodoprávním řízení XII“

Dne 7. října 2015 se konal v Klubu techniků v Praze na Novotného 
lávce seminář „Podzemní voda ve vodoprávním řízení XII“, pořádaný 
odbornou skupinou podzemní vody České vědeckotechnické vodo-
hospodářské společnosti ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství 
ČR a Global Water Partnership. Semináře s touto tematikou se konají 
každoročně od roku 2004. Pozornost přednášek byla zaměřena na 
nakládání s vodami a ochranu podzemních vod s cílem seznámit 

pracovníky vodoprávních úřadů, správců Povodí, Vodovodů a kana-
lizací, hydrogeologů a vodohospodářských projektantů s odbornými 
aspekty, názory a zkušenostmi odborníků v problematice podzemních 
vod a vodního hospodářství pro praktickou aplikaci ustanovení záko-
na o vodách a s ním souvisejících vyhlášek, nařízení a metodických 
pokynů a informacemi o dalších vodohospodářských a hygienických 
aspektech, které by měli při svých činnostech využívat. Na semi-
náři bylo předneseno 7 přednášek, které byly uvedeny ve sborníku 
přednášek. Powerpointové prezentace byly vyvěšeny na webových 
stránkách společnosti: www.cvtvhs.cz (Aktuálně, Podzemní voda ve 
vodoprávním řízení XII).
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Jaroslava Nietscheová, prom. právník, ze státního podniku Po-
vodí Vltavy vystoupila s přednáškou „Právní aspekty nakládání 
s dešťovými vodami“. Srážkové vody jsou podle vodního zákona 
(dále VZ) 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 
a změně některých zákonů povrchovými vodami. Jsou definovány 
jako vody vzniklé z atmosférických srážek spadlé na zemský povrch 
a na něm se vyskytující. Platí, že se každý stavebník musí vypořádat 
s atmosférickými srážkami spadlými na jeho stavbu. Stavba je zá-
sahem do přírodního prostředí, který změnil přirozené zasakování 
povrchových vod a následně zmenšuje přirozené doplňování zásob 
podzemních vod. Paragraf 5 odst. 3 VZ, stavební zákon 183/2006 Sb. 
a příslušné prováděcí vyhlášky ukládají stavebníkům odvádět srážko-
vé vody přednostně vsakováním do horninového prostředí. Zajištění 
a sledování plnění této povinnosti je u všech staveb v kompetenci 
vodoprávních úřadů. Povolení ani souhlasu vodoprávního úřadu není 
třeba k zachycování povrchových (srážkových) vod jednoduchými zří-
zeními na jednotlivých pozemcích ani ke změně přirozeného odtoku 
srážkových vod za účelem ochrany nemovitosti před jejich škodlivými 
účinky. Srážkové vody z dešťových oddělovačů nepovažuje VZ (§ 38 
odst. 2) za odpadní vody, pokud oddělovač splňuje podmínky, které 
stanoví vodoprávní úřad v povolení. Nicméně zachycené srážkové 
vody mohou být potenciálním rizikem pro kvalitu podzemních vod, 
do nichž budou infiltrovány. Kvalita spadlých srážkových vod závisí 
na charakteru prostředí, na něž spadnou a po němž odtékají. V po-
chybnostech o tom, zda jde v konkrétním případě o vody povrchové, 
nebo odpadní, rozhodne příslušný vodoprávní úřad, v tomto případě 
krajský úřad (VZ § 38 odst. 13). 

Problematikou malých vodních zdrojů se zabývali RNDr. Josef Da-
tel, Ph.D. a Ing. Anna Hrabánková z VÚV T. G. Masaryka, v.v.i. Jakost 
pitné vody dodávané v malých obcích s vlastními vodními zdroji je 
dlouhodobě méně vyhovující než ve velkých distribučních sítích 
a v nejdůležitějších ukazatelích nejvyšších mezních hodnot se v po-
sledních letech celkově zhoršuje. Management malých vodních zdrojů 
(s důrazem na obce do 1000 obyvatel s vlastními místními zdroji vody 
a případně menší vodárenské společnosti) má svá specifika, a přitom 
současná legislativní, technická i právní řešení většinou odrážejí jen 
situaci velkých sídel a velkých vodárenských společností. Ty disponují 
širokou škálou odborníků, technických zařízení, mají možnost soustře-
dění finančních prostředků. Legislativa jim ukládá mnohem častější 
vzorkování, takže mohou rychleji zareagovat na případné problémy 
atd. V menších obcích jsou mnohem častěji porušovány legislativní 
limity pro pitnou vodu, a obyvatelstvo venkova tak má v některých 
územích méně kvalitní pitnou vodu. Problematikou malých zdrojů 
zásobování pitnou vodou jsou na příklad:
•	 Nižší úroveň ochrany: u zdrojů s odběrem nižším než 10 000 m3 se 

ochranná pásma vodních zdrojů většinou nestanovují.
•	 Neúplnost v evidenci malých odběrů (odebíraná množství podle 

vyhlášky č. 431/2001 Sb., i jakost surové vody podle vyhlášky 
č. 428/2001 Sb.): administrativa je pro malé obce často náročná.

•	 Nižší četnost rozborů surové vody (dle Vyhlášky č. 428/2001 Sb.): 
pravděpodobnost detekce občasných problematických stavů je 
velmi nízká.

•	 Malé zdroje mají obvykle jen velmi jednoduchou technologii úpravy 
(někdy pouze dezinfekci), která nebývá správně obsluhována, takže 
často technologie úpravy a dezinfekce vody nedosahuje optimální 
účinnosti.

•	 Nedostatek odborných znalostí a odborného zázemí na straně 
provozovatele. Odpovědné osoby malých vodovodů často nemají 
ani potřebné vzdělání, ani znalosti. Jsou dokonce případy (např. 
u gravitačních zdrojů), kdy provozovatel nezná přesné umístění 
využívaných zdrojů podzemní vody.

•	 V ČR je cca 1 mil. obyvatel zásobovaných pitnou vodou z malých 
vodovodů, veřejných a domovních studní. Jedná se o zásobování 
menších obcí, které nejsou a mnohdy také nemohou být napojeny 
na větší veřejné vodovody (pro odlehlost, obtížnost přístupu, horský 
terén apod.). Zajištění jakosti těchto zdrojů je vzhledem k jejich 
roztroušenosti mnohdy problematické. Současný stav zásobování 
venkova vodou se tak vyznačuje roztříštěností, nekoncepčností 
a nedostatečnou koordinací. Ze 124 veřejných vodovodů, na které 
byly v roce 2012 uděleny v ČR výjimky z nejvyšších mezních hod-
not hygienických limitů, bylo 114 malých vodovodů zásobujících 
méně než 1000 obyvatel. 
Pro zlepšení stavu malých vodovodů byla navržena opatření:

•	 Administrativní (například určení odpovědného pracovníka, vy-
členění nákladů na zajištění a ochranu technického stavu, správné 

stanovení ceny vody, účinná spolupráce s vodoprávním úřadem 
a hygienickou službou).

•	 Metodická opatření (pasportizace a doplnění potřebných údajů 
o vodním zdroji, zhodnocení využitelného množství a jakosti ode-
bírané vody, posouzení zranitelnosti a ochrany vodního zdroje).
Návrh na opatření ke zlepšení situace se neobejde bez odborníků 

(odborně způsobilé osoby pro hydrogeologii, specialisté na úpravu 
vod). Návrh možností zlepšení situace v zásobování obyvatelstva 
může pokrývat následující směry:
•	 řízení a organizaci odběru;
•	 dokumentaci prací;
•	 technickou konstrukci jímacích objektů;
•	 zajištění potřebné ochrany vodního zdroje;
•	 správný rozsah monitoringu a zabezpečenost množství a jakosti 

odebírané vody;
•	 snížení zranitelnosti proti hrozícím rizikům;
•	 nastavení účinného kontrolního systému, zahrnujícího i možnosti 

externí pomoci s řešením budoucích problémů, včetně účinné 
spolupráce s vodoprávními orgány.
Přednáška vznikla za finanční podpory Technologické agentury 

ČR v rámci projektu TA 02020184 „Zajištění jakosti pitné vody pro 
zásobování obyvatelstva malých obcí z místních vodních zdrojů“.

Přednáška RNDr. Petra Čížka z A až Zet „Výpočet nutného odběru 
podzemní vody pro žádosti o povolení k nakládání s vodami“ byla 
zaměřena na stanovení návrhu velikosti odběrů podzemní vody pro 
povolení nakládání s vodami. Autor shrnul metody pro navrhování 
odebíraných množství od dříve používaných metod po současnost. 
Prognózu nerovnoměrnosti spotřeby podzemní vody odkázal na zanik-
lou Směrnici č. 9 z roku 1973 Ústředního věstníku ČR. Byly vysvětleny 
základní parametry vodárenských odběrů pro současné návrhy: 
•	 maximální denní potřeba vody (včetně nejmenší potřební vydat-

nosti, kapacity úpravny a řadů pro dopravu vody z úpravny do 
vodojemů);

•	 maximální hodinová potřeba vod pro zařízení na přívod vody ke 
spotřebitelům.
Byly uvedeny vzorce pro výpočet specifické potřeby vody, velikosti 

odběru podzemní vody (l/den), koeficienty úpravárenských ztrát 
a ztrát při rozvodu vody. Dále byly uvedeny vztahy pro stanovení 
maximální denní potřeby vody pro bytový fond, nerovnoměrnosti 
ve spotřebě vody pro občanskou vybavenost, průmysl a pro zalévání 
zahrad. Dále bylo vysvětleno vyplňování rubrik požadovaného odběru 
podzemní vody v žádostech o povolení odběru podzemní vody. Na 
závěr autor doporučil pracovníkům vodoprávních úřadů, jak prově-
řovat požadované velikosti odběrů podzemní vody a souhlasy pro 
vrty pro tepelná čerpadla. 

Problematiku využívání dešťových vod, která je v současné době 
velmi aktuálním vodohospodářským problémem, diskutovala RNDr. 
Jitka Novotná z GEOtestu a.s. Brno v přednášce „Využívání dešťových 
vod v minulosti a praktická doporučení“. V úvodní části připomněla, 
že v ČR jsou jediným zdrojem vody srážky. Pro zabezpečení dostatku 
vody je nutno změnit pohled na srážkové vody. S tím souvisí i změna 
koncepce hospodaření se srážkovými vodami. Jestliže v minulosti pla-
tila zásada rychlého odvedení srážkových vod, dnes je cílem přiblížit 
se přirozenému vodnímu režimu a maximálně rozložit srážky v místě 
jejich vzniku, jak se to uplatňuje v Německu a jinde. Z hlediska řešení 
vsaku srážkových vod jsou daleko vhodnější přírodě blízká opatření na 
vsakování, jako jsou třeba dešťové zahrádky, průlehy nebo prosté umož-
nění vsaku srážkové vody na zatravněné plochy (třeba na trávnících na 
sídlištích). Tento typ vsakovacích zařízení je vhodný i pro horninové 
prostředí, které má charakter hydrogeologických izolátorů (např. jíly), 
v územích s vysokou hladinou podzemní vody (např. v údolních ni-
vách) nebo v lokalitách na spraších. V přírodě se po spadnutí srážek 
část vody vypaří. Výpar je v konceptu HSD (hospodaření s dešťovými 
vodami) zajištěn vegetačními střechami nebo akumulací srážkové 
vody v přírodě blízkých opatřeních, která jsou vesměs doplněna ve-
getací, a ta zajišťuje evaporaci srážkové vody. Výpar má velký význam 
z hlediska stabilizace teploty (výparné teplo). Část srážkové vody je 
zachycena v nádržích a následně je tato voda využívána jako užitková 
– závlahy (např. i pro vertikální zahrady), sociální zařízení, systémy 
klimatizace. Srážková voda, která ze srážky zbývá, je akumulována ve 
vsakovacím zařízení. Z hlediska údržby, transformace srážky (výpar – 
vsak) i možnosti vsakovacího zařízení z hlediska horninového prostředí 
jsou vhodnější přírodě blízká vsakovací zařízení. 

Při hospodaření se srážkovými vodami se mohou optimálně vy-
užívat i malé srážky, které mají velký význam z hlediska stabilizace 
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hydrologického režimu, jsou významné pro vegetaci i klima v intra-
vilánech. Je vhodné kombinovat hospodaření se srážkovými vodami 
v několika stupních:
•	 vegetační střecha;
•	 retenční jímka o vhodné objemu s následným využitím srážkové 

vody;
•	 přírodě blízký vsakovací prvek – dešťová zahrádka, průleh, drén, 

vsak na ploše. Prvek je optimální zakomponovat do zeleně;
•	 odtok do kanalizace.

Mezi jednotlivými prvky hospodaření se srážkovou vodou je účelné 
převádění nadkapacitní srážkové vody prostřednictvím vegetační 
střechy/jímky, jímky/vsakovací prvek, vsakovacího prvku/kanalizace. 
Při tomto řešení dojde k zachycení menších srážek a jejich transfor-
maci na výpar, na využitou vodu (např. závlahy) a vodu infiltrovanou 
(přírodě blízký vsakovací prvek). 

Velmi zajímavý příspěvek přednesl Dalibor Křenek z Městského 
úřadu Český Těšín „Rozptýlená zástavba a likvidace odpadních vod 
z pohledu vodoprávního úřadu“. Dotkl se problematiky suburba-
nizace, která v posledních letech postihuje stále větší plochy v ČR. 
Představuje expanzi zástavby rodinných domů do volné krajiny, 
která zasahuje i do CHKO. V CHKO Beskydy se postavilo v letech 
1997–2007 3000 nových staveb. Masivní zástavba ve volné krajině 
má za následek znečišťování drobných vodotečí a podzemních vod. 
Vodohospodářský problém vzniká ještě před zpracováním projektové 
dokumentace stavby pro územní řízení, a to už při územním plánování. 
Územní plány nebo jejich změny při vymezování nových zastavitel-
ných ploch určených pro individuální zástavbu rodinných domů 
zpravidla neřeší, jakým způsobem bude nakládáno se srážkovými 
vodami ze zpevněných ploch, kam budou odváděny odpadní vody, 
zda bude nutné provést odvodnění pozemků a kam se případná voda 
odvede. Řešení otázky odpadních či srážkových vod je aktuální až při 
územním, resp. stavebním řízení. Tam, kde není veřejná kanalizace, 
se automaticky počítá s likvidací odpadních vod prostřednictvím vybí-
ratelných akumulačních jímek (žumpy) nebo individuálním čištěním 
odpadních vod pomocí domovních čistíren, přitom není známo, jestli 
je takové řešení v dané lokalitě vůbec možné. Dnes ani územní plán 
není schopen dostatečně zaručit, že k vymezeným zastavitelných 
plochám nepřibydou v budoucnu další. Územní plány se zpracovávají 
zpravidla na deset let, a logicky se zadáním nového územního plánu 
dochází k vymezování nových zastavitelných pozemků. Tlaky občanů 
a developerů či zájmových skupin však vedou k situacím, kdy se k plat-
nému územnímu plánu pořizují nové změny, v nichž jsou vymezovány 
nové zastavitelné plochy. Např. v roce 2010 byl schválen nový územní 
plán pro město Český Těšín a v současné době se již připravuje třetí 
změna. Velkým problémem je vypouštění přečištěných odpadních vod 
do vod podzemních. Vhodnost pozemku pro zasakování přečištěných 
odpadních vod se zjistí až při zpracování odborného hydrogeologické-
ho posudku. Hydrogeolog však hodnotí to, zda horninové prostředí je 
schopné přečištěné vody zasakovat, zda nedojde k ovlivnění studní či 
jiných vodních zdrojů v nejbližším okolí a zda nedojde k podmáčení 
pozemku investora, případně sousedních pozemků. Vždy však hodnotí 
konkrétní stavbu, a nikoliv širší území v kontextu. Chybí hodnocení 
kumulativního efektu dané lokality a zpravidla zcela chybí informace 
o tom, jaká je kvalita podzemních vod a zda se s povolením nových 
čistíren v posledních letech nezhoršila. Toto nemůže hydrogeolog bez 
monitoringu zhodnotit. Rizikové jsou hlavně lokality, kde nelze zajistit 
zásobování domácností pitnou vodou jinak než z domovních studní 
a zároveň na sousedních pozemcích probíhá likvidace odpadních 
vod vsakem. Takových případů se dnes dá najít celá řada. Přitom ze 
zkušeností vyplývá, že jen malá část občanů využívající vodu ze studní 
pro pitné účely si zajišťuje pravidelné rozbory vody. Zjištění skutečné 
kvality vody vypouštěné z čistíren není dostatečně věrohodné ani na 
základě předkládaných rozborů, protože tyto rozbory by musely být 
prováděny průběžně, a ne čtyřikrát za rok. To by ale bylo pro provozo-
vatele čistírny velmi nákladné. Hodnoty BSK, CHSK a NL neposkytují 
informace, jaké konkrétní chemické látky jsou do vod vypouštěny. Mezi 
hlavní znečišťující látky byly kromě nerozpuštěných látek v příloze 
VIII směrnice o vodách zařazeny také látky, které se mohou vyskytovat 
v odpadní vodě z domácností, avšak hodnoty BSK, CHSK ani NL na je-
jich přítomnost neupozorní. Jsou to především: látky a přípravky nebo 
produkty jejich rozkladu, u kterých byly prokázány karcinogenní nebo 
mutagenní vlastnosti nebo vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci 
steroidů, štítnou žlázu nebo jiné endokrinní funkce ve vodním pro-
středí nebo jeho prostřednictvím a dále látky přispívající k eutrofizaci 
(zejména dusičnany a fosforečnany). 

Další dvě přednášky se věnovaly zimní údržbě komunikací a jejich 
dopadům na podzemní a povrchové vody. RNDr. Dalibor Dvořák 
z Ředitelství silnic a dálnic ČR přenesl přednášku „Technologie zimní 
údržby a technické řešení komunikace z hlediska možného ovlivnění 
kvality podzemních a povrchových vod“. Technologie zimní údržby 
je stanovena vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů, kterou se pro-
vádí zákon o pozemních komunikacích (104/1997Sb). Podle ní je do 
vrstvy čerstvého sněhu vyšší než 3 cm posyp nebo postřik chemic-
kými rozmrazovacími materiály neúčinný, a proto nepřípustný. Sníh 
se proto nejdříve odstraňuje mechanicky a chemické rozmrazovací 
prostředky se aplikují až na zbytkovou vrstvu sněhu či zmrazků, kde 
se nechají působit podle síly vrstvy 2–5 hodin. Vzniklá sněhová břeč-
ka se potom z vozovky neprodleně odstraňuje. K posypu se používá 
chlorid sodný či chlorid vápenatý, případně směsi chloridů. Režim 
zimní údržby významných komunikací nemůže být operativně měněn 
podle aktuálních hodnot sledovaných parametrů ovlivnění životního 
prostředí či po spotřebování na sezonu limitovaného množství posy-
pového materiálu. Případné změny lze řešit minimálně v řádu roků 
(zimní sezony), přičemž v některých případech by přechod na zimní 
údržbu bez využití CHRL vyžadoval extrémní investiční či provozní 
náklady. U rychlostních komunikací je takové opatření prakticky 
nerealizovatelné. Povrch vozovky ošetřený inertními materiály má 
zcela jiné, proměnlivé adhezní vlastnosti a i při snížené rychlosti 
může vymrštěný kamínek poškodit vozidlo či rozptýlit pozornost 
řidiče a způsobit tak nehodu. Na dálničních úsecích, kde bylo solení 
v minulosti zakázáno z důvodu ochrany vodních zdrojů, docházelo 
v zimním období k výrazně vyšší nehodovosti. V současné době je 
možno veškeré provozované úseky dálnic v ČR v zimě udržovat s vy-
užitím CHRL, neboť vodní zdroje, pro něž byla vyhlášena ochranná 
pásma, již nejsou vodárensky využívány. Dosud se nepodařilo nalézt 
účinný cenově a ekologicky přijatelnější materiál než celosvětově 
užívané chloridy. Z toho důvodu je potřeba řešit a zohledňovat možné 
dopady zimní údržby pomocí CHRL již při přípravě komunikace, a to 
ve všech jejích stupních. Získané poznatky je pak nutno využít při 
volbě technického řešení stavby, zejména jejího odvodnění. Pokud se 
zjistí, že možná standardní řešení požadovaný stupeň ochrany okol-
ního prostředí nezajistí, je nutno hledat doplňkové či kompenzační 
opatření, případně uvažovat o úpravě trasy. Z výše uvedeného vyplývá 
pro hydrogeology, zpracovávající posudky na projektované komunika-
ce, aby věnovali pozornost uvažovanému řešení systému odvodnění 
komunikace, které může být zpracováváno ve variantách, a tím přispět 
k rozhodování k řešení projektované komunikace a v budoucnu ušetřit 
zbytečné stavební či provozní náklady. Podrobnější údaje z prostorů 
pro situování i rozsáhlých vodohospodářských objektů (např. retenční 
nádrže) jsou získávány až na žádost projektanta, a to až ve fázi, kdy 
už by změna jejich umístění či velikostí celkovou stavbu zdržela či 
jinak zkomplikovala. Proto musí být přijato ne vždy optimální řešení. 
Nezbytné je i shromažďování údajů o stávajících vodních zdrojích, 
včetně koncentrace chloridů, upozornění na možnou kontaminaci 
a posouzení možnosti vybudování náhradních zdrojů. Z toho je zřej-
mé, že již ve stádiu projektování je nutná těsná spolupráce hydrogeo-
logů a projektantů, na základě níž budou opatření pro ochranu kvality 
podzemních a povrchových vod zahrnuta do projektové přípravy. 

Tematicky navazovala na předcházející přednášku přednáška 
RNDr., Mgr. Ludmily Hartlové a RNDr. Jaromíra Kučery z GEOtestu, 
a.s. Brno „Vliv solení komunikací na kvalitu podzemní vody“, která 
byla připravena s podporou stejného projektu Technologické agentury 
ČR TA02020184 „Zajištění jakosti pitné vody pro zásobování obyva-
telstva malých obcí z místních vodních zdrojů“ stejně jako přednáška 
RNDr. Josefa Datla a Ing. Anny Hrabánkové z VÚV TGM, v.v.i. V úvodu 
přednášky byla zrekapitulována problematika situování tras silničních 
komunikací (dálnice, silnice I. třídy, stejně jako i silnice nižších tříd) 
v ochranných pásmech vodních zdrojů nebo jejich blízkosti s nega-
tivními dopady na jakost vody ve využívaných územích. V takových 
případech nebývají omezující opatření, jako je rozsah ochranných 
pásem vodních zdrojů a jejich stanovený režim, účinná a dostatečně 
nechrání všechny dotčené vodní zdroje, případně správně navrhovaná 
opatření nejsou důsledně vyžadována a dodržována. Problematika an-
organického znečištění je v současné době opomíjená. Používání posy-
pových solí má kumulativní negativní vliv na povrchové a podzemní 
vody. Obecně jsou známy rovněž negativní vlivy solení na vegetaci 
a korozi stavebních konstrukcí. Ve vztahu k podzemním vodám dané 
téma nebylo dosud systémově řešeno. Přitom jde o závažný a dlouho-
dobý problém, s nímž se lze setkat po celém území České republiky, 
způsobující závažné hospodářské a ekologické škody. V řadě lokalit, 
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kde silniční komunikace procházejí ochrannými pásmy, je prakticky 
úplná absence dlouhodobého monitoringu těchto vlivů a jejich systé-
mového vyhodnocování. Jako příklad negativního ovlivnění jímacího 
území bylo uvedeno jímací území Popůvky, které zásobuje pitnou 
vodou obec Omice. Na počátku 70. let bylo vybudováno jímací území 
Popůvky (3 vrty v kvartérní zvodni), v němž kvalita odebírané vody 
vyhovovala hygienickým požadavkům pro pitnou vodu. Trasa tehdy 
budované D 1 byla v úseku Kývalka–Popůvky, vzdáleném cca 700 m 
od zmíněného jímacího území, zahloubena do zářezu v krystalických 
horninách brněnského masivu. V tomto úseku není žádná účinná 
krycí vrstva, bránící infiltraci splachových vod z dálnice. V důsledku 
solení dálnice narostly koncentrace chloridů v jímacím území nad 
hygienický limit. Ten byl nejvíce překročen v kvartérní zvodni ve vrtu 
St 3 (průměrně 2,11krát, 211 mg Cl-/l). Ještě více byl překročen v nové 
vrtu HV 301, vyhloubeném v roce 2011 do hornin brněnského masivu 
a situovaném v těsné blízkosti jímacího území. V něm byl překročen 
průměrně 3,25 krát. Analogicky s podzemní vodou kvartérní zvodně 
i hlubokého oběhu byl překročen imisní standard přípustného zne-
čištění povrchových vod chloridů v Troubském potoce, přitékajícím 
od dálnice, a který je erozní bází podzemní vody. V Troubském potoce 
dosáhla průměrná koncentrace 312 mg Cl-/l (tj. 1,5násobek imisního 
standardu přípustného znečištění povrchových vod). V příspěvku byla 
navržena opatření pro zlepšení kvality podzemních vod v jímacím 
území a jeho širším okolí spočívající v účinné likvidací splachových 
vod z dálniční komunikace, vytvoření podmínek, které by zabraňovaly 
splachu a následnému vsaku zasolením znehodnocené srážkové vody 
do horninového prostředí. Účinné by bylo vybudování nepropustných 
záchytných příkopů se svodnými jímkami, z nichž by byla zasolená 

voda odváděna mimo inkriminovaná území. K výraznému zlepšení 
stávající situace by přispěla změna ošetřování dálniční komunikace 
v zimním období, spočívající například v nahrazení chemického 
posypu inertním materiálem (písek, štěrk, škvára apod.). Je nezbyt-
né, aby i nadále pokračoval monitoring chemismu podzemní vody 
v předmětném jímacím území. 

Z diskusí k jednotlivým přednáškám vyplývá, že pro efektivnější 
vodoprávní řízení je nezbytný institut správy podzemních vod. Vodo-
právní úřady nemohou vždy odborně pokrýt některé složitější vodo-
hospodářské problémy zejména v širším okolí a na odbornou pomoc, 
kontroly a monitoring nemívají finanční prostředky. K institutu správy 
podzemních vod připravila ČVTVHS ve spolupráci s ČAH dotazník, 
v němž respondenti uvedou své názory na správu podzemních vod. 
Názory budou zhodnoceny a použity pro další jednání. Dále vyplnili 
účastníci dotazník, v němž hodnotili kvalitu semináře. Z hodnocení 
dotazníků, vyplněných účastníky semináře vyplynulo, že podle 99 % 
vyplněných dotazníků splnil seminář očekávání a podle stejného 
procenta dotazníků bylo doporučeno pokračovat jednou ročně v ak-
tualizaci probraných otázek. Náměty, stížnosti a doporučení uvedené 
v diskusi a popsané výše bude řešit výbor České vědeckotechnické 
vodohospodářské společnosti ve spolupráci se SOVAK. 

Ing. Radomír Muzikář, CSc.,
garant semináře  

a předseda odborné skupiny podzemní vody ČVTVHS 
radomir.muzikar@karneval.cz

602 577 796

O činnosti ČVTVHS, z.s., v uplynulém 
období

V roce 2015 končí z ekonomických důvodů vydávání přílohy Vodař 
v časopisu Vodní hospodářství a považujeme za vhodné seznámit při 
té příležitosti čtenáře s činností ČVTVHS za poslední období a podě-
kovat za dosavadní spolupráci jak jim, tak i redakci časopisu Vodní 
hospodářství. Další informace o činnosti ČVTVHS a našich odborných 
akcích budeme uvádět podle možností jak zde ve Vodním hospodář-
ství, tak v nově samostatném odborném časopise VTEI.

V polovině roku 2015 skončilo čtyřleté funkční období výboru 
naší Společnosti, v němž bylo nutno zabývat se značným počtem 
problémů, které sice nejsou součástí našeho hlavního zaměření, vy-
tvářejí však pro ně podmínky. Jako příklad uvádím zajištění právního 
postavení naší Společnosti v souladu s novým občanským zákoníkem, 
ať již se jedná o registraci, o stanovy a s tím spojené dílčí problémy, 
změnu v osobě tajemníka, osamostatnění Českého přehradního výboru 
a hlavně zajištění činnosti po ekonomické stránce v podmínkách, 
kdy získání prostředků mimo vlastní aktivity bylo a je velmi obtížné.

Ve vztahu k našemu zaměření vodní hospodářství zažilo v tomto 
období další hydrologické extrémy, hlavně povodně v roce 2013 a ex-
trémní sucho v létě a na podzim 2015. Opět se prohlašovalo, že to jsou 
vlastně pracovníci oboru, kteří vzdor své odbornosti a zkušenostem 
za všechno mohou. Politizace a příslušná mediální odezva odborných 
problémů je dnešní realitou, vedle povodní je možno připomenout 
ekologické peripetie kolem rekonstrukce nádrže Jordán v Táboře, 
mimo obor např. ostravské mosty, tunel Blanka atd. Přitom postupně 
odcházejí z aktivní služby mnozí zkušení pracovníci oboru, mladší 
generace je sice vyškolena dopady povodňového období, bohužel je 
však citelný nedostatek absolventů tradičních vodohospodářských 
škol. Za této situace nepochybně vzrůstá morální zodpovědnost 
všech, jimž budoucnost našeho oboru leží na srdci, což se týká i naší 
vodohospodářské společnosti.

Po léta jsou hlavním předmětem naší činnosti odborné akce, kde 
dlouhodobě můžeme konstatovat dobrou odbornou úroveň, zároveň 
jsou však hlavním zdrojem pokrytí našich režijních nákladů (při 
zachování principu „nevýdělečnosti“ naší Společnosti).

Ve vztahu k odborné problematice v uplynulém roce proběhlo sedm 
odborných akcí, na významných tradičních konferencích Vodní toky, 
resp. Vodní nádrže jsme se podíleli, další tři akce jsme zajišťovali po 
technické stránce. Bohužel jsme byli nuceni pro nedostatek přihlá-
šených odvolat akci, která se zaměřovala na realizaci protipovodňo-
vých opatření na území Povodí Moravy. Odborný efekt je vždy třeba 
posuzovat individuálně, některé mají vztah k problematice, která se 

týká nosných problémů, jindy jde o specifické odborné otázky. Rov-
něž předpokládané zaměření, např. na mladou nastupující generaci, 
obecně informativní či vytvoření prostoru pro volnou diskusi se liší 
akci od akce. Naší předností je velmi dobrá úroveň přednášejících, 
které dokážeme zajistit, i když honoráře za přednášky jsou skromné.

V mezinárodních kontaktech nadále kontinuálně probíhá naše 
spolupráce se Slovenskou vodohospodářskou společností, kde re-
spektujeme specifické problémy obou stran. Český přehradní výbor 
jako samostatnou instituci a zároveň přidruženého člena ČVTVHS 
čeká velký úkol – zajistit výroční zasedání delegátů členských států 
ICOLD v roce 2017.

Vždy po dvou letech oceňujeme významné přínosy v oboru Diplo-
mem T. Ježdíka, což bylo i v roce 2015. Přitom respektujeme, že pro 
ocenění nových významných vodohospodářských staveb poskytuje 
prostor Svaz vodního hospodářství.

Činnost naší Společnosti je nemyslitelná bez všestranné podpory ze 
strany vrcholných institucí vodního hospodářství a zejména našich 
přidružených členů. K tradičně významné podpoře zejména státních 
podniků Povodí či VRV, VDTBD aj. zaznamenáváme v posledních 
letech rozvoj spolupráce např. s VÚV TGM, ČHMÚ či UH AV ČR. 
Tuto podporu chápeme jednak jako výraz ocenění našeho působení 
v oboru, jednak jako pochopení snah o to, aby vodní hospodářství 
se neztratilo v často chaotických proměnách současnosti. Velmi si jí 
vážíme a budeme se o ni opírat i v dalších letech. Tradičně bezpro-
blémové je naše působení v rámci svazu ČSVTS.

Pokud se jedná o práci výboru Společnosti, lze ji charakterizovat 
aktivní účastí převážné většiny členů a zodpovědnou snahu vytvořit 
do budoucna racionální základnu další odborné činnosti. Je třeba 
ocenit úsilí tajemníka V. Bečváře a dalších členů výboru o dopracování 
stanov, doplňujících pravidel fungování zapsaného spolku i realizaci 
nových dohod s našimi přidruženými členy.

K hospodaření Společnosti jen několik skutečností z této oblasti. 
S ohledem na nezbytnost formálního osamostatnění Českého pře-
hradního výboru a schválené participace v ekonomické oblasti v roce 
2016 bude naše ekonomická rezerva menší o asi 1,5 milionu Kč. Naše 
úvahy o tom, do jaké míry se nám podaří naplnit výchozí předpoklady 
předběžných rozpočtů, závisí na reálném počtu platících účastníků 
každé odborné akce. Proto naše plánované ztráty jsou jen velmi hrubé 
odhady a skutečnost se zpravidla liší. Zároveň je nutno mít na zřeteli, 
že na rozdíl např. od sportu, charitativních akcí či kultury, v technické 
sféře se štědří sponzoři nevyskytují.

Hlavně z ekonomických důvodů jsme dnes nuceni omezovat 
vydávání sborníků k odborným akcím, o účelových odborných 
publikacích nemluvě. Proto jsme rozšířili zveřejňování odborných 
statí na internetu. Ze stejných důvodů jsme nuceni hledat podstatně 
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úspornější prezentaci výsledků naší práce, než bylo vydávání přílohy 
Vodař v rámci časopisu Vodní hospodářství. Tu je na místě ocenit 
vstřícnost a pochopení vůči našim potřebám ze strany redakce Vod-
ního hospodářství.

Jako vědeckotechnická společnost s posláním propa-
govat a prosazovat nové užitečné poznatky v oboru do 
praxe jsme vlastně mimo sféru státního zájmu. Ten se 
zabývá jednak tzv. základním výzkumem – s přísluš-
ným odrazem v „impaktovaném“ mezinárodním světě, 
jednak technologickým výzkumem. Nás ovšem hlavně 
zajímá rychlý přenos poznatků, které brzy budou použi-
telné v praxi. Již jejich samotný výběr není jednoduchý, 
navíc prostředky pro jejich popularizaci v tradičním 
pojetí jsou omezené. V médiích se sice občas uvádí, že 
je nutno zvýšit zájem o technické obory, ve skutečnosti 

však pro ně není vytvářen žádný prostor, o pozitivní motivaci nemluvě! 
V tomto ohledu je možno naše odborné akce s vysokou kvalitou aktivně 
vystupujících hodnotit jako efektivní a osvědčené.

Všem, kdo se aktivně v uplynulém období podíleli 
na úspěšné činnosti naší Společnosti, děkuji. Nově 
zvolený výbor, v němž došlo k některým personálním 
změnám, předsedou je Mark Rieder, místopředsedy Jan 
Kubát a Antonín Tůma, čeká práce na dokončení roz-
pracovaných formálních, resp. organizačních problémů 
a samozřejmě na aktivním naplňování našeho poslání 
v rámci snah, aby naše vodní hospodářství žilo dál.

prof. Ing. Vojtěch Broža, DrSc.
do 13. května 2015 předseda ČVTVHS, z.s.
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Děkujeme všem autorům i recenzentům za čas, který v uplynulém roce věnovali tomu, aby 
články měly vysokou odbornou úroveň. Musíme také zmínit nezištnou práci, kterou časopi-

su věnují členové redakční rady. V neposlední řadě jsme zavázáni našim čtenářům a inzerentům 
– bez nich by časopis nemohl vycházet.

Upozorňujeme, že na www.vodnihospodarstvi.cz do rubriky Ročníky jsme doplnili celý ročník 
2015.
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28. 1. Král je mrtev, ať žije král! Seminář ASIO, spol. s r.o. Brno, 
Kongresové centrum BVV. Info: www.asio.cz/cz/kral-je-mrtev-at-
zije-kral

3.–4. 2. Vodárenská biologie 2016. Seminář. Praha, hotel DAP. 
Info: www.bids.cz

2. 2. Král je mrtev, ať žije král! Seminář ASIO, spol. s r.o. Ostrava, 
Dům kultury města Ostravy. Info: www.asio.cz/cz/kral-je-mrtev-at-
zije-kral

4. 2. Král je mrtev, ať žije král! Seminář ASIO, spol. s r.o. České 
Budějovice, ČEVAK, a.s. Info: www.asio.cz/cz/kral-je-mrtev-at-zije-
kral

9. 2. Financování vodárenské infrastruktury 2016. Seminář. 
Praha, hotel DAP. Info: www.bids.cz.

9. 2. Král je mrtev, ať žije král! Seminář ASIO, spol. s r.o. Olomouc, 
Hotel Hesperia. Info: www.asio.cz/cz/kral-je-mrtev-at-zije-kral

11. 2. Král je mrtev, ať žije král! Seminář ASIO, spol. s r.o. Praha, 
Konferenční centrum VŠCHT, Kolej Sázava. Info: www.asio.cz/cz/
kral-je-mrtev-at-zije-kral

16. 2. Král je mrtev, ať žije král! Seminář ASIO, spol. s r.o. Hradec 
Králové, Kongresové centrum Aldis. Info: www.asio.cz/cz/kral-je-
mrtev-at-zije-kral

18. 2. Král je mrtev, ať žije král! Seminář ASIO, spol. s r.o. Zlín, 
CENTROPROJEKT, a.s. Info: www.asio.cz/cz/kral-je-mrtev-at-zije-
kral

23. 2. Král je mrtev, ať žije král! Seminář ASIO, spol. s r.o. Teplice, 
Dům kultury. Info: www.asio.cz/cz/kral-je-mrtev-at-zije-kral

24. 2. Král je mrtev, ať žije král! Seminář ASIO, spol. s r.o. Plzeň, 
Západočeské muzeum. Info: www.asio.cz/cz/kral-je-mrtev-at-zije-
kral

17.–18. 3. Kaly a odpady 2016. Konference. Senec, hotel 
Senec. Info: Marta Onderová, e-mail: marta.onderova@stuba.
sk, http://acesr.sk/konferencia-s-medzinarodnou-ucastou-kaly-a-
odpady-2016/

17.–18. 3. Voda Zlín 2016. Konference. Zlín, hotel Moskva. Info: 
http://www.voding.cz/cs/konference-voda-zlin

22. 3. Světový den vody. Slavnostní konference. Praha.  
Info: www.svh.cz

27.–28. 4. Nové trendy v oblasti úpravy pitné vody 2016. 
Konference. Kúpele Nový Smokovec.  
Info: buchlovicova@vodatim.sk, www.vodatim.sk

duben 2016: Nové metody a postupy při provozování ČOV. 
Konference. Moravská Třebová, závodní jídelna Hedva a.s.  
Info: j.novotna@vhos.cz, www.vhos.cz

23.–26. 5. Pitná voda Tábor. Konference. Tábor, hotel Dvořák.  
Info: petr.dolejs@wet-team.cz, www.wet-team.cz

14.–16. 6. AQUA. Výstava. Trenčín, výstaviště EXPO CENTER. 
Info: www.expocenter.sk

září 2016: VODA 2016. Poděbrady. Bienální konference. 
Poděbrady. Info: www.czwa.cz

říjen 2016: Městské vody. Konference. Velké Bílovice.  
Info: www.ardec.cz 

říjen 2016: Odpadové vody. Konference. Vysoké Tatry,  
Štrbské Pleso. Info: www.acesr.sk

říjen 2016: Vodní nádrže 2016. Konference. Brno, OREA Hotel 
Voroněž. Info: http://vodninadrze.pmo.cz/

listopad 2016: Nové trendy v čistírenství. Konference.  
KÚ Soběslav. Info: www.envi-pur.cz

listopad 2016: Vodní toky 2016. Konference.  Hradec Králové, 
hotel Černigov. Info: http://www.vrv.cz/



Odborně způsobilá osoba

V současné době probíhá projednávání novely zákona o vodách. 
Na základě předchozích jednání jsme dle návrhu pracovní skupiny 
připravili návrh definující Odborně způsobilé osoby vodního hos-
podářství právnických a fyzicky podnikajících osob. To by podle nás 
umožnilo posunout obor vodního hospodářství na vyšší úroveň, než 
je tomu dosud. Jde o tento návrh:

Návrh znění novely  
vodního zákona o vodách č. 254/2001 Sb.

Odborně způsobilé osoby vodního hospodářství právnických a fy-
zicky podnikajících osob 
A)  Vložit do platného vodního zákona nový § 27a
1. Právnické a fyzicky podnikající osoby jsou povinny jmenovat od-

borně způsobilou osobu v případě, že odebírají nebo jinak užívají 
povrchovou a podzemní vodu v celkovém množství nad 500 m3 
měsíčně nebo 6 000 m3 ročně, nebo nakládají se závadnými látkami 
definovanými v ustanovení § 39 vodního zákona v množství nad 
50 t za rok. 

 Odborně způsobilou osobou je osoba s úplným středoškolským 
vzděláním s maturitou nebo dokončeným vysokoškolským vzdělá-
ním s praxí 5, resp. 3 roky v oboru vodního hospodářství, případně 
osoba se speciálním kursem vodního hospodářství. 

 Odborně způsobilá osoba zabezpečuje efektivní provoz vodáren-
ských zařízení podnikající osoby a garantuje dodržování předmět-
ných ustanovení vodoprávních předpisů u svého zaměstnavatele 
(objednatele) a zastupuje ho při jednání s vodoprávními a kont-
rolními orgány. Bude jmenována do 4 měsíců od nabytí účinnosti 
příslušné novely vodního zákona. 

2. Podrobnosti o určování, činnosti, získávání a zdokonalování odbor-
né způsobilosti stanoví prováděcí předpis. 

B)  Vložit do vodního zákona HLAVY XII – sankce 

Do § 125a odst. 1 nové písmeno u) s textem – nesplnění jmenování 
odborně způsobilé osoby vodního hospodářství. 

Do odstavce 2 téhož § písmeno b) doplnit o nové písmeno u)
Zdůvodnění:
Návrh je podáván v souladu s právem Evropských společenství 

v oblasti vodní politiky. Klimatické změny, počet uložených pokut ve 
vodním hospodářství a nezbytná prevence při ochraně vodních po-
měrů a vodních zdrojů vyžaduje jmenování odborně způsobilé osoby. 
Odborné hospodaření s vodou sníží provozní náklady a z velké části 
eliminuje sankce na úseku vodního hospodářství. 

Jmenování odborně způsobilé osoby nebude mít prakticky ekono-
mický dopad na právnické a fyzicky podnikající osoby. Náklady na 
činnost odborníka mnohonásobně převýší úspory při provozu vodo-
hospodářských zařízení i v technologiích výroby právnických a fyzicky 
podnikajících osob, jednak úsporou pitné vody, vyšší účinnosti čištění 
odpadních vod a snížením rizika znečišťování podzemních a povrcho-
vých vod ve prospěch i celé společnosti a životního prostředí.

Přesto projednávaná novela zaměřená na úplaty ve vodním hospo-
dářství neobsahuje tento náš návrh, který jsme sami i prostřednictvím 
výboru ČSVTS v průběhu minulého a letošního roku zaslali MZe. 
V důsledku předložená novela původně zaměřená na zvýšení úplat 
při nakládání s vodami právnických a fyzicky podnikajících osob 
může výrazně snížit odborné vedení a úroveň vodního hospodářství 
u všech podnikatelských subjektů.

Věříme proto, že náš návrh bude ještě jednou posouzen a následně 
přijat. Jsem přesvědčen, že to ve svém důsledku zlepší situaci v na-
kládání s vodami a v ochraně vod a tím i zlepší ochranu životního 
prostředí.

Za Sdružení vodohospodářů ČR
Jan Lázňovský

j.laznovsky@quick.cz

Poznámka redakce: Jak by mělo být zajištěno to, aby podnikatelské 
subjekty věnovaly patřičnou pozornost životnímu prostředí a podnikaly 
ve shodě nejen s vodoprávní, ale i obecně environmentální úpravou? 
Toť otázka! Jaký je váš názor? Případné reakce rádi otiskneme.






