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Doba postmoderní

Dlouhodobě hloubám nad tím, co to postmoderna vlastně je… Osa-
mocenost lidí v moři lidí? Nezájem o věci veřejné? Globální ekonomi-
ka? Tuhle při štípání dříví mě napadlo, že by se postmoderní doba dala 
charakterizovat bonmotem: „My, lidé, na světě řešíme problémy, které 
by tu nebyly, kdybychom tady my nebyli!“ Do poloviny minulého 
století jsme žili v době, kdy to vypadalo, že veškeré vynálezy, objevy, 
postupy (až na ty válečné) přinášejí lidem jen blaho. Případné vedlejší 
nepříjemné důsledky na okolní svět neexistují, nebo jsou bagatelní, 
snadno řešitelné. Pak se však v důsledku lidské činnosti začaly stále 
rychlejším tempem měnit k horšímu všechny složky životního pro-
středí. Vzduch, voda, půda.

Krásné nové stroje potřebovaly energii. Hodně, stále více energie. 
Proto byly dlouho symbolem pokroku kouřící komíny (my starší si 
možná vzpomeneme na socialistickou papírovou desetikorunu, kde 
těch komínů bylo několik). Až když se vzduch stával nedýchatelným, 
tak mocní (ale nikoliv zodpovědní) přemýšleli, co s tím, jak to zamést 
pod koberec. Nejdříve se stavěly vysoké komíny, aby ty čmoudy vítr 
odfoukl někam hodně daleko. Také se to řešilo u nás tak, že uhlí 
s vysokým obsahem síry se spalovalo v čistých oblastech (v důsledku 
pak v době inverzí bylo třeba v šumavských údolích nedýchatelno), 
kdežto málo sirné uhlí se spalovalo třeba na severu. Až když tato 
odkládací taktika nestačila, přišlo se s odsířením, lepšími kotly atd. 
Řešení přišlo ex post.

Odpadní vody? Hlavně ty průmyslové byly hrůzné. Pamatuji se, 
jak jsme někdy před třiceti lety jeli Vltavu a pod Papírnami Větřní 
jsme se s loděmi v pěně ztráceli, že nám jen hlavy koukaly. Sice se už 

v padesátých letech objevovaly letáčky se sloganem: „Chraňte řeky 
před špínou, jinak ryby vyhynou!“ Mocní je však asi nečetli. Proto 
většina ryb a snad všechny raci a perlorodky vyhynuly.

Aby byly levné potraviny a byl jich plný stůl, tak jsme nakázali vodě 
co nejrychleji z krajiny odtéct, scelili jsme krajinu z mozaiky v jedno-
litou plochu a přizvali si k tomu chemii. Předjímali mocní důsledky? 

S nedostatkem energie se začaly hledat alternativy. Krajina se změnila 
v mozaiku žluté řepky a šedivých solárních panelů. Negativní důsledky 
jsou ohromné. Předjímal je někdo? Přiznám se, že já tedy ne! Ale pocho-
pil jsem už před léty, že tudy cesta nevede. Nevím, proč to nechápou, 
nebo nechtějí chápat politici, manažeři a možná i mnozí vědci. 

Abychom levně nakupovali, tak jsme krajinu zabetonovali, aby byl 
zisk maximální, tak jsme zahustili sídla, abychom jsme se mohli bavit, 
tak měníme divočinu na panoptikum. Tady už nadšené budování 
zpochybňovali někteří zelení, na které mnozí pohlíží s despektem 
jako na ty, kteří brání pokroku. Spíše bychom jim měli být vděčni, 
za kritické myšlení a pochybování, když už politikům a i mnohým 
vědcům, manažerům, technikům chybí…

A když už problém vidí, nevím, jestli domýšlejí negativní důsledky 
svých řešení. Třeba Evropská unie na konci května sdělila, že chce 
zakázat mnohé plasty na jedno použití. Třeba plastová brčka mají 
být nahrazena bambusovými stvoly, misky na jídlo se mají vyrábět 
z palmového listí. Není to znova vyhánění čerta ďáblem? Domýšlel 
někdo, kolik deštných pralesů zase padne tomuto nápadu za oběť? 
Jak velkou vodní stopu si z těch chudých států vezmeme? Nebylo by 
lepší investovat do myček nádobí? V restauracích nám také neservírují 
krmi v plastovém nádobí… 

Zkrátka dvakrát, ne dvakrát, ale aspoň třikrát měřme, než jednou 
budeme řezat. Kriticky říkám, že tomu tak podle mého vždycky není. 
Myslím, že bychom měli vychovávat lidi kritické a předjímavé, pak 
snad vybředneme z marasmu doby postmoderní, snad někam do 
lepších zítřků, které já, přiznávám, neumím předjímat. 

Ing. Václav Stránský
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Reverzní osmóza je jedna z technologií pro zpracování vody 
dle požadovaných standardů a Watera ji úspěšně používá již 
více než 40 let. 

Důkazem vysoké kvality a rozsáhlých zkušeností s touto 
technologií je celková kapacita nainstalovaných odsolovacích 
jednotek přesahující 150 000 m3 za den.
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Posuzování profilů pro 
vybudování malých 
vodních nádrží
Václav David, Jan Devátý

Abstrakt
Tento příspěvek představuje postup pro posuzování profilů uvažo-
vaných k vybudování malých vodních nádrží a nástroj na základě 
tohoto postupu vytvořený jako skript pro využití v prostředí ArcGIS. 
Postup je založen na automatizovaném výpočtu objemového ukaza-
tele, s tím, že tento ukazatel je počítán pro množství profilů v rámci 
větších území. Jednotlivé profily lze následně na základě hodnoty 
ukazatele porovnávat mezi sebou. Pro lepší možnost posouzení 
jednotlivých profilů je pak hodnota objemového ukazatele stano-
vována pro různé výšky hráze. Aplikace nástroje je v tomto článku 
demonstrována na profilech vykreslených v okolí obce Rusava (okr. 
Kroměříž). Výsledky aplikace ukazují, že ve sklonitějších územích 
nemusí být možné dosáhnout hodnoty objemového ukazatele větší 
než 4, jak je doporučováno normou. 

Klíčová slova
malá vodní nádrž – profil hráze – objemový ukazatel – GIS

Úvod
Výstavba malých vodních nádrží je v poslední době považována za 
jednu z hlavních možností, jak zvýšit celkovou retenci vody v krajině. 
Krajina v České republice je historicky na mnoha částech formována 
právě výstavbou malých vodních nádrží, byť historicky byl primární 
účel jejich zřizování převážně rybochovný. 

V případě rybníků a malých vodních nádrží lze konstatovat, že se 
jedná o krajinný prvek, který je v našich podmínkách pro krajinu ty-
pický na velké části území a který se významnou měrou podílí na jejím 
fungování. I proto je bezpochyby jmenovitě zařazen mezi významné 
krajinné prvky (VKP) v zákoně č. 114/1992 Sb. [1]. V současné době lze 
pozorovat zvýšený zájem o budování malých vodních nádrží v krajině 
za účelem zvýšení její retence, akcentována je také ekostabilizační 
funkce [2]. V některých případech také nelze pominout vliv na povod-
ňové odtoky [3], byť ten může být významný spíše u větších soustav či 
velkých rybníků. Do určité míry stranou pozornosti zůstávají ekosys-
témové služby například v podobě ochlazování okolí, byť nepochybně 
patří k významným funkcím [4, 5]. Význam malých vodních nádrží 
v krajině dokládá i skutečnost, že Ministerstvo životního prostředí [6] 
a Ministerstvo zemědělství mají dotační programy, z nichž je možno 
čerpat prostředky na výstavbu těchto krajinných prvků.

Výstavbu nových malých vodních nádrží lze na základě výše uve-
dených skutečností v blízké budoucnosti očekávat. V tom případě 
nastává otázka, kde tyto nádrže budovat. Jedním z hlavních kritérií, 
která hrají významnou roli v tomto rozhodovacím procesu, je efekti-
vita vodní nádrže. Tu lze posuzovat různými metodami a prostředky 
od těch nejjednodušších, a také zpravidla majících nejnižší vypoví-
dací schopnost, po ty komplexnější. Způsob hodnocení efektivity je 
samozřejmě zapotřebí vždy volit s ohledem na účel nádrže. Zástup-
cem prvního okraje spektra je například objemový ukazatel, který je 
zahrnut i v normě ČSN 75 2410 [7]. Jedná se o jednoduchý ukazatel 
vztahující objem zadržené vody k objemu tělesa hráze. Na opačném 
konci spektra pak je možné uvést například jednotkové náklady na 
zadržení potřebného objemu vody či finanční návratnost investice 
v případě, kdy se jedná kupříkladu o malou vodní nádrž určenou 
k intenzivnímu rybochovu.

Otázku, kde malé vodní nádrže budovat, lze rozdělit v podstatě 
na dvě základní úlohy. V prvním případě se jedná o situaci, kdy 
existuje lokalita, která je z nějakého důvodu (zpravidla jich existuje 
více) považována za vhodnou pro výstavbu malé vodní nádrže, nebo 
kde je výstavba malé vodní nádrže plánována. V takovém případě 
je zpravidla již znám hlavní účel a posouzení efektivity lze provést 
s využitím komplexnějších přístupů zohledňujících i naplnění tohoto 
účelu. V případě druhém existuje záměr vybudovat malou vodní nádrž 
v rámci rozsáhlejšího území a primární úloha spočívá v identifikaci 

profilů k tomuto účelu vhodných. Takovým případem mohou být 
kupříkladu komplexní pozemkové úpravy a řešení srážko-odtokových 
poměrů nebo potřeby lesních správ k vybudování vodních nádrží 
k zadržení vody pro potřeby hašení lesních požárů. 

Tento článek představuje postup, který byl vyvinut pro potřeby 
posuzování profilů v rámci větších území. Vývoj byl realizován jako 
součást řešení projektu NAZV KUS QJ1620395 „Obnova a výstavba 
rybníků v lesních porostech jako součást udržitelného hospodaření 
s vodními zdroji“. Primárním účelem tedy je posuzování profilů 
v lesních porostech, aplikace je však možná v jakémkoli typu území. 
Postup byl zpracován do podoby softwarového nástroje využitelného 
v prostředí ArcGIS. Nástroj je určen pro potřeby plánování v souvislos-
ti s výstavbou malých vodních nádrží uživatelům se znalostí prostředí 
ArcGIS. Využít jej tak mohou zejména správci toků, tj. především 
podniky Povodí nebo Lesy ČR, případně správy vojenských újezdů, 
k dispozici však bude jako volně dostupný pro všechny zájemce.

Princip posuzování
Posuzování profilů je založeno na již zmíněném objemovém ukazateli. 
Tento ukazatel je definován v normě ČSN 75 2410 jako

kde μ je objemový ukazatel (m3·m-3), Vz je objem zásobního prostoru 
nádrže (m3) a Vh je objem tělesa hráze (m3). Dle normy by hodnota to-
hoto ukazatele neměla být nižší než 4. V předchozí verzi normy, platné 
do roku 2011, byl optimální stav uvažován pro hodnoty objemového 
ukazatele 10 a více, což už ovšem bylo v aktuální verzi vypuštěno 
i z toho důvodu, že je velmi těžko dosažitelná. Tyto limitní hodnoty 
nelze chápat jako absolutní a nezbytné a ani norma je takto neuvádí. 
Na druhou stranu je evidentní, že nádrž s objemem zadržené vody 
méně než čtyřikrát větším než je objem její hráze nemusí být příliš 
výhodná, což však neznamená, že by nebyla realizovatelná, pokud 
k tomu je významný důvod. V rámci řešení zmiňovaného projektu 
byl objemový ukazatel využit poněkud jiným způsobem. Ten spočí-
val ve vzájemném porovnávání profilů, pro které lze tento ukazatel 
považovat za velmi vhodný nástroj za předpokladu zautomatizování 
jeho výpočtu. 

Dosavadní praxe byla převážně taková, že hodnota objemového sou-
činitele byla počítána na základě zpracované projektové dokumentace. 
Objem hráze byl stanovován s využitím plochy jednotlivých příčných 
řezů a jim odpovídajících délek úseků hrází. Přesnost stanovení obje-
mu hráze tímto způsobem je ovlivněna mimo jiné hustotou příčných 
řezů a komplikovaností morfologie údolí. Objem zásobního prostoru 
pak je v inženýrské praxi zpravidla určován z charakteristických čar 
nádrže. Ty jsou mnohdy zpracovávány na základě odečtených hodnot 
zatopených ploch vymezených osou hráze a neberou v úvahu zmen-
šení prostoru zátopy částí tělesa hráze. Tento postup je jednak značně 
pracný a v podstatě realizovatelný pouze v jednotlivých případech, 
a jednak zahrnuje značnou nejistotu. 

Alternativou k dosavadnímu způsobu stanovení hodnoty objemo-
vého součinitele je využití dat a nástrojů GIS. Z hlediska datových 
podkladů je nezbytný dostatečně podrobný digitální model terénu, 
přičemž důležitost kvality tohoto podkladu roste s klesající velikostí 
nádrže. K tomuto účelu je velmi vhodným zdrojem Digitální model 
reliéfu 5. generace (DMR5G) zpracovávaný a poskytovaný Českým 
úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČÚZK). Tento podklad má 
původ v leteckém laserovém skenování povrchu a pro dané účely 
má dostatečnou přesnost a podrobnost. Vyšší míra přesnosti (0,18 m 
v otevřeném terénu, 0,30 v zalesněném terénu) a podrobnosti (cca 1 
bod na 1 m2) poskytují informaci dostatečnou k danému úkolu.

Implementace postupu
Automatizace výpočtu hodnot objemového ukazatele vychází z mož-
ností nástrojů a dat GIS. V principu se jedná o vytvoření digitálního 
modelu hráze nádrže, jeho kombinaci s digitálním modelem terénu 
a stanovení objemu hráze a objemu zadržené vody. Pro potřeby výpo-
čtu jsou nezbytným vstupem parametry hráze. Jedná se zejména o její 
výšku, šířku v koruně, sklony svahů a hloubku založení. Jednotlivé 
geometrické parametry, které vstupují do výpočtu, jsou znázorněny 
na obr. 1.

Tvorba modelu terénu s hrází
Model hráze je tvořen na základě profilu zadaného v podobě linie 
ve formátu ESRI SHAPEFILE. Tento profil je v následném výpočtu 
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uvažován jako osa hráze. Prvním krokem 
je zjištění minimální nadmořské výšky 
v profilu (Hmin), v němž má být model hráze 
vytvořen. Od této úrovně je následně uvažo-
vána výška hráze (hh). V další fázi je linii osy 
hráze přiřazena nadmořská výška (HKH) jako 
součet minimální nadmořské výšky v profilu 
a požadované výšky hráze a jsou vykresleny 
hrany koruny hráze pomocí oboustranného 
ofsetu osy, přičemž oběma nově vzniklým 
liniím je přiřazena nadmořská výška totožná 
s tou pro osu. Dále je zapotřebí vykreslit linie 
teoretických pat svahů tak, aby výsledný 
model hráze protnul terén v celém obvodu. 
Toho lze dosáhnout dostatečným přetažením 
délky svahů. Konkrétně je použita horizon-
tální vzdálenost odpovídající dvojnásobku 
vzdálenosti, která by byla zapotřebí, aby svah klesl na úroveň mi-
nimální nadmořské výšky terénu v profilu hráze. Linie teoretických 
pat návodního a vzdušního líce jsou tedy zakresleny ve vzdálenosti 
dané rovnicemi: 

kde lnl je horizontální vzdálenost teoretické paty návodního líce 
od koruny hráze (m) a lvl je horizontální vzdálenost teoretické paty 
vzdušního líce od koruny hráze (m). Oběma takto vykresleným liniím 
je přiřazena nadmořská výška stanovená jako: 

V dalším kroku jsou vytvořené linie použity jako tvrdé hrany pro 
zpracování modelu hráze reprezentovaného pomocí nepravidelné 
trojúhelníkové sítě (TIN), která je následně převedena do rastrové 
podoby tak, aby rastr odpovídal rastru modelu terénu. Je vhodné, 
aby rastr modelu terénu byl relativně podrobný, protože v opačném 
případě by hráz nebyla reprezentována realisticky. Posledním dílčím 
krokem před výpočtem objemů je zkombinování modelu hráze s mo-
delem terénu. Jelikož hráz musí být vykreslena nad terénem, lze tuto 
operaci provést pomocí základní rastrové statistiky s využitím maxima 
hodnot buněk obou rastrů. 

Objem tělesa hráze
Pro stanovení objemu tělesa hráze je zapotřebí brát v úvahu jak 
nadzemní část hráze, tak její založení pod terén. Objem nadzemní 
části hráze (Vnz) je stanoven odečtením původního modelu terénu 
od terénu s vloženou hrází. V případě objemu hráze pod terénem je 
použit jiný postup. Ten spočívá v určení plochy půdorysu hráze (Ah) 
a následném výpočtu objemu založeném na předpokladu přibližně 
stejné hloubky založení v celé ploše hráze. Plocha půdorysu je vy-
tvořena s využitím rastru rozdílu mezi terénem s hrází a původním 
terénem. Pokud je uvažována přibližně konstantní hloubka založení 
hráze v celé ploše a sklony svahů výkopu pro základ 1:1, bude plocha 
základové spáry Az odpovídat ploše půdorysu hráze zmenšeného ze 
všech stran o délku odpovídající hloubce založení (hz). Objem hráze 
pod terénem pak odpovídá:

Celkový objem hráze pak je roven součtu obou částí:

Objem zásobního prostoru

Stanovení objemu zásobního prostoru je krokem, který je založen 
přímo na nástrojích prostředí ArcGIS. K tomu slouží polygon vytvo-
řený z vrstevnice odpovídající úrovni uvažované hladiny. Pokud je 
vytvořen takovýto polygon, je určení objemu zásobního prostoru (Vz) 
zpravidla rutinní aplikací nástroje v prostředí GIS založené například 
na výpočtu průměrné nadmořské výšky v polygonu pomocí zonální 
statistiky. Objem zásobního prostoru je pak dán vztahem:

kde Hnn je nadmořská výška uvažované hladiny, Hprům je průměrná 
nadmořská výška v polygonu zátopy a A je plocha polygonu zátopy.

Možnosti nástroje

Nástroj pro stanovení objemového ukazatele byl zpracován v podobě 
nástroje „Python toolbox“ v jazyku Python 2.7 pro využití v prostředí 
ArcGIS. K jeho funkci je nutné, aby v prostředí ArcGIS byla k dispo-
zici extenze Spatial Analyst. Postup popsaný v předchozí kapitole 
byl zautomatizován tak, aby zpracoval veškeré kroky výpočtu bez 
nutnosti zásahu uživatele. Skript je připraven tak, aby bylo možné 
posoudit v rámci jednoho výpočtu větší množství profilů zadaných 
v podobě vektorové liniové vrstvy ESRI SHAPEFILE, kterou může 
uživatel vytvořit digitalizací nad podkladovou mapou. 

Jako nejvhodnější se pro účel digitalizace profilů jeví Základní mapa 
ČR 1 : 10 000 dostupná jako WMS služba prostřednictvím Geoportálu 
ČÚZK (adresa služby http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM10_PUB/
WMService.aspx). Tato mapa má pro zakreslení profilů zpravidla 
dostatečnou podrobnost a přesnost, doplňkově lze především v ro-
vinatějších oblastech využít další mapové podklady. Při digitalizaci 
profilů je důležité, jakou mají výsledné linie orientaci. To je dáno tím, 
že nástroj uvažuje návodní líc vždy napravo od posuzovaného profilu 
a vzdušní líc nalevo. Linie tedy musí být digitalizovány vždy z levé 
strany údolí na pravou, aby byla dodržena orientace. Dále probíhající 
vývoj nástroje zahrnuje mimo jiné i automatizaci kontroly a případné 
opravy opačně orientovaných profilů. Pro vykreslování profilů platí 
obecně platné principy pro umisťování hrází vodních nádrží. Pře-
devším je žádoucí, aby se profily nacházely v místech, kde se údolí 
zužuje, zohledněny by však měly být i podélné sklony údolí a jeho 
celkový tvar. V řadě případů kupříkladu může být vhodné umístit 
profil pod soutok dvou větví vodního toku. Rozsah jednotlivých 
profilů musí být takový, aby pokryl celou délku hráze pro maximální 
uvažovanou výšku. V tomto ohledu je zapotřebí, aby profily měly 
dostatečný přesah, neboť výškopisná informace použitého mapového 
podkladu nemusí být dostatečně přesná a nemusí odpovídat infor-
maci v použité podrobné výškopisné vrstvě. Každý profil musí mít 
v atributové tabulce pole obsahující unikátní identifikátory, podle 
kterých jsou výsledky výpočtu ukládány. Postup výpočtu umožňuje 
užití jak přímých, tak zakřivených profilů. Zakřivené profily mohou 
mít lomený či obloukový tvar, který může být vypouklý či vydutý. 
Použít lze i složené tvary. Při použití nepřímých profilů je důležité, 
aby tyto profily neměly příliš malé poloměry křivosti či příliš malé 
úhly svírané přímými úseky. 

Nástroj je naprogramován tak, aby prováděl vyhodnocení objemo-
vého součinitele v jednotlivých výškových krocích až po zadanou 
maximální výšku hráze. Výškový krok je možno volit, dle dosavadních 
testů se jeví jako optimální 0,50 až 1,00 m. Stejně tak je možné volit 
maximální výšku hráze (ve výchozím nastavení je uvažována výška 
9 m). 

Výškopisná vrstva je druhým nezbytným vstupem výpočtu. Jak již 
bylo uvedeno, je zapotřebí, aby tato vrstva byla co nejpřesnější a nej-
podrobnější. Jako nejvhodnější se k tomuto účelu jeví DMR5G. Data 
jsou poskytována v podobě mračna bodů se známými souřadnicemi 
XYZ. Před použitím DMR5G jako vstupu pro výpočet pomocí skriptu 
je nutno tato data zpracovat do podoby rastru ve formátu ESRI GRID. 
Postupů k tomu vhodných existuje více, přičemž volba jednoho 
konkrétního je závislá především na charakteru území. Zpracovaný 
rastr by měl mít poměrně vysoké rozlišení s ohledem na umisťování 
hráze do této vrstvy. Doporučit lze rozlišení cca 0,5 m. Z takovéhoto 
rozlišení ovšem plyne i značný objem výsledných dat v případě, že 
je zpracováváno rozsáhlé území, z čehož mohou vyplývat problémy 
se zpracováním. Alternativou je oříznutí této vrstvy polygonem ma-

Obr. 1. Geometrické parametry hráze
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Obr. 2. Dialogové okno nástroje pro hodnocení profilů pomocí ob-
jemového ukazatele

Číslo úrovně uvažované hladiny (-)

Nadmořská výška hladiny (m n.m.)

Plocha hladiny (m2)

Maximální hloubka v zátopě (m)

Průměrná hloubka v zátopě (m)

Objem zadržené vody (m3)

Délka hráze (m)

Objem hráze nad úrovní terénu (m3)

Celkový objem hráze včetně založení (m3)

Objemový ukazatel (m3·m-3)

Tab. 1. Přehled charakteristik stanovovaných a ukládaných pro 
profily analyzované pomocí vyvinutého nástroje v každé uvažované 
úrovni hladiny

Obr. 3. Oblast Rusavy s vyznačením profilů posuzovaných s využitím vyvinutého nástroje

ximálního teoretického rozsahu zátopy odpovídajícího profilu hráze 
a nastavení parametru její maximální výšky s bufferem o velikosti 
50 m. Vstupní vrstva musí každopádně pokrývat celý předpokládaný 
rozsah zátop odpovídajících jednotlivým profilům.

Softwarový nástroj dále umožňuje ovlivnění výpočtu prostřed-
nictvím nastavení geometrických parametrů uvažovaných hrází. 
Konkrétně je možno nastavovat následující parametry:
• šířka koruny hráze (výchozí hodnota 3 m)

• sklon návodního líce hráze 1:m (výchozí hodnota 1:3)
• sklon vzdušního líce hráze 1:n (výchozí hodnota 1:2)
• hloubka založení hráze pod úroveň terénu (výchozí hodnota 1 m)
• převýšení koruny hráze nad normální hladinou (výchozí hodnota 

0,5 m)
Veškerá nastavení cest ke vstupním vrstvám a zadání hodnot 

vstupních parametrů výpočtu jsou prováděna pomocí standardního 
dialogového okna nástrojů ArcGIS (viz obr. 2).

Výstupem výpočtu provedeného pomocí prezentovaného nástroje 
jsou především hodnoty objemového součinitele pro jednotlivé výš-
kové kroky v každém ze zadaných profilů. Mimo to jsou samozřejmě 
ukládány do tabulky i hodnoty objemů hrází a objemů zásobního 
prostoru a další charakteristické hodnoty (viz tab. 1).

Aplikace nástroje v oblasti Rusavy
Vyvinutý nástroj byl zkušebně testován na části povodí toku Rusavy 
s ohledem na to, že v této lokalitě existuje vážný záměr ze strany obce 
Rusava vybudovat malou vodní nádrž.
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Šířka koruny hráze 3 m

Sklon návodního líce 1:3

Sklon vzdušního líce 1:2

Hloubka založení 1 m

Převýšení koruny hráze nad úrovní normální hladiny 0,5 m

Tab. 2. Geometrické parametry hráze použité pro hodnocení profilů 
v oblasti Rusavy

Zájmová lokalita
Rusava je levostranným přítokem Moravy, do které se vlévá JV od 
Kroměříže. V rámci testovací aplikace byly analyzovány profily za-
kreslené v katastru obce Rusava ve dvou údolích, která byla k záměru 
vybudování malé vodní nádrže uvažována (viz obr. 3). Celá lokalita je 
velmi svažitá a údolí jsou hluboce zaříznutá ve tvaru V se značným 
podélným sklonem. Díky tomu bylo možné předpokládat, že hodno-
ty objemového ukazatele nebudou příliš vysoké ani v místech, kde 
mají údolí zdánlivě příhodný tvar (jsou sevřená a zúžená). Území je 
hustě zalesněné a lze tedy předpokládat, že jedním z hlavních účelů 
případně vybudované nádrže by bylo mimo jiné zajištění vody pro 
hašení lesních požárů, pokud pomineme obecné zvýšení celkové 
retence vody a vytvoření vodního biotopu.

Nastavení výpočtu
V zájmové oblasti bylo vykresleno celkem 15 profilů. Ve všech pří-
padech byly použity profily přímé, jelikož s ohledem na morfologii 
terénu nebyl důvod používat zakřivení či lomy. Pro všechny profily byl 
proveden výpočet až do výšky hráze 9 m s výškovým krokem 1 m. Ge-
ometrické parametry hráze použité pro výpočet jsou uvedeny v tab. 2.

Použité parametry byly nastaveny tak, aby splňovaly požadav-
ky dané normou, ale na té straně rozpětí, která by vedla k vyšším 
hodnotám objemového součinitele. Výjimku tvoří použitá hodnota 
výškového rozdílu mezi normální hladinou a korunou hráze, která 
by v případě realizace byla pravděpodobně nedostatečná. Na druhou 
stranu je nutno podotknout, že v první řadě šlo o vzájemné porovnání 
jednotlivých profilů mezi sebou, a hodnota převýšení tak není příliš 
zásadní.

Výsledky výpočtu
Celkově výsledky výpočtu objemového součinitele pro jednotlivé 
profily a výšky hrází vykazují velmi nízké hodnoty. Nejvyšší hodnoty 
μ = 3,12 bylo dosaženo pro úroveň hladiny na kótě 447,23 m n. m. 
(odpovídající maximální hloubka vody 8,5 m při normální hladině) 
v profilu 6. U některých profilů nepřesáhla hodnota objemového 
součinitele hodnotu 1 v celém rozsahu uvažovaných výšek hráze 
(profily 3, 14 a 15). V zájmovém území tedy nebyl identifikován profil, 
který by přesahoval normou doporučovanou hodnotu objemového 
součinitele 4. To je dáno značným podélným sklonem údolí, kdy zá-
topa nemůže ani v případě poměrně vysokých hrází mít významnější 
dosah. Zjištěné hodnoty objemového souči-
nitele, a to platí obecně, ne pouze v tomto 
případě, by měly být posuzovány v kontextu 
účelu plánované nádrže. Pokud je totiž cílem 
zadržení vody, která by primárně sloužila jako 
zdroj vody pro hašení lesních požárů, byla by 
volba profilu a výšky hráze vykazující nejvyšší 
hodnotu objemového ukazatele nepřiměřená. 
Jednotkově vynaložené náklady by sice byly 
pravděpodobně minimalizovány, zadrženo by 
však bylo mnohem větší množství vody, než 
by bylo k danému účelu zapotřebí. Podrob-
nější náhled poskytují hodnoty objemového 
součinitele vynesené pro jednotlivé profily 
ve vztahu k výšce hráze (viz obr. 4). Z takto 
vynesených hodnot je patrné, že v některých 
případech hodnota objemového ukazatele 
roste velmi mírně (profily 14 a 15) nebo je 
dokonce s narůstající výškou hráze téměř 
konstantní (profil 3). V takovýchto případech 
pak je možno aplikovat v případě potřeby 
vybudování nádrže zrovna v těchto místech 
takový postup, že výška hráze je zvolena 
s ohledem na potřebný objem zásobního pro-
storu či na jeho hloubku a není třeba příliš 
brát ohled na hodnotu objemového ukazatele. 
Tyto údaje (objem zásobního prostoru a hloub-
ka) jsou spolu s dalšími výsledkem aplikace 
prezentovaného nástroje a jsou ukládány jako 
výstup. Zejména se jedná o celkový zadržený 
objem a hloubku vody v nádrži. Zde je třeba 
připomenout, že plochy a objemy zásobní-
ho prostoru, které jsou výstupem výpočtu, 
se vždy vztahují k hrázi odpovídající dané 
výšce hráze a není je tedy možno použít pro 

Obr. 4. Vztah mezi hodnotou objemového ukazatele a výškou hráze 
pro jednotlivé posuzované profily

Obr. 5. Výstupy nástroje v podobě prostoro-
vých dat pro čtyři vybrané profily
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sestrojení charakteristických čar nádrže (pozn. nástroj pro výpočet 
charakteristických čar nádrže je v současné době zpracováván). Pro 
detailní posouzení jsou nástrojem ukládány i vrstvy zátop odpovída-
jící jednotlivým výškám hráze a její půdorysy. Ukázka těchto výstupů 
pro čtyři vybrané profily je zobrazena na obr. 5.

Závěr
Představený nástroj je primárně určen pro vzájemné porovnávání 
většího množství profilů pro stavbu malé vodní nádrže v rámci širšího 
území. Je třeba zdůraznit, že hodnocení vychází pouze z morfologie 
území a že nezahrnuje další aspekty s možným vlivem na vhodnost 
jednotlivých profilů. Jedním z takových je například konflikt se zasta-
věným územím či s infrastrukturou, zejména s cestní a silniční sítí. 
Toto lze řešit například již v rámci zakreslování profilů, pro podrob-
nější posuzování byl jako doplněk vyvinut další nástroj, který však 
přesahuje rámec tohoto příspěvku. Vhodnost jednotlivých profilů pak 
je mimo jiné závislá na hydrologickém režimu vodního toku v místě 
každého profilu. Příliš malá vodnost může zapříčinit negativní vodo-
hospodářskou bilanci a tím znemožnit efektivní fungování nádrže, 
naopak velká vodnost může v případě zejména menších nádrží neú-
měrně zvyšovat náklady na výstavbu v souvislosti s potřebou zbudo-
vání dostatečně kapacitního bezpečnostního přelivu. Na posuzování 
hydrologických charakteristik profilů bude zaměřena další vývojová 
činnost. Existuje samozřejmě řada dalších faktorů, které mohou ovliv-
nit vhodnost profilu pro vybudování nádrže, ty však zpravidla nelze 
posuzovat prostřednictvím takto generelních přístupů. 

Výsledky aplikace nástroje pro oblast Rusavy poukazují na několik 
skutečností. V první řadě byla ověřena funkčnost naprogramovaného 
nástroje a ten tak může být využit k dalšímu hodnocení. To bude 
provedeno v povodích Bystřice a Jevišovky a části povodí Opavy pro 
potřeby zpracování map profilů v rámci řešeného výzkumného pro-
jektu NAZV KUS QJ1620395 „Obnova a výstavba rybníků v lesních 
porostech jako součást udržitelného hospodaření s vodními zdroji 
v ČR“. Samotné výsledky obecně vykazují velmi nízké hodnoty ob-
jemového součinitele, což bylo očekáváno s ohledem na značný po-
délný sklon údolnice ve všech posuzovaných profilech. V některých 
případech výsledky nepřesahují hodnotu objemového součinitele 1. 
Jako lokalita s nejvyššími hodnotami objemového součinitele byl 
identifikován profil 6, ovšem ani v tomto případě nebyla překročena 
doporučená hodnota 4.

Z výsledků dále vyplývá, že hodnota objemového součinitele 
obecně roste s rostoucí výškou hráze, což je však dáno morfologií 
údolí a nelze to zobecňovat absolutně; v případě některých profilů 
je i v tomto území nárůst nepatrný a ve velké části rozsahů výšek 
hrází je hodnota objemového součinitele víceméně konstantní. Po-
drobnější informace, která je poskytována představeným nástrojem, 
může každopádně sloužit pro lepší popis profilu i pro potřeby lepšího 
zhodnocení jednotlivých lokalit. 

Prezentovaný nástroj představuje významnou pomůcku, kterou lze 
využít zejména v případě hledání profilů vhodných k vybudování 
malých vodních nádrží. V její současné podobě je samozřejmě závislá 
na způsobu, jakým jsou vykresleny profily vstupující do výpočtu. 
Záleží tedy na zkušenosti osoby, která tento podklad zpracovává. 
Další proces však je již s výjimkou přípravy vstupního digitálního 
modelu terénu plně zautomatizovaný a poskytuje pro další analýzy 
poměrně objektivní informaci. I tu by však měly interpretovat osoby 
s patřičným vzděláním a zkušenostmi, neboť může být, stejně jako 
v řadě jiných případů a oborů, interpretována špatným způsobem.

Poděkování: Prezentovaný nástroj vznikl jako výsledek výzkumu 
realizovaného v rámci výzkumného projektu NAZV KUS QJ1620395 
“Obnova a výstavba rybníků v lesních porostech jako součást udr-
žitelného hospodaření s vodními zdroji v ČR“, který je financován 
Ministerstvem zemědělství ČR.
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Assessment of profiles for the construction of small water 
reservoirs  (David, V.; Devaty, J.)

Abstract
This paper presents the procedure for the assessment of profiles 
considered for building a small water reservoir. The software tool, 
which was developed using this procedure, is also presented. The 
procedure uses the a volume coefficient, which is calculated for a 
number of profiles within a larger area. Single profiles can then be 
compared based on the calculated value of the volume coefficient. 
The volume coefficient is calculated for different possible heights 
of dams to provide more detailed information about each locality. 
In this article, the tool application is demonstrated for the area 
surrounding Rusava (Kroměříž district). The results show that a 
volume coefficient of a value larger than 4 which is recommended 
by the standard can be hardly achievable in steep areas like this.

Key words
small water reservoir – dam profile – volume coefficient – GIS
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Vodní brouci jako zrcadlo 
našeho hospodaření 
s vodou
Vojtěch Kolář, Michal Straka, Jan Sychra, David Boukal

Klíčová slova
Coleoptera – ochrana přírody – ohrožené biotopy – biodiverzita

Abstrakt
Vodní brouci patří k významným složkám společenstev našich 
tekoucích i stojatých vod. Celá řada druhů je však ohrožena díky 
necitlivému hospodaření a intenzivnímu nakládání s vodami včet-
ně rybníkářství, celkovému odvodňování krajiny, morfologické 
degradaci toků a znečištění vod. Mezi nejvíce ohrožené vodní bio-
topy u nás patří především velké řeky a oligotrofní rybníky a tůně. 
Některé ohrožené druhy brouků naopak nachází vhodná stanoviště 
v postindustriálních biotopech a pozitivně reagují na dobře provede-
né revitalizace. Pro zachování biodiverzity (nejen) vodních brouků 
u nás je ale potřebná zásadní změna přístupu k vodním biotopům. 
Řada možných opatření je snadná a relativně levná: podpora vzniku 
a následná ochrana neobhospodařovaných vodních těles v krajině 
včetně spontánně vzniklých biotopů, zamezení technicistním a špat-
ně provedeným revitalizacím a zabránění velkoplošným zásahům 
jako je odvodňování nebo výstavba velkých nádrží. Další opatření, 
zejména snížení celkové živinové zátěže vodních ekosystémů, budou 
vyžadovat spolupráci napříč zájmovými skupinami. Vodní brouci 
přitom slouží jako jeden z indikátorů návratu k přirozenějšímu 
stavu české krajiny.

Úvod
Brouci představují druhově nejbohatší hmyzí řád na Zemi a s téměř 
půl milionem popsaných druhů představují celou čtvrtinu známých 
živočišných druhů [1, 2]. Najdeme je na všech kontinentech včetně 
Antarktidy. V průběhu historie brouci osídlili sladkovodní prostředí 
nejméně 10x nezávisle na sobě [1]. Díky tomu se dnes v různých 
typech vod po celém světě můžeme setkat s bohatou faunou vodních 
brouků. V České republice jde o více jak 400 
druhů řazených do 18 čeledí [3].

Nejbohatší čeledi vodních brouků u nás 
představují potápníci (Dytiscidae), vodomi-
lové (Hydrophilidae) a vodani (Hydraenidae). 
Jedná se o „pravé“ vodní brouky, kteří mají na 
vodu vázané dospělce a ve vodě tráví většinu 
nebo celý svůj život. Ve vodních ekosysté-
mech plní tito brouci řadu důležitých funkcí. 
Potápníci jsou draví a slouží jako tzv. zdra-
votní policie a pomáhají odstraňovat slabé či 
poraněné živočichy (u větších druhů i např. 
ryby či obojživelníky odpovídající velikosti). 
Jejich larvy i dospělci zároveň efektivně sni-
žují populace krevsajících komárů a ovádů, 
jejichž larvy se vyvíjejí ve vodě [4–6]. Naopak 
dospělci vodomilů pomáhají odstraňovat 
rozkládající se organický materiál (listy, detrit 
atd.). Řada druhů slouží jako bioindikátory 
a díky jejich přítomnosti lze vyhodnotit 
zachovalost biotopů či vliv různých environ-
mentálních faktorů (např. pH, množství živin) 
na daný vodní ekosystém [3].

Přestože se mezi vodními brouky vysky-
tují i široce rozšířené druhy, které najdeme 
třeba i v silně eutrofních rybnících či v silně 
znečištěných a zmeliorovaných řekách, řada 
druhů je svým způsobem života vázána na 
specifická stanoviště. Jsou mezi nimi spe-
cialisté na rašeliniště, prameniště, slaniska, 
nížinné řeky nebo třeba druhy, které mohou 

žít jen na určité vodní rostlině či mrtvém dřevu v proudící vodě [3]. 
Pokud se však podíváme, jací a kolik brouků žilo v našich vodách 
ještě před sto lety, je současná situace tristní. V naprosté většině 
našich povrchových vod došlo hlavně v druhé polovině 20. století 
k významnému zhoršení ekologické kvality, což způsobila celá řada 
negativních jevů vyvolaných člověkem, jako bylo odvodňování kra-
jiny, převod mokřadů na agri- a akvakulturní plochy, regulace toků, 
eutrofizace, znečištění atd. [7]. Reakce vodních organismů na sebe 
nenechala dlouho čekat. Ze 405 druhů vodních brouků je nyní 41 
druhů považováno za vyhynulé a dalších 43 druhů za kriticky ohro-
žené ([8], tab. 1), tedy téměř čtvrtina! 

Vodní brouci vázaní na stojaté vody
Většina našich vodních brouků obývá stojaté vody od malých ka-
luží, tůní, polních depresí až po rašeliniště, rybníky, jezera a vodní 
nádrže. Všechny tyto biotopy jsou v různé míře ohroženy splachy 
z polí a s nimi spojeným větším přísunem hnojiv a živin, zabahňo-
váním a odvodňováním [9]. Rybářsky obhospodařované plochy navíc 
i špatným managementem, především vysazováním příliš vysokých 
obsádek ryb. Většina těchto vlivů má negativní dopad nejen na vodní 
brouky, ale i na celá společenstva dalších skupin hmyzu, mokřadních 
rostlin, obojživelníků, ptáků a původních populací ryb. 

Nedílnou součástí naší krajiny jsou rybníky, jejichž plocha tvoří asi 
polovinu našich mokřadů [10]. Rybníky u nás vznikaly od 12. století 
a postupně začaly nahrazovat původní mokřady, na nichž byly často 
budovány. Největšího rozmachu dosáhlo rybníkářství v 15. a 16. sto-
letí, kdy se rybníky rozkládaly na ploše asi 180 000 ha. Poté se plocha 
rybníků snižovala na současných asi 52 000 ha [11]. Nyní toto číslo 
opět narůstá, zejména díky environmentálním dotacím na budování 
rybníků (např. dotační titul Ministerstva zemědělství na období 2016 
až 2021: „Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže“).

Zpočátku byly rybníky dystrofní až mesotrofní (tedy s nízkým 
obsahem živin, obr. 1 vlevo) s vysokou průhledností vody a pestrou 
skladbou zooplanktonu. Obsádka často zahrnovala více druhů ryb 
(lín, okoun, sumec, štika a samozřejmě kapr) a jejich chov byl spíše 
extenzivní [12–14]. Změny v rybničním hospodaření koncem 19. 
století (hnojení, zvýšení hustoty rybích obsádek) vedlo k ukládání 
živin v rybnících a postupnému trendu k eutrofii, který se ještě posílil 
v 2. polovině 20. století v důsledku kolektivizace, plošného používání 
hnojiv a pesticidů, vysazování nevhodných plodin, scelování polí, 
meliorací a intenzifikace „výroby“ kapra [9, 12–14]. Kromě toho bylo 
postupně upuštěno od tradičního rybničního hospodaření, které zahr-
novalo i letnění či zimování rybníků. Na tento management byla při-
tom vázána bohatá společenstva živočichů a rostlin [15–17]. Zásadní 

Tabulka 1. Souhrn všech našich čeledí vodních brouků s celkovým počtem druhů, podílem 
ohrožených druhů v rámci čeledí a jednotlivými kategoriemi ohrožení. RE – regionálně 
vymizelý druh, CR – kriticky ohrožený druh, EN – ohrožený druh, VU – zranitelný druh, NT 
– téměř ohrožený druh, DD – nedostatek dat. Celkové počty druhů a statut ohrožení podle 
Červeného seznamu bezobratlých ČR (Hejda et al. 2017, cit. [8])

Čeleď Celkem 
druhů

Ohroženo 
celkem % RE CR EN VU NT DD

Dryopidae 12 9 75 1 5 3 0 0 0

Dytiscidae 132 47 36 5 7 6 13 16 4

Elmidae 19 9 47 4 2 1 2 0 0

Georissidae 3 3 100 2 0 1 0 0 0

Gyrinidae 11 8 73 4 2 1 1 0 0

Haliplidae 18 8 44 1 4 2 1 0 0

Helophoridae 28 14 50 5 3 1 2 3 0

Heteroceridae 12 9 75 4 2 0 2 1 0

Hydraenidae 53 28 53 7 8 5 5 3 5

Hydrochidae 6 4 67 0 1 0 1 2 0

Hydrophilidae 79 27 34 7 8 2 4 6 0

Hygrobiidae 1 1 100 1 0 0 0 0 0

Limnichidae 4 4 100 0 1 3 0 0 0

Noteridae 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Psephenidae 1 1 100 0 0 0 1 0 0

Scirtidae 22 5 23 0 0 2 3 0 7

Spercheidae 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Sphaeriusidae 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Celkem 405 177 44 41 43 27 35 31 16
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vliv na společenstva bezobratlých mělo i razantní zmenšování ploch 
navazujících mokřadů a litorální vegetace [18]. Tím se z dystrofních 
až mezotrofních rybníků staly jakési kapříny, tj. eutrofní „kádě“ na 
kapry (obr. 1 vpravo), a hospodaření na nich dnes obvykle zcela popírá 
jakékoliv mimoprodukční funkce. 

Důkazem těchto negativních změn byl i vývoj společenstev vodních 
brouků, který lze ilustrovat na osudech potápníka širokého (Dytiscus 
latissimus), potápníka dvojčárého (Graphoderus bilineatus, obr. 2) 

a vodomilů z rodu Hydrophilus. Oba druhy potápníků jsou chráněné 
naší i evropskou legislativou a jejich historické nálezy naznačují, že 
u nás dávaly přednost nížinným lokalitám podél velkých řek a byly 
často nalézány i v rybnících [19]. Poslední nález potápníka širokého, 
druhého největšího potápníka světa, je z roku 1957 a druh je veden 
jako vyhynulý [8]. Přitom populace v jižních Čechách byla ještě v prv-
ní polovině 20. století považována za jednu z největších v rámci celého 
jeho areálu! Příčiny jeho vymizení můžeme hledat především v in-

tenzifikaci rybničního hospodaření. Potápník 
dvojčárý byl nezvěstný od roku 1965 až do 90. 
let, kdy byl znovu objeven na Třeboňsku na 
rybníku Vizír a následně na několika dalších 
místech na Třeboňsku a dvou místech na 
jižní Moravě [18]. Zatímco historické nálezy 
tohoto druhu pochází většinou z velkých 
rybníků, nové nálezy jsou spíše z menších 
rybníků, mrtvých říčních ramen nebo tůní 
v pískovnách. I jinde v Evropě se vyhýbá vod-
ním plochám s vysokými rybími obsádkami 
a vyžaduje zachovalé litorální porosty. 

Náš největší vodní brouk vodomil černý 
(Hydrophilus piceus, obr. 3) byl dříve také 
rozšířen po celém našem území a preferoval 
větší stojaté vody [3]. Stejně jako předchozí 
dva druhy žil původně zřejmě v tůních, raše-
liništích či mrtvých ramenech řek a druhotně 

Obr. 1. Vlevo extenzivní rybník s hustými porosty zblochanu, rákosu a orobince, který hostí celou řadu chráněných druhů živočichů (2 druhy 
čolků, sekavce a 19 druhů brouků, včetně potápníka dvojčárého). Vpravo typický chovný rybník s málo vyvinutým litorálem, minimální 
průhledností a minimem vodního hmyzu a dalších živočichů (šipky označují 2 pasti na principu vrše využívané k mapování vodního hmyzu 
a obojživelníků). Foto V. Kolář

Obr. 2. Potápník dvojčárý (Graphoderus bili-
neatus) – druh, který byl v minulosti nalézán 
po celém území ČR, ale následně dlouho 
považován za vyhynulého v důsledku změn 
v rybničním hospodaření. Foto V. Kolář

Obr. 3. Náš největší vodní brouk vodomil 
černý (Hydrophilus piceus) dorůstá velikosti 
téměř 5 cm. Ohrožen je hlavně úbytkem po-
nořené vegetace, na kterou je vázána potrava 
jeho larev – vodní plži. Foto V. Kolář

Obr. 4. Některé druhy našly dnes útočiště na tzv. postindustriálních stanovištích (např. lokality vzniklé po těžbě), a tak potápníka dvojčárého 
můžeme najít na spontánně vzniklých tůních v těžebnách písku (vlevo) a křepčíka obroubeného pak na mosteckých uhelných výsypkách 
(vpravo). Foto V. Kolář
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i v rybnících, které vznikaly na těchto přirozených biotopech. Spolu 
se svým menším příbuzným vodomilem lesklým (H. aterrimus) patří 
mezi zranitelné druhy [3]. Důvody jejich ohrožení jsou podobné jako 
u výše zmíněných potápníků. Oba druhy osídlují především zacho-
valé extenzivní rybníky s vysokou průhledností vody a hustými po-
rosty rostlin, jejich larvy se živí okružáky (Planorbidae) a plovatkami 
(Lymnaeidae) a podobně jako potápníci jsou vrcholovými predátory 
citlivě reagujícími na změny místních podmínek. 

Bohatá společenstva vodních brouků s řadou ohrožených druhů 
obývají i další typy stojatých vod. Mezi ně patří např. rašeliniště s tů-
němi nebo nížinné, někdy i periodicky vysychající mokřady a tůně 
podél větších řek. Zejména nížinné biotopy jsou stále pod velkým 
antropogenním tlakem a přes veškeré snahy se nedaří jejich skutečně 
účinná velkoplošná ochrana. Na druhou stranu lidská činnost stále 
vytváří náhradní biotopy v různých fázích sukcese a do jisté míry na-
hrazuje tradiční maloplošné hospodaření v krajině. Některým druhům 
vodních brouků i jiných živočichů se daří na tzv. postindustriálních 
stanovištích ovlivněných povrchovou těžbou písku, štěrku, kamene 
či uhlí [20–22]. U vodních bezobratlých zde hraje významnou roli, 
že tyto biotopy netrpí výše popsanými nešvary současné krajiny 
u nás, jako je eutrofizace vod či intenzivní hospodaření ve vodách 
a jejich okolí. 

Přirozeně vzniklé tůně v pískovnách (obr. 4 vlevo), kaolínkách či 
na výsypkách (obr. 4 vpravo) tak nabízí útočiště např. ohroženému 
potápníku dvojčárému (viz výše), křepčíkovi obroubenému (Cybister 
lateralimarginalis, obr. 5) i dalším méně nápadným druhům brouků, 
např. zeměkopům rodu Georissus. V počáteční fázi osidlují nově 
vzniklé tůně zejména tzv. pionýrské druhy, vyžadující otevřená sta-
noviště bez vegetace a s jemným substrátem na dně. Tyto druhy byly 
dříve vázány na aluviální tůně podél větších řek a mizí v pozdější fázi 
sukcese, kdy tůně zarostou vegetací. Vhodnost těchto sekundárních 
biotopů pro druhy různých sukcesních stádií však bývá často naruše-
na umělým vysazováním ryb. Dojde tím ke změně charakteru těchto 
nádrží a mj. je prakticky znemožněno rozmnožování ohrožených 
obojživelníků, kteří preferují nádrže bez ryb [23].

Vodní brouci vázaní na tekoucí vody 
Významným stanovištěm, na které je vázáno množství druhů vodních 
brouků, jsou tekoucí vody. I zde došlo v minulosti k negativnímu 
ovlivnění populací řady našich druhů vodních brouků. Na vyhynutí 
či značné redukci populací brouků tekoucích vod se podílely zejména 
dva důsledky lidské činnosti: morfologická degradace a znečištění 
toků. Morfologické úpravy vodních toků jsou na území ČR zdoku-
mentovány již od 18. století, kdy začalo budování regulací, plavebních 
kanálů, náhonů a protipovodňových úprav. K systematickým úpra-
vám pak docházelo od konce 19. století, kdy byla budována rozsáhlá 
protipovodňová opatření a navazující plošně rozsáhlé úpravy toků, 
které vrcholily v období první republiky. Další důležitou etapou bylo 
období socialistické kolektivizace, která vedla k masivním úpravám 
drobných toků [24, 25]. Také znečištění toků je zdokumentováno již 
od středověku, nicméně k výraznějšímu zhoršení začalo docházet 
zhruba v meziválečném období. Nápadný pokles kvality vody pak 
souvisel s příchodem socialistického hospodářství v 50. letech 20. 

století, kdy docházelo k masivnímu vypouštění průmyslových vod, 
plošnému znečištění souvisejícímu s rostoucí zemědělskou výrobou 
a silnou kontaminací splaškovými vodami ze sídel [9, 26].

Morfologická degradace a znečištění se nejvíce projevily na našich 
nížinných tocích. Nejvíce druhů brouků vázaných na tekoucí vody, 
kteří jsou v současnosti na území ČR považováni za vyhynulé či kri-
ticky ohrožené, proto patří mezi obyvatele nížinných řek a přilehlých 
biotopů. Dobře dokumentovaný je např. ústup vodnáře Limnius opa-
cus (obr. 6). Tento drobný druh (dospělci měří asi 2–2,5 mm) obývá 
v Evropě proudné úseky větších teplejších toků. Jeho historické nálezy 
na našem území pochází zejména z přelomu 40. a 50. let 20. století 
z nižších poloh ve středních Čechách a povodí Bečvy na Moravě, 
ale od roku 1955 nebyl přes opakované průzkumy v ČR nalézán [3]. 
Až v roce 2015 byla objevena velmi řídká populace tohoto druhu na 
několikakilometrovém úseku Malše nad VD Římov u Kaplice (Straka 
& Boukal, nepubl.). Přestože zde tento druh přežil, je zde mimo své 
ekologické optimum a bez možnosti šířit se do dalších míst v povodí 
Vltavy. Podmínky výše proti proudu tomuto druhu nevyhovují (malý 
tok s chladnější vodou), zatímco po proudu je morfologicky upravené 
koryto a vltavská kaskáda, nehledě na kvalitu vody ovlivněnou čes-
kobudějovickou aglomerací.

Dalším příkladem druhu specializovaného na nížinné toky a ohro-
ženého v celé Evropě je vodnář Potamophilus acuminatus (obr. 6). 
Tento druh je vázán na částečně ponořené mrtvé dřevo s minimálním 
průměrem asi 8 cm, které se nachází v proudnici. Zatímco larvy se 
živí rozkládajícím se dřevem a nárosty řas pod hladinou, asi 1 cm 
velcí dospělci využívají části vyčnívající nad hladinu. Zatímco his-
toricky byla známa celá řada lokalit tohoto druhu z celé ČR včetně 
Vltavy v Praze, dlouhou dobu se nedařilo jeho recentní výskyt v ČR 
potvrdit [3]. Až po roce 2000 byla objevena populace tohoto druhu 
v meandrujících úsecích řeky Jihlavy nad Novomlýnskými nádržemi 
s břehovými porosty měkkého luhu, které pravidelně dotují tok pad-
lým dřevem [27]. Přežití druhu v ČR závisí na osudu této populace, její 
vyhynutí přitom může být způsobeno např. jednorázovým čištěním 
koryta od mrtvého dřeva v rámci údržby toku. Nález larvy z nedaleké 
řeky Svratky [3] přitom dokazuje, že dospělci dobře létají a mohli by 
osidlovat nové lokality, pokud by to stav lokalit umožnil. Alespoň 
částečná revitalizace blízkých nížinných řek (např. úseku Svratky 
nad Novomlýnskými nádržemi), která by umožnila přísun mrtvého 
dřeva do toku, by tak podpořila dlouhodobé přežití tohoto mimořádně 
zajímavého druhu v ČR.

Úspěšný příklad revitalizace v našich podmínkách, podporující 
přežití a rozšíření vzácných druhů vodních brouků, nabízí např. říčka 
Velička na jihovýchodní Moravě. V horní části toku nad obcí Velká 
nad Veličkou s přirozenou morfologií zde přežívala slabá populace 
vzácného vodana Ochthebius metallescens (obr. 6), který je – podobně 
jako několik dalších velmi vzácných či u nás vyhynulých příbuzných 
druhů – vývojem vázán na specifické prostředí porostů mechů a řas 
na balvanech čnících z proudu (obr. 8). Díky revitalizaci toku mezi 
obcemi Louka a Velká nad Veličkou v roce 2009 (obr. 7) se jeho po-
pulace rozšířila i na část toku, kde se dříve nevyskytovala, a během 
několika let dokonce dosahovala mnohem větších početností než 
v místech původního výskytu.

Obr. 5. Křepčík obroubený (Cybister latera-
limarginalis) – u nás dříve vzácný druh, zná-
mý spíše z jižní Moravy, který se v poslední 
dekádě rozšířil téměř po celém našem území. 
Preferuje tůně s čistou vodou, rozvinutým lito-
rálem a s nízkou rybí obsádkou. Foto V. Kolář

Obr. 6. Vodnář Limnius opacus, vodnář Potamophilus acuminatus a vodan Ochthebius me-
tallescens. V minulosti relativně hojní obyvatelé našich tekoucích vod, kteří se v současnosti 
vyskytují na několika posledních lokalitách v ČR. Foto M. Straka
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Závěr
Stav našich vod z hlediska biologické rozmanitosti je neutěšený. Mezi 
nejvíce ohrožené vodní biotopy u nás dnes patří především oligotrofní 
a mezotrofní rybníky, tůně bez ryb a neregulované větší řeky. Tato 
skutečnost se odráží i na stavu populací vodních brouků. Především 
v průběhu 19. a 20. století došlo k řadě významných negativních 
zásahů do vodních ekosystémů, které měly mimo jiné za důsledek 
ochuzení společenstev vodních bezobratlých. Z našeho území zcela 
nebo téměř vymizely citlivější druhy. Tyto změny probíhaly nejná-
padněji od 50. let minulého století a jsou dokumentovány i u jiných 
skupin vodního hmyzu, např. pošvatek a jepic [7, 28]. Přestože se 
kvalita povrchových vod od 90. let 20. století zásadně zlepšila [29], 
stále zdaleka není ideální.

Ochrana mokřadních biotopů a jejich společenstev by měla zahr-
novat především péči o současné významné lokality, kde doposud 
žijí populace významných druhů (nejen) vodních brouků. Jedině 
tyto lokality totiž mohou sloužit k jejich zpětnému šíření do krajiny. 
Zda se ale budou mít ještě v budoucnosti kam šířit, záleží na našem 
přístupu k péči o krajinu.

Pro zachování zajímavých a diverzifikovaných společenstev vod-
ních brouků do budoucna je zásadní zachování dostatečných rozloh 
různých typů stojatých vod. Velkým problémem, který se bude 
v souvislosti s klimatickými změnami ještě prohlubovat, je nedostatek 
vody v krajině způsobený nevhodným velkoplošným hospodařením 
a vytrvalým odvodňováním vlhčích míst. Mokřadní biotopy vhodné 
pro biodiverzitu často vyžadují dobře vyvinuté litorály s vegetací 
pozvolna přecházející v navazující souš, absenci ryb, případně vyšší 
kvalitu vody bez přílišného zatížení živinami. Takové prostředí je 
takřka pravým opakem většiny našich rybníků, které představují 
nejběžnější typ stojatých vod u nás. Vhodné prostředí pak vzácné 

Obr. 7. Koryto toku Velička mimo revitalizovaný (vlevo) a v revitalizovaném úseku (vpravo). Foto M. Straka

Obr. 8. Biotop druhu Ochthebius metallescens, žijícího v proudu v neustále oplachovaných porostech mechů a řas na rozhraní voda–vzduch. 
Foto M. Straka

druhy nečekaně nacházejí v postindustriálních biotopech, které 
nabízejí vhodné analogie chybějících přirozených stanovišť včetně 
raných sukcesních stádií. Pozitivně lze vnímat i snahy o revitalizace 
a budování tůní z různých dotačních titulů (a to nejen z prostředků 
Ministerstva životního prostředí ČR), pokud nevedou ke vzniku hlu-
bokých tůní s příliš strmými břehy, neumožňujícími rozvoj litorálních 
porostů, a využívaných pro chov ryb. Takové původně dobře myšlené 
zásahy bohužel mohou zničit i mnohem cennější biotopy vlhkých luk 
či polí, na kterých se hluboké tůně vybudují [30]. Obecně lze říct, že 
spontánně vzniklé tůně např. po vydatných srážkách na polích jsou 
obvykle biologicky mnohem cennější než technicky často nákladně 
vybudované tůně. V této souvislosti lze zmínit i bobra evropského 
(Castor fiber), jehož činností u nás nově vznikají nečekaně pestré 
biotopy biologicky hodnotných mokřadů.

Z pohledu společenstev tekoucích vod jsou zásadní změny hydro-
morfologického stavu větších toků. Přestože většina z nich byla již 
v dávné i nedávné minulosti degradována, stále se objevují další a ně-
kdy dokonce megalomanské plány na další regulace (např. plavební 
kanál Dunaj-Odra-Labe). Za přírodě prospěšné nelze považovat ani 
některé „revitalizační“ projekty upravující koryta z jejich současného 
„neutěšeného“ (rozuměj přírodního) stavu do podoby narovnaných 
a lomovým kamenem opevněných koryt. Ovšem ani z hlediska bioty 
vhodně provedená revitalizace často nemusí vést k nárůstu biodiver-
zity [31] a zlepšení ekologického stavu [32], pokud v povodí přetrvá-
vají další negativně působící faktory. Poněkud stranou zájmu zůstává 
přirozená renaturace a dynamika toků. Přestože v blízkém zahraničí 
byly již takovéto zásahy úspěšně prováděny, u nás je zatím tento typ 
managementu „v plenkách“, ačkoliv o něm bylo již napsáno mnoho 
(viz např. [33, 34]). Při povodňových stavech totiž řeky vykazují mi-
mořádnou schopnost regenerace a jsou schopny samovolně vytvářet 
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habitaty s vysokou biodiverzitou [35]. Místo nákladných revitalizací 
by mnohdy stačilo jen jim nebránit v jejich přirozené sedimentač-
ně-erozní činnosti a případně těmto procesům vyjít vstříc např. 
pomístním narušením opevnění, protože velkou část práce odvede 
zdarma(!) samotná řeka [34, 36], i když současná legislativa tento 
přístup nepodporuje. Její činnost pak nevytváří konečné dílo, které má 
zůstat ve stavu, ve kterém bylo zkolaudováno. Naopak vnímáme říční 
koryto jako neustále se měnící a obnovující stanoviště, které umožňuje 
život bohatým společenstvům živočichů a rostlin a připomíná nám, 
jak může příroda vypadat a fungovat bez lidského zásahu. 

Aktuální jsou i nejrůznější vodohospodářské úpravy z hlediska boje 
proti suchu. Z pohledu biodiverzity považujeme za zcela nevhodnou 
výstavbu menších či větších vodních nádrží na vodních tocích či na 
periodicky podmáčených místech – nehledě na to, že příspěvek stavby 
nádrží pro retenci vody v krajině je přinejmenším hodně diskutabilní. 
Zatímco lokální vyschnutí koryta či pravidelné vysychání tůní místní 
populace vodních organismů dlouhodobě neohrožuje, výstavba nádr-
že se stabilní hladinou a hospodářským využitím bude pro řadu druhů 
likvidační [37]. Z pohledu inženýrského jsou naše názory nepochybně 
kacířské, ale domníváme se, že by měly být brány na zřetel všude tam, 
kde je to jen trochu možné. 

Poděkování: Článek byl podpořen projekty Agentury ochrany příro-
dy a krajiny: Mapování známého a možného výskytu Graphoderus 
bilineatus a potvrzení výskytu Dytiscus latissimus na území České 
republiky, Technologickou agenturou České republiky: Revize recent-
ního rozšíření a stavu nezvěstných druhů červeného seznamu – Co-
leoptera (brouci), (TB020MZP048), Grantovou agenturou Jihočeské 
univerzity (GAJU 158/2016/P) a s podporou Dlouhodobé koncepce 
rozvoje výzkumné organizace VÚV TGM, v.v.i., na období 2018–2022.
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Water beetles as a mirror of our water management (Kolar, 
V.; Straka, M.; Sychra, J.; Boukal, D.)

Abstract
Aquatic beetles are an important part of the biota in running and 
standing waters in the Czech Republic. However, many species are 
affected by uninformed management decisions and high anthropo-
genic pressures including fish farming, large-scale ameliorations, 
morphological degradation of streams, and pollution. The most 
endangered aquatic habitats in the Czech Republic include large 
rivers and oligotrophic ponds and pools. On the other hand, some 

threatened beetle species have found new suitable habitats at 
post-industrial sites and have reappeared after well-done habitat 
restoration. A fundamental change in our attitude toward wetland 
habitats is required to maintain the current biodiversity of aquatic 
beetles and other biota. 

Suitable management can be relatively cheap and easy, such as 
creation and protection of small, unmanaged water bodies includ-
ing spontaneously created ones, maintenance of proper restoration 
practices, and avoidance of new large-scale amelioration and large 
dam projects. Other measures, especially the decrease of nutrient 
inputs to aquatic ecosystems, will require cooperation across many 
stakeholder groups. Aquatic beetles serve as bioindicators of natural 
and near-natural conditions in that process.

Key words
Coleoptera – nature conservation – endangered biotopes – biodiversity
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Využití nanovlákenných 
nosičů pro monitoring 
biomasy na kontaminované 
lokalitě
Magda Nechanická, Iva Dolinová, Denisa Vlková,  
Lukáš Dvořák

Abstrakt
Cílem této práce bylo otestovat nosiče biomasy vyrobené z na-
novláken pro diagnostiku mikrobiální biomasy prostřednictvím 
molekulárně-genetických metod. Diagnostika přítomné biomasy je 
vedle chemických analýz jednou z efektivních metod monitoringu 
probíhajících bioremediačních procesů, ať již procesů přirozeně 
probíhajících či procesů akcelerovaných vlivem nejrůznějších 
sanačních zásahů. Správný a efektivní způsob vzorkování je proto 
zásadní krok předcházející samotné analýze biomasy. Díky vhod-
nému způsobu monitoringu lze dosáhnout kompletního přehledu 
o aktuálním průběhu jednotlivých procesů.
V rámci této práce byly připraveny dvě různé tvarové varianty 
nosičů biomasy vyrobené z nosné nitě s definovanými nánosy nano-
vláken, konkrétně s plošnou hustotou nanovláken 3 a 10 dtex. Tyto 
nosiče byly ponořeny do podzemní vody ve vrtech na kontaminova-
né lokalitě a v pravidelných měsíčních intervalech vzorkovány po 
dobu jednoho roku. Pro testy byly zvoleny vrty s rozdílným typem 
i mírou kontaminace (chlorované etheny a BTEX). Z odebraných 
vzorků nosičů byl pomocí qPCR analýzy hodnocen vliv tvaru nosiče 
a nánosu nanovláken na rychlost fixace mikroorganismů a stabilitu 
vzniklého biofilmu. Na nosičích byla rovněž detekována přítomnost 
specifické mikroflóry indikující probíhající bioremediační procesy. 
U nosičů biomasy s nánosem nanovláken byla zjištěna rychlejší 
fixace mikroorganismů na povrch a vyšší stabilita vzniklého bio-
filmu než u nosičů vyrobených pouze z nosné nitě, tj. bez nánosu 
nanovláken.

Klíčová slova
BTEX – chlorované etheny – molekulární genetika – monitoring – na-
novlákna – nosiče biomasy – real-time kvantitativní PCR – vzorkování

1  Úvod
Znečištění půdy a podzemní vody je významný environmentální 
i společenský problém. Jednou z možností jeho řešení je odstranění 
přítomných kontaminantů prostřednictvím přirozených mikrobi-

álních procesů. Pro efektivní řízení přirozených bioremediačních 
procesů na kontaminované lokalitě je esenciální znalost přítomné 
specifické mikroflóry, čehož lze dosáhnout pomocí diagnostiky bio-
masy. Před samotnou analýzou biomasy je u diagnostiky rozhodující 
její správné vzorkování. Odběr vzorků biomasy nesmí dlouhodobě 
ovlivňovat situaci na lokalitě a měl by být, pokud možno, technicky 
a ekonomicky co nejméně náročný.

Bylo prokázáno, že až 99 % veškeré bakteriální biomasy se vysky-
tuje ve formě biofilmu, který vzniká shlukováním mikroorganismů 
do organizovaných komunit obklopujících se vlastními produkty, tzv. 
extracelulárními polymery [1, 2]. Uvnitř matrice biofilmu seskupení 
bakterií funguje jako kooperativní konsorcium, jehož mezibuněčné 
interakce umožňují adaptaci komunity na změny okolních podmínek 
[3, 4]. Na rozdíl od planktonní formy, jsou mikroorganismy nacházejí-
cí se uvnitř biofilmu schopné odolat nepříznivým podmínkám, např. 
nedostatku živin, změnám hodnot pH apod. [5]. V matrici biofilmu 
jsou přítomny četné kanálky, které tvoří cirkulační systém, jehož 
funkce je transport substrátu a živin a odstranění metabolitů tokem 
vodní fáze [6]. Schopnosti tvořit biofilmové struktury je využíváno 
i při monitoringu biomasy, např. prostřednictvím nosičů s vhodnými 
vlastnostmi.

Vzorky půdy poskytují nejkomplexnější a nejpřesnější výsledky 
z hlediska analýzy přítomné biomasy na dané lokalitě, ovšem jejich 
odběry jsou limitovány nejen značnou finanční a časovou náročností, 
ale také nízkou mírou reprodukovatelnosti. Z tohoto důvodu jsou 
v současné době k molekulárně-genetickým analýzám využívány vzor-
ky podzemní vody, jejichž odběr je ekonomicky i časově nenáročný.

Nevýhodou vzorků podzemní vody jsou však obvykle nízké koncen-
trace přítomné biomasy. To je řešeno filtrací velkého množství vzorku 
přes membránové filtry, které jsou následně použity pro analýzu. Pro-
ces filtrace je ovšem omezen složením daného vzorku vody, zejména 
přítomností nerozpuštěných a koloidních látek, které způsobují rychlý 
pokles hydraulického výkonu filtru [7].

Výše uvedené problémy lze eliminovat prostřednictvím vzorko-
vání biomasy přítomné ve formě biofilmu na nosiči. Nosič biomasy 
představuje „kompromis“ mezi vzorkem podzemní vody a půdním 
vzorkem. Vhodný nosič biomasy určený pro diagnostické účely musí 
proto být snadno kolonizovatelný, biokompatibilní a zároveň musí 
splňovat kritéria pro nedestruktivní vzorkování. Materiál nosiče 
dále nesmí být rozpustný a toxický pro imobilizované mikrobiální 
konsorcium a okolí. Měl by rovněž být levný, dostupný, chemicky 
a fyzikálně stabilní, s vysokou pevností a vhodnou morfologií [9]. Pro 
účely molekulárně-genetických analýzy je také zásadní, aby použitý 
materiál nosiče neinterferoval s extrakcí DNA a manipulace s ním 
byla co možná nejjednodušší.

Jelikož bylo prokázáno, že přednostně jsou bakteriemi kolonizovány 
povrchy, které jsou hydrofobní a porézní a jejichž drsnost je na mikro 
a nanoúrovni [8], byla pro výrobu nosičů biomasy v rámci této práce 
použita nanovlákna. Ta díky velmi vysokému specifickému povrchu 
a vzájemnému propojení jednotlivých (nano)vláken představují opti-
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Primer Gen Sekvence primeru1) (3‘ → 5‘)1

Velikost 
amplikonu 
(bp)

Zdroj

U16SRT 16S rDNA
F: ACTCCTACGGGAGGCAGCAGT

180 [16]
R: TATTACCGCGGCTGCTGGC

vcrA vinylchlorid reduktáza
F: CCCTCCAGATGCTCCCTTTA

139 [17]
R: ATCCCCTCTCCCGTGTAACC

DHC-RT
Dehalococcoides mc-
cartyi

F: GGGAGTATCGACCCTCTCTG
191 [18]

R: CGTTYCCCTTTCRGTTCACT

DEF/G
katechol-2,3-dioxy-
genáza

F: CGACCTGATC(AT)(CG)CATGACCGA
239 [19]

R: T(CT)AGGTCA(GT)(AC)ACGGTCA

bssA benzylsukcinát syntáza
F: GACATGACCGACGCSATYCT
R: TCGTCGTCRTTGCCCCAYTT

794 [20]

Tab. 1. Seznam použitých primerů

1) S … báze se 3 vodíkovými vazbami (G, C); Y … pyrimidinové báze (C, T); R … purinové báze (A, G)

Obr. 1. Testované nosiče biomasy: a) kruhového uspořádání, b) planárního uspořádání

mální materiál pro tyto účely. Další výhodou 
nanovlákenných materiálů je jejich drsnost 
na mikro a nanoúrovni, která podporuje fixaci 
mikrobiálních buněk, a tím i jejich následnou 
imobilizaci na povrchu nosiče. Navíc výroba 
nejrůznějších polymerních nanovláken je 
v současné době již na pokročilé úrovni, tudíž 
jak technické, tak finanční limitace nepřed-
stavují žádné omezení využití nanovláken 
v reálné praxi.

2  Materiál a metody

2.1 Nanovlákenné nosiče

Byly připraveny dvě různé tvarové varianty nosičů biomasy, tzv. 
kruhové a planární uspořádání (obr. 1). Obě tvarové varianty byly 
připraveny s hustotou nanovláken na povrchu nosné nitě 3 a 10 dtex. 
Pro výrobu nanovláken byl zvolen polyuretan, jelikož tento materiál 
v předchozích experimentech vykázal díky hydrofobním vlastnostem 
velmi dobrou kolonizovatelnost, biokompatibilitu i vysokou mecha-
nickou odolnost. Konkrétně byla použita nanovlákna z polyuretanu 
Larithane 1083 vyrobená metodou elektrostatického zvlákňování 
z volné hladiny ve vysokonapěťovém elektrickém poli. Nanovlákna 
byla nanesena na nosnou niť z polyesterového hedvábí SLOTERA. 
Jako reference byly vyrobeny nosiče totožného tvaru, jen bez nano-
vlákenného nánosu (0 dtex).

2.2 Popis lokality
Nosiče biomasy byly fixovány do perforovaných ochranných poly-
merních patron, které byly ponořeny do podzemní vody s rozdílným 
charakterem kontaminace. Konkrétně se jednalo o kontaminaci 
monocyklickými aromatickými uhlovodíky (BTEX) a chlorovanými 
etheny. Znečištění lokality těmito látkami je výsledkem v minulosti 
realizované průmyslové výroby.

V kontaminačním mraku s chlorovanými etheny byly vybrány 
dva vrty s označením V1 a V2. Tyto vrty se nacházely ve stejném 
proudu podzemní vody, kde směr toku byl od vrtu V2 k V1. Vrt V3 se 
nacházel v kontaminačním mraku s přítomností BTEX. V měsíčních 
intervalech byly z těchto vrtů odebírány nosiče pro molekulárně-
-genetické analýzy. V jednom odběru bylo z každého vrtu odebráno 
celkem 6 nosičů, 3 planárního (hustota nanovláken 0, 3 a 10 dtex) 
a 3 kruhového (hustota nanovláken 0, 3 a 10 dtex) uspořádání. Pro 
porovnání byla vzorkována i podzemní voda odebraná z jednotlivých 
vrtů. Monitorovací období trvalo celkem 12 měsíců.

2.3 Molekulárně genetické analýzy
Vzhledem k podobnosti struktury matric (biofilm na nosiči vs. biofilm 
v půdě) byla z odebraných vzorků provedena izolace DNA kitem 
cíleným na půdní vzorky (FastDNA SPIN Kit for Soil). Koncentrace 
DNA byla měřena pomocí fluorometru Qubit® 2.0. Z izolované DNA 
byla provedena real-time kvantitativní polymerázová řetězová reakce 
(qPCR analýza), jejímž cílem bylo na jednotlivých nosičích deteko-
vat jak celkové bakteriální oživení, tak i přítomnost funkčních genů 
a klíčových mikrobiálních konsorcií podílejících se na biodegradaci 
přítomných kontaminantů. Použité primery jsou uvedeny v tab. 1.

Real-time kvantitativní polymerázová řetězová reakce (qPCR) je 
založena na amplifikaci (namnožení) konkrétního genu, cílové DNA, 
a jeho kvantifikaci. Výběr konkrétního testo-
vaného úseku DNA je limitován znalostí jeho 
sekvence nutné nejen pro konstrukci primerů. 
Primery jsou oligonukleotidy, obvykle okolo 
20 bází dlouhé, ohraničující testovaný úsek 
DNA. Metoda qPCR je založena na cyklickém 
opakování tří teplotních fází, během kterých 
dochází k oddělení řetězců DNA, navázání 
primerů a syntéze komplementárního řetězce 
DNA polymerázou. Produkty každého cyklu 
jsou dvě kopie z každé molekuly obsahující 
sekvenci komplementární k testovanému 
úseku. Opakováním procesu je každým cyk-
lem zdvojnásobeno množství DNA vstupující 
do daného cyklu [10, 11]. U qPCR je pomocí 
fluorescenční technologie monitorována am-
plifikace. V rámci této práce bylo jako zdroj 
fluorescence vybráno fluorescenční barvivo 

typu SYBR Green. Tento typ barviva, tzv. interkalační, se vmezeří 
mezi báze dvouvláknové DNA a následně dojde k vytvoření komplexu, 
který po fotoexcitaci emituje mnohem silnější fluorescenční signál 
než nenavázané barvivo [12, 13]. Intenzita fluorescenčního signálu 
detekovaná na konci každého cyklu je závislá na počtu cílových úseků 
DNA v počáteční směsi. Čím více kopií testované DNA je přítomno, 
tím dříve dojde k vytvoření dostatečně silného signálu vedoucího 
k překročení prahové („treshold“) hranice. Práh detekce je určen na 
základě hodnoty fluorescence pozadí. Počet cyklů potřebných pro 
překročení prahu detekce je vyjádřen jako tzv. Ct hodnota („treshold 
cycle“). Ta je používaná k výpočtu počátečního množství DNA, k ně-
muž je nepřímo úměrná [12–14].

Celková bakteriální biomasa byla měřena u všech vzorků ampli-
fikací genu 16S rDNA pomocí univerzálního primeru s označením 
U16SRT. Gen 16S rDNA kóduje malou podjednotku ribozomu proka-
ryot. Za účelem detekce přítomnosti specifické mikroflóry na testova-
ných nosičích byly na základě kontaminace vrtů vybrány 4 specifické 
primery. V případě vrtů V1 a V2 (kontaminace chlorovanými etheny) 
byly použity primery vcrA a DHC-RT indikující probíhající reduktiv-
ní dechloraci. Primer vcrA byl použit pro detekci genu vinylchlorid 
reduktázy odpovědné za přeměnu vinylchloridu na ethen. Pomocí 
primeru s označením DHC-RT byl kvantifikován 16S rDNA gen bak-
teriálního rodu Dehalococcoides mccartyi, který je schopen kompletní 
reduktivní dechlorace [15].

V případě vrtu V3, který byl kontaminován BTEX, byly použity 
primery bssA a DEF/G. Gen bssA neboli benzylsunkcinát syntáza 
je klíčový enzym anaerobního rozkladu toluenu. Pomocí primeru 
s označením DEF/G byl kvantifikován gen kódující katechol-2,3-
-dioxygenázu, enzym odpovědný za aerobní biodegradaci benzenu, 
toluenu, xylenů, fenolu, naftalenu a bifenylu.

Jednotlivé vzorky byly pomocí qPCR analýzy testovány v dupliká-
tech. V následujícím textu je pod pojmem „Ct hodnota“ míněn průměr 
z duplikátu Ct hodnot normalizovaných na množství vstupního ma-
teriálu. Interpretace výsledků qPCR analýzy je založena na nepřímé 
úměře, tedy čím nižší je Ct hodnota, tím větší je množství cílové DNA 
ve vzorku a naopak – viz princip metody popsaný výše.

2.4 SEM analýza
Pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu (SEM) Carl Zeiss 
ULTRA Plus byla hodnocena dlouhodobá povrchová stabilita 
nanovláken nanesených na nosné niti. Mikroskopická analýza byla 
provedena u vzorků z posledního odběru monitoringu, tedy po 12 
měsících expozice reálným podmínkám na lokalitě. 



vh 6/2018 13

3  Výsledky a diskuse

3.1 Vliv charakteristik nosiče
Hodnocení tvarových variant nosičů a ná-
nosů nanovláken v jednotlivých vrtech bylo 
provedeno na základě výsledků qPCR analýz 
získaných prostřednictvím univerzálního 
bakteriálního primeru U16SRT. Prostřednic-
tvím specifických primerů byla testována 
přítomnost klíčových mikrobiálních konsorcií 
nebo funkčních genů podílejících se na bio-
degradaci přítomných kontaminantů. Vzorky 
biofilmu na nosičích byly porovnávány se 
vzorky podzemní vody.

Ve vrtu V1 s kontaminací chlorovanými 
etheny byl pozorován nejvyšší nárůst bio-
masy, tj. nejnižší Ct hodnoty, při 1. odběru 
u nosičů s nánosy nanovláken (obr. 2). Obec-
ně, u nosičů s nanovlákny bylo v porovnání 
s nosiči bez nanovláken i s biomasou přítom-
nou ve vzorcích podzemní vody pozorováno 
ve většině případů vyšší množství cílové 
DNA. Tato skutečnost potvrzuje předpoklad, 
že nanovlákna podporují rychlou fixaci mi-
kroorganismů na nosiči, zejména v počáteč-
ních fázích tvorby biofilmu. Po 3. odběru byl 
však u všech testovaných nosičů ve vrtu V1 
zaznamenán prudký pokles Ct hodnot, a to 
o 13 až 18 cyklů, tj. na úroveň podzemní vody. 
Takto prudký nárůst biomasy během jednoho 
měsíce však není na nesanované lokalitě 
přirozeně možný. Navíc trend byl pozorován 
u všech testovaných nosičů biomasy, tudíž je 
možné vyloučit chyby způsobené odběrem či 
analýzou. Jako nejpravděpodobnější se proto 
jeví přítomnost látek inhibujících izolaci 
DNA, které byly ve vrtu během prvních tří 
odběrů přítomny či ulpěly na testovaných 
nosičích a k jejichž vymytí/uvolnění došlo až 
po 3. odběru. Jelikož však nejsou k dispozici 
detailní chemické rozbory podzemní vody 
v tomto období, nelze jednoznačně potvrdit 
přítomnost těchto látek. Od 4. odběru dále se 
u všech nosičů pohybovaly Ct hodnoty v roz-
mezí 2 cyklů od Ct hodnot podzemní vody. 
Průběh celkového bakteriálního oživení na 
nosičích kopírovaly Ct hodnoty specifických 
primerů DHC-RT a vcrA, které po 3. odběru 
naznačovaly stabilní množství biomasy 
obsahující specifické mikrobiální populace 
odpovědné za proces reduktivní dechlorace.

Ve vrtu V2 s vyšší kontaminací chlorova-
ných ethenů byly detekovány při 1. odběru 
nejnižší Ct hodnoty u nosiče s nánosem 
nanovláken 3 dtex, ovšem nosiče s nánosem 
nanovláken 10 dtex vykázaly vyšší Ct hodnoty 
než nosiče bez nánosu nanovláken (obr. 3). 
V dalším průběhu však Ct hodnoty detekova-
né na nosičích s nánosem nanovláken 10 dtex 
poklesly pod úroveň Ct hodnot detekovaných 
na nosičích s nánosem 3 dtex či se pohybo-
valy (ve většině případů) na srovnatelných hladinách. Nejstabilnější 
průběh Ct hodnot ze všech nosičů během celého monitoringu byl 
pozorován u nosičů kruhového uspořádání s nánosem nanovláken 
3 dtex. U ostatních nosičů byly sledovány oscilující Ct hodnoty.

Na nosičích odebraných z vrtu V2 byl v první polovině monitoringu 
detekován bakteriální rod Dehalococcoides mccartyi, přičemž jeho Ct 
hodnoty byly srovnatelné s podzemní vodou. Přítomnost funkčního 
genu vcrA byla nejlépe pozorována na nosiči kruhového uspořádání 
s nánosem nanovláken 10 dtex.

Ve vrtu V3 kontaminovaného BTEX byl v průběhu celého mo-
nitoringu pozorován stabilní průběh Ct hodnot pouze na nosičích 
kruhového uspořádání s nánosem nanovláken 3 a 10 dtex (obr. 4). 
U ostatních nosičů oscilovaly Ct hodnoty v rozmezí 5 i 10 cyklů od 
Ct hodnot zjištěných v podzemní vodě. Situaci v podzemní vodě 

nejlépe charakterizovaly nosiče kruhového uspořádání s nánosem 
nanovláken 10 dtex.

Na nosičích odebraných z vrtu V3 byly také detekovány specifické 
bakteriální populace schopné biodegradace BTEX. Na nosiči kruhové-
ho uspořádání s nánosem 3 dtex byly již od 1. odběru pozorovány Ct 
hodnoty specifických primerů na stejné úrovni jako u podzemní vody. 
U ostatních nosičů bylo množství specifické biomasy srovnatelné 
s podzemní vodou dosaženo až při 3. nebo 4. odběru.

3.2 Dlouhodobý monitoring kontaminované lokality
Pomocí qPCR analýzy všemi primery byla po dobu 12 měsíců mo-
nitorována situace na kontaminované lokalitě. Dosažené výsledky 
z dlouhodobého monitoringu jsou dále interpretovány ve formě tzv. 
„heat-map“ Ct hodnot. Vypočtené Ct hodnoty určitého primeru byly 

Obr. 2. Časový průběh Ct hodnot primeru U16SRT (celkové bakteriální oživení) ve vrtu V1 
kontaminovaném nižšími koncentracemi chlorovaných ethenů

Obr. 3. Časový průběh Ct hodnot primeru U16SRT (celkové bakteriální oživení) ve vrtu V2 
kontaminovaném vyššími kontaminacemi chlorovanými etheny

Obr. 4. Časový průběh Ct hodnot primeru U16SRT (celkové bakteriální oživení) ve vrtu V3 
kontaminovaném BTEX
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Obr. 6. Heat-mapy Ct hodnot detekované ve vrtu V3 kontaminova-
ném BTEX: a) primer U16SRT (rozmezí Ct hodnot: 7,6–29,5); b) pri-
mer bssA (rozmezí Ct hodnot: 30,4–36,0); c) primer DEF/G (rozmezí 
Ct hodnot: 26,5–35,6)

Obr. 7. Snímky z rastrovacího elektronového mikroskopu nosné nitě s nánosem nanovláken 
10 dtex: před zahájením monitoringu (a – 100×, A – 1 000×), z vrtu V2 (b – 100×; B – 1 000×) 
a z vrtu V3 (c – 100×; C – 2 500×)

nejprve rozděleny na dvě množiny, hodnoty nižší než 36 a hodnoty 
rovné nebo vyšší než 36. Hodnoty rovné nebo vyšší než 36 byly zařa-
zeny do skupiny na hranici detekce. Druhá množina byla rozdělena 
na tři stejně široké intervaly a postupně od nejnižších hodnot byly 
intervaly zařazeny do skupin: vysoké množství, střední množství 
a malé množství. Ct hodnoty rovné 40 jsou ve skupině nedetekováno, 
tedy pod mezí stanovitelnosti. Jednotlivé skupiny (intervaly) jsou 
v heat-mapách prezentovány patřičnými barvami.

Z obr. 5a je patrné, že v průběhu monitoringu vrtu V2 dosahovalo 
celkové bakteriální oživení vysoké a stabilní úrovně. Na heat-mapách 
specifických primerů (obr. 5b) jsou od 1. odběru patrné nízké Ct hod-
noty primeru DHC-RT, kterým byl detekován bakteriální rod Deha-
lococcoides mccartyi rozkládající chlorované etheny na vinylchlorid. 
Zatímco Ct hodnoty primeru vcrA (obr. 5c), pomocí kterého je dete-
kován gen vinylchlorid reduktázy odpovědné za následnou přeměnu 
vinylchloridu na ethen, byly nejnižší po 3. odběru. Tento vývoj Ct 
hodnot specifických primerů jasně indikuje 
probíhající reduktivní dechloraci přítomných 
chlorovaných ethenů. Kolísání Ct hodnot 
specifických primerů od 6. odběru mohlo být 
způsobeno nízkou koncentrací kontaminantů 
ve vrtu anebo nevhodnými okolními podmín-
kami pro specifické bakteriální rody.

Po dobu celého monitoringu bylo na nosi-
čích zanořených do vrtu V3 pozorováno velké 
bakteriální oživení (obr. 6a). Diagnostikou 
specifické biomasy ve vrtu V3 uvedené na obr. 
6b, c byla potvrzena přítomnost klíčových 
funkčních genů aerobní (katechol-2,3-dioxy-
genáza) a anaerobní (benzylsukcinát syntáza) 
biodegradace BTEX. 

3.3 Stabilita nanovlákenného nánosu
Stabilita nanovlákenného nánosu na nosné 
niti byla hodnocena pomocí rastrovacího 
elektronového mikroskopu (SEM). SEM 
analýza byla provedena jak před zanořením 
nosičů do podzemní vody (obr. 7a, A), tak po 

Obr. 5. Heat-mapy Ct hodnot detekované ve vrtu V2 kontaminova-
ném chlorovanými etheny: a) primer U16SRT (rozmezí Ct hodnot: 
7,6–29,5); b) primer DHC-RT (rozmezí Ct hodnot: 23,6–35,7); c) 
primer vcrA (rozmezí Ct hodnot: 21,6–34,9)

12 měsících expozice na reálné lokalitě. Za tímto účelem byly snímko-
vány nosné nitě s nánosem nanovláken 10 dtex, které byly odebrány 
z vrtu V2 (obr. 7b, B) a vrtu V3 (obr. 7c, C). Jak je z těchto snímků 
zřejmé, nanovlákenný nános byl přítomen na obou nosných nitích. 
Bylo pozorováno jen mírné poškození nánosu na nosné niti z vrtu V3 
(obr. 7c), zatímco nanovlákenný nános na nosné niti z vrtu V2 (obr. 
7b) nejevil žádné známky poškození. Stabilita nánosu nanovláken na 
nosné niti po dlouhodobé expozici reálným podmínkám na lokalitě 
byla tedy potvrzena.

4. Závěry
V rámci této studie byly během ročního monitoringu otestovány různé 
varianty nanovlákenných nosičů určených pro vzorkování biomasy 
na kontaminované lokalitě. Bylo prokázáno, že nosiče s nánosy na-
novláken vykazovaly rychlejší oživení povrchu bakteriemi než nosiče 
vyrobené pouze z nosné nitě. Nejlepší výsledky qPCR analýz, tj. nízké 
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Ct hodnoty a také jejich stabilní průběh, byly zjištěny u nosičů s ná-
nosem nanovláken 3 dtex. Specifická bakteriální populace detekovaná 
v biofilmu přítomném na testovaných nosičích indikovala probíhající 
bioremediační procesy, tj. reduktivní dechloraci ve vrtu V2 a aerobní 
a anaerobní biodegradaci BTEX ve vrtu V3. Mezi jednotlivými tvaro-
vými variantami nosičů však nebyly pozorovány významné rozdíly, 
tudíž nebyl jednoznačně prokázán vliv tvaru nosiče na kolonizaci 
bakteriálních populací. Kruhové uspořádání nosiče bylo ovšem v po-
rovnání s planárním uspořádáním lepší z hlediska předúpravy nutné 
pro extrakci DNA, respektive pro analýzu prostřednictvím molekulár-
ně-genetických metod. V rámci monitoringu byla rovněž potvrzena 
dlouhodobá stabilita nanovlákenného nánosu na nosné niti nosiče.

Na základě dosažených výsledků lze konstatovat, že se nanovláken-
né nosiče v kombinaci s molekulárně-genetickými analýzami jeví jako 
efektivní a účinný nástroj pro dlouhodobý monitoring biomasy i bio-
remediačních procesů probíhajících na kontaminovaných lokalitách.
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Use of nanofiber carriers for biomass monitoring in a con-
taminated site (Nechanicka, M.; Dolinova, I.; Vlkova, D.; 
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Abstract
The main goal of this work was to test nanofiber carriers designated 
for the diagnosis of microbial biomass using molecular-genetic me-
thods. Besides chemical examinations, the analysis of biomass is one 
of the most effective methods for monitoring ongoing bioremediation 
processes, either naturally occurring ones or processes accelerated 
by various remedial interventions. Proper and effective sampling 
is, therefore, a crucial step prior to the biomass analysis. Due to the 
appropriate monitoring method, a complete overview of the ongoing 
processes at a contaminated site can be obtained. In this work, two 
different shapes of biomass carriers with nanofiber densities of 3 
and 10 dtex were prepared. These carriers were submerged into 
wells with different contamination (chlorinated aliphatic hydro-
carbons and BTEX) and sampled in at one-month intervals for one 
year. The effect of the carrier shape and of the nanofibers on the 
bacterial colonization and the stability of the resulting biofilm was 
tested through qPCR analysis. The presence of specific bacterial 
populations indicating ongoing bioremediation processes was also 
detected on the carriers. The results showed that nanofibers support 
microbial attachment on a carrier surface. Moreover, such biofilm 
exhibited higher stability compared to the biofilm formed on the 
carriers made of supporting thread only, i.e. without nanofibers.

Key words
BTEX – chlorinated ethenes – molecular genetics – monitoring – na-
nofibers – biomass carriers – real-time quantitative PCR – sampling
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O racionálním 
hospodářství vodním od 
založení samostatného 
Československa.  
Příklad z Vltavy
Vojtěch Broža

Souhrn
Myšlenka vybudovat na střední Vltavě významné vodní dílo s ener-
getickým využitím je starší než vytvoření samostatného Českosloven-
ska před sto léty. Od počátku nově vzniklý stát účinně podporoval 
vodohospodářskou výstavbu. Na ni velmi pohotově navázala po 
druhé světové válce nová generace vodohospodářů, která postupně 
rozvíjela vodní hospodářství jako nové komplexně pojaté odvětví. 
Tyto snahy se odrazily v realizaci a zejména provozu našeho nejvý-
znamnějšího vodního díla Orlík, kde zejména z hlediska hospoda-
ření s vodou se požadavky na nádrž opakovaně zvyšují, podmínky 
pro její funkce se naopak zhoršují. Proto je třeba do budoucna 
připravovat opatření pro zlepšení stavu. 

Klíčová slova
historie hospodaření s vodou – vodní díla – povodně – sucha – Orlík

Úvod
Vodní hospodářství jako pojem se objevilo na počátku 20. století, 
léta jeho intenzivního rozvoje jako významného odvětví spadají do 
prvních dekád jeho druhé poloviny.

Vodní dílo Orlík, kde od prvního návrhu uplynulo více než sto let, je 
tu chápáno jednak jako soustava objektů – přehrada s příslušenstvím, 
špičková vodní elektrárna, nedokončené objekty plavby, připravovaný 
doplňkový přeliv, jednak jako nádrž, její zátopa a další vztahy k ob-
jektům v povodí, které její „život“ ovlivňují.

Svými parametry, zejména objemem nádrže, délkou vzdutí atd. 
patří u nás k těm nej! Příspěvek má připomenout přínosy díla, a také 
aktuální stav ve funkcích nádrže, kde autor považuje plnění všech 
funkcí již dnes za obtížně uskutečnitelné.

Orlík může přispět i do seznamu letos připomínaných osmičkových 
výročí např. tím, že v únoru 1958 došlo k převedení průtoku Vltavy 
do propustí v již vybudované části přehrady, aby se mohla naplno 
rozvinou další stavební etapa.

Sto let je ve společnosti považováno za úctyhodný věk, ve vztahu 
k uspořádání vodních poměrů na našem území je to však jen nepatrný 
časový úsek. Např. Vltava po miliony let v zásadě zachovává stejnou 
trasu, rozloha jejího povodí se rovněž nezměnila. Srážky spadlé na 
naše území jsou až na malé výjimky velmi dlouhodobě jediným 
přínosem pro kapacity vodních zdrojů, a proto zřejmě nemá smysl 
příliš zdůrazňovat jejich rozlišení na povrchové a podzemní – „melou 
z jedné vody“. V rámci Evropy patříme z hlediska vodního bohatství 
k nejchudším (v přepočtu na jednoho obyvatele).

Vodohospodářská výstavba u nás zaznamenala významný rozvoj 
na přelomu 19. a 20. století. Byla zahájena výstavba plavební cesty 
na dolní Vltavě (až do Prahy), upravovaly se vodní toky, budovaly se 
nádrže převážně s retenční, ale i zásobní funkcí (i víceúčelové). Bylo 
možno se opírat o údaje sítě vodoměrných stanic, česká polytechnika 
připravovala kvalitní odborníky.

Po vzniku samostatného státu
Vše bylo vážně narušeno první světovou válkou. Přesto mohlo nově 
vzniklé samostatné Československo navázat na předchozí aktivity. 
Bylo např. dostavěno VD Les Království na horním Labi, včetně ná-
ročných opatření pro dotěsnění podloží; jako reakce na „válečnou“ 
katastrofu přehrady na Bílé Desné byly zesíleny přehrady Souš 
a Chřibská, pokračovalo se na rozestavěných jezech.

Nově budovaný stát všestranně podporoval nové projekty vodních 
staveb pro nejrůznější účely, v rámci různých fondů pro ně zajišťoval 

i investiční prostředky, a to i při narůstající hrozbě ze strany nacistic-
kého Německa. Zvlášť byl podporován též rozvoj elektrizace. Riziko 
omezených vodních zdrojů nebylo v té době nijak aktuální, stejně tak 
znečištění vodních toků. Dominantní byla nová výstavba.

Na Vltavě vznikla poněkud specifická situace, vyvolaná střetem 
názorů, zda má být nadále prioritní intenzifikace využití pro plavbu 
(až do Českých Budějovic), nebo zda se má využít zejména významný 
hydroenergetický potenciál vodního toku. Celosvětový razantní vpád 
elektřiny zřejmě motivoval naše odborníky k návrhům na výstavbu 
vodních děl vytvářející velké spády na jednotlivých stupních. To však 
bylo v rozporu s dlouhodobě převládající koncepcí prodloužení dolno-
vltavské vodní cesty pomocí více než dvaceti stupňů tradičně překo-
návaných plavebními komorami. Přetrvávaly i představy o případném 
pokračování až do Dunaje (což obsahoval i říšský zákon z roku 1903).

Návrh Ing. Radouše z roku 1911 (tedy před více než sto léty) si-
tuoval nejvyšší energeticky využívaný stupeň do míst dnešního VD 
Orlík. O plavbě se tu neuvažovalo. Naopak ze stejné doby pochází 
studie splavnění příslušného úseku Vltavy výstavbou více než dvaceti 
nižších stupňů.

V průběhu let se předkládaly různé další varianty, na rozdíl od 
jiných vodních toků u nás však nevyústily v realizaci. Výjimkou bylo 
VD Vrané (1935) a připravované VD Štěchovice, kde nebylo příliš 
nákladné uspokojit požadavky plavby i energetiky.

Po druhé světové válce
Generace vodohospodářů, jejíž uplatnění bylo znemožněno okupací 
v roce 1939 a druhou světovou válkou, se zřejmě neoficiálně připra-
vovala již za okupace na energický nástup v následujícím období. Jen 
tak je možné pochopit již připravené konkrétní projekty z té doby, 
které byly prosazeny přes velmi složité podmínky celkové poválečné 
obnovy.

V souladu s celoevropskou orientací na nové výkonné vodní elek-
trárny byly první plány soustředěny jednak na Vltavu a na Slovensku 
na Váh. Pod tímto tlakem byly záměry na širší plavební využití na 
Vltavě zatlačeny do pozadí. Již v roce 1946 byly na vládní úrovni 
projednány některé záměry, první výstavba (Slapy) byla zahájena jen 
o tři roky později. Další projektové záměry se připravovaly, včetně 
celkové koncepce Vltavské kaskády.

Ve srovnání se zahraničím tu přibyl nový prvek, tj. splnění různých 
vodohospodářských požadavků po délce toku a zejména pražského 
regionu, i zemědělsky využívaných oblastí podél Vltavy pod Prahou.

Tu se již zřejmě projevil vliv koncepce komplexního využívání 
vodních zdrojů u nás, která byla rozpracována ve významném doku-
mentu označovaném jako Státní vodohospodářský plán. Tato globální 
bilance vodního bohatství státu, dílo průkopnické v celosvětovém 
měřítku, byla v dalších etapách prohlubována navazujícím Směrným 
vodohospodářským plánem a jeho doplňky, kde se postupně do cel-
kového pojetí doplňovala hlediska ochrany vod před různými zdroji 
znečištění a problematika životního prostředí.

Orlík tehdy
V rámci projektové přípravy VD Orlík bylo v poválečném období domi-
nantní hydroenergetické využití; stejně jako jinde v Evropě. Při ní byla 
velká pozornost věnována zabezpečení historických a kulturních hod-
not budoucí zátopy nádrže, na dobré úrovni byla též náhradní výstavba 
za zatopené objekty, hlavně nové objekty pro přesídlované obyvatelstvo. 
Počítalo se i s plavbou, ovšem s omezením pro lodě do 300 t nosnosti, 
na zásah vyšších plánovacích míst však nebylo vybudováno a osazeno 
technologické zařízení šikmého lodního zdvihadla. V zájmu úspor byla 
z projektu vypuštěna též výstavba VD Kořensko na konci vzdutí.

Požadavky budoucího vodohospodářského a energetického provozu 
vedly v rámci projektu k nutnosti zajistit požadované funkce i při 
výrazném záklesu hladiny nádrže. To si vynutilo použití unikátních 
Kaplanových turbin s větším počtem lopatek oběžného kola. Tyto tur-
biny se setkaly s velkým ohlasem i na mezinárodní úrovni.

V rámci projektu VD Orlík se posuzovaly též různé návrhy na jeho 
využití pro povodňovou ochranu. Vysoký stupeň míry ochrany, který 
by odpovídal potřebám pražské aglomerace, nebyl reálný pro omezené 
možnosti vybudovat odpovídající nádržní prostory. Nakonec se dospělo 
ke zhruba dvacetileté míře ochrany, přičemž zůstalo riziko neregulo-
vané Sázavy a zejména Berounky.

Projektanti mj. vedli diskuse o potřebné velikosti nutného objemu pro 
zachycování povodní na jejich začátku, aby se získal čas pro sklopení 
jezových uzávěrů na dolní Vltavě (jejich brzká rekonstrukce nebyla 
„v plánu“).
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Vlastní výstavba VD Orlík dobře odpovídala tehdejší evropské úrovni, 
uplatnily se při ní nové progresivní prvky, např. tzv. sdružená montáž 
vodní elektrárny, prefabrikace velkých konstrukčních dílů, kontrola ja-
kosti atd. Technologie masivního betonu s částečnou náhradou cementu 
popílkem, s progresivně řešeným provozním zařízením pro výrobu 
a dopravu betonové směsi odpovídala celosvětové praxi. Zařízení bylo 
vyrobeno v domácích strojírenských provozech a dobře se osvědčilo. 
Po zastavení další výstavby vodních elektráren nebylo bohužel možné 
ho použít opakovaně.

Po uvedení čtvrtého soustrojí bylo VD Orlík schopno zajišťovat 
plánované funkce, instalovaný výkon elektrárny přes 360 MW byl 
v šedesátých letech 20. století velmi významným přínosem pro elektri-
zační soustavu státu. V době budování velkých tepelných elektráren se 
zejména v jejich počátečním období často vyskytovaly poruchy, které 
byla orlická elektrárna nucena kompenzovat jako poruchová záloha. 

Specifická situace nastala v zimním období 1979–1980, kdy pro ne-
dostatek zásoby uhlí vypadly z funkce některé velké tepelné elektrárny. 
Orlická elektrárna byla nucena převzít úlohu energetického zdroje pro 
nouzové zásobování.

Záhy nádrž byla nucena převzít některé funkce, původně požado-
vané na Slapech, kde se prosadilo omezené kolísání hladiny nádrže 
v letním rekreačním období (s dopadem hlavně na povodňovou 
ochranu). Rychle se rozvíjelo též rekreační využití, tu bez „plánované“ 
výstavby základen.

Z hlediska politického vodní dílo Orlík bylo vhodným objektem pro 
propagaci v rámci hesel o budování velkých staveb socialismu. Jeho 
projekt i výstavba byly na velmi dobré úrovni, rovněž jeho hodnocení 
v mezinárodním měřítku bylo velmi pozitivní.

Léta šedesátá
V šedesátých letech 20. století se vodohospodářská problematika 
soustředila hlavně na budování nových vodních zdrojů pro obyvatel-
stvo, průmysl a zemědělství. Při přerušení výstavby v zájmu nových 
energetických zdrojů tu měla vodohospodářská výstavba široké pole 
působnosti. Byly vybudovány desítky vodních děl, mezi nimi více 
než čtyřicet nádrží s přednostním využitím jako zdroj pitné vody. 
Navazující systémy rozvodu a úpravy vody vyžadovaly velký objem 
investičních prostředků. Ideologicky podepřená zásada, že každý 
má nárok na bezplatné využívání vody podle svých potřeb, vedla 
zejména u velkých odběratelů k plánování enormního nárůstu odběrů 
v budoucnu. Proto bylo nutno přikročit k regulaci, tj. zpoplatnění 
odběrů vody, což se projevilo jako velmi účinné. I když se postupně 
zpoplatnění zvyšovalo, zdaleka nedosahovalo úrovně odpovídající 
nákladům na zdroje vody.

Realizace značného počtu vodních děl v některých intenzivně 
využívaných oblastech logicky vedla ke koncepci řešení jako vodo-
hospodářské soustavy s možností účelné spolupráce vodních zdrojů.

S ohledem na nedostatek prostředků pro další rozvoj se po roce 
1975 prosazoval trend racionalizace ve vodním hospodářství, což 
ve skutečnosti znamenalo podstatné omezení dalších investic. Ty se 
využívaly hlavně v zájmu preferovaných odvětví, hlavně těžby uhlí 
a energetiky. Již v minulých letech limitovaná výstavba pro stokování 
a čištění odpadních vod se nadále omezovala, což se odráželo v ná-
růstu znečištění vodních toků.

Ve vztahu k vodnímu dílu Orlík a jeho povodí je vhodné připomenout 
výstavbu významných vodárenských nádrží Římov na Malši a hlavně 
Švihov na Želivce, kde velký odběr vody vážně zasahoval do vodo-
hospodářské bilance dotčených vodních toků. Ještě závažnější byly 
nároky na odběr vody jaderné elektrárny Temelín, kde při původně 
uvažovaném výkonu se jednalo o bilanční ztrátu odpovídající zhruba 
pěti procentům průměrného přítoku do orlické nádrže. Tu bylo nutno 
zapojit částečně i nádrž Lipno, zřejmý nárůst nároků na hospodaření 
s vodou na Orlíku nebyl nijak zdůrazňován. Nová výstavba vodních 
děl Hněvkovice a Kořensko v rámci JE Temelín usnadnila řešení odběru 
a vypouštění odpadních vod, jejich vodohospodářský efekt však byl 
malý. Jistým přínosem pro Vltavu bylo konečně řešení po léta trvajícího 
velkého znečištěni odpadními vodami z papírenského provozu ve Větřní 
nad Českým Krumlovem.

Po roce 1989 a po vzniku České republiky
Další vývoj po Listopadu 1989 znamenal pro naše vodní hospodářství 
výraznou změnu začleněním do působnosti ministerstva životního 
prostředí. Velmi rychle v důsledku celkové transformace správního 
a ekonomického systému zanikly instituce, v jejichž náplni bylo pláno-
vání v zájmu dalšího rozvoje v oblasti vodních zdrojů a jejich ochran.

Za tohoto stavu představitelé organizací zajišťujících správu vod-
ních toků a jejich povodí přes různé až likvidační snahy prosadili další 
působení podniků Povodí. Specifický vývoj transformace v oblasti zá-
sobování vodou a čištění odpadních vod po jisté době vedl k přesunu 
této problematiky do působnosti ministerstva zemědělství, kam byla 
následně převedena též správa povodí a státní správa.

Tyto otázky se dořešily již za existence samostatné České republiky 
po rozdělení začátkem roku 1993.

Do roku 1997 byla dokončena dvě významná vodní díla podle pů-
vodních projektů, tj. Slezská Harta na Moravici a přečerpávací vodní 
elektrárna Dlouhé Stráně. Od té doby žádný významný projekt v zá-
jmu hospodaření s vodou na území České republiky nebyl realizován, 
ani se projekčně nepřipravuje.

Pro období po roce 1993 a zejména po vstupu do Evropské unie se 
pozornost výrazně zaměřila na problematiku ochrany vod. Postupně 
se budovaly zejména nové čistírny odpadních vod a rekonstruovaly 
ty, co byly v provozu.

Významným způsobem bylo vodní hospodářství ovlivněno vý-
skytem extrémních povodní v období 1997 až 2013, i později. S vý-
znamnou podporou státu se realizovala opatření v zájmu prevence ve 
vztahu k potenciálním povodňovým škodám. V souhrnu se jednalo 
o stovky konkrétních projektů, jejichž zaměření bylo ovlivněno krát-
kými lhůtami, které byly dány převážně podmínkami jejich realizace. 
Komplexní pojetí těchto projektů, které by zahrnovaly též nové mož-
nosti akumulace vody, bohužel nebylo reálné prosadit.

Povodňové škody bylo nutno odstranit i na vybudovaných vodních 
dílech. V rámci nich se zpravidla prováděly též rekonstrukce objektů 
v zájmu zvýšení bezpečnosti za mimořádných povodní a celkové mo-
dernizace významné pro další provoz. Rozsáhlé rekonstrukce s tímto 
zaměřením jsou připraveny i na VD Orlík. 

Aktuální situaci ve vodohospodářské problematice ovlivňuje ví-
celeté období významného sucha od roku 2015, předcházející suché 
periody, např. v roce 2003, nebyly v rámci soustředění na povodňovou 
problematiku téměř vnímány, natož doceněny.

Skutečností ovšem je, na rozdíl od minulosti, že za celé čtvrtsto-
letí existence ČR nebyl vybudován žádný významný nádržní objem 
s víceúčelovým využitím: pro hospodaření s vodou v nedostatkových 
obdobích a ochranu před povodněmi. Takový přístup je zřejmě 
v souladu se směrnicemi a pokyny EU v oblasti vod, které ignorují 
rozdílné hydrologické poměry v jednotlivých členských státech. 
Přijímají se další a další pravidla, jednou zaměřená na povodně, 
jindy na sucho atd.

Současný uspokojivý stav v kapacitách vodních zdrojů u nás je 
tak převážně zásluhou vodohospodářské výstavby v šedesátých resp. 
sedmdesátých letech 20. století.

Bohužel ani obecné zdůrazňování a preferování přírodě blízkých 
opatření až dosud nevedlo k realizaci projektů, které by např. přinesly 
plně zabezpečené nové stovky, popř. i tisíce l/s v kapacitách vodních 
zdrojů. Nevyskytly se ani snahy ověřit reálnost této koncepce v rámci 
experimentálních povodí.

V souladu s pokyny EU rovněž probíhá v navazujících etapách 
plánování v oblasti vod. Jako dodatečně přijatí členové jsme bohužel 
neměli možnost podstatně ovlivnit náplň tohoto plánování, které je 

Obnažený svah nádrže v době hlubokého zaklesnutí hladiny na 
konci léta 2015
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převážně soustředěno na dobrý stav vod. Přitom asi nijak není v rámci 
Evropy ceněno, že řešení vodohospodářských problémů po ucelených 
dílčích povodích se u nás rozvíjí minimálně od roku 1966. V rámci 
Evropské unie se bohužel nedaří prosadit komplexní pojetí vodo-
hospodářské problematiky, které by se opíralo o konkrétní přírodní 
podmínky jednotlivých států.

Bohužel ani po drastických zkušenostech s dopady hydrologických 
extrémů v posledních letech celospolečensky není obecně akceptová-
na potřeba realizovat trvale účinná preventivní opatření pro zmírnění 
škod při jejich dalších výskytech. Přitom se uznává, že negativní 
dopady v důsledku změn klimatu budou častější a závažnější.

Orlík dnes
Vodní dílo Orlík společně s dalšími díly vltavské kaskády v průběhu 
let standardního provozu spolehlivě zajišťovalo požadované funkce, 
navíc bez narušení výskytem velkých povodní, popř. období sucha, i bez 
zvláštního zájmu veřejnosti. Ani již zmíněné kritické zimní období na 
přelomu let 1979 a 1980, kdy byla orlická vodní elektrárna nečekaně 
v roli nejvýznamnějšího producenta ve státě, nebylo doceněno. Zvýšené 
využití tehdy vedlo k výraznému snížení hladiny nádrže. K obdobnému 
stavu došlo po roce 1985, kdy pro výstavbu VD Kořensko na konci vzdutí 
orlické nádrže bylo nutno udržovat sníženou hladinu.

Z technických opatření v těchto letech byla významná např. rekon-
strukce komunikace po koruně přehrady včetně přemostění. Proběhla 
rovněž úprava koryta pod přehradou nerealizovaná v rámci výstavby. 
Tu se podařilo uskutečnit díky výraznému povyprázdnění orlické ná-
drže a naopak naplnění všech níže položených nádrží, téměř na dva 
měsíce „přerušit“ průtok v korytě v zájmu probíhajících prací (v roce 
1995). Provozovatel vodní elektrárny (ČEZ) po roce 1990 provedl velké 
modernizační zásahy na technologickém a elektrotechnickém vybave-
ní, včetně opatření pro zvýšení výkonu soustrojí.

Jako zajímavost je možno uvést, že po roce 1990, v rámci shromáž-
dění organizovaného občanskou iniciativou se zaměřením na zlepšení 
životního prostředí nádrže, zazněl i hlas, že by se vodní dílo mělo zrušit.

Rok 2002 a výskyt opravdu extrémní povodně ve dvou vlnách v první 
polovině června znamenal pro povodí Vltavy a zejména pro VD Orlík 
zatím nejzávažnější provozní událost.

V důsledku zaplavení vodní elektrárny pro nečekavané vzdutí dol-
ní vody vypadla celková kapacita turbin (600 m3/s), což se projevilo 
vynuceným vzdutím hladiny v nádrži téměř o 1,6 m nad stanovenou 
maximální hladinu a úniky vody z nádrže nepředpokládanými cesta-
mi, vyvolávajícími další škody na objektech. Takový stav nebyl až dosud 
v žádných krizových scénářích uvažován a bylo plně na bedrech zod-
povědných pracovníků obou provozovatelů a organizace odpovídající 
za bezpečnost vodních děl, jak nadále postupovat.

Vlastní přetížení „vyčerpalo“ jen malou část rezervy, která je nezbyt-
ná v každém projektu, z hlediska úředně stanovené i morální zodpo-
vědnosti však do budoucna je nezbytné přijmout opatření, která by 
riziko opakování něčeho podobného co nejvíce omezila. Tu je nezbytné 
zvlášť hodnotit jednání pověřených osob v průběhu povodňové události, 

následně vyhodnotit události v širších souvislostech a v návaznosti 
přikročit k nápravě škod a realizaci opatření do budoucna. Všechny 
tyto fáze vyzněly pro zodpovědné pracovníky pozitivně, bez ohledu na 
různé až absurdní obviňování v médiích.

Specifická situace byla hlavně právě na VD Orlík, kde objem 
povodňových škod byl velký, zejména ve vodní elektrárně. Celková 
rekonstrukce si vyžádala dva roky intenzivních prací. Ta povodeň rá-
zem „zrušila“ přínos krátce předtím provedené modernizace objektu. 
Pro správce nádrže a přehrady s příslušenstvím to znamenalo posun 
oprav, hlavně ve vývaru a v korytě pod hrází až poté, co bude možno 
vodu propouštět přes opravené turbiny. Díky dobré spolupráci Povodí 
Vltavy, s.p., a ČEZ – Vodní elektrárny se dařilo zapojovat i poškozené 
vodní dílo do zvládání menších povodňových vln, které se ještě v roce 
2002 vyskytly.

I za nouzového stavu nádrž vodohospodářské funkce byla schopna 
plnit – i díky příznivým hydrologickým poměrům, pro elektrizační 
soustavu státu však omezení pohotového výkonu vodní elektrárny 
bylo citelnou újmou, kterou bylo možno nahrazovat vybudovanými 
přečerpávacími elektrárnami.

Po dokončení oprav, k nimž je třeba přiřadit mj. celkovou obnovu 
výtahu pro sportovní lodě a zabezpečení manipulační plošiny na ná-
vodní straně proti účinkům nadměrně vzduté vody, se provoz vodního 
díla vrátil do původního stavu.

Nová iniciativa po roce 2005, spočívající ve využití Vltavy jako 
vodní cesty hlavně pro plavidla zajišťující podporu rekreace a vodní 
turistiky, nejprve z Orlíka směrem proti proudu do Českých Budějovic 
a v návaznosti propojení směrem po proudu spojené s dobudováním 
lodních zdvihadel na Orlíku a Slapech, nepochybně ovlivňuje i provoz 
vlastního vodního díla. I když až dosud nová výstavba probíhala nad 
koncem vzdutí nádrže, krátce po dokončení posledního objektu – rekon-
strukce jezu v Hněvkovicích – nebylo možno rozvinout plavební provoz 
od přehrady Orlík přes Kořensko, jez Hněvkovice, VD Hněvkovice, jezy 
na Hluboké a v Českém Vrbném až pod tzv. Jiráskův jez, protože v dů-
sledku pokračujícího sucha zaklesla hladina orlické nádrže natolik, že 
byl znemožněn přístup do plavební komory Kořensko.

Další extrémní povodeň v roce 2013, i když opět letní (stejně jako 
v roce 2002), měla ve svém zrodu i průběhu svá specifika, z hlediska 
kritické reakce médií se však situace opakovala.

V rámci různých reakcí zazněl i názor, že by popř. bylo dobré trvale 
udržovat jednu nádrž výrazně povyprázdněnou (V. Cílek), z oblasti 
obcí podél dolní Vltavy byl vyvolán politický tlak na posílení ochranné 
funkce nádrží kaskády – i na úkor zásobování vodou. Po zpracování 
odborné studie (společné dílo katedry hydrotechniky ČVUT a Povodí 
Vltavy, s.p.) se dospělo ke kompromisnímu řešení, které znamenalo 
trvale udržovaného vyprázdnění téměř 30 milionů m3 zásobního 
prostoru (tj. snížení hladiny zásobního prostoru o 1,3 m) ve prospěch 
povodňové ochrany.

Opačný hydrologický extrém, víceleté suché období s plným roz-
vinutím v roce 2015, důrazně připomněl, že v rámci dlouhodobého 
víceletého využívání vodních nádrží není dobré příliš zasahovat do 
požadovaných funkcí. Zaklesnutí hladiny opakovaně v po sobě ná-
sledujících letech bylo nepříznivě hodnoceno z různých stran, zatím 
však nevyústilo v soustředěný politický tlak. Je však reálnou negativní 
skutečností ve vývoji dosahovaných užitků vodního díla.

Tu je třeba připomenout, že i když zatím jaderná elektrárna Temelín 
odebírá díky realizaci jen 2000 MW výkonu méně vody, než se původně 
předpokládalo, faktické zmenšení průměrného přítoku do orlické ná-
drže je realitou. Pokud by to bylo pouhých pět procent, přeneseno do 
vztahu mezi stupněm vyrovnání odtoku a velikostí zásobního objemu 
nádrže, jedná se o 15–25 % velikosti zásobního objemu navíc, což na 
Orlíku představuje minimálně 60 milionů m3.

I tato úvaha potvrzuje, že stejně jako u extrémních povodní je nutno 
do budoucna počítat s větší četností a prohlubováním kritických období, 
což pro orlickou nádrž znamená častější a výraznější poklesy hladiny, 
hlavně na konci léta a dále. 

V souhrnu je možno konstatovat, že na VD Orlík se nakupilo 
v průběhu let provozu více požadavků, než je schopno při zachování 
původních funkcí splnit. Proto by se bez váhání mělo přikročit v rámci 
povodí Vltavy (představuje 35 % rozlohy ČR) i šířeji k hledání cest, jak 
hospodaření s vodou posílit.

Jak do budoucna?
Tu uvádím různé náměty s vědomím, že efektivní pomoc znamená 
minimálně stamiliony nových objemů pro hospodaření s vodou – nebo 
řešení jinými prokazatelnými způsoby.

Kritický stav na VD Orlík za povodně v roce 2002, kdy v důsledku 
výpadku průtoku vodní elektrárnou hladina vody v nádrži nuceně 
stoupla téměř o 1,6 m nad maximální hladinu
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Z hlediska jejich proveditelnosti se vždy narazí na velké překážky. 
S ohledem na zvýšenou četnost negativních dopadů ve společnosti 
ve spojení s „vodou“ a velmi dlouhé lhůty pro realizaci účinných 
projektů by se dále nemělo váhat. Těch dvacet pět let snad stačí.

Pokud se jedná o posílení hydrologického potenciálu zvětšením 
úhrnu srážek, jak se experimentálně provádí v rámci opatření proti 
rozšiřování pouští (např. v Číně), to tu uvádím spíš pro „odlehčení“.

Další možnost v rámci přírodě blízkých opatření by mohla být 
v posílení akumulační a retenční schopnosti krajiny. Tu se nabízí 
k účinným zásahům třetina území státu. 

Nabízí se opatření přivádět vodu z jiného povodí. V případě Vltavy 
je poměrně nedaleko podstatně vodnější Dunaj, navíc s odlišným 
průběhem průtoku v průběhu roku.

Již po léta se rozpracovává záměr vybudovat přečerpávací elektrár-
nu s využitím nádrže Lipno I jako horní a nádrže Aschach na Dunaji 
jako dolní. Tu by bylo možno připojit vodohospodářský požadavek 
v průměru přečerpávat něco přes deset m3/s z Dunaje navíc pro posí-
lení průměrného průtoku Vltavy a v rámci toho i přítoku do orlické 
nádrže. Stejně tak by bylo dobré v případě extrémní povodně na horní 
Vltavě „odlehčit“ celému povodí odvedením do Dunaje.

Jako nejrealističtější zůstává varianta výstavby dalších nádrží. Tu by 
asi nešlo o další nádrž ve vltavském údolí, správce povodí tu má vcel-
ku bohatý „inventář“ dalších lokalit, popř. i s přečerpáváním vltavské 
vody pro posílení jejich vlastního povodí. Navíc největší nároky na 
hospodaření s vodou má pražská aglomerace, takže tu Orlíku mohou 
pomoci dostatečně nové kapacitní nádrže v povodí Sázavy a Beroun-
ky, které by navíc mohly pomoci řešit problém minimálních průtoků 
v době extrémního sucha. Na Sázavě navíc trvá „dluh“ v důsledku 
odvádění značného podílu průtoku Želivky pro vodárenské využití.

Závěr
Náměty, které tu uvádím, popř. další snad přispějí k oživení naší 
minulé tvořivé úrovně v oblasti „vodohospodářského urbanismu“. 
Měly by však být trvale sledovány a prosazovány, i když je to obtížné 
(ani trochu nepřinášejí kladné body pro blížící se volby). Pro média je 
dnes vrcholným vodohospodářským zásahem posílení nedostatečné 
kapacity lokálního vodovodu o další vrt, nádrže (oni mluví zásadně 
o přehradách) jsou pro ně špatně stravitelné.

Když se vrátím k původnímu záměru pro napsání tohoto příspěvku, 
pak připomínám, že záměr vybudovat významné vodní dílo Orlík 
je starší než sto let. Opíral se tehdy o přesvědčení, že rychlý rozvoj 
elektrizace je pro společnost nezbytný. Nově vzniklé samostatné 
Československo tento směr rozvoje bez váhání podpořilo, stejně jako 
další výstavbu na vodních tocích pro nejrůznější využití.

Vodohospodářští odborníci, kteří se oboru plně věnovali v období 
první republiky, odstartovali pozoruhodný rozvoj další vodohospo-
dářské výstavby i bezprostředně po roce 1945, navíc v součinnosti 
s nastupující mladou generací postupně vytvářeli komplexně pojaté 
vodní hospodářství. Na velmi dobré odborné úrovni zajišťovali pří-
pravu, výstavbu i provoz významných vodních děl, mj. vybudovali 

Projekt revitalizace dolní Isary v Bavorsku: 
Rozvolnění řečiště pod vodním dílem Landau

Tomáš Just

Dolní tok alpské řeky Isary, od Mnichova 
po ústí do Dunaje pod Plattlingem, byl v mi-
nulosti převážně technicky upraven a byla na 
něm postavena řada vodních děl, sloužících 
zejména energetice. V roce 2015 byl vládami 
svobodného státu Bavorsko a země Dolní Ba-
vorsko zahájen velký projekt „Flusserlebniss 
Isar“, tedy něco jako „Prožitek řeky Isary“. 
Je zaměřen na revitalizaci dolního toku řeky 
ve zhruba třicetikilometrovém úseku mezi 
obcemi Loiching a Ettling, v němž leží dvě 

významná města – Dingolfing a Landau na 
Isaře. Jak i název naznačuje, významným cí-
lem je zhodnocení říčního prostoru z hlediska 
rozmanitých forem rekreace. Tento projekt se 
spoléhá na evropské dotace v rámci programu 
LIFE. Do roku 2022 mají v rámci tohoto pro-
jektu proběhnout významné revitalizační akce, 
zahrnující důsledné rozvolnění řečiště v čisté 
délce kolem čtyř kilometrů. Rozpočet činí 6,4 
milionu eur (předpoklad 3,8 mil. ze zdrojů 
EU, 2,4 mil. rozpočet státu Bavorska, 0,2 mil. 

přidají okres Dingolfing – Landau a obě města). 
Dílčí modelový projekt, prověřující mož-

nosti přírodě blízkého rozvolňování technicky 
upraveného koryta Isary, provedl Vodohospo-
dářský úřad v Landshutu jako státní správce 
vodního toku již v roce 2013 pod vodním 
dílem Landau. Betonová hráz energetické-
ho díla, postaveného v roce 1984, leží 2,6 
kilometru nad mostem v Landau na Isaře. 
Revitalizační rozvolnění začíná 600 metrů pod 
vodním dílem a pokrývá úsek řeky dlouhý asi 
300 metrů. V minulosti technicky upravené 
koryto, přímé a před revitalizací v kynetě 
opevněné masívní kamennou rovnaninou, se 
hluboce zařezává do nivy, která je po pravé 
straně řeky poměrně úzká a přechází ve strmý 
svah pod obcí Zullig, zatímco po straně levé 
se rozvírá do šířky. Revitalizace spočívala 
v odstranění technického opevnění kynety 
a výrazném rozvolnění zejména pravého 
břehu řeky. K využití jinde bylo z prostoru re-
vitalizace vyvezeno zhruba 3 000 m3 žulových 
balvanů ze starého opevnění (Wasserbausteine 

funkční systém péče o bezpečnost těchto děl. S mnohými z nich jsem 
měl příležitost podílet se na řešení různých odborných problémů po 
téměř šedesát let svých aktivit.

I v rámci čtvrtstoletí aktuálního českého státu prokázala současná 
generace významné odborné výsledky. Další výstavba na vodních 
tocích byla zatlačena do pozadí, dominantní se stala opatření v zájmu 
ochrany vod. Výskyt extrémních povodní i výrazných období sucha 
důrazně připomenul potřebu se vodohospodářskou problematikou 
soustavně zabývat s delším výhledem do budoucnosti. Skutečnost, 
že území České republiky v rámci Evropy prokazatelně patří k těm 
přírodou velmi málo dotovaným z hlediska vodního bohatství, by 
nás měla trvale zaměřovat na rozvíjení rezerv pro zvládání kritických 
situací „v oblasti vod“, které nás v budoucnu neminou. 

prof. Ing. Vojtěch Broža
katedra hydrotechniky stavební fakulty

(dříve katedra vodních staveb fakulty inženýrského stavitelství)
ČVUT v Praze

Thákurova 7/2077
166 29 Praha 6 Dejvice

vojtech.broza@fsv.cvut.cz

Water management since the creation of independent Cze-
choslovakia. An example from the Vltava River (Broza, V.)

Summary
The idea to build an important water structure with the purpose 
of electric energy production on the middle Vltava River is older 
than the creation of an independent Czechoslovakia which is dated 
more than hundred years ago. From the beginning, the newly created 
state has strongly supported water management buildings. The new 
generation of water managers, who progressively developed water 
management as a new complex sector, continued in these activities 
after the Second World War. These efforts have been reflected in the 
realization and even more in the operation of our most important 
dam Orlík. The demands related to the management of water in 
this dam are continuously increasing while the conditions for its 
functions are permanently getting worse. Therefore, the measures 
to improve the state need to be prepared in near future.

Key words
history of water management – water works – floods – droughts – Orlík

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. srpna 
2018. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.
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Obr. 1. Rozvolněný úsek Isary pod vodním dílem Landau v roce 2017, čtvrtou sezonu od 
provedení stavby

Obr. 2. Letecký pohled na právě provedené 
(v roce 2013) rozvolnění Isary pod hrází 
vodního díla Landau. (Upraveno ze snímku 
na veřejné informační tabuli Vodohospodář-
ského úřadu v Landshutu, označující stavbu.)

Obr. 3. Mladý topol, vyrůstající z isarského 
štěrku

– „vodostavební kameny“) a 15 000 m3 zemin. 
Zhruba 30 000 m3 štěrků z rozvolňovaných 
břehů a předpolí bylo shrnuto do kynety 
s cílem jejího dílčího změlčení. Rozvolněním 
břehů bylo otevřeno asi 20 000 m2 štěrkových 
povrchů, které byly jenom velmi hrubě upra-
veny a ponechány dalšímu samovolnému 
vývoji a porostní sukcesi. Z části kameniva 
někdejšího opevnění byly v nově formované 
kynetě vytvořeny členící výhony. Náhradou za 
nivní porosty, které musely ustoupit rozvolňo-
vání koryta, byly v blízkých plochách v nivě 
provedeny nové, přírodě blízké výsadby, 
napodobující přirozený lužní les, v rozsahu 
asi 8 000 m2. Uskutečnění revitalizace umož-
nilo veřejné vlastnictví dotčených pozemků, 
s převažujícím podílem říčních pozemků, 
vlastněných státem. Stavba stála cca 550 000 
eur a byla plně financována z bavorského 
státního rozpočtu.

Prezentace Vodohospodářského úřadu 
(WWA) v Landshutu uvádějí jako hlavní cíle 
opatření:
• otevření říčního koryta pro další samovolný 

dynamický vývoj (byť jde spíš jenom o první 
pokusný „zásek“ v kratičkém úseku souvisle 
opevněné řeky);

• místní zpomalení velkých průtoků;
• zlepšení morfologicko-ekologického stavu 

řeky, zde výrazně zaměřené na zlepšení 
podmínek života ryb (zvláště sledovány 
a podporovány jsou zde v Isaře ostroretky, 
parmy a hlavatky);

• otevření štěrkových břehů pro přirozený 
rozvoj rostlinných a živočišných společen-
stev; především je očekáván rozvoj měkkého 
luhu s převahou místních druhů vrb. 
Sledován je také cíl zatím alespoň místní 

podpory splaveninového režimu – a zde je 
i důvod, proč byl ověřovací zásah prove-
den právě pod významným vodním dílem. 
Původně výrazně splaveninonosná řeka, 
tekoucí z Alp, je z hlediska chodu splavenin 
zmrzačena sledem jezů a nádrží, který začíná 
již přehradou Sylvenstein v Alpách. V první 
řadě pod vodními díly se pak projevuje ne-
dostatek splavenin, který na řadě míst vede 
či vedl k nepříjemnému zahlubování koryta. 
To se může aktuálně projevovat například 
vysušováním přiléhající nivy, perspektivně 
by ale mohlo zpětnou erozí ohrožovat i sa-
motná vodní díla. Snahy stabilizovat řečiště 
nějakými tuhými příčnými nebo podélnými 
konstrukčními prvky, vycházející z tradic 
technických úprav vodních toků, se již na 
řadě řek pod Alpami neosvědčily. Nejspíš 
v tom smyslu, že měly-li by být spolehlivě 
účinné a trvanlivé, byly by nepřiměřeně ná-
kladné a přinášely by dnes již nepřijatelnou 
míru ekologické devastace vodních toků. 
Proto se právě v Bavorsku již několik deseti-
letí rozvíjejí revitalizace, které sledují vedle 
zlepšení ekologického stavu vodních toků 
také obnovu alespoň do jisté míry přiroze-
ného splaveninového režimu. Zjednodušeně 
řečeno – řečiště se rozvolňuje s tím, že štěr-
kový a kamenitý materiál z jeho stran se hrne 
do dna a není bráněno dalšímu stranovému 
vývoji koryta. (Takto byly postaveny napří-
klad velké revitalizační stavby na Wertach 
u Augsburgu nebo na dolním toku řeky Iller.)

Autor příspěvku navštívil rozvolnění Isary 
pod vodním dílem Landau ve vegetačním 
období roku 2017, ve čtvrté sezoně od dokon-
čení výstavby. Obnažené štěrkové povrchy 

na březích stále ještě čekaly na větší povod-
ňové průtoky, které by mohly začít naplňovat 
deklarovaný cíl redynamizace řeky. Známky 
nežádoucí nestability rozvolněného koryta, 
spočívající ve výrazných odnosech materiálu 
z úseku a zahlubování dna, nebyly patrné. 
Obnažené štěrkové povrchy obsazuje vegeta-
ce, nicméně běžné kolísání hladin a průchody 
menších povodní stále udržují poměrně velký 
rozsah volných štěrkových povrchů. Semeny 
nalétávající, naplavovanou či z kořenových 
zbytků vyrážející původní domácí vegetaci 
představují hlavně vrby a topoly. Proud in-
vazních rostlin cizího původu zde zastupuje 
hlavně zlatobýl kanadský, jehož žluté květy 
dnes povětšinou ovládají vrcholně letní aspekt 
bylinného patra luhů německého a rakous-
kého Dunaje a jeho přítoků. Kolega z vodo-
hospodářského úřadu v Landshutu autorovi 
potvrdil, že proti zlatobýlu nejsou činěna 
žádná opatření. Při masovém rozšíření této 
rostliny všude kolem by bylo beztak těžké si 
představit nějaké zásahy, které by měly šanci 

být efektivní a neznamenaly by pustošivou 
chemickou válku s přírodou nivy. Pozitivní je 
informace z Landshutu, že rybářské průzkumy 
již v revitalizovaném úseku potvrdily znatel-
né posílení vítaného výskytu plotic, bolenů 
a ostroretek. 

V září 2017 byly již plně v rámci projektu 
„Flusserlebniss Isar“ zahájeny práce na rozvol-
ňování Isary v úseku Dingolfing – Gottfrieding. 
Tento dílčí projekt má řešit asi 1,5 kilometru 
řeky, hlavní práce na odstraňování starého 
opevnění a rozvolňování koryta by měly běžet 
do května 2018, celé dílo by mělo být dokon-
čeno na podzim téhož roku.

Autor děkuje za poskytnutí podrobnějších 
informací o popisované stavbě panu Huber-
tu Schachtovi z Vodohospodářského úřadu 
v Landshutu. 

Ing. Tomáš Just
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Regionální pracoviště Střední Čechy
tomas.just@nature.cz
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G-servis Praha
Firma G-servis Praha slaví 25 let existence. Po 
celou dobu je spojena se jmény Martina Gutha 
a Michala Tylše. S nimi jsem si povídal o tom, 
jak firma vznikala, rozvíjela se, jaké má plány. 
Jak ten obor vidí… 

Pamatuji se, že před čtvrt stoletím G-servis 
Praha začínal na stejné chodbě starého 
domu v Karlíně jako Vodní hospodářství. 
Před nedávnem jste se stali spolumajiteli fir-
my EKOSYSTEM. Jakou cestu za tu dobu jste 
urazili? Jakou má za sebou firma historii?

Pamatuji se na tu dobu, kdy jsme sídlili 
na společné chodbě. Byly to pionýrské časy. 
Od té doby jste vy ušli velký kus cesty a i my 
jsme se posunuli, troufnu si říci, o hodně 
dál v kvalitě i kvantitě. Změnili jsme i sídlo 
firmy. Po povodních v roce 2002 jsme na rok 
přesídlili do Nuslí a po dalším roce zakotvili 
v moderních prostorách v Praze-Řepích.

Podíly ve firmě Ekosystém jsme převzali 
loni a firmu přestěhovali do Zličína a do Řep, 
do areálů nedaleko od nás. Původní prostory 
Ekosystému pro nás nebyly vyhovující dispo-
zičně (do areálu např. nemohl zajet kamion) 
ani finančně a chtěli jsme také nový Ekosys-
tem odstřihnout od toho minulého.

Písmeno gé v názvu G-servis Praha odka-
zuje na geologii. Začínali jste jako hydroge-
ologická firma, nyní se etablujete spíše jako 
firma pro průmyslovou ekologii… 

Ano, původně jsme vznikli jako geologická 
a hydrogeologická firma. Postupem času se 
naše aktivity rozšířily o sanace podzemních 
vod a horninového prostředí obecně. Poté, 
koncem devadesátých let přišly úpravny vody 
a s koupí Ekosystemu čistírny odpadních vod.

Už jste to naznačili v předchozí odpovědi: 
jaké je firemní portfolio? A co považujete za 
svoji vlajkovou loď?

Portfolio je široké. Od budování vodních 
zdrojů přes odběry vzorků, matematické mo-
delování proudění a transportu podzemních 
vod a kontaminace přes sanace podzemních 
vod a zemin až k zmiňovaným úpravnám 
a čistírnám. Kde bych řekl, že máme kompa-

rativní výhody, jsou membránové procesy, 
protože jsme jedna z mála firem, která má 
pokrytý celý proces od návrhu přes realizaci 
až po servis instalovaných technologií. My si 
tu technologii navrhneme, sami si ji vyrobíme 
a i nainstalujeme. Když provádíme servisní 
zásahy, tak přesně víme, jak ta technologie 
funguje. Je tady řada poboček zahraničních 
firem, které si to navrhnou, ale pak jim to 
vyrobí někde v zahraničí a nemají to tedy 
osahané…

Když jste řekli slova „řada firem“, tak mě 
napadlo: jak hodnotíte české firemní prostře-
dí, korektnost při konkurenci atd.?

Myslím si, že se to za poslední roky po-
měrně kultivovalo. Firemní kulturu v jiných 
firmách nechceme hodnotit, to bychom tam 
museli pracovat. Velké zahraniční firmy mají 
výhody vyplývající z velikosti – zázemí, zna-
lostní databáze a reference. Menší české firmy 
jsou zase operativnější a přizpůsobivější. 

Za 25 let existence G-servisu se prudce vy-
víjely nové technologie. Jaké byly ty zásadní? 
Je z té doby vůbec ještě něco použivatelné?

Pokrok byl obrovský. Je to spojené s ohrom-
ným rozvojem výpočetní techniky nebo 
mobilních telefonů. Před 25 lety bylo nemy-
slitelné, že bychom dálkově monitorovali 
třeba čerpání podzemních vod. Dnes je každý 
kontrolní vrt osazen dataloggerem, který 
umožňuje snímat výšku hladiny. Pokud je 
instalována vodivostní sonda, tak lze na dálku 
snímat fyzikálně chemické parametry vody. 
Další ohromnou změnou je matematické mo-
delování. Když jsme začínali, tak nebyl Excel 
a dělali jsme v Supercalcu. Dnes jsou mate-
matické modely neuvěřitelně sofistikované, 
i nadále se ohromným tempem rozvíjí. Mys-
líme, že málokdo si dovolí prognózovat, jaké 
možnosti přinesou v následujících letech.

Co se týče přímo technologií, tak bych řekl, 
že největší pokrok zaznamenaly membránové 
procesy, reverzní osmóza. Jak účinností, tak 
cenou. Dnes membránové metody umožňují 
konkurenceschopně vyrábět vodu třeba 
z vody mořské. Příkladem budiž Izrael.

Hodně se diskutuje o možnosti dalšího 
využívání vyčištěných odpadních vod. 
Běžné je to právě v Izraeli. U nás se tomu 
mnozí brání. Jaký je názor vašich techniků 
a technologů?

Díváme se na tu možnost pozitivně, s na-
dějí a s přesvědčením, že tento postup má 
budoucnost a bude nezbytný. Zmínil jsi 
Izrael, který využívá největší procento recyk-
lovaných vod. Běžně tam je vidět ono známé 
fialové potrubí, v kterém je rozváděna před-
čištěná voda, vedle běžného modrého potrubí 
rozvádějícího pitnou vodu. Domníváme se, 
že za legislativně daných podmínek bychom 
recyklaci měli podporovat. Je to klišé, ale 
opravdu jsme střechou Evropy. Ostatně voda 
čerpaná z vodních toků, často používaná na 
výrobu pitné vody, je koneckonců z velké 
části už vodou jednou i vícekrát použitou…

Etablujete se i v zahraničí?
V zahraničí jsme aktivní zejména jako 

subdodavatelé úpravárenských nebo čistí-
renských celků.  Spolupracujeme s dlouho-
dobými partnery při výstavbě pivovarů nebo 
nápojářských linek. Dodávali jsme úpravny 
vody do různých exotických zemí jako je Sý-
rie, Etiopie, Rusko, Kambodža, Angola nebo 
Myanmar. Aktivní jsou v zahraničí také naši 

geologové, kteří například řešili průzkum 
pro výstavbu vodní elektrárny v Libérii nebo 
mapování zdrojů podzemních vod na indo-
néském ostrově Sumba. Podílíme se také na 
projektech v rámci rozvojových programů 
jako například realizace reverzní osmózy 
na jemenském ostrově Abd Al Kuri nebo 
výstavba úpravny vod pro město Al Mukalla 
rovněž v Jemenu.

Instalovali a zprovoznili jsme také několik 
úpraven vody pro naše ambasády v Kábulu, 
Abuji, Rangúnu, Istanbulu atd.

Spolupracujete i s vysokými školami. Co 
od té spolupráce očekáváte? Hledáte nové 
spolupracovníky, nebo je to z důvodu vývoje 
a výzkumu?

S vysokými školami spolupracujeme, třeba 
s ČZU nebo VŠCHT. S ČZU spolupracujeme 
z důvodu jejich poměrně aktivního působení 
na zahraničních trzích. V rámci jejich pro-
jektů jsme dodávali několik úpraven vody 
do Angoly a Kambodži. Samozřejmě nám 
spolupráce umožňuje získávat nové kvalitní 
kolegy. Pracuje u nás řada lidí z VŠCHT, které 
jsme si vytipovali už jako studenty, když u nás 
zprvu pracovali na brigádě. 

Kam se podle Vás bude ubírat vývoj a vý-
zkum? A na co musí reagovat?

Jednak musíme reagovat na směrnice 
přicházející z Evropské unie, ať už si o nich 
myslíme cokoliv, a dále musíme reagovat 
na měnící se podmínky nikoliv počasí, ale 
podnebí, protože voda bude stále cennější 
surovinou a do budoucna je třeba počítat 
s tím, že ať už z důvodů sucha nebo povodní, 
kdy voda bude přicházet v kumulovaných 
obdobích, voda bude stále cennější.

Jaké máte plány?
Jsme přesvědčeni, že spojení s Ekosysté-

mem je pro nás výhodou, protože to nám 
umožní být mnohem silnější skupina, která 
bude schopná být partnerem i pro velké 
vodárenské, čistírenské nebo stavební spo-
lečnosti, a participovat na realizaci větších 
technologických celků pro vodárny, čistírny 
i průmyslové podniky.

Ing. Václav StránskýReverzní osmóza pro potravinářský průmysl

Instalace úpravny vody v Jemenu
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doc. Ing. Karel Vrána, 
CSc. (*1941)
Vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, 
obor hydrotechnické a hydromeliorační 
stavby. V roce 1978 získal titul CSc. v oboru 
meliorace na FSv ČVUT, v roce 1991 titul 
docent v oboru ochrana půdy a meliorace. 
Po skončení školy nastoupil do Hydropro-
jektu Praha jako projektant. Od roku 1967 
až do konce roku 2017 byl zaměstnán na 
Fakultě stavební, katedře hydromeliorací 
a krajinného inženýrství. V letech 1991–1994 
a 1997–2007 byl vedoucím této katedry. 

Na katedře přednášel předměty Rybníky 
a účelové nádrže a Revitalizace drobných 
vodních toků, vede diplomanty a je ško-
litelem doktorandů. V letech 2008–2011 
přednášel předmět Revitalizace krajiny na 
Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

V roce 1998 získal autorizaci v oboru 
Stavby vodního hospodářství, je jednatelem 
firmy, která se zabývá projektováním vodo-
hospodářských staveb, zpracováním vodo-
hospodářských studií a konzultační činností. 

Zastával funkci předsedy České společ-
nosti krajinných inženýrů při ČSSI do roku 
2010. Je místopředsedou zkušební komise 
pro autorizaci v oboru Stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství při 
ČKAIT. Předseda zkušební komise pro SZZ 
– FSv ČVUT Praha, LF ČZU Praha, FS VUT 
Brno, LF MZLU Brno, STU Bratislava. Člen 
komise pro rybí přechody při AOPK Praha.

Jak jste se k svému oboru dostal? 
Víceméně náhodou. Nikdo z mých předků 

nebyl vodohospodářem. Snad každé dítě má 
v dětství sen být něčím významným, můj 
zájem se ke konci základní školy krystalizoval 
na stavbu lodí nebo letadel. Přihlásil jsem se 
tedy na průmyslovou školu strojní v Hlou-
bětíně, která měla i tyto obory. Netušil jsem, 
že v roce, kdy jsem měl na školu nastoupit, 
strojní průmyslová škola končila a na její mís-
to nastoupila průmyslová škola stavební se 
zaměřením na dopravní a vodohospodářský 
obor. Nabídku nastoupit na tuto školu jsem 

přijal. Pak již bylo samozřejmostí pokračovat 
ve stejném oboru na Fakultě stavební, obor 
vodní stavby a vodní hospodářství

Kdo byl Vaším vzorem?
Počátek šedesátých let byl charakterizován 

ve vodohospodářském oboru výstavbou pře-
hrad, proto i odborníci této profese byly obec-
ně našimi vzory. Převažovali vysokoškolští 
pedagogové s přirozenou autoritou tvořenou 
odborností, u menšiny pedagogů to bylo dáno 
jejich postavením daným politickou orientací. 
Vzory pro studenty tvořila známá jména pro-
fesorů – Ježdík, Čábelka, Votruba, vynikající 
hydraulik prof. Patočka.

Co zásadního se během Vaší profesní ka-
riéry v oboru stalo?

Během mé profesní kariéry (ale nejen mé) 
je možno určit dva významné mezníky, sice 
politické, ale s pochopitelným dopadem i na 
vodohospodářský obor – rok 1968 a období 
normalizace a rok 1989, období neskutečně 
velké svobody, možnosti cestovat do zahra-
ničí, seznamovat se s odborníky i na Západě.

Jaký vývoj ve svém oboru očekáváte v bu-
doucnosti?

V hodnocení klimatické změny se pohledy 
odborníků liší, někdo probíhající změny hod-
notí jako průběh skutečné klimatické změny, 
někdo jako pravidelné střídání suchých 
a mokrých period. Skutečností je, že teploty 
se zvyšují, zvyšuje se četnost klimatických 
a hydrologických extrémů (přívalové srážky, 
bleskové povodně, období dlouhotrvajícího 
sucha, větrné smrště apod.). Vývoj vodohos-
podářského oboru bude nutně reagovat na 
tyto extrémy ve všech podoborech – ochrana 
před regionálními a bleskovými povodněmi, 
řešení problematiky sucha, zajištění dostateč-
ného množství kvalitní pitné vody a úprava 
splaškových vod před jejich navrácením do 
toků.

Velkou část druhé poloviny 20. století 
u nás lze charakterizovat snahou o to, co 
nejrychleji odvést vodu z krajiny (odvodnění 
mokřadů, regulace vodních toků a vlastně 
i scelování pozemků). Tato snaha odpoví-
dala tehdejším názorům odborníků, nebo to 
byla spíše politická rozhodnutí? 

Proces „technizování krajiny“ v podstatě 
začíná již po druhé světové válce zaváděním 
kolektivizace zemědělství. Podkladem bylo 
scelování pozemků, rušení mezí, vytváření 
velkých celků s monokulturami. Tato rozhod-
nutí byla ryze politická, ovlivněná obdobným 
procesem v tehdejším Sovětském svazu a po-
stupně přejímaná ve většině zemí tehdejší 
RVHP (Rada vzájemné hospodářské pomoci). 
Hlavním cílem bylo zajištění soběstačnosti ve 
výrobě potravin, a proto se prosazoval převod 
všech ploch na zemědělskou velkovýrobu. 
Plánované hospodářství tak v pětiletých 
plánech určovalo výměry pozemků, které 
musí být odvodněny nebo pod závlahou, 
součástí odvodnění ploch byla i úprava toků 
tak, aby bylo možno gravitačně odvést vodu 
z odvodněných ploch. Na plochách, vyža-
dujících opravdu odvodnění, byly postupně 
odvodňovací systémy zrealizovány, proto 
se přecházelo na plochy, které buď nebyly 
výrazně zamokřeny, nebo vyžadovaly pouze 
sporadické odvodnění. Pro projektanty a do-
davatelské firmy však byly rozhodující plochy 
odvodnění, proto se téměř všude navrhovalo 
plošné odvodnění pozemků. Dále se budovaly 
rozsáhlé závlahové soustavy, a to zejména 

vzhledem k systémům náročným na závla-
hovou vodu, v lokalitách podél významných 
vodních toků (Vltava, Labe, Ohře), na jižní 
Moravě byla významným zdrojem závlahové 
vody soustava Novomlýnských nádrží. Jak se 
k těmto stavbám stavěli odborníci? Oborníci 
zpracovávající koncepce vodního hospodář-
ství byli většinou poplatní své politické ori-
entaci, projektanti a dodavatelské firmy vítali 
meliorační stavby jako pracovní příležitosti.

Údobí povodní vystřídala sucha. Co je 
podle Vás příčinou tohoto rozkolísání? Jinak 
řečeno: Je změna klimatu způsobena najmě 
skleníkovými plyny, nebo změnou charak-
teru krajiny, nebojím se říci její devastací?

Nejsem přesvědčen, že dochází k přecho-
du od období povodní k obdobím sucha. 
Tyto extrémy probíhají souběžně a právě, 
když píšu tento příspěvek, byly po období 
dlouhotrvajícího sucha zasaženy jižní Čechy 
extrémní přívalovou srážkou s vysokou inten-
zitou, ale současně poměrně dlouhou dobou 
trvání. Odpovědět seriózně na důvod vzniku 
extrémních klimatických a hydrologických 
situací není jednoduché, jedná se totiž 
o kombinaci příčin – roční úhrny srážek se 
v podstatě nemění, mění se rozložení srážek 
v roce, regionální srážky jsou nahrazovány 
lokálními srážkami s vysokou intenzitou, 
tyto srážky postihují menší oblasti a vytvářejí 
bleskové povodně; půda je po období sucha 
vysušena, na povrchu se vytváří krusta, 
snižuje se infiltrační schopnost půdy vlivem 
utužení podorničního horizontu, tím se zvy-
šuje odtokový součinitel. K povrchovému 
odtoku vody na zemědělských pozemcích 
dochází i vlivem nepřerušených dlouhých 
sklonitých pozemků, navíc v řadě případů 
krytých erozně náchylnými plodinami (kuku-
řice, brambory). Výsledkem je extrémní rozvoj 
erozních procesů a transportu půdních částic, 
zpravidla zasahujících intravilány přilehlých 
obcí a měst. Velký vliv na odtokové poměry 
a likvidaci možnosti infiltrace vody do půdy 
má např. výstavba rozsáhlých průmyslových 
komerčních a logistických center, dopravní 
infrastruktury a rozšiřování obytných ploch 
na původních zelených plochách v krajině.

Jaká opatření by měla být přijata, aby 
došlo k aspoň jistému stupni nápravy? Měly 
by to být spíše zásahy v oblasti urbanismu, 
agrotechniky nebo zásahy vodohospodář-
ské? A ty vodohospodářské by měly být spíše 
rázu technických opatření, nebo přírodě 
blízkých řešení?

Jak jsem již uvedl, jednoduchá a jednoznač-
ná odpověď, jak vzniklou situaci řešit, není. 
Vždy se jedná o kombinaci opatření a přístu-
pů ve všech oborech lidské činnosti ovlivňu-
jící (pozitivně či negativně) proces zrychle-
ného odtoku vody z krajiny. Zmínil jsem již 
výstavbu rozlehlých hal, k nim přiléhajících 
zpevněných ploch, dopravní infrastruktury, 
bytové výstavby apod. Druhou oblastí je ag-
rotechnika, kde se jedná opět o řadu opomíje-
ných faktů – jde o vhodné umísťování plodin 
na pozemky z hlediska protierozní ochrany, 
využívání ochranných pásů na souvratích, 
používání techniky s malým specifickým 
tlakem na půdu, využívání protierozních 
technologií. Z hlediska klimatických extrémů 
je potřeba navrátit funkčnost vybudovaným 
melioračním stavbám (odvodnění a závlahy) 
v lokalitách, kde je to účelné. Zde je to nejen 
otázka technická, ale i legislativní. Odvodně-
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ní bylo v rámci restitucí vráceno vlastníkům 
pozemků a údržba a zajištění jeho funkčnosti 
přešly na tyto vlastníky. V řadě případů je 
dnes již odvodňovací soustava nefunkční, 
dochází k nadměrnému zvýšení úrovně 
hladiny podzemní vody, a tím se snižuje in-
filtrační kapacita půdního profilu. Závlahové 
stavby jsou na mnoha místech nepoužitelné, 
trubní rozvody jsou nefunkční, závlahové 
akumulační nádrže mimo provoz, čerpací 
stanice devastovány, technologická zařízení 
rozkradena. Obnova těchto zařízení bude 
nejméně stejně náročná jako jejich původní 
výstavba. Malé vodní nádrže byly též vráceny 
vlastníkům v restitucích, hodně těchto nádrží 
je využíváno pro intenzivní chov ryb, bez 
výdajů na opravy. Všechny nádrže jsou více či 
méně zaneseny sedimentem z erozních pro-
cesů, odstraňování sedimentů je technicky, 
finančně i legislativně vysoce náročné. Hlav-
ně se jedná o odstraňování důsledků a příčina 
(erozní procesy v povodí) se řeší sporadicky.

Jak se stavíte k možnosti výstavby nových 
přehrad?

Období výstavby přehradních soustav 
jako byla Vltavská nebo Vážská kaskáda, je 
samozřejmě minulostí. Kladně hodnotím již 

delší dobu snahu Ministerstva zemědělství 
o vytipování lokalit akumulace povrchových 
vod (LAPV), kde bylo cílem určit možné 
lokality pro výstavbu přehrad, zejména pro 
zajištění pitné vody. Dlouhotrvající diskusí 
s ekology a samosprávou dotčených obcí do-
šlo k redukci lokalit z původních 204 na 65, 
ačkoliv se jednalo primárně o ochranu těchto 
lokalit před znemožněním případné výstavby 
nádrže, a tím v podstatě o zachování přírod-
ního rázu lokality. Vzhledem k tomu, že již 
dnes jsou úvahy o důvodu možných dalších 
válek (přesun priorit od ropy k vodě), donutí 
nás zvyšující se význam suchých období 
k akumulaci povrchových vod pro jejich 
další využití – zdroj pitné vody, závlahy, 
zajištění minimálních průtoků v toku apod. 
Jsem přesvědčen, že pro zachování života 
bude výstavba přehrad v blízké budoucnosti 
nutností. Vzhledem k době přípravy, projed-
návání a dalším administrativním úkonům 
je potřebné již nyní zahájit přípravné práce 
pro jejich realizaci (pro příklad, výstavba 
významného protipovodňového opatření 
přehrady Nové Heřminovy se připravuje již 
cca 25 let).

Jakou roli mohou podle Vás hrát nově 
budované rybníky? Měly by mít funkce 
k zadržení vody, ovlivňování mikroklimatu, 
k rozvinutí biodiverzity, dočištění vody, nebo 
i při chovu ryb? Intenzivní podoba rybnikář-
ství má mnohé nežádoucí dopady…

Raději použiji termín malé vodní nádrže 
než rybníky, které navádějí k jejich priorit-
nímu využití (chov ryb). Historicky byl na 
území naší republiky cca dvojnásobek malých 
nádrží (dnes se odhaduje, že je v České repub-
lice 23 až 24 tisíc malých vodních nádrží). 
Malé vodní nádrže mohou působit příznivě 
na mikroklima oblasti, vytvořit prostor pro 
živočichy, rozvinutí biodiverzity a vytvořit 
zásobu vody pro krátkodobé zajištění mini-
málního zůstatkového průtoku v toku pod 
hrází. Naopak, někdy uváděný argument 
vytvoření retenčního prostoru pro zachycení 
povodně je zpravidla u malých nádrží zcela 
bezpředmětný. Využití malých vodních 
nádrží pro intenzivní chov ryb s přikrmová-
ním a hnojením ovlivňuje negativně kvalitu 
vody, proto je finanční podpora tohoto typu 
nádrží např. z Operačního programu životní 
prostředí vyjmuta.

Jak přistupovat k rybničním sedimentům 
a jejich možnému dalšímu užití? 

Odstraňování sedimentů z nádrží je velice 
složitá záležitost. Jak z hlediska technického, 
tak zejména z hlediska legislativního. Přitom 
se jedná o vysoké objemy sedimentu, který je 
v nádržích zachycen, a každoročně se tento 
objem zvyšuje. Technicky se odstraňování 
sedimentu provádí převážně tzv. suchou 
cestou, po vypuštění vody a alespoň částečně 
odvodněném sedimentu; tzv. mokrá cesta 
(sací bagry) je použitelná u větších nádrží, 
vyžaduje velké plochy lagun pro odvodnění 
zvodněného sedimentu. Legislativa pro ulo-
žení sedimentu se stále upravuje, vyžaduje 
řadu rozborů odebraných vzorků sedimentu, 
a i v této fázi se jedná o poměrně nákladnou 
záležitost v rámci tisíců korun. Finanční 
podpora např. z Operačního programu životní 
prostředí je cca 450 Kč na m3 vytěženého 
sedimentu (těžení, odvoz, uložení), což ne-
pokrývá ani náklady na nejjednodušší způsob 
uložení sedimentu na zemědělskou půdu. 
Uložení sedimentu na skládku (na povrch te-
rénu) vyžaduje i poplatek za uložení a pokud 
se jedná o sediment s nadlimitním obsahem 
sledovaných prvků, jsou náklady tak značné, 
že zpravidla stavebník od záměru ustoupí. 
V řadě případů také není součástí záměru 
odstranění sedimentu řešení protierozních 
problémů v povodí, takže se proces zanášení 
nádrže sedimentem opět opakuje.

Co si myslíte o vztahu mezi vodohospo-
dáři a ekology?

Nemám rád, když někdo používá vyhra-
něné termíny pro definici těchto skupin – 
technokrati či betonová lobby na jedné straně 
a ekoteroristi či jiné hanlivé termíny na straně 
druhé. Já osobně spolupracuji s řadou ekolo-
gů a jedná se skutečně o spolupráci, nikoliv 
přetlačování jedné či druhé strany. Jsem pře-
svědčen, že taková spolupráce je velice nutná 
a pro obě strany i přírodu přínosná.

Nepadla tu nějaká otázka, která tu pad-
nout měla? Pokud ano, tak si ji sám položte 
a odpovězte.

Myslím, že v rámci vymezeného prostoru 
byly otázky i odpovědi vyčerpávající. Proble-
matika vodní hospodářství je však tak roz-
sáhlá a složitá, že by se o ní dalo diskutovat 
velice dlouho a pro obor, který jsem si zvolil 
nejen já, ale i moje dcera a vnučka, bych pří-
nosné diskuse jen vítal.

Ing. Václav StránskýRevitalizace LP č.9 Jindřichovického potoka, 
stavebník Lesy ČR, s.p., 2009 
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Zkušenosti z 6. mezinárodní konference o otolitech 
a několik poznatků o vodě na Tchaj-wanu

Petr Blabolil

Než se dostanu k věcné náplni příspěvku, 
neodpustím si několik poznámek k Čínské 
republice (nikoli Čínské lidové republice), 
tedy Tchaj-wanu. Tento asijský ostrovní stát 
mě, jakožto Středoevropana prvně vkročivšího 
do pravé Asie, doslova uhranul. Ne nadarmo 
byl po staletí znám jako Ilha Formosa (Krásný 
ostrov), jak jej nazvali portugalští námořníci. 
Je to zcela jiný svět, než na který jsem zvyklý. 
Všude je svěží zeleň (i když ve městech za-
kořeněna v květináčích), mnoho kulturních 
památek (především náboženské chrámy), lidé 
žijí v nížinách v hustě zalidněných městech 
plných vysokých domů (23,5 mil. obyvatel, 
hustota populace 4,7x vyšší než v ČR), za-
tímco většina ostrova má přírodní charakter 
s pohořími čnícími k téměř 4000 m n. m. 
Lidé jsou velmi slušní, přátelští, tolerantní, 
o čemž nejlépe svědčí vyznávání odlišných 
náboženství někdy i v rámci společných chrá-
mů (tři hlavní: budhismus, konfucianismus, 
taoismus). Velmi se zde dbá na lidská práva. 
Stejně jako je u nás nejčastější auto značky 
Škoda, na Tchaj-wanu je jím Toyota, ideálně 
menší velikosti, a kde neprojede auto, skútr ho 
nahradí. Velmi sympatická mi je vášeň Tchaj-
wanců pro jídlo. Milují ho! Místní kuchyně je 
rozmanitá ať z hlediska úprav (vaření, pečení, 
smažení, grilování), tak ingrediencí (mořské 
plody a ryby všech druhů, žabí stehýnka, 
kuřecí – kohouti či kuřátka, celé kachny, 
vepřové – nožičky, vnitřnosti… Přílohou je 
nejčastěji rýže či nudle, vše vždy perfektně 
okořeněno). Jídlo se nejlépe vychutnává 
na nočních trzích (ideální návštěvní doba 
mezi 20 a 24 hodinou, obr. 1). Samozřejmě 
se jí hůlkami, pokrm dostanete do krabičky 
nebo na talíř, který je v sáčku (šetří vodu na 
mytí nádobí). Z hlediska nápojů jsem již tak 
nadšen nebyl; i když čerstvé džusy a bubble 

tea přišly vhod, čaj i káva byly výtečné, tak 
pivo buď s nevýraznou chutí, nebo naopak 
ochuceno ananasem, mangem, medem a po-
dobně. Alkohol jiný než pivo pijí místní velmi 
zřídka. Obecně je na Tchaj-wanu levněji než 
v České republice. Tchaj-wan je vyspělou zemí 
v moderních technologiích, což bylo vidět 
na každém kroku. Například počet kamer na 
křižovatce se pohyboval mezi šesti a osmi, lidé 
se neupravují podle zrcátka, nýbrž pohledem 
do chytrého telefonu. Vzhledem k členitému 
charakteru ostrova se zde staví velké množství 
tunelů a silničních mostů, které se vzájemně 
kříží v různých výškách nad terénem.

Hlavním důvodem návštěvy Tchaj-wanu 
byla má aktivní účast na 6. mezinárodní kon-
ferenci o otolitech (rovnovážných tělíscích 
ryb) (6th International Otolith Symposium), 
která se konala v Národním muzeu mořského 
výzkumu a technologií ve městě Keelung. Již 
umístění konference do prostor vzdělávacího 
centra muzea bylo nevšední. Muzeum vzniklo 
přestavbou tepelné elektrárny, přičemž část 
kotelny zůstala zachována a je součástí mu-
zea. Jedná se o moderně vybavený komplex 
budov zahrnující akvária, výzkumné a vzdělá-
vací centrum, kino IMAX, ubytovnu a rozlehlý 
park. V muzeu jsou výstavy jak dočasné (aktu-
álně umělecké s tématikou ochrana životního 
prostředí), tak stálé, zahrnující přírodovědnou 
část s exponáty mořského prostředí, vědu 
a výzkum, technologické stavby, rybářství, 
vztah lidí a moře, hluboké moře, sektor pro 
děti a menší kino.

Konference o otolitech se zúčastnilo 247 
kolegů z 39 států (tabulka 1). Příspěvky byly 
rozděleny do pěti tematických bloků: morfo-
logie a fyziologie (16 přednášek a 26 posterů); 
chemie a složení (22 přednášek a 23 posterů); 
sklerochronologie a prostředí (19 přednášek 

a 15 posterů); historie života a rybářství (44 
přednášek a 47 posterů); statistika a modelo-
vání (12 posterů). Prezentace byly buď ústní 
přednášky (20 min, 116 příspěvků), krátké 
přednášky (5 min, 19 příspěvků) nebo postery 
(123 příspěvků). Před vlastním zahájením 
konference proběhl společenský večer, kde 
jsem se prvně potkal s kolegy a mohl si s nimi 
neformálně pohovořit. Vlastní konference 
začala představením tchajwanské původní 
kultury (nejbližší příbuznost s lidmi v Austrá-
lii a Oceánii), po čemž následoval historický 
přehled minulých konferencí (od roku 1993). 

Příspěvků bylo opravdu hodně, a proto 
prezentace probíhaly ve dvou místnostech zá-
roveň. Jen úvodní přednášky, kterými se zaha-
jovaly jednotlivé dny, byly společné. V první 
přednášce Dr. Ming-Tsung Chung popsal nové 
možnosti měření metabolismu ryb z otolitů 
při využití geochemických metod. Fyziologii 
ryb můžeme studovat i zpětně po celou dobu 
života ryb díky izotopům uhlíku (δ 13C) a po-
měrům organického a anorganického uhlíku 
reflektujícím spotřebu kyslíku a tím aktivitu 
ryb. Dr. Tanja Schulz-Mirbach se zabývá diver-
zitou tvarů otolitů, která je opravdu nápadná, 
v podstatě je tvar specifický pro každý druh. 
Ke studiu jejich funkce využívá velmi citlivé 
metody, které při vyvolání zvuku zazname-
návají pohyb otolitů v prostoru. Dr. Audrey J. 
Geffen a dr. Benjamin Walter studují chování 
ryb zahrnující jejich věk a růst, potravní eko-
logii, migrace, využívání prostoru a podmínky 
prostředí prostřednictvím poměrů různých 
chemických prvků (Ba, Ca, N, O, Sr) ulože-
ných v otolitech. Lze tak rekonstruovat celý 
životní cyklus od úrovně jedné ryby po celé 
populace a společenstva. Dr. Christopher Izzo 
zdůraznil vazby na rybářské hospodaření, 
ke kterému by vědci měli poskytovat rele-
vantní podklady o rybích obsádkách, jejich 
rozmístění v prostoru a čase, což je možné 
získat i analýzou otolitů. V poslední zvané 
přednášce dr. Henk-Jan Hoving popisoval 
život chobotnic obývajících hluboká moře. 
Pozorováním a odchytem, včetně výzkumu 
statolitů, odhalil jejich velmi rychlý růst, 
všežravost s upřednostňováním piscivorie, 
ale i relativní dlouhověkost těchto hlavonožců 
v řádu let. 

Standardní příspěvky se nejčastěji týkaly 
komerčně významných druhů z mořského 
prostředí (mořan zlatý Sparus aurata, mořčák 

Obr. 1. Noční trh v Keelungu (Foto: Petr Blabolil) Obr. 2. Opalování otolitu Dr. Campanou (Foto: Petr Blabolil)
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USA 24 4 17

Tchaj-wan 7 2 21

Japonsko 13 1 6

Francie 9 1 5

Španělsko 5 1 8

Austrálie 9 1 2

Brazílie 0 0 8

Švédsko 2 0 6

Chile 1 1 5

Dánsko 4 0 3

Norsko 4 0 3

Německo 5 1 1

Kanada 3 1 2

Panama 2 1 3

Portugalsko 4 1 1

Velká Británie 5 0 1

Argentina 0 0 5

Filipíny 1 0 4

Estonsko 2 0 2

Indie 1 0 3

Polsko 1 0 3

Alžírsko 0 1 2

Finsko 1 0 2

Nový Zéland 1 2 0

Saúdská Arábie 1 0 2

Belgie 1 0 1

Česká republika 1 0 1

Falklandy 2 0 0

Island 2 0 0

Turecko 0 0 2

Vietnam 2 0 0

ČLR 1 0 0

Indonésie 0 0 1

Itálie 0 0 1

Libye 1 0 0

Malajsie 0 1 0

Namibie 1 0 0

Nizozemsko 0 0 1

Rusko 0 0 1

Tabulka 1.

Obr. 3. Raut během pauzy na kávu (Foto: Petr Blabolil) Obr. 4. Jedna z masek místních umělců se mnou (Foto: Joana Pi-
mentel)

evropský Dicentrarchus labrax, platýz brada-
vičnatý Platichthys flesus, sardinka lemuru 
Sardinella lemuru, sleď obecný Clupea haren-
gus, štikozubec hlubokomořský Merluccius 
paradoxus, treska obecná Gadus morhua, 
tuňák obecný Thunnus thynnus a mnoha 
dalších), případně migrujících mezi sladkou 
a slanou vodou (losos čavyča Oncorhynchus 
tshawytscha, losos nerka Oncorhynchus nerka, 
úhoř říční a japonský Anguilla anguilla a A. 
japonica,…) i sladkovodní (candát obecný 
Sander lucioperca, pstruh obecný Salmo 
trutta, siven severní Salvelinus alpinus, …). 
Z ryb, které jsou důležité především ekologic-
ky, a jsou i v našich vodách, jsme si vyslechli 
od francouzských kolegů příspěvky o plotici 
obecné (Rutilus rutilus) a jelci tloušťovi (Squa-
lius cephalus). Kromě výzkumu na rybách 
zazněly i přednášky, ve kterých byly hlavní-
mi objekty hlavonožci (chobotnice a sépie) 
a mořské korály. V příspěvcích se často řešila 
témata správného určení věku ryb s validací 
nejčastěji chemickým značením, určování 
zpětného růstu, závislosti rozličných tvarů 
otolitů včetně asymetrie a vateritace (jiná 
krystalická struktura), probíhající změny pro-
středí i paleolimnologie. Velmi podnětné byly 
příspěvky o ekologii jednotlivých druhů řešící 
načasování tření, líhnutí, potravu, dospívání 
a odlovení části populace lidmi. Z dalších 
témat se prezentovaly například atlasy otolitů 
nebo počítačový program SmartDots (www.
ices.dk/marine-data/tools/Pages/smartdots.
aspx), který je určen ke sdílení informací 
o stáří ryb, především porovnání určení věku 
různými lidmi. Program musí být propojen 
s databází, kde jsou uloženy fotografie otolitů 
(ty lze v programu upravovat), přesné linie 
čtení a měření velikostí. 

Přínosné byly i praktické kurzy (worksho-
py). První se věnoval určování věku ryb 
a zpracování obrázků v počítačovém progra-
mu PaintShop. Kurz obsahoval postup práce 
s otolity k určení stáří ryb. Jako první se mají 
použít otolity větších starších ryb, celé otolity 
se mají prohlížet ve vodě či alkoholu, pokud 
jsou i tak neprůsvitné, musí se zlomit a opálit 
nad lihovým kahanem (nikdy nad svíčkou, 
obr. 2) nebo zalít do pryskyřice a vytvořit 
z nich tenký plátek procházející jádrem oto-
litu. Kurz analýza tvarů otolitů se věnoval 
zpracování fotografií otolitů v programu R 

s využitím balíčku ShapeR. Náplň zahrno-
vala proces od vlastního focení přes úpravy 
fotografií, jejich uložení a strukturu adresáře 
až po statistické vyhodnocení. Třetí kurz se 
věnoval složení otolitů z hlediska chemic-
kých prvků. Probíraly se možnosti přesných 
moderních analytických metod, statistického 
vyhodnocení, grafického znázornění a diskuse 
tzv. chemických kalendářů. Poslední část byla 
věnována mikrochemickým analýzám sto-
pových prvků a stabilních izotopů z otolitů, 
šupin a ploutevních paprsků. Z těchto analýz 
lze rekonstruovat využívání prostředí, migra-
ce, složení populace i potravní strategie ryb.

Náročný program byl přerušován přestáv-
kami, kdy probíhaly diskuse s prezentujícími 
(při přednáškách se obvykle nestihne vše 
probrat), na kterých byly podávány sladké de-
zerty, tradiční zákusky a ovoce (obr. 3). Vedle 
vědeckého programu organizátoři připravili 
i tři výlety do blízkého okolí spojené s místní 
historií, kulturou a zvyky. Večerní program 
zahrnoval prezentaci posterů, kdy se dlouze 
diskutovalo o jednotlivých tématech s autory 
příspěvků. Dále organizátoři připravili stu-
dentskou noc s hrami a „módní přehlídkou“ 
vodních živlů. Studenti tak měli možnost se 
bavit a navazovat osobní kontakty. Před ukon-
čením konference jsme se sešli na společenské 
večeři, kde byly podávané místní speciality 
o několika chodech. Kulturní program byl 
zajištěn dvěma vystoupeními, tancem draků 
a elektronickou techno hudbou v podání 
místních umělců (obr. 4). Během vlastního 
zakončení byly vyhlášeny výsledky nejlepších 
studentských prezentací, shrnuty nejzají-
mavější informace z konference a vyhlášen 
termín a místo konání příští konference. Ta se 
uskuteční ve Viña del Mar v Peru za čtyři roky.

Z praktických zkušeností musím organizá-
tory pochválit za precizní naplánování všech 
aktivit. Na všech důležitých místech byli je-
jich členové připraveni okamžitě poradit s ja-
koukoli záležitostí. Pro kolegy, kteří bydleli na 
vzdálenějších místech, byla zajištěna doprava. 
Aktuality byly zveřejňovány na několika tabu-
lích, takže je nebylo možné přehlédnout. Uži-
tečné bylo přidělení každému účastníkovi QR 
kód, po jehož načtení byly k dispozici veškeré 
informace s možností uložení. Praktická byla 
i mobilní aplikace s aktuálními informacemi 
umožňující složení vlastního harmonogramu. 
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Obr. 5 (vlevo nahoře). Rýžová pole v údolí (Foto: Petr Blabolil)
Obr. 6 (vpravo). Mramorové údolí v národním parku Taroko (Foto: Petr Blabolil)
Obr. 7 (vlevo dole). Jezero Slunce a měsíce (Foto: Petr Blabolil)

Na závěr nezbývá než zhodnotit, že konferen-
ce byla přínosná z hlediska diskuse vlastních 
příspěvků, nabytí nových vědomostí a aktu-
álních trendů i zisku osobních kontaktů se 
zahraničními kolegy.

Když člověk cestuje téměř přes půl světa, 
je smysluplné se zde chvíli zdržet a poznat 
místní prostředí. Mě nejvíce lákalo prostředí 
vodní. Moře je obrovský, rozmanitý a dyna-
mický ekosystém plný klíčových zdrojů, ze-
jména ryb. Z pobřeží byly na několika místech 
vidět plovoucí klece, ve kterých byly chovány 
ryby, ale častěji jsem pozoroval rybářské lodě 
vyplouvající večer a ráno za rybolovem. Ryby 
a další mořští živočichové se zde chytají do 
tenatových sítí, pastí, na šňůry, tralováním, 
nebo jednoduše na prut (dříve se používaly 
i harpuny).

Nejčastější sladkovodní ekosystémy jsou 
v nížinách rýžoviště (obr. 5). Umělá periodic-
ká rýžoviště mě zcela nenadchla, což jsem si 
vynahradil mohutnými koryty řek, která byla 
aktuálně téměř vyschlá. Vzhledem k tomu, 
že se krom pilířů mostů v korytě nenacházela 
žádná lidská stavba, budou koryta v době 
monzunových dešťů jistě plná vody. Z tekou-
cích vod jsem si k „průzkumu“ vybral Ná-
rodní park Taroko, kde řeka Liwu vyhloubila 
hluboká údolí v mramorových stěnách (obr. 
6). Voda je zde dokonale čistá s průhledností 
i v hlubokých tůních až na dno. V místech, 
kde je spád vody nižší, se nacházejí nánosy 
erodovaného materiálu. Byl jsem zklamán, 
když jsem pod kameny nenašel žádné vodní 
bezobratlé a nezahlédl ve vodě ani jedinou 

Obr. 8. Plovoucí ostrovy v jezeře (Foto: Petr Blabolil) Obr. 9. Čeřen používán při tradiční rybolovu v blízkosti ostrovů 
(Foto: Petr Blabolil)

rybu. Absenci bezobratlých lze vysvětlit čas-
tou erozní činností a ryb patrně přítomností 
jezové zdrže níže po proudu, bránící jejich 
migraci.

Ze stojaté sladké vody jsem zvolil hned tu 
největší na ostrově – jezero Slunce a měsíce 
(obr. 7), jehož rozloha činí 7,93 km2 a maxi-
mální hloubka 27 m. Přírodní jezero bylo men-

Obr. 10. Soustava šesti háčků k lovu ryb (Foto: Petr Blabolil) Obr. 11. Limnigrafická lať tchajwanského vzoru (Foto: Petr Blabolil)
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ší, než je aktuální plocha, neboť k jezeru byla 
přistavena hráz s hydroelektrárnou. Vlastní 
hráz není takřka vidět, celá je pokrytá hustou 
vegetací. Na vodě je přes den čilý ruch lodní 
dopravy, což je jeden ze způsobů pohybu mezi 
jednotlivými vesnicemi na jeho pobřeží. Další 
možností je využít autobus nebo si jezero objet 
na kole (zhruba 33 km), plavání je povoleno 
jen jednou do roka při závodech. Voda je opět 
křišťálově čistá, čemuž jistě pomáhají plovou-
cí ostrůvky (původně z bambusů, obr. 8), na 
kterých roste kolokázie jedlá (Colocasia escu-
lenta), motýlkovec (Hedychium coronarium), 
puškvorec obecný (Acorus calamus), orobinec 
(Typha orientalis), šáchor střídavolistý (Cype-
rus alternifolius), skřípinec osinkatý (Scho-
enoplectiella mucronatus) nebo dokonce vrba 
(Salix warburgii). Kolem ostrůvků proplouvají 
želvy nádherné (Trachemys scripta), v okolí 

poletují volavky stříbřité (Egretta garzetta), 
kvakoši noční (Nycticorax nycticorax) a volav-
ky rusohlavé (Bubulcus ibis). Z ryb se ve vodě 
vyskytovali amuři černí (Mylopharyngodon 
piceus), kapři obecní (Cyprinus carpio), kulteři 
červenoploutví (Chanodichthys erythropterus, 
dravá kaprovitá ryba obdobně jako u nás 
bolen dravý), kulteři ostrobřiší (Hemiculter 
leucisculus), příčnoústky chutné (Cirrhinus 
molitorella), tlamouni (tilápie) mosambijští 
a nilští (Oreochromis mossambicus a O. nilo-
ticus), tolstolobci pestří (Hypophthalmichthys 
nobilis) a jistě i další druhy. Ryby se zde loví 
tradičním způsobem do velkých čeřenů těsně 
v okolí ostrůvků (obr. 9), na soustavu šesti 
háčků (obr. 10), do tenatových a vrhacích sítí 
nebo se přímo chovají v klecových chovech.

Na závěr si ještě nemohu odpustit jeden 
krásný poznatek, i na Tchaj-wanu se používají 

limnigrafické latě. V jezeře Slunce a měsíce se 
nachází lať ve tvaru sochy žab uspořádaných 
nad sebou. Podle počtu žab nad vodou a pod 
ní lze snadno určit úroveň hladiny (obr. 11). 
Tchaj-wan je natolik vzdálen, že některé věci 
se musí odlišovat i přes jednoznačnou funkč-
nost. Tento ostrov ve mně zanechal silné po-
zitivní dojmy. Pokora lidí byla znát na každém 
kroku, jakmile jsem se vymanil z ulic velkých 
měst, obklopila mne rozmanitá příroda pře-
kypující životem. Přál bych každému čtenáři 
obdobné krásné zážitky. 

RNDr. Petr Blabolil, Ph.D.
Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7

370 05 České Budějovice
Blabolil.Petr@seznam.cz

Padesátileté jubileum česko-polské spolupráce 
při rekonstrukci labských jezů

Milan K. Jermář

Úvod

Stěžejním evropským legislativním doku-
mentem pro oblast rozvoje dopravní infra-
struktury je nařízení Evropského parlamentu 
a Rady č. 1315/2013/EU o hlavních směrech 
Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě. 
Stanovuje hlavní zásady vytváření transe-
vropské dopravní sítě (TENT-T) a určuje 
projekty společného zájmu. Koncepce vodní 
dopravy vychází ze závěrů Bílé knihy – Plánu 
jednotného evropského dopravního prostoru. 
Podporuje konkurenceschopný, ekologický 
a efektivní dopravní systém novou evropskou 
dopravní politikou pro období 2012–2020 
s výhledem do roku 2050. Vyžaduje přesunu-
tí 50 % přepravy nákladů na střední a dlouhé 
vzdálenosti ze silniční na železniční a vodní 
dopravu.

Evropská unie se zavázala směřovat k pře-
vedení dopravy na méně energeticky náročné, 
čistší a bezpečnější druhy. Vnitrozemská 
vodní doprava je zjevnou volbou, která může 
hrát nejvýraznější roli při dosahování těchto 

cílů. Prostřednictvím sdělení Komise o pod-
poře vnitrozemské vodní dopravy NAIADES 
(Navigation and Inland Waterway Action 
and Development in Europe) ze dne 17. 1. 
2006 chce Evropská unie zdůraznit výhody 
vnitrozemské vodní dopravy a odstranit řadu 
překážek, které mohou bránit ve využívání 
řady příležitostí. Problémy, se kterými se česká 
vnitrozemská vodní doprava potýká, vyžadují 
koordinovanou střednědobou i dlouhodobou 
snahu všech zúčastněných stran, všech od-
větví, členských států a dalších odpovědných 
stran. Akční program NAIADES se soustřeďuje 
na pět vzájemně propojených strategických 
oblastí pro komplexní politiku vnitrozemské 
vodní dopravy: trh, loďstvo (flotila), pracovní 
místa a dovednosti, obraz v očích veřejnosti, 
infrastruktura. Obsahuje doporučení kro-
ků, které byly realizovány Evropskou unií 
členskými státy a dotčenými stranami také 
v letech 2006–2013.

Program podpory rozvoje vodní dopravy 
v České republice do roku 2005 byl schvá-
len usnesením vlády ČR č. 635 ze dne 11. 

prosince 1996. Základní strategické cíle roz-
voje vodních cest ČR nebyly dosud splněny. 
Plavba není ani po padesáti letech dovedena 
do Pardubic, je přerušena stejně jako tehdy 
přírodně chráněnou trasou přeloučského 
jezu a je omezena neupraveným úsekem pod 
zdymadlem Ústí nad Labem. Stavba pro Čes-
kou republiku klíčového posledního stupně 
na českém území, mezi zdymadlem Ústí nad 
Labem a česko-německou hranicí, nebyla 
dosud zahájena. Před padesáti lety byla její 
výstavba připravena projektem nazývaným 
Malé Březno. Dnes je pro ni připraven projekt 
zdymadla Děčín, který je však blokován nega-
tivním stanoviskem MŽP. 

Rekonstrukce zastaralých jezů na 
labsko-vltavské vodní cestě
V období před Pražským jarem se Ústřední 
správa vodního hospodářství změnila v Mi-
nisterstvo lesního a vodního hospodářství, 
čímž se zesílily snahy o účelnost vodohos-
podářských staveb. Do plánu výstavby byla 
zařazena i rekonstrukce zastaralých slupi-
cových jezů pro využití řešení vyhovujícího 
po stránce technické, funkční, provozní 
i nákladové. Rekonstrukce zastaralých jezů na 
labsko-vltavské vodní cestě se stala žádoucí 
na konci šedesátých let, kdy vláda rozhodla 
o výstavbě uhelné elektrárny ve Chvaleticích 
na Labi. Kapacita jejího železničního spojení 
s mosteckou hnědouhelnou pánví však nebyla 
postačující pro zásobení tak mohutné velké 
parní elektrárny palivem. Iniciativou podniků 
Povodí Vltavy i Labe spolu s Československou 
plavbou vznikl plán o zvýšení přepravy na 
dolním a středním Labi. 

Za první republiky vzbudil Tomáš Baťa 
svým heslem Budujme stát pro čtyřicet miliónů 
a výstavbou Baťova kanálu zájem o výstavbu 
průplavu spojujícího tři moře: Dunaj–Odra–
Labe. Mnohé existující a plánované říční 
zdrže řeky Moravy v Hodoníně, Kroměříži, 
Spytihněvi a Nedakonicích, i některé zdr-
že povodí Odry již vytvářely dílčí úseky 
budoucího průplavu D–O–L. V šedesátých 
letech minulého století se investiční odbor 
ministerstva lesního a vodního hospodářství 
snažil podpořit další výstavbu D–O–L. Proto 
byly v tehdejších studiích a projektech k tak-
to vybraným jezům přiřazovány i novodobé 
plavební komory, a to i v projektu Úpravy na 
jižní Moravě, za který jsem tehdy na ÚSVH 
a později MLVH odpovídal. Tento koridor by Vyhrazování hradlového jezu byla extrémně náročná záležitost
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zvýšil povodňovou ochranu říčních údolí, 
měl pozitivní vliv na čistotu vody i využí-
vání přírodních zdrojů. Posílil by domácí 
zaměstnanost a hospodářskou činnost včetně 
zemědělské výroby, zlepšil by zásobení vodou, 
zvýšil by i československo-rakousko-maďar-
sko-polsko-německou hospodářskou činnost. 
Zlepšil a zlevnil by dálkovou dopravu, snížil 
důsledky automobilové dopravy na životní 
prostředí i rychlost oteplování atmosféry. 

Komunisté však jeho výstavbu příliš nepod-
porovali, neboť by posílila spojení s kapitali-
stickým Západem, zatímco oni podporovali 
hospodářské a politické propojení na východ, 
se zeměmi socialismu. Investiční odbor Minis-
terstva dopravy zorganizoval v druhé polovině 
šedesátých let prostřednictvím Hydroprojektu 
Brno vypracování dalšího ekonomického 
posouzení. Komunistický vedoucí střediska 
brněnského Hydroprojektu však odevzdal 
vyhotovený posudek plánovacímu odboru mi-
nisterstva, jehož komunistický vedoucí pova-
žoval D–O–L jen za dílo vhodné pro oblíbené 
služební cesty na Západ, které se ale nakonec 
nebude stejně stavět. Tento názor plánovacího 
odboru se prosadil a plavební komory byly ze 
studií úprav řeky Moravy vyřazeny.

Vládní rozhodnutí o výstavbě uhelné elek-
trárny ve Chvaleticích na Labi a její zásobo-
vání lodní dopravou z mostecké hnědouhelné 
pánve využila v šedesátých letech iniciativa 
podniků Povodí Vltavy i Labe, tehdy v čele 
s řediteli Ing. Chytráčkem a Ing. Žďárkem, 
a iniciativa Československé plavby labsko-
-oderské (ČSPLO) s generálním ředitelem 
ing. Aloisem Oprchalskim vedoucí k úvahám 
o zvýšení přepravy na dolním Labi na dese-
tinásobek a na středním Labi na padesátiná-
sobek tehdejšího objemu. Detaily poskytuje 
tehdejší publikace Ing. Josefa Podzimka „Mo-
dernizujeme labsko-vltavskou vodní cestu“ 
z roku 1975. 

Nová koncepce labských 
a vltavských plavebních stupňů
Po dokončení fakulty inženýrského stavitelství 
jsem se podílel zprvu na přípravě projektů 
přehrady Orlík a hydroelektrárny Kamýk n. 
Vltavou, přehrady Nechranice, vodního díla 
Rozkoš, čerpací stanice Stranná atd. Na kated-
ře vodních staveb ČVUT jsem pak technicky 
a ekonomicky porovnal jezové soustavy ve své 
kandidátské práci. Vyhodnotil jsem objemy 
a náklady hlavních prací a poté i jejich pro-
vozní a hydraulické výhody, architektonické 
a ekologické vlastnosti. Studie vodního díla 
Modřany, jezu s plavební komorou a vodní 
elektrárnou, se začátkem šedesátých let sta-
la mou první samostatnou prací, kde jsem 
výsledky tohoto svého vyhodnocení využil. 

O druhu jezové konstrukce rozhodoval 
v Hydroprojektu vždy projektant díla ve spo-
lupráci s odborem ocelových konstrukcí. Oce-
láři podporovali obvykle využití stavidlových 
(tabulových) jezů. Jejich vyzkoušené podklady 
z projektů minulých staveb byly spolehlivé, 
a to jim usnadňovalo návrh nových. Tehdy 
jsem však dospěl k následujícím závěrům:
• obvyklé konstrukce stavidlových (tabulo-

vých) jezů jsou nadbytečně masivní. Hyd-
rostatický tlak přenášejí do pilířů a jejich 
prostřednictvím teprve do spodní stavby. 
Přelévané konstrukce dutých klapek na-
proti tomu přenášejí dvě třetiny zatížení do 
spodní stavby přímo, pokud jsou poháněny 

mechanismy, umístěnými v pilířích. Klapky 
s převislými konci, podpírané hydraulic-
kými válci, přenášejí pak do spodní stavby 
celé zatížení přímo, podobně jako sektorové 
a další sklopné jezy; 

• sklopné jezy jsou úspornější co do spotřeby 
zemních prací, betonu i oceli. Za přízni-
vých okolností vyžadují jen 50 % betonu. 
Při využití dutých klapek mají jen poloviční 
spotřebu oceli ve srovnání s uvedenými 
stavidlovými konstrukcemi. V praxi jsme 
se o tom s Ing. Haníkem, specialistou oce-
lových konstrukcí, přesvědčili při projektu 
jezu s dutou klapkou v Babiččině údolí, 
v rámci projektu vodního díla Rozkoš;

• vysoké pilíře zdvižných jezů, tedy i stavi-
dlových i segmentových, jsou architekto-
nicky nevhodné, zejména ve volné krajině, 
sklopné jezy jsou z tohoto hlediska mnohem 
výhodnější;

• je účelné navrhovat jezové pilíře co nej-
kratší a nejnižší, méně hmotné a za vyšších 
povodní přelévané. Jejich výška 1 metr nad 
normální hladinou postačí, neboť případné 
vstupy lze chránit vodotěsnými poklopy;

• náhrada tehdy obvyklé jezové lávky chod-
bou ve spodní stavbě zvyšuje nenápadnost 
a estetický dojem díla díky proudu vody, 
přepadajícího přes přelévané sklopné jezo-
vé uzávěry; 

• je účelné a provozně výhodné ovládat 
a kontrolovat provoz všech objektů, tedy 
jezů, plavebních komor, propusti atd. z jedi-
ného místa, z provozního prostoru, a tento 
vhodně umístit: nejlépe na mohutném 
pilíři, tyčícím se na zdi plavební komory. 
Tento objekt pak vytváří jedinou vertikální 
dominantu celého zdymadla; 

• je esteticky a krajinně potřebné zdymadlo 
vhodně začlenit do krajiny účelnou vege-
tační úpravou. 
Vyzkoušel jsem tehdy za spolupráce Ing. 

Haníka dutou klapku nejprve u pohyblivého 
jezu o spádu 4 metrů na Úpě v Babiččině 
údolí. Na jeho nenápadné začlenění památkáři 
kladli, vzhledem k literární historii těchto 
míst, obzvláště vysoké požadavky. Dutá klapka 
byla nasazena podle návrhu Ing. Haníka na 
rouře a pohybována hydraulickým válcem, 
vodorovně umístěným v pilíři, který byl do-
veden jen do úrovně terénu.

V rámci aspirantského studia u prof. Dr. 
Ing. Jaroslava Čábelky, DrSc., na Katedře vod-
ních staveb i jako pracovník Hydroprojektu 
Praha, pověřený také studiemi úpravy Vltavy 
v Praze a využití vodní energie vltavských 
a labských jezů, jsem se dále zabýval sklop-
nými a přelévanými jezovými konstrukcemi 
a také přelévanými elektrárnami. Navrhl jsem 
je v rámci rozsáhlé teoretické Studie úpravy 
Vltavy v Praze pro využití spojeného vzdutí 
Štítkovského a Staroměstského jezu a jako 
jednu z variant pro využití vzdutí helmov-
ského a trojského jezu. Přelévané elektrárny 
jsem později uplatnil i v cizině, v projektu 
elektrárny u existujícího jezu Chasma na řece 
Indu v Pákistánu a později v Rakousku na 
Salzachu, i na malých tocích Sumatry.

V polovině šedesátých let jsem byl přeřazen 
na Ústřední správu vodního hospodářství 
do funkce referenta pro úpravy vodních 
toků a vodní cesty ČSR. To se později trans-
formovalo na MLVH (Ministerstvo lesního 
a vodního hospodářství), posměšně nazývané 
„ministerstvo lesů vod a strání“. Prosazením 

uvedených přelévaných jezů, hydrostatických 
sektorů a dutých klapek v projektu vodního 
díla Modřany a při rekonstrukci labských 
jezů v prvé fázi Roudnice, České Kopisty 
a Lovosice na Labi a později dalších zdymadel 
(za spolupráce zejména Ing. Marhouna z br-
něnského Hydroprojektu) a také při úpravách 
řek Moravy a Dyje atd. jsem rovněž využil 
uvedených poznatků pro snížení nákladů 
těchto zdymadel. Při plánovaných stavbách 
na Labi jsem prosazoval dosavadní obslužní 
lávky nahrazovat chodbou ve spodní stavbě. 
Obslužní komora, společná pro jez i plavební 
komory, tvořila pak vždy jedinou vertikální 
dominantu vodního díla.

Prováděcím podnikem uvedených tří lab-
ských jezů se měl stát národní podnik Vodní 
stavby. Při projednávání inovačních projektů 
rekonstrukce jezů Roudnice, České Kopisty 
a Lovosice však Vodní stavby odmítaly novou 
koncepci díla, neboť úspory betonu i zemních 
prací by snížily jejich zisky. Ze stejných dů-
vodů odmítaly i navrhovaný způsob výstavby: 
larsenové jímky zatloukané z vody. Prosazo-
valy beranění z nasypaných hrází, přestože 
toto řešení prodlužovalo dobu výstavby. 
Generální dodavatel technologické části ČKD 
Blansko zvýšil po převzetí výroby jezových 
konstrukcí od národního podniku ČKD Slaný 
pronikavě jejich ceny, neboť byl zvyklý na 
ceny vysokotlakých uzávěrů, které nadále 
vyráběl. Náklady byly však omezeny plánem 
výstavby, který neumožňoval jejich nadměrné 
zvyšování. Proto jsem se souhlasem minister-
stva projednal s Ing. Grossmanem, vedoucím 
odboru Státní plánovací komise, tehdy zcela 
neobvyklou, vlastně nevyužívanou možnost 
výstavby polskými dodavateli. Tento návrh 
byl následně podporován Státní plánovací 

Starý hradlový jez Liběchov

Příprava na přestavbu starého hradlového 
jezu Roudnice nad Labem, 1969
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komisí, neboť umožňoval snížit příliš vysoký 
polský dluh.

Ředitel Vodních staveb, pozdější ministr 
Ing. Polák, ředitel ČKD Blansko a ředitel Hyd-
roprojektu mne však, vzhledem k prosazování 
zahraniční firmy, v roce 1957 obžalovali na 
ÚV KSČ z podrývání národního hospodář-
ství. Náměstek ministra Smrkovského Július 
Hanus rozhodl, že se na ÚV budu obhajovat 
sám. V místnosti na ÚV KSČ, kam jsem se 
dostavil, již uvedení hodnostáři seděli vedle 
sebe na jedné straně stolu. Vtom se otevřely 
dveře a k mému překvapení vstoupil soudruh 
Rydrych, elegantně oblečen, s rudou krava-
tou a bílou košilí. Obrátil se hned na trojici 
žalobců: „Tak vy nemáte práci?“ Všichni tři 
začali zmateně vysvětlovat, že mají práce 
dost. Odvětil: „Tak proč tu jsme?“ Znovu 
pozdravil „Čest práci“ a s lehkou úklonou 
odešel. Dodnes se domnívám, že tato scéna by 
neskončila tak rychle, kdyby rodina soudruha 
Rydrycha předtím několik let náhodně nesou-
sedila ve stejném činžovním domě s obydlím 
mých rodičů. 

Poté co jsem navázal kontakty s polským ob-
chodním zastupitelstvím, se na ministerstvo 
dostavil Ing. Marek Swiergel, zástupce polské 
exportní společnosti CEKOP. Výsledkem jed-
nání bylo, že náklad rekonstrukce labských 
jezů by měl být při provádění staveb na klíč 
polskými dodavateli cca poloviční, než poža-
davky Vodních staveb a ČKD Blansko. Mini-
sterstvo mne vyslalo do Varšavy. Můj pobyt 
v Polsku, kam se tehdy jezdilo nikoliv letecky, 
ale pouze nočním rychlíkem, organizoval Ing. 
Swiergel. Po úvodních rozhovorech s vedením 
podniku polského zahraničního obchodu CE-
KOP Varšava jsme odjeli na pobřeží Baltického 
moře do Gdańska a Gdynie, sídel stavebního 
družstva Spoldzielna Robót Morskich i Dro-
govych L. Waryńskiego. 

Toto stavební družstvo, vedené předsedou 
J. Szulferem a jeho technickým náměstkem 
Ing. Zbigniewem Tarchalskim, bylo vybráno 
jako hlavní dodavatel stavebních částí jezu. 
Subdodavatelem podvodních a pyrotechnic-
kých prací se pak stala firma P.R.O. Gdynia, 
subdodavatelem injektáží a studen pak firma 
Hydrogeo Gdańsk. Výsledek mého jednání byl, 
že Spoldzielna Robót Morskich i Drogovych 
L.Waryńskiego nebude zřizovat sypané jímky 
tak, jak zamýšlely Vodní stavby. Bude tak 
schopna provádět práce v malých štětovnico-
vých jímkách, tedy tak, jak jsme požadovali.

V Plocku, přístavu na řece Visle, jsme poté 
navštívili ocelárny budoucího dodavatele 
sektorových uzávěrů. Tczevska Stocznia 
Rzeczna vyráběla ocelové říční lodě, výrobek 
značně odlišný. Vzpomněl jsem na obdobné 
potíže, jež jsem prožil při přenesení výroby 
jezových uzávěrů z ČKD Slaný do ČKD Blan-
sko. Tvary i technologie v Tczevské loděnici 
vyráběné byly však složitější než tvar sektoru 
a také precizně provedené. Tato loděnice se 
pak skutečně osvědčila i v naší republice. 
Dodavatelem elektroinstalací a automatiky se 
stala Elektrobudowa Katovice. Podvodní a py-
rotechnické práce prováděla firma P.R.O. Gdy-
nia, injektáže a vrtané studně firma Hydrogeo. 

Po návratu do Varšavy jsem ve varšavském 
Hydroprojektu byl seznámen s hlavním inže-
nýrem, který se měl stát vedoucím přípravy 
prováděcích výkresů. Jeho znalosti na mne 
udělaly ten nejlepší dojem – později se stal 
profesorem hydrotechniky v Kanadě. Násled-

ně proběhla závěrečná jednání v CEKOPU, 
jehož představitelé mne zcela nečekaně 
a bez mého souhlasu předvedli k polskému 
ministrovi plavby. Ten po poměrně krátkém 
rozhovoru za přítomnosti polské televize, roz-
hlasu a tisku mi podal ruku a slíbil, že spolu to 
„pudlo“ dokončíme. K takovému rozhodnutí 
a zejména k jeho zveřejnění mne však ministr 
Smrkovský neoprávnil. Odejel jsem proto 
vzápětí nočním vlakem do Prahy a ohlásil se 
u Smrkovského hned druhý den ráno. Mezi-
tím vstoupila do sekretariátu mně povědomá 
osobnost. Dveře se rozlétly a Smrkovský ji 
okamžitě pozval k sobě: „To jsem rád, že jsi 
tady, soudruhu Svobodo.“ Bylo to jeho první 
setkání s budoucím prezidentem. Ministr mi 
svůj souhlas pak sdělil po sekretářce. 

Kontrakt na rekonstrukci 
slupicových jezů Roudnice, České 
Kopisty, Lovosice
Před uzavřením smlouvy jsme návštěvu ve 
Varšavě, Gdańsku a Plocku opakovali s po-
četnou skupinou, zahrnující ředitele odboru 
investic ministerstva Ing. V. Dvořáka, ředitele 
VRV Ing. Schwarzera, Ing. M. Grosmana, Ing. 
Dragouna, Ing. Okrouhlického, představitele 
povodí Labe Ing. Žďárka a polské specialisty. 
Během návštěvy se stvrdily výše uvedené 
záměry.

Kontrakt na přestavbu zastaralých slupico-
vých jezů na Labi v Lovosicích, Českých Ko-
pistech a Lovosicích a výstavbu sektorových 
jezů bez lávky a s chodbou ve spodní stavbě, 
s obslužní komorou na mohutném pilíři 
jako jedinou vertikální dominantou vodního 
díla byl podepsán českou a polskou stranou 
v listopadu 1967. Pro Československo byl vý-
hodný i po cenové stránce, neboť, jak již bylo 
uvedeno, Poláci schválili poloviční ceny ve 
srovnání s cenami národních podniků Vodní 
stavby i ČKD Blansko. Navíc snižovala jejich 
dodávka polský dluh. 

Hlavním partnerem českého zahraničního 
podniku Škodaexport Praha, inženýrské or-
ganizace Vodohospodářský rozvoj a výstavba 
a Povodí Vltavy s ředitelem Janem Chytráč-
kem, pod které tehdy Dolní Labe spadalo, se 
stal polský podnik zahraničního obchodu CE-
KOP – později Budimex, generálním dodava-

telem podnik Naviga a zhotovitelem stavební 
části Stavební družstvo L. Waryńskiego, které 
tehdy začalo vystupovat pod názvem Spelwar. 
Pro zvládnutí občasných povodní byl před 
zahájením každé stavby dodavatelem vypraco-
ván a projednán povodňový a havarijní plán. 

Rekonstrukce zastaralých slupicových jezů 
byla zahájena družstvem SPELWAR v Českých 
Kopistech (1968–71), pokračovala výstavbou 
Roudnice (1969–71) a Lovosic (1969–72). Ka-
ždým rokem vznikalo jedno nové jezové pole 
s ocelovým sektorovým uzávěrem. Smlouva 
byla později rozšířena o jez Obříství, jenž 
zahrnoval i vzdutí bývalého jezu Hadík, jeho 
plavební komoru (1971–74) o vyšším spádu 
a jez v Praze Troji (1974–78). Později byla 
postupně prováděna i modernizace malých 
a pak i velkých plavebních komor: Dolní Beř-
kovice, Roudnice, České Kopisty i výstavba 
plavebních komor ve Veletově a další stavby 
i mimo obor vodních cest.

Úsilí o finační podporu od 
německého spolkového státu 
Hamburk při výstavbě D–O–L
Po výstavbě těchto staveb Ro–Ko–Lo chtěli 
polští odborníci pokračovat v podpoře vý-
stavby českých a slovenských vodních cest. 
Proto se usilovně zajímali o průplavní spojení 
D–O–L, které je dnes zvané jako plavební 
koridor. Měla o to zájem i Československá 
plavba labsko-oderská (ČSPLO), zejména její 
ředitel Oprchalski, rovněž Polák. Z iniciativy 
jeho a vedoucího pražské skupiny CEKOPU 
jsem zařídil souhlas tehdejšího Ministerstva 
lesního a vodního hospodářství, abych mohl 
v Hamburku jednat o získání mezinárodní 
finanční podpory tohoto německého svobod-
ného státu. Bylo to v době, kdy českosloven-
ský stát ani ostatní lidové demokracie neměly 
diplomatické ani obchodní styky se Spolkovou 
republikou Německo a uznávaly pouze Ně-
meckou demokratickou republiku.

Obchodní styky byly proto velmi omezené 
a československé ministerstvo zahraničí se 
SRN jednalo pouze zprostředkovaně. Inves-
tiční odbor ministerstva lesního a vodního 
hospodářství však s naším návrhem žádosti 
o finanční podporu z Hamburku souhlasil 
a ministr Smrkovský dokonce tento postup po-

Příčný řez rekonstrukce jezu v Českých Kopistech s hydrostatickým sektorovým uzávěrem 
SPELWAR 1968–71
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tvrdil. Bylo to v době, kdy prezident Novotný 
ztratil svou moc a československé obyvatel-
stvo začalo zvedat hlavy a usilovat o získání 
větších práv a svobody. 

Za této situace jsem byl tedy úředně pově-
řen, proti předchozím zvyklostem, navázat 
mezinárodní styky s hamburským státem 
a získat finanční podporu pro další výstavbu 
plavebního koridoru mezi Dunajem a Odrou. 
Československá republika mohla tehdy do-
končit spojení Dunaj–Odra před dostavbou 
německého průplavu Rýn–Mohan–Dunaj, 
jehož stavba byla před padesáti lety opravdu 
v začátcích a postupovala pomalu. To by již 
tehdy změnilo obchodní strukturu Evropy 
a napomohlo by i její politické změně, po které 
toužil kromě československého lidu také polský 
národ, známý svým odporem k Sovětům. 

Moje služební cesta do Hamburku byla tedy 
velmi aktuální a akutní. Z bezpečnostních 
důvodů však byla pochopitelně utajována. 
Ředitel ing. Oprchalski ji zorganizoval pro 
mne jako studijní a zajišťoval nikoliv letecky 
či vlakem, ale nákladní lodí ČSPLO z Děčína 
po Labi do Hamburku. 

Tehdejším představitelem hamburské vlády 
v této záležitosti byl elegantní pan Harm Wes-
tendorf. Jednání s ním a jeho partnery proběh-
lo na konci jara 1968 velmi srdečně a úspěšně. 
Bylo domluveno a potvrzeno, že spolkový stát 
Hamburk podpoří výstavbu průplavu Dunaj–
Odra finančním darem, předběžně stanove-
ným ve výši 25 milionů západoněmeckých 
marek. Provedl jsem v duchu přepočet na 
československé koruny a uvědomil si, že pře-
počtená částka postačí při tehdejších nízkých 
polských nákladech na výstavbu zdymadel na 
Labi a na výstavbu pěti až sedmi zdymadel na 
Moravě, Bečvě či Odře. Hamburští technici 
s tak nízkými náklady nepočítali, německé 
stavby byly tehdy v přepočtu podstatně dražší 
než československé. Termín podpisu příslušné 
smlouvy byl stanoven na září 1968. Po ná-
vratu jsem o výsledku informoval Ing. Júlia 
Hanuse, který se po odchodu Smrkovského 
do funkce předsedy Federálního shromáždění 
stal novým ministrem lesního a vodního hos-
podářství. Ten byl výsledkem jednání potěšen 
a souhlasil s termínem podpisu smlouvy. 

Vstupem spojeneckých vojsk do Českoslo-
venska však výsledek tohoto jednání ztratil 
svou platnost a význam. Pod tlakem Sovět-
ského svazu a spojeneckých vojsk se česko-

slovenská vláda rozhodla dodržovat všechny 
vnucené zásady zahraniční politiky. Smlouvu 
nebylo možno podepsat. To znemožnilo zahá-
jení dostavby koridoru Dunaj–Odra, které by 
umožnilo průplavní spojení Dunaje s Odrou 
dostavět před dokončením průplavu Rýn–Mo-
han–Dunaj. To by přineslo ČSSR, Hamburku 
a Spolkové republice Německo významné 
obchodní výhody. 

Termín podpisu jsme odvolali telefonicky. 
Při této příležitosti mi ministr Hanus přátelsky 
doporučil, abych z bezpečnostních důvodů 
odešel s rodinou na několik let z Českosloven-
ska. Abych třeba požádal americké vyslanectví 
o stipendium a strávil ta léta ve svém oboru na 
některé z amerických technických univerzit. 
Rozhodl jsem se však jinak: prostřednictvím 
ministerstva zahraničního obchodu jsem po-
žádal o zaměstnání rozvojového poradce OSN 
v Iránu. Tuto funkci jsem získal, neboť moje 
angličtina i technické znalosti a zkušenosti 
obstály při zkušebních rozhovorech s odbor-
níkem, jenž přijel z New Yorku, a moje fran-
couzština a antikomunistický politický postoj 
přesvědčily i iránského velvyslance. Ministr 
Hanus podepsal všechny dokumenty, jak jsem 
potřeboval, za což jsem mu dodnes zavázán.

Po mém odjezdu do Iránu v roce 1969 byl 
můj přítel Ing. Swiergel, vedoucí pražského 
CEKOPU a poté Budimexu, ze svého podniku 
propuštěn. Odletěl s manželkou do Maroka 
a tam vbrzku za nejasných okolností zesnul. 
Také ředitel Oprchalski brzy zemřel násilnou 
smrtí pod koly nákladního auta na dvoře své-
ho závodu ČSPLO. 

Spoldzielna Robót Morskich 
i Drogovych L. Waryńskiego za 
Pražského jara 
První skupina pracovníků vznikajícího Spel-
waru přijela do Čech se záměrem vytvořit 
své sídlo na soutoku Vltavy a Labe v Mělníku 
v noci 21. srpna 1968. Octla se tak náhodně 
uprostřed invaze sovětských a lidově demokra-
tických armád, což s ohledem na přítomnost 
polských vojáků byla pro ně velmi nepříjem-
né. Tito Poláci, jejich představení i dělníci se 
netajili svými antikomunistickými a antisovět-
skými názory. To bylo bez výjimky typické pro 
všechny ostatní polské vedoucí pracovníky, 
s kterými jsem se přátelil. Jejich přesvědčení 
bylo na naší straně, odpor Čechů, Moravanů 
a Slováků proti okupaci chápali a podporovali.

Silniční směrovky byly tehdy podle instruk-
cí československého rozhlasu odstraněny, 
a tak první vedoucí polské skupiny, vracející 
se autem z Prahy do Mělníka, byl úmyslně 
veden opačným směrem a dojel až do jižních 
Čech. Státní poznávací značku černé Volhy, 
služebního auta vedoucího CEKOPU Ing. 
Swiergela, označil český rozhlas za značku 
příslušníků sovětské tajné služby NKVD. 
Swiergel byl na ulici často napadán, rozhlas 
se však po mém upozornění brzy omluvil. Pro 
přechodnou dobu jsem jeho Volhu skryl ve 
své garáži a Swiegela ubytoval na čas ve svém 
bytě na Spořilově. S ním a Ing Tachalskim 
jsme se tak stali doživotními přáteli.

Smrkovský se tehdy stal předsedou Federál-
ního shromáždění. Jeho ministerskou funkci 
převzal nezapomenutelný a elegantní Slovák, 
Ing. Július Hanus, pozdější místopředseda slo-
venské vlády. Vzhledem k tomu, že možnosti 
přímého styku Smrkovského a obyvatelstva 
byly tehdy již státem omezovány, domluvil 
jsem se Swiergelem, vedením Spelwaru 
a spolu s nimi s předsedou Okresního národ-
ního výboru v Mělníku, že pro něj s Poláky 
uspořádáme lidové shromáždění v Mělníku. 
Projednával jsem to se Smrkovským v jeho 
úřadovně předsedy Federálního národního 
shromáždění vedle Jindřišské věže. Řekl mi, 
že je teď unavený, abych přišel za 14 dní, Za 
14 dní jsem tam šel znovu, avšak to již byl ze 
své nejvyšší funkce sesazen, což se v novinách 
objevilo se zpožděním.

Další rekonstrukce vodních 
děl na Vltavě a Labi prováděné 
Spelwarem
V dalším období 1975 až 1992 družstvo Spol-
dzielna Robót Morskich i Drogovych L. Wa-
ryńskiego postupně modernizovalo plavební 
komory středního Labe: v Kostelci, Brandýse, 
Čelákovicích, Lysé nad Labem, Hradištku, 
Kostomlátkách, Nymburku, Velkém Oseku, 
Lobkovicích, Dolních Beřkovicích, na Vltavě 
v Roztokách a na hořínském kanálu v Hoříně. 
Nahradilo i původní pevný jez ve Veletově 
moderním sklopným. V tomto období provedl 
Spelwar kromě úprav v několika přístavech 
(Ústí nad Labem, Hněvicích, Mělníku) i výstav-
bu jezu Větřní a řadu staveb pro jiné investory.

Po roce 1992 byl polský generální dodavatel 
reorganizován. Změnil se ve firmu Navimor-
-Invest se sídlem své české pobočky nikoliv 

Sektor pravého pole jezu v Roudnici po rekonstrukci Malá plavební komora Roudnice nad Labem v současnosti
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v Mělníku, ale v Praze, adresa NAVIMOR-
-INVEST S.A. odštěpný závod Praha, Osadní 
324/12a, 170 00 Praha 7 Holešovice. Vedoucím 
tohoto odštěpného závodu, kierownikem 
oddziału, je dnes Mgr. Ing. Bartosz Michalski. 

Po sametové revoluci došlo také k rekon-
strukci plavebních komor Lovosice, Podbaba, 
Lovosice, úpravám řady úseků nábřeží, ze-
jména v Děčíně-Loubí, ochranného přístavu 
v Praze-Smíchově, dalších přístavišť a překla-
dišť a také k výstavbě či modernizaci malých 
vodních elektráren Hněvkovice, Mohelno, 
Klášterec nad Ohří, Doksany, Veselí na Mo-
ravě, Rozkoš, úpravám velkých plavebních 
komor ve Štětí a Českých Kopistech a opravám 
koryt, jezů a stupňů. Vznikly stovky malých 
staveb, činnost Navimoru se rozšířila téměř 
na celé území republiky.

V devadesátých letech byla kapacita pol-
ských dodávek rozšířena novou firmou Hyd-
robudowa Gdańsk, která vybudovala zejména 
následující objekty: jez na Jizeře a čistírnu od-
padních vod v Bakově nad Jizerou, kanalizaci 
a čistírnu odpadních v Bělé pod Bezdězem, 
městský vodovod a kanalizaci v Semilech.

Celkové zhodnocení
Družstvo Spoldzielna Robót Morskich i Drogo-
vych L.Waryńskiego bylo založeno krátce po 

druhé světové válce, aby doplňovalo stavební 
činnost velkých polských hydrotechnických 
podniků. Rozvíjelo se úspěšně, velmi samo-
statně a specificky díky výběru i kvalifikaci 
pracovníků všech potřebných odborností 
a úrovní. Je možné dokonce klást si otázku, 
jak je možné, že za socialismu, v době totál-
ního centralismu, mohlo takto samostatně 
existovat. 

Bylo dokonce často kritizováno za příliš 
samostatné rozhodování i export. To si moh-
lo dovolit jen vzhledem k vysoké kvalifikaci 
vedoucích pracovníků i veškerého personálu. 
V té době v Polsku totiž téměř každý, kdo se 
přísně neřídil stranickými nařízeními, riskoval 
své postavení.

Při zahájení staveb na Labi koncem sedm-
desátých let nevlastnil Spelwar v Čechách 
dostatek těžké techniky pro jezové stavby na 
Labi. Veškeré zásobování staveb bylo zajišťo-
váno z Polska. Družstvo nejprve zajistilo těžká 
plovoucí beranidla, schopná prostřednictvím 
páry z parních kotlů na plovoucích remorké-
rech zarazit larsenky délky až 16 m jímky cca 
1 m do skály – zvětralého slínovce a vytvořit 
tak stabilní jímky. Bagry byly zamontovány na 
třech třistatunových plavidlech jako jeřáby. 
Betonárky pro práce na říční hladině byly 
samostatně plovoucí, právě tak jako nádrže 

betonu a další plovoucí vybavení. Všechny 
tyto nezbytné práce a přizpůsobení konstruk-
ce lodí byly prováděny v dílnách Spelwaru 
v Gdańsku a Mělníku. To podává opravdové 
svědectví o způsobu i kvalitě pracovních po-
stupů tohoto družstva a odborné úrovni všech 
jeho zaměstnanců.

Intenzivní expanze Spelvaru a sestavení 
početné skupiny pracovníků v Čechách vyvo-
lávaly organizační a sociální problémy. Kupní 
síla platů v Polsku byla ve srovnání s českým 
platem jen třetinová. Mnoho zaměstnanců 
v Gdańsku pracovalo pro export za velmi 
nízký plat. Spelwar to řešil rotací kádrů. Počet 
pracovníků v Čechách dosahoval dočasně 
tisíc zaměstnanců. Do práce v Čechách byli 
vybíráni zkušení pracovníci, kteří se v Gda-
ńsku osvědčili po dobu celého roku. Podle 
zavedeného rotačního systému se v Čechách 
podle ročního plánu každý měsíc střídalo až 
30 pracovníků, což se týkalo i vedoucích. Díky 
tomu získal Spelwar dobrou pověst v Polsku 
i Čechách a udržel si ji po celou dobu, a to 
i ve srovnání s českými stavebními podniky.

Ing. Milan K. Jermář, DrSc.
emeritní referent MLVH  

pro úpravy toků a vodní cesty
DrJermar@email.cz

Komplexní řešení kalové koncovky čistíren odpadních 
vod v jedněch rukách

Ondřej Beneš

Skupina Veolia je unikátním poskytovate-
lem komplexního řešení kalové koncovky pro 
komunální i průmyslové čistírny odpadních 
vod. Veolia zajišťuje celkové řešení od studie 
proveditelnosti přes projektovou dokumentaci 
až ke kompletní dodávce technologického ře-
šení. Dále Veolia poskytuje plné financování 
i následný provoz zařízení. Zákazník rozhodu-
je, zda využije komplexní službu nebo pouze 
dílčí části (studii, dodávku zařízení). 

V portfoliu nabídky je nyní v ČR z důvodu 
legislativních požadavků na úpravu kalů 

velmi populární systém termické hydrolýzy, 
zajišťující kromě hygienizace kalů i snížení 
objemu kalů v řádech desítek procent, zvý-
šení produkce bioplynu až o 30 % a návazné 
zvýšení energetické soběstačnosti celé ČOV. 
K dispozici je zejména inovovaný vsádko-
vý systém Bio Thelys NEWTM s desítkami 
realizací po celém světě i světově unikátní 
kontinuální systém termické hydrolýzy 
ExelysTM, který oproti vsádkovému systému 
představuje snížené investiční náklady, lepší 
škálovatelnost i vyšší účinnost. Paralelně 

k systémům hydrolýzy je vhodné ekonomicky 
co nejvýhodněji řešit vznikající proud kalové 
vody/fugátu, který obsahuje vysoké množství 
dusíku i zbytkové CHSK. Zde má své místo 
kontejnerový systém ANITATM Mox, který 
využívá předkultivované kultury bakterií An-
namox na originálních nosičích AnoxKaldnes 
BiofilmChip™ M, K3 a K5. Odstraněna je jak 
zbytková CHSK, tak i dusík (garantovaná 
účinnost Nc 85 % a N-NH4 95 %) bez přídav-
ku externího substrátu. Ideálním doplněním 
kalové koncovky je i nízkoteplotní pásová su-
šárna BioConTM, která zajišťuje úplnou a trva-
lou hygienizaci kalů s garantovanou výstupní 
sušinou nad 90 %. Pomyslnou třešničkou 
na dortu je membránová úpravna bioplynu 
MemGas® umožňující transformaci surového 
bioplynu na biometan, který splňuje přísné 
požadavky na CNG/LNG či plyn vtlačovaný 
do rozvodných sítí zemního plynu. Tato alter-
nativa dožívajícím kogeneračním jednotkám 
má ohromnou budoucnost, jak dokazuji dra-
matický nárůst počtu instalací v EU.

Většina technologií byla již v ČR v labora-
torních podmínkách či poloprovozně přímo 
na ČOV vyzkoušena a pozitivní výsledky ově-
ření byly prezentovány mezi roky 2010–2017 
na odborných fórech, jako např. konference 
Nové metody a postupy při provozování 
čistíren odpadních vod v Moravské Třebové. 

Bližší detaily jednotlivých řešení a refe-
rence realizace a provozu jsou k dispozici na 
adrese: http://technomaps.veoliawatertechno-
logies.com. Pro zajištění procesu od návrhu 
přes studii proveditelnosti a DÚR/DSP až 
k vlastní realizaci a financování vč. návštěvy 
referenčních instalací je možné využít kontakt 
memsep@memsep.cz, petr.horecky@veolia.
com či ondrej.benes@veolia.com. 

Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M.
VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

ondrej.benes@veolia.comMembránové jednotky úpravny biometanu Veolia Memgas
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Realizace programů „Prevence před 
povodněmi“ a „Podpora opatření na 
DVT“ u Lesů České republiky, s.p.

Státní podnik Lesy České republiky (dále LČR) spravuje v rámci 
celého státu přes 38 tis. km drobných vodních toků. Jedním z cílů 
správy toků je i zvýšení ochrany před povodněmi. K tomu LČR vyu-
žívá i dotačního programu Ministerstva zemědělství „Prevence před 
povodněmi“, který byl vyhlášen již v roce 2002. V tomto programu 
jsou realizovány akce zaměřené buď na zachycení přívalových vod 
a snižování kulminace povodně (výstavba a obnova retenčních pro-
storů) nebo na bezpečné odvedení velkých povodňových průtoků 
v intravilánech obcí (zvyšování průtočné kapacity a stabilizace koryta, 
výstavba příčných a podélných opevnění dna a břehů toku, výstavba 
opěrných zdí a ochranných hrází). 

V I. etapě programu LČR realizovaly v letech 2003–2007 na 60 
staveb v celkové hodnotě přes 180 mil. Kč. Bylo upraveno přes 26 km 
vodních toků a vytvořeny retenční prostory na zachycování splavenin 
o objemu 43 tis. m3. 

Ve II. etapě programu, tj. do roku 2013, bylo realizováno 175 staveb 
v celkové hodnotě 750 mil. Kč. Bylo upraveno téměř 80 km vodních 
toků a vytvořen retenční prostor na zachycování splavenin o objemu 

přes 50 tis. m3. Dále byl výstavbou poldrů vytvořen retenční prostor 
na zachycení vody při povodních o objemu přes 700 tis. m3.

V současné době probíhá III. etapa programu, která končí v roce 
2019. LČR již dokončily 18 staveb a v realizaci je dalších 11. V plánu 
je zařadit do programu ještě 3 akce. Celkové náklady na tuto etapu se 
budou pohybovat kolem 190 mil. Kč. Nově upraveno bude přes 20 km 
vodních toků a přibude dalších 200 tis. m3 retenčního prostoru na 
zachycení povodňové vlny.

V roce 2015 Ministerstvo zemědělství vyhlásilo nový dotační program 
na podporu opatření na drobných vodních tocích a malých vodních 
nádržích. K naplnění programu jsou připravovány akce zaměřené na 
opravy a rekonstrukce opevnění toků, zejména v intravilánech obcí, 
a na opravy a obnovy vodních nádrží, za účelem zadržování vody v kra-
jině. Od roku 2016 již bylo realizováno 30 staveb a současně probíhá 
realizace 34 staveb. Tyto akce představují stavební náklady 178 mil. 
Kč. Do programu je zařazeno dalších 26 akcí se stavebními náklady 
přes 200 mil. Kč, u kterých probíhá výběr zhotovitele. Program končí 
v roce 2020 a LČR plánují připravit a realizovat ještě dalších 72 akcí.

VN Osvětimany
V r. 2014 začala příprava rekonstrukce vodní nádrže nad obcí 

Osvětimany v okrese Uherské Hradiště v rámci programu PPO. VN je 
řazena do III. kategorie TBD, kdy objem vody zadržované téměř 14 m 

vysokou zemní hrází je při maximální hladině 
téměř 363 tis. m3. Sdružený bezpečnostní 
přeliv převede bezpečně průtok Q100, který 
je 19,45 m3/s. Vtokový objekt je řešen jako 
kombinovaný sdružený přeliv s obslužnou 
šachtou a odpadní chodbou. Provozní uzávě-
ry spolu s dalším vystrojením měly současně 
umožňovat využití vody k závlahám, kdy však 
zůstalo pouze u záměru. 

Návrhu optimálního řešení oprav VD 
předcházel podrobný a rozsáhlý stavebně 
technický průzkum (dále jen STP) vycházející 
z Technických podmínek pro sanace betono-
vých konstrukcí. Vizuální stav konstrukcí 
vtokového objektu zcela odpovídal jejich 
stavu. Lze velmi zjednodušeně říci, že veške-
ré kovové konstrukce byly značně narušeny 
korozí, ovládací pohyblivé prvky byly nepo-
užitelné – „nepohyblivé“ a na samostanou 
kapitolu je pak zhodnocení betonových kon-
srukcí. Bylo využito jak destruktivních, tak 
nedestruktivních metod průzkumu. Zejména 
jádrové odvrty byly účelně situovány tak, aby 
podaly informaci o kvalitativním stavu kon-
strukcí nejen z celkového pohledu, ale právě 
s ohledem na získané zkušenosti z jiných 
staveb i z míst u konstrukcí objektu, které 
nebyly systémově podchyceny s ohledem na 
tehdejší technologickou vybavenost, ale také 
míst, kterým se v době výstavby věnovala 
menší nebo vůbec žádná pozornost (přelivná 
hrana, pracovní a dilatační spáry, prostupy 
konstrukcí, absence výztuže aj.). 

STP odhalil na exponovaných místech (styk 
srážkové vody, spojení konstrukčních bloků, 
zóny kolísání hladiny) vysoký stupeň koroze 
vnitřní výztuže s úbytky až 30 %, měnící se 
tloušťku krycí betonové vrstvy v hodnotách 
2–77 mm, snížení pevností vodostavebních 
betonů až na hodnoty betonu B 12,5 (C 
9/12,5). Stupeň narušení byl pak celkově vyšší 
v nadhladinové části konstrukcí, zejména na 
místech, kde působí i srážková voda (přelivná 
hrana, pochozí plochy pater šachty), avšak 
v dalších etážích objektu můžeme spíše hovořit 
o extrémním kolísání kvalitativních ukazatelů. 

Vyhodnocení STP se stalo základním 
podkladem pro navržení ekonomického, ale 
zároveň účinného řešení sanace betonových 
konstrukcí. Návrh tak spočíval v řešení oprav 
formou reprofilace betonových konstrukcí. 
Sanace betonových konstrukcí byla navržena 
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s primárním cílem zastavit korozní procesy probíhající na povrchu 
ocelové výztuže, nebo vzniku těchto procesů předem zabránit, kdy 
na jednom pólu byl navržen postup s ohledy na dosud korozně nepo-
škozenou a staticky zcela vyhovující konstrukci, jehož jediným cílem 
je v předstihu s co nejmenšími náklady prodloužit životnost objektu, 
a na druhém sanační zásah, kdy v důsledku korozních procesů je již 
ohrožena nejen životnost konstrukce, ale i její statická bezpečnost.

Návrh proto počítal s různými způsoby řešení sanace dle stavu 
konstrukcí. Byly proto navrženy standardní betonáže dobře přístup-
ných konstrukcí do bednění (přelivné hrany, pilíře, pásy) a reprofilace 
stěn a stropů šachet torkretáží za současné pečlivé sanace a doplnění 
výztuže až po ochranné uzavírací vrstvy. 

Přípravné stavební práce spočívaly v důkladném odstranění naruše-
ných betonových konstrukcí, které bylo prováděno ať již mechanicky 
nebo vysokotlakým vodním paprskem, tak pískováním (tryskání ab-
razivem) za pomoci vysokotlakého zařízení suchou cestou. Pískování 
se zde osvědčilo zejména v místech, kde byla sice prokázána koroze 

výztuže, ale šramování vodním paprskem bylo neúčinné nebo zdlou-
havé. Obnažená ocelová výztuž byla po očištění opatřena speciálním 
antikorozním nátěrem. Nevyhovující výztuž byla nahrazena nebo 
posílena. Před začátkem reprofilací byly sanované betonové povrchy 
očistěny a opatřeny adhezním můstkem.

Pro aplikaci správkových malt byla s ohledem na prostorové uspo-
řádání pracovních prostor (uzavřené šachty) zvolena metoda torkre-
tování „za mokra stříkaného betonu“. Jedná se o technologii, při které 
se před přiváděním do trysky předem směšují veškeré složky betonu 
(pojivo, kamenivo, přísady) i se záměsovou  vodou (s výjimkou urych-
lovače dávkovaného až v trysce). U závažnějších odhalených trhlin 
a prasklin bylo využito postupů ručního vyplnění sanační hmotou 
v kombinaci s bandážováním a injektováním.

Na stavbu byla použita pro plošné opravy hrubší tloušťka správkové 
malty s pevností min. 25 MPa, s odolností proti síranům, s omezeným 
smršťováním (plocha 360 m2), pro reprofilace v tl. 5–30 mm na ploše 
cca 1370 m2 byla použita sanační tixotropní malta s pevností min. 
30 MPa, s obsahem inhibitorů koroze. Pro konečnou úpravu pak byla 
aplikována dvousložkovová vysoce kvalitní malta s pevností min. 
40 MPa, zušlechtěná umělými hmotami a mikrovlákny a uzavírací 
krystalizační nátěr speciálně pro železobetony.
Doba výstavby:  1. 10. 2016 – 31. 7. 2017
Cena za dílo celkem: 9.374.000 Kč

PPO Němčice
V současné době je ve výstavbě stavba PPO v obci Němčice u Li-

tomyšle, kde se dokončuje suchá nádrž nad obcí, a úprava a zkapa-
citnění toku pod tímto vodním dílem protékajícím obcí. Homogenní 
hráz s jílocementovou těsnicí clonou v podloží má výšku 9,4 m 
a délku přes 75 m. Retenční prostor nádrže o objemu více jak 100 
tis. m3 umožňuje transformaci povodňové vlny na průtok cca 2,5 m3/s. 
Úprava a zkapacitnnění vodního toku na limitní průtok je prováděno 
v celkové délce 857 m. Stavba je v nákladu 31 mil. Kč a bude dokon-
čena v letošním roce.

Lesy České republiky, s.p.
Odbor vodního hospodářství

VN Osvětimany: Již při vypouštění nádrže se začal provádět staveb-
ně technický průzkum konstrukcí

VN Osvětimany: První rok po rekonstrukci

VN Osvětimany: Panoramatický pohled do nádržného prostoru 
v době výstavby

PPO Němčice: Násyp zemní hráze již na výšce 8,9 m

PPO Němčice: Finální úpravy obslužné komunikace na hrázi PPO Němčice: Provádění těsnicí cemento-jílové clony v podloží 
hráze suché nádrže
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Slovo úvodem

Dámy a pánové, vážení kolegové a čtenáři,
tento úvodník píši na začátku května krátce po vzletu na palubě letadla do Španělska. Mám místo u okénka, tak mám pří-
ležitost se na naši krajinu podívat pěkně z výšky. Letím za denního světla, takže to, co na ní svítí nejvíce, je sytě žlutá barva 
řepky. Na první pohled to vypadá i celkem hezky, na ten druhý si už člověk musí uvědomit souvislosti, jaké to má. Způsob, 
jakým je tato plodina na zemědělské půdě pěstována, tedy v podstatě průmyslová zemědělská výroba, je nutno označit při-
nejmenším za krátkozraký. Vše je podřízeno okamžitému zisku a samotná půda, na které je řepka pěstována, se krčí někde 
v pozadí. Nadužívání chemických prostředků a hnojiv totiž způsobuje velmi rychlou degradaci půdy, která tak ztrácí své 
vlastnosti, které bychom měli mít vždy na paměti. Jedná se konkrétně o schopnost zadržovat vodu. Mimo to nelze pominout 
kontaminaci podzemních vod.

Již mi to připadá poněkud trapné, ale i tentokrát se nevyhnu tomu, abych nezmínil sucho. Byť k nám totiž byla zima, co se 
týče sněhové nadílky ve srovnání s předchozími roky, poměrně štědrá, je v naší krajině značně cítit nedostatek vody. Od února 
se celorepublikově pohybujeme z hlediska srážek pod normálem a nezbývá než doufat, že co nejdříve začne pořádně pršet. 
Vrátím-li se ale k řepce, musím podotknout, že to, co na jejím pěstování postrádám, je jakýkoli smysl pro udržitelnost. Vše je 
směřováno na okamžitý užitek: „a po nás potopa…“, tedy vlastně spíše sucho. Vím, tento úvodník vyznívá dosti pesimisticky, 
tak bych rád přidal něco alespoň trochu pozitivního. To, co jsem viděl z okénka letadla, bylo krásné. Nezbývá mi než věřit, že 
nám to krásné ještě dlouho vydrží. Musíme se o to ale všichni zasazovat všude tam, kde k tomu máme možnost.

V tomto čísle Krajinného inženýra přinášíme především velmi zajímavé postřehy kolegy Lubase, který se zabývá porovnáním 
současného stavu vybraných revitalizačních akcí se stavem po jejich dokončení. Článek doplňuje úvahou o tom, jak se z minula 
poučit, co je na těch revitalizacích pozitivní, tak i z toho, co se optikou dnešních revitalizačních aktivit ne zcela podařilo. Mimo 
to si dovolujeme zveřejnit výzvu týkající se historie rybníků v České republice. Toto číslo se Vám pravděpodobně dostává do 
rukou v době, kdy se koná konference Rybníky 2018. Jedná se o již čtvrtý ročník, i letos s potěšením konstatuji velký zájem 
o účast na této události, kde vedle poznatků získaných z přednesených příspěvků je neméně důležité i přímé osobní setkání 
s ostatními odborníky, kteří se tak či onak rybníky zabývají.

Jelikož toto číslo vychází na začátku léta, přeji Vám všem jeho co nejpříjemnější prožití.
(-vd-)

Rybníky – výzva
Rybníky patří do naší krajiny již po staletí. Za tu dobu se staly 
její integrální součástí, která ji mnohdy zásadně utváří. Jelikož 
jsou tato díla tak stará, chybí nám často informace o době jejich 
založení. Na pracovišti Katedry hydromeliorací a krajinného 

inženýrství (Fakulta stavební ČVUT) se ve spolupráci s kolegy 
z Univerzity Palackého v Olomouci, Výzkumného ústavu Silva 
Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví a Výzkumného 
ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka dlouhodobě za-
býváme historií rybníků – jak těch, které se dochovaly do 
současnosti, tak těch, které v minulosti z nějakého důvodu 
zanikly. Jsme si vědomi, že s ohledem na jejich počet nemáme 
kapacitu se zabývat všemi jednotlivými rybníky na území České 
republiky. Z toho důvodu se většinou zabýváme omezenými 
oblastmi a nadto musíme využívat mapových podkladů s tím, 
že v terénu jsme schopni vidět pouze jejich zlomek. 

Přístupy, které v rámci výzkumu historických rybníků apli-
kujeme, zahrnují především analýzy starých map, v relativně 
omezené míře však využíváme i další historické materiály. Prá-
ce s těmito podklady je velmi zdlouhavá a náročná, jsme proto 
vděčni za jakoukoli informaci, která by nám v této činnosti 
pomohla. Dovolujeme si tedy všechny naše čtenáře a přízniv-
ce vyzvat k zasílání informací o historických rybnících, které 
jsou jim nějakým způsobem blízké, či o kterých mají nějaké 
zajímavé informace. Zejména nás zajímá období či rok založe-
ní, havárie, které se na rybnících v minulosti odehrály, údaje 
o obnově, skeny starých map i další zajímavosti. Budeme rádi, 
pokud připojíte i zdroj informace. 

Slibujeme, že si získané informace nenecháme pro sebe 
a že je poskytneme veřejnosti prostřednictvím internetových 
stránek, které nejen pro tento účel připravujeme. Informace 
případně doplněné fotografií nám můžete zasílat na e-mailovou 
adresu konferencerybniky@gmail.com. Do předmětu, prosíme, 
uveďte heslo NASERYBNIKY, abychom e-maily mohli automa-
ticky třídit. Všem přispěvatelům předem děkujeme.

(-vd-)

Rybník Vavřinec patří mezi ty větší, u něho rok založení zná-
me. Založen byl již roku 1472. I u tohoto rybníka však uvítáme 
jakékoli historické zajímavosti
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Rekreace a ochrana přírody – s přírodou 
ruku v ruce!

Rekreace a ochrana přírody – s přírodou ruku v ruce! (Public 
recreation and landscape protection – with nature hand in 
hand!) byl název konference, kterou uspořádala Česká spo-
lečnost krajinných inženýrů s Ústavem inženýrských staveb, 
tvorby a ochrany krajiny Lesnické a dřevařské fakulty Men-
delovy univerzity v Brně ve spolupráci s  Českou bioklima-
tologickou společností, AOPK ČR – Správou CHKO Moravský 
kras, Správou Krkonošského národního parku, Správou jeskyní 
ČR a Nadací Partnerství za finanční podpory Jihomoravského 
kraje a Lesů České republiky, s.p.

Nad konferencí převzali osobní záštitu pan prof. Dr. Ing. 
Libor Jankovský, děkan Lesnické a dřevařské fakulty MENDE-
LU, pan Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí ČR 
v demisi, pan Ing. Jiří Milek, ministr zemědělství ČR v demisi, 
a pan JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje. 

Konference se uskutečnila ve dnech 2. až 4. května 2018 
v kongresovém sále zámku ve Křtinách, kde si přes 100 účast-
níků vyslechlo celkem 15 příspěvků k dané problematice. 
Konference vyvrcholila první den exkurzí do jeskyní v Mo-
ravském krasu a exkurzí s výkladem do chrámu ve Křtinách, 

vystoupením trubačů ŠLP ML Křtiny a druhý den exkurzí do 
Muzea nové generace v zámku ve Žďáru nad Sázavou a do 
centra Eden.

Průběh konference
Na úvodní vystoupení prof. Dr. Ing. Libora Jankovského navá-
zal krátkým proslovem doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D., ve kterém 
také přivítal účastníky a představil jednoho z hlavních organi-
zátorů konference, Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany 
krajiny. Poděkoval všem účastníkům za příspěvky do sborníku 
a osobní účast na konferenci, poděkoval i všem sponzorům 
a podporovatelům konference. Posléze se ujal vedení celé 
dopolední sekce. Účastníci konference přijeli nejen z České 
republiky, Slovenska, ale i například z Polska, z Itálie, Ugandy. 

Náplní odpoledního programu byly i tematické terénní ex-
kurze a přednáška – jedna z exkurzí byla vedena do Ostrova 
u Macochy do jeskyně Balcarka a do Císařské jeskyně, kde 
byla představena speleoterapie. Zajímavá přednáška proběh-
la na zámku ve Křtinách, ve které se pan Ing. Michal Skalka, 
pracovník Správy Krkonošského národního parku, Zaměřil 
na správnou interpretaci místního dědictví. Předvedl prak-
tické příklady toho, jak by to být mělo a nemělo vypadat. Na 
přednášku navazovala návštěva kostela Jména Panny Marie 
s odborným výkladem. Po prohlídce kostela a kostnice mohli 

účastníci konference vyslechnout vystou-
pení trubačů Školního lesního podniku 
Masarykův les Křtiny. Druhý den byl 
konferenční program věnován návštěvě 
Muzea nové generace, moderní interak-
tivní expozice, a prohlídce okolí kostela 
svatého Jana Nepomuckého s výkladem. 
Konference byla ukončena návštěvou 
centra Eden v Bystřici nad Pernštejnem, 
zábavního a vzdělávacího parku.

Poděkování: Za finanční a nefinanční 
podporu konferenci děkujeme Jihomorav-
skému kraji, státnímu podniku Lesy České 
republiky, společnosti Paměť krajiny, s.r.o. 
a společnosti FS Bohemia, s.r.o.

Jitka Fialová
Ústav inženýrských staveb, tvorby 

a ochrany krajiny
Lesnická a dřevařská fakulta
Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 3
613 00 Brno

jitka.fialova@mendelu.cz
Účastníci exkurze do kostela Jména Panny Marie 

Revitalizace na Podblanicku z pohledu 
času a hydromorfologie
Jako student ČVUT se zájmem o úpravy a revitalizace toků, pod 
vedením vysokoškolského učitele a dnešního předsedy ČSKI 
Ing. Adama Vokurky Ph.D., jsem v roce 2004 se skupinou spo-
lužáků vyrazil na jednodenní exkurzi na tehdy nejaktuálnější 
revitalizace v okolí legendami opředené hory Blaník. Nezastí-
rám, že jsem si tehdy představoval, jak se v brzké době začnou 
revitalizovat i souvislejší úseky potoků a velké řeky, z čehož mě 
následující praxe brzy vyvedla. S ohledem na to, že jsem se na 
Podblanicku dále zabydlel, měl jsem možnost tyto lokality na-
vštívit následně ještě několikrát, a protože je v současné době 
období, kdy se pomalu blíží jejich „plnoletost“, rozhodl jsem 
se v letošní zimě lokality znovu podrobněji projít a vyhodnotit 
jejich dosavadní vývoj, zejména z hlediska vývoje morfologie 
koryt toků a navazujících mokřadních ekosystémů tvořených 
zejména vybudovanými tůněmi různé velikosti. Je vždy zajíma-
vé pozorovat vývoj revitalizací toků po jejich realizaci a poučit 
se z nezdarů nebo naopak inspirovat z úspěchů, které mnohdy 
u těchto „staveb“ vznikají následně i nad rámec předpokladů 
a očekávání.

U všech třech níže popsaných revitalizací potoků (obr. 1) byla 
zvolena obdobná koncepce řešení, zjevně s ohledem na maxi-
malizaci podpory z dotačního programu revitalizace říčních 
systémů, v podobě kombinace realizace malé vodní nádrže 
a revitalizace navazujícího úseku toku nad nebo pod nádrží.

Obr. 1. Přehledná mapa zájmových lokalit



vh 6/201838

První ze zájmových lokalit je v minulosti hojně medializovaná 
revitalizace Volaveckého potoka, jejíž součástí byla také obnova 
vodní nádrže Na Hrbě. Lokalita se nachází u obce Pravonín 
na východ od Velkého Blaníku. Revitalizován byl upravený 
(meliorovaný) tok v původní délce 364 m, který byl revitalizací 
prodloužen na 540 m. Záměr byl realizován v roce 2000–2001. 
V rámci revitalizace bylo vytvořeno silně meandrující koryto 
s koeficientem meandrovitosti ~1,5. Lze předpokládat, že tako-
váto meandrovitost v této kopcovité krajině není zcela přirozená. 
Na druhou stranu v kombinaci s malou kapacitou koryta a vy-
tvořením soustavy tůní došlo po realizaci k rychlému zvýšení 
hladiny podzemní vody a vytvoření zamokření v rozsahu mean-
drového pásu a velké části údolnice, což lze jednoznačně označit 
za naplnění jednoho z hlavních cílů revitalizací obdobných 
drobných toků a jejich niv. Z hlediska morfologie toku bylo od 
počátku jasné, že koryto nebude mít příliš možností pro budoucí 
vývoj. V rámci projektu byl zvolen z dnešního pohledu konzer-
vativní přístup v opevnění koryta toku a návrhu stability. Koryto 
bylo i přes jeho malou návrhovou hloubku a malou kapacitu sou-
visle opevněno kamenným pohozem s poměrně velkou zrnitostí 
(jednotlivé kameny odhadem i přes 20 cm), což neumožnilo ani 
po 18 letech prakticky žádný vývoj a vytvoření morfologických 
prvků v podobě tůní, břehových nátrží nebo brodových úseků, 
které by vytvořily nové prostory pro život vodních organismů. 
Při prohlídce uskutečněné v prosinci 2017 bylo zjevné, že na 
revitalizované koryto má velmi negativní vliv výše vybudovaný 
rybník Na Hrbě, respektive management, který je na něm uplat-
ňován. Rybník je pravidelně vypouštěn za účelem slovení rybí 
obsádky (pravděpodobně je i silně zarybněn), čímž se do toku 
dostává velké množství jemnozrnných splavenin (bahna) a horní 
třetina revitalizace je z tohoto důvodu prakticky celá zane-
sená a znehodnocena. 
Tento poznatek je ur-
čitě důležitý z hlediska 
realizace podobných 
akcí, kdy by zjevně bylo 
vhodné pod rybníkem 
navrhnout navazující 
usazovací zdrž nebo tůň, 
tak aby se splaveniny 
nedostávaly do revita-
lizovaného úseku toku 
a byly alespoň částečně 
zachyceny hned pod 
nádrží. Přestože na ko-
rytě doposud nedošlo 
k žádnému morfologic-
kému vývoji, přece jen 
se v tomto směru blýská 
na lepší časy. Pozitiv-
ní roli v tom sehrávají 
dnes již vzrostlé stromy 
vysázené v rámci reali-

zace záměru. Některé polámané větve a části kmenů stromů, 
zřejmě popadané při větrných kalamitách v roce 2017, začínají 
vytvářet lokální překážky v proudu a vzdouvají nebo usměrňují 
vodu v korytě. Lze tedy očekávat, že do budoucna dojde vlivem 
vegetace k odklonění vody z hlavního koryta a k postupnému 
vytváření morfologických změn, respektive koryta v nové, již ne-
zpevněné trase. Významným prvkem revitalizace jsou již z velké 
části zazemněné a zarostlé tůně, které nadále působí pozitivně 
jako klíčová prameniště a mokřady v lokalitě, nicméně již zřej-
mě nefungují jako biotop pro rozmnožování obojživelníků. Za 
zmínku k této revitalizaci stojí i to, že ani po 18 letech nebyly ze 
stromů odstraněny plastové chráničky proti okusu dřevin, což 
částečně škodí jinak dobrému dojmu z této revitalizační akce.

Druhou lokalitou, kterou jsem měl možnost navštívit v roce 
2004, tedy přímo v době realizace, byla revitalizace Slupského 
potoka, ležící jižně od obce Neustupov. Součástí akce byla také 
výstavba Podvršského rybníka o velikosti cca 0,7 ha, který leží 
v dolní třetině revitalizované části toku, a několik i poměrně 
velkých tůní. Celková délka úpravy toku a nivy činila zajímavých 
700 m. Stejně jako v případě Volaveckého potoka byl potok vý-
razně opevněn – i velkými kameny. Koryto tak dnes nevykazuje 
prakticky žádné změny ve své trase, nicméně s ohledem na 
poměrně velký podélný sklon dosahující průměrně cca 3,8 % 
a s ohledem na vytvořenou členitost při realizaci působí koryto 
poměrně přirozeným dojmem. Do značné míry tomu napomáhá 
i splaveninový režim, kdy se přece jen na dně vytvářejí dílčí 
nánosy písčitého sedimentu nebo bahnité nánosy v úsecích 
s nižším podélným sklonem. V této souvislosti stojí za to zmínit, 
že na nátoku do revitalizace byla provedena sedimentační zdrž, 
která viditelně v minulosti zachytila část nesených splavenin 
a vytvořil se v jejím prostoru zajímavý mokřad. Domnívám se 

Revitalizace Volaveckého potoka v roce 2004, cca 4 roky po 
realizaci

Celkový pohled na nivu Volaveckého potoka v prosinci 2017

Revitalizace Slupského potoka 
v roce 2004 při realizaci

Přibližně stejné místo v únoru 2018
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ale, že je to na úkor samotné revitalizace níže, které by případné 
splaveniny usazené ve dně spíše pomohly k dotváření morfologie 
koryta a k vytvoření přirozeného dnového substrátu. Ve spodní 
části revitalizace, pod rybníkem, napomáhá zvýšení členitosti 
toku vegetace, zejména poléhavé vrby, které se zakořenily přímo 
v korytě a přehrazením toku vytvořily hlubší vzduté úseky. Toto 
je zajímavý námět opatření, které by šlo využít pro opevněné 
toky i k jejich renaturaci, a to v poměrně krátkém časovém 
horizontu (samozřejmě v územích, kde není požadavek na zacho-
vání kapacity koryta). Revitalizační tůně u této akce nevykazují 
takovou míru zazemnění, byť i zde tyto procesy probíhají. Může 
za to zřejmě jejich výrazně větší velikost a také jejich zastínění 
již poměrně vzrostlými výsadbami listnatých dřevin, které brá-
ní zarůstání. Dílčí menší tůně, které zůstaly osluněné, jsou již 
prakticky celé zarostlé vegetací. Překvapující je velmi špatný 
technický stav konstrukcí, zejména bezpečnostního přelivu 
rybníku a příčného prahu na začátku revitalizovaného úseku. 
Zjevně za to může špatná technologická kázeň při provádění zdě-
ných konstrukcí při realizaci stavby a u bezpečnostního přelivu 
také následná nedostatečná (respektive zřejmě žádná) údržba.

Třetí a poslední představenou akcí je revitalizace potoka Bro-
dec u Načeradce v délce cca 200 m, realizovaná v roce 2002–2003. 
Pod revitalizací byla v rámci této akce vybudována MVN Nače-
radec o velikosti zhruba 1,6 ha. Přestože zde byl s ohledem na 
vyšší vodnatost toku asi největší potenciál k provedení opravdu 
zajímavé revitalizaci, myslím, že již v době po realizaci bylo 
zřejmé, že se v podstatě jedná o obdobu původního koryta, které 
se od původního přímého koryta lišilo pouze rozvlněním trasy 
poměrně pravidelnými oblouky. Opevnění bylo provedeno prak-
ticky souvislým kamenným pohozem, který je v současné době 
částečně přerostlý bylinnou vegetací a je tak patrný pouze v patě 
břehu. Oproti předchozím dvěma akcím jsem u této revitalizace 
byl opravdu až po 14 letech, takže jsem byl zvědavý, jestli se 
přece jen koryto částečně nevyvíjí právě s ohledem na některé 
povodně, proběhlé v posledních letech na Podblanicku. Bohužel 
musím konstatovat, že až na jednu drobnou nátrž zůstalo prak-
ticky ve stavu po dokončení. Morfologické procesy v korytě se 
prakticky nevyskytují, snad vyjma dnových splaveninových útva-
rů. S tím, jak nové koryto zůstalo na přibližně obdobné úrovni 
dna jako koryto původní, nedošlo v nivě k žádnému znatelnému 
zamokření a není patrné ani zvýšení hladiny podzemní vody 
vyjma několika tůní zbudovaných v rámci záměru v původní 
trase koryta (to bylo zřejmě ale žádoucí s ohledem na zeměděl-
ské využití navazujících pozemků). Největší tůň, umístěná na 
nenápadném levobřežním přítoku, byla prakticky celá zanesená 
splaveninami a prakticky dnes již neexistuje. Zřetelně dobře 
plnila funkci sedimentační jímky před malou vodní nádrží, což 
ale není na škodu s ohledem na zemědělské využití okolních 
pozemků. O trochu menší tůně v trase původního koryta zůstaly 
poměrně zachovalé, za což mohou souvislé výsadby podél koryta 
toku a zastínění tůní.

Ve své praxi se rád vracím na stavby, které jsem projektoval, 
podílel na jejich realizaci, případně jsem je mohl pouze vidět 

Revitalizace Brodce po realizaci 
v roce 2004

Přibližně stejný úsek v prosinci 2017 Jedna z tůní po cca 14 letech (priorita 1)

v jejich zárodku, jako to bylo u těchto revitalizací právě v roce 
2004. Revitalizace při tom nejsou typickou vodohospodářskou 
stavbou, která by měla nutně zůstat po dobu její životnosti 
v naprojektovaných parametrech beze změn. Je u ní v podstatě 
žádoucí další přirozený vývoj (samozřejmě v limitech daných 
územními podmínkami). I z tohoto pohledu je zajímavé se na 
místa revitalizovaných toků vracet a snažit se poučit nejen 
z jejich realizace, ale i dalšího vývoje, leckdy i hodně neoče-
kávaného. Z pohledu těchto tří akcí lze říci, že byly navrženy 
a realizovány v souladu se znalostmi poplatnými době prvního 
desetiletí 21 století. Byla to tzv. 2. generace revitalizací, pro 
kterou bylo typické vytvoření nové trasy mimo původní koryto 
v poměrně jednoduchém a homogenním příčném profilu stejně 
tak jako vytvoření poměrně konstantního podélného sklonu bez 
modelování typických morfologických prvků přirozených koryt 
(brodů a tůní). Zároveň byla pro tuto dobu charakteristická 
snaha o maximální zajištění stability koryta v návrhových pa-
rametrech, tedy bez možnosti dalšího vývoje, což nemusí být 
ve finále až tak na škodu, protože kamenivo zvyšuje aktivní 
omočený obvod a samočisticí schopnost toku. Jak se pomalu 
začíná ukazovat, příroda si pravděpodobně nakonec najde sama 
cestičky, jak koryto alespoň částečně dotvářet, a to v podobě 
zarůstání koryta dřevinami (vrby), které dokáží koryto přehradit 
a vytvořit lokální vzdutí, případně vlivem popadaných větví či 
celých kmenů stromů usměrnit proud vody mimo koryto (princip 
„mrtvého“ dřeva v toku). Z pohledu dlouhodobého vývoje se tyto 
prvky začínají vytvářet u zmíněných revitalizací až po více než 
14 letech od realizace. Lze očekávat, že jejich další vývoj bude 
nadále pomalý. Využití „mrtvého“ dřeva a dřevěných struktur 
v toku přímo v rámci revitalizace je možným způsobem urych-
lení morfologických procesů a zároveň možným způsobem sta-
bilizace podélného sklonu toku tím nejpřirozenějším způsobem. 

Dalším typickým 
ukazatelem těchto re-
vitalizací je souvislá 
výsadba dřevin v rámci 
revitalizačního pásu. 
Zde by bylo s ohledem 
na biodiverzitu zjevně 
zajímavější aplikovat 
spíše skupinové nebo 
individuální výsadby 
s většími rozestupy tak, 
aby podél toku mohly 
vzniknout i nezalesněné 
a prosluněné biotopy 
s bylinným pokryvem, 
které by zvyšovaly biodi-
verzitu v území. Vhodné 
by bylo i případné do-
plnění o další manage-
ment těchto ploch (spá-
sání, sečení, narušování 
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ploch pojezdem mechanizace) tak, aby bylo bezlesí co nejdéle 
udrženo. Diskutabilní je výsadba podél tůní, kdy se na příkladu 
těchto tří revitalizací jednoznačně ukazuje, že zastínění může vý-
znamně prodloužit životnost tůní (tůně nezarůstají). Na druhou 
stranu, a to je zřejmě zásadnější, zastínění snižuje biodiverzitu 
a využitelnost tůní pro obojživelníky. Optimálním řešením by 
bylo nechat tůně z větší části osluněné bez výsadeb a zajistit 
jejich budoucí management v podobě periodické obnovy po cca 
5 až 10 letech podle velikosti tůně a rychlosti zarůstání (samo-
zřejmě je autorovi zřejmé, že je to velmi těžko v případě dotač-
ních akcí proveditelné, respektive prosazovatelné po vyplacení 
dotace). Jako další problémový prvek těchto tří revitalizací vní-
mám navazující rybníky vybudované v rámci jednotlivých akcí. 
Ani na jednom z rybníků nebyla patrná významnější vyvinutá 
litorální zóna, naopak bylo patrné využití rybníků pro rybářské 
hospodaření. Rybníky jsou nedílnou a pozitivní součástí naší 

krajiny, takže jejich realizace s ohledem na vodohospodářské 
a krajinotvorné funkce je jistě v pořádku. Škoda jen, že nebyly 
(nejsou) více sledovány i funkce ekologické, za což s největší 
pravděpodobností nemůže původní návrh, ale až následující 
reálný způsob využívání a hospodaření na nádržích.

Do budoucna bude jistě dále zajímavé sledovat vývoj těchto 
tří revitalizací a to, zda je dokáže příroda ještě více s plynoucím 
časem pohltit. Možným činitelem, který může naše drobné toky 
dále ovlivnit, je činnost bobra, který se i na Podblanicku začíná 
činit jako zdárný vodohospodář (např. Chotýšanka u Městečka).

Hlavním zdrojem informací pro tento článek byl web Agentury 
ochrany přírody a krajiny České republiky, regionálního pracoviště 
Střední Čechy http://strednicechy.ochranaprirody.cz.

Ing. Miroslav Lubas, ČSKI
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Opatření proti zmírnění sucha

Ministerstva zemědělství a životního prostředí informovala o pro-
gramech majících zmírnit následky sucha. Zde přinášíme krátký 
přehled.

Soubor programů Ministerstva zemědělství má omezovat následky 
sucha a nedostatku vody, je připravený do tří etap mezi lety 2016 až 
2033. Na první etapu půjde ze státního rozpočtu přibližně 14 miliard 
korun, investoři se budou podílet z vlastních prostředků 3,7 miliardy 
korun. Jde o tyto projekty:

Opatření proti suchu na polích MZe podpoří výstavbu závlah 
a kapkové závlahy

Proti suchu ve vodním hospodářství lze využít prostředků z pro-
gramů Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže. Jeho 
cílem je například výstavba nových a rekonstrukce stávajících rybníků 
nebo jejich odbahnění. Podpora opatření na drobných vodních tocích 
a malých vodních nádržích je určená na zlepšení jejich technického 
stavu, konkrétně například hrází nebo bezpečnostních přelivů. Je 
možné také podpořit opravu nebo odbahnění rybníků, a tím zvýšit 
schopnost krajiny zadržovat vodu. Program Podpora výstavby a tech-
nického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II také patří 
k opatřením pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku 
vody. Je určen obcím. Na přípravu a budování přehradních nádrží 
v regionech pravidelně postihovaných suchem půjde příspěvek půl 
miliardy korun (opatření Realizace vodního díla Skalička v povodí 
Bečvy a Příprava a realizace přehradních nádrží v regionech postiho-
vaných suchem a nedostatkem vodních zdrojů).

V lesích podporuje MZe ze svého rozpočtu výsadbu melioračních 
a zpevňujících dřevin, které zlepšují stav půdy, a tím i její schopnost 
zadržet vodu. V roce 2017 tak získali vlastníci lesů 160 milionů korun. 

Na boj se suchem využívá Česká republika i prostředky sdružené 
z národních a unijních zdrojů. Z nich je prostřednictvím Programu 
rozvoje venkova možné hradit například investice do zemědělských 
podniků, které zahrnují i pořízení nádrží na srážkové vody. Požádat je 
možné i o dotace na výstavbu retenčních nádrží a protierozní opatření 
na drobných vodních tocích v lesích.

Státní pozemkový úřad podporuje budování svodných příkopů, 
retenčních nádrží, revitalizace vodních toků, ochranných hrází, 
rybníků, úpravy vodních toků apod. Velmi často se jednotlivé typy 
opatření mezi sebou kombinují a vhodně se tak doplňují. 

Rybářské podniky mohou v Operačním programu Rybářství 
2014–2020 využít podporu na výstavbu, odbahnění nebo modernizaci 
malých rybníků. 

Ministerstvo životního prostředí připomíná, že odborníci i úřady 
upozorňují na nutnost šetřit s draze vyčištěnou a leckde už hůře do-
stupnou pitnou vodou, varují před napouštěním bazénů a volají po 
řešeních, která k závlaze zahrad, parků anebo k splachování využívají 
srážkovou vodu. Právě na takové systémy přispívá jak domácnostem, 
tak i městům a obcím MŽP. Pro majitele rodinných a bytových domů 
je určený dotační program Dešťovka. Městům a obcím posílá rezort na 
tzv. „velkou Dešťovku“ 1,8 miliardy z Operačního programu Životní 
prostředí. 

Dotační program Dešťovka podporuje tři základní systémy – nádrž 
na srážkovou vodu na zalévání zahrady, nádrž na srážkovou vodu 
k zalévání i splachování v domácnosti a systém na recyklaci odpadní 
vody z domácnosti.

Nejen domácnosti, ale také obce, školy, nemocnice, úřady, pří-
spěvkové a neziskové organizace mohou získat příspěvek na systém 
zachytávající srážkovou vodu a využívat ji například na zalévání či 
jako vodu užitkovou ve veřejných budovách. Peníze jim poskytuje 
ministerstvo z Operačního programu Životní prostředí.

Podle tiskových zpráv ministerstev zpracoval
Václav Stránský



www.aquaglobal.cz

tel./fax: +420 566 630 843
mobil: +420 602 727 230
e-mail: info@aquaglobal.cz

INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ
FILTRACE A ÚPRAVY VODY

Dodáváme špičkové 
izraelské produkty
a technologie pro 
filtraci a úpravu
průmyslových
a komunálních vod.

PRŮMYSLOVÁ
A KOMUNÁLNÍ 
FILTRACE VODY

Naše � ltrační zařízení 
a technologické celky 
pro � ltraci a úpravu 
vody spolehlivě 
pomáhají již ve více 
než 52 zemích světa.

Aqua Global s. r. o.
Brněnská 30,
591 01 Žďár n. Sáz.




