
5.–7. 11. Říční krajina. Konference. Praha. Info: www.koaliceproreky.cz.  
Více informací na straně 22.

20.–21. 11. Vodní toky 2018. Konference. Hotel Černigov, Hradec Králové.  
Info: www.vrv.cz.





JSME SPECIALISTÉ NA VODU  
JIŽ OD ROKU 1963
WATERA CZECH JE SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SKUPINY  
S VLASTNÍMI VÝROBNÍMI KAPACITAMI. SVÝM ZÁKAZ-
NÍKŮM NABÍZÍME VÍCE NEŽ 50 LET ZKUŠENOSTÍ  
A KNOW-HOW V OBLASTI ÚPRAVY VODY.

WATERA Czech spol. s r.o.
K Šancím 50, 163 00 Praha 6

Tel.: 235 300 604  
E-mail: czech@watera.com 

www.watera.com

 PLNĚ AUTOMATICKÁ

 SPOLEHLIVÁ

 ÚSPORNÝ PROVOZ

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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Když se to s…, tak se to s…

V den, kdy tzv. podepisujeme číslo a posíláme ho elektronicky do 
tiskárny, mám mobil na uchu a oči na monitoru počítače. Při uzávěrce 
tohoto čísla mi nejdříve ráno přestalo jít 
připojení k síti. U operátora mě ujistili, 
že prý se budou snažit opravit závadu co 
nejdříve. Je podvečer a pořád nic. Jediné 
připojení s okolním světem pro mě před-
stavoval mobil. Naštěstí i se mi ten starý 
před pár dny… no porouchal,  tak  jsem 
si musel pořídit jiný, který data přenáší 
snad rychleji než naše pevné připojení. 
Píšu naštěstí,  protože pokud bych měl 
onoho předchozího stařečka mezi mobily, 
tak bych se na okolní síť nemohl žádným 
jiným  způsobem připojit. Neumím  si 
představit, jak bychom číslo dokončili.
To nebyla  jediná morová  rána,  která 

mě dnes  potkala.  Začal  jsem dělat  na 
notebooku, který lze k mobilu připojit. Po 
chvíli mi zmodrala obrazovka a na ní bylo jen napsáno:  „operation 
system  is not detected“. Volal  jsem našemu počítačovému mágovi 
a ten mi sdělil, že s hodně velkou pravděpodobností  „odešel disk“, 
že musím notebook přivézt a že pak se uvidí … Vzhledem k tomu, že 
nás dělí vzdálenost přes sto kilometrů, tak jsem vytáhl dalšího starce. 
Snad desetiletého notebooka a to už je opravdu metuzalémský věk 
v této branži. S napětím jsem ho po letech zapnul… No a on opravdu 

fungoval! Zázrak! Pokud by  tomu  tak nebylo,  opravdu nevím,  jak 
bychom toto číslo dodělali.
Díky mému malému soukromému informačnímu blackoutu, jsem si 

uvědomil, v jakém spíše virtuálním, než skutečném světě žijeme, pracu-
jeme, jak jsme propojení, jak jsme zranitelní. Jak by svět vypadal, pokud 
by se opravdu civilizace propadla o několik desítek let zpět? Třeba jen 
na pár dní? Přestala by z kohoutku téci voda, být odváděny splašky. 
K čemu by byly lidem ve městech zásoby jídla, když by si neměli kde 
uvařit brambory, ohřát polívku z pytlíku? Mnozí by měli problém otevřít 
konzervu, protože i ty otvíráky jsou v nejedné domácnosti na elektriku. 

U nás na vesnici bychom to měli jedno-
dušší. Nechali jsme si (chci doufat, že jen 
z nostalgie, nikoliv prozřetelně) kamna.  
Ale  jak dlouho bychom takto vydrželi? 
Sice asi déle než lidé ve městech, která 
jsou stále více SMART, ale…
V září byla spuštěna v Praze ústřední 

čistírna.  Je  to  vymakané  dílo,  hodné 
obdivu. Napíšeme o něm příště více. Při 
prohlídce čistírny  jsem si uvědomoval, 
jak  ohromný kus  cesty  k automatizaci 
(a tedy  k odosobnění)  i v tak  obyčejné 
oblasti, jako je čištění, společnost urazila. 
Od  šoufku  až k  sofistikovaným postu-
pům, jak je zřejmé z fotografie.
Bez regulace a řízení se snad už žádná 

činnost neobejde. K tomu je třeba síť; po-
kud by se zhroutila, nutně by se ke slovu přihlásila entropie  a její dítě 
chaos. Na druhou stranu už v Bibli je psáno, že protivenství jsou od 
toho, aby byla překonávána!  Bylo to i krédem Leonarda da Vinciho. 
Přejme si, abychom i nadále měli dostatek invence k překonávání. 
Abychom nad problémy vítězili a aby ta vítězství nebyla vítězstvími 
Pyrrhovými.

Ing. Václav Stránský
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Prehľad využitia 
aktivovaných sorbentov 
na báze uhlíka získaných 
z poľnohospodárskeho 
odpadu pri odstraňovaní 
ťažkých kovov 
z odpadových vôd
Lucia Nemček, Ingrid Hagarová

Súhrn
Odstraňovaniu ťažkých kovov z priemyselných odpadových vôd je 
v súčasnosti venovaná značná pozornosť. Obavy vyvoláva najmä 
ich potenciálna toxicita, nerozložiteľnosť a sklon hromadiť sa v po-
travových reťazcoch, kde po prekročení hraničnej koncentrácie 
môžu poškodzovať životné funkcie živých organizmov. V snahe 
zabrániť kovovým kontaminatom prieniku do prírodného pros-
tredia bolo za posledné desaťročia navrhnutých mnoho postupov. 
K vysoko efektívnym patrí biosorpcia vyznačujúca sa niekoľkými 
zásadnými prednosťami v porovnaní s konvenčnými technikami, 
akými sú iónovo-výmenné postupy, chemické zrážanie, reverzná 
osmóza alebo elektrodialýza. Nízke finančné náklady, ľahká dostup-
nosť adsorbentov vo veľkom množstve, jednoduchosť operačných 
postupov, minimalizácia tvorby kalov a schopnosť regenerácie 
adsorbentov predurčujú túto techniku pre široké použitie v oblasti 
čistenia odpadových vôd. Na rýchlosť a účinnosť adsorpcie pôsobia 
zmeny v kľúčových parametroch, akými sú pH, koncentrácia kovu, 
množstvo adsorbentu, teplota a kontaktný čas. Okrem živej aj ne-
živej biomasy voľne dostupnej v prírode a odpadu z priemyslu, je 
zaujímavou alternatívou ku konvenčným adsorbentom poľnohospo-
dársky odpad. Jeho použitie prináša dvojitý úžitok bez dodatočných 
nákladov, a to úpravu vody a vyriešenie problému s odpadom. Kar-
bonizáciou a následnou aktiváciou uhlíkatého materiálu môžu byť 
nepotrebné poľnohospodárske zvyšky premenené na aktívne uhlie, 
ktoré v súčastnosti predstavuje najpoužívanejší typ adsorbentu na 
odstraňovanie polutantov nielen z vodných zdrojov.

Kľúčové slová
aktívne uhlie – adsorbent – poľnohospodársky odpad – ťažké kovy – 
odpadové vody

Úvod
Čisteniu odpadových vôd pochádzajúcich z rozličných ľudských 
aktivít, z poľnohospodárskych prevádzok, ako aj z rôznych priemy-
selných závodov a iných objektov, je v súčasnosti venovaná značná 
pozornosť. Doposiaľ boli v tejto oblasti výskumu vynaložené nemalé 
sumy peňazí, a preto je efektívnosť nákladov jedným z hlavných kri-
térií zohľadňovaným pri čistení odpadových vôd. Biosorbent sa stáva 
„finančne zaujímavým“ ak je jeho výskyt v prírode značný, ak je ved-
ľajším produktom alebo odpadom v niektorom priemyselnom odvetví 
alebo ho možno ľahko pestovať produkujúc vysoké výnosy biomasy, 
pričom náklady vynaložené na jeho spracovanie by mali byť kompen-
zované zvýšenou sorpčnou kapacitou a náklady na jeho dopravu sú 
minimálne [1]. Pri procesných aplikáciách je dôležité brať do úvahy 
také fyzikálno-chemické a povrchové vlastnosti adsorbentu, akými 
sú elementárne zloženie, hustota, povrchové pH, plocha povrchu, 
typ a relatívna distribúcia povrchových funkčných skupín, tepelné 
vlastnosti, množstvo a celkový objem pórov a odolnosť voči široké-
mu spektru variabilných parametrov roztoku (akými sú teplota, pH, 
typ rozpúšťadla atď.). Okrem vlastností adsorbentu závisí adsorpčná 
kapacita aj od povahy a koncentrácie adsorbátu a vlastností roztoku.

Bežné metódy odstraňovania ťažkých kovov z odpadových vôd, 
akými sú chemické (spolu)zrážanie, iónovo-výmenné metódy, koa-
gulačné metódy, rôzne membránové technológie a elektrochemická 
úprava, častokrát vyžadujú vysoké kapitálové a prevádzkové náklady 

a neraz vedú k tvorbe druhotného odpadu, ktorý môže predstavovať 
vážne problémy pri jeho následnom spracovaní. Ako príklad možno 
uviesť veľké množstvo kalov, ktoré vznikajú pri zrážacích procesoch 
[2]. Preto sa pozornosť čoraz viac sústreďuje na využitie dostupných 
prírodných materiálov, akými sú aj vedľajšie poľnohospodárske pro-
dukty vrátane odpadu, ako na jeden z nových alternatívnych spôsobov 
úpravy vody. Experimentálny postup pri týchto procesoch je relatívne 
jednoduchý, eliminuje problém so vznikom kalu a počiatočné náklady 
v porovnaní so štandardnými metódami čistenia odpadových vôd sú 
výrazne nižšie [3, 4]. 

Poľnohospodársky odpad ako výhodný adsorbent
Poľnohospodársky a potravinový odpad tvoria vysokoobjemové ma-
teriály s nízkou ekonomickou hodnotou, náchylné na mikrobiálne 
znehodnotenie, čo obmedzuje ich využívanie. Prekážkou môžu byť aj 
právne obmedzenia, náklady na zber, sušenie, skladovanie a prepravu. 
Väčšinou sa tieto materiály používajú buď ako krmivo pre zvieratá, 
spaľovacie suroviny alebo končia na skládke, čo môže viesť k závaž-
ným environmentálnym problémom [5].

Základnými zložkami poľnohospodárskeho biologického odpadu sú 
celulóza, hemicelulóza, lignín, lipidy, bielkoviny, cukry, polysachari-
dy a pigmenty. Tieto zložky sú bohaté na funkčné skupiny, akými sú 
karboxylová skupina, hydroxylová skupina a aminoskupina, ktoré sú 
prítomné na ich povrchoch a majú schopnosť viazať ióny a molekuly 
sorbátu [6]. Pri viazaní kovov zohrávajú dôležitú úlohu práve kar-
boxylové skupiny. Medzi výhody použitia nepotrebnej poľnohospo-
dárskej biomasy na výrobu biosorbentov patrí predovšetkým vysoká 
dostupnosť, nízka cena, dobrá adsorpčná kapacita, ľahká chemická 
modifikácia, možnosť regenerácie a menší problém s likvidáciou po 
použití [7]. Nízke náklady a značná efektívnosť sorbentov priprave-
ných z bioodpadu predstavujú pozitíva, pre ktoré sa tieto typy materiá-
lov stávajú čoraz viac skúmanými a využívanými pre odstraňovanie 
rôznych kontaminantov z odpadových vôd [5].

Aktivácia
Biomateriál určený na sorpciu sa môže používať v surovom stave alebo 
po úprave aktiváciou, pričom účinnosť aktivovaných adsorbentov je 
obvykle vyššia. Úprava závisí od typu biomasy a druhu kontaminantu, 
ktorý chceme odstrániť [8]. Adsorbenty môžu byť aktivované rôznym 
spôsobom, pričom primárnym zámerom je získanie kryštalických 
častíc s veľkým povrchom a značne vyvinutou štruktúrou vnútor-
ných pórov zvyšujúcich adsorpčnú kapacitu sorbentu. Počas procesu 
aktivácie sa priestor medzi elementárnymi kryštálmi vyčistí odstrá-
nením málo usporiadaného voľne viazaného uhlíkatého materiálu. 
Adsorbčný materiál môžeme aktivovať fyzikálne alebo chemicky. Pri 
fyzikálnej aktivácii uhlíkatých látok sa požadované fyzikálne charak-
teristiky konečného produktu (aktívneho uhlia) dosahujú tepelným 
spracovaním prekurzora v prúde plynov, čo obvykle predstavuje 
dvojfázový proces. V prvom kroku sa uhlíkatý materiál rozkladá 
pyrolýzou na uhlie pri teplotách v rozmedzí od 400 do 900 °C (rôzne 
literárne zdroje uvádzajú rôznu teplotu), v inertnej atmosfére (zvy-
čajne sa používa dusík, prípadne argón). Počas procesu karbonizácie 
sa uhlíkatý materiál v podstate zbaví väčšiny neuhlíkových prvkov, 
ktoré odchádzajú v plynnom stave (H, O, a i.), dochádza k rozbitiu 
najmenej stabilných väzieb v jeho štruktúre [5, 9], pričom sa uvoľnené 
atómy uhlíka združujú do kryštálov a vzniká usporiadaná štruktúra. 
Po karbonizácii zostáva určité množstvo dechtu, ktorý sa usadzuje 
v póroch a upcháva ich. Odstraňuje sa buď vhodným rozpúšťadlom 
alebo zahrievaním v prúde inertného plynu. Takto pripravené uhlie je 
vo všeobecnosti mierne mikroporézne. Jeho ďalšie tepelné spracovanie 
za prítomnosti oxidujúcich plynov ako je CO2, vzduch, prehriata para 
prípadne ich zmes pri teplotách pohybujúcich sa od 600 do 1200 °C, 
slúži na odstránenie menej usporiadaného uhlíka a tvorbu dobre 
rozvinutej mikroporéznej štruktúry, čo vedie k zväčšeniu merného 
povrchu [5, 10]. Vďaka vysokému stupňu mikroporéznosti môže mať 
jeden gram aktívneho uhlia plochu viac ako 500–3000 m2 [11, 12]. 
Fyzikálna aktivácia je relatívne jednoduchý a finančne menej náklad-
ný proces, avšak aj zriedkavejšie využívaný vzhľadom k jeho nízkej 
účinnosti pri sorbovaní ťažkých kovov na povrch biosorbentu [13, 14].

Pri chemickej aktivácii sa na surovinu pôsobí dehydratačným činid-
lom (H3PO4, KOH, ZnCl2 alebo NaOH) a zahrievaním v plyne (ktorým 
je zvyčajne dusík) v teplotnom rozsahu 450–900 °C [15–17]. Chemická 
aktivácia býva uprednostňovaná pred fyzikálnou, keďže prebieha pri 
nižších teplotách a na aktiváciu materiálu je potrebný kratší čas [18]. 
Ďalším plusom je aj to, že stabilita takto pripraveného biosorbentu, 
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jeho sorpčná kapacita [19], ako aj celkový výnos chemickej aktivácie 
sú vyššie [10]. Chemickou úpravou dochádza k zmene takých vlast-
ností ako je iónovo-výmenná kapacita, vodivosť, hydrofilnosť alebo 
hydrofóbnosť celulózových materiálov.

Aktívne uhlie
Aktívne uhlie patrí k bežne používaným tuhým sorbentom využíva-
ných v rôznych aplikáciách [20]. Ako príklad možno uviesť odstraňo-
vanie zápachu, recykláciu rozpúšťadiel, odstránenie H2S alebo CS2, 
čistenie odpadového vzduchu, odfarbovanie, opätovné získavanie 
zlata, filtráciu, odstraňovanie oleja z kondenzátu, čistenie jadro-
vých plynov, čistenie komunálnych a priemyselných odpadových 
vôd, úpravu pitnej vody atď. [21, 22]. Adsorpcia na aktívne uhlie je 
považovaná za najlepšiu dostupnú technológiu na elimináciu biolo-
gicky neodbúrateľných a toxických organických zlúčenín z vodných 
roztokov [23]. Skvelé sorpčné vlastnosti aktívneho uhlia súvisia s vy-
tváraním komplexov s povrchovými skupinami obsahujúcimi kyslík 
[24], a to najmä karboxylovými, karbonylovými a fenolovými skupi-
nami. Je známe, že funkčné skupiny sú koncentrované na okrajoch 
grafénových vrstiev [25]. Niektorí autori poukazujú na skutočnosť, 
že distribúcia funkčných skupín na povrchu aktívneho uhlia závisí 
od veľkosti pórov [26]. Nerovnomerná distribúcia funkčných skupín 
a prítomnosť heteroatómov (zvyčajne O, N a S) vytvárajú heterogenitu 
povrchu [27]. 

Amfotérne správanie aktívneho uhlia je spôsobené prítomnosťou 
kyslých aj bázických povrchových miest [28]. Je považované za 
všestranný adsorbent vďaka svojim fyzikálnym vlastnostiam, akými 
sú veľký merný povrch a vysoká adsorpčná kapacita, pričom všetky 
tieto vlastnosti sú veľmi univerzálne [29]. Aktívne uhlie pripravené 
chemickou aktiváciou má taktiež značne otvorenú štruktúru pórov, 
ideálnu pre adsorpciu veľkých molekúl ako aj relatívne veľkých kovo-
vých iónov [18]. V prípade čistenia priemyselných odpadových vôd, 
kde má aktívne uhlie slúžiť práve na odstraňovanie ťažkých kovov, je 
častokrát potrebná jeho modifikácia s využitím rôznych chelatačných 
činidiel na zvýšenie jeho účinnosti, čo zvyšuje náklady vynaložené 
na jeho úpravu [30]. Hoci sú na trhu dostupné rôzne typy aktívneho 
uhlia, len veľmi málo z nich je selektívnych práve pre ťažké kovy 
[21]. Aj napriek tomu sa sorpcia na tuhých sorbentoch, a zvlášť na 
aktívnom uhlí, stáva bežne používaným postupom pri čistení rôznych 
typov vôd, odpadové nevynímajúc [31]. Výhodou je veľké množstvo 
použiteľných prekurzorových materiálov, ktoré sú lacné, neroztavia 
sa pri karbonizácii a majú vysoký obsah uhlíka. Takmer všetky typy 
využívanej biomasy však vyžadujú sušenie a chemickú úpravu, mi-
nimálne pôsobením kyseliny alebo zásady [32].

Ako už bolo uvedené vyššie, za schopnosť odstrániť ťažké kovy môže 
vytváranie komplexov alebo elektrostatické priťahovanie kovových 
iónov k rôznym povrchovým funkčným skupinám obsahujúcim pre-
dovšetkým kyslík [33]. V komerčne dostupnom aktívnom uhlí však 
tieto funkčné skupiny pokrývajú iba relatívne malú časť jeho povrchu 
[34], čo v prípade využitia v procese odstraňovania kovových katiónov 
vedie k snahe zvýšiť ich množstvo. 

Za účelom zvýšenia kapacity aktívneho uhlia na účinnú adsorpciu 
katiónov boli vypracované mnohé modifikácie. Môže ísť o chemickú, 
fyzikálnu alebo povrchovú úpravu [35]. Jednou z metód povrchovej 
modifikácie je použitie tenzidov (tzv. impregnácia), ktorá môže napo-
môcť výrazne zvýšiť kapacitu aktívneho uhlia pri adsorpcii ťažkých 
kovov, akými sú zinok, kadmium a chróm [36–39]. Mechanizmus 
zodpovedný za účinnejšiu adsorpciu ťažkých kovov aktívnym uhlím 
impregnovaným tenzidmi v porovnaní s nemodifikovaným uhlím 
však doposiaľ nie je dostatočne vysvetlený [36].

Kyslé funkčné skupiny zachytávajú ióny ťažkých kovov hlavne 
adsorpciou [33, 40, 41]. Z tohto dôvodu sa mnohí výskumníci snažia 
zvýšiť celkové množstvo povrchových funkčných skupín a zvýšiť 
povrchový náboj pri adsorpcii katiónov ťažkých kovov [34, 41].

Najbežnejšími prekurzorovými materiálmi používanými pri ko-
merčnej výrobe aktívneho uhlia sú drevo, antracitové a bituminózne 
uhlie, hnedé uhlie, rašelina a niektoré poľnohospodárske odpadové 
materiály ako orechové škrupiny, lusky a plevy (napr. z ryže, arašidov, 
kukurice, kávy), ovocné kôstky (napr. z olív, čerešní, marhúľ), semená 
(napr. z hrozna, repky), zvyšky olejnatých semien po odstránení oleja 
(napr. z repky, olív), ale aj vylisovaná cukrová trstina alebo vreteno 
kukuričného klasu [42–44]. Najbežnejšie komerčné aktívne uhlie je 
dostupné vo forme prášku alebo granúl. Práškové aktívne uhlie ponú-
ka väčšiu adsorpčnú plochu a je lacnejšie, je však náročnejšie na ná-
slednú separáciu po použití. Granulované aktívne uhlie je považované 

za univerzálnejšie [45] z dôvodu lepšej regenerácie a jednoduchšieho 
využitia v adsorpčných kolónových aplikáciách.

Ako bolo opísané na príklade Cd(II) iónov [35], impregnácia gra-
nulovaného aktívneho uhlia aniónovými tenzidmi vedie k zvýšeniu 
počtu aktívnych miest schopných viazať kovové ióny a dochádza 
k zníženiu celkovej kyslosti a zvýšeniu celkovej zásaditosti takto 
upravného sorpčného materiálu. Tento výsledok poukazuje na sku-
točnosť, že aniónové povrchovo aktívne látky dokážu efektívne pokryť 
povrch čistého granulovaného aktívneho uhlia s obsahom kyslých, 
najmä karboxylových skupín, kedy „hlavy“ tenzidov prevezmú funk-
ciu hlavných funkčných skupín. Keďže vo vodných roztokoch môže 
dochádzať k disociácii aniónových tenzidov, väzba protónov na ich 
hydrofilné „hlavy“ vedie k zvýšeniu celkovej zásaditosti granulova-
ného aktívneho uhlia.

V snahe komplexne pochopiť štruktúru povrchu aktívneho uhlia sú 
využívané rôzne analytické metódy, avšak získané údaje sú častokrát 
zdrojom nejednoznačných informácií a interpretácií. Tento paradox 
naznačuje, že hoci by sa na analýzu povrchov aktívneho uhlia mali 
aplikovať moderné a výkonné analytické metódy, výsledky by mali 
byť interpretované s určitou opatrnosťou, berúc do úvahy extrémne 
zložité vlastnosti aktívneho uhlia. Spomenúť možno veľký merný 
povrch vyplývajúci zo zložitej štruktúry pórov, významné rozdiely 
vo fyzikálno-chemických parametroch medzi heterogénnymi po-
vrchovými plochami, výskyt čiastočnej delokalizácie π-elektrónov 
a schopnosť určitých povrchových miest reagovať s vodou a inými 
rozpúšťadlami. Každá analytická metóda v prípade aktívneho uhlia 
poskytuje len čiastočné informácie o stave povrchu, preto je v tomto 
prípade korelácia získaných výsledkov nevyhnutnosťou [46].

Surový vs. aktivovaný adsorbent
Hlavným cieľom úpravy surových adsorbentov je zlepšenie ich ad-
sorpčnej kapacity. Ako už bolo uvedené, vedľajšie poľnohospodárske 
produkty môžu byť použité ako adsorbent pre ťažké kovy po che-
mickej modifikácii alebo po zahriatí a ich premene na aktívne uhlie. 
Značná spotreba energie a chemikálií vedie k navyšovaniu nákladov 
kvôli ktorému je podľa niektorých autorov používanie aktívneho 
uhlia nevhodné pre rozvojové krajiny [2, 47]. Hoci jeho cena za po-
sledné roky klesla, najlacnejšia varianta bežne používaná pri čistení 
priemyselných odpadových vôd sa stále pohybuje okolo hodnoty 1 
eura za kg. Babel a Kurniawan [4] však vo svojej práci poukazujú na 
to, že zvýšená adsorpčná kapacita adsorbentov po ich úprave môže 
kompenzovať náklady vynaložené na ich úpravu.

Štúdie porovnávajúce účinnosť odstraňovania ťažkých kovov 
z vodných roztokov s použitím surových a aktivovaných adsorbentov 
potvrdzujú, že aktivácia má významný vplyv na konečný biosorpčný 
proces. Pre pochopenie mechanizmu viazania kovových iónov na 
biomasu a poskytnutie informácií o chemickom zložení použitých 
materiálov býva povrch surového aj aktivovaného materiálu analy-
zovaný pred aj po biosorpcii kovových iónov. 

Taha a kol. [48] vo svojej práci porovnával vlastnosti surových a fy-
zikálno-chemicky aktivovaných mandľových škrupín. Analýza FTIR 
preukázala, že surový materiál pozostával z niekoľkých funkčných 
skupín, medzi ktorými boli amíny, hydroxylové skupiny, aldehydy, rôz-
ne nenasýtené uhľovodíky, karbonylové zlúčeniny, fosfáty a sulfonáty, 
zatiaľ čo spektrum aktivovaného materiálu bolo relatívne jednoduché. 
SEM analýza surových mandľových škrupín poukázala na drsný povrch 
s nekompaktnou štruktúrou. Je zrejmé, že surový aj aktivovaný materiál 
pozostáva z nepravidelných a poréznych častíc, najmä z makropórov 
s veľkou povrchovou plochou, v dôsledku čoho vznikajú vhodné pod-
mienky na adsorpciu kovových iónov do týchto pórov. Značný počet 
pórov s rôznou štruktúrou sa vytvoril v dôsledku chemickej aktivácie 
lignocelulózovej mandľovej škrupiny kyselinou fosforečnou. Pôsobenie 
H3PO4 vyvoláva napučiavanie materiálu, čo je spojené s otváraním 
povrchovej štruktúry a tvorbou pórov. Kyselina fosforečná je totiž silné 
dehydratačné činidlo urýchľujúce štiepenie väzieb, čo vedie k rýchlej 
tvorbe prchavých látok už pri teplote pod 300 °C a vytváraniu nových 
priestorov pre póry. Tiež možno pozorovať, že povrch aktivovaného 
materiálu obsahuje veľa rýh, trhlín a prasklín. K vývinu makropórov 
dochádza aj hlboko vo vnútri povrchu, čo dokazuje, že zvolený pre-
kurzorový materiál a spôsob aktivácie sú na tento účel naozaj vhodné. 

Jimoh a kol. [49] použili na odstránenie Cd(II) iónov z vodného 
roztoku aktívne uhlie pripravené zo škrupiny bambuckého orecha (Vi-
tellaria paradoxa) pôsobením kyseliny fosforečnej. Aj v tejto práci boli 
analyzované a následne porovnávané fyzikálne a chemické vlastnosti 
surového a aktivovaného materiálu. SEM analýza surového materiálu 
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opäť poukázala na drsný povrch s nepatrný-
mi mikropórmi. Chemická aktivácia viedla 
k vzniku pórovitej štruktúry a otvoreniu 
pórov na povrchu aktivovaného materiálu. 
Po adsorpcii Cd(II) iónov došlo k zmenšeniu 
veľkosti pórov v porovnaní s ich veľkosťou 
pred adsorpciou. TEM analýzou sa zistilo, že 
vnútorná veľkosť pórov aktivovaného mate-
riálu bola asi päťnásobne väčšia v porovnaní 
so surovým materiálom; toto zväčšenie je 
pripisované karbonizácii v prítomnosti ky-
seliny. Zmenšenie veľkosti pórov adsorbentu 
po adsorpcii je dôkazom toho, že Cd(II) ióny 
obsadzujú práve priestory v novovzniknutých 
póroch adsorbentu.

Optimálne podmienky
Počiatočná koncentrácia kovu je jedným 
z hlavných faktorov ovplyvňujúcich účin-
nosť celého procesu [50]. Tento parameter je 
súčasťou každej práce zaoberajúcej sa prob-
lematikou sorpcie, keďže odpadové vody sú 
kontaminované kovovými iónmi v rôznych 
koncentráciách [51]. Mnohé štúdie potvrdili 
nižšiu účinnosť sorpcie pri vysokých koncen-
tráciách kovu v roztoku. Tento pokles je spô-
sobený skutočnosťou, že všetky adsorbenty 
majú určitý počet aktívnych miest, ktoré sa pri 
vyšších koncentráciách obsadia iónmi kovu 
a ďalšia adsorpcia tak nie je možná [52, 53].

Ďalším významným parametrom, ktorý ovplyvňuje účinnosť celé-
ho procesu, je množstvo použitého adsorbentu. Väčšina prác, ktoré 
sa venujú optimalizácii adsorpčného procesu, tento vzťah sledujú 
a v ďalších experimentoch toto zistenie reflektujú. Ako príklady mož-
no uviesť sorpčné štúdie kadmia [54], olova [54–56] alebo chrómu [55].

Teplota má vo všeobecnosti dva hlavné účinky na (bio)sorpčný pro-
ces. Zvýšenie teploty zvyšuje rýchlosť difúzie sorbovaných molekúl 
cez vonkajšiu hraničnú vrstvu a vnútorné póry častíc (bio)sorbentu 
v dôsledku zníženia viskozity roztoku. Zmenou teploty sa navyše mení 
rovnovážna kapacita adsorbentu pre konkrétny adsorbát. V prípade 
Cd(II) a Pb(II) iónov [50] dochádzalo k miernemu poklesu množstva 
odstránených iónov s narastajúcou teplotou (sledovaný interval 25 až 
60 °C). Pozorovaný trend môže byť v tomto prípade spôsobený exo-
termickým charakterom tepelného efektu sorpcie, v dôsledku ktorého 
je účinnejšie viazanie katiónov Cd(II) a Pb(II) pri nižších teplotách.

Ďalším dôležitým parametrom v (bio)sorpčných procesoch je 
hodnota pH vodného roztoku. Má významný vplyv pri odstraňovaní 
ťažkých kovov, pretože určuje povrchový náboj adsorbentu, stupeň 
ionizácie, ale môže rozhodovať aj o prítomnosti určitej špécie adsorbá-
tu [57]. Pre adsorpciu pozitívne nabitých kovových iónov na povrchy 
rôznych (bio)sorbentov je optimálne pH medzi 4 a 9 [2]. V prípade 
záporne nabitého kovového iónu, príkladom ktorého sú Cr(VI) ióny, 
je vhodné pH pre jeho sorpciu menej ako 2. V prípade sorpcie Zn(II) 
iónov z vodných roztokov na aktívne uhlie možno uviesť, že pod 
hodnotou pH 2 je množstvo adsorbovaných Zn(II) iónov zanedbateľné, 
vzrastie v rozmedzí pH 3 až 5, a maximálne a v podstate nemenné 
zostáva pre hodnoty pH 7 a viac [58]. Podobne ako pri Zn(II) iónoch, 
aj adsorpcia Cd(II) iónov je veľmi nízka pri pH hodnotách pod 2 
a zvyšuje sa až na 95 % pri náraste pH v rozmedzí 4 až 6. Pri pH nad 
8 dochádza k odstráneniu kovových iónov z roztoku adsorpciou aj 
vyzrážaním, keďže Cd(II) a Zn(II) ióny vytvárajú komplexy s OH-iónmi 
z roztoku [2].

Všeobecne platí, že pri vyšších hodnotách pH (nad 6) je ťažké roz-
líšiť medzi adsorpciou a odstránením sledovaného iónu vyzrážaním 
vo forme hydroxidov kovov. Pre všetky kladne nabité kovové ióny je 
adsorbovaná frakcia relatívne konštantná pri stredných hodnotách 
pH [2]. K podobným záverom dospeli aj autori sorpčných štúdií 
zameraných na odstránenie Pb(II) a Cu(II) iónov (a už uvedených 
kovových iónov) s využitím rôznych biomateriálov [50, 53, 59]. Nízke 
percento odstránených kladne nabitých kovových iónov pri nízkych 
hodnotách pH sa vysvetľuje konkurenciou protónov prítomných na 
povrchu biomasy [50]. Zvýšením pH klesá počet pozitívne nabitých 
miest a vzrastá počet záporne nabitých miest na povrchu, čo prispie-
va k elektrostatickým interakciám medzi kladne nabitými kovovými 
iónmi a povrchom biomasy [60].

Čas kontaktu použitého (bio)adsorbentu so sledovaným adsorbá-
tom je taktiež zaujímavým a dôležitým parametrom v biosorpčných 
štúdiách. Experiment s melónovými šupkami aktivovanými kyseli-
nou sírovou ukázal [54], že sorpčná rovnováha pre Cd(II) ióny bola 
dosiahnutá v priebehu 70 minút, pričom pre Pb(II) ióny postačovalo 
pre dosiahnutie rovnováhy 10 minút. Kinetické štúdie porovnávajúce 
účinnosť surovej mandľovej škrupiny a škrupiny aktivovanej kyseli-
nou fosforečnou viedli k záverom [48], že zatiaľ čo sorpčná rovnováha 
pre Hg(II) ióny pri použití surového biomateriálu bola dosiahnutá pri 
20 minútach, v prípade aktivovaného biomateriálu postačovalo na jej 
dosiahnutie 10 minút. 

Príklady využitia aktívneho uhlia pri odstraňovaní iónov vybraných 
ťažkých kovov spolu s údajom udávajúcim percentuálne množstvo 
odstráneného ťažkého kovu sú uvedené v tabuľke 1.

Regenerácia adsorbentu
Regenerácia použitého adsorbentu za účelom jeho opätovného použi-
tia je ďalším z cieľov sorpčných štúdií zameraných na čistenie odpa-
dových vôd. Vo všeobecnosti sa použité adsorbenty často premývajú 
pomocou vhodných rozpúšťadiel v snahe odstrániť kontaminant z ad-
sorbentu. Regenerácia aktívneho uhlia zvyčajne prebieha v extrém-
nych chemických a tepelných podmienkach, ktoré často vedú k zne-
hodnoteniu jeho adsorpčných vlastností, čím sa obmedzuje možnosť 
jeho opätovného použitia [5]. Okrem uvedeného negatíva, termálna 
desorpcia, ako aj využitie rôznych kvapalných činidiel potrebných 
na elúciu adsorbátu môžu postupne viesť k značnému úbytku adsor-
bentu [61]. Na desorpciu kovových iónov z biomateriálov získaných 
z poľnohospodárskeho odpadu sa často využívajú rôzne koncentrácie 
NaOH, HNO3, H2SO4 a HCl [10]. Problémy uvedené vyššie sa často 
týkajú práve adsorbentov pochádzajúcich z poľnohospodárskeho od-
padu, čo ich žiaľ robí málo atraktívnymi pre širšie komerčné využitie. 

Záver
Ťažké kovy spolu s farbivami patria k bežným kontaminantom v od-
padových vodách vypúšťaných z rôznych priemyselných prevádzok. 
Obavy týkajúce sa prítomnosti kovov vo vodách vyplývajú predo-
všetkým z ich potenciálnej toxicity, rezistencie a sklonu hromadiť sa 
v potravových reťazcoch. Jednou z možných metód čistenia odpado-
vých vôd, ktorá sa v súčasnosti dostáva do popredia, je biosorpcia 
s využitím nízkonákladových materiálov, medzi ktoré nepochybne 
patria aj vedľajšie poľnohospodárske produkty a odpad. Pri ich využití 
v procese odstraňovania ťažkých kovov sa pôvodná surovina neraz 
upravuje za účelom zlepšiť jej povrchové vlastnosti. 

Ide najmä o snahu zvýšiť počet hydroxylových a karboxylových 
skupín, ktoré majú vysokú afinitu práve ku kladne nabitým kovovým 

Kov ICK
[mg l-1] Aktívne uhlie

CA 
[g·l-1] Výť.

[%]
Optimálne 

pH Lit.

Zn(II) 20 z mandľových šupiek 4 92 5,5 58

Ni(II) 25 z mandľových šupiek 5 97,8 5,0 22

Cd(II) 200 z vylisovanej cukrovej trstiny 6 95 4,5 21

Zn(II) 200 z vylisovanej cukrovej trstiny 6 95 4,5 21

Cd(II) 100 zo škrupiny kokosových orechov 20 nz 6,0 28

Zn(II) 100 zo škrupiny kokosových orechov 20 nz 6,0 28

Ni(II) 100 zo škrupiny kokosových orechov 20 nz 6,0 28

Ni(II) 30 komerčne dostupné 1 90 2,0 62

Cd(II) 30 komerčne dostupné 1 86 2,0 28

Pb(II) 30 komerčne dostupné 1 83 2,0 28

Cr(III) 30 komerčne dostupné 1 51 2,0 28

Zn(II) 30 komerčne dostupné 1 84 2,0 28

Cu(II) 126 z kokosových vlákien 9 73 5,0 63

Hg(II) nz z kokosových vlákien 2,5 100 3,5 63

Pb(II) 709 z kokosových vlákien 6 100 4,0 63

Cd(II) nz z kokosových vlákien 6 100 4,0 63

Ni(II) 996 z kokosových vlákien 5 92 3,5 63

Cd(II) 100 komerčne dostupné impr. tenzidom 1 nz 6,0 35

Cd(II) 200 zo škrupiny bambuckých orechov 2 95,6 6,0 49

Tab. 1. Príklady využitia aktívneho uhlia pri odstraňovaní ťažkých kovov

ICK – počiatočná koncentrácia kovu; CA – koncentrácia adsorbentu; nz – nezistené; Výť. – 
Výťažnosť; Lit. – Literatúra
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iónom. V prípade aktivácie použitého biosorbentu dochádza k zvý-
šeniu jeho pórovitosti, a tým aj zvýšeniu účinnosti pri odstraňovaní 
ťažkých kovov. Aktívne uhlie však naďalej ostáva finančne náklad-
ným materiálom, hoci v niektorých prípadoch benefity vyplývajúce 
zo zvýšenej adsorpčnej kapacity kompenzujú peňažné prostriedky 
vynaložené na jeho úpravu.

Zužitkovanie sekundárnych produktov poľnohospodárstva, kto-
ré v súčasnosti nemajú významné využitie a končia na skládkach 
odpadov, má nepochybne dvojitý úžitok, a to odľahčenie zaťaženia 
životného prostredia kumulujúcim sa odpadom a zároveň relatívne 
lacné vyčistenie odpadových vôd.

Aj napriek uvedeným plusom nie je spracovanie poľnohospodár-
skej zvyškovej biomasy jednoduché z dôvodu vysokej náchylnosti na 
rýchle mikrobiálne znehodnotenie. Rovnako regenerácia biosorbentov 
pripravených z tohto materiálu naráža na rôzne problémy, čo zatiaľ 
obmedzuje jeho širšie komerčné využitie.
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Removal of heavy metals from wastewaters using activated 
carbon sorbents derived from agricultural waste material – 
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Abstract
At present, considerable attention is paid to the removal of heavy 
metals from industrial wastewaters. It results from their potential 
toxicity, persistence and tendency to become concentrated in food 
chains; when they exceed certain threshold concentrations they can 
damage vital systems of living organisms. Over the past decades, 
a variety of procedures have been designed to prevent metal con-
taminants from reaching the natural environment. Biosorption is 
considered a highly effective one, with the distinct advantages over 
conventional methods of treatments like ion exchange, chemical 
precipitation, reverse osmosis, or electrodialysis. Cost-effectiveness, 

availability of precursors, operational simplicity, minimal sludge 
production, and the regeneration capability of the adsorbents pre-
destinate this technique for wide use in wastewater purification. The 
influence of variables such as pH, metal concentration, adsorbent 
dose, temperature, and contact time on the biosorption process has 
to be considered. Besides being a raw material abundant in nature 
and in industrial by-products, agricultural waste is an interesting 
alternative to conventional adsorbents since its use brings dual 
benefits, i.e. water treatment and waste management. 
By carbonization and subsequent activation of the carbonaceous 
material, redundant agricultural residues can be converted into acti-
vated carbon, perhaps the most widely used adsorbent for removing 
pollutants not only from water sources.
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activated carbon – adsorbent – agricultural waste – heavy metals – 
wastewaters
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Kategorizace dlouhodobé 
vláhové bilance pro vybrané 
plodiny v jednotlivých 
zemědělských výrobních 
oblastech České republiky
Renata Duffková, Jiří Holub, Petr Fučík, Tibor Harciník, 
Daniel Žížala, Jaroslav Rožnovský, Ivan Novotný

Abstrakt
Vláhová bilance na orné půdě specifikuje vhodnost vláhových pod-
mínek pro pěstování dané plodiny. Pro čtyři vybrané zemědělské 
plodiny (pšenice ozimá, řepka ozimá, kukuřice na siláž, polorané 
brambory) byla pro jednotlivé zemědělské výrobní oblasti (kuku-
řičná, řepařská, bramborářská a horská) v rámci celé ČR odvozena 
průměrná dlouhodobá vláhová bilance pro období 1981–2010. Pro 
jednotlivé pozemky s ornou půdou (>0,5 ha) byly vyhodnoceny 
dostupné zdroje vláhy (využitelné srážky, zásoba vody v půdě, vzlí-
nající podzemní voda) a vypočtena vláhová potřeba dané plodiny 
pomocí plodinové evapotranspirace (metoda FAO 56). Zjištěné hod-
noty vláhové bilance byly pomocí půdních hydrolimitů a specifické 
plodinové využitelnosti půdní vody rozděleny do čtyř kategorií 
(kategorie 1 a 2 bez a s mírným projevem vodního stresu, kategorie 
3 a 4 se středním a silným projevem vodního stresu). Výsledky uká-
zaly, že růst a vývoj ozimých plodin byl postižen vodním stresem 
menší měrou (plocha pozemků kategorie 1 a 2: pšenice 35,4 %, 
řepka 45,6 %, kategorie 4: pšenice 9,7 %, řepka 5,3 %), naopak 
jařiny trpěly nedostatkem vláhy více (plocha pozemků kategorie 1 
a 2: kukuřice 19,4 %, brambory 17,4 %, kategorie 4: kukuřice 8,3 %, 
brambory 10 %). Nejvyšší deficit vláhové bilance byl pro všechny 
plodiny zaznamenán v kukuřičné výrobní oblasti (KVO), ve které se 
vůbec nevyskytovala kategorie 1. Kategorie 2 v KVO se vyskytovala 
pouze u ozimů, a to ve velmi malém rozsahu. Důvodem byly obecně 
nízké srážky a vysoké vláhové potřeby. Pro všechny plodiny bylo 
v průměru nejvíce dostupné vláhy v horské výrobní oblasti. Dosa-
žené výsledky a použitá metoda jsou slibnou cestou pro hodnocení 
regionálních vláhových bilancí vybraných zemědělských plodin 
a naznačení možných postupů či opatření směrem k optimalizaci 
vláhových režimů zemědělských půd.

Klíčová slova
vodní bilance – zemědělské výrobní oblasti – vláhová potřeba plodin 
– plodinový vodní stres

1. Úvod
Dostupnost vody v půdě je klíčovým faktorem pro růst a vývoj rost-
lin a její nedostatek je hlavním abiotickým faktorem, který limituje 
jejich růst a vývoj. Probíhající klimatická změna, která se projevuje 
nárůstem teploty vzduchu a zvýšením četnosti extrémních jevů po-
časí (období sucha střídána přívalovými srážkami) [27], nepříznivě 
ovlivňuje dostupnost vody i pro zemědělské plodiny [6]. Ačkoliv 
celkové roční sumy srážek se v České republice dlouhodobě nemění, 
jejich časová distribuce je z hlediska potřeb plodin nevyhovující. 
Na druhé straně teploty vzduchu a tím i hodnoty vláhové potřeby 
plodin narůstají [18, 24]. To vše vede k narůs-
tajícímu deficitu dostupných zdrojů půdní 
vody ve vláhové bilanci jednotlivých plodin. 
Tato situace nutí zemědělce změnit přístupy 
v rostlinné výrobě a přizpůsobit se novým 
podmínkám [22]. 

Vláhová bilance v základní podobě je 
vnímána jako agroklimatická charakteristika, 
která představuje rozdíl mezi úhrnem srážek 
a potenciální evapotranspirací za určité časo-
vé období [14]. V Českém hydrometeorologic-
kém ústavu (ČHMÚ) v Brně jsou pro základní 
vláhovou bilance využita data úhrnů srážek 

a potenciální evapotranspirace travního porostu vypočtena modelem 
AVISO, vyvinutém  z anglického modelu MORECS. Model AVISO 
umožňuje i výpočet vláhové bilance zemědělských plodin a zásobu 
využitelné vody v půdě. 

Znalost vláhové bilance (VB) je základním předpokladem úspěšné-
ho pěstování zemědělských plodin v požadované struktuře, množství 
i kvalitě výnosů. Vláhová bilance dané plodiny během vegetačního 
období je tvořena na jedné straně „ztrátovou“ složkou, tj. plodinovou 
evapotranspirací, a na druhé straně zdroji dostupné půdní vláhy, tj. 
sumou využitelných srážek, vzlínající podzemní vody a zásoby vody 
v půdě na počátku vegetačního období. Vláhová bilance určité plodiny 
se plošně mění v závislosti na dynamické změně meteorologických 
parametrů (teplota a vlhkost vzduchu, rychlost větru, intenzita slu-
nečního záření), georeliéfu (nadmořská výška, sklonitost, expozice) 
a půdních a hydrogeologických podmínek. Aktuální využití dispo-
nibilní vody je na těchto faktorech silně závislé a limituje rajonizaci 
pěstování plodin. Navíc i vyrovnaná (nulová) VB, kdy celková vlá-
hová potřeba odpovídá veškerým dostupným zdrojům vody, nemusí 
znamenat, že požadavek plodin na vodu byl plně uspokojen během 
jejich vývoje. Jde tedy i o optimální časové rozložení dostupnosti 
půdní vláhy pro plodiny. 

V České republice je rajonizace půdně klimatických podmínek pro 
zemědělskou výrobu (a z toho plynoucí zaměření rostlinné výroby) 
provedena pomocí zemědělských výrobních oblastí (ZVO). Od roku 
2003 byly z hlediska agroekologických a ekonomických předpokladů 
území vymezeny čtyři ZVO (kukuřičná, řepařská, bramborářská a hor-
ská, tab. 1) a jedenáct podoblastí [25].

Cílem článku je posoudit dlouhodobou (1981–2010) vláhovou 
bilanci pro vybrané zemědělské plodiny (pšenice ozimá, brambory, 
kukuřice na siláž, řepka ozimá) z hlediska uspokojení vláhových 
potřeb v jednotlivých ZVO. Zjištěné hodnoty vláhové bilance jsou 
rozlišeny do čtyř kategorií, z nichž první dvě zajišťují dobré podmínky 
pro pěstování plodin a druhé dvě kategorie zahrnují různé úrovně 
vodního stresu plodin. 

2. Metodika
Vláhová bilance vybraných plodin v této studii porovnávala jejich vlá-
hovou potřebu s využitelnými zdroji vody (srážky, půdní voda) a byla 
zjištěna pro půdní bloky s ornou půdou zařazené do LPIS s plochou 
větší než 0,5 ha. Vláhová bilance byla posuzována pro celé vegetační 
období, tzn., že nebyla posuzována časová dynamika jednotlivých 
složek VB během vegetačního období. 

Pro výpočet jednotlivých složek VB byla použita následující bi-
lanční rovnice: 

VB = r1αSr + r2Wz + Wk – Vc 

kde je VB  vláhová bilance [mm];
 r1 redukční součinitel pro úpravu α v závislosti na 

sklonu terénu;
 α součinitel využitelnosti srážek v závislosti na 

druhu půdy;
 Sr dlouhodobý průměr srážek [mm];
 r2 redukční součinitel pro úpravu Wz v závislosti 

na druhu půdy a sklonu terénu;
 Wz využitelná zásoba vody v půdě na začátku vege-

tačního období (po zimním období) [mm];
 Wk využitelné množství vzlínající podzemní vody 

[mm];
 Vc vláhová potřeba plodiny [mm] (rámeček 1).

Dlouhodobý průměr srážek (Sr) byl vynásoben součinitelem vy-
užitelnosti srážek α, který vyjadřuje vsak vody v závislosti na druhu 

Zemědělská 
výrobní oblast

Teplota 
vzduchu 

°C

Roční úhrn 
srážek mm

Referenční 
evapotranspirace 

mm

Sklonitost
pozemků 

%

Nadmořská 
výška 

pozemků 
m n. m.

Plocha se 
sklonitostí 

>10 %
km2 (%) 

Kukuřičná 9,7 523 732 3,9 204 88,5 (5,6)

Řepařská 9,0 588 666 4,4 272 483 (4,4)

Bramborářská 8,0 659 633 6,1 468 823 (7,1)

Horská 6,6 815 602 8,7 590 90,5 (28,4)

Tab. 1. Dlouhodobé průměry (1981–2010) teploty vzduchu, ročního úhrnu srážek, referenční 
evapotranspirace, sklonitosti pozemků, nadmořské výšky pozemků a plochy pozemků se 
sklonitostí > 10 % pro jednotlivé zemědělské výrobní oblasti
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půdy (hlinitá = 0,75, jílovitá = 0,70, písčitá 
= 0,60, velmi těžká = 0,50) [3]. Další redukce 
součinitele α byla prováděna v závislosti na 
průměrném sklonu terénu pomocí r1, kdy 
pro pozemky se sklonitostí > 10 % byl zave-
den r1= 0,80 [26]. Tato redukce součinitele α 
byla vztažena k denní srážce v rozmezí 0–4,9 
mm, která vyjadřuje dlouhodobé průměrné 
hodnoty srážek, které vstupují do výpočtu 
bilanční rovnice. Pro pozemky se sklonitostí 
≤ 10 % nebyl součinitel α dále redukován. 

Využitelná zásoba vody v půdě na začátku 
vegetačního období (Wz) je závislá na hyd-
rolimitech (polní vodní kapacitě PVK, bodu 
snížené dostupnosti BSD, bodu vadnutí BV 
a využitelné vodní kapacitě VVK, rozdíl mezi 
PVK a BV) a pro účely VB je uvažována její 
průměrná úroveň, která se rovná polovině 
maximálního obsahu lehce přístupné vody (tj. 
rozdílu mezi PVK a BSD). Pro jednotlivé plo-
diny a půdní druhy byly využity tabelované 
hodnoty Wz [3, příloha E]. Vliv druhu půdy 
a sklonu terénu na Wz byl zohledněn pomocí 
redukčního součinitele r2, jehož hodnoty 
klesají se sklonem terénu a s přibývajícím 
obsahem jílnatých částic [3].

Využitelné množství vzlínající vody (Wk) 
pro danou plodinu bylo definováno pro jed-
notlivé měsíce a půdní druhy podle úrovně 
hladiny podzemní vody HPV [3, příloha 
F]. Hladina podzemní vody byla odvozena 
z digitalizace dat KPP (Komplexní průzkum 
půd) pomocí interpolační metody krieging. 
Výsledkem toho byla rastrová vrstva úrov-
ně mělké hladiny podzemní vody (v drtivé 
většině se nejednalo o pravou zvodeň) pro 
celé území ČR v prostorovém rozlišení 100 
x 100 m. Jednotlivé hodnoty úrovně hladiny 
podzemní vody byly zaznamenávány při 
terénním průzkumu, který probíhal od roku 
1960 do roku 1972 na ploše 7,2 milionu ha 
zemědělské půdy. Celkem bylo zpracováno 
přes 380 000 sond.

Vláhová potřeba plodiny (Vc) za celé 
vegetační období představuje sumu evapo-
transpirace, tj. transpirace – výparu z povrchu 
rostlin a evaporace – výparu z povrchu půdy 
v podmínkách optimálních pro její vývoj, tj. 
bez projevů vodního stresu, nedostatku živin, 
chorob a škůdců apod. Odrůdové odlišnosti 
nebyly zohledněny. Hodnoty Vc byly v bi-
lanční rovnici zjištěny jako plodinová evapo-
transpirace na základě celosvětově užívaného 
postupu FAO 56 [1] – viz rámeček 1. Vláhová 
potřeba byla počítána od výsevu/výsadby po 
sklizeň. 

Vypočtené hodnoty vláhové bilance byly rozlišeny do čtyř kate-
gorií (1–4) s různými stupni využitelnosti zdrojů vody. Kategorie 1 
představuje kladnou VB, tzn., že množství využitelné vody pro eva-
potranspiraci je vyšší než vláhová potřeba plodiny. Všechny ostatní 
kategorie mají zápornou VB (tj. nižší množství využitelných zdrojů 
vody ve srovnání s vláhovou potřebou) a tudíž tyto oblasti vykazují, 
pro hodnocené plodiny, různou míru vodního stresu. Kategorie 2 za-
hrnuje VB s absolutní hodnotou menší než je rozdíl mezi PVK a BSD. 
Vláhový deficit v půdě by tudíž neměl ovlivňovat (snižovat) výnosy. 
Bod snížené dostupnosti byl pro jednotlivé plodiny nastaven podle 
přílohy D z ČSN 75 0434: pro pšenici ozimou 45 % z VVK (nejvíce 
odolná vodnímu stresu), pro kukuřici na siláž a brambory – 55 % 
z VVK a pro řepku ozimou – 50 % z VVK. Kategorie 3 obsahuje VB 
s absolutní hodnotou větší než je rozdíl mezi PVK a BSD, ale menší 
než je VVK. Kategorie 4 představuje podmínky s nejhorší zásobeností 
vodou, kde absolutní hodnota VB je větší než hodnota VVK. 

Bilanční rovnice byla propojena s dalšími datovými zdroji (digitál-
ní model terénu, údaje o půdních druzích získané digitalizací Kom-
plexního průzkumu půd, datové zdroje ČHMÚ, účinné bloky LPIS, 

hranice zemědělských výrobních oblastí). Agrotechnické termíny 
setí a sklizně plodin byly převzaty z databáze protierozní kalkulačky, 
která vychází z regionalizace území podle ZVO. Vliv zemědělského 
odvodnění (drenáží) nebyl ve výpočtech zohledňován; více v diskusi.

Všechny meteorologické údaje potřebné pro zjištění VB (referenč-
ní evapotranspirace, teplota vzduchu, srážkové úhrny) vycházely 
z dlouhodobého průměru (1981–2010) meteorologických dat devade-
sáti stanic provozovaných Českým hydrometeorologickým ústavem 
ČHMÚ (obr. 1).

Vlastní výpočet jednotlivých kategorií vláhové bilance proběhl 
pomocí databázového systému PostgreSQL 9.6 s nadstavbou pro 
práci s prostorovými informacemi Postgis 2.2. a pomocí aplikačního 
striptovacího jazyka PHP. Výsledek vláhové bilance pro jednotlivé 
půdní bloky a vybrané zemědělské plodiny byl vizualizován pomocí 
softwaru ArcGIS verze 10.4 (obr. 2–5). K těmto mapám byly vytvořeny 
tabulky s plošným zastoupením kategorií VB v rámci jednotlivých 
ZVO a s uvedením průměrných hodnot vláhové bilance, srážek, vlá-
hové potřeby, délky vegetačního období, sklonu terénu a nadmořské 
výšky (tab. 2–5). 

Obr. 1. Meteorologické stanice ČHMÚ, ze kterých byly poskytnuty údaje o teplotě vzduchu, 
úhrnu srážek a referenční evapotranspiraci za období 1981–2010

Obr. 2. Vymezení čtyř kategorií dostupnosti vody (1–4) pro vláhovou potřebu pšenice ozimé
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Rámeček 1. Celková vláhová potřeba Vc 
byla počítána jako plodinová evapotran-
spirace, která byla odvozena na základě 
součinu referenční evapotranspirace (ET0) 
a plodinového koeficientu (Kc) v denním 
kroku v mm a následně sumarizována za 
celé vegetační období [1]. Výpočet ET0 je 
odvozen z originální Penman-Monteithovy 
rovnice [19]. Referenční evapotranspirace 
čili evapotranspirace srovnávací plodiny či 
povrchu je definována jako evapotranspirace 
z hypotetické plodiny s předpokládanou 
výškou porostu (12 cm) a konstantním od-
porem porostu (70 s.m-1) a albedem 0,23. Je 
podobná evapotranspiraci z extenzivního 
povrchu zelené trávy stejné výšky, aktivně 
rostoucí, se zcela zastíněným povrchem 
půdy a netrpící nedostatkem vody (povrch 
rostliny je suchý) a zahrnuje vliv regionál-
ních odlišností klimatu. 
Plodinový koeficient se mění v průběhu ve-
getačního období, tzn. že zahrnuje specifické 
charakteristiky vývoje plodiny (např. albedo, 
aerodynamický odpor, odpor porostu). Jeho 
hodnoty lze přenášet do různých oblastí. 
Tabelované hodnoty Kc pro jednotlivá stadia 
vývoje plodin, tj. Kc pro počáteční stadium 
Kcini (od vysázení/vysetí do pokrytí cca 10 % 
povrchu), Kc pro střední stadium Kcmid (od 
efektivní plné pokryvnosti do počátku zrání) 
a Kc pro pozdní stadium Kcend (od začátku 
zrání do sklizně nebo plného stárnutí), jsou 
uvedeny v [1]. Hodnoty mezi Kcini a Kcmid 
byly v této práci lineárně interpolovány. 
Dělení Kc do uvedených čtyř stadií se vždy 
vztahuje pouze pro rok sklizně. Pro rok vý-
sevu u ozimé pšenice a řepky byla vláhová 
potřeba počítána pomocí Kcini od výsevu do 
období dosažení průměrné teploty vzdu-
chu zastavující fyziologické aktivity plodin 
včetně transpirace. V následujícím roce 
pak byla vláhová potřeba počítaná pomocí 
Kcini v návaznosti na počátek vegetačního 
období, tj. na termín dosažení minimální 
růstové teploty a dále podle dalších vývo-
jových stadií Kc. Pokud byly výsev/výsadba 
jarních plodin provedeny před dosažením 
minimální růstové teploty, tak do doby jejich 
dosažení byla vláhová potřeba nulová.

Obr. 3. Vymezení čtyř kategorií dostupnosti vody (1–4) pro vláhovou potřebu silážní kukuřice

Obr. 4. Vymezení čtyř kategorií dostupnosti vody (1–4) pro vláhovou potřebu řepky ozimé

Obr. 5. Vymezení čtyř kategorií dostupnosti vody (1–4) pro vláhovou potřebu poloraných 
brambor

Výsledky a diskuse
Tab. 2–5 obsahují dlouhodobou vláhovou 
bilanci, úhrn srážek a vláhovou potřebu 
vybraných plodin (pšenice ozimá, silážní 
kukuřice, řepka ozimá, polorané brambory) 
pro jednotlivé ZVO a kategorie vláhové bilan-
ce vymezené v kap. 2. Pro každou kategorii 
vláhové bilance v rámci jednotlivých ZVO je 
v tabulkách uvedeno plošné zastoupení (v % 
i km2) a průměrná délka vegetačního období. 
Plošné zmapování jednotlivých kategorií vlá-
hové bilance je na obr. 2–5.

Výsledky vláhové bilance pro jednotlivé 
plodiny jsou vztaženy k pozemkům > 0,5 ha 
s ornou půdou registrovaným v LPIS o celkové 
ploše 24 592 km2. Z této plochy je největší podíl 
v bramborářské výrobní oblasti (BVO, 11 607 
km2) a řepařské výrobní oblasti (ŘVO, 11 088 
km2); podstatně menší plocha je v kukuřičné 
výrobní oblasti (KVO, 1579 km2) a horské vý-
robní oblasti (HVO, 318 km2). Stejná relativní 
zastoupení jednotlivých kategorií vodní bilance 
(v %) tak představují v jednotlivých ZVO zcela 
rozdílné plošné zastoupení (v km2).
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Pšenice ozimá
Nejvíce dostupné vláhy pro pěstování ozimé 
pšenice bylo v ŘVO, kde 45,5 % pozemků 
(5 050 km2) spadlo do kategorií bez vodního 
stresu 1 a 2 (tab. 2, obr. 2). Průměrný deficit 
vláhové potřeby (vážený průměr ze všech 
kategorií) byl v ŘVO 122 mm. V BVO a HVO 
byly vláhové podmínky pro pěstování pšeni-
ce přibližně stejné, neboť 30,5 %, resp. 32 % 
pozemků (3 546 km2, resp. 102 km2) bylo v ka-
tegoriích bez vodního stresu. Průměrný deficit 
vláhové potřeby zde dosahoval 120 mm, resp. 
117 mm. V KVO byl růst a vývoj ozimé pše-
nice na všech pozemcích výrazně ovlivněn 
vodním stresem (průměrný deficit vláhové 
potřeby 170 mm, srážky 275 mm). Průměrný 
deficit vláhové bilance pro všechny ZVO byl 
124 mm. 

V celé ČR se vyskytovalo celkem 35,4 % 
pozemků na orné půdě (8 710 km2), kde 
pěstování pšenice ozimé nebylo ovlivněno 
vodním stresem (kategorie 1 a 2). 

Nejvyšší relativní zastoupení kategorie 4, 
kde pěstování plodin vyžaduje doplňkovou 
závlahu, bylo v KVO (33,5 %, 529 km2), nej-
nižší v ŘVO, resp. BVO (7 a 9 %, tj. 809 a 1 
011 km2). V HVO bylo do kategorie 4 zařazeno 
13 % pozemků (40 km2). Nutnost doplňkové 
závlahy indikované kategorií 4 se projevila 
celkem na 9,7 % pozemků (2 388 km2). 

Silážní kukuřice
Dostupnost vláhy pro pěstování silážní kuku-
řice byla nejvyšší v HVO s 33 % pozemků (tj. 
105 km2) v kategorii 1 a 2 (tab. 3). Průměrný 
deficit vláhové bilance v HVO dosáhl hodnoty 
92 mm. V BVO nebylo pěstování kukuřice 
ohroženo vodním stresem (tj. kategorie 1 a 2) 
na 26 % pozemků (tj. 3 028 km2). Průměrný 
deficit vláhové bilance činil 113 m. V ŘVO 
bylo zastoupení kategorií 1 a 2 pouze na 
15 % pozemků (1 639 km2) a průměrný deficit 
vláhové bilance 131 mm. Silážní kukuřice 
pěstovaná v KVO byla stresována výrazným 
nedostatkem vody na všech pozemcích s prů-
měrným deficitem vláhové bilance 182 mm 
(srážky 266 mm). Průměrný deficit vláhové 
bilance pro všechny ZVO byl 125 mm.

V celé ČR se vyskytlo celkem 19,4 % po-
zemků (tj. 4 773,2 km2), kde pěstování silážní 
kukuřice nebylo ovlivněno vodním stresem 
(tj. kategorie 1 a 2, obr. 3).

Do kategorie 4 bylo v KVO zařazeno 42 % 
(655 km2), výrazně méně v ostatních ZVO 
(ŘVO 8 %, tj. 878 km2, BVO 4 %, tj. 507 km2 
a v HVO 2 %, tj. 7 km2). Pěstování silážní 
kukuřice s doplňkovou závlahou (kategorie 
4) by celkem zahrnovalo 8,3 % pozemků 
(2 047 km2).

Řepka ozimá
Nejvhodnější podmínky pro pěstování ře-
pky z hlediska vláhové bilance byly v ŘVO 
a HVO, kde bylo do kategorií 1 a 2 zařazeno 
54 % pozemků (tj. 6 010, resp. 171 km2). 
Průměrný deficit vláhové bilance zde dosáhl 
99, resp. 82 mm (tab. 4). V BVO bylo sice 
zastoupení kategorií 1 a 2 nižší (43 %, 4 970 
km2), ale průměrný deficit vláhové bilance byl 94 mm z důvodu 
vyšších srážek (406 mm) ve srovnání s ŘVO (380 mm). Nejhorší 
vláhová bilance pro pěstování řepky byla opět v KVO s průměrným 
deficitem vláhové bilance 153 mm a se zastoupením kategorie 2 
pouhých 4,5 % (71 km2). Průměrný deficit vláhové bilance pro 
všechny ZVO byl 100 mm.

V celé ČR se vyskytovalo celkem 45,6 % pozemků (tj. 11 222,3 km2), 

ZVO Kategorie
vláhové bilance

Plošné zastoupení Vegetační 
období 

Vláhová 
bilance Srážky Vláhová 

potřeba
Vláhová 
potřeba

% km2 dny Vegetační období (mm) mm/den

KVO

1 - - - - - - -

2 0,8 12,6 161,2 -116,2 284,3 375,7 2,3

3 65,7 1038,0 166,4 -156,7 274,8 394,5 2,4

4 33,5 528,6 168,0 -197,8 274,4 398,0 2,4

Suma/vážený 
průměr 100 1579,3 166,9 -170,1 274,7 395,5 2,4

ŘVO

1 0,0003 0,0 160,0 2,3 400,6 344,1 2,2

2 45,5 5050,2 166,1 -88,5 314,1 367,0 2,2

3 47,2 5228,3 168,8 -144,3 297,4 377,6 2,2

4 7,3 809,2 173,0 -182,0 289,6 384,6 2,2

Suma/vážený 
průměr 100 11087,7 167,9 -121,6 304,4 373,3 2,2

BVO

1 0,04 5,2 165,5 3,3 421,4 360,1 2,2

2 30,5 3540,4 161,8 -76,7 336,0 365,3 2,3

3 60,7 7050,9 163,2 -134,5 333,2 372,0 2,3

4 8,7 1010,9 166,9 -176,3 324,3 389,2 2,3

Suma/vážený 
průměr 100 11607,4 163,1 -120,4 333,4 371,5 2,3

HVO

1 0,3 1,0 173,8 13,5 451,5 376,6 2,2

2 31,6 100,7 167,9 -67,2 401,4 377,0 2,2

3 55,6 176,8 167,3 -132,8 378,5 384,0 2,3

4 12,5 39,7 170,4 -179,4 367,5 393,6 2,3

Suma/vážený 
průměr 100 318,1 167,9 -117,4 384,6 383,0 2,3

ZVO Kategorie
vláhové bilance

Plošné zastoupení Vegetační 
období

Vláhová
bilance Srážky Vláhová

potřeba
Vláhová 
potřeba

% km2 dny Vegetační období (mm) mm/den

KVO

1 - - - - - -

2 - - - - - -

3 58,5 924,0 133,0 -165,4 266,4 401,4 3,0

4 41,5 655,3 133,0 -206,2 265,8 400,6 3,0

Suma/vážený 
průměr 100 1579,3 133,0 -182,3 266,2 401,1 3,0

ŘVO

1 - - - - - -

2 14,8 1638,9 132,5 -83,3 321,7 367,5 2,8

3 77,3 8570,8 132,7 -134,9 294,6 377,3 2,8

4 7,9 877,9 132,8 -181,2 284,9 382,5 2,9

Suma/vážený 
průměr 100 11087,7 132,7 -131,0 297,8 376,2 2,8

BVO

1 0,04 4,6 120,0 12,3 364,2 303,0 2,5

2 26,0 3023,5 131,5 -69,0 329,4 354,6 2,7

3 69,5 8072,8 131,6 -125,6 324,6 356,1 2,7

4 4,4 506,5 131,8 -169,3 308,5 371,2 2,8

Suma/vážený 
průměr 100 11607,4 131,6 -112,7 325,2 356,4 2,7

HVO

1 1,3 4,2 120,0 11,7 373,5 311,1 2,6

2 32,1 102,0 123,1 -52,1 354,5 323,2 2,6

3 64,5 205,2 125,0 -111,1 336,1 331,3 2,7

4 2,1 6,8 132,0 -162,0 327,5 358,7 2,7

Suma/vážený 
průměr 100 318,1 124,5 -91,7 342,4 329,0 2,6

Tab. 2. Plošné zastoupení, délka vegetačního období, dlouhodobá vláhová bilance, srážky 
a vláhová potřeba ozimé pšenice pro jednotlivé kategorie vláhové bilance a zemědělské 
výrobní oblasti

Tab. 3. Plošné zastoupení, délka vegetačního období, dlouhodobá vláhová bilance, srážky 
a vláhová potřeba silážní kukuřice pro jednotlivé kategorie vláhové bilance a zemědělské 
výrobní oblasti

kde pěstování řepky ozimé nebylo ovlivněno vodním stresem (tj. 
kategorie 1 a 2).

V kategorii 4 bylo nejvíce pozemků zařazeno opět v KVO (20 %, 
320 km2), v ostatních ZVO bylo jejich zastoupení nízké (ŘVO 5 %, 
521 km2, BVO 4 % 439 km2, HVO 5,6 % 18 km2). Pěstování řepky 
ozimé by vyžadovalo doplňkovou závlahu celkem na 5,3 % pozemků 
(1 298 km2).
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Brambory polorané
Nejvhodnější podmínky pro pěstování bram-
bor byly v BVO, kde bylo do kategorie 1 a 2 
zařazeno 22,3 % (2 587 km2). Průměrný 
deficit vláhové bilance zde byl 125,4 mm 
(tab. 5). V HVO do kategorie bez projevů vod-
ního stresu spadlo 18 % pozemků (57 km2) 
s průměrným deficitem VB 123 mm. V ŘVO 
bylo v kategorii 2 15 % pozemků (1 627 km2) 
a průměrný deficit vodní bilance dosáhl 128 
mm. Nejhorší podmínky pro pěstování bram-
bor jsou v KVO, kde jsou všechny pozemky 
zasaženy vodním stresem s průměrným nedo-
statkem vláhové potřeby 172 mm. Průměrný 
deficit vláhové bilance pro všechny ZVO byl 
130 mm.

V celé ČR se vyskytovalo celkem 17,4 % 
pozemků (tj. 4 270,4 km2), kde pěstování po-
loraných brambor nebylo ovlivněno vodním 
stresem (tj. kategorie 1 a 2).

Do kategorie 4 bylo v KVO zařazeno 38 % 
pozemků (595 km2), v ŘVO se jednalo o 7 % 
(779 km2), v BVO 9 % (1 051 km2) a v HVO 
13 % (41,5 km2). Pěstování poloraných bram-
bor by vyžadovalo doplňkovou závlahu na 
10 % pozemků (2 466 km2).

Dlouhodobá vláhová bilance vybraných 
plodin byla převážné záporná, což zname-
ná, že v rámci celého vegetačního období 
nebyla vláhová potřeba plodin dostatečně 
uspokojena. Je nutno zdůraznit, že do VB 
vstupovala pouze využitelná voda, tzn., že 
byly uvažovány pouze využitelné srážky 
a využitelná zásoba vody v půdě, které byly 
redukčními koeficienty sníženy o povrchový 
i podpovrchový odtok v závislosti na druhu 
půdy a sklonu terénu. Využitelná (tj. objemově 
zredukovaná) voda vstupující do bilanční rov-
nice logicky zvyšovala deficit VB. Rovněž byl 
uvažován přísun vody z kapilárního vzlínání, 
který naopak přispíval ke zvyšování VB. 

Nejvyšší deficit VB byl pro všechny plodiny 
zaznamenán v KVO, ve které se vůbec nevy-
skytovala kategorie vláhové bilance 1 (převaha 
dostupné vláhy nad vláhovou potřebou). Kate-
gorie 2 v KVO se vyskytovala pouze u ozimů, 
a to ve velmi malém rozsahu. Důvodem byly 
obecně nízké srážky a vysoké vláhové potřeby. 
Pro všechny plodiny bylo v průměru nejvíce 
dostupné vláhy (tj. deficit vláhové bilance byl 
nejnižší) v HVO, a to přesto, že zde byla pro-
vedena největší redukce dostupnosti srážek 
a zásoby vody v půdě po zimním období na 
základě nejvyšší svažitosti pomocí koeficientů 
r1 a r2 (tab. 1). 

Ozimé plodiny (pšenice a řepka) byly méně 
ohroženy vodním stresem, a to z důvodu nižší 
denní vláhové potřeby (tab. 2 a 4) a vyšší 
schopnosti využívat zásobu půdní vody (nižší 
BSD) ve srovnání s jařinami. Ozimá řepka se 
zcela nejnižší denní vláhovou potřebou byla 
ze všech plodin nejméně postižena nedostat-
kem vláhy, ačkoliv je méně odolná vodnímu 
stresu než pšenice (vyšší BSD). 

Jařiny (kukuřice, brambory) byly naopak 
nejvíce postiženy vodním stresem z důvodu 
vyšší vláhové potřeby a vyššího BSD (tab. 
3 a 5), který představoval nižší využitelnost 
půdní vláhy. 

V závislosti na období, intenzitě a délce trvání vodního stresu 
v rámci vymezených kategorií 3 a 4 dochází k redukci hospodářského 
výnosu dané plodiny, který souvisí s dosažením BSD (tzn. vyčerpání 
50–60 % VVK). Tato redukce je však závislá na plodinové citlivosti 
vůči vodnímu stresu; např. brambory a hrách jsou citlivější a k po-
klesu výnosu dojde již při vyčerpání 45–50 % VVK [12]. Obilniny, ale 

ZVO Kategorie
vláhové bilance

Plošné zastoupení Vegetační 
období

Vláhová 
bilance Srážky Vláhová 

potřeba
Vláhová 
potřeba

% km2 dny Vegetační období (mm) mm/den

KVO

1 - - - - - - -

2 4,5 71,1 205,7 -101,1 356,5 404,7 2,0

3 75,2 1188,1 207,8 -146,4 344,6 417,5 2,0

4 20,3 320,0 208,4 -189,8 343,9 420,3 2,0

Suma/vážený 
průměr 100 1579,3 207,8 -153,1 345,0 417,5 2,0

ŘVO

1 0,4 40,9 208,4 8,8 469,7 380,8 1,8

2 53,8 5968,5 207,9 -67,0 390,6 388,6 1,9

3 41,1 4557,1 208,4 -132,9 367,2 396,5 1,9

4 4,7 521,2 211,1 -175,8 353,6 402,9 1,9

Suma/vážený 
průměr 100 11087,7 208,3 -98,9 379,6 392,5 1,9

BVO

1 2,0 228,3 205,4 20,6 489,8 381,5 1,9

2 40,9 4742,1 201,3 -60,9 413,9 379,5 1,9

3 53,4 6197,6 201,9 -118,9 398,0 383,8 1,9

4 3,8 439,3 204,4 -169,7 387,2 400,8 2,0

Suma/vážený 
průměr 100 11607,4 201,8 -94,4 405,9 382,6 1,9

HVO

1 10,5 33,3 202,1 19,0 494,3 384,7 1,9

2 43,4 138,0 193,9 -61,1 455,4 370,3 1,9

3 40,6 129,1 196,2 -118,4 433,7 380,9 1,9

4 5,6 17,7 199,5 -166,4 422,1 392,5 2,0

Suma/vážený 
průměr 100 318,1 196,0 -81,8 448,8 377,3 1,9

ZVO Kategorie
vláhové bilance

Plošné zastoupení Vegetační 
období

Vláhová 
bilance Srážky Vláhová 

potřeba
Vláhová 
potřeba

% km2 dny Vegetační období (mm) mm/den

KVO

1 - - - - - - -

2 - - - - - - -

3 62,3 984,4 111,0 -157,2 217,1 348,4 3,1

4 37,7 594,9 111,0 -196,3 215,5 349,1 3,1

Suma/vážený 
průměr 100 1579,3 111,0 -172,0 216,5 348,7 3,1

ŘVO

1 - - - - - - -

2 14,7 1626,8 111,7 -84,3 267,6 325,8 2,9

3 78,3 8682,2 111,5 -132,2 239,4 329,6 3,0

4 7,0 778,7 111,7 -173,8 228,7 333,6 3,0

Suma/vážený 
průměr 100 11087,7 111,6 -128,1 242,8 329,3 3,0

BVO

1 0,004 0,5 140,0 6,2 431,6 364,6 2,6

2 22,3 2586,4 116,8 -74,2 294,0 336,3 2,9

3 68,7 7969,5 121,1 -135,2 298,6 349,8 2,9

4 9,1 1051,0 126,9 -176,9 301,0 376,3 3,0

Suma/vážený 
průměr 100 11607,4 120,7 -125,4 297,8 349,2 2,9

HVO

1 0,3 0,8 140,0 7,4 428,7 366,4 2,6

2 17,6 55,9 129,1 -54,4 366,4 361,4 2,8

3 69,1 220,0 133,7 -130,8 359,3 372,0 2,8

4 13,0 41,5 136,0 -176,6 346,5 382,8 2,8

Suma/vážený 
průměr 100 318,1 133,2 -123,0 359,1 371,5 2,8

Tab. 4. Plošné zastoupení, délka vegetačního období, dlouhodobá vláhová bilance, srážky 
a vláhová potřeba ozimé řepky pro jednotlivé kategorie vláhové bilance a zemědělské vý-
robní oblasti

Tab. 5. Plošné zastoupení, délka vegetačního období, dlouhodobá vláhová bilance, srážky 
a vláhová potřeba poloraných brambor pro jednotlivé kategorie vláhové bilance a země-
dělské výrobní oblasti

i řepka s hlubokým kořenovým systémem jsou vůči suchu více odolné 
[13]. Zranitelnost vodním stresem se však rovněž mění s fenologic-
kými fázemi plodin. Obilniny jsou více vodním stresem zranitelné 
v období kvetení a nalévání zrna než během sloupkování [11], rovněž 
i řepka a kukuřice jsou zranitelnější po odkvětu, resp. po metání. Po-
kud vlhkost půdy klesne pod BSD, tak spotřeba vody rostlinou rychle 
klesá a dochází k vadnutí, žloutnutí, případně opadu listů. Pokud je 
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VVK vyčerpána z 80–90 %, tak se úroveň vody v půdě dostává na BV, 
začíná půdní sucho a voda je pro rostlinu jen velmi obtížně dostupná 
až nedostupná. Stav dosažení půdního sucha představuje kategorie 
VB 4. Její výskyt byl přibližně stejný při pěstování pšenice ozimé, 
silážní kukuřice i poloraných brambor (8–10 % z celkové plochy); 
výrazně nižší rozsah kategorie 4 měla řepka (5 % z celkové plochy). 
Pozemky s výskytem kategorie VB 4 jsou dle našich výsledků obecně 
vhodné k doplňkové závlaze, nicméně podrobná analýza (např. ve vaz-
bě na typy a druhy půd či geomorfologii) nebyla součástí této studie. 
To souvisí s  využitím stávajících závlahových systémů, jejichž stav je 
v současné době v ČR neuspokojivý. Zatímco v roce 1989 zemědělské 
podniky využívaly závlahové soustavy na 75–80 % zavlažovatelné plo-
chy, v roce 1994 to bylo na 35–40 % a v roce 1998 toto využití kleslo 
na 12–15 % [20]. V současné době je plošné využití závlah na 25–30 % 
zavlažovatelné plochy [29]. Nejvíce postiženými oblastmi s extrémně 
vysokými teplotami jsou tradičně střední Čechy a jižní Morava. Od 90. 
let dochází k plošnému rozšiřování výskytu tohoto jevu do ostatních 
oblastí ČR, s výrazným nárůstem v západní oblasti Čech.

Navržené kategorie VB jsou vhodnými indikátory hodnocení do-
stupnosti vody pro potřeby zemědělských plodin a pro vymezení 
půdního zemědělského sucha. Jiný přístup představili [21], kteří pro 
zemědělské účely stanovili 5 kategorií vlhkostních oblastí pomocí 
relativní evapotranspirace ETrel, jejíž hodnoty ≤ 60 % vymezují suchou 
oblast, 60–70 % mírně suchou oblast, 70–80 % mírně vlhkou oblast, 
80–90 % vlhkou oblast a > 90 % velmi vlhkou oblast.

Z uvedeného vyplývá, že pro zlepšení vláhové bilance je třeba 
zvýšit množství využitelné vody v půdě. To souvisí s aktuálně často 
diskutovanou retencí vody v krajině, jejíž význam nabývá na intenzitě 
v podmínkách globální změny klimatu a častějších výskytů sucha, 
které nejenže snižuje produktivitu půdy, ale degraduje i mimopro-
dukční funkce krajiny a ekosystémovou biodiverzitu a je doprovázeno 
i socioekonomickými následky [4, 25, 17, 5, 2]. Retence vody v půdě 
zpomaluje povrchový odtok a erozi půdy, napomáhá udržovat srážky 
v krajině, zvyšuje podzemní zásoby vody a může zlepšit stav vodních 
útvarů. 

Základním nástrojem pro zlepšování vodního režimu krajiny v ČR 
jsou pozemkové úpravy a územní plánování. Mezi opatřeními, která 
jsou v rámci těchto procesů využívána, je možné zmínit zatravňování, 
zalesňování, budování víceúčelových či suchých retenčních nádrží, 
umělých mokřadů, zasakovacích průlehů, příkopů či pásů, hrázek 
a dále využívání plošných agrotechnických opatření, pěstování spe-
ciálních kultur či zásahy do staveb zemědělského odvodnění.

Právě drenážní systémy mají v podmínkách ČR na retenci vody 
v půdě významný vliv. Odvodnění, budované do roku 1990, se vysky-
tuje celkem na ca ¼ zemědělské půdy (> 1 mil. ha) [9]. Vliv drenáží na 
vodní režim pozemků závisí na topografii, půdním typu, srážkových 
charakteristikách, využití půdy a typu drenážních systémů a tzv. 
příčině zamokření, což jsou parametry, podle nichž byly tyto stavby 
navrhovány [10, 16]. Obecně lze konstatovat, že jednofunkční dre-
nážní systémy, vedle potenciálu redukovat povrchový odtok a erozi, 
snižují hladinu mělké podzemní vody a odvádí podpovrchovou vodu 
z krajiny i v době, kdy to není nutné. Přítomnost drenážních systémů 
také zpravidla zhoršuje jakost souvisejících povrchových vod, neboť 
odnáší rozpuštěné živiny a další polutanty z půdy [8, 30].

Při výpočtu využitelného množství vzlínající podzemní vody Wk 
nebyla v této studii přítomnost drenážních systémů zohledněna 
z několika důvodů. Hladina HPV odvozená z KPP nepostihuje 57,7 % 
výměry odvodněných ploch, na které byly drenážní systémy instalová-
ny až po skončení KPP (po r. 1972), a relevantní údaje o HPV společně 
s informací o funkčnosti drenážních systémů ve sledovaném období 
neexistují. Průměrná HPV zjištěná z KPP na pozemcích s odvodněním 
byla 139 mm, což bylo považováno za přijatelnou hodnotu vstupující 
do výpočtu Wk. Na odvodněných plochách nebyl rovněž změněn ko-
eficient r1. Odvodněné plochy zemědělské půdy se částečně překrývají 
s vymezeným výskytem středního a silného vodního stresu (kategorie 
3 a 4). Pro kategorii 3 se jedná o 25–27 % plošného překryvu a pro ka-
tegorii 4 o 14–17,5 % v závislosti na plodině. Tato informace vypovídá 
o z dnešního pohledu nadbytečném odvodnění části zemědělských 
pozemků vyžadujících doplňkovou závlahu a o potřebě nápravných 
opatření v podobě snížení intenzity odvodnění či uplatnění regulační 
drenáže [15].

V článku není hodnocen trend vláhové bilance během posuzované-
ho období (1981–2010), ale dá se předpokládat postupný nárůst defi-
citu vláhové bilance plodin v čase během tohoto i pozdějšího období 
doložený jinými autory. Například [7] zjistili pro období 1981–2010 

pokles tzv. základní vláhové bilance (tj. rozdíl mezi úhrnem srážek 
a potenciální evapotranspirací travního porostu pomocí modifikované 
metody Penman-Monteith), a to na jižní Moravě, v jižních Čechách 
a na Ústecku ve srovnání s předchozím obdobím 1961–1980. Pro delší 
hodnocené období 1961–2017 zaznamenali tito autoři kontinuální 
pokles průměrných hodnot roční vláhové bilance v oblastech Haná, 
Polabí a Vysočina. Nejrozsáhlejší změny byly prokázány pro období 
2001–2017 se statisticky významným trendem poklesu roční, jarní 
i letní vláhové bilance v oblastech jižní Moravy, Hané, jižních Čech, 
Polabí a Vysočiny. Uvedené skutečnosti se do značné míry shodují 
s našimi výsledky kategorií vodní bilance (obr. 2–5), kde nejsilnější 
výskyty vodního stresu jsou ve výše zmíněných oblastech. Nárůst 
deficitu vláhové bilance souvisí i se zjištěním [31], kteří udávají, že 
v rámci období 1961–2010 vykazuje 10 měsíců v roce v posledních 
dvou dekádách vyšší průměrnou teplotu a vyšší evapotranspiraci. Ná-
růst deficitu ve vláhové bilanci je spjat jednak s postupným nárůstem 
teplot vzduchu a plodinovou evapotranspirací prokázaným za období 
1961–2010 a rovněž v důsledku zvyšování nerovnoměrnosti srážek, 
kdy v letním období jsou delší periody sucha střídány přívalovými 
srážkami, jejichž využitelnost výrazně klesá s narůstající sklonitostí 
pozemku. Naopak celkové úhrny ročních srážek jsou z dlouhodobého 
hlediska setrvalé [23]. Podle [28] povede nárůst teplot v podmínkách 
střední Evropy k prodloužení vegetační doby až o 21 dní do roku 2020 
a o více než měsíc do roku 2050. 

Pro výpočet vláhové potřeby a závlahového množství pro jednotli-
vé pozemky registrované v LPIS vyvinul Výzkumný ústav meliorací 
a ochrany půdy, v.v.i., volně dostupný nástroj Kalkulačka vláhové 
potřeby: https://vlaha.vumop.cz/

4. Závěr
Navržený postup pro výpočet dlouhodobé bilance je vhodným nástro-
jem pro posouzení skladby pěstovaných plodin a jejich agrotechniky 
z hlediska uspokojení jejich vláhových potřeb. Tento postup je použi-
telný i pro lokalizaci závlahových soustav do oblastí s dlouhodobým 
vodním deficitem a nedostatečným naplněním vláhových potřeb 
zemědělských plodin. Rovněž lze pomocí tohoto nástroje, ve spojení 
s aktuálními daty, poměrně přesně vymezit oblasti nejvíce zasažené 
negativními účinky sucha pro účely kompenzací výnosových ztrát 
zemědělcům. Podle současného klimatického vývoje a prognóz se dá 
předpokládat nárůst period zemědělského sucha v délce i intenzitě, 
který povede ke zvyšování deficitu vláhové bilance v zemědělské 
krajině a následným změnám v lokalizaci i výběru pěstovaných ze-
mědělských plodin. 

Poděkování: Příspěvek vznikl v rámci podpory projektu QK1720285 
„Metody korekce vláhových potřeb plodin zohledňující scénáře změn 
klimatu území ČR pro optimalizaci managementu závlah“, funkčního 
úkolu Ministerstva zemědělství ČR „Vývoj kalkulačky vláhové potřeby 
osevního postupu jako samostatného modulu v rámci Protierozní kal-
kulačky“ (smlouva č. 859-2016-10052) a díky institucionální podpoře 
VÚMOP, v. v. i., č. RO0218 Ministerstva zemědělství. Autoři děkují doc. 
Ing. Zbyňku Kulhavému, CSc., a Ing. Františku Kulhavému, CSc., za 
konzultace týkající se úpravy koeficientu využitelnosti srážek. 
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Categorization of long-term water balance for selected 
crops in agricultural growing areas in the Czech Republic 
(Duffkova, R.; Holub, J.; Fucik, P.; Harcinik, T.; Zizala, D.; 
Roznovsky, J.; Novotny, I.)

Abstract
The water balance of arable land determines the soil moisture 
availability for crop planting. The average long-term water balance 
for four selected crops (winter wheat, oilseed rape, silage maize, 
potatoes) was derived for all agricultural growing areas in the Czech 
Republic (maize-, beet-, potato- and mountain- growing areas) for 
the period 1981-2010. For each arable land (> 0.5 ha), available 
sources of water (usable precipitation, soil water supply, rising 
groundwater) and crop water requirements was calculated using 
crop evapotranspiration (FAO 56 method) [1]. 

Computed water balance values were divided into four categories 
using soil hydrolimits and specific crop-soil water availability: 
categories 1 and 2 with zero or moderate occurrence of crop water 
stress, categories 3 and 4 with medium and strong occurrence of 
crop water stress. Growth and development of winter crops was 
affected by water stress to a lesser extent (area of   categories 1 and 
2: wheat 35.4%, rape 45.6%, category 4: wheat 9.7%, rape 5.3%) as 
compared to spring crops, which suffered from water shortage much 
more (land area of categories 1 and 2: maize 19.4%, potatoes 17.4%, 
category 4: maize 8.3%, potatoes 10%). The highest water deficit 
was recorded for all crops in the maize-growing area (no category 1, 
a small extent of category 2 only in case of winter crops) due to low 
precipitation and high crop water requirements. For all crops, most 
water available for crops was in mountain-growing area. Attained 
findings and the method used stand for a promising approach for 
evaluation of regional water balance shifts for selected crops and 
imply the need of measures towards optimization of water regimes 
on agricultural land.

Key words
water balance – agricultural growing areas – crop water requirements 
– crop water stress

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. listopadu 
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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Od nás získáte:
• Zaškolení a rozvoj v rámci mezinárodní organizace
• Veškeré prostředky k výkonu funkce
• Služební auto k soukromému použití
•  25 dnů dovolené, stravenky, příspěvek na penzijní pojištění 

a dovolenou
• Motivační mzdové ohodnocení

Máte zájem?
Hledáte novou kariérní výzvu a oslovila vás nabízená pozice? 
Ozvěte se nám na uvedený kontakt:

Vogelsang CZ s.r.o.
Ing. Miroslav Esterka
esterka@vogelsang-czech.cz
Tel.: +420 511 440 475
vogelsang-czech.cz

Dokážete vyřešit problém s čerpáním 
primárního kalu?

Tyto a podobné dotazy dostávají pracovníci firmy Vogelsang. Ta se 
postupně zapisuje do povědomí provozovatelů čistíren odpadních 
vod jako synonymum spolehlivé techniky a vyřešení problémů spo-
jených především s ucpanými technologickými uzly. 

Například v roce 2014 byla společnost Vogelsang oslovena vedením 
velké vodohospodářské společnosti, provozující čistírnu odpadních 
vod v padesátitisícovém okresním městě pod Tatrami s žádostí o návrh 
technického řešení problému s ucpáváním čerpadel surového kalu. 
Stávající odstředivá čerpadla se kvůli vysokému podílu vláknitých 
látek, které se na dně usazovací nádrže shlukovaly do chuchvalců, 
ucpávala i několikrát týdně. Návrh v podobě dvou vzájemně spřaže-
ných sólo strojů-objemového čerpadla s rotačními písty a macerátoru 
s hydraulickým přítlakem nožů ACC byl přijat a v následném roce 
zrealizován. Výsledkem je prakticky bezporuchový chod, kdy se 
údržba provádí jen v preventivním režimu. Investiční náklady nepře-
výšily pořizovací cenu kvalitních ponorných čerpadel s předřezem. 

Obr. 1. Usazeniny v UN působící ucpávání čerpadel

Provozovatel získal funkční řešení, které od samého začátku jednání 
požadoval. Značka Vogelsang se uchytila mezi provozním personálem 
jako „pumpy, o kterých se neví“.

Co se však skrývá za tímto renomé? Jsou to především lidé, kteří 
naplňují firemní slogan „Engineered to work“ – volně přeloženo: 
„vyvinuto tak, aby to správně fungovalo“. Možná se tolik neví, že 
ač se Vogelsang na lokálním trhu objevil teprve v roce 2010, jedná 
se o firmu s téměř 90letou 
historií. Rodinná společnost 
nesoucí ve svém názvu jmé-
no svého zakladatele Hugo 
Vogelsanga, se od data svého 
vzniku v roce 1929 proměni-
la z místního, dolnosaského 
výrobce cisternových čerpa-
del s rotačními písty, na me-
zinárodní holding čítající 25 
dceřiných poboček na celém 
světě, pokrývající několik od-
větví, čištění odpadních vod 
nevyjímaje. A právě zde, spo-
lečně se zpracováním biolo-
gicky rozložitelného odpadu, 
spatřuje firma svou budouc-
nost. Ve svém vývojářském 
oddělení se zaměřila na vývoj 
technologií, určených pro 
předúpravu a následné čer-
pání biologického materiálu 
v procesu jeho přeměny na 
využitelnou energii.

V rámci své strategie růstu 
hledá vhodného kandidáta/tku pro převzetí zodpovědnosti za klíčové 
zákazníky v odvětví čištění odpadních vod a vyhledávání obchodních 
příležitostí s potenciálem pro inovativní technologie. 

Baví vás řešit náročné technické úkoly? Troufnete si dlouhodobě 
rozvíjet významný tržní segment? Pak nás neváhejte kontaktovat.

Ing. Miroslav Esterka
jednatel

Vogelsang CZ s.r.o.
Tel. +420 511 440 475

Obr. 2. Čerpadlo s rotačními písty 
a macerátor Vogelsang v suché jím-
ce UN

ENGINEERED TO WORK

ENGINEERED TO WORK

Staňte se členy úspěšného týmu!
Vogelsang CZ je jednou z 25 dceřiných společností spadajících do mezinárodního holdingu HugoVogelsang Maschinenbau GmbH se sídlem 
v Essen/Oldb v Německu, který zaměstnává více než 900 pracovníků na celém světě. Oborem činnosti je výroba čerpadel, drtičů a technologie 
na předúpravu biosubstrátu a aplikaci tekutých hnojiv. Hlavní zastoupení má v odvětví bioplynových stanic, zemědělství, ale také v sektoru 
čištění odpadních vod a průmyslu, kde získává sílící pozici především v kalovém a odpadním hospodářství. 
Vytváření příznivého pracovního prostředí, kdy se klade důraz na sladění pracovního a soukromého života, se odráží ve vysoké motivovanosti 
zaměstnanců. Právě vytrvalost, zápal a důslednost pracovníků stojí za dlouholetým úspěchem firmy Vogelsang.

Obchodní manažer/ka
Česká a Slovenská republika

Vaším úkolem bude:
•  Péče o klíčové zákazníky v oboru vodního hospodářství 

a průmyslu
• Identifikace nových obchodních příležitostí
• Návrh technického řešení
• Smluvní příprava zakázek
• Interní koordinace pracovníků

Vy máte:
• Technické vzdělání nebo zkušenosti
• Praxi v B2B a znalost odvětví
• Schopnost samostatně pracovat
• Ochotu převzít odpovědnost
• Znalost anglického nebo německého jazyka na min. úrovni

ROZŠIŘTE NAŠE ŘADY!
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Je známou skutečností, že kapacita zásob vody neustále ubývá. 
Navíc, díky neustále se zhoršujícímu charakteru vod, je každému 
jasné, že se zanedlouho dostaneme do neudržitelného stavu. Populace 
narůstá. Takže se logicky zvyšuje spotřeba zásob vody a na kvalitu 
vyčištěné vody jsou kladeny čím dál tím vyšší nároky. Otvírá se zde trh 
pro uplatnění nových technologií, které by nebyly provozně nákladné 
a plnily by legislativní limity. 

Do popředí se tedy dostává myšlenka a aplikace recirkulace vod 
a jejich znovuvyužití. Společnost ENVI-PUR dlouhodobě pracuje 
na vývoji technologií, jejichž aplikace umožňují „znovuvyužívání“. 
V popředí těchto technologií jsou nepochybně membránové procesy. 
Ty jsou využitelné mimo jiné na přímé čištění odpadních vod (MBR 
– membránový bioreaktor) nebo na dočišťování za konvenčními čis-
tírnami odpadních vod (terciární membránová filtrace). Obě zmíněné 
technologie poskytují špičkové odtokové parametry, které předurčují 
použití permeátu (vyčištěné vody) pro další účely.

Membránové technologie odstraňují bakterie a viry, dále kvantita-
tivně zadržují nerozpuštěné látky a zvyšují účinnost odstranění CHSK, 
BSK5 a fosforu. Dají se s vhodně kombinovat s dalšími technologiemi 
jako např. koagulace a filtrace na granulovaném aktivním uhlí nebo 
dávkování práškového aktivního uhlí.

Technologie MBR
Technologie MBR se do popředí zájmu dostala na konci 20. století. 
V dnešní době se jedná o velmi rozšířenou aplikaci. Samotná tech-
nologie je založena na dvou principech, a to na biologickém procesu 
(aktivovaného kalu) a filtraci přes polopropustnou membránu. 
Existují dva typy membrán, které se nejvíce používají – polymerní 
a keramická. Z polymerních materiálů jsou nejpoužívanější polyvi-
nyliden difluorid (PVDF), polyethersulfon (PES), polyethylen (PE) 
a polypropylen (PP). Z keramických pak nejčastěji modifikace oxidu 

hlinitého (Al2O3) a karbidu křemíku (SiC). V oblasti čistírenství 
nejčastěji aplikujeme moduly s polymerními PES membránami 
s velikostí pórů 40 nm (oblast ultrafiltrace), které se skládají ze 
silnějšího porézního nosiče a z tenké povrchové vrstvy poskytující 
požadovanou propustnost. Jsou vyráběny s dostatečnou mecha-
nickou pevností a s tepelnou a chemickou odolností. Konstrukce 
desky membránového modulu umožňuje provádět plnohodnotný 
zpětný proplach.

Jednou z výhod technologie MBR je v porovnání s konvenčními 
systémy výrazně menší zastavěná plocha a dvakrát až třikrát menší 
potřebné objemy aktivací a dále kvalita odtoku, která umožňuje 
znovuvyužití vod (mytí, oplachy, zalévání atd.). Další výhodou této 
technologie je odolnost vůči změnám v zatížení. Z technologického 
hlediska je hlavní výhodou to, že kvalita aktivovaného kalu nemá 
zásadní vliv na účinnost separace. 

Filtrace v MBR je většinou podtlaková, kdy čerpadlo zapojené na 
potrubí ponořeném modulu odsává permeát. Membránové moduly 
lze umístit přímo do aktivace nebo do oddělené membránové komo-
ry. Důležitým faktorem pro spolehlivý provoz je čištění. Membrá-
nové moduly se čistí vzduchem vháněným pod moduly, zpětným 
proplachem za současného dávkování chemikálií (CEB) a chemickou 
regenerací (namáčení modulů v roztocích chemikálií). 

Technologie terciární membránové filtrace 
Další z membránových technologií, kterou společnost ENVI-PUR 
disponuje, je technologie keramické membránové filtrace. Materiál 
membrány je modifikovaný oxid hlinitý. Jak název napovídá, zásadní 
částí je keramický membránový element. Jeden keramický element 
má povrch membrány 25 m2 a nominální velikost póru 0,1 μm. 

Díky materiálu, ze kterého je vyrobena, je chemicky i mechanicky 
velmi odolná, a proto lze systém charakterizovat značně úsporným 
a účinným praním, při kterém se spotřebovává velmi malé množství 

vody i chemikálií. Celý systém pracuje způ-
sobem přímé filtrace (dead end filtration). 

Filtrace je přetlaková („zevnitř-ven“). I zde 
hraje důležitou roli účinné čištění. Základní 
je fyzikální zpětný proplach (nejprve vodou, 
pak vzduchem). Vysoký prací tlak (500 kPa) 
účinně odstraňuje depozity na membráně. 
Spotřeba vody na fyzikální a chemické pra-
ní se pohybuje pouze okolo 0,5 %. Dalšími 
způsoby čištění jsou zpětný proplach za 
současného dávkování chemikálií (CEB) 
a chemická regenerace (CIP). 

Technologie keramické membránové filt-
race je vhodná jako terciální stupeň dočiš-
tění odpadních vod pro jejich znovuvyužití 
a stejně tak pro výrobu pitné vody prakticky 
pro všechny typy surové vody. Umožňu-
je velmi účinné odstraňování organických 
látek, zákalu, barvy, mikrobiologických 
parametrů a dalších (mikro)polutantů, pří-
tomných surové vodě. 

Ing. Daniel Vilím
Ing. Simona Kubíčková

Mgr. Tomáš Brabenec

Obr. 1. ČOV s MBR – instalace membráno-
vého modulu

Obr. 2. ČOV s MBR – pohled na aktivaci

Obr. 3. ČOV s MBR – vyčištěná voda
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Příklad využití výstupů z benchmarkingu 
vlastnických subjektů za rok 2016 regulátorem –  
Výzva vlastníkům vodovodů a kanalizací

Želmíra Macková, Jitka Révayová

V dubnu 2018 uveřejnilo Ministerstvo 
zemědělství (dále jen „MZe“) na svých webo-
vých stránkách výsledky benchmarkingu za 
rok 20161. Stejně jako v předchozím roce byl 
benchmarking realizován v rámci dvou pro-
jektů: „Benchmarking vlastnických subjektů 
za rok 2016“ a „Benchmarking provozova-
telských subjektů za rok 2016“. S výsledky 
projektů se mohla veřejnost seznámit ve 
Zprávě z benchmarkingu za rok 2016, která 
přibližuje zjištěné nedostatky v jednotlivých 
analyzovaných skupinách, informuje o zá-
věrech obou projektů a navrhuje další kroky 
vedoucí k plnění záměrů regulace.

Zásadním rozdílem oproti benchmarkin-
govým projektům z předchozího roku bylo 
množství analyzovaných dat. Po komunikaci 
se zpracovateli dat se týmu oddělení analy-
tického a benchmarkingu podařilo do analýz 
zahrnout údaje popisující 95,23% podíl trhu 
s pitnou vodou a 92,59% podíl trhu s odpad-
ní vodou. V porovnání s benchmarkingem za 
rok 2015 jde přibližně o trojnásobný nárůst. 
Zejména tato skutečnost měla zásadní vliv 
na zvýšení vypovídací hodnoty projektů 
a umožnila praktické využití jejich výsled-
ků. Příkladem může být výzva vybraným 
vlastníkům vodohospodářské infrastruktu-
ry, která byla v létě zaslána přibližně 1900 
vlastníkům. 

MZe se v benchmarkingu vlastnických 
subjektů zaměřilo na plnění záměrů regulá-
tora a například na analyzovaných údajích 
za rok 2016 vyhodnotilo, zda vlastníci in-
frastruktury v roce 2016 v rámci „Porovnání 
všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro 
vodné a stočné za kalendářní rok a dosaže-
né skutečnosti v témže roce“ (podle přílohy 
č. 20 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., dále jen 
„Porovnání“) zahrnuli do ceny pro vodné 
a stočné dostatek prostředků na obnovu, 
a to ve vztahu k vypočtené minimální teo-
retické výši prostředků na obnovu (blíže viz 
Benchmarking vlastnických subjektu za rok 
2016, str. 11–12). 

Dostatečná tvorba prostředků na obnovu je 
pro vlastníka zásadní a informace o ní je klí-
čová pro regulátora. Benchmarking považuje 
nedostatečnou tvorbu prostředků na obnovu 
za anomálii, jejíž četnost v roce 2016 byla 
v porovnání s ostatními anomáliemi signifi-
kantní. Jedním z nejdůležitějších výsledků 
analýzy byla skutečnost, že nedostatečná 
tvorba prostředků na obnovu se vyskytovala 
u 1229 Porovnání stanovujících cenu pro 
pitnou vodu a 1603 Porovnání s cenou pro 
odpadní vodu. Vzhledem k takto vysoké čet-
nosti výskytu anomálie naznačující možnost 
nedobrého nastavení výše ceny pro vodné 

1  http://eagri.cz/public/web/mze/voda/vodovody-a-
-kanalizace/benchmarking-vak/zprava-za-rok-2016/

a stočné tak, aby zohledňovala i plánované 
finanční potřeby spojené s obnovou infra-
struktury, MZe oslovilo každého vlastníka 
infrastruktury, u kterého byla jednoznačně 
identifikována anomálie „Nedostatečné tvorby 
prostředků na obnovu“, a to adresně dopisem 
– výzvou vlastníkům vodovodů a kanalizací. 

Kteří vlastníci byli osloveni aneb 
komplikace způsobené řádkem 
č. 20 Porovnání
Před zodpovězením této otázky by MZe chtělo 
upozornit na význam vyplňování hodnot na 
řádku 20, který informuje o tvorbě a čerpání 
veškerých prostředků na obnovu vodohospo-
dářské infrastruktury. Kontrola jeho vyplňo-
vání je součástí procesu verifikace dat před 
zpracováním benchmarkingu.

Vzhledem k faktu, že zpracovatelé v Porov-
náních tento řádek často nevyplňovali (727 
z 1582 Porovnání pro pitnou vodu a 1002 
z 1857 Porovnání pro odpadní vodu), bylo 
možné definovat případy nedostatečné tvor-
by prostředků na obnovu pouze z vodného 
a stočného, tzn. pouze z prostředků genero-
vaných v příslušných kalkulačních položkách 
ceny pro vodné a stočné. O zdrojích ostatních, 
jako jsou úvěry, dotace a jiné příjmy vlastníka 
podle plánu financování obnovy, nemělo 
MZe dostatek informací. Ve výsledku byla 
v „Benchmarkingu vlastnických subjektů“ 
identifikována jednotlivá Porovnání, která 
ve vodném a stočném za rok 2016 neměla 
zahrnutou dostatečnou výši prostředků na 
obnovu, a to ve vztahu k vypočtené teoretické 
minimální výši prostředků na obnovu. 

Mezi Porovnáními s uvedenou anomálií 
byla i taková, na kterých figurovalo vícero 
vlastníků. V tomto případě nemá MZe dosta-
tek informací a dat na to, aby mohlo jedno-
značně určit, kolik z generovaných prostředků 
na obnovu připadá na konkrétního vlastníka 
a zda pokrývají teoretickou výši minimálních 
prostředků potřebnou na obnovu jím vlastně-
né infrastruktury. Z tohoto důvodu Porovnání 
s vícero vlastníky nemohla být z pohledu 
obnovy infrastruktury podrobněji zkoumána. 
Budou však průběžně dále sledována. 

V dalším kroku MZe přistoupilo k bližšímu 
hodnocení Porovnání s nedostatečnou tvorbou 
prostředků na obnovu s jedním vlastníkem. 
U těchto Porovnání byly do hodnocení tvorby 
prostředků obnovy zahrnuty také hodnoty 
vykázané na řádku č. 20 v Porovnání. Po zo-
hlednění roční průměrné hodnoty prostředků 
na obnovu vytvořených v období 2009–2016 
byla identifikována skupina přibližně 1900 
vlastníků infrastruktury, kteří nevytvořili 
ani teoretickou výši minimálních prostředků 
na obnovu v daném roce. Ti obdrželi Výzvu 
vlastníkům vodovodů a kanalizací, ve které 

byli upozorněni na možné riziko nedostatečné 
tvorby prostředků na obnovu VaK. 

Co výzva způsobila?
MZe dopisem vyzvalo oslovené vlastníky 
k důsledné kontrole analýzou zjištěných sku-
tečností a ke zjednání nápravy. Také doporu-
čilo, aby vlastníci případné změny zohlednili 
při výpočtu ceny pro vodné a stočné pro rok 
2019 s přihlédnutím na sociální únosnost 
ceny pro obyvatele. 

Mnozí vlastníci po obdržení výzvy písemně 
nebo telefonicky kontaktovali MZe. Z mohut-
né komunikace s vlastníky vyplynulo vícero 
zjištění. Nejvýznamnější jsou: 
• vlastník vůbec nemá zpracovaný plán finan-

cování obnovy (dále „PFO“), to má mimo 
jiné za následek, že nemá jasnou informaci 
o tom, jak velké prostředky na obnovu by 
měl generovat, 

• vlastník, který čerpal dotaci z OPŽP, má 
cenu stanovenou podle pravidel OPŽP. 
Avšak její výše v roce 2016 neumožňovala 
plnit povinnost vlastníka související s vy-
tvářením prostředků na obnovu tak, jak po-
žaduje zákon o vodovodech a kanalizacích 
č. 274/2001 Sb. a vyhláška č. 428/2001 Sb., 

• vlastník neuvádí na řádek č. 20 Porovnání 
– tvorba a čerpání prostředků na obnovu 
potřebné informace.

Jak má vlastník uvedené 
nedostatky odstranit?
I. Pokud vlastník nemá zpracovaný plán 

financování obnovy nebo plán není aktu-
ální, musí PFO vypracovat, případně jej 
aktualizovat. Vlastník při jeho sestavování 
postupuje podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., 
kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve 
znění pozdějších předpisů. 

II. V případě, že vlastník nabyl infrastruktur-
ní majetek prostřednictvím dotačních titulů 
EU, resp. OPŽP, je nezbytné uvést to v ko-
mentáři k řádku č. 20, a to včetně roku, 
kdy tento majetek nabyl a začal užívat. 
Případný rozdíl oproti hodnotě prostředků 
na obnovu stanovené v PFO pro daný rok 
dofinancovat z ostatních zdrojů. 

III. V mnoha případech vlastníci neuvádějí 
vůbec žádné nebo jen neúplné informace 
o tvorbě a čerpání prostředků na obnovu. 
Aby vlastník věděl, jak má vyplnit řádek 
č. 20 (Prostředky na obnovu – tvorba 
a čerpání), je nutné si předem uvědomit 
souvislost mezi informacemi z plánu 
financování obnovy a Porovnáním, popř. 
s plánem investic a oprav.

a) Jak souvisí Plán financování obnovy 
a Porovnání (obr. 1)

Účelem Plánu financování obnovy je vyme-
zení stávajícího infrastrukturního majetku, 
definovat potřeby a zdroje financování obnovy 
infrastruktury (rozdělení na zdroje z vodného 
a stočného a zdroje ostatní), určit jejich podíly 
celkem i v jednotlivých letech období, za něž 
je PFO sestavován. Důležité je si uvědomit, 
že prostředky na obnovu infrastrukturního 
majetku mají dvojí charakter: finanční pro-
středky obsažené v kalkulaci a ostatní finanční 
prostředky (jde o jiné finanční prostředky než 
získané z vodného a stočného; např. dotace, 
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 PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY ‐ INFORMACE PRO ROK "N" 
(PŘÍLOHA Č. 18, VYHL. Č. 428/2001 Sb.)  

+ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ZÍSKANÉ 
Z VODNÉHO A STOČNÉHO 

++ Ostatní prostředky 
financování obnovy 

(jiné finanční prostředky než získané 
z vodného a stočného; např. dotace, 
zdroje z příjmů obcí, úvěry, atd.)  

POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ 
ZA KALENDÁŘNÍ ROK A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMŽE ROCE  

(Příloha č. 20 k vyhl. č. 428/2001 Sb.)  
 
4.1 Odpisy infrastrukturního majetku 
4.2 Opravy infrastrukturního majetku 
4.3 Nájem infrastrukturního majetku 
4.4 Prostředky obnovy infrastrukturního majetku 
15. z ř. 13 na obnovu a rozvoj (část kalkulačního zisku) 

ŘÁDEK Č. 20 PROSTŘEDKY OBNOVY INFRASTRUKTURNÍHO MAJETKU ‐ 
TVORBA 

FINANČNÍ PROSTŘEDKY ZÍSKANÉ
Z VODNÉHO A STOČNÉHO 

 Ostatní prostředky financování obnovy 

+

Obr. 1. Zjednodušené schematické zobrazení souvislosti mezi Plánem financování obnovy 
a Porovnáním

zdroje z příjmů obcí, úvěry atd.).
V současnosti je sestavení plánu PFO upra-

veno ve vyhlášce č. 428/2001 Sb. v §13, a to 
v příloze č. 18. Zde je upraven základní obsah 
PFO a minimální požadované členění majetku 
a zdrojů financování. Jeho vazbu na kalkulaci 
ceny pro vodné a stočné, resp. na Porovnání 
upravuje příloha č. 19a, která definuje obsa-
hovou náplň jednotlivých kalkulačních polo-
žek. Mimo to se zpracovatelé při sestavování 
kalkulací, resp. Porovnání musí řídit platným 
cenovým výměrem Ministerstva financí. 

PFO se do kalkulace, resp. Porovnání 
promítá podle použitého modelu provozo-
vání prostřednictvím kalkulačních položek 

ř. 4.1 – Odpisy infrastrukturního majetku, 
ř. 4.2 – Opravy infrastrukturního majetku, 
ř. 4.3 – Nájemné infrastrukturního majetku, 
ř. 4.4 – Prostředky obnovy infrastrukturního 
majetku a 15. – z ř. 13 (Kalkulační zisk) na 
rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku. 
Některé vazby jsou jasné a jsou stanoveny 
nejen vyhláškou č. 428/2001 Sb., ale i ceno-
vými předpisy (např. 4.1 Odpisy, 4.2 Opravy), 
některé již méně a bývají předmětem metodic-
kých dotazů na školeních o cenotvorbě nebo 
při kontrolách (např. 4.4 Prostředky obnovy 
infrastrukturního majetku). Bližší informace 
o vazbě PFO na kalkulaci, resp. Porovnání 
uvádí tabulka 1.

b) Co vyplnit na řádek č. 20 Porovnání 
– Prostředky obnovy infrastrukturního 
majetku (tvorba a čerpání)

Řádek č. 20 je součástí Porovnání (podle 
přílohy č. 20 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.). 
Umožňuje vlastníkovi infrastruktury in-
formovat odběratele, provozovatele a regu-
látora o tom, kolik prostředků na obnovu 
(z vodného a stočného i ostatních) v daném 
roce vytvořil a vyčerpal a také o celkové 
výši vytvořených a čerpaných prostředků 
na obnovu od roku 2009. V případě, že se 
jedná o majetek nabytý až po roce 2009, 
MZe doporučuje do komentáře k řádku č. 
20 uvést informaci, od kdy jsou tvořeny 
prostředky na obnovu. 

Důležité je na řádek č. 20 vyčíslit prostřed-
ky na obnovu jak z vodného a stočného, tak 
i ostatní. 

Informacemi o výši vytvořených a čerpa-
ných ostatních prostředků na obnovu vlastník 
infrastrukturního majetku disponuje. Jedná 
se o všechny ostatní finanční zdroje použité 
na obnovu nebo odložené na plánovanou 
obnovu, které získal vlastník z jiných zdrojů 
než z vodného a stočného. 

Skutečnou výši vytvořených prostředků na 
obnovu z vodného a stočného v příslušném 
roce vypočte vlastník, resp. zpracovatel z Po-
rovnání, popř. ze své účetní evidence. Postup 
jejího stanovení je přímo závislý na použitém 
modelu provozování infrastrukturního ma-
jetku a smluvním vztahem mezi vlastníkem 
a provozovatelem. Základní princip je uveden 
v tabulce 2 (čísla odpovídají příslušným řád-
kům v Porovnání):

Výše čerpaných prostředků na obnovu je 
dána součtem hodnot oprav s charakterem 
obnovy, hodnoty investic s charakterem 
obnovy a technického zhodnocení infra-
strukturního majetku s charakterem obnovy 
za dané období. Tuto hodnotu vlastník, resp. 
zpracovatel zjistí z účetní evidence (např. 
z přijatých faktur). 

c) Jak souvisí plán financování obnovy 
s plánem investic a plánem oprav 
infrastrukturního majetku

Je důležité si uvědomit, že PFO a samotná rea-
lizace obnovy infrastrukturního majetku úzce 
souvisejí s plánem investic a plánem oprav 
majetku. Podle technického stavu infrastruk-
tury a potřeb případného dalšího územního 
rozvoje by si měl každý vlastník infrastruk-

Kalkulační položka Komentář + vliv PFO

4.1 Odpisy infrastrukturního majetku
Účetní odpisy vodohospodářského infrastrukturního majetku, o které se ponižuje hodnota spočtená v PFO 
označená "+" (prostředky obnovy z vodného a stočného) vstupující na ř. 4.4 Porovnání.

4.2 Opravy infrastrukturního majetku
Celková hodnota oprav a údržby vodohospodářského infrastrukturního majetku včetně odstraňování poruch 
a havárií, jsou zde zahrnuty opravy s charakterem obnovy a o jejich hodnotu se ponižuje hodnota spočtená 
v PFO označená "+" (prostředky obnovy z vodného a stočného) vstupující na ř. 4.4 kalkulace.

4.3 Nájem infrastrukturního majetku

Nájem hrazený vlastníkovi, který by měl obsahovat účetní odpisy infrastrukturního majetku, opravy hrazené 
vlastníkem, režijní náklady spojené se správou a pronajímáním infrastrukturního majetku, prostředky obnovy 
z PFO označené "+" ponížené o odpisy a opravy s charakterem obnovy infrastrukturního majetku a o případný 
podíl z přiměřeného zisku a dále přiměřený zisk.

4.4 Prostředky obnovy infrastrukturního 
majetku

Prostředky z PFO označené jako "+" ponížené o účetní odpisy uplatněné v položce 4.1 a opravy s charakterem 
obnovy uplatněné v položce 4.2 a dále o podíl z přiměřeného zisku uvedený v položce 15.

15. z ř. 13. podíl na obnovu a rozvoj Část této hodnoty může být součástí prostředků označených "+" v PFO.

Tabulka 1. Kalkulace plánu finanční obnovy
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Tabulka 2. Princip výpočtu skutečné výše vytvořených prostředků na obnovu

MODEL PROVOZOVÁNÍ
VÝPOČET VLASTNÍCH PROSTŘEDKŮ NA OBNOVU  
(SOUČÁST VODNÉHO A STOČNÉHO)

SMÍŠENÝ

4.1 Odpisy infrastrukturního majetku
+ 4.2 Opravy infrastrukturního majetku s charakterem obnovy
+ 4.4 Prostředky obnovy infrastrukturního majetku
+ 13. Záporný kalkulační zisk*
+ 15. Podíl kladného kalkulačního zisku na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku

ODDÍLNÝ
4.3 Nájem infrastrukturního majetku (jeho část určená na obnovu)
+ 4.2 Opravy infrastrukturního majetku s charakterem obnovy
+ 15. Podíl kladného kalkulačního zisku na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku

VLASTNICKÝ  
(PODSKUPINA ODDÍLNÉHO MODELU 
PROVOZOVÁNÍ)

4.3 Nájem infrastrukturního majetku (jeho část určená na obnovu)
+ 4.2 Opravy infrastrukturního majetku s charakterem obnovy
+ 15. Podíl kladného kalkulačního zisku na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku

SERVISNÍ SMLOUVY (PODSKUPINA 
ODDÍLNÉHO MODELU PROVOZOVÁNÍ)

4.1 Odpisy infrastrukturního majetku
+ 4.2 Opravy infrastrukturního majetku s charakterem obnovy
+ 4.4 Prostředky obnovy infrastrukturního majetku
+ 13. Záporný kalkulační zisk*
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KOMBINOVANÝ (provozovatel provozuje 
majetek vlastníka a současně také vlastní část 
provozovaného infrastrukturního majetku)
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+ 4.2 Opravy infrastrukturního majetku s charakterem obnovy
+ 4.3 Nájem infrastrukturního majetku (jeho část určená na obnovu)
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+ 13. Záporný kalkulační zisk*
+ 15. Podíl kladného kalkulačního zisku na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku

tury systematicky vypracovávat plán investic 
a plán oprav. Oba tyto plány specifikují mimo 
jiné věcnou náplň obnovy vlastněné infra-
struktury. Při přípravě těchto manažerských 
nástrojů si odpovědní pracovníci musí uvě-
domovat nejen nutnost promítnutí finančních 
požadavků z plánu oprav a investic do PFO, 
ale i opačný vztah, a to že zdroje financování 
vytvořené prostřednictvím PFO limitují mož-
nosti realizace investic a oprav, respektive 

blíže stanovují strukturu financování plánu 
investic a plánu oprav.

MZe doufá, že se podařilo čtenáři přiblížit 
využití výstupů benchmarkingu v praxi a vy-
světlit vlastníkům infrastruktury, jak alespoň 
částečně vylepšit informování odběratelů, 
provozovatelů a regulátora o tvorbě a čerpání 
finančních prostředků na obnovu vodohospo-
dářské infrastruktury. MZe si je také vědomo 
toho, že článek neobsahuje detailní řešení tak 

komplikované problematiky, jakou obnova 
infrastrukturního majetku je.

Ing. Želmíra Macková, MBA
Ing. Jitka Révayová

Odbor dozoru a regulace vodárenství
oddělení analytické a benchmarkingu

Ministerstvo zemědělství ČR
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
zelmira.mackova@mze.cz

* Záporný kalkulační zisk ponižuje výši generovaných prostředků na obnovu.

Lze urychlit řešení problematiky sucha a povodní 
v podmínkách ČR?

František Kulhavý

Dlouhodobě diskutovaný trend globálního 
oteplování prožíváme v současné době přímým 
ohrožením ekologické stability naší krajiny 
i vysokými škodami v zemědělství, lesnictví, 
rybochovném a vodním hospodářství. Od 
vyhlášení Usnesení vlády České republiky ze 
dne 29. července 2015 k přípravě realizace 
opatření pro zmírnění negativních dopadů su-
cha a nedostatku vody (dále jen „usnesení“) [1, 
2, 3] uplynuly tři roky, které v mnoha oblastech 
nás přistihly bez přijetí potřebných efektivních 
opatření. Na nutnosti urychleně komplexně 
a multioborově řešit problémy sucha a povodní 
upozorňovala naše odborná veřejnost z oblasti 
vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
již začátkem tohoto století [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 15].

Předložený článek je zaměřen na rozbor 
možností urychlení realizace nutných opatření 
v osvětě, legislativě a v modernizaci, výstavbě 
i provozu vodohospodářských staveb, vedou-
cích k efektivnímu a především reálnému řeše-
ní všech problémů sucha a povodní v krajině.

Vzhledem k omezenému rozsahu článku, 
jehož obsah navazuje, případně komentuje 
jednotlivé oddíly příloh „usnesení“[2, 3], 
jsou v dalším uvedena konkrétní vhodná 
opatření nebo návrhy řešení, vycházející ze 
současných hospodářských i stanovištních 
podmínek.

Úvod
V budoucnu je nutné počítat s trendem zin-
tenzivnění výskytu extremních jevů v oblasti 
vodního režimu krajiny, především četnější 
a intenzivnější výkyvy srážkové činnosti 
a tedy i povodní a sucha. Z hlediska zajištění 
ekologické stability naší krajiny, za podmínky 
hospodárného čerpání disponibilních finanč-
ních zdrojů, bude nutno ve všech oblastech 
společnosti důsledně prosazovat principy 
environmentální ekonomie, tj. nacházet a na-
vrhovat mnohaoborově optimální opatření, 
jak z hlediska ochrany životního prostředí, 
tak i z hlediska úspory energie a finančních 
prostředků.

Při realizaci opatření, uvedených v „usne-
sení“, je nutné zohlednit skutečnosti, že 
v krajině našeho typu bylo v minulém sto-
letí vybudováno zemědělské odvodnění na 
celkové rozloze kolem 1,1 mil. ha (tj. přes 
25 % zemědělské půdy), což je z environ-
mentálního a zejména vodohospodářského 
hlediska velmi významné. Dále bylo v roce 
1993 evidováno 154 224 ha zavlažovatel-
ných ploch a podle statistiky z roku 2010 se 
snížila zavlažovatelná plocha jen na 32 200 
ha (21 %), z toho skutečně zavlaženo bylo 
20 000 ha (13 %!). V sektoru zemědělství (tj. 
včetně závlah) byl v roce 2016 zaznamenán 
pokles odběrů o 17,4 %, ze 40,3 mil. m3 na 
33,3 mil. m3 [13].

U většiny těchto staveb byla v uplynulých 
30–40 letech zanedbána základní údržba. 
Tímto způsobené poruchy staveb odvod-
nění dosahovaly dle odhadů v roce 2012 
30–40 % a byly příčinou přemokření pozemků 
298 000 ha (silně podmáčeno [14, str. 17]). 
S výjimkou některých staveb, realizovaných 
v podhorských oblastech, řešily tyto stavby 
úpravu vláhových poměrů v půdě s cílem 
stabilizace zemědělské a lesnické výroby [10] 
a byly budovány za státní podpory. Závlahy 
již tehdy byly státem nasměrovány do oblastí 
opakovaně trpících suchem. 

Významným technickým a provozním 
aspektem pro současné využívání těchto sta-
veb je skutečnost, že byly obvykle budovány 
bez ohledu na vlastnické vztahy k půdě, tj. 
na pozemcích spravovaných tehdejšími ze-
mědělskými podniky, a tudíž je nelze nyní 
udržovat podle dílčích ploch jednotlivých 
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vlastníků. K zajištění řádného provozu je 
bezpodmínečně nutná spolupráce všech 
vlastníků půdy i správců objektů hlavního 
melioračního zařízení na ucelené ploše 
jednotlivé stavby. Zároveň je třeba zajistit 
garanci odbornosti provozu pod vedením 
erudovaného koordinátora (fyzické nebo 
právnické osoby), kterého v době jejich 
výstavby představovala Meliorační družstva 
spolu se Státní meliorační správou (SMS), 
později Zemědělskou vodohospodářskou 
správou (ZVHS). Opatřením Ministerstva 
zemědělství ČR č. j. 192140/2011-MZE-12142 
z 9. 12. 2011 byla Zemědělská vodohospodář-
ská správa s počtem zaměstnanců cca 400 
zrušena ke dni 30. 6. 2012, a proto v součas-
nosti schází hydromeliorační koordinátor, za-
jišťující poradenskou činnost a management 
výstavby, provozu, údržby a modernizace 
těchto staveb, především v oblasti podrob-
ných melioračních zařízení (PMZ). Státní 
pozemkový úřad zajišťuje jen správu hlav-
ních melioračních zařízení (HMZ). Hrubým 
podceněním role hydromelioračních staveb 
v krajině, završeným zrušením ZVHS, byla 
velmi necitlivě přerušena generační výměna 
odborníků z praxe, dříve znalých této mul-
tioborové problematiky.

V závěru úvodní části nutno s lítostí konsta-
tovat, že v tak důležitém dokumentu, jako je 
„Zpráva o stavu vodního hospodářství České 
republiky v roce 2016“ [13], nejsou žádné 
údaje o současném stavu využívání hydro-
melioračních staveb (tj. závlah a odvodnění) 
s výjimkou údaje, že k 31. 12. 2016 Státní po-
zemkový úřad spravuje majetek HMZ v celko-
vé pořizovací hodnotě 2,581 mld. Kč. Rozsah 
majetku činil 19 013 položek dlouhodobého 
hmotného majetku, z toho 8 953,262 km kaná-
lů (5 183,916 km otevřených a 3 769,346 km 
zakrytých), 22 vodních nádrží a 130 čerpacích 
stanic.

Návrh opatření, jak urychlit řešení 
problematiky sucha a povodní 
v naší krajině

A. Monitorovací a informativní 
opatření

Monitoring a následná informativní opatření 
podle úkolů A/1 až A/7 jsou převážně zamě-
řena na hydrologii v oblastech opakovaně 
trpících suchem. Zkušenosti současných dnů 
a trend oteplování krajiny vedou k doporu-
čení rozšířit v určitém rozsahu tato opatření 
na celé území republiky, tj. včetně oblastí 
s vybudovanými drenážními systémy, které, 
jak je dále uvedeno, mohou efektivně doplnit 
disponibilní vodní zdroje v průměru o více 
než 1 000 m3.ha-1. V části A/1 bude vhodné 
zahrnout také monitoring obsahu humusu 
v půdě, který příznivě ovlivňuje hydrofyzi-
kální vlastnosti půdy a jedná se o významný 
meliorační aspekt. Takto získáme motivační 
faktory v oblasti dotační politiky ke zlepšení 
současného nepříznivého stavu půdního 
fondu (zvýšení erozní odolnosti současně se 
zvýšením infiltrační schopnosti a propustnos-
ti půd), a tím i vodního hospodářství v kraji-
ně. Například při řízeném provozu závlahy 
vhodnými odpadními vodami [18, 19, 20], lze 
zvýšit obsah humusu v půdě o více než 1 %, 
čímž se zvyšuje využitelná vodní kapacita 
podle druhu půdy o 2,5–7,0 % [4, 19]. Při 
dobré informovanosti zemědělské odborné 
veřejnosti a vhodném managementu vodního 
hospodářství krajiny bude možné významně 
zrychlit realizaci všech ve „směrnici“ navr-
žených opatření obnovujících či posilujících 
přirozenou retenci vody v krajině.

B. Legislativní opatření

Ve „směrnici“ je zcela opomenuta skutečnost, 
týkající se čtvrtiny zemědělské půdy (tj. 13,5 % 
celkové rozlohy státu), týkající se existujících 
vodohospodářsky významných podrobných 
odvodňovacích zařízení. Podle § 126 odst. 3 
zákona o vodách [16], podzemní podrobné 
odvodňovací zařízení bylo převedeno na maji-
tele pozemků, bez informací o jejich existenci 
a z nich vyplývajících právních a provozních 
závazků. Z výsledku průzkumu, provedeného 
v letech 2016–17 Výzkumným ústavem melio-
rací a ochrany půdy, v.v.i. [23] vyplývá, že 40 % 
vlastníků není informováno o existenci těchto 
staveb a 67 % vlastníků neví o povinnostech 
udržovat tyto stavby, přičemž 85 % vlastníků 
má zájem o získání podrobnějších informací 
ke stavbě. Nájemci půdy, tj. uživatelé, mají 
pouze z 52 % k dispozici dokumentace staveb, 
na kterých hospodaří, přičemž 95 % nájemců 
považuje za potřebné vytvořit centrální systém 
archivace projektové dokumentace k těmto 
stavbám a 85 % nájemců není spokojeno se 
stavem údržby HOZ. V § 56 vodního zákona 
jsou jím však ukládány provozní povinnosti, 
přičemž oni převážně nemají dokumenty, kte-
ré spravovala Zemědělská vodohospodářská 
správa. Podle zákona však, pokud vlastník ne-
plní uvedené povinnosti, dopustí se správního 
deliktu podle § 120 a 125e.

K naplnění všech výše uvedených povin-
ností majitelů pozemků s hydromelioračními 
stavbami nejsou v současné době vytvořeny 
dostatečné legislativní podmínky, umožňující 
spolupráci majitelů hlavních a podrobných 
melioračních zařízení. Částečně je tato spolu-
práce zajištěna v oblastech, kde byly odborně 

Obr. 1. Příklad hlavního a podrobného odvodňovacího zařízení Obr. 2. Schéma řešení retardace srážek nebo regulační drenáže. 
Systém A Retardace srážek u stávající drenáže: 1 – recipient; 
2, 3, 4 – regulační šachtice; 5 – závlahový náhon;6 – terén;7 – max. 
úroveň HPV;8 – minimální úroveň HPV; 9 – drén svodný; 14 – drén 
sběrný;15 – zavlažena plocha šachticí 2. Systém B Regulační drenáž: 
mimo pol. 1–9; 10, 11, 12, 13 – regulační šachtice již ovládaná podle 
provozního řádu; 16 – větrací drén; 17 – větrací regulační šachta.
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hd

(m)

Pd propustných půd v (% obj.)

14 15 16 17 18 19 20
0,8 112 120 128 136 144 152 160

0,9 126 135 144 153 162 171 180

1,0 140 150 160 170 180 190 200

1,1 154 165 176 187 198 209 220

1,2 168 180 192 204 216 228 240

1,3 182 195 208 221 234 247 260

hd

(m)

Pd středně propustných půd v (% obj.)

3 5 7 9 10 12 13
0,8 24 40 56 72 80 96 104

0,9 27 45 63 81 90 108 117

1,0 30 50 70 90 100 120 130

1,1 33 55 77 99 110 132 143

1,2 36 60 84 108 120 144 156

1,3 39 65 91 117 130 156 169

Tab. 1. Retenční schopnost odvodňovaného půdního prostředí (mm) podle Dvořáka [21]

Poznámky: hd – hloubka uložení drenáže v m; Pd– efektivní drenážní pórovitost v %

Obr. 4. Maximální retenční schopnosti půd při hloubce uložení drenáže 1,10 m

provedeny komplexní pozemkové úpravy 
(a existenci hydromeliorací respektovaly – to 
se však ve většině případů nedělo u staveb 
plošného odvodnění). Bohužel i rozsah po-
zemkových úprav zaostává. K 31. 12. 2016 
jsou jednoduché a komplexní pozemkové 
úpravy provedeny jen na 31 % výměry země-
dělského půdního fondu a na 7,1 % výměry 
probíhají, přičemž pouze na 461,25 ha byla 
provedena vodohospodářská opatření [13].

Výše uvedené konstatování zdůvodňuje 
potřebu novelizovat vodohospodářskou legis-
lativu, tj. jak vodní zákon [16], tak i vyhlášku 
k vodohospodářským melioracím pozemků 
[17]. Podle již zmíněného průzkumu [23] 
64 % vlastníků a 100 % uživatelů by bylo 
ochotno se sdružovat do společenství (napří-
klad „vodního družstva“) s cílem společné 

péče o stavbu, 67 % vlastníků má zájem re-
konstruovat nebo modernizovat tyto stavby. 
83 % uživatelů a 69 % vlastníků považuje za 
potřebné zahájit jednání o legislativních změ-
nách k zajištění organizace správy a údržby 
ucelených staveb odvodnění jak v částech 
POZ, tak i HOZ.

Do nové legislativy lze implementovat 
všechna doporučená opatření, uvedená 
v úkolech A až G, mající vztah k vodnímu 
hospodářství zemědělské a lesní krajiny. Po-
kud by úpravy legislativy umožnily působení 
„vodního družstva“ s potřebnou výlučností 

Obr. 3. Příklad řešení úpravy drenážní šachty 
na regulační vložením hradítka

rolí v zemědělské a lesní krajině (při jeho 
obsazení erudovanými hydromelioračními 
odborníky), pak bude možné realizovat trvale 
udržitelný systém hospodaření s půdou a vo-
dou v krajině.

C. Organizační a provozní opatření
V souladu s formulací „Provést revizi aktuál-
ního stavu (efektivity, umístění a funkčnosti) 
závlahových a odvodňovacích systémů (ze-
mědělských i lesnických),…“ měla by se vy-
hodnotit také možnost využití odvodňovacích 
soustav k retardaci a akumulaci srážkových 
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Obr. 5. Podrobné vymezení rozsahu odvodnění podle podkladů ZVHS. Modelová lokalita 

vod v krajině. Obecně lze konstatovat, že 
při již zmíněných úpravách funkce stavby 
odvodnění a za podmínky vhodných hydro-
fyzikálních vlastností půdy lze na stávající 
ploše drenážního odvodnění s minimálními 
náklady a prakticky okamžitě retardovat vyu-
žitelnou vodní zásobu v průměru 600 m3.ha-1 
bez dalších zásahu, tj. 639 mil. m3.

Vlastní opatření by spočívalo v dotační mo-
tivaci zemědělské veřejnosti správně udržovat 
odvodňovací soustavy (viz obr. 1), s doporuče-
ním retardovat srážkové vody vložením dřevě-
ných nebo plastových hradítek do stávajících 
drenážních šachet (viz obr. 2 a obr. 3). Podle 
průzkumu provedeného v minulých letech, 
mohla by u stávajících drenážních soustav 
být realizována modernizace v rozsahu cca 
20 % plochy, tj. na ploše 213 000 ha, s prů-
měrným celoročním zadržením srážkových 
vod 1 000 m3.ha-1 až 1 500 m3.ha-1 (viz obr. 4, 
tab. 1), tj. v množství 213 mil. m3 až 320 
mil. m3 při jednotkové ceně 2,50 až 20,00 
Kč.m-3, podle stanovištních podmínek. Při 
hydrologicky erudovaném zpracování mani-
pulačních a provozních řádů těchto staveb, 
lze podle potřeby zajistit jak optimalizaci 
vláhových poměrů v půdě, odpovídající růs-
tovým stádiím plodin, tak nalepšit zásobení 
podzemních vod a současně řešit zlepšení ja-
kosti drenážních, potažmo povrchových vod.

Další oblastí umožňující zefektivnění stá-
vajících i nově budovaných závlah je zvýšení 
zdrojů závlahové vody využíváním vhodných 
odpadních vod, včetně odpadních vod z čis-
tíren odpadních vod, kterých v roce 2016 
bylo celkem (po odečtení vod srážkových) 
434,9 mil. m3 [13, 18].

D. Ekonomická opatření
Úkol D/4 především v části „..návrh cílené do-
tační podpory vhodných opatření a technologií 
podporujících retenci vody v krajině (např. 
změnou způsobu hospodaření na zemědělské 
a lesní půdě, zlepšením efektivity závlahových 
systémů…“ je možné realizovat nejrychleji 
v čase i prostoru motivací zemědělské a lesní 
veřejnosti již zmíněnými opatřeními, jako 
jsou: zvýšení obsahu humusu v půdě širším 
využíváním organických hnojiv a u stáva-
jících závlah i využíváním močůvky, kejdy 
(u nichž lze odstranit zápach hygienizací 
provozu ve stájích např. využitím bioalginátů) 
nebo odpadních vod potravinářského průmy-
slu a vyčištěných městských odpadních vod; 
automatizací a modernizací provozu hydro-

melioračních staveb a tím i úsporu v odběru 
povrchových vod včetně zlepšení jejich jakos-
ti; vytvořit legislativní, personální i materiální 
podmínky pro odborně vedený management 
hydromelioračních staveb v krajině spolu se 
zrychlením rozsahu realizovaných komplex-
ních pozemkových úprav.

E. Technická opatření
Při realizaci úkolů E/4 až E/6 lze, jak již bylo 
zmíněno v předchozích částech, efektivně 
využít stávající hydromeliorační soustavy. 
Podmínkou je pokračovat v inventarizaci 
hydromelioračních staveb včetně naplnění 
„Informačního systému hydromelioračních 
staveb“ [22] daty pro celé území republiky, 
(obr. 5, obr. 6). V mnoha oblastech lze v rám-
ci modernizace těchto staveb řešit uzavřený 
koloběh vody i živin jejich doplněním o malé 
vodní nádrže. Tímto opatřením zvyšujeme 
zabezpečenost půdní vláhy v suchém ob-
dobí, snižujeme povrchový odtok v době 
povodní, šetříme půdní živiny v dané lokalitě 
a současně chráníme jakost vody ve vodoteči 
pod zájmovým územím. Realizace všech 
uvedených opatření je závislá na erudované 
odborné koordinační činnosti v celé oblasti 

hydromelioračních staveb.

F. Environmentální opatření
Aktuálně potřebným environmentálním 
opatřením je vytvořit podmínky pro rychlou 
adaptaci naší krajiny vůči dopadům klimatic-
ké variability, která bude působit dlouhodobě 
a jejíž následky bude nutno řešit multioborově 
a celistvě při vícestupňové optimalizaci navr-
hovaných opatření.

Jak již bylo uvedeno, vlivem specifických 
podmínek naší zemědělské krajiny (vysoká 
zastavěnost ploch, 50 % ploch zemědělské 
půdy (z.p.) trpí zhutněním a nedostatkem 
půdního humusu, 50 % z.p. je ohroženo 
vodní a 10 % větrnou erozí [13], na 25,2 % 
z.p. je vybudováno odvodnění bez řádné 
údržby), je třeba zmírňovat projevy klimatic-
kých a hydrologických extrémů vytvořením 
nových podmínek pro soustavný a celistvý 
management zemědělsko-lesní krajiny cíle-
nými změnami legislativy.

Literatura

[1] Usnesení vlády ČR ze dne 29. července 2015 k pří-
pravě realizace opatření pro zmírnění negativních 
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Voda má rozpuštěné vlasy…, voda čistá…

Václav Vojtěch

Slova a melodie takových i podobných 
písniček mi proplouvají hlavou, když se jako 
starobní důchodce potuluji naším původně 
krásným krajem s čistými vodami potoků, řek, 
rybníků, jezer a údolních nádrží, z nichž jsme 
si jako vodní skauti běžně vařili čaj i jídla.

Jako jho táhnu za sebou čtyřicetiletou 
činnost ve vodním hospodářství, zprvu po 
absolutoriu fakulty, dnes Mendelovy brněn-
ské zemědělské a lesnické univerzity, fakulty 
hydrobiologie, rybářství a ochrany vod, jako 
pracovník Státního rybářství, dalších třicet let 
jako výzkumný pracovník v nynějším VÚMOP 
(10 let) a ve VÚV TGM (20 let).

Letité jho praxe a výzkumu mi nedovolí, 
abych se při svých toulkách pouze kochal kra-
jinou a radost z toulání mi značně kazí vývoj 
kvality vod, stav lesů, zemědělství, rybníků.

Když jsem v roce 1964 nastoupil ke Stát-
nímu rybářství, zažil jsem ještě velice čisté 
vody v rybnících, pouze se začaly objevovat 
zelené rohlíčky Aphanisomenonu. To si velice 
pochvaloval prof. Boris Kostomarov, tehdy 
vedoucí katedry, který nás učil teplovodnímu 
a studenovodnímu rybníkářství. On totiž byl 
velkým propagátorem intenzifikace chovu 
ryb a kaprokachního hospodářství. Byl bych 
velmi zvědav, jak by hodnotil současný stav, 
kterému jeho teorie velice napomohly.

Kvalita vody se postupně zhoršovala, na-
stala plíživá trofizace vod. Náhlý prudký skok 
jsme zaznamenali v sedmdesátých létech jako 
důsledek „intenzifikace“ a „normalizace“ vše-
ho možného. Neodborné zásahy do zeměděl-
ské, lesnické i rybníkářské praxe vykonaly své.

V té době jsem se zabýval vzájemnými 
vazbami vodohospodářských, lesnických a ze-
mědělských soustav v povodí vodárenských 

nádrží. Neblahé zhoršování kvality vody 
v přítocích i nádržích podle našich výsledků 
zavinily následující faktory:
1. Bodové zdroje znečištění:
• Vybudování vodovodů do obydlí na vesni-

cích i malých městech. Tím značně stoupla 
spotřeba vody, aniž byl řešen problém na-
růstajícího množství odpadní vody. Velkou 
spoluvinu mají mimo jiné i automatické 
pračky s pracími prášky obsahujícími fosfor.

• Zhoršení kvality vod se začalo objevovat 
již v pramenných oblastech potoků a řek. 
V horských oblastech, chatách a rekreač-
ních zařízeních stoupla spotřeba vody, která 
dříve nebyla. Velkou vinu nesou hygienické 
předpisy, které mimo jiné přikázaly vybu-
dovat splachovací zařízení v hygienických 
zařízeních chat, chalup, táborů a jiných 
rekreačních zařízeních. Odpadní vodu však 
nikdo neřešil.

• K řešení došlo později budováním žump 
a septiků. Avšak cena odvozu odpadní 
vody a jejího dalšího nakládání zavinila, že 
v mnohých případech se z původně izolova-
ných nepropustných nádrží staly pouhým 
prokopnutím prapodivné septiky.

• Se značným zpožděním sice došlo k vý-
stavbě mnohých komunálních i domácích 
čistíren odpadních vod, ale základní limi-
tující prvek, zásadně se podílející na růstu 
trofizace – fosfor – řeší jen málo z těchto 
čistíren.

2. Plošné zdroje znečištění (Zemědělství a les-
nictví):

• Podle tehdejšího sovětského vzoru, který 
měl naprosto jiné geomorfologické, klima-
tické, hydrologické a půdní podmínky, do-
šlo k neodborným, ryze na bázi tehdejších 

politických programů, neblahým změnám 
v našem zemědělství. Došlo k reorganizaci 
vedení zemědělských podniků, scelování 
podniků ve velké celky, v nichž zodpo-
vědní funkcionáři ztratili přehled. Došlo 
k nesmyslnému scelování zemědělských 
ploch, likvidaci mezí, úvozových cest, které 
mimo jiné měly i hydrologický význam, 
odvodňování ploch, které nebylo nutno od-
vodnit, převodům i mokřadních glejových 
pozemků do orné půdy, regulaci a narovná-
vání drobných toků a potoků k rychlejšímu 
odtoku vody.

• Zemědělská půda se postupně chybnou 
agrotechnikou změnila víceméně v hydro-
ponii, půda ztratila schopnost sorpce, změ-
na struktury vlivem absence organických 
látek zavinila zvýšenou erozi jak vodní, tak 
větrnou.

• Těžké agregáty způsobily utužení půdy, 
takže půda, původně největší akumulátor 
vody, tuto schopnost ztratila.

• Agrotechnika byla a dodnes je řízena tržní-
mi požadavky, takže původní smysluplné 
osevní postupy zmizely ze zemědělské 
praxe. To mělo za důsledek nadměrnou 
potřebu pesticidů.
V lesnické i rybníkářské praxi zavládla lid-

ská lenost, takže lidskou práci nahradily mno-
hé nevhodné mechanismy, jejichž původní 
použití mělo zcela jiný význam. Monokulturní 
lesy, v mnohých případech navíc stejného 
stáří porostu, jsou těmito mechanismy poško-
zovány a způsob „moderní“ těžby zaviňuje od-
krývání původně vnitřních stromů, které jsou 
pak snadněji oběťmi silných větrů a zbytečně 
vznikají polomy. Těžká mechanizace rovněž 
poškozuje lesní půdu, velmi důležitou pro 
akumulaci a čištění vody. Holoseče, vzniklé 
tímto způsobem hospodaření, se mnohdy 
obtížně vracejí zpět do lesní kultury.

I rybníkářství bylo postiženo trhem. 
Došlo k umělé trofizaci vody, způsobené 
jednak přehnojováním živinami, zvláště pak 
fosforem, dále monokulturním chovem ryb 
jak po stránce druhového nasazení, tak po 
stránce stáří monokulturní obsádky. Dochází 
k nerovnováze potravní nabídky a primární 
produkce. Skutečnost, že je výtěžnost rybníků 

dopadů sucha a nedostatku vody.
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několikanásobně vyšší, než byla například ješ-
tě v šedesátých létech, kdy byla voda v rybní-
cích použitelná nejen k chovu ryb, způsobuje 
nadměrný růst sinic a eutrofizaci vody, která 
působí značně negativně na kvalitu vody v re-
cipientu a ovlivňuje kvalitu vody i v nádržích 
pod těmito rybníky. Došlo to tak daleko, že 
dnes je k dispozici velmi malé množství vody 
upravitelné k pitným účelům, nebo je její 
úprava značně komplikovaná a drahá.

Zatím se málokdo zabývá tím, že rybí maso 
z vylovených ryb z těchto nádrží je značně 
kontaminované toxiny uhynulých sinic. 
O tomto nebezpečí jsme psali a varovali již 

před více než 40 lety. Bohužel na naše slova 
došlo. Přírodní dění má bohužel tu vlastnost, 
že na dobré i špatné zásahy reaguje se znač-
ným zpožděním. Jak je známo, žijeme na 
„střeše“ Evropy, takže jsme odkázáni pouze 
na dešťovou vodu. Abychom ji opět úspěšně 
zachovali a využili, je dnes nutno provést řadu 
změn, abychom napravili chyby, kterých se 
dopustili „odborníci“ nejen z minulého reži-
mu, ale dopouštějí se jich dodnes. K tomu je 
třeba změnit organizaci zemědělství, lesnictví 
i rybníkářství. Nemyslet pouze na „kšeft“, 
ale na optimalizaci nápravných opatření, 
abychom ještě nějakou dobrou kvalitní vodu, 

jak pro sebe, tak pro životní prostředí, měli.
Než jsem se stal důchodcem, byl jsem 

delegován do pracovní skupiny na Prezidiu 
AV, která měla řešit komplexně problémy ži-
votního prostředí. Mimo jiné někteří kolegové 
spoléhali na to, že změna vlastnictví objektů 
velice pomůže toto prostředí změnit. Bohu-
žel však zjišťuji, že v některých parametrech 
došlo ještě k většímu zhoršení. V mnohých 
případech je to způsobeno nevědomostí, 
neprofesionalitou, nezkušeností a pouhou 
touhou po zisku.

Ing. Václav Vojtěch

Koalice pro řeky pod záštitou Institutu pro plánování a rozvoje hlavního města Prahy a za mediální 
podpory časopisu Vodní hospodářství pořádá v Praze konferenci 

Říční krajina 2018
Prioritní témata: 
1. Revitalizace v městském a příměstském prostoru Připravované a realizované projekty, zapojení veřejnosti a stakeholderů, 
harmonizace aktivit obyvatel, ekosystémové služby (5. 11). 

2. Revitalizace říčních systémů. Co se podařilo v naší zemi v oblasti revitalizací vodních toků? Prezentace realizačních projektů 
a studií proveditelnosti, problematika revitalizací v širším kontextu (5. 11.).

3. Úloha a potenciál krajiny pří zmírňování dopadů klimatické změny. Jak stav krajiny ovlivňuje dopady sucha a povodní? 
Kvantifikace efektů, prosazování a realizace opatření, strategie a kampaně (6. 11.).

4. Referenční vodní toky – inspirace fragmenty původní zachovalé říční krajiny při její obnově. Kde ještě funguje říční 
krajina a co se z ní můžeme naučit při její obnově? Jaké toky lze použít jako reference při revitalizacích? (6. 11.) 

Exkurze (7. 11. cca 9–14 hod.) Podél Prokopského a Dalejského potoka.

Registrace: Na stránkách www.koaliceproreky.cz, případně emailem na adresu: karlik@koaliceproreky.cz, povinné údaje: 
jméno a příjmení, organizace, na které dny se přihlašujete (možnosti: 1. den, 2. den, exkurze, celá konference – a všechny 
možné kombinace). Na základě registrace obdržíte zálohovou fakturu. 

Vložné: 600,- Kč na první den přednášek, 400,- Kč na druhý den, 200,- Kč na exkurzi. Celá konference i s exkurzí: 1000,- Kč. 
Číslo účtu, kam je možné posílat vložné: 1872106309/0800.
Ke konferenci bude vydán elektronický sborník. 

Kontakt pro organizační záležitosti: Vlastimil Karlík: Karlik@koaliceproreky.cz 604 774 153 
Kontakt pro programové záležitosti: David Pithart: david.pithart@beleco.cz 602759582
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Regulace řeky Orlice v Chocni

Michal Hofman

Řeka Tichá Orlice, odpradávna životadárná 
tepna Chocně, způsobovala v minulosti časté 
lokální záplavy, především v městských čás-
tech Na Herzánce a Podhomolí. Poslední velká 
povodeň před regulací řeky proběhla v roce 
1926. Z tohoto hlavního důvodu a dále i kvůli 
dalšímu rozvoji města bylo potřeba koryto 
řeky narovnat a zpevnit. 

Velký podíl na realizaci regulace řeky Orli-
ce měl tehdejší starosta Maxmilián Rohlena 
(ve funkci v letech 1919 až 1941). S vlastní 
regulací řeky se začalo v dubnu 1928 a po-
kračovalo se se stavbou až do července 1931. 
Říční úprava celkové délky 2 700 metrů se 
skládala ze dvou částí. Městská část regulace 
byla ve zdech dlouhá cca 700 metrů (po obou 

stranách řečiště vztyčeny betonové nábřežní 
zdi obložené žulou). Začínala nad starým 
splavem mlynáře Františka Syrového z „hor-
ního“ mlýna na Podskalí čp. 86 a končila za 
spoji Robitschkova náhonu u přádelny bavlny. 
Druhá část (luční) byla o délce 2 000 metrů. 
Směr toku nové úpravy byl celkem shodný 
s původním řečištěm, vyrovnaly se pouze 
prudké oblouky starého toku v luční části. 
Profil v luční partii byl trojdílný a byl opevněn 
záhozem, dlažbou a drnováním [1] 

Jednalo se o náročnou stavbu jak po tech-
nické i finanční stránce a celkové náklady se 
pohybovaly okolo tehdejších 8 700 000,- Kč 
(železné konstrukce stály 715 000,- Kč) [2]. 
Náklad na výstavbu regulace byl hrazen ná-
sledovně: Stát přispěl 45 % na úpravu a 35 % 
na jezy. Země přispěla 35 % na úpravu a 35 % 
na jezy. Obec přispěla 20 % na úpravu a 30 % 
na jezy. Okres přispěl obci na hlavní most 
cca 200 000,- Kč, majitel přádelny Moritz 
Robitschek na jez asi 130 000,- Kč a mlynář 
František Syrový 80 000,- Kč [2].

Staré pevné jezy byly nahrazeny jezy 
s pohyblivou válcovou konstrukcí, které plní 
svoji funkci dodnes. Nový jez pod zámkem 
(lidově označován jako „dolní bubny“) má 
dvě pole po 20 metrech a válce výšky 1,36 
metru, jez pod Horním mlýnem na Podskalí 
(označován jako „horní bubny“) dvě pole 
po 18,5 metrech a válce 1,42 metru vysoké. 
Železné válce, vyrobené tehdejší firmou 
Českomoravská-Kolben-Daněk Praha (ČKD), 
spočívají na pevném stupni jezového tělesa. 
Mezi jezovými poli stojí střední pilíř, na němž 
byly umístěny pohybovací mechanismy pro 
oba válce. Mechanismus měl kombinovaný, 
elektrický nebo ruční pohon. Jezový stupeň 
i pilíře jsou betonové, obložené obkladem ze 
skutečské žuly [3].

S regulací řeky došlo zároveň ke zřízení 
krásného městského koupaliště o vodní ploše 
cca 5 000 m2 s výškou vody asi 1,15 metru 
(nazýváno rovněž „choceňské Ostende“) 

[4]. Do té doby se na řece využívalo říčního 
koupaliště (u starého jezu u zámku, kde bylo 
nejširší řečiště).

Regulace řeky byla stavěna na katastrofální 
velkou vodu 190 m3 za vteřinu. V roce 1929 
se zboural původní železný most u zámku. 
Přes řeku byly vystavěny dva nové silniční 
betonové mosty zatěžovací I. třídy (u zámku 
a u Obchodní akademie) a v lukách na Pod-
hradí jeden most III. třídy. Stavbu provedla 
firma Ing. Hlava a Dr. Kratochvíl z Prahy za 
vedení Ing. Josefa Vítka. Dozor od zemského 
úřadu obstarával Ing. Dr. Miroslav Urban [4].

Regulace řeky výrazně poznamenala do-
savadní ráz města. Byla při ní zbourána pů-
vodní vodní díla a pevné jezy; za oběť padlo 
i několik starých domů u řeky (především na 
Herzánce) a zrušil se i původní ostrůvek se 
stromy u starého jezu mlýna na Podskalí, který 
byl dříve letním domovem labutí [5]. Na dru-
hou stranu byl tento krok nezbytný k dalšímu 
rozvoji města, především k nové výstavbě na 
místech, které dříve ohrožovala řeka. 
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K historii bývalé panské vodárny v Chocni

Michal Hofman

Panská vodárna v Chocni se nacházela na 
levostranném břehu řeky Tiché Orlice naproti 
pivovaru. Jejím hlavním úkolem bylo zajišťo-
vat dostatečný přísun říční vody pro potřeby 
choceňského velkostatku knížat Kinských.

Vodárna zásobovala vodou především 
nedaleký knížecí pivovar (maximální denní 
spotřeba vody pro pivovar byla 250 hl (platné 
pro květen 1928), dále i úřední dům č. p. 75, 
zámek č. p. 1, panský dvůr č. p. 2, panskou 
zahradu s domem zahradníka č. p. 3, dům 
č. p. 4 (bývalá panská prádelna) a knížecí 
park u zámku. Všechny tyto objekty byly kryty 
odběrem 200 hl vody za hodinu [1].

Zařízení vodárny se skládalo z vodního 
kola, studny, čerpacího zařízení a rozvodné 
sítě. Co se týká historie zdejší stavby, tak dle 
archivních pramenů víme, že zdejší vrchnost 
(kníže Kinský) nechala v roce 1760 vybudovat 
nad „horním“ mlýnem říční vodárnu, která 
byla v roce 1867 nově vystavěna [2]. V roce 
1915 došlo k její přestavbě choceňskou sta-
vební firmou K. Havlíček a R. Deutscher [3].

Voda se přiváděla do vodárny kanálem o šíři 
0,95 m. Vodní kolo (hřebenáč) vodárny bylo 
zařízené na spodní vodu a pohánělo čtyři 
čerpadla. Mělo následující rozměry: průměr 
kola byl 3,55 m, počet lopatek 42, délka lopa-
tek 80 cm a hloubka 40 cm. Kolo vykonávalo 
průměrně 5 až 6 obrátek za minutu [4].

Uvnitř vodárny byla zbudována čtyři metry 
hluboká studna, z které se čerpala vodním 
kolem a uvedeným čerpacím zařízením voda 
do reservoáru nacházejícím se v podstřeší 
vodárny. V případě, že studna neměla dosta-
tek vody, zásobovala se vodou z Tiché Orlice 
(říční voda byla přiváděna k čerpadlům beto-
novým otevřeným kanálem ze stoky [5].

Nad vodárnou směrem k údolí Peliny se na-
cházela umělá nádržka (rybníček), do které se 
přiváděla voda rovněž stokou z Tiché Orlice. 
Otvor této stoky vedoucí do nádržky byl 33 cm 
široký a 25 cm vysoký. Z rybníčku se přeby-
tečná voda odváděla kanálem do odpadního 
příkopu vodárny, který dále ústil pod jezem 
mlýna Františka Syrového do řečiště Tichá 

Orlice. Jednalo se o původní starý jez, který 
byl zrušen při regulaci řeky Tiché Orlice (v le-
tech 1928–1931). Z dochované korespondence 
víme, že při dalším vodoprávním šetření 
v období protektorátu (k roku 1941) umělá 
nádržka, stoka, tak i kanál, který odváděl pře-
bytečnou vodu, již neexistovaly [6].

Tento zajímavý technický unikát už bohužel 
nestojí, pozbyl své funkce v souvislosti s vý-
stavbou vodovodu. Poslední zbytky vodárny 
zůstaly do počátku 80. let 20. století. Do dneš-
ních dob se dochoval v zemi pouze pevný 
bod normálního znamení vodárny, která nese 
iniciály a datum F K 16. IX. 1901.
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Slovo úvodem

Dámy a pánové, vážení kolegové a čtenáři,
toto číslo Krajinného inženýra je v letošním roce poslední. Již si ani nepamatuji, v kolika předchozích úvodnících jsem se 
zabýval suchem. Rád bych téma změnil, ovšem realita letošního léta nás opět přesvědčila, že sucho je problém, kterým je 
nutno se zabývat. Komise a týmy, které se mají zabývat suchem a řešením problémů, se rodí jako houby po dešti, byť toho se 
nám v poslední době právě moc nedostává. Stejně tak již vznikla řada zpráv, strategických dokumentů a doporučení. Často 
je akcentována potřeba budování vodních nádrží, přičemž argument, který je nejčastěji zmiňován, zní, že pouze z vodních 
nádrží dostaneme vodu do trubek. Aniž bych chtěl snižovat význam vodních nádrží v hospodaření s vodou, musím zdůraznit, 
že pro to, abychom byli schopni čelit suchým obdobím, potřebujeme zdravou krajinu. Vodu totiž nepotřebujeme pouze ve 
vodovodních sítích, ale k řadě dalších účelů, mezi které patří zemědělství, dobrý ekologický stav toků, udržitelné využívání 
podzemních vod apod. A pro tyto účely je voda zadržená ve vodních nádržích využitelná pouze omezeně. Bez zdravé krajiny, 
která je schopná udržet vodu, se prostě neobejdeme. Zlepšovat stav krajiny je sice běh na dlouhou trať, ale o to intenzivněji 
bychom měli opatření k tomuto zlepšení začít realizovat. 

Další věcí, kterou bych rád zmínil, je důležitost zachycování srážkových vod v zastavěných územích. Jedná se jak o podporu 
infiltrace, tak o jímání srážkové vody pro její další využití. Letos v létě jsem se zúčastnil hydrologické konference, která se 
konala v Bergenu. Součástí konference byla i exkurze zaměřená na jímání srážkových vod. Ty jsou tam využívány pro to, aby 
byla udržena dostatečně vysoko hladina podzemní vody v základech historické části města. Ano, čtete správně, zamokřují 
cíleně základy staveb, jelikož při poklesu hladiny podzemní vody docházelo k degradaci dřevěných základů historických bu-
dov. V našich podmínkách se zpravidla snažíme o ochranu staveb před podzemní vodou a provádíme odvodňovací opatření, 
ale osobně jsem se setkal s obdobným problémem, jakému čelí v Bergenu. V důsledku sucha došlo k poruchám zdiva na naší 
chalupě, která nemá dostatečné základy. I takovéto dopady tedy sucho může mít a je to další důvod pro to, abychom s vodou 
hospodařili celkově efektivněji. V našem případě bude řešení komplikované, a co se týče vody, bude jedním z kroků možná 
odstranění okapů, které samozřejmě na střeše v minulosti nebyly. To ovšem nepomůže v případě dlouhotrvajícího sucha 
a řešení bude zapotřebí udělat komplexně, tedy dostat více vody k základům a realizovat vhodné stavebně-technické řešení. 
Je to vlastně velmi vhodná paralela k tomu, jak bychom se měli k suchu stavět, tedy řešit celý problém komplexně pomocí 
kombinace různých typů opatření. 

Vody se týká i pozitivní zpráva, kterou právě zveřejnila média. Jedná se o významné omezení používání glyfosfátu, tedy 
herbicidu, jehož škodlivost nejen pro vodu, je nepochybná. Chce se říci: „Konečně a proč až tak pozdě?“, ale buďme rádi, že 
se tak stalo. Nejedná se sice o úplný zákaz, ale je to posun vpřed.  

V tomto čísle přinášíme zprávu o konferenci Rybníky 2018, která se letos uskutečnila již počtvrté, a těší mne, že i letos byl 
zájem o účast opravdu veliký. Dále pak přinášíme příspěvek týkající se intenzity větrné eroze od kolegyně Dufkové. Když 
se vrátím k suchu, je třeba počítat s tím, že v případě dlouhých období bez srážek bude intenzita větrné eroze vyšší, jelikož 
vysušený povrch půdy má nižší schopnost odolávat působení větru a snáze uvolňuje jemné půdní částice, které jsou pak 
větrem unášeny pryč. Téma článku je tedy velmi aktuální a věříme, že větrné erozi je zapotřebí se věnovat, byť dosud byla 
částečně ve stínu své vodní sestry. 

Závěrem bych chtěl všem popřát co nejklidnější konec roku a hodně štěstí do toho příštího. Další číslo Krajinného inženýra 
najdete v únorovém čísle Vodního hospodářství. 

(-vd-)

Konference Rybníky 2018
Červen se stal tradičním měsícem pro pořádání již 4. ročníku 
konference Rybníky 2018. Letošní ročník proběhl ve dnech 14. 
a 15. června v prostorách stavební fakulty Českého vysokého 
učení technického v Praze. Organizátorem akce byla Česká 
společnost krajinných inženýrů ve spolupráci s Českým vy-
sokým učením technickým v Praze, Univerzitou Palackého 
v Olomouci, Výzkumným ústavem vodohospodářským TGM 
a Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Organizátoři se po 
neúnavném apelování účastníků vrátili k původní myšlence 
konference, spojit přednáškový program s odbornou exkurzí. 
A tak byla do programu po dvou letech vrácena exkurze, která 
se opět shledala s velkým ohlasem.  

Úvodní slova konference se ujal předseda ČSKI Ing. Adam 
Vokurka, Ph.D. Přednáškový program zahájil prof. RNDr. 
Jaroslav Vrba, CSc. (JČU v Českých Budějovicích) s příspěvkem 
„Nevstoupíš dvakrát do téhož rybníka – aneb vývoj rybničních 
ekosystémů od Šusty k hypertrofii“. Následoval ho RNDr. Jan 
Potužák, Ph.D. (Povodí Vltavy s.p.) s aktuálními informacemi 
o vlivu rybníků na kvalitu vody VN Jordán v Táboře. Na kolegu 

Potužáka navázal RNDr. Jindřich Duras, Ph.D., s příspěvkem 
o Horusickém rybníku a jeho živinové bilanci. První blok 
přednášek uzavřel RNDr. Pavel Novák, Ph.D., jenž přítomné 
seznámil s kvalitou rybničních sedimentů v zemědělsky 
využívaném povodí MVN Ždír. 

Druhý blok přednášek otevřel Ing. Ján Regenda, Ph.D., z JČU 
s příspěvkem o manipulaci s vodní hladinou rybníků, kterou 
na mnoha místech doplnil nejen vtipným slovem, ale i obrázky. 
Na bezpečnostní přelivy – rozdílné způsoby technických řešení 
a jejich vliv na celkovou ekonomiku výstavby malých vodních 
nádrží upozornil Ing. David Veselý z Lesů ČR, s.p. Na něho 
navazoval příspěvkem Ing. Stanislav Žatecký (Vodní díla-TBD) 
o bezpečnostních přelivech historických rybníků – prověření 
kapacity a možné úpravy, nouzové přelivy. Dopolední blok 
uzavřela RNDr. Jitka Uhlíková, Ph.D. (AOPK ČR) se zajímavým 
a nanejvýše aktuálním tématem „Problematika výskytu bobrů 
na rybnících“.

Odpolední blok otevřel Mgr. Marian Velešík (OU) s příspěvkem 
o ekosystémových službách rybníků na Svitavsku, následoval 
ho Ing. Václav Mazín, Ph.D. (SPÚ Plzeň), který přítomné in-
formoval o návrzích, projekci a stavbě malých vodních nádrží 
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Zájem o exkurzi předčil očekávání

v subpovodí Předenického potoka v povodí vodárenského toku 
řeky Úhlavy, možnosti o výsadbě a zajištění vodních prvků 
v biocentrech nastínil Ing. Zdeněk Jahn, CSc. (SPÚ Praha). 
Závěr patřil Mgr. Kataríne Slabeyové (ČSO) s informacemi 
„Proč i ornitologové měří průhlednost vody v rybnících?“.

Závěrečný blok přednášek zahájil Ing. Miloš Rozkošný, 
Ph.D. (VÚV TGM) s příspěvkem na téma „Rybníky a nádrže 
památkově chráněných areálů“, se zkušenostmi o úhynu ryb na 
rybníce „Záhumenní velký“, způsobené nedostatečně fungující 
čistírnou odpadních vod, seznámil účastníky Ing. Petr Chme-
lický (Rybářství Chlumec nad Cidlinou), následoval příspěvek 
Ing. Elišky Maršálkové, Ph.D. (BÚ AV ČR) „Pošli to dál – aneb 
z čeho Průhonický park vyrábí biomasu sinic pro nádrž Hos-
tivař?“. Poslední blok uzavřel Ing. Jiří Karnecki (Magistrát hl. 
m. Prahy), který přítomné informoval o nadcházející exkurzi 
v příspěvku „Zkušenosti s realizací rybníků na území hl. města 
Prahy – první setkání s rybníky, které jsou součástí exkurze“. 

První úspěšný den konference uzavřel společenský večer 
v příjemných prostorách pivovaru v Úněticích, kdy nad dob-
rým pivem a pivovarským gulášem probíhaly odborné debaty 
do pozdních hodin.

Druhý den proběhla již výše avizovaná exkurze, tentokrát 
po pražských rybnících. Slova se během celého dne ujal Ing. 
Jiří Karnecki, který byl neustále pod palbou mnoha otázek 
z řad účastníků. Všichni jsme tak měli možnost na vlastní oči 
vidět velmi zdařilé revitalizace vodních toků i MVN v podobě 
odtrubnění potoků, odbahnění rybníků nebo výstavby nových 
nádrží i vodních prvků na území hlavního města Prahy.

Závěrem je na místě poděkovat hlavním organizátorům akce 
Tereze a Václavovi Davidovým za skvěle odvedenou práci bě-

hem příprav a zároveň i za příjemnou atmosféru po celou dobu 
konání akce. Již se všichni netrpělivě těšíme na následující 
půlkulatý ročník!

Ing. Věra Hubačíková, Ph.D.
Ústav aplikované a krajinné ekologie

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1

613 00 Brno

Stanovení intenzity větrné eroze v k.ú. 
Přísnotice

Úvod

K demonstraci ohroženosti území větrnou erozí bylo vybráno 
katastrální území (k.ú.) Přísnotice. Důvodem výběru tohoto 
území je skutečnost, že v dotčeném k.ú. dosud nebyla realizo-
vána pozemková úprava. Vlastníkem většiny pozemků v k.ú. 
Přísnotice je Školní zemědělský podnik (ŠZP) Žabčice, který 
patří Mendelově univerzitě v Brně (MENDELU).

Velké lány půdy, složené jak z vlastních, tak pronajatých 
pozemků, které ŠZP obhospodařuje, poskytují výborné 
podmínky pro rozvoj procesů větrné eroze. Protože doposud 
nikdo nekalkuloval, o jak velké odnosy půdy se může jednat, 
snažili jsme se toto vyčíslit pomocí klasického způsobu výpo-
čtu intenzity větrné eroze implementovaného do moderního 
nástroje v podobě programu ArcGIS. Jedná se sice jen o výpo-
čet potenciální ztráty půdy, ale i ta může za určitých, k tomu 
vhodných podmínek nastat.

Větrná eroze je jev, při kterém dochází vlivem větru k rozru-
šování půdního povrchu, k odnosu uvolněných půdních částic 
a k jejich následnému ukládání na jiném místě. Větrná eroze se 
vyskytuje především na lehkých půdách, v oblastech s nízkými 
a proměnlivými srážkami, proměnlivou a vysokou rychlostí větru 
a v oblastech s častým výskytem sucha. Jedná se tedy o podmínky, 
které v dnešní době, v období se stále častějším výskytem sucha, 
vedou k rozšíření výskytu větrné eroze i do oblastí, v kterých se 
dříve nevyskytovala.

Materiál a metodika
K.ú. Přísnotice, s rozlohou 770,08 ha, se nachází 25 km jižně od 
Brna. Území je intenzivně zemědělsky využíváno, na 594,59  ha 
hospodaří ŠZP MENDELU. Podle mapy potenciální ohroženos-
ti orné půdy větrnou erozí spadá více jak 80 % výměry půdy 
z řešeného k.ú. do kategorie půd nejohroženějších (mapy.
vumop.cz).

Vzorky půdy pro rozbory, potřebné ke zjištění potenciální 
intenzity větrné eroze, byly odebrány na celkem osmi bonitova-
ných půdně ekologických jednotkách (BPEJ), vyskytujících se 
v zájmovém území (tab. 1). U plošně nejvíce zastoupené BPEJ 
s kódem 00501 bylo odebráno celkem sedm vzorků, u ostatních 

(menších) BPEJ bylo odebráno vzorků méně (poměrně k ploše).
Původní rovnice pro stanovení intenzity větrné eroze Wind 

Erosion Equation (WEQ) [10] je v současnosti stále používanou 
metodou pro výpočet potenciálního odnosu půdy větrem. Vý-
sledek rovnice poskytuje všeobecný údaj o množství erozního 
odnosu půdy větrem z řešeného území. Neřeší však lokální 
problémy vyskytující se na určitých kritických půdních cel-
cích, nezahrnuje vliv a dosah větrolamů přítomných na území, 
identifikuje jednotlivé faktory pouze jako průměrné hodnoty 
pro celé řešené území.

Rovnice WEQ má tvar (1):

, (1)

kde  E  = potenciální odnos půdy větrem  
v t.ha-1.rok-1,

 f  indikuje vztahy, které nejsou v přímé ma-
tematické kalkulaci,

 I  = faktor erodovatelnosti půdy (t.ha-1.rok-1),
 K = faktor drsnosti půdy (–),
 C  = faktor klimatický (–),
 L  = faktor nechráněné délky pozemku (–),
 V  = faktor vegetačního krytu půdy (–).

Při použití rovnice společně s geografickými informačními 
systémy (GIS) se z ní stává moderní nástroj pro řešení proble-
matiky větrné eroze v prostorovém měřítku. Použitím rovnice 
WEQ v programu ArcGIS je možné vytvořit mapy všech vstup-

Kód BPEJ Výměra (ha) Půdní typ NEF (%)

00300 9,07 černozem 180,6

00501 397,64 černozem 150,5

02112 90,60 regozem 144,8

02113 3,98 regozem 226,4

05600 13,13 fluvizem 82,4

05800 52,68 fluvizem 46,5

05900 28,78 fluvizem 37,5

06000 34,16 černice 110,5

Tab. 1. Plošné zastoupení BPEJ v k.ú. Přísnotice, půdní typ 
a průměrný obsah neerodovatelných částic v půdě
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ních faktorů rovnice a postavit je do vzájemných interakcí 
pomocí analytických nástrojů v GIS.

V [8] odvodili na základě statistických analýz z rovnice WEQ 
následující vztahy (2) a (3):
pokud je součin I, K, C. L méně než 5,5 x 106, potom platí

, (2)

pokud je součin I, K, C. L větší než 5,5 x 106, potom platí

. (3)

Faktor erodovatelnosti půdy I

Faktor erodovatelnosti půdy vyjadřuje potenciální roční ztrátu 
půdy v t.ha-1 z rovného, hladkého a vegetací nechráněného 
pozemku. Hodnoty tohoto faktoru jsou závislé na procentuál-
ním obsahu neerodovatelných půdních částic (NEF), tj. půd-
ních částic, které se již vlivem větru nedostávají do pohybu (> 
0,84 mm). Obsah neerodovatelných částic v půdě byl stanoven 
agregátovou analýzou [3] ze vzorků půd odebraných na jednot-
livých BPEJ vyskytujících se v zájmovém území. Faktor I lze 
odečíst z tabulky [10] nebo přesněji vypočítat z rovnice (4):

, (4)

kde  NEF  = obsah neerodovatelných částic (%).

Faktor drsnosti půdy K

Faktor drsnosti půdního povrchu vyjadřuje drsnost tvořenou 
výčnělky, brázdami nebo nerovností mikroreliéfu. Faktor 
K závisí na hodnotě tzv. ekvivalentní drsnosti půdního povrchu 
K’, která představuje přímo výšku nerovností terénu v cm [9]. 
Stanovit průměrnou roční hodnotu drsnosti půdního povr-
chu, který je pravidelně obděláván a využíván zemědělci, je 
prakticky nemožné. Drsnost půdního povrchu se mění nejen 
vlivem různých agrotechnických úkonů, ale i vlivem deště, 
povrchového odtoku nebo rozmrzání půdy. Vzhledem k tomu, 
že se v našem případě jedná o výpočet potenciální eroze, je 
účelné předpokládat rovný půdní povrch a hodnotu faktoru 
K uvažovat za rovnu 1.

Faktor klimatický C

Klimatický faktor byl odvozen na základě hodnot rychlosti 
větru a vlhkosti povrchu půdy a vypočítá se z rovnice (5) a (6):

 (5)

 (6)

kde  u = průměrná roční rychlost větru (m.s-1),
 PE  = Thornthwaitův index zavlažení,
 Pi  = průměrný měsíční úhrn srážek (mm),
 Ti  = průměrná měsíční teplota vzduchu (°C).

Hodnota faktoru C stanovená pro delší období je však disku-
tabilní, protože pro proces větrné eroze jsou důležité nárazové 
rychlosti větru, a to především v jarním a podzimním období, 
kdy půda není kryta vegetací. Z tohoto důvodu je přesnější 
použít ve vzorci (5) tzv. dynamickou rychlost větru [1], jejíž 
výpočet je ale dosti složitý, nebo počítat s maximální rychlostí 
větru vypočítanou jako průměr z měsíčních maximálních 
rychlostí větru.

Faktor nechráněné délky pozemku L

Faktor délky pozemku udává délku nechráněného pozemku ve 
směru převládajícího větru. V původním pojetí [10] se nechrá-
něnou délkou rozumí délka půdního celku v metrech ve směru 
převládajícího větru od kraje bariéry (překážky stojící ve smě-
ru větru) k další bariéře. Nezahrnuje se vliv bariéry, který je 
ale podle výzkumů zpracovaných na území ČR nezanedbatelný, 
např. [4, 5, 6, 7]. Z tohoto důvodu byla intenzita větrné eroze 
stanovena ve dvou variantách – pro situaci, kdy se nebere 
v potaz ochranný účinek větrných bariér a pro situaci, kdy za 
chráněný je považován pozemek o délce rovnající se 10násob-
ku výšky bariéry proti větrné erozi (stromy, keře, pásy vyšších 
plodin, budovy) na návětrné straně a 20násobku na závětrné 
straně (půdní celek je tedy „zkrácen“ o délku tzv. chráněnou).

Faktor vegetačního krytu půdy V

Účinnost vegetačního faktoru je v rovnici vyjádřena jako množ-
ství, druh a orientace vegetační pokrývky na půdě. Vegetační 
faktor je dán množstvím vegetačního krytu a posklizňových 
zbytků v t.ha-1 [10]. Američtí autoři této rovnice uvádějí formou 
tabulek hodnoty faktoru V pro různé typy plodin v různých 
růstových fázích. Vzhledem k tomu, že větrná eroze se v na-
šich klimatických podmínkách vyskytuje především brzy na 
jaře a částečně také na podzim, kdy půda většinou není vůbec 
chráněna vegetací, je účelné pro výpočet erozního ohrožení 
předpokládat, že pozemky nejsou kryty vegetací a faktor V = 1.

Výsledky a diskuse
Pomocí nástroje Raster Calculator byl v prostředí programu 
ArcGIS 10.6 vypočítán dle rovnice (1), resp. (2) odnos půdy vě-
trem a následně byly vyhotoveny mapové výstupy zobrazující 

potenciální ohrožení zájmového území 
větrnou erozí (obr. 1 a 2).

V mapách na obr. 1 a 2 lze spatřit 
postupné narůstání půdních ztrát vli-
vem odnosu větrem, a to v závislosti na 
rostoucí vzdálenosti od větrné bariéry. 
Vzhledem k tomu, že se bariéry nacházejí 
ve směru větru i mimo hranice k.ú., bylo 
nutné zahrnout je do výpočtů, aby ne-
chráněná délka pozemku, a tudíž i odnos 
půdy nebyly počítány od hranic k.ú. Tato 
situace se týká především půdních bloků 
pracovně označených jako 9, 11 a 12.

U první varianty, kdy nebyl zohledněn 
ochranný účinek bariér (10násobek výšky 
bariéry na straně návětrné a 20násobek 
na straně závětrné) (obr. 1), se intenzita 
větrné eroze pohybuje až do 47,6 t.ha-1.
rok-1. Nejohroženější jsou půdní bloky 
č. 9 a 11.

U druhé varianty (obr. 2), kde se před-
pokládá ochranný účinek bariéry do 
10násobku její výšky na straně návětrné 
a 20násobku na straně závětrné, je ve-
likost odnosu půdy větrem samozřejmě 
nižší, maximální hodnota odnosu činí 
4,7 t.ha-1.rok-1, přičemž nejohroženější 
jsou opět půdní bloky č. 9 a 11. Ochranný 

Obr. 1. Odnos půdy větrem v k.ú. Přísnotice v různých vzdálenostech od bariér (bez 
jejich ochranného účinku)
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účinek bariér nacházejících se mimo k.ú. 
je ovšem na tak velkou vzdálenost disku-
tabilní, a to především proto, že se ne-
jedná o „klasické“ větrolamy (ochranné 
lesní pásy), pro které je ochranný účinek 
definován, ale pouze o liniové prvky, příp. 
zastavěná území.

V případě výsledku nadlimitních hod-
not odnosu půdy větrem, které činí dle 
[2] 1 t.ha-1.rok-1 pro mělké půdy a 4 t.ha-1.
rok-1 pro půdy středně hluboké a hluboké, 
je možné zmírnit riziko eroze pomocí 
protierozních opatření, např. větrolamů. 
V zájmovém k.ú. se nacházejí středně 
hluboké až hluboké půdy, tudíž přípust-
ná ztráta půdy na většině půdních bloků 
překročena byla.

Výhodou stanovení ohroženosti půdy 
větrnou erozí v prostředí programu Ar-
cGIS je to, že ve výsledných mapách lze 
identifikovat i jednotlivé části pozemků, 
které jsou větrnou erozí ohroženy nejví-
ce. Stejně tak lze navrhnout síť větrolamů 
a v prostředí programu ArcGIS nasimu-
lovat jejich ochranný efekt.

Závěr
Jak již bylo zmíněno na začátku, v k.ú. 
Přísnotice doposud nebyly provedeny 
pozemkové úpravy, a právě ty by problém odnosu půdy větrem 
mohly vyřešit. Pozemkové úpravy představují kromě uspořá-
dání pozemků (což je jejich hlavním cílem) jakýsi „ochranný“ 
nástroj, pomocí kterého lze snížit erozi půdy třeba právě tím, 
že se v území navrhne síť větrolamů.

Návrh pozemkové úpravy v k.ú. Přísnotice, ke které dle 
posledních informací ŠZP dal souhlas, by se tak mohl stát 
úkolem (pod vedením zkušeného projektanta) pro studenty 
oboru Pozemkové úpravy a ochrana půdy, který lze právě na 
MENDELU studovat. Propojila by se tak teorie s praxí a budou-
cí projektanti by se podíleli na vytváření konkrétního návrhu 
projektu komplexní pozemkové úpravy již při svém studiu, 
čímž by získali příležitost participovat na úpravě zemědělské 
krajiny, kterou obhospodařuje jejich alma mater. ŠZP by tak 
mohl být svým přístupem vzorem pro ostatní na půdě hospoda-
řící subjekty, které se pozemkovým úpravám brání především 
kvůli nedostatku informací o výhodách plynoucích z jejich realizace.
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Nimnica. Info: www.sah-podzemnavoda.sk
12.–14. 11. 50. Medzinárodná konferencia vodohospodárov 
v priemysle. Hotel Sitno, Vyhne. Info: www.evh.sk
13. 11. Nové trendy v čistírenství a vodárenství. Konference. 
Soběslav. Info: www.envi-pur.cz.
20.–21. 11. Vodní toky 2018. Konference. Hotel Černigov, Hradec 
Králové. Info:www.vrv.cz
28. 11. Vodohospodářské minimum – vodní hospodářství v kostce. 
Seminář. ČVTVHS, Novotného lávka, Praha. Info: www.sovak.cz
30. 11. AS-DEHYDRÁTOR – odvodňování kalu a hledání 
optimálního řešení. Webinář. Info: www.asio.cz
14. 12. Nové výrobky a technologie pro rok 2019. Webinář.  
Info: www. www.asio.cz



Musíme zvážit změny  
v Generelu vodních nádrží

Po jednání komise Voda–Sucho ministr zemědělství Miroslav Toman 
sdělil, že budování nových přehradních nádrží, jejich posílení přive-
dením dalších přítoků, vzájemné propojení vodárenských soustav, ale 
i stavby a rekonstrukce stovek rybníků či zavlažovacích soustav jsou 
některé z plánů Ministerstva zemědělství na ochra-
nu ČR před suchem a nedostatkem vody, které se 
uskuteční v příštích 15  letech.  „Letošní  rok nám 
jasně ukázal, že do budoucna bude sucho velkým 
problémem. Je jasné, že opatření na zadržení vody 
v krajině nebudou stačit. Budou možná třeba další 
přehrady, proto připravujeme rozšíření takzvaného 
Generelu lokalit pro akumulaci povrchových vod,“ 
řekl ministr zemědělství Miroslav Toman. „Pro roz-
šíření Generelu chceme využít původní profily z let 
1953 a 1975 a soustředit se přitom na boční nádrže, 
které by podpořily průtoky významných řek v době 
sucha. To, že se některá lokalita objeví v Generelu, 
ale hned neznamená, že zde přehradu postavíme, 
to je nutné si uvědomit,“ uvedl ministr Toman.
Generel obsahuje lokality, které je v případě po-

třeby teoreticky možné využít pro stavbu velkých 
vodních nádrží. Nejde o plán výstavby přehrad, 
jak se často mylně uvádí, jde skutečně o zajištění 
ochrany lokalit územním hájením před využitím 
zástavbou zejména velkých staveb (dopravní infra-

struktura, průmyslové podniky, rozsáhlá zástavba obytnými komplexy 
apod.). To by znemožnilo využít v budoucnu  (pro příští  generace) 
tuto výhledovou rezervu pro zabezpečení vodních zdrojů výstavbou 
vodních nádrží s efektivním objemem vody. Ještě v roce 2006 bylo 
v Generelu chráněno téměř 200 lokalit, po nátlaku obcí a Ministerstva 
životního prostředí jich je nyní jen 65.
MZe má v rámci Koncepce na ochranu před suchem a nedostatkem 

vody připravený soubor podpůrných programů, které jsou plánovány 
na tři šestileté etapy až do roku 2033. Aktuálně patří mezi nejdůleži-
tější akce navýšení hladiny Novomlýnských nádrží o 35 cm, čímž 
bychom získali 9 mil. m3 vody pro zavlažování. Vodohospodářské 
řešení vodních zdrojů na Rakovnicku počítá s výstavbou tří nových 

nádrží: Senomaty, Šanov a Kryry a s jejich propo-
jením a vybudováním přivaděče  z Nechranické 
přehrady. V  přípravě  je  také  stavba přehrady 
Vlachovice na Zlínsku a změna suchého poldru 
Skalička v Pobečví na nádrž se stálým napuštěním.
Zjednodušit chce MZe výstavbu malých nádrží 

do 2 ha s výškou ohrázování pod 1,5 m, pro jejich 
stavbu by nově mělo stačit tzv. ohlášení. Zjedno-
dušené řízení „na ohlášení“ by mělo stačit rovněž 
pro terénní úpravy v krajině, které budou pomáhat 
zadržet  vodu  v  krajině,  zejména při  prudkých 
deštích.
Podpora bude směřovat také do výstavby zavla-

žovacích nádrží na Rakovnicku (Lišno, Chrášťany) 
a v Podyjí (Podhradí, Hustopečsko).

Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí

Ministerstva zemědělství

foto: Václav Stránský
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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.




