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Advocatus diaboli

V mediálním prostoru se poslední dobou s velkou slávou objevily 
zprávy o tom, že představitelé Evropské unie se dohodli na postup-
ném zákazu plastů pro jednorázovou potřebu. Včera večer jsem u nás 
u silnice viděl, jak nějaký dobytek odhodil plechovku od nápoje, 
co nám prý dává křídla. V té chvíli jsem se zamyslel, jak by se svět 
mohl změnit, až budeme bezplastovými? Podnikatelé budou určitě 
hledat způsoby podle onoho „aby se vlk nažral a koza zůstala celá“. 
Společnost zlenivěla a určitě se bude většina z nás rozhořčovat: „To 
přece na mně nikdo nemůže chtít, abych se tahal (povětšinou autem, 
poznamenávám já) s nápoji ve sklenicích a ještě ty láhve zase musel 
nosit zpět do obchodů!“ Tedy bude celospolečenská poptávka po na-
lezení takového řešení, aby byly jednorázové plasty nahrazeny něčím 
jiným, taktéž jednorázovým podle řetězce vyrobit–použít–vyhodit. 
Plechovky, sklo, papír. Napadá vás ještě nějaká jiný materiál na obaly? 

Asi jde udělat tácky, kelímky z rozložitelných materiálů, ale k jejich 
výrobě bude skoro jistě třeba buničiny. Odkud se bude získávat dřevní 
hmota nutná k její výrobě? Nebude to čistě náááhodou z tropických 
oblastí?! Budeme zase drancovat toto neopakovatelné přírodní bo-
hatství s ne zcela tušitelnými dopady na Zemi, tedy i na nás! Jaká 
bude vodní stopa těchto obalů? Nemělo by se začít s pěstováním 
dřevní hmoty tady u nás v Evropě? Nahraďme lány s energetickými 
jednoletými plodinami, řepku, kukuřici, hospodářskými lesy. Ostatně 
ony dřeviny by se mohly využívat i k energetickým účelům. Navíc by 
se spadané listí, případně jehličí přeměňovaly v humus, kterého se 
půdě tak zoufale nedostává. Zem by si i oddechla od těžké mechani-
zace, která ji zhutňuje a významně je tak snížena vodní kapacita půd. 

Tvrdím, že jde až o 100 litrů na čtvereční metr!!! Na těchto plochách 
by nebylo třeba používat různá svinstva k chemické ochraně plodin. 
Zaznamenali jste nedávnou informaci, že až 40 % podzemních vod 
je zamořeno pesticidy, které prý převážně pocházejí z ploch na pěs-
tování plodin, které nejsou prohnány přes žaludky lidí nebo různého 
dobytka? Můj selský rozum mi říká, že by finanční zisk nebyl rychlý 
a tak enormní, ale půda, voda, všechny složky životního prostředí by 
to přivítaly, byl by to zisk pro trvalou udržitelnost.

Nejde mi úplně na rozum, proč, když v restauracích dostáváme 
jídlo na talířích (na více použití), to nejde ani (aspoň v kamenných) 
fástfúdech? To jídlo by se nemuselo nutně dávat na značkový porcelán, 
mohlo by být podáváno na festovním plastovém nádobí, které jde dát 
do myčky. Přiznám se, k ohýnku, když si opékáme buřty, si takové be-
reme i my. Že by to zdražilo jídlo? Už teď je „krmě“ v těchto zařízeních 
dražší než v restauracích. Prý by to i zdražilo pivo o korunu. Nějak 
tuto argumentaci nechápu: když začali dávat nápoje do plastových 
lahví, tak sdělovali, že to sice bude o trochu dražší, ale to pohodlí, 
to je přece k nezaplacení! Proč, když se máme vrátit ke skleněným 
obalům, to zase má být dražší?! To mi účetně, matematicky, selským 
rozumem nevychází!

Nezavrhoval bych tedy plast, ale výrobky z něj by neměly být toliko 
recyklovatelné, nýbrž vícekrát použitelné (třeba ty tácky v rychlém 
občerstvení by i nadále z toho plastu mohly být, ale budou se mýt). 
Přimlouvám se za ně a rád se nyní na chvíli stávám, jak je v názvu 
uvedeno, ďáblovým advokátem.

Ing. Václav Stránský
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Biomanipulace 
na vodárenských nádržích: 
známé i neznámé
Tomáš Zapletal, Václav Koza, Pavel Jurajda

Abstrakt
Jedním z důležitých faktorů pozitivně ovlivňujících vývoj  jakosti 
vody ve vodárenských nádržích je rozvoj filtrujícího zooplanktonu. 
K podpoře zooplanktonních společenstev jsou na těchto nádržích 
v  režimu  tzv.  řízených  rybích obsádek  (dle  Instrukce bývalého 
MLVH ČSR z 31. 8. 1977 o účelovém rybářském hospodaření) pro-
váděna biomanipulační opatření. Protože je zooplankton omezován 
potravním tlakem planktonofágních převážně kaprovitých ryb, jsou 
plošně vysazovány dravé ryby k  jejich eliminaci a případně jsou 
odlovovány doprovodné druhy ryb. Například snížení početnosti 
cejna odlovem a dalšími zásahy do reprodukčního cyklu se projevilo 
zvýšením množství filtrujícího zooplanktonu na vodním díle Hamry. 
Biomanipulací vynucené změny však není snadné udržet. V povodí 
nádrží se nacházejí významné zdroje živin, které vytvářejí nepříz-
nivé eutrofní zatížení vodárenských zdrojů. Ukazuje se, že pokud se 
nedaří dostatečným způsobem eliminovat přísun živin do vodáren-
ského zdroje, tak biomanipulace rozvoji řas a sinic nezabrání, ale 
přispívá k celkovému zpomalení rozvoje vegetačních zákalů a vod-
ních květů. Přestože se biomanipulací prokazatelně daří dosáhnout 
předpokládaných cílů na úrovni společenstva zooplanktonu, bylo 
zjištěno, že při silné eutrofizaci je výsledný efekt oslaben.

Klíčová slova
cejn velký – zooplankton – fytoplankton – regulační odlovy – řízené 
obsádky 

 

Úvod 
V souvislosti s intenzivním rozvojem vodárenských soustav na konci 
sedmdesátých let minulého století posílila důležitost ochrany jakosti 
surové vody. Kromě zavedení institutu ochranných pásem vodních 
zdrojů (původně pásem hygienické ochrany) začaly být uplatňovány 
metody tzv. řízených rybích obsádek [8]. Tímto způsobem měla 
být posilována populace filtrujícího zooplanktonu a tím pozitivně 
ovlivněna trofická kaskáda zvýšením tlaku na vodárensky nežádoucí 
fytoplanktonní společenstva [2]. Možnost řízení rybích obsádek 
eliminací kaprovitých ryb jako hlavního konzumenta filtrujícího 
zooplanktonu nebyla možná ve stávajících rybářských revírech. Proto 
byly vodoprávním rozhodnutím vodárenské nádrže vyjmuty z těchto 
revírů a Instrukcí bývalého MLVH ČSR z 31. 8. 1977 zřízeno účelové 
rybářské hospodaření. Hlavním úkolem vyplývajícím z tohoto legis-
lativního dokumentu bylo a dodnes zůstává ovlivnění rybí obsádky 
vysazováním vhodných druhů ryb a odlovem nežádoucích druhů ryb 
regulačními odlovy [3]. V kontextu soudobých poznatků lze souhrnně 
tyto činnosti označit jako biomanipulace.

V územní působnosti státního podniku Povodí Labe se nachází pět 
typologicky odlišných vodárenských nádrží, na kterých je prováděno 
účelové rybářské hospodaření – Souš a Josefův Důl v Jizerských ho-
rách (salmonidní obsádky), podhorské nádrže Hamry a Křižanovice 
a nížinná nádrž Vrchlice (cyprinidní obsádky). Lososovité ryby vo-
dárenských nádrží Souš a Josefův Důl reagují na změny kvality vody 
a plní bioindikační funkci. Jediným kaprovitým druhem, vyskytujícím 
se pouze v nádrži Josefův Důl, je střevle potoční, která je navíc zvláště 
chráněným druhem. Na vodárenských nádržích Vrchlice a Křižano-
vice jsou recentně cyprinidní obsádky. Zde jsou však odlovy obtížně 
proveditelné pro zanedbatelný podíl tzv. slovitelného litorálu a efekt 
je oslabován dotací kaprovitými rybami z povodí. Na čtyřech výše 
uvedených nádržích je prováděn pouze dlouhodobý inventarizační 
ichtyologický průzkum. 

K posílení vlivu biomanipulace jsou do vodárenských nádrží Ham-
ry, Křižanovice a Vrchlice vysazovány dravé ryby. Vodárenské nádrže 
Souš a Josefův Důl mají stabilní rybí obsádky a násady již delší dobu 
nejsou do těchto vodních útvarů dodávány. Aktuální zkušenosti z ná-
drží nižších poloh ukazují, že je výhodné vysazovat bolena dravého. 

Tento druh dobře přetrvává v rybích obsádkách, dokáže konzumovat 
široké spektrum drobnějších kaprovitých ryb a telemetrická sledování 
ukázala, že má poměrně široký akční rádius v akumulaci nádrže – 
není stanovištní. Dále je více odolný vůči nelegálnímu lovu ryb. Tyto 
vlastnosti ho předurčují jako hlavní vysazovaný druh do vodárenských 
nádrží. Poslední výzkumy ukazují, že frekvence výskytu drobných ryb 
v potravě bolena je cca 70 % [10].

Biomanipulačně vhodný model je vodárenská nádrž Hamry s po-
měrně dobrými podmínkami pro tuto činnost: je dobře prolovitelná, 
břehy jsou dobře přístupné a složení rybí obsádky je ovlivnitelné 
umělými zásahy. Proto zde je na základě výsledků iniciační studie rybí 
obsádky (rok 2008) prováděn od roku 2009 rozsáhlý biomanipulační 
provozní experiment a navazující výzkum. Cílem tohoto výzkumu je 
posoudit možnosti pozitivního ovlivnění rybí obsádky hromadnými 
odlovnými prostředky a vysazováním dravých ryb. Výsledkem by 
měla být doporučení takových opatření, která by měla zlepšit celkový 
management účelového rybářského hospodaření v dlouhodobém časo-
vém horizontu [4, 6]. Předložený příspěvek hodnotí, jaký význam má 
účelové rybářské hospodaření na vodárenských nádržích v kontextu 
požadovaných biomanipulačních cílů.

Popis lokalit 
Vodárenská nádrž Souš (obr. 1) byla vybudována na říčce Černé Desné 
v letech 1911–1915 jako odezva na ničivé povodně v roce 1897. V še-
desátých letech dvacátého století se vzrůstající potřebou pitné vody 
na Jablonecku a Tanvaldsku bylo přijato rozhodnutí o využití nádrže 
Souš jako vodárenského zdroje. Úpravna vody byla vybudována v le-
tech 1970–1974. Zásobní prostor činí 4,6 mil. m3. Maximální hloubka 
je 15,0 m. Teoretická doba zdržení vody v nádrži je kolem 160 dnů, 
průměrný roční přítok činí 0,62 m3.s-1 a průměrný roční úhrn srážek 
je 1457 mm. Povodí nádrže je zalesněno.

Nádrž Josefův Důl (obr.  1) byla vybudována k vodárenským 
účelům na říčce Kamenici v letech 1976–1982. Spolu s úpravnou 
Bedřichov byla uvedena do provozu v roce 1987. Zásobní prostor 
činí 19,1 mil. m3. Maximální hloubka je 38,0 m. Teoretická doba 
zdržení vody v nádrži je kolem 500 dnů, průměrný roční přítok činí 
0,68 m3.s1 a průměrný roční úhrn srážek je 1342 mm. Povodí nádrže 
je zalesněno.

V sedmdesátých letech minulého století byla v rámci zřizování 
nových vodárenských soustav vybudována vodárenská nádrž Vrch-
lice poblíž Kutné Hory (obr. 1). Úpravna vody Trojice byla uvedena 
do provozu v roce 1973. Zásobní prostor činí 7,8 mil. m3. Maximální 
hloubka je 30,0 m. Teoretická doba zdržení vody v nádrži je kolem 
500 dnů, průměrný roční přítok činí 0,40 m3.s-1 a průměrný roční úhrn 
srážek je 639 mm. Povodí nádrže tvoří zemědělská půda, louky a lesy. 
V povodí se nachází několik intenzivně obhospodařovaných rybníků.

Vodárenská soustava na řece Chrudimce byla v sedmdesátých letech 
minulého století posílena o vodní dílo Křižanovice (obr. 1). V roce 
1986 byla do provozu uvedena úpravna vody Monako. Zásobní pro-
stor činí 1,6 mil. m3. Maximální hloubka je 16,0 m. Teoretická doba 
zdržení vody v nádrži je kolem 20 dnů, průměrný roční přítok činí 
2,61 m3.s-1 a průměrný roční úhrn srážek je 793 mm. Povodí nádrže 
tvoří zejména louky a lesy. Přítok je silně ovlivňován hospodařením 
na výše položené vodní nádrži Seč.

Obr. 1. Topologie vodárenských nádrží v územní působnosti státního 
podniku Povodí Labe
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Vodárenská nádrž Hamry (obr. 1) byla vybudována na řece Chru-
dimce v letech 1907–1912 původně jako jednoúčelové dílo pro 
ochranu Hlinska a jeho okolí před povodněmi. Kritický nedostatek 
pitné vody na Hlinecku vedl v roce 1961 k rozhodnutí využít tuto 
nádrž pro vodárenské účely. Technické úpravy spodních výpustí 
proběhly v letech 1966–1969, úpravna vody byla vybudována v roce 
1970. Zásobní prostor činí 1,2 mil. m3 (42,3 ha). Maximální hloubka 
je 7,5 m. Teoretická doba zdržení vody v nádrži je kolem 70 dnů, 
průměrný roční přítok činí 0,74 m3.s-1 a průměrný roční úhrn srážek 
je 816 mm. V povodí nádrže převažuje lesní půda s porosty horských 
a podhorských oblastí.

Metodika
Ichtyologické průzkumy inventarizační i biomanipulační jsou pro-
váděny standardními ichtyologickými metodami. Jsou využívány 
prostředky hromadného odlovu, kombinace zátahů 100 m dlouhou 
zátahovou sítí (obr. 2) a elektrolovu. K průzkumným účelům je také 
využívána sada bentických a pelagických tenat nordického typu. 
Plůdek je inventarizován a odlovován 5m a 20m zátahovou sítí. Ob-
dobí odlovů je situováno do jarních měsíců v průběhu výtěru cejna 
velkého a plotice obecné. Raná stádia kaprovitých ryb jsou kromě 5m 
plůdkové sítě odlovována také plůdkovým podběrákem v litorální 
části nádrže podél celé břehové linie. Vyhodnocení účinnosti bioma-
nipulací je prováděno kontrolními odlovy zátahovými sítěmi a tenaty 
v podzimním období [4].

Dlouhodobý monitoring jakosti vody v nádržích je prováděn odbě-
rem bodových vzorků vody na vertikálních profilech, v kombinaci se 
současným měřením in situ multiparametrickou sondou. Sondou je 
měřeno s krokem jeden metr postupně od hladiny ke dnu. Odběrové 
profily jsou umístěny tak, aby byla zohledněna hydromorfologická 
specifika jednotlivých částí nádrže: přítok, střed a hráz. Analytické 
práce jsou v laboratoři zahájeny vždy nejpozději 24 h po odběru.

Vzorky zooplanktonu jsou odebírány tahem planktonní síťky 
o průměru 20 cm [9]. Vzorky jsou zpracovány v laboratoři, kde je 
odseparována frakce filtrátorů > 0,7 mm, stanovena sušina a vyjá-
dřena v mg/m3.

Vzorky na stanovení fytoplanktonu jsou odebírány jako bodové 
z hladiny v profilu přítok a z hladinové vrstvy vody a vrstvy nade 
dnem na dalších vertikálách v podélném profilu nádrže. Vzorky jsou 
přímo v terénu konzervovány přídavkem Lugolova roztoku a později 
zpracovány v laboratoři. Kvantitativní vyhodnocení je prováděno po 
koncentraci vzorku centrifugací nebo sedimentací, buď v počítací 
komůrce typu Cyrus I, nebo (od roku 2008) ve válcové sedimentační 
komůrce. Od roku 2008 je odebírán také směsný vzorek v profilu 
u hráze hloubkovou odběrnou láhví od hladiny do hloubky 4 m [5].

Vedle dalších ukazatelů jakosti vody, jako jsou např. živiny, orga-
nické látky atd., je v bodových vzorcích a směsném vzorku stanovena 
také koncentrace chlorofylu-a. Ve směsných vzorcích je vyhodnocena 
abundance fytoplanktonu a následně provedeno měření rozměrů 
buněk zjištěných taxonů tak, aby bylo možné vypočítat objemové 
biomasy.

Výsledky a diskuse
Vodárenské nádrže situované v oblasti Jizerských hor jsou zarybněny 
pouze lososovitými rybami (pstruh obecný a siven americký), nádrž 
Josefův Důl navíc střevlí potoční. Jak již bylo uvedeno výše, ryby zde 
slouží pouze jako bioindikátor. Vysazování bylo zastaveno na vodá-
renské nádrži Josefův Důl v roce 2001 a na vodárenské nádrži Souš 

v roce 2010. Rybí obsádky byly dostatečně stabilizované, docházelo 
k přirozenému výtěru a siven americký je nepůvodním druhem, je-
hož další rozšiřování v oblasti Jizerských hor je vzhledem k ochraně 
původní druhové diverzity nežádoucí. Kaprovité ryby mající vliv na 
složení zooplanktonu se zde ve větším rozsahu nevyskytují, regulační 
odlovy proto nejsou v těchto nádržích potřebné.

Možnosti biomanipulace na vodárenské nádrži Vrchlice byly 
dlouhodobě testovány a hodnoceny. Provozním sledováním kvantity 
zooplanktonních filtrátorů v nádrži byla zjištěna dlouhodobá stagnace 
v přítokové střední i hrázové části nádrže (obr. 3). Od roku 1979 zde 
byla prováděna biomanipulace vysazováním dravých ryb. Protože při 
ichtyologickém průzkumu v letech 2010–2011 byla zjištěna mnohem 
vyšší populační hustota kaprovitých ryb než na ostatních nádržích, 
byl zde uskutečněn také pokus o regulační odlovy sítěmi.

V průběhu pokusných odlovů zátahovou sítí bylo zjištěno, že 
litorál nádrže je kvantitativně prakticky neprolovitelný – bylo nale-
zeno pouze šest vhodných zátahových míst, na kterých navíc bylo 
velmi obtížné odlovy provést. Tato skutečnost prakticky vylučovala 
intenzivně prováděnou biomanipulaci a v první fázi bylo rozhodnuto 
pouze sledovat přirozený vývoj rybích společenstev a provést znovu 
ichtyologický průzkum s časovým odstupem šesti až sedmi let. Jako 
jediný do budoucna využitelný a efektivní odlovný prostředek byly 
zvoleny tenatní sítě.

V roce 2017 byl proto proveden nový ichtyologický průzkum, z ně-
hož vyplynul překvapivý výsledek: biomasa kaprovitých ryb poklesla 
oproti roku 2011 (obr. 4). Mezi lety 2010 a 2011 přitom došlo k nárůstu 
početnosti ryb. Nižší početnost kaprovitých ryb v roce 2017 mohla 
být důsledkem nižší úspěšností přirozené reprodukce v předchozích 
suchých letech.

Komplikovanější situace je na vodárenské nádrži Křižanovice, ma-
ximálně ovlivněné externím režimem a kaprovitými rybami z povodí. 
Regulační odlovy vzhledem ke stálé dotaci doprovodných druhů ryb 
z povodí nemají prokazatelně žádný význam. Rovněž vzhledem k vel-
mi krátké době zdržení vody silně převažuje vliv vnějších podmínek 
(situace v povodí nádrže) nad vlivem vnitřních procesů v nádrži 
a nejsou tak zde vhodné podmínky k vytvoření stabilní populace 
zooplanktonních filtrátorů. 

Modelová lokalita Hamry
Ichtyologický průzkum provedený v roce 2008 ukázal, že předchozí 
eliminace výtěru kaprovitých ryb vysušením nakladených jiker 
ovlivňuje pouze reprodukci těchto nežádoucích druhů a že je nutné 
odlovovat také generační ryby. Proto byly nasazeny metody hromad-
ného regulačního odlovu. Od roku 2009 je proto v jarních měsících 
intenzivně snižována početnost kaprovitých ryb, zejména cejna vel-
kého. Současně je odlovován plůdek kaprovitých ryb.

Před zahájením biomanipulačních postupů byla vodárenská nádrž 
Hamry osídlena středně početnou obsádkou kaprovitých ryb. Z to-
hoto důvodu bylo možné předpokládat, že odlovem těchto ryb dojde 
k významnému regulačnímu účinku. Obsádka dravých ryb kromě 
sumce velkého byla stabilizována přirozenou reprodukcí. Regulace 
početnosti kaprovitých ryb byla do této doby prováděna pouze sni-
žováním provozní hladiny po jejich jarním výtěru. Takový postup se 
však ukázal jako málo účinný.

Od roku 2009 byly každoročně intenzivně odlovovány kaprovité 
ryby. K takovému postupu nás vedly výsledky první fáze biomanipu-
lačního výzkumu, jejíž nedílnou součástí byly také potravní analýzy 

Obr. 2. Odlov ryb zátahovou sítí

Obr. 3. Vývoj biomasy zooplanktonních filtrátorů > 0,7 mm na VD 
Vrchlice v hodnoceném období s vyznačením polynomického trendu
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doprovodných druhů ryb. Bylo zjištěno, že zejména cejn velký je 
v průběhu celého života konzumentem filtrujícího zooplanktonu, 
přičemž především raná vývojová stádia tohoto druhu konzumují 
cenná společenstva perloočky Daphnia galeata. Plotice obecná se 
jevila potravně jako méně problematická. Další důvod ke snížení 
počtu cejna je skutečnost, že kromě již zmíněného negativního tlaku 
na zooplankton cejn konzumuje makrozoobentos a rytím dna a uvol-
ňováním fosforu se podílí na ichtyoeutrofizaci [1].

Pravidelné, každoročně prováděné odlovy cejna přinesly meziroční 
pokles biomasy až do roku 2014 (obr. 5). Celkově bylo do této doby 
odloveno 5,1 t (120 kg/ha) cejna. Přestože dochází v posledních dvou 
letech k navýšení úlovku, lze předpokládat, že regenerační schopnost 
populace cejna je silně omezena.

S odlovem generačních kaprovitých ryb je spojen také výsledný 
efekt poklesu početnosti plůdkového společenstva (obr. 6). Odběr 
generačních ryb cejna a plotice narušil reprodukční schopnost těchto 
druhů. 

Hodnocení zooplanktonních společenstev na vodárenské nádrži 
Hamry je předmětem provozního monitoringu správce nádrže. 
Z vývoje biomasy zooplanktonních filtrátorů větších než 0,7 mm od 
roku 2004 vyplývá, že po určitém poklesu nebo stagnaci početnosti 
této vodárensky cenné skupiny organismů dochází v tomto desetiletí 
k postupnému vzestupu (obr. 7). Vzestupný trend se projevuje právě 
v období intenzivních biomanipulačních zásahů. Protože se hydro-
logické, morfologické i klimatické charakteristiky jednotlivých nádrží 
liší, nelze absolutní údaje o biomase zooplanktonu přímo porovnávat. 
Přesto při srovnání průměrných ročních podílů velkých filtrátorů na 
celkové biomase zooplanktonu vyplývá, že ve stejném období byl tento 
podíl v nádrži Vrchlice stabilní a celkově na vyšší úrovni. Snížení 
jakosti vody v souvislosti s pravidelným výskytem a nárůstem inten-
zity sinicového vodního květu je v posledním desetiletí problémem 
i této vodárenské nádrže. 

Očekávaným výsledkem biomanipulačních zásahů prováděných 
v nádrži, v souladu s mechanismy tzv. top-down efektu, bylo vyvolat 
změny ve struktuře pelagického potravního řetězce, které v konečném 
důsledku pozitivně ovlivní jakost vody. Snížení predačního tlaku 
ze strany planktonofágních kaprovitých ryb prokazatelně přispělo 
ke zvýšení početnosti zooplanktonu ve velikostní skupině větší než 
0,7 mm. Mezi kvantitativními poměry zooplanktonu a fytoplanktonu 
však již není tak těsná závislost. Příčinu lze vidět ve velké taxono-
mické plasticitě společenstva planktonních autotrofních organismů 
na konkrétní podmínky jak trofické úrovně, tak v potravním řetězci. 
Je pravděpodobné, že mechanismy tzv. bottom-up regulace v pod-
mínkách postupující eutrofizace otevřou možnosti pro adaptivní 
„antipredační“ reakce společenstva fytoplanktonu, jejichž důsledkem 
je změna struktury společenstva ve prospěch planktonních sinic [7]. 

Reakce společenstva vodních organismů jsou komplexní (např. 
sukcese jako důsledek životních cyklů nebo fyziologických či habi-
tatových adaptací) a jsou silně ovlivňované živinovými cykly, které 
jsou těsně spojeny s jednotlivými částmi potravního řetězce. Přestože 
je usilováno o eliminaci či omezování zdrojů živinové kontaminace 
v povodí vodárenské nádrže, je zjevné, že se zatím nedaří příliš snížit 
přísun fosforu. Rozdíly v bilanci zatížení nádrže přítoky v jednot-
livých letech odráží především meziroční kolísání hydrologických 
poměrů. Uvolňování fosforu tzv. remobilizací ze zásob v sedimentu 
může rychle dotovat potřeby živin fytoplanktonu. Tento typ zátěže 

Obr. 4. Biomasa ryb ve vzorcích z tenatních sítí z VD Vrchlice v hod-
noceném období

Obr. 5. Množství adultního cejna velkého odloveného v průběhu 
biomanipulace na VD Hamry

Obr.  6.  Početnost plůdku plotice  obecné a cejna velkého na VD 
Hamry vyjádřená  jako odlovnost kusů na  jednotku úsilí  (CPUE) 
v hodnoceném období s vyznačením polynomického trendu

Obr. 7. Vývoj biomasy zooplanktonních filtrátorů > 0,7 mm na VD 
Hamry v hodnoceném období s vyznačením polynomického trendu

je spojován se stratifikací koncentrace rozpuštěného kyslíku a jeho 
poklesem v hlubších vrstvách nádrže zejména v teplých obdobích 
roku. Výsledky měření koncentrace fosforu právě v období kyslíkové 
stratifikace naznačují trend nárůstu koncentrace fosforu u dna, avšak 
rozdíly zůstávají v mezích nejistot použitých analytických postupů. 
S ohledem na frekvenci a účel pravidelného monitoringu nádrže 
předpokládáme, že se nám podařilo zdokumentovat relevantní situaci 
ojediněle a spíše náhodně. Mimo jiné i proto, že díky hydromorfolo-
gickým charakteristikám se ustaví vhodné podmínky ve vodním tělese 
jen krátkodobě, pravděpodobně však opakovaně. Téměř osminásobný 
nárůst obsahu fosforu ve vzorcích sedimentu z nejhlubších částí ná-
drže ve srovnání se vzorky z příbřežní zóny (odběry v červenci 2015) 
potvrzuje význam tohoto vnitřního zdroje.

Rozdíly ve fenologické a prostorové distribuci fytoplanktonu 
v konkrétních odběrových termínech v období před a v průběhu 
biomanipulace dokumentuje obr. 8. Zatímco před zahájením bioma-
nipulací byly jarní a letní hodnoty koncentrace chlorofylu-a srovna-
telné a nízké, v posledních letech dochází k výraznému navýšení 
koncem letního období. Již v období před zahájením odlovů ryb 
byly sinice pravidelnou součástí letního společenstva planktonu 
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Obr. 8. Hladinové zobrazení typického jarního a letního aspektu koncentrace chlorofylu-a na 
VD Hamry – rozdíly ve fenologické a prostorové distribuci fytoplanktonu

a v závislosti na hydrologických a klimatic-
kých poměrech konkrétní vegetační sezóny 
tvořily dominantu v podobě vodního květu. 
Jejich abundance i biomasa však byly výrazně 
nižší, než je tomu v současné době. Vedle 
komplexu dalších vlivů (místně specifických 
či globálních) to může být také způsobeno 
tím, že sinice se v potravě velkého filtrujícího 
zooplanktonu objevují řídce, a proto mohou 
mít v podmínkách intenzivně manipulované 
nádrže Hamry selekční výhodu. Predace 
doprovodných druhů řas snižuje jejich po-
četnost a příp. selektuje druhy drobné nebo 
jinak morfologicky „antipredačně vyzbrojené“ 
(např. velikost, tvar, schránka apod.).

Závěr
Na základě dlouholetých zkušeností s využi-
tím metod účelového rybářského hospodaření 
na vodárenských nádržích lze biomanipulač-
ní opatření označit jako nástroj ke snižování 
početnosti kaprovitých ryb. Účinek regulač-
ních odlovů je možné podpořit vysazová-
ním dravých ryb, zejména bolena dravého. 
Správně prováděná biomanipulace by měla 
mít za důsledek zvýšení početnosti filtrující-
ho zooplanktonu. Přestože hodnocení vazby 
zooplankton-fytoplankton je poněkud kom-
plikovanější, lze při stálém zatížení živinami 
očekávat prodloužení období clear water.

Pro úspěšnou realizaci konečných cílů bio-
manipulace je nutné nasměrovat monitoring 
nádrže k poznání limitujících faktorů, které 
mohou snížit efektivitu prováděných zásahů. 
S ohledem na složitost vztahů v planktonních 
společenstvech a na komplexní působení 
dalších vlivů (např. povodí nádrže, litorálu 
a kvality sedimentů) by tyto nové údaje a je-
jich vyhodnocení měly sloužit k nasměrování 
dalších souběžných aktivit a opatření. I když 
řízené rybí obsádky nelze považovat za uni-
verzální nástroj k vyřešení problémů s jakostí 
vody ve vodárenských nádržích, lze očekávat, 
že budou prostředkem, který v souběhu 
s dalšími nezbytnými regulačními opatření-
mi, jakými jsou například redukce přítoku 
fosforu do nádrže a řízená manipulace s vodní hladinou, pomůže ke 
stabilizaci vhodné struktury planktonních společenstev a tím bude 
podporovat jejich schopnost „pufrovat“ epizodní a případně i střed-
nědobé nepříznivé vlivy. Biomanipulace prostřednictvím regulace 
rybí obsádky je tak příkladem podpory ekosystémových služeb, které 
částečně zastupují i mnohem nákladnější technologické cesty.
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Biomanipulation measures in water supply reservoirs: 
known and unknown (Zapletal, T.; Koza, V.; Jurajda, P.)

Abstract 
One  important  factor  that positively  influences  the development 
of water quality  in reservoirs  is  the development of zooplankton 
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filtering. In order to support the zooplankton community, biomedi-
cal measures may be implemented in certain reservoirs under the 
so-called ‘controlled fish species regime’ (according to instructions 
provided by the former MLVH ČSR [31 August 1977] on purposeful 
fishing). As zooplankton is restricted by cyprinid feeding pressure, 
predatory fish  are  stocked  in  order  to  eliminate planktivorous 
species, while  accompanying  fish  species  (especially  common 
bream) are caught and  removed. However, while a  reduction  in 
bream numbers results  in an increase in the quantity of filtering 
zooplankton, changes  forced by biomanipulation are not easy  to 
maintain. In particular, significant nutrient input from the reservoir 
basin results in unfavourable eutrophic loading in the reservoir. As 
such, biomanipulation has simply slowed down the development 
of algae and cyanobacteria. Hence,  though biomanipulation has 

demonstrably achieved its intended objectives, the resulting effect 
is only sporadic in the presence of strong eutrophication due to the 
subsequent development of phytoplankton blooms.

Key words
common bream – zooplankton – phytoplankton – fish removal – con-
trol fish stock
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Tvarová optimalizace 
usměrňovacích prvků pro 
rozstřikovací uzávěry
Adam Nehudek, Jan Šulc

Abstrakt
Článek popisuje výsledky výzkumu zaměřeného na optimalizaci 
tvaru osově symetrických usměrňovacích prvků pro rozstřikovací 
uzávěry. Předmětem tvarové optimalizace bylo nalezení mezních 
hodnot vybraných geometrických charakteristik usměrňovacího 
prvku kruhového příčného průřezu složeného ze vstupní difuzorové 
části a prizmatické výstupní části. V rámci optimalizace byla pomocí 
numerického modelu hledána minimální délka prizmatické části 
a minimální úhel odklonu difuzorové části usměrňovacího prvku. 
Kritériem bylo usměrnění výtokového paprsku bez zpětného ostřiku 
a přestřiku při úplném provozním rozsahu otvírání uzávěru. Získa-
né mezní hodnoty byly ověřeny na zmenšeném fyzikálním modelu 
a byly drobně korigovány. Výsledný tvar je popsán bezrozměrnými 
charakteristikami,  což usnadní další  aplikaci do projekční  i vý-
zkumné praxe.

Klíčová slova
rozstřikovací uzávěr – usměrňovací komora – usměrňovací prvek – 
výtoková komora – tlumicí komora

Úvod
S rostoucí výškou přehrad a s rozvojem metod určených k řízení 
jejich funkcí vyvstal počátkem 20. století požadavek na vývoj uzá-
věrů, které budou zároveň provozně spolehlivé při vyšších spádech 
(nad cca 30 m) a při různém stupni otevření (s ohledem na přesnější 

regulaci odtoku) [1]. Reakcí na tyto požadavky byl v USA roku 1934 
patentován nový typ regulačního uzávěru nazývaného po svých au-
torech Howell-Bunger valve [2] (v anglofonních zemích se lze setkat 
i s názvy Fixed-cone Valve nebo Hollow-cone Valve, německy Kegel-
strahlschieber, v češtině se užívá název rozstřikovací uzávěr – RU). 
Tento typ uzávěru se díky svým dobrým hydraulickým vlastnostem, 
jednoduché konstrukci a nízkým pořizovacím nákladům rychle roz-
šířil do mnoha zemí světa. 

Mezi další výhody RU lze zařadit intenzivní provzdušnění vytéka-
jícího proudu vody, protože voda ve spodních vrstvách nádrže (hypo-
limnion), kterou spodní výpusti obvykle odvádějí, je charakteristická 
nízkými koncentracemi rozpuštěného kyslíku, což má negativní dopad 
na oživení vodního toku pod hrází. Za hlavní nevýhodu je obecně 
považován tvar paprsku, který vyžaduje vybudování výtokové komory, 
či instalaci usměrňovacího prvku (více o této problematice pojednávají 
následující kapitoly).

V ČR jsou RU instalovány na spodních výpustech asi 22 vodních 
děl (VD) přehradního typu a v rámci rekonstrukcí jsou jimi často 
nahrazovány starší typy koncových uzávěrů spodních výpustí (např. 
na VD Vranov je výhledově plánována výměna dosluhujících prsten-
cových uzávěrů a jednou z možných variant je právě jejich náhradu 
RU) a společně s výměnou uzávěru je potřeba vybudovat ekonomicky 
přijatelné a hydraulicky účinné opatření ke svedení výtokového prou-
du do vývaru v korytě pod hrází.

Obdobným případem je výměna starších typů RU za novější, kdy 
může dojít k změně vzájemné polohy koncové hrany rozrážecího 
kužele a dopadových ploch výtokové komory, která pak vykazuje 
nedostatečnou funkci. Tuto situaci zachycuje obr. 1, na kterém je fo-
tografie přestřiku vodní tříště mimo vymezený prostor na VD Vrchlice 
po výměně RU za nový typ s větší osovou délkou. I v tomto případě je 
potřeba omezení výtokového paprsku k zajištění provozuschopnosti 
VD (stav po úpravě je na obr. 2).

Vlastnosti rozstřikovacích uzávěrů
Hlavním konstrukčním prvkem RU (na obr. 3 v podélném řezu) je 
rozrážecí kužel s protiproudně orientovaným vrcholem. Tento kužel 

Obr. 1. Nepřípustný přestřik vodní tříště mimo vývar na VD Vrchlice 
po výměně RU za nový typ. Foto: archiv Povodí Labe, s. p.

Obr. 2. Vystupující vodní tříšť po úpravě výtokové komory na VD 
Vrchlice je již provozně přijatelná. Foto: archiv Povodí Labe, s. p.
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Obr. 3. Schématický podélný řez RU

je k přívodnímu potrubí uzávěru přichycen radiálními žebry, jejichž 
počet je obvykle sudý a v současnosti se nejčastěji užívají 4 žebra. 
K regulaci průtoku slouží válcová objímka, která v uzavřené poloze 
dosedá k podstavě rozrážecího kužele. Protiproudním posunem vál-
cové objímky vznikne mezi ní a kuželem mezera, kterou voda vytéká. 
Tato odlehlost a charakterizuje otevření uzávěru, maximální délka 
otevření je označována a0. Vztažením délky otevření a k vstupnímu 
průměru uzávěru D je definována obvykle použitá charakteristika 
nazývaná relativní otevření a/D. Maximální hydraulické kapacity 
je dosaženo kolem hodnoty a/D = 0,85, poté dochází k odtržení 
výtokového paprsku od objímky, kapacita mírně poklesne a s dalším 
otevíráním zůstává konstantní [3]. Především ze stabilitních důvodů 
jsou konstruovány uzávěry s maximální hodnotou relativního otevření 
a0/D < 0,85, protože při relativně velkém vyložení rozrážecího kužele 
před přívodní potrubí může docházet k jeho rozkmitání (způsobené-
mu např. periodickým odtrháváním výtokového paprsku od objímky) 
a následné havárii uzávěru [4]. Existuje sice řešení v podobě zvýšení 
tuhosti uchycení kužele, tedy navýšení tloušťky a počtu radiálních 
žeber nesoucích kužel, avšak tím dojde k omezení průtočného profilu 
v přívodním potrubí a nárůst kapacity nebude efektivní. Obvyklá 
maximální hodnota relativního otevření je a0/D = 0,60 [5].

Hodnota vrcholového úhlu rozrážecího kužele γ byla v minulosti 
předmětem bádání. Hodnota γ = 90° je kompromisní z hlediska 
omezení vzniku podtlaků a kavitace na povrchu kužele, ke kterým 
dochází při úhlech γ < 90° i z hlediska míry rozstřiku vodní tříště, 
pro úhly γ > 90° je široký rozstřik výtokového paprsku problematický 
[6]. V současnosti lze konstrukci RU s vrcholovým úhlem rozrážecího 
kužele γ = 90° považovat v ČR i ve světě za typizovanou.

Odklon výtokového paprsku od podélné osy RU β je především ur-
čen hodnotou vrcholového úhlu rozrážecího kužele γ a přibližně platí 
β ≈ γ/2, na přesnou hodnotu odklonu β má vliv konstrukce uzávěru 
(tloušťka stěn potrubí, úprava tvaru hrany objímky a průměr podstavy 
rozrážecího kužele) a případně i hodnota relativního otevření a/D [7]. 
Právě značný odklon výtokového paprsku od osy uzávěru je jednou 
z hlavních nevýhod RU. Na většině přehrad je nepřípustné provozovat 
RU s neomezeným výtokem: zpočátku kompaktní výtokový paprsek 
ve tvaru dutého kužele se na relativně krátké dráze provzdušní a po-
stupně se mění ve vodní tříšť, která může při namrznutí způsobit 
nesjízdnost zasažených komunikací, nebo případně poškodit zařízení 
přehradní vodní elektrárny.

Typy usměrňovacích prvků
Obvyklou praxí je proto umístění RU do objektů (usměrňovacích 
komor) nebo je doplňovat konstrukcí (usměrňovacím prvkem), která 
svým vnitřním uspořádáním dopadových ploch zajistí transformaci 
výtokového paprsku do požadovaného tvaru a směru. Mezi nejčastější 
transformace patří svedení horní části výtokového paprsku do vývaru 
(čehož je dosahováno různě tvarovanými výstupky na stropě usměrňo-
vací komory) nebo změna rozbíhavého tvaru výtokového paprsku na 
prizmatický, sledující směr podélné osy usměrňovacího prvku. Tyto 
prvky mívají nejčastěji rotačně symetrický tvar, či pravoúhlý příčný 
průřez. Raritní je např. usměrňovací prvek na přehradě Morávka 
s příčným průřezem ve tvaru pravidelného osmiúhelníku [5]. 

Další variantou prizmatického usměrňovacího prvku, používanou 
převážně v USA, je jeho pevné spojení s posuvnou objímkou RU. Toto 

řešení má však celou řadu nevýhod, především dochází ke snížení 
kapacity RU, vyžaduje větší ovládací síly a dochází k přenosu zatížení 
včetně vibrací vyvolaných změnou směru vytékajícího proudu zpět 
na ovládací mechanismus [8]. Výhodnější je instalace usměrňovacího 
prvku jako samostatné konstrukce nezávislé na RU, kdy k výše uve-
deným negativním jevům nedochází.

Transformace výtokového paprsku do prizmatického tvaru je vhod-
ná převážně pro uzávěry umístěné ve štolách či odpadních chodbách, 
protože při ní příliš nedochází k tlumení kinetické energie vytékají-
cího proudu, k utlumení postupně dojde třením o stěny a dno štoly 
či chodby, i tak je v některých případech vhodné svést tento proud 
pro snížení kinetické energie do vývaru. V případě umístění RU na 
vzdušním líci přehrady je svedení vytékajícího proudu do vývaru 
zúženého koryta nutností, jinak by docházelo k nepříznivé erozi 
říčního koryta pod hrází.

Předmět tvarové optimalizace
K hodnocení nedostatečné funkce usměrňovacího prvku slouží 
termíny zpětný ostřik a přestřik. Ke zpětnému ostřiku dochází, když 
se výtokový parsek po dopadu na usměrňovací povrch rozdělí na 
dvě části, obě sice sledují tečný směr k povrchu, avšak jedna část 
pokračuje žádoucím poproudním směrem a druhá je protiproudně 
odražena zpět k uzávěru, tento zpět k uzávěru odražený proud se na-
zývá zpětný ostřik. Přestřik nastává tehdy, když výtokový paprsek ne-
opouští usměrňovací povrch v tečném směru, ale vlivem setrvačnosti 
si částečně zachovává původní směr a překračuje tak obrys vymezený 
koncovým průřezem usměrňovacího prvku. Z provozních důvodů je 
žádoucí usměrnění výtokového proudu takovým způsobem, aby byl 
výskyt těchto negativních jevů zcela eliminován či alespoň omezen 
na provozně přijatelnou míru.

Oba tyto nepříznivé jevy jsou znázorněny na obr. 4, na kterém je 
zároveň naznačeno, jakým způsobem lze těmto jevům předcházet. Pro 
usměrnění bez výskytu zpětného ostřiku je nutný odklon dopadové 
plochy od osy RU alespoň o úhel dm, při kterém se výtokový paprsek 
po dopadu na usměrňovací povrch odráží pouze ve směru poproud-
ním. Podobně pro eliminaci přestřiku musí být dodržena alespoň 
mezní hodnota spolupůsobící délky usměrňovacího povrchu Lm. Pro 
správnou funkci usměrňovacího prvku je dále nutné jeho umístění 
vzhledem k RU, což charakterizuje odlehlost Dx.

Výše uvedeným požadavkům na usměrnění bez zpětného ostřiku 
a přestřiku nejlépe vyhovuje usměrňovací prvek složený ze dvou 
částí: vstupní difuzorové a výstupní prizmatické. Vzhledem k rotační 
symetrii výtokového paprsku je z hlediska jeho vedení a usměrnění 
nejvhodnější rotačně-symetrický tvar usměrňovacího prvku, tedy 
kruhového příčného průřezu o výstupním průměru Dp.

Výchozí hodnoty geometrických charakteristik pro tvarovou 
optimalizaci byl převzaty z již dříve navrženého usměrňovacího 

δδ

β

δδ

∆

Obr. 4. Schematické znázornění zpětného ostřiku a přestřiku při ne-
respektování mezních hodnot charakteristik usměrňovacího prvku 
a správného vedení paprsku při jejich dodržení
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prvku s odklonem difuzorové části d = 22°, 
spolupůsobící délkou prizmatické části L = 
1,0·D a výstupním průměrem Dp = 3,0·D [7]. 
Předmětem tvarové optimalizace bylo nale-
zení mezní hodnoty odklonu difuzorové části 
dm a nejmenší mezní hodnoty spolupůsobící 
délky Lm, výstupní průměr Dp byl ponechán 
na původní provozně i konstrukčně přijatelné 
hodnotě Dp = 3,0·D.

Numerický model
První fáze optimalizace byla prováděna 
na prostorovém numerickém modelu RU 
a usměrňovacího prvku sestaveném v pro-
středí programu FLOW-3D. Vzhledem k jejich 
rotační symetrii byl modelován pouze čtvrti-
nový výsek v příčném řezu. Nemožnost pou-
žít rovinný model je dána tvarem výtokového 
paprsku (dutý kužel), kdy dochází ke klesání 
specifického průtoku s rostoucí odlehlostí 
podstavy rozrážecího kužele RU na jednotku délky jeho obvodu, což 
má za následek snižování tloušťky paprsku. Tuto skutečnost není 
rovinný model schopen postihnout a jeho užití by mělo za následek 
nepřípustné zkreslení celého zkoumaného děje.

Na obr. 5 je znázorněno uspořádání experimentu ve FLOW-3D. 
Model uzávěru o vstupním průměru D = 0,1 m poproudně navazoval 
na přívodní potrubí o délce 20·D, tato délka byla volena s ohledem 
na vyvinutí rychlostního profilu odpovídajícího skutečnosti. Volba 
průměru D = 0,1 m vychází z minimální hodnoty průměru kruhového 
otvoru při zachování modelové podobnosti jevu (viz další kapitola), 
zvýšená na hodnotu, ze které je možné snadno a přehledně odvozovat 
její násobky. Numerický model navíc nezohledňoval vliv povrchového 
napětí kapaliny, takže lze výtok i tímto relativně malým uzávěrem 
považovat za nezkreslený.

Maximální délka otevření a0 = 0,6·D a nastavené otevření a = 0,5·D 
vychází z obvykle používaných hodnot. Průměr podstavy rozrážecího 
kužele byl 1,3·D. Na vstupu do potrubí byla nastavena okrajová pod-
mínka určená tlakem vody odpovídající výšce vodního sloupce H = 
50·D pro zajištění automodelovosti sledovaného výtokového jevu. Ro-
vina svislého a vodorovného podélného řezu tvořila hranici, na které 
byla nastavena symetrická okrajová podmínka (nulové tření a nulový 
tok přes hranici), ostatní okrajové podmínky byly nastaveny jako 
volná atmosféra. Výpočetní síť byla sestavena z krychlových buněk 
o délce hrany 2 mm v přívodním potrubí, v oblasti výtoku z RU byla 
jemnější síť krychlových buněk o délce hrany 1 mm. Celkem výpočet 
probíhal na 6 149 642 buňkách. Turbulence byla modelována k-ε 
turbulentním modelem. Velikost tíhového zrychlení byla uvažována 
hodnotou g = 9,81 m·s-2 a hustota vody ρ = 1000 kg·m-3. Model byl 
řešen jako jednofázový.

V sérii provedených numerických simulací byly postupně hledá-
ny mezní hodnoty úhlu odklonu d a délky prizmatické části L, které 
vyhoví podmínce usměrnění bez zpětného ostřiku a přestřiku. Takto 
byly získány hodnoty dm = 19° a Lm = 0,2·D a jim odpovídající od-
lehlost koncové hrany rozrážecího kužele a přechodové části prvku 
Dx = 1,0·D. Na obr. 6 je znázorněn výsledný tvar s barevnými kontu-
rami podle velikosti rychlosti vodního proudu v [m·s-1].

Fyzikální model
Ověření mezních hodnot Lm a dm zjištěných na numerickém modelu 
proběhlo na zmenšeném fyzikálním modelu RU o vstupním průměru 
D = 0,067 m. Doporučená minimální hodnota průměru kruhového 
otvoru pro zachování modelové podobnosti při výtoku otvorem 
uváděná v literatuře je Dmin = 0,070 m [9], průměr D modelu RU je 
této hodnotě velice blízký, přepočet na větší průměry je tedy možný.

Model RU byl umístěn v hydraulickém proskleném žlabu šířky 1 m 
a byl přímo napojen na čerpadlový okruh laboratoře. Na uzávěru bylo 
možné maximálně nastavit otevření a/D = 0,57, při tomto otevření 
dosahoval spád před uzávěrem H = 17,8·D, při nižších hodnotách 
otevření bylo s ohledem na charakteristiku okruhu laboratoře možné 
dosáhnout spádu až H = 74,5·D. Tyto spády byly dostatečné k zajiš-
tění automodelovosti jevu [10]. Model usměrňovacího prvku z 1 mm 
silného pozinkovaného plechu byl umístěn na konzole s možností 
změny polohy v podélné ose RU.

Provedené zkoušky na zmenšeném fyzikálním modelu potvrdily 
funkčnost navrženého usměrňovacího prvku. Kvůli odlišné konstrukci 

Obr. 5. Rozměry modelu RU a usměrňovacího prvku ve FLOW-3D

∆

δ

Obr.  6. Výsledný  tvar navržený na  základě  zjištěných mezních 
hodnot doplněný o barevně znázorněné velikosti rychlosti vodního 
proudu v [m·s-1]

Obr. 7. Usměrňovací efekt navrženého prvku při otevření RU a/D = 
= 0,57 (nahoře) a a/D = 0,13 (dole)
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posuvné objímky na fyzikálním modelu RU oproti modelu numeric-
kému (i skutečným uzávěrům) byla zjištěna větší tloušťka výtokového 
paprsku na fyzikálním modelu a docházelo k přestřiku paprsku mimo 
vstupní průřez. Byla proto provedena jedna dílčí úprava spočívající 
v mírném protiproudním prodloužení difuzorové části. Celková 
délka prvku je po této úpravě Lp = 0,9·D. Hodnoty optimalizovaných 
charakteristik dm a Lm zůstaly nezměněny. Na obr. 7 jsou fotografie 
usměrňovacího efektu navrženého prvku při otevření uzávěru a/D = 
= 0,57 a a/D = 0,13. Při větším otevření je rychlost výtokového paprs-
ku menší (to je dáno nižším spádem na uzávěr) v porovnání se stavem 
na dolním obrázku, což ovlivňuje trajektorii.

Závěr
Představený usměrňovací prvek navržený pomocí kombinace nume-
rického a fyzikálního modelování si zachovává dobrou funkčnost při 
plnění na něj kladených požadavků (usměrnění bez zpětného ostřiku 
a přestřiku). Přínosné je především razantní snížení rozměrů prvku, 
což je výhodné z hlediska ekonomického, konstrukčního i provozního, 
neboť prvek svým průmětem nezasahuje do průmětu uzávěru, takže je 
umožněna snadná výměna uzávěru (např. pomocí jeřábu ve strojovně 
spodních výpustí).

Oproti dříve navrhovaným či používaným prvkům vyniká tento 
svou jednoduchostí, díky samostatné konstrukci nedochází k přenosu 
vibrací a osových sil zpět na uzávěr. Zavzdušnění po celém obvodu 
vstupního průřezu prvku je nutné k zajištění stabilního provozu bez 
tlakových pulsací ovlivňujících kapacitu RU. 

Poděkování: Práce byly provedeny s podporou projektu FAST-
-J-18-5417 „Tvarová optimalizace usměrňovacích prvků pro rozstři-
kovací uzávěry“.
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Shape optimization of Hoods for Fixed-cone Valves (Nehu-
dek, A.; Sulc, J.)

Abstract
The article describes results of research  focused on optimization 
of axially symmetrical hoods for fixed-cone valves. The aim of the 
optimization was targeted on limiting values of chosen geometric 
characteristics on hood with circular coss-section. This hood con-
sists of diffusoric inlet part and prismatic outlet part. Optimization 
process was made on numerical model, where were searched for 
the minimal length of prismatic part and minimal deflection angle 
of diffuzoric part. The criterion was discharge without backsplash 
or oversplash at full range of valve opening. Obtained limit values 
were verified on reduced physical model and were slightly modified. 
Resulting  shape  is defined by dimensionless  characteristics  that 
facilitate future application in design or research practice.

Key words
fixed-cone valve – Howell-Bunger valve – hollow-cone valve – hood 
– discharge chamber
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Rozvoj vodních cest v ČR – pokus o analýzu SWOT, 
1. díl (Strengths and Opportunities) 

Jaroslav Kubec

Tento příspěvek je zaměřen hlavně na do-
pravní funkci vodních cest. To neznamená, že 
by jednoznačně dominovala nad jejich funkcí 
vodohospodářskou. Důvodem je to, že proble-
matika je příliš široká a je třeba její jednotlivé 
aspekty posuzovat odděleně. Vodohospodářské 
otázky si v každém případě zaslouží zvláštní 
a velmi rozsáhlý článek, jehož odpovědné 
zpracování si vyžádá delší dobu.

Pro základní orientaci je třeba se nejprve 
podívat za hranice ČR.

1. Role vodní dopravy ve státech EU
Výstižným příkladem, na němž se dají „testo-
vat“ konkrétní možnosti u nás, je nepochybně 
dělba přepravních výkonů ve státech EU. 
Podle obr. 1 je podíl vnitrozemské vodní do-
pravy na celkovém výkonu dopravní soustavy 
stabilní a činí 4,2 %. Je to hodnota na první 
pohled skromná, ve srovnání se železnicí 
však překvapivě příznivá: přepravní výkony 
na vodních cestách EU dosahují 36 % výkonů 
železnic, jejichž síť je mnohonásobně delší. 
Vnitrozemské vodní cesty existují jen asi 
v polovině členských států a ucelenou pla-

vební sítí disponují jen některé z nich; služeb 
železnice mohou naopak využívat prakticky 
všechny členské země (až na Maltu a Kypr, 
kde železniční tratě zanikly). Za povšimnutí 
stojí podle obr. 1 také velký podíl námořní 
dopravy, tj. v daném případě v podstatě po-
břežní plavby (short sea shipping). Ta zastává 
ve státech s dlouhým pobřežím (Řecko, Itálie, 
skandinávské země atd.) podobnou funkci 
jako vnitrozemská plavba. 

Stabilní podíl vnitrozemské plavby svěd-
čí o tom, že její výkony se zvyšují stejným 
tempem jako celkové výkony celého doprav-
ního systému EU. S jejich růstem se počítá 
podle uveřejněných analýz i v budoucnosti. 
Fundovanou prognózu budoucího rozvoje 
vodní dopravy v zemích EU, zpracovalo např. 
v roce 2011 společně 5 renomovaných firem 
[1]. Přepravní výkony vodní dopravy podle 
této prognózy porostou, a to (z výchozí hodno-
ty, pohybující se okolo 150 mld. tkm) do roku 
2040 na cca 200 mld. tkm (pesimistická vari-
anta), resp. na cca 260 mld. tkm (optimistická 
varianta). Očekávají se však značné změny ve 
struktuře přepravovaného zboží (tab. 1).

Tabulka ukazuje, že budoucí růst vodní 
dopravy úzce souvisí s jejím rostoucím uplat-
něním ve sféře přeprav kontejnerizovaného 
zboží. Z toho vyplývají důležité závěry, kte-
rých si byli autoři prognózy zřejmě vědomi, 
a z nichž musí logicky vycházet adekvátní 
rozvojová koncepce:

Zvýšený zájem o využívání plavby se 
projeví zejména při zajišťování přepravních 
vazeb mezi vnitrozemím a námořními přísta-
vy, v nichž se soustřeďují přepravní proudy 
kontejnerů.

Základním požadavkem na provozovatele 
vnitrozemské plavby bude tedy její uspokojivá 
konkurenční schopnost v soutěži se železnicí 
a silnicí v tomto segmentu přepravního trhu1. 
Její zajištění si vyžádá:
• Maximální spolehlivost provozu.
• Nabídku dostatečné rychlosti dodání zboží.
• Vysokou provozní úroveň, tj. především 

co největší nosnost plavidel či souprav. 
Nosnost je třeba chápat nikoliv jen tradičně 
(jako hmotnost nákladu v tunách), nýbrž 
také jako možný počet naložených kontej-
nerů v TEU2.

• Zvýšení podílu ekonomicky výhodných 
přímých přeprav. 
Splnění uvedených požadavků odpovídá 

samozřejmě i jednomu z hlavních cílů do-
pravní politiky EU, kterým je snížení zátěže 
silniční  sítě  kamionovou dopravou. Tento 
cíl je definován v tzv. Bílé knize [2] s názvem: 
„Deset cílů pro vytvoření konkurenceschopné-
ho dopravního systému, který umožní snížení 
emisí skleníkových plynů o 60 %“. Dokument 
navrhuje mj. „Optimalizaci výkonu multimo-
dálních logistických řetězců větším využitím 
energeticky účinnějších druhů dopravy“. 
V rámci této optimalizace je mj. zapotřebí, aby 
bylo do roku 2030 převedeno 30 % přeprav 
nákladů na vzdálenost přes 300 km ze silnic 
na železnice a vodní cesty; do roku 2050 by se 
měl obdobný převod týkat již 50 %. 

2. Aplikace uvedených principů na 
úspěšný rozvoj vodní dopravy v ČR
V předchozí kapitole popsané obecné roz-
vojové požadavky by se měly v jednotlivých 
zemích EU uplatňovat v souladu s danými 
specifickými podmínkami, resp. při uvážení 
konkrétní výchozí situace. Ta v ČR není pro 
tento dopravní mód příliš příznivá.

2.1. Vodní cesty ČR v infrastruktuře 
vodní dopravy EU
Základní charakteristikou výchozí situace 
je začlenění českých vodních cest do infra-
struktury vodní dopravy EU, schematicky 
znázorněné na obr.  2. Schéma uvádí jen 
vodní cesty, „relevantní“ z hlediska českých 
exportních a importních představ, směřujících 
do významných námořních přístavů (nebo 
vycházejících z nich). Vedle toho jsou na 
schématu jako významné zdroje a cíle ve vni-
trozemí uvedeny dvě typické oblasti: Porúří 
a průmyslová oblast s centrem ve Frankfurtu 
nad Mohanem. Pro zjednodušení nejsou 
naopak uvedeny významné cílové oblasti 
v Nizozemsku, Belgii a v severní Francii, ne-

1 Nároky na konkurenční schopnost ve sféře „kon-
venčního“ zboží mohou být sice méně přísné, avšak 
podobné. 

2 TEU (Twenty Foot Equivalent Unit) odpovídá kon-
tejneru délky 20 stop (6,096 m) a šířky 8 stop (2,438 
m). Běžný kamion může převést 2 TEU, případně 
(při větší hmotnosti naloženého zboží) jen 1 TEU.

Obr. 1. Vývoj přepravních výkonů jednotlivých doprav v 28 zemích EU (procentní podíl na 
celkovém výkonu v tkm) podle Eurostatu. Vlevo rok 2011, vpravo rok 2016. U letecké (air) 
a námořní plavby (maritime) jsou uvedeny pouze výkony, docílené uvnitř EU: tedy např. ni-
koliv výkony námořní plavby ve styku s ostatními (zejména zámořskými) státy. Grafy ukazují, 
že v daném období vzrostly výkony silniční dopravy (road) a námořní plavby (maritime), za-
tímco klesl podíl železnice (rail). Podíl vnitrozemské plavby (inland waterways) se nezměnil

Druh zboží

Vývoj přepravních výkonů vodní dopravy u daného zboží v tkm 
(index)

2007 
(skutečnost)

2020 (předpoklad) 2040 (předpoklad)

Min. Max. Min. Max.

Stavebniny a podobné substráty 100 100 105 109 122

Hromadné agrární produkty 100 104 113 123 146

Chemické suroviny a produkty 100 101 115 104 156

Rudy, kovy, kovový šrot 100 99 120 114 156

Hnědé a kamenné uhlí 100 117 138 137 166

Zboží v kontejnerech 100 142 175 262 442

Tab. 1. Změny ve struktuře přepravovaných materiálů
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boť přístup k nim se dá posuzovat analogicky 
jako v případě významné přístavní skupiny 
ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antverpy). 
V jednotlivých trasách jsou znázorněny (šíř-
kou pruhu) jednak intenzita přepravy (objem 
substrátů, procházejících daným profilem) 
v současné době, jednak (barvou) její tendence 
za posledních cca 30 let. Tak jsou zřetelně roz-
lišeny vodní cesty, jejichž využívání roste, od 
těch, kde se intenzita provozu nemění, nebo 
dokonce klesá. Vzhledem k tomu, že šířkou 
pruhu nelze dostatečně vystihnout obrovský 
rozptyl zatížení plavební sítě, jsou u někte-
rých typických profilů navíc uvedeny číselně 
současné hodnoty (zpravidla data udávaná 
pro rok 20163).

Již na první pohled je ze schématu zřetel-
né, že využívání znázorněných vodních cest 
se dramaticky (řádově) liší. Např. průvoz 
hraničním profilem Hřensko na Labi nedo-
sahuje ani 1 ‰ intenzity na Rýně v profilu 
německo-nizozemské hranice (Emmerich). 
Podobně křiklavé rozdíly vykazují rozvojové 
trendy: vedle úseků s rostoucím provozem 
existují i úseky, jejichž dopravní využívání 
klesá a v krajních případech limituje k nule. 

Krajně rozdílné vývojové trendy jsou 
vysvětlitelné, přihlédneme-li k rozdílům ve 
kvalitě vodních cest. Ty se v historii, zejména 
nedávné, postupně prohlubovaly. V posled-
ních desítiletích dospěl jejich „rozptyl“ do 
kritického stavu, tj. k vytvoření ostré hranice 
mezi úseky perspektivními, na nichž se bude 
růst přeprav (v souladu s tab. 1) soustřeďovat, 
a úseky, kde vnitrozemská plavba (pokud 
nedojde k radikálním zásahům) postupně 
zkolabuje, neboť ztratí konkurenční schopnost 

3 Při absenci spolehlivých dat pro rok 2016 jsou uve-
deny údaje nepatrně starší. Na výstižnost srovnání 
to nemá vliv. V profilu Hřensko je uveden nejnovější 
údaj pro rok 2017.

(tj. možnost „držet krok“ s rostoucími kvalita-
tivními požadavky na přepravním trhu). 
Obr. 2 velmi přesvědčivě dokumentuje tuto 

hranici. Dá se na něm odlišit konzistentní 
síť (vykazující vysokou a rostoucí intenzitu 
přeprav, symbolizovanou širokými zelený-
mi pruhy) od deklasovaných vodních cest 
(s klesající až zanikající vodní dopravou, jak 
naznačují tenké červené pruhy). Příčina toho-
to dramaticky odlišného vývoje není sice ze 
schématu na první pohled zřejmá, dá se však 
dedukovat s použitím kritérií, specifikovaných 
v kap. 1. Stručně se dá říci:

K výše specifikované konzistentní síti patří 
úseky, plnící daná kritéria v maximální, resp. 
v dostatečné míře. Patří k nim:
Velké  evropské  splavné  řeky, tj. Rýn 

a Dunaj, splňující i na svém „volném“ toku 
adekvátní provozní úroveň, tj. vysokou třídu4 
podle mezinárodní klasifikace, resp. dohody 
AGN [3]. Z tohoto hlediska má výjimečné 
postavení Dunaj (obr. 3), vhodný i pro tlač-
né soupravy větší než autoři mezinárodní 
klasifikace předvídali (obr.  4). Regulované 
úseky obou řek vykazují příznivou plavební 
hloubku při nízkém vodním stavu (RNW)5, 
a dostatečnou podjezdnou výšku mostů nad 
nejvyšším plavebním stavem (normou je 9,10 
m na Rýně, resp. 9,5 až 10 m na Dunaji po 

4 Kritériem je u tříd vodních cest mezinárodního 
významu možný počet standardních (modulových) 
člunů v tlačné soupravě. U třídy Va je to jeden člun, 
u třídy Vb dva, u třídy VIb čtyři, u VIc 6 atd.

5 Nízký plavební vodní stav (RNW) se na evropských 
vodních tocích vztahuje zpravidla k průtoku Q345d, 
takže nebývá v průměrně vodném roce dosažen jen 
po cca 5 % doby roku (resp. po 20 dnů) a je překro-
čen po 345 dnů. Směrodatné hloubky při RNW činí 
na regulovaných úsecích Rýna 210, 250 a 280 cm 
(postupně po proudu), na Dunaji platí průběžně 
hodnota 250 cm (zatím nezajištěná v kritickém úse-
ku Straubing – Vilshofen na horním toku). Přípustné 
ponory jsou nižší o marži.

Obr. 2. Schéma „relevantních“ vodních cest využitelných pro exportní a importní přepravy ČR. Délky úseků jsou ve schématu zkresleny

Obr. 3. Tlačná souprava se 6 čluny (odpoví-
dající třídě VIc) v plavební komoře vodního 
díla Železná vrata na Dunaji. Tato souprava 
může při ponoru 300 cm převážet až 13 080 
t hromadného zboží, případně 1 152 TEU ve 
čtyřech vrstvách  (ponor 272  cm). Dopluje 
z Bratislavy  (Devína) až do dunajské delty 
(na  trase přes 1 700 km dlouhé),  resp. do 
přístavu Constanţa, aniž by musela být děle-
na při proplavování plavebními komorami. 
Pro srovnání: Rýn vyhovuje třídě Vc jen pod 
ústím Mosely, tj. v úseku dlouhém 450 km

proudu od Bratislavy). Tento ukazatel je důle-
žitý při přepravě kontejnerů – uvedené výšky 
např. umožňují jejich nakládání ve čtyřech 
vrstvách, takže velké soupravy převážejí na 
Rýně běžně až cca 600 TEU. Výjimečně se dají 
na obou řekách kontejnery „stohovat“ do pěti 
vrstev (obr. 5). Na těchto tocích se zároveň dá 
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počítat s vysokou spolehlivostí provozu: úplné 
přerušení plavby v suchých obdobích je na 
nich zcela, nebo téměř vyloučeno. Závažnou 
překážkou nejsou ani ledové jevy, jejichž 
výskyt klesá. Plavba na Rýně byla naposled 
přerušena z titulu zámrazy v roce 1963 a také 
na Dunaji jsou zimní přestávky stále vzácnější 
a stanou se brzy historií. Na těchto řekách 
může vodní doprava nabídnout také přijatel-
nou rychlost. Dodání zásilky, svěřené vodní 
dopravě, trvá sice o něco déle než po železnici 
či silnici, zdržení však zřejmě není na závadu, 
jak svědčí např. významný podíl vnitrozemské 
vodní dopravy při přísunu a odsunu kontejne-
rů do/z přístavu Rotterdam, který je dvakrát 
vyšší než podíl železnice. 
Hlavní evropské průplavy vytvářejí spolu 

Dunajem a Rýnem jakýsi „okruh“, vyhýbající 
se důsledně území ČR. Tento „okruh“ začíná 
na řece Havole (Havel) v Berlíně a vede přes 
krátký Elbe-Havel-Kanal (EHK) k Magdebur-
gu, odkud (po překročení Labe průplavním 
mostem) trasa pokračuje Středozemním 
průplavem (Mittellandkanal – MLK)6 až 

6 Z MLK odbočuje Labský laterální průplav (ESK), 
zprostředkující připojení k přístavu Hamburk.

k průplavu Dortmund – Ems (DEK). Ten je 
spojen s Rýnem dvěma paralelními průplavy, 
a to průplavem Wesel–Datteln (WDK) a prů-
plavem Rhein–Herne (RHK)7. Dále pokračuje 
naznačený okruh Rýnem a kanalizovaným 
Mohanem (Main) k průplavu Mohan–Dunaj 
(MDK) a poté Dunajem až k Černému moři. 
„Průplavní“ úseky tohoto okruhu odpovídají 
bez výjimky třídě Vb, tedy menším sou-
pravám než jsou využitelné na uvedených 
velkých řekách. Díky modulovému systému 
klasifikace však jsou jejich rozměry v rámci 
celé konzistentní sítě kompatibilní, takže je 
zaručena její provozní integrita. Použitelné 
ponory na průplavech dosahují dnes prakticky 
ve všech úsecích 280 cm (na MDK 270 cm), 
takže jsou ve srovnání s přípustnými ponory 
na Rýně či Dunaji při nízkém plavebním stavu 
vyšší, ve srovnání s průměrnými hodnotami 
ponorů na těchto řekách naopak nižší. Jsou 
ovšem v průběhu celého roku konstantní, 
což je významnou výhodou. Nevýhodou jsou 
naopak nízké mosty. Podjezdná výška činí 
zpravidla 5,25 m (na MDK 6 m), což omezuje 
počet vrstev převážených kontejnerů na dvě 
a jejich maximální náklad v soupravě se dvě-
ma čluny na 192 TEU. To je vážný handicap, 
který mj. zpochybnil konkurenční schopnost 
pravidelné kontejnerové linky z Vídně přes 
MDK do Rotterdamu. Spolehlivost plavby 
na průplavech je příznivě ovlivněna absencí 
plavebních přestávek v důsledku extrémních 
vodních stavů; naopak ohrožení provozu ledo-
vými jevy je o něco vážnější než na uvedených 
řekách. Pravděpodobnost výskytu přestávek 
z tohoto titulu však klesá, a to jak vlivem 
globální změny klimatu, tak i díky účinným 
prostředkům k udržování plavební dráhy 
i při extrémně nízkých teplotách. Přerušování 
provozu při opravách a haváriích plavebních 

7 Oba tyto paralelní průplavy jsou ve schématu na 
obr. 2 sloučeny do jediného pruhu a je také uvedena 
celková intenzita provozu v plavebních komorách 
Friedrichsfeld a Duisburg, zprostředkujících sestup 
k Rýnu. 

komor většinou nehrozí, protože téměř na ce-
lém „okruhu“ jsou k dispozici dvojité plavební 
komory – výjimkou je střední a horní Mohan, 
průplav Mohan–Dunaj a krátký návazný úsek 
Dunaje. Technická rychlost plavby na prů-
plavech je většinou omezena na cca 10 km/h. 
Je tedy značně nižší než na velkých řekách 
v poproudní plavbě, avšak zhruba stejná jako 
v případě plavby proti proudu. 

K deklasovaným  vodním  cestám patří 
zejména úseky, přizpůsobené nízkým klasifi-
kačním třídám. To vedlo k praktickému zániku 
komerční vodní dopravy na vodních cestách 
třídy I, zatímco vodní cesty třídy II mizí z map 
v důsledku jejich postupující přestavby podle 
parametrů tříd vyšších. V relevantní síti se 
ještě udržel provoz na vodních cestách třídy 
III, i když většina z nich již byla přebudována 
s respektováním parametrů tříd Va nebo Vb. 
Přestavba dalších, např. kanalizované Odry, se 
připravuje. „Deklasovanými vodními cestami“ 
jsou v „relevantní“ oblasti především středně 
velké  řeky, které nebyly upraveny kanali-
zováním,  tj. Labe a Odra  (resp. regulované 
úseky těchto řek). Vedle nízké klasifikační 
třídy (zpravidla jen Va na Labi a dokonce jen 
III na Odře) jsou vážným handicapem nedo-
statečné a značně kolísající plavební hloubky, 
tj. neúnosně nízká spolehlivost vodní dopravy. 
Značnou rozdílnost plavebních hloubek sig-
nalizují již na první pohled hodnoty reálně 
dosažitelných hloubek při RNW. Na němec-
kém Labi usilují naši sousedé (zatím nepříliš 
úspěšně) o splnění „normy“ 150 cm nad 
Drážďanami a 160 cm po proudu od tohoto 
města. Na Odře není hloubka při RNW vůbec 
definována8: při aplikaci stejné metodiky jak 
na ostatních řekách by se dalo hovořit o hod-
notě cca 100 cm. Hodnoty regulačních cílů 
se ovšem vztahují ke středně vodným letům. 

8 Problémem je to, že statistické údaje se na Odře vzta-
hují k „plavebnímu období“ (uvažuje se zpravidla 
v délce 275 dnů), a nikoliv k celému roku. Kromě 
toho jsou údaje o hloubkách na Odře v některých 
letech zkresleny nadlepšováním z nádrží. 

Obr.  4.  To  není Mississippi!  Snímek  za-
chycuje  rakouský  tlačný  remorkér Ybbs 
se  soupravou 12  člunů na dolním Dunaji. 
Plavebně-bezpečnostní předpisy připouštějí 
na středním a dolním Dunaji soupravy, z hle-
diska nosnosti srovnatelné se soupravami na 
velkých řekách v USA. Mimořádnými pod-
mínkami pro dosažení vysoké efektivnosti 
provozu předčí Dunaj (po proudu od Brati-
slavy) všechny ostatní evropské vodní cesty

Obr. 5. Výjimečně se na Rýně nakládají kon-
tejnery i do pěti vrstev. Důkazem je snímek 
průjezdu soulodí CamaroV s pěti vrstvami 
kontejnerů pod  železničním mostem Kob-
lenz-Horchheim.  Podjezdná  výška mostu 
nad nejvyšším plavebním stavem  je pouze 
nepatrně větší než 9,1 m, takže by průjezd 
s takovým nákladem teoreticky nedovolila. 
Kapitán nizozemského soulodí však využil 
aktuálního  vodního  stavu  a pod mostem 
proplul, i když nikoliv bez problémů, neboť 
zjevně  riskoval  a nedodržel  bezpečnostní 
vzdálenost 30 cm (což je zřejmé i ze snímku)

Obr. 6. Hloubky plavební dráhy v charakteristických profilech regulovaných úseků Labe, 
Odry a Dunaje v průběhu plavebně nepříznivého roku 2017. Údaje pro Labe se týkají úseku 
státní hranice – Drážďany, hloubky na Odře profilu Ratzdorf (při ústí Lužické Nisy, tj. na 
začátku hraniční polsko-německé trati) a hloubky na Dunaji profilu Wildungsmauer (nad 
ústím Moravy)
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Nedostatečnost hloubek na Labi či Odře se 
však daleko výrazněji projevuje v suchých 
letech. Dokazuje to obr. 6, zachycující hloubky 
plavební dráhy v typických profilech Dunaje, 
Odry a Labe v plavebně nepříznivém roce 
2017. Z grafického znázornění vyplývá:

Plavební hloubky v charakteristických 
profilech Labe či Odry byly významně nižší 
než hloubky na Dunaji. Rozdíly jsou nápadné 
zejména v letních měsících. Od května do 
září 2017 např. „zaostávaly“ za hloubkami na 
Dunaji o 200 i více cm.

V uvedeném období oscilovaly hloubky na 
Labi a Odře zpravidla mezi 150 a 100 cm9, 
což vedlo k dlouhodobému přerušování pro-
vozu10. Za takových podmínek nelze hovořit 
o hospodárném provozu plavby a už vůbec 
ne o její spolehlivosti. Také plavba na Dunaji 
byla nepříznivými podmínkami roku 2017 
ovlivněna, takže hloubky nižší než 250 cm 
trvaly 32 dnů (namísto „tolerovaných“ 20 
dnů), avšak ani v kritickém dni (29. ledna) 
neklesly pod 204 cm. 

V případě Odry navíc dochází k pravidel-
nému přerušování plavby kvůli ledovým 
bariérám na dolním toku, které se zatím 
nedaří zvládat. V roce 2017 byla na Odře 
plavba přerušena po dobu 53 dnů (na obr. 6 
tomu symbolicky odpovídá nulová hloubka). 
Nucené a dlouhé zimní přestávky samozřejmě 
dále zhoršují spolehlivost provozu11. 

Do obr. 6 se promítá velmi významná sku-
tečnost, tj. nápadný rozdíl hydrologických 
režimů srovnávaných řek: Dunaj totiž díky 
velkému podílu velehorské (alpské) části po-
vodí nabízí relativně vysoké průtoky a přízni-
vé ponory v letních měsících, kdy se na Labi či 
Odře vyskytují naopak průtoky nízké a ponory 
klesají pod únosnou mez. Současné prognózy 
globální klimatické změny prokazují, že se 
výskyt srážek v zimě spíše zvýší a naopak 
v letních měsících sníží. Takový scénář zna-
mená další zhoršování splavnosti a provozní 
spolehlivosti Labe a Odry, zatímco na splav-
nosti Dunaje se projeví spíše pozitivně.

Dá se tedy očekávat, že se rozdíly ve kvalitě 
srovnávaných vodních cest – již dnes citelné 
– budou dále prohlubovat (nedojde-li na Labi 
a Odře k radikálním zásahům, např. k sou-
stavnému kanalizování regulovaných úseků). 

Vedle konzistentní sítě a deklasovaných 
vodních cest existuje v relevantní oblasti ještě 
zvláštní kategorie, tj. izolované vodní cesty, 
které jsou vyhovující z hlediska jak parametrů, 
tak i spolehlivosti provozu, jsou však prak-
ticky téměř nebo zcela nevyužitelné. Dají se 
na nich rozvíjet přepravy jen na velmi krátké 
vzdálenosti (kde plavba jen s obtížemi konku-
ruje kamionům, zejména pokud jde o lomené 
přepravy), zatímco připojení ke konzistentní 
síti, jež by umožnilo přepravy na dlouhých 
trasách, blokují deklasované úseky. Na těchto 
„ostrovech“ vodní doprava stagnuje, případně 
se vůbec nemůže rozvinout. Klasickým příkla-
9 Na Labi klesla hloubka plavební dráhy v daném úse-

ku 8. srpna na 105 cm, na Odře poklesla několikrát 
pod hranici 100 cm (10. července dosáhla pouze 
91 cm). 

10 Používané nízkoponorové remorkéry na těchto 
řekách jsou provozuschopné při hloubkách ales-
poň 120–130 cm. Za takových podmínek je ovšem 
provoz velmi ztrátový. Náklad běžného labského 
tlačného člunu TČ 1000 při odpovídajícím ponoru 
(100 cm) odpovídá sotva 30 % jeho nominální nos-
nosti.

11 V roce 2016 dosáhla přestávka 50 dnů a v roce 2018 
při poměrně mírné zimě 30 dnů. 

dem je kanalizovaná labsko-vltavská vodní 
cesta, zejména střední Labe. 

Uvedený popis diametrálně odlišných roz-
vojových podmínek na jednotlivých úsecích 
vodocestné sítě v relevantní oblasti svědčí 
o tom, že kategorickou podmínkou standard-
ního rozvoje vodní dopravy v ČR – či dokonce 
podmínkou její další existence – je realizace 
vyhovujícího napojení ČR na konzistentní síť. 

2.2. Varianty napojení ČR na 
konzistentní síť
Již běžný pohled na obr. 2 svědčí o tom, že 
pro napojení ČR na konzistentní síť existují 
tři varianty, a to:

Radikální přestavba  labské  vodní  cesty 
v Německu od státní hranice do Magdebur-
gu, odkud je k dispozici kvalitní napojení po 
konzistentní síti k západu (přes MLK) i k vý-
chodu (prostřednictvím Havoly) a samozřejmě 
i do Hamburku (přes MLK a ESK). Přestavba 
zřejmě nemůže spočívat v konvenčním kana-
lizováním řeky, které v převážně rovinatém 
německém území neslibuje dosažení vhod-
ných provozně-technických ani ekonomic-
kých charakteristik a z ekologického hlediska 
je nepřijatelné. Žádná oficiální představa 
o radikální přestavbě Labe navíc v Německu 
neexistuje. K dispozici jsou jen výsledky 
neoficiálních předběžných studií, které inici-
ativně zadal hamburský Verein zur Förderung 
des Elbestromgebietes e. V. třem specialistům 
[4, 5, 6] s cílem vyjasnění reálných zásahů, 
které by zastavily trvalý pokles labské vodní 
dopravy. Všechny studie řešily zadaný úkol 
především pomocí laterálních průplavů podél 
Labe, aby se maximálně vyhnuly zásahům 
do kvazipřírodního toku a jeho zaplavované 
údolní nivy. Z toho důvodu se omezovaly na 
úsek Magdeburg – Míšeň, neboť proti proudu 
od Míšně je výstavba laterálních průplavů 
v úzkém údolí Labe již problematická. Po 
srovnání studií jejich iniciátor dospěl k závě-
ru, že nejvýhodněji se jeví třetí z nich a zadal 
zpracování její poněkud podrobnější verze, 
doplněné o úsek až k české státní hranici [7]. 
Elaborát měl být argumentem pro politickou 
podporu radikálního řešení. Tu se však při 
jednání s oficiálními spolkovými orgány 

nepodařilo získat. Pokud se dále uvedené 
úvahy o tento elaborát opírají, je třeba mít 
na paměti, že není oficiální a obsahuje jen 
předběžná data – mnohdy na úrovni odhadů. 
Změna panujících názorů v Německu není 
zatím na obzoru.

Výstavba oderské vodní cesty od státní hra-
nice až k přístavu Koźle, na níž by navázala 
modernizace kanalizovaného úseku a radi-
kální přestavba regulované trati až k městu 
Eisenhüttenstadt, a dále modernizace v tomto 
místě odbočujícího průplavu Spréva – Odra 
(SOW) v jeho celé délce až do Berlína. V tomto 
případě jsou k dispozici spolehlivější údaje 
o řešení a nákladech díky usnesení polské 
vlády [8], které po letech stagnace vytýčilo 
velkorysou12 modernizaci oderské vodní cesty. 
Zásady řešení jsou specifikovány v dalších 
podkladech [9]. To se týká i časového rozpětí 
realizace, která rozlišuje zásahy do roku 2020 
a opatření v dalším výhledu do roku 2030. 
Pokud se tyto termíny podaří splnit (což se 
zdá s ohledem na velký rozsah vyhlášeného 
programu téměř vyloučené), byla by jistá část 
napojení ČR na konzistentní síť k dispozici 
do roku 2030. Dostupná data (včetně údajů 
o investičních nákladech) představují (pokud 
jde o polský úsek) dosti spolehlivá východis-
ka. Komplikovanější je situace na německém 
území, kde je zatím zájem o modernizaci 
SOW marginální: podle plánu Spolkových 
dopravních cest (BVWP 2030) se počítá jen 
s drobnými zásahy (modernizace plavebních 
komor Klein Machnow a Fürstenwalde), takže 
pravděpodobně nedosáhne ani zdaleka para-
metrů třídy Va13. 

12 Výraz „velkorysá“ je v daném případě výstižný ve 
srovnání se současným stavem oderské vodní ces-
ty; v porovnání s evropskými trendy jsou zvolené 
parametry spíš na dolní hranici potřebné úrovně. 
To se týká jednak cílové třídy (jen Va) a zejména 
podjezdné výšky mostů (pouze 5,25 m), což je sice 
v souladu s klasifikací, nikoliv však s podmínkami 
racionálních přeprav kontejnerů. Zmíněný případ 
neúspěšné kontejnerové linky mezi Vídní a Rotter-
damem svědčí o tom, že při nakládce kontejnerů 
pouze do dvou vrstev není atraktivita vodní dopravy, 
zejména při větších přepravních vzdálenostech, 
příliš přesvědčivá.

13  Bude patrně umožněna plavba souprav o délce cca 
110 až 112 m (při děleném proplavování i souprav 

Ukazatel, kritérium
Varianta

St. hranice – 
Magdeburg

St. hranice – 
Berlín

Hodonín/Holíč 
– Bratislava

Celková délka trasy (km) 298 611 80
Překonávaný spád (m) 80 185 24
Počet plavebních stupňů 12 47 3–4 
Z toho nové stupně 11 18 3–4
Z toho existující stupně, vyžadující modernizaci 1 24 0
Třída vodní cesty* Vb Va Vb
Návrhový ponor (cm) 280 250 300
Návrhová výška mostů (m) ** 7,00 5,25 7,00–10,00
Max. nosnost typových tlačných souprav (t) 3 976 1 700 4 360
Předpokládaný investiční náklad (mil. Kč) *** 91 000 83 486 18 382

* U „labské“ varianty je alternativně možná třída VIb, vyžádala by si však značné zásahy do památkově 
chráněných mostů v Pirně a v Drážďanech.
** Dosavadní podklady počítají u „dunajské“ varianty s výškou mostů 7 m (pro 3 vrstvy kontejnerů), 
relativně snadno se však dá zajistit i „rýnská norma“ ( 9,10 m) či výška 10 m, platná pro Dunaj pod 
Bratislavou. Tím by se umožnila nakládkou 4 vrstev kontejnerů.
*** Jisté pochyby by mohlo vyvolávat srovnání investičních nákladů u labské a oderské trasy, které 
svědčí ve prospěch druhé z nich, i když jiné ukazatele (délka trasy, počet stupňů) jsou naopak příznivější 
pro Labe. Příčinou je velkorysejší volba parametrů v případě Labe a zřejmě také rozdílná metodika 
a přesnost určení nákladů v příslušných podkladech.

Tab. 2. Varianty napojení ČR na konzistentní síť
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Styčný bod

Možný náklad kontejnerů (TEU) na trase

Od hranice ČR ke 
styčnému bodu

Od styčného bodu k námořnímu přístavu

Szczecin Hamburk Bremen ARA Constanţa

Magdeburg 288 96 192 96 192 -

Berlín 96 96 192 96 192 -

Bratislava 288/384 - - - 192 864/1 152

Tab. 3. Dosažitelné podmínky na připojovacích trasách

Konečně přichází v úvahu také napojení ČR 
na Dunaj, tj. výstavba nové vodní cesty mezi 
uvažovaným multimodálním  logistickým 
centrem  (MLC) Hodonín/Holíč  a Dunajem 
u Bratislavy  (Devína). Tomuto záměru se 
blíže věnuje druhá část příspěvku – zatím se 
dá vycházet z dat, zpracovaných v poměrně 
podrobných studiích z nedávných let. 

Důkladné srovnání všech hlavních cha-
rakteristik a ukazatelů uvedených variant 
by přesáhlo možný rozsah tohoto příspěvku. 
Výstižná představa o jejich vhodnosti (resp. 
reálnosti) však vyplývá již z tab. 2, v níž jsou 
shrnuta hlavní data, umožňující objektivní 
srovnání. 

Z hlediska kontejnerových přeprav je dů-
ležité srovnávat dosažitelné podmínky nejen 
na připojovacích trasách od hranice ČR ke 
styčným bodům na konzistentní síti (Mag-
deburg, Berlín, Bratislava). Toto srovnání je 
v tab. 3. Možnosti, které jsou jen teoretické, 
jsou označeny pomlčkou.

Z tabulky vyplývá, že podmínky na trasách 
od styčných bodů k námořním přístavům 
bývají příznivější, pokud se dají soupravy při 
dosažení konzistentní sítě jednoduše spojovat 
do souprav větších. Výjimkou je „labská“ trasa 
přes Magdeburg: zatímco na Labi je reálné 
zajistit podjezdnou výšku 7 m, na dalších 
průplavních úsecích k námořním přístavům 
je náklad limitován nízkými mosty14, takže by 
bylo nutné v Magdeburgu kontejnery z třetí 
vrstvy odkládat.
Tab. 2 a 3, v nichž jsou výhodnější ukaza-

tele zvýrazněny tučným písmem, jsou jistě 
dostatečně výmluvné. Snad je třeba ještě upo-
zornit na dvě okolnosti:

Uvedené záměry a jejich investiční náklady 
se týkají úseků za hranicemi ČR. Jejich realiza-
ce je tedy závislá na ochotě sousedních států 
k jejich přípravě a financování, resp. spolufi-
nancování. Taková ochota se dá očekávat ve 
velmi rozdílné míře:

V německém plánu Spolkových dopravních 
cest (BVWP 2030) se do roku 2030 s žádnými 
zásahy na Labi nepočítá (nepodstatné zlepšo-
vání splavnosti se má dosáhnout jen v rámci 
údržby). Obecný přístup k takovým zása-
hům je ovlivňován krajně kritickými názory 
„zelených“, které sdílí značná část politiků 
i veřejnost. Radikální změnu přístupu nelze 
v dohledné době očekávat.

Situace je podstatně příznivější v Polsku [8, 
9]. Dosavadní zkušenosti s podobně rozsáhlý-
mi a politicky podporovanými programy na 
polských řekách v minulosti však svědčí pro 
střízlivý pohled na vyhlášené plány, zejména 
z hlediska vytyčených termínů. I tak je „laťka“ 

delších), jejich šířka však bude omezena na 9 m 
(zatímco člun pro vodní cesty mezinárodního 
charakteru, což odpovídá třídě V nebo vyšší, má 
modulovou šířku 11,4 až 11,5 m).

14  Z Magdeburgu do Hamburku by bylo možné využít 
i Labe a dospět k námořnímu přístavu s třemi vrst-
vami kontejnerů, ovšem jen z příznivých vodních 
stavů na této řece.

při modernizaci oderské vodní cesty nastave-
na velmi nízko, což tuto variantu handicapuje 
(tab. 2).

Výstavba vodní cesty Hodonín/Holíč – Bra-
tislava je věcí česko-slovenskou, a to již z toho 
důvodu, že část její trasy sleduje společnou 
hranici. ČR má tedy lepší možnosti k dosažení 
vzájemně výhodné dohody.

S uvedenými body souvisí termín možného 
dokončení srovnávaných záměrů. U „labské“ 
varianty je odhad velmi nejistý (dalo by se 
hovořit o konci století?), u „oderské“ o době po 
roce 2030. U napojení na Dunaj závisí možný 
termín hlavně na přístupu ČR.Technicky je 
reálné uvažovat o termínu před rokem 2030.

Celkový závěr je jednoduchý. Pro napojení 
ČR na konzistentní síť, které je existenční pod-
mínkou další existence vodní dopravy u nás, 
je nejvýhodnější a zároveň jedinou schůdnou 
variantou napojení na Dunaj.

3. Nutná změna paradigmatu
K doposud uvedeným závěrům se nejspíše 
ozvou kritické hlasy, připomínající historickou 
a „nezaměnitelnou“ roli labské vodní cesty 
a přístavu Hamburk pro český zahraniční ob-
chod a zdůrazňující, že za základní paradigma 
české vodní dopravy je třeba i nadále pokládat 
rozvoj plavby v labské oblasti. Pádnou odpo-
věď na „nezaměnitelnou“ úlohu labské vodní 
cesty pro ČR sice poskytuje již obr. 2, podle 
něhož v roce 2017 prošlo Labem u Hřenska 
po mnohaletém a setrvalém poklesu pouze 
0,092 mil. t, tj. téměř zanedbatelné množství. 
V témže roce přepravili čeští rejdaři na kon-
zistentní  síti (tedy mimo Labe) při obsluze 
cizích klientů 1,059 tis. t, tj. téměř 12x více. 
Tím si zajistili alespoň přijatelnou rentabilitu 
svého podnikání.

Přesnější zhodnocení reálného současného 
i budoucího významu Hamburk (a dalších 
námořních přístavů) pro ČR si však zaslouží 
přece jen bližší pozornosti. 

3.1. Význam napojení na Hamburk pro 
zahraniční obchod ČR
Hamburský přístav je pro ČR nesporně nejdů-
ležitějším námořím přístavem, a to zejména 
při překladu kontejnerizovaného zboží, jehož 
objemy mohou být považovány za hlavní uka-
zatel atraktivity námořního přístavu. Dokláda-
jí to údaje o podílech námořních přístavů na 
kontejnerizovaném zámořském obchodu ČR 
(podle údajů, uveřejněných v roce 2015) v %:
Hamburk  59 %
Bremerhaven 21 %
Koper   15 %
Rotterdam   3 %
Ostatní přístavy   2 %
Do  žádného  z  uvedených  námořních 

přístavů  však nesměřují  z ČR kontejnery 
po vodě. Do Koperu to samozřejmě není ani 
fyzicky možné a přístup do všech ostatních 
uvedených přístavů blokuje nedostatečně 
splavné a nespolehlivé Labe. To platí i pro 

Hamburk, který se dnes ostatně stal z hledis-
ka svého napojení na „vnitrozemí“ typicky 
„železničním“ přístavem. To se dá názorně 
demonstrovat např. srovnáním celkového 
překladu kontejnerů v tomto přístavu s jejich 
počtem, které přivezla nebo odvezla vodní 
doprava15. V roce 2016 bylo v Hamburku 
přeloženo 8,98 mil. TEU, avšak komorami 
v Geesthachtu bylo „proplaveno“ jen 0,118 
mil. TEU, tj. pouze 1,3 %. Tohoto (ostatně 
nepatrného) podílu se ovšem dosáhlo díky 
přístavům na průplavní síti16 – příspěvek lab-
ských přístavů k této přepravě byl prakticky 
nulový (a českých přístavů přesně nulový). 
Nízkým využíváním vodní dopravy se tedy 
Hamburk zásadně liší např. od Rotterdamu, 
jehož obsluhu zajišťuje s polovičním po-
dílem vodní doprava, přičemž má vysoký 
podíl i při přepravě kontejnerů (2x vyšší než 
železnice!). Lapidárně řečeno: Labe prostě 
není a v daných podmínkách nemůže být 
„Rýnem“ – a to ani pro ČR. To samozřejmě 
nijak nezpochybňuje současné ani budoucí 
výsadní postavení Hamburku pro obchod 
ČR se zámořím – je však třeba si současně 
uvědomit, že spojení s ním je dnes věcí že-
lezniční a silniční dopravy. Uplatnění české 
vodní  dopravy  – má-li  i nadále  existovat 
– vyžaduje však zásadní změnu jejího pole 
působnosti. To platí zvláště naléhavě pro její 
zapojení do segmentu přepravy, vykazujícího 
největší růstový potenciál, tj. do přepravy 
kontejnerů. 

3.2. Podrobnější pohled na statistická 
data
Současné rozdělení kontejnerizovaných zbo-
žových proudů českého obchodu se zámořím 
na jednotlivé námořní přístavy ani zdaleka 
nenaznačuje směry, kterými se zboží ubírá 
dále po moři. Jsou proto velmi zajímavé údaje 
o těchto směrech, které publikoval Ing. Petr 
Kolář, Ph.D., z VŠE Praha [10]. Jsou uvedeny 
v tab. 4.

Z tabulky vyplývá, že nejméně 89 % dovo-
zu a nejméně 54 % českého vývozu by mělo 
z hlediska zkrácení námořní trasy využívat 
přístavů  na  Středozemním nebo Černém 
moři. Paradoxně však obstarává daleko pře-
vládající podíl tohoto obchodu Hamburk. 
Příčina vyplývá z této skutečnosti: kratší 
námořní trasou pro hlavní zdrojové a cílové 
oblasti disponuje z využívaných přístavů 
pouze Koper, který obstarává pouze 15 % 
příslušného překladu. Nenabízí totiž nižší 
přepravní náklady. Podle publikované kal-
kulace [11] sice námořní přepravné z Koperu 
do přístavů Dálného východu je o 23 % nižší 
než z Hamburku, tato úspora je však kom-
penzována jednak vyššími náklady pozemní 
dopravy do Koperu, jednak vyššími poplatky, 
spojenými se zajišťováním lodního prostoru 
v menším přístavu. S podobnými problémy 
bychom se mohli setkat i v dalších přístavech 
ve středomořském prostoru – i v přístavu 
Pireus, jehož rozvoj podporuje v poslední 
době Čína. 

Velmi nadějnou alternativu pro účelné pře-
směrování rozhodující částí českého zámoř-
ského obchodu je naopak rumunský přístav 

15 Tento počet dokumentuje statistika o průvozu 
plavebními komorami Geesthacht na Labi nad 
Hamburkem.

16 Přístavem na průplavní síti je v tomto smyslu samo-
zřejmě i labský přístav Magdeburg.
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Směrování Druh dopravy
Celková cena 

přepravy 
($/2 TEU)

Doba 
přepravy 

(dnů)

Přes přístav Hamburk Námořní + železniční 3 263 34

Přes přístav Terst* Námořní + železniční 3 238 33

Přes přístav Constanţa
Námořní + železniční 2 768 28

Námořní + vodní (Dunaj) + železniční 2 611 32

Přímo po železnici v celé trase Železniční 7 745 20

* Zhruba stejné údaje je možno zřejmě předpokládat pro přístav Koper. 

Tab. 5. Porovnání aktuálně nabízených sazeb

Zdrojová (cílová) oblast
Podíl (%)  

přepravených TEU Optimální námořní trasa
Dovoz Vývoz

Asie 85 36 Přes přístavy při Středozemním, případně 
Černém moři a dále přes Suezský průplavBlízký a Střední východ 3 15

Austrálie 1 3

Afrika 1 7 Částečně jako výše?

Severní Amerika 7 25 Přes severomořské námořní přístavy 

Latinská Amerika 1 9

Ostatní oblasti 2 5 Nelze specifikovat

Celkem 100 100

Tab. 4. Kontejnerizované zbožové proudy českého obchodu prostřednictvím vodní dopravy

Constanţa při Černém moři. Může především 
nabídnout zdaleka nejkratší trasu k Suezské-
mu průplavu (k Port Saidu) (obr. 7). Ze sché-
matu na tomto obrázku je zřejmé, že námořní 
lodi se ze severomořských přístavů dostávají 
k Port Saidu značnou oklikou, přičemž musejí 
překonávat z Rotterdamu 3 373 námořních mil 
(jak je ve schématu uvedeno) a z Hamburku 
dokonce 3 527 námořních mil. Cesta z přísta-
vu Constanţa je však jen 944 námořních mil 
dlouhá. V porovnání s „hamburskou“ trasou 
činí tedy úspora 2 583 námořních mil, tj. 
4 784 km. To se projeví jak v časové náročnosti 
plavby (resp. v celkové době přepravy), tak 
v přepravních nákladech. Nejedná se však 
jen o délku námořní trasy. Pozemní napojení 
do přístavu Constanţa z pomyslného „těžiště“ 
zdrojů a cílů důležitých zahraničních přeprav 
v ČR (obr. 7 předpokládá toto těžiště zhruba 
v centru Moravy) je sice delší než napojení do 
Hamburku (resp. zhruba stejně dlouhé jako do 
Rotterdamu, resp. do přístavní skupiny ARA), 
ale může být využitelné všemi dopravními 
módy,  tj.  také  vodní dopravou  s  využitím 
dunajské  vodní  cesty  a průplavu Dunaj  – 
Constanţa, tj. při využití cenově výhodnější 
dopravy.

Konkretizace ekonomických předností 
propojení Asie s centrem Evropy přes přístav 
Constanţa může vycházet z porovnání ak-
tuálně nabízených sazeb na přepravy a dob 
přepravy kontejnerů mezi čínským přístavem 
Shanghai a oblastí Brno/Hodonín v různých 
variantách, včetně přímé železniční přepravy 
mezi Čínou a Evropou v trase „Nové hedvábné 
stezky“ [11], schematicky naznačené na obr. 7. 
Sazby i přepravní doby jsou uvedeny v tab. 5.

Tabulka uvádí ceny pro kontejner o délce 
40 stop (2 TEU) a svědčí o zřetelné před-
nosti přístavu Constanţa. Zároveň – zcela 
mimochodem – charakterizuje „šance“ přímé 
železniční dopravy v konkurenci s „Námořní 
hedvábnou stezkou“ (Maritime Silk Road) 
a Dunajem. Železnice se zřejmě může uplatnit 
pouze při přepravě velmi cenného zboží, kdy 
hraje zásadní roli zkrácení přepravní doby17. 

17  Předběžné rozbory, založené na vyjádření „ceny 

Obr. 7. Schéma přepravních tras mezi Dálným východem a ČR [11]. Schéma znázorňuje délky 
variantních tras z Port Saidu k evropským námořním přístavům (v námořních mílích – nM) 
a návazných úseků po souši (v km). Dále jsou uvedeny příslušné doby přepravy z přístavu 
Šanghaj s využitím „Námořní hedvábné stezky“ (Maritime Silk Road) ve dnech. Pro srovnání 
je uvedeno i železniční propojení (China – Europe Railway Connection), jehož modernizace 
je zpravidla chápána jako „Nová hedvábná stezka“

Především však tabulka dokazuje výhodnost 
a naléhavost napojení ČR na Dunaj, které 
je akcentována skutečností, že právě  toto 
opatření představuje pomyslnou „výhybku“ 
ve vývoji  české vodní dopravy od kriticky 
sestupné linie k novému smysluplnému para-
digmatu a k rozumnému rozvoji české vodní 
dopravy v podmínkách 21. století.

3.3. Vývojové tendence a jejich možné 
důsledky

Pro soustředění kontejnerových přeprav ČR 
(a dalších středoevropských států) na Dunaj 
a přístav Constanţa svědčí také některé vývo-
jové trendy, které budou zřejmě přednosti této 
koncepce akcentovat. Jsou to:

Postupný růst velikosti námořních kontejne-
rových lodí, určených pro přepravy na velké 

času“ ukazují, že hranice, od níž začíná být přímá 
železniční doprava pro ČR výhodnější než přeprava 
po „Námořní hedvábné stezce“ a Dunaji, se pohybu-
je okolo ceny zboží 195 tis. $ /t (!). 

vzdálenosti. Zvětšení parametrů plavebních 
komor na Panamském průplavu vedlo např. 
k zavádění lodí třídy New Panamax rozměrů 
366 x 49 m, jež mají ponor 15,2 m a mohou na-
kládat 13 000 TEU. Tento trend se ani po zavá-
dění lodí této třídy nezastavil. V současnosti je 
největší kontejnerovou lodí OOCL Hong Kong, 
spuštěná na vodu v jihokorejských loděnicích 
Samsung 31. prosince 2016, která má rozměry 
399,7 x 58,8 m a ponor 16 m. Může naložit až 
21 314 TEU (což – mimochodem – odpovídá 
237 běžným kontejnerovým vlaků na síti ČD). 
Takovým plavidlům mohou vyhovět jen „hlu-
boké“ přístavy, což povede k jejich preferenci. 
Hloubky v porovnávaných přístavech (resp. 
v přístavech v zájmové sféře ČR) uvádí graf 
na obr. 8. Podle něj vyhovují lodím třídy New 
Panamax a větším pouze přístavy Rotterdam, 
Antwerpen a Constanţa, které mohou nabízet 
hloubky ještě podstatně větší, než uvedené 
největší kontejnerové lodě vyžadují. Dá se tedy 
očekávat soustřeďování překladu kontejnerů 
do nich. 

Očekávatelné snižování sazeb za přepravu 
kontejnerů po Dunaji ve srovnání se součas-
ným stavem (kdy se tato přeprava na Dunaji 
teprve začíná rozvíjet), tj. zvýšení přeprav-
ních úspor ve srovnání s tab. 5. Snížení se 
dá docílit při dostatečně silných přepravních 
proudech maximálním využitím přípustné 
velikosti tlačných souprav (obr. 3). 

Je proto možno shrnout, že cílevědomý 
rozvoj vodních cest v ČR může otevřít – bu-
de-li správně nasměrován – zcela nové per-
spektivy a významně přispět jak k odvrácení 
hrozícího kolapsu české vodní dopravy, tak 
k cílům, vytyčeným v Bíle knize EU, zejména 
k většímu využití energeticky účinnějších 
a environmentálně šetrnějších druhů dopravy. 
Problém ovšem spočívá právě v tomto správ-
ném nasměrování.

Věrohodnost analýzy samozřejmě vyplývá 
nejen z „pozitivních“ pohledů. Musí přihlížet 
i k překážkám a záludnostem na cestě. Tím se 
bude zabývat druhá část příspěvku.
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VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ 
A VÝSTAVBA a.s.

Nejdůležitějším úkolem vodního hospodářství je zajištění kvalitní pit-
né vody pro obyvatelstvo. To se v současném období sucha projevuje 
stále naléhavěji. Společnost VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝ-
STAVBA a.s. se na řešení tohoto úkolu podílí od začátku do konce, od 
zdroje až do domu. Zajišťuje pro své zákazníky komplexní přípravu 
projektů od koncepčních studií a průzkumných prací, všechny stupně 
projektových prací, inženýrskou činnost, řízení staveb a technický 
dozor investora, odborné a finanční analýzy, dotační poradenství 
i řešení provozovatelských vztahů.

Zdroje vody
Zdroji surové vody jsou kapacitní zdroje podzemní vody, ale v sou-
časnosti častěji vodárenské nádrže nebo povrchová voda z vodních 
toků, odkud je surová voda přiváděna na úpravny vod a přes distri-
buční vodojemy následně pitná voda do rozvodné sítě připojených 
měst a obcí. Na přípravě nových, či zkapacitnění stávajících zdrojů 
se naše společnost podílí. Mezi významné projekty lze zařadit např. 
předprojektovou přípravu VD Pěčín, posílení kapacity VD Josefův Důl 
převodem vody z Jeleního potoka a přípravu VD Kraslice jako nového 
vodárenského zdroje.

Předprojektová příprava VD Pěčín

ÚV Plav

Úprava vody
Nejde však pouze o množství. Kvalita pitné vody je nesporně jejím 
nejdůležitějším atributem. Již před několika lety se naše společnost 
soustředila na rozšiřování, intenzifikace a doplňování technologií 
úpraven vod. Podíleli jsme se na inženýrské přípravě projektů a řízení 
výstavby na nedávno dokončených úpravnách vody Plav, Mostiště, 
Souš, Jirkov, Hvězdička, Landštejn, Písek. Funkci správce stavby získal 
VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. na právě zahajo-
vané stavbě Modernizace úpravny vody Želivka. Tato stavba zahrnuje 
vybudování nové haly filtrace s granulovaným uhlím, kolektoru, jenž 
ji propojí se sousední halou filtrace, postavenou v 80. letech minulého 
století a úpravy několika dalších provozovaných objektů.

Zásobování pitnou vodou
Zásadní význam pro zajištění dostatku pitné vody zejména ve střed-
ních a velkých městech České republiky mají velké vodárenské sys-
témy, využívající vodovodní přivaděče nadregionálního významu ve 
vodárenských soustavách nebo oblastních skupinových vodovodech. 
Tyto vodárenské systémy v současné době zásobují více než 80 % 
obyvatel ČR. Přestože v průběhu posledních desetiletí se vyskytují 
(v posledních letech stále častěji) suchá období, lze konstatovat, že 
zásluhou vybudování skupinových vodovodů a vodárenských sou-
stav nebyla v České republice dosud velká města a přilehlé regiony 
v dosahu těchto systémů postiženy nedostatkem kvalitní pitné vody. 
Jejich havárie či dlouhodobá porucha může však mít závažný dopad 
do zabezpečení základních potřeb obyvatelstva. U těchto systémů 
je obzvláště důležité sledovat jejich technický stav a plánovat jejich 
důslednou obnovu s vědomím jejich případné nenahraditelnosti. Na 
projektování, přípravě i realizaci těchto staveb se naše společnost vý-
znamnou měrou podílí. Mezi významné realizované stavby a projekty 
připravované v současné době lze zařadit např. přivaděč Javorník 
Benešov, obnovu přivaděče VDJ Kopanina – VDJ Kožova Hora, obnovu 
řadu surové vody VD Římov – ÚV Plav, posílení kapacity a zabezpeče-
nosti Východočeské vodárenské soustavy Náchod – Hradec Králové, 
zabezpečení náhradního zdroje vody pro ÚV Březová.

Společnost VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. je 
pro své zákazníky zárukou kvalitních a komplexních služeb. Disponu-
je moderním technickým vybavením a týmem 100 vysoce kvalifikova-
ných odborníků, kteří jsou připraveni podílet se na vašich projektech.

Ing. Jiří Valdhans, Ing. Jan Cihlář
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřežní 4, 150 00 Praha 5

Přivaděč Javorník Benešov
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Voda a my. My a voda

S panem RNDr. Petrem Kubalou (prezi-
dent Mezinárodní komise pro ochranu Labe, 
předseda představenstva Svazu vodního 
hospodářství ČR, z.s., generální ředitel stát-
ního podniku Povodí Vltavy) jsme o suchu, 
zemědělství hovořili tak trochu z hlediska 
filosofického, koncepčního…

Stránský: Letošní mezinárodní konferen-
ce MKOL se věnovala suchu. Čím přispěla 
k pochopení tohoto jevu a – já to spojení „boji 
proti suchu“ nemám rád – tak raději řeknu 
opatřením proti suchu?
Kubala: Letošní, již 18. ročník Magdebur-

ského semináře o ochraně vod se zabýval 
problematikou sucha poprvé ve třicetileté 
historii konání těchto konferencí. Když jsme 
v loňském roce, spolu s německými kolegy, 
diskutovali hlavní náplň semináře, která by 
měla být významná pro celé mezinárodní po-
vodí Labe, tak jsme se relativně rychle shodli 
na nosném tématu: „Sucho a požadavky na 
užívání  vod v povodí Labe“. To jsme ještě 
v té době nevěděli, jaký vlastně ten letošní 
rok z hydrologického hlediska bude a že téma 
„sucha“ bude v období konání semináře tak 
aktuální.

Magdeburský seminář o ochraně vod se 
uskutečnil ve dnech 18. a 19. října 2018 
v Praze. Jeho organizátorem byl státní podnik 
Povodí Vltavy ve spolupráci s Mezinárodní 
komisí pro ochranu Labe. Partnery byly akci-
ová společnost Pražské vodovody a kanalizace 
a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. 
V rámci semináře zaznělo 26 přednášek v 5 
tematických blocích – Problematika  sucha, 
Sucho a jeho vliv na  jakost a užívání vod, 
Jakost vod a sedimenty, Hydrologické extrémy, 
Revitalizace a renaturace. Součástí semináře 
byla i prezentace posterů a čtyři odborné ex-
kurze. Účastníci i přednášející byli převážně 
z řad zástupců vědy, praxe i orgánů státní 
správy. Letos tuto možnost využilo více než 150 
účastníků z České republiky, Německa a Polska.

Čím měla tato konference přispět k pocho-
pení příčin a dopadů sucha? Za jeden z nej-
významnějších aspektů, kterým Magdeburský 
seminář o ochraně vod přispěl k vnímání 
tohoto jevu, považuji široký pohled na sucho 
v celém mezinárodním povodí Labe. Jednot-
livé prezentace ukázaly, kam až sucho svými 
negativními dopady zasahuje z pohledu praxe, 
státní správy a výzkumu. S problémy souvi-
sejícími se suchem se potýkáme jak na území 
České republiky, tak na území Německa. Pro-
blémy jsou obdobné a je třeba je řešit v rámci 

jednoho mezinárodního povodí, nikoliv ve 
dvou povodích na území každého státu samo-
statně. Jsem přesvědčen, že většina účastníků, 
neříkám že všichni, si uvědomují, že je třeba 
se na problematiku sucha dívat komplexně, 
nikoliv pouze z detailního, úzkého pohledu 
té které odbornosti…
Stránský: Mluví se o opatřeních technic-

kých, vodohospodářských, environmentálních. 
Postrádám sdělení, že by se mělo změnit zásad-
ně zemědělství, od velikosti lánů přes plodiny, 
které se pěstují, až po změnu využívání a ošet-
řování pozemků…
Kubala: Pokud se na to ptáte mne, tak já 

si nemyslím, že se o tom nemluví. Naopak 
mluvíme o tom již delší dobu, ale je zřejmé, 
že změna obhospodařování zemědělských 
pozemků, jak z hlediska skladby plodin, tak 
z hlediska velikosti půdních bloků, je dlou-
hodobá záležitost. Právě změna obhospodařo-
vání zemědělských pozemků je jedním ze zá-
kladních úkolů pro naši společnost, abychom 
dokázali zadržovat vodu v krajině a zabránili 
i nežádoucí erozi a dalším negativním dopa-
dům. Jak toto realizovat je ale otázka zejména 
na příslušné odborníky zemědělských a země-
dělsko-ekonomických oborů, i na samotné ze-
mědělce. Máme například zpracován Generel 
vodního hospodářství krajiny České republiky, 
který je zaměřen mimo jiné na problematiku 
zemědělského sucha, ale i k zajištění dostatku 
vody v krajině a k dalším účelům. Generel byl 
zpracován týmem odborníků z CzechGlobe, 
Mendelovy univerzity v Brně, VÚT v Brně, 
VUMOP Praha, Agrární komory České repub-
liky, ÚZEI, ČHMÚ, VÚV TGM, SPÚ, Mini-
sterstva zemědělství a dalších… Změna ob-
hospodařování zemědělských pozemků, a to 
jak z hlediska skladby plodin, tak z hlediska 
velikosti půdních bloků a způsobu ošetřování, 
je důležitá nejen z hlediska jejího množství, 
ale i z hlediska její jakosti. Touto problema-
tikou se zabýváme v rámci našeho podniku 
například v povodí vodárenské nádrže Švihov 
na Želivce, s aktivním zapojením zemědělců.
Stránský: S tím souvisí i dotace. Nejen pro 

zemědělce, ale i pro vodohospodáře, rybnikáře. 
Nechtělo by to zásadní změnu?
Kubala: Dotace? To je kapitola sama pro 

sebe… Na toto téma bychom mohli diskutovat 
dlouho a z mnoha různých úhlů pohledu. 
Pokud jsou dotace směřovány zcela konkrét-
ně do smysluplných oblastí a je z nich zcela 
jasný přínos, tak dotace asi ano… Existuje 
však i mnoho dotačních titulů, které v ko-
nečném důsledku zase až takový přínos pro 
danou oblast podpory mít nemusí… Asi se 
s tím potkáváme všichni. Je to dáno tím, že 
některé dotační podpory vznikají… někdy až 
populistickým způsobem a vyřešení skuteč-
ného problému se oddaluje, nebo se někdy 
přidělují dotace na aktivity, které by se v tom 
kterém území vůbec realizovat neměly. Tato 
otázka prostě není asi správně položena zrov-
na mně. Co funguje například v zemědělství? 
To je systém podpory opatření, která jsou 
realizována na bázi dobrovolnosti, na bázi 
pobídek. V případě realizace nezbytných 
vodohospodářských opatření typu budování 
vodních nádrží – přehrad z důvodu zajiště-
ní zdrojů vody, propojování vodárenských 
soustav, budování přivaděčů, tak tam se bez 
finanční podpory neobejdeme. Jinak změna 
dotační politiky je na někom jiném, vždy je 
co zlepšovat a je možné využít zkušeností 

dobrých i těch špatných v rámci přípravy 
nového programového období. 
Stránský: Myslím, že Vy i já obdivujeme 

izraelský přístup k nakládání s vodou. Jsou 
tam ale jiné podmínky. V čem si myslíte, že 
mohou být pro nás použitelné, nebo aspoň 
inspirativní?
Kubala: Ano. Je obdivuhodné, čeho občané 

Izraele dosáhli. Možná Vás moje odpověď 
překvapí, ale já vidím největší inspiraci „izra-
elským přístupem“ v tom, jaký postoj k vodě 
zaujímá celá izraelská společnost, včetně dětí 
a politiků. Voda je v této zemi absolutní prio-
ritou, nejvyšším veřejným a životním zájmem. 
Tento způsob vnímání vody jako důležité, ne-
zbytné složky života uplatňuje státní správa, 
firmy i samotní obyvatelé. Všichni se snaží 
vodu využívat maximálně účelně, včetně vod 
odpadních a tzv. šedých vod. S tímto přístu-
pem se ale lidé nerodí, učí se to od raného 
dětství, od rodičů, ve školách, prostě všude. 
Důležité na tom je, že všichni mají jeden 
společný cíl a že dokázali vyhodnotit priority 
významu vody pro lidskou potřebu i pro další 
účely. Tyto priority se nemění a nejsou rozpo-
rovány jinými zájmy. Závidím jim intenzivní, 
všudypřítomnou osvětu, která je podporována 
úřady i médii. Obyvatelé v Izraeli na rozdíl od 
většiny našich spoluobčanů si uvědomují, že 
kvalitní, pitná voda tekoucí kdykoli z kohout-
ku není samozřejmostí. Vědí, odkud se ta voda 
bere a jakou práci obnáší ji ke konkrétnímu 
spotřebiteli dostat, vědí, že je potřeba provést 
mnohá opatření, aby si zdroje vody zajistili 
i do budoucna. Také vědí, že to třeba bude 
znamenat nutnost se v něčem omezit, proto-
že bez intenzivního využívání veškeré vody, 
kterou mají k dispozici, se zkrátka neobejdou.

Izrael je na špici mnoha výzkumů a využívá 
špičkové technologie jak v úpravárenství, tak 
v recyklaci použité vody, tak i v mnoha jiných 
souvisejících oblastech. Aby tyto moderní 
technologie mohli uplatňovat, musí k tomu 
mít zdroje vody… Využívání některých tech-
nologií ukazuje i jejich negativní dopady. 
Takže inspiraci z Izraele máme nejen ve vyu-
žívání moderních, osvědčených technologií, 
ale můžeme se vyhnout i chybám, kterými si 
Izrael prošel…

V této souvislosti mohu doporučit všem 
čtenářům Vodního hospodářství četbu knihy 
„Budiž voda“ od amerického publicisty Setha 
M. Siegela, jejíž český překlad jsme uvedli 
před dvěma lety přímo v sídle státního pod-
niku Povodí Vltavy za přítomnosti autora, 
a která se již dočkala dvou dotisků. 
Stránský: V diskusi o tom, jaká opatření 

pomohou udržet vodu v krajině, mi ctěný ko-
lega vodohospodář technik kdysi řekl: „Pane 
Stránský, víte, že mokřady vodu nezadržují, ale 
vypařují ji a tím ji potom nemáme k dispozici?“ 
Oponoval jsem klimatizací podnebí a malým 
vodním oběhem. Na to druhý kolega opáčil: 
„Ale ta voda z malého vodního oběhu spadne 
někde na Ukrajině! My tu vodu potřebujeme 
využít tady, u nás.“ Nechtělo by to i výchovu 
nejen běžné populace, ale i odborníků, kteří 
jsou spíše technicistně zaměření?
Kubala: Co Vám na tuto otázku mám 

říci…??? V podstatě jste si v otázce i sám 
odpověděl… Moje odpověď na tuto otázku 
úzce souvisí s odpovědí na otázku týkající se 
Izraele. Mnohdy vůbec nezáleží na tom, zda 
se jedná o vodohospodáře technika či příro-
dovědce. Každá odbornost má „svoji pravdu“. 
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Důležité je, jak s tou pravdou nakládáte. 
V naší společnosti a v médiích koluje spous-
ta nepravdivých informací o vodě. Není to 
mnohdy tím, že by někdo vysloveně „lhal“. Je 
to o tom, jak se které skutečnosti interpretují. 
Všichni víme, že stejnou věc budou různí lidé 
interpretovat různými způsoby. Každý způso-
bem, který je mu bližší ať již věcně, ideově či 
z jiných důvodů. Chybí nám vůle podívat se 
na vodu komplexně, vůle trošku ustoupit ze 
„své pravdy“ ve prospěch celé společnosti. 

Většina informací pro veřejnost je mediálně 
orientována na aktuální problémy, především 
v rovině toho, co je vidět na první pohled. 
V  současnosti je to nedostatek vody v přírodě, 
krajině a v zemědělství. V nedávné minulosti 
to byly povodně. Vodohospodářům se nedaří 
vhodným způsobem poukázat na nutnost 
zajištění dostatečného množství vodních 
zdrojů na území České republiky. Nakonec ani 
vodohospodáři v pohledu na sucho a nedo-
statek vody nejsou jednotní. Každá odbornost 
má svou pravdu, to určitě ano, ale je třeba ji 
vnímat a prezentovat v širších souvislostech, 
jak jsem se již zmínil.

Co s tím? Svaz vodního hospodářství České 
republiky považuje aktuální situaci ve věci 
informování veřejnosti včetně politiků o do-

padech způsobených suchem a nedostatkem 
vody a možnostech zabezpečení dostatečného 
množství zdrojů vody nejen pro nás, ale i pro 
budoucí generace, za nedobrou. Proto Svaz 
vodního hospodářství v letošním roce zahájil 
program „Pravda o vodě“ cílený na laickou 
veřejnost, který si klade za cíl sdělovat fakta, 
pravdu o vodě v širších souvislostech Tím 
bychom chtěli získat širokou podporu pro 
nastartování a následnou realizaci opravdu 
potřebných opatření, která nám pomohou 
„zajistit dostatek kvalitních vodních zdrojů do 
roku 2050, aby i naše děti a budoucí generace 
mohly užívat dosaženého standardu života 
ve vodním blahobytu jako my“. 

V podstatě jsme povinni postupně zajistit 
dostatečné množství zdrojů vody pro záso-
bování obyvatel pitnou vodou, energetiku, 
závlahy, přírodu i pro další nezbytné účely. 
Asi nebude výhledově možné zajistit dostatek 
zdrojů vody pro všechno, proto je třeba si 
uvědomovat již nyní určité priority, zejména 
s ohledem na odpovědnost vůči budoucím 
generacím… Když se nad stávajícím vnímá-
ním vody veřejností (mám na mysli obou 
hydrologických extrémů, povodní i sucha) 
důkladně zamyslíme, tak nás možná aktuální 
„pravda o vodě“ spíše vyděsí…

Jsem ale optimista a věřím, že se nám po-
vede změnit pohled a mínění veřejnosti a po-
litiků tím správným směrem a že se situace 
výrazně zlepší. Na toto téma bychom si ale 
mohli povídat dlouho…
Stránský: Často přemýšlím, jestli je dnešní 

konzumní přístup evropsko-americké společ-
nosti k vodě, k životnímu prostředí dlouhodobě 
udržitelný a zvládnutelný pouze technickými 
opatřeními? Nechtělo by to změnu paradig-
matu nás všech? Představme si, že všichni 
lidé rozvíjejících se zemí budou chtít stejné 
vymoženosti jako my…
Kubala: Odpověď na tuto otázku se v pod-

statě prolíná v odpovědích na některé před-
chozí otázky. Logicky je velmi těžké sdělit jed-
noznačnou, jednoduchou odpověď. Přírodní 
podmínky na naší planetě se očividně mění, 
a lidstvo se jim musí přizpůsobit, chce-li 
přežít. Ještě možná trochu jinak. K Vaší otáz-
ce potřeby a požadavků na vodu ve smyslu 
„vodního blahobytu“ je třeba vzít v úvahu, že 
jsou na naší planetě taková území, kde prostě 
potřebná voda není a nebude. Omlouvám se, 
ale nebudu o tom více spekulovat. Jedno je ale 
jisté – bez vody to nepůjde!!!

Ing. Václav Stránský

Vodní dílo Šance na řece Ostravici je 
po rozsáhlé rekonstrukci

Hráz vodního díla Šance na řece Ostravici je svojí 
výškou 65 m spolu s hrází nádrže Slezská Harta nejvyšší 
hrází v našem regionu a patří k nejvyšším v ČR. Poprvé 
od svého dokončení v roce 1969 prošla celkovou rekon-
strukcí, která zajistí její bezpečnost a spolehlivý provoz. 
Stavební činnost představovala široký okruh prací, 
zaměřených na zvýšení kapacity objektů pro převádění 
povodní, na zvýšení koruny a stability hráze a těsnění 

jejího podloží, na monitoring veličin nutných pro provoz i vyhodno-
cení stavu vodního díla. Významnou částí byly masivní zemní práce 
na sesuvu Řečica vedoucí ke zvýšení jeho stability. Rekonstrukce 

byla zahájena v září 2015, trvala 3 roky a stála téměř půl 
miliardy korun. Projektantem rekonstrukce byla akciová 
společnost AQUATIS, zhotovitelem prací na rekonstruk-
ci vodního díla byla akciová společnost OHL ŽS. 

Stavba byla financována Ministerstvem zemědělství 
v rámci dotačního programu „Podpora prevence před 
povodněmi III“. Financována byla také z vlastních pro-
středků podniku. Vybudování zmíněných stavebních 
objektů vyvolalo na tomto vodním díle další stavební 
zásahy a úpravy, které spočívají v přemístění, tudíž vy-

budování nového provozního střediska včetně informačního centra 
pro návštěvníky, úpravě komunikací a mostů. 

Podstatným zásahem bylo vybudování nového přelivu, skluzu 
a vývaru, které umožní převést profilem přehrady i extrémní povodeň 
s dobou opakování 10 000 let. Bezpečnost přehrady za mezních situací 
se také posílila navýšením a úpravou koruny hráze včetně nového 
vlnolamu. Velice užitečné a efektivní bylo spojení prací na hrázi se 
zvýšením stability sesuvu Řečica nacházejícího se nad nádrží. Přísy-
pem hráze z materiálu z horní části sesuvu se zvýšila stabilita hráze 
a zároveň tímto odlehčením horní části sesuvu se zlepšila stabilita 
sesuvu samotného. Modernizací prošla také měřící zařízení, sledující 
stav hráze a sesuvu, včetně systému přenosu dat a jejich vyhodnocení.

Státní podnik Povodí Odry
Ing. Petr Březina 
technický ředitelVodní dílo Šance po rekonstrukci
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Příprava vodních nádrží v regionech postihovaných 
suchem jako účinné opatření k omezení  
nedostatku vody 

Daniel Pokorný, Eva Fousová

V souvislosti s klimatickou změnou a pře-
devším suchem přetrvávajícím již od roku 
2014, podniká Ministerstvo zemědělství řadu 
kroků, jak se s tímto fenoménem vyrovnat 
a především včas předejít možným negativ-
ním dopadům. Jednou z prvních aktivit po 
vzniku meziresortní komise VODA-SUCHO 
v roce 2014 bylo předložení materiálu Přípra-
va realizace opatření pro zmírnění negativ-
ních dopadů sucha a nedostatku vody, který 
navrhoval konkrétní opatření pro jednotlivé 
resorty. Tento materiál vláda schválila dne 29. 
7. 2015 svým usnesením č. 620. 

Mezi navrhovanými opatřeními je napří-
klad příprava vodních nádrží v regionech 
postihovaných suchem a nedostatkem vody. 
Byly vytipovány čtyři lokality: Vlachovice 
na Zlínsku, Pěčín na Královéhradecku, Se-
nomaty a Šanov na Rakovnicku. Usnesením 
vlády č. 171 ze dne 19. 2. 2016 bylo uloženo 
ministru zemědělství zajistit zpracování studií 
a investičních záměrů k  nádržím prostřed-
nictví příslušných státních podniků Povodí 
a předložit informaci o aktuálním stavu 
příprav s návrhem dalšího postupu. Státní 
podniky Povodí zajistily zpracování podkladů, 
na jejichž základě byl předložen návrh dalšího 
postupu. Návrh vláda schválila 24. 8. 2016 
usnesením č. 727 a bylo rozhodnuto o stavbě 
vodních nádrží Senomaty a Šanov na Rakov-
nicku a o realizaci nezbytných prací k pří-
pravě zbývajících vodních děl v lokalitách 
Vlachovice a Pěčín. Bylo uloženo zpracování 
komplexního návrhu přírodě blízkých opatře-
ní v povodí Zdobnice (vodní dílo Pěčín), Vláry 
(vodní dílo Vlachovice) a v povodí Rakovnic-
kého a Kolešovického potoka (vodní díla Seno-
maty a Šanov) jako součást systému opatření 
v daných povodích. Na základě zpracovaných 
studií přírodě blízkých opatření a technických 
studií byl předložen vládě navazující materiál, 
který navrhoval účinná adaptační opatření 
jako kombinaci technických a přírodě blíz-
kých opatření v povodí včetně návrhu jejich 
financování pro lokality Senomaty, Šanov, 
Pěčín a Vlachovice. 

Dne 18. 4. 2018 vláda svým usnesením 
č. 243 rozhodla o realizaci vodního díla Vla-
chovice včetně souvisejících přírodě blízkých 
opatření v povodí Vláry. Zároveň vláda roz-
hodla o nutnosti zpracování komplexního vo-
dohospodářského řešení na zmírnění vodního 
deficitu v oblasti Rakovnicka a o pozastavení 
přípravných prací vodního díla Pěčín. 

Vodní dílo Pěčín je z vodohospodářského 
hlediska významným potenciálním zdrojem 
pitné vody na území Pardubického a Králové-
hradeckého kraje, avšak jeho aktuální potřeba 
v lokalitě nebyla prokázána. S ohledem na 
výrazný nesouhlas s výstavbou vodního díla 
Pěčín, zejména od zastupitelů Královéhradec-
kého kraje, a protože nebyla prokázána aktuál-
ní potřeba vodního díla v lokalitě, byly práce 
na jeho přípravách pozastaveny. Obecní zastu-
pitelé v okolí Pěčína s výstavbou nesouhlasí 
a aktivisté, část občanů i média vedou kampaň 
proti výstavbě i přípravám vodního díla a s re-
alizací zásadně nesouhlasí. Provozovatelé 
vodárenských soustav aktuálně nedostatek 

zdrojů nepozorují a případné krizové situace 
v současné době řeší redistribucí s využitím 
Vodárenské soustavy východní Čechy. Podle 
existujících prognóz je zřejmé, že deficity 
vodních zásob budou v letech 2040–2050 
v oblasti Pardubického a Královéhradeckého 
kraje velmi pravděpodobné, proto je nezbytné 
problematiku začít řešit s dostatečným před-
stihem. Potřeba dalších vodárenských zdrojů 
v budoucnosti je nezbytná a nutná. Lokalita 
Pěčín proto nadále zůstává v Generelu LAPV. 
Nebyla prokázána existence žádného jiného 
zdroje, který by do budoucna zajistil v území 
dostatek pitné vody. 

Státní podnik Povodí Vltavy jako investor 
vodních děl Senomaty a Šanov na Rakovnicku 
pokračuje v přípravách těchto dvou vodních 
děl. Jejich parametry jsou zřejmé z tab.  1. 
Rakovnicko je kvůli suchu a nedostatku vod-
ních zdrojů jednou z nejohroženějších oblastí. 
Vzhledem k tomu, že tyto dvě nádrže nejsou 
samostatně schopny pokrýt nároky a dostup-
nost vodních zdrojů na Rakovnicku, státní 
podnik nechal zpracovat studii komplexního 
vodohospodářského řešení. Na základě studie 
připravuje Povodí Vltavy návrh komplexního 
vodohospodářského řešení vodních zdrojů 
na Rakovnicku (odhad nákladů je v tab. 2). 
Bude to integrované řešení vodohospodářské 
soustavy, využívající součinnost vodních 
děl Senomaty, Šanov a nově navrhovaného 
vodního díla Kryry včetně případného pře-
vodu vody z Ohře. Tímto řešením by měla 
být zajištěna potřeba regionu Rakovnicka 
i dostatečné průtoky v dotčených povodích 
(Blšanky, Rakovnického a Kolešovického poto-
ka). Návrh komplexního vodohospodářského 

Parametr Jednotka Senomaty Šanov

Typ hráze - sypaná zemní sypaná zemní

Celkový objem nádrže m3 670 725 544 000

Plocha zátopy ha 25,6 22,2

Max. výška hráze m 6,8 5,2

Délka hráze m 352,9 450,0

Šířka hráze m 35,2 23,5

Nadlepšení průtoků l/s 21,4 33,0

Demolice objektů ks 0 0

Odhad nákladů mld. Kč 0,2 0,25

Vodní dílo
Odhad 
nákladů 
(mld. Kč)

Šanov 0,25

Senomaty 0,2

Kryry 1,7

Přivaděč z nádrže Nechranice 1,8

Celkem  3,95

Tab. 1. Návrhové parametry vodních děl Senomaty a Šanov
Tab.  2. Odhad nákladů na  řešení navrho-
vaných potenciálních vodních děl v oblasti 
Rakovnicka

Vodní dílo Vlachovice – vizualizace
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Parametr Vlachovice
Typ hráze sypaná

Celkový objem nádrže 29,1 mil. m3

Plocha zátopy 212,9 ha

Max. výška hráze 40 m

Délka hráze 570 m

Šířka hráze v základové spáře 193 m

Nadlepšení průtoků 30 l/s

Vodárenský odběr 250–350 l/s

Demolice objektů 7 ks

Typ nákladů Náklady (mld. Kč)
Přímé investiční náklady na realizaci vodního díla 2,350

Investiční náklady na přírodě blízká opatření při realizaci v plném 
navrhovaném rozsahu

0,870

Náklady na realizaci vodohospodářské infrastruktury a další doprovodná 
a kompenzační opatření (vyjma přírodě blízkých opatření)

1,680

Náklady na výkup pozemků, věcná břemena, dočasné zábory atd. 0,350

Náklady spojené s projektovou přípravou a průzkumnými pracemi 0,200

Celkem  5,450 

Tab.  3. Návrhové parametry vodního díla 
Vlachovice

Tab. 4. Celkový rámcový odhad nákladů na vodní dílo Vlachovice

Pozn.: Náklady budou upřesněny až na základě dopracování technické studie (termín dokončení 4/2019). 
Nepředpokládá se překročení předpokládané celkové výše nákladů.

řešení bude vládě předložen do konce března 
2019. Akumulace ve vodním díle Kryry bude 
dále distribuována do Rakovnického a Kolešo-
vického potoka (VD Senomaty, Šanov). Hlavní 
výhodou tohoto řešení je, že nedostatek vody 
na Rakovnicku bude vyřešen i v dlouhodobém 
výhledu, protože počítá se všemi známými 
požadavky na zajištění dostatečných vodních 
zdrojů v oblasti, a ještě navrhne jistou rezer-
vou pro nepříznivý vývoj klimatu či v součas-
nosti neznámý rozvoj regionu.

Vodní dílo Kryry na Podvineckém potoce je 
hájeno v Generelu LAPV v kategorii B jako ne-
vodárenská vodní nádrž. Jeho předpokládaný 
zásobní objem je cca 7 mil. m3.

Vodní dílo Vlachovice, jehož investorem 
je státní podnik Povodí Moravy, je zcela zá-
sadní pro řešení nedostatku vody v lokalitě 
Zlínského kraje (tab. 3 a 4). Podpora vodního 
díla je značná, Vlachovice patří mezi priority 
Zlínského kraje i obyvatel dotčených obcí, což 
se projevuje nadstandardní spoluprací mezi 
státním podnikem a samosprávami. Z dosa-
vadních analýz vyplývá, že v zájmovém území 
není zvažován zdroj či soubor zdrojů, které by 
mohly být co do kvantity hodnoceny jako al-
ternativa k výstavbě vodního díla Vlachovice.

Komplexní předprojektová příprava je 
financována z dotačního programu Minister-
stva zemědělství 129 260 „Podpora prevence 
před povodněmi III“. Celková maximální 

alokace na předprojektovou přípravu byla 
schválena do výše 44 mil. Kč, náklady jsou 
hrazeny z uvedeného programu a ze zdrojů 
Povodí Moravy, s.p. Předprojektová příprava 
je řešena v několika celcích (studie přírodě 
blízkých opatření, technická studie, inženýr-
sko-geologický průzkum, geodetické práce, 
environmentální studie).

Podle plánovaného harmonogramu by 
mohla být výstavba nádrže Vlachovice do-
končena nejpozději do roku 2030. Zásadním 
je strategické rozhodnutí o realizaci vodního 
díla, návaznost jednotlivých kroků a zajištění 
financování příprav i výstavby vodního díla 
a souvisejících opatření. Přehradní profil byl 
vhodně zvolený, takže poměr mezi investiční-
mi náklady a množstvím zadržené vody pro 
pitné účely je účelný. S výstavbou vodního 
díla by neměly být spojeny další významnější 
investice (přeložky silnic vyšších tříd apod.). 

Roční provozní náklady nádrže Vlachovice 
jsou předběžně odhadnuty na 9 až 10 mil. Kč. 
Budoucí roční výnosy lze odhadnout pouze 
rámcově. Pokud by bylo vodní dílo využíváno 
podle předpokladů plně k vodárenským úče-
lům, činil by teoretický roční výnos přibližně 
41 mil. Kč při současných cenách za odběry 
povrchové vody. Kromě zajištění pitné vody je 
další významnou funkcí vodního díla zajištění 
protipovodňové ochrany významného úseku 
Vláry pod budoucí nádrží.

V současné době Ministerstvo zemědělství 
připravuje ve spolupráci s Ministerstvem ži-
votního prostředí a Ministerstvem pro místní 
rozvoj tzv. mimořádnou aktualizaci Politiky 
územního rozvoje tak, aby byl zajištěn soulad 
územně plánovací dokumentace a práce na 
výstavbě vodního díla Vlachovice probíhaly 
plynule. 

Finanční prostředky, vyčleněné na re-
alizaci přírodě blízkých opatření ve výši 
872,2 mil. Kč z OPŽP, případně z národních 
programů Ministerstva životního prostředí, 
by měl začít investor čerpat průběžně od 
1. 7. 2019.

Nejpozději do konce března 2019 bude 
předložen vládě návrh zásad pro vypořádání 
práv k nemovitým věcem dotčeným pláno-
vanou realizací vodního díla Vlachovice, 
na jehož základě zahájí investor výkupy 
nemovitostí.

Ing. Daniel Pokorný  
(autor pro korespondenci)

ředitel odboru státní správy ve vodním 
hospodářství a správy povodí

Ing. Eva Fousová
vedoucí oddělení správy povodí

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17

110 00 Praha 1
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Morfologický stav se týká tvarů, rozměrů 
a materiálové stavby vodního toku a toho, jak 
v něm tečou voda, splaveniny, spláví. Před-
stavu dobrého stavu si spojujeme s přírodním 
vodním tokem, zatímco jeho poškození byla 
a jsou působena hlavně technickými úpravami 
koryt, výstavbou příčných vzdouvacích objektů 
a odpřírodňujícími úpravami niv. Dneska 
převažuje názor, že se to během posledního 
více než století s rozmanitým kažením morfo-
logického stavu vodních toků hodně přehnalo. 
Toho dopady jsou vnímány nejen v těžkém 
rozvratu ekosystémů potoků, řek a niv, ale také 
v povážlivých problémech se zadržováním 

a odtoky vody z krajiny, tedy předně se su-
chem a povodněmi. Nezanedbatelná zlepšení 
morfologického stavu vodních toků, tedy jejich 
opětovná částečná přiblížení přírodě, jsou po-
kládána za žádoucí. Naše vodní hospodářství 
již má zkušenosti s revitalizacemi vodních 
toků, existuje i velmi důležitá kategorie vodo-
hospodářského plánování „úsek vodního toku 
určený k samovolné renaturaci“.

Zásadní hydromorfologická zlepšení, která 
by dříve degradované vodní toky v krátké 
době uváděla do stavu takřka přírodně au-
tentického, jsou v omezujících podmínkách 

kulturní krajiny jen vzácně proveditelná. 
Ekologicky orientovaná správa vodních toků 
musí usilovat o reálně dosažitelná, tedy i jen 
částečná zlepšení dílčích charakteristik stavu 
toků a říčního prostoru vůbec. Pro hodnocení 
stavu toků, pro racionální navrhování zlep-
šujících přístupů a opatření i pro posuzování 
jejich efektů je užitečné s těmito dílčími cha-
rakteristikami pracovat. Jedná se o vodohos-
podářsky uchopitelné charakteristiky, vychá-
zející z morfologického popisu vodního toku 
a říčního prostoru. Samy o sobě nezahrnují 
nadstavbové charakteristiky oživení, neboť 
vzhledem k celkové komplikovanosti půso-
bících vztahů a vlivů, k závislosti na kvalitě 
vody a k faktoru času je dost obtížné stavět 
vodohospodářské úlohy na přímých vazbách 
mezi morfologií vodního prostředí a jeho 
oživením. Práce s těmito charakteristikami je 
založena na předpokladu, že dobrý, přírodě 
blízký morfologický stav vodního prostředí 
vytváří – spolu s dobrou kvalitou vody – dobré 
podmínky pro přirozené oživení. Nesměřuje 
k podivným zadáním typu „zrevitalizovat 
úsek vodního toku tak, aby se v něm vysky-
tovalo 50 velevrubů na běžný metr“. Hovoří 
ve srozumitelných kategoriích, jako je třeba 
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velikost hladinové plochy vodního toku nebo 
množství vody, zadržované přírodě blízkým 
způsobem v jednotce délky údolí. 

Popisovaný soubor dílčích charakteristik 
není zamýšlen primárně k vytváření nějakého 
statistického systému bodového hodnocení 
stavu úseků vodních toků nebo dokonce 
vodních útvarů. Spíše by měl být pomůckou 
pro navrhování a posuzování praktických 
opatření podle zásady udělat v tom kterém 
konkrétním úseku vodního toku to nejlepší 
možné. Některé dále nabízené charakteristiky 
jsou primárně tvarové či rozměrové, jiné se 
týkají funkcí říčního prostoru, aniž by tato 
dvě pojetí bylo třeba důsledně oddělovat. 
Jednotlivé charakteristiky se mohou do jisté 
míry překrývat, neboť popisují tytéž jevy 
z různých úhlů pohledu. To by jim nemělo 
ubírat na použitelnosti. 

Přídavného jména „říční“ se dále používá 
v souvislosti s vodními toky všech velikostí, 
tedy i s říčkami a potoky. Pojem „přírodní 
vodní tok“ je zde upřednostňován proti pojmu 
„vodní tok s přirozeným korytem“, kterým 
operuje zákon o vodách a který pokrývá toky 
přirozené vodoprávně, ne vždy ale fakticky. 

Jde o tyto dílčí charakteristiky:

1. Přirozeně velký prostorový 
rozsah koryta, říčního pásu a území 
přirozených rozlivů povodní
Technické úpravy většinou zmenšovaly půdo-
rysný prostor koryt, potočních a říčních pásů 
a zaplavitelných niv. Ztráta šířky byla nahra-
zována zahlubováním a hydraulickým vyhla-
zováním koryt. Revitalizační trend naopak 
míří k rozšiřování koryt, obnově meandrových 
pásů a přirozeně zaplavitelných povodňových 
perimetrů. V situacích, kde půdorysný rozsah 
celého koryta nelze kvůli zástavbě apod. mě-
nit, týká se požadavek většího prostorového 
rozsahu alespoň kynety, ekologicky významné 
části koryta, vyplňované běžnými průtoky.

Široké, mělce rozvolněné koryto umožňuje 
rozvoj ekologicky cenných ploch, jako jsou 
mělčiny, splaveninové lavice, vegetací ne-
stabilizované zóny běžného kolísání hladin 
a povrchy v blízkosti koryta, inicializované 
povodněmi. Čím větší je prostorový rozsah 
přírodě blízkých koryt a niv, tím více je 
prostoru pro různé formy života, vázané na 
vodní prostředí. Tím více je také prostoru pro 

přirozené formy akumulace a retence vody. 
Jednoduchými měřítky prostorového rozsahu 
vodního toku za běžných průtoků a za půso-
bení přirozených forem vzdouvání mohou být 
například délka hladinových čar, plocha vodní 
hladiny a objem vody v korytě, uvažováno 
na běžný metr údolí, aby byl podchycen vliv 
zvlnění koryta. 

2. Přírodě blízký ráz nivy
Důležité charakteristiky jsou zejména:
• dostupnost nivního území pro přirozené 

rozlivy povodní;
• zachovaný prostor pro vývoj koryta;
• přírodě blízké zeminové, resp. půdní povr-

chy s přirozenou nivní vegetací;
• dostatečně velký rozsah běžného zamokření 

nivních ploch;
• bohatost přirozených břehových a dopro-

vodných porostů dřevin. 

3. Přirozené tvary a rozměry koryta 
z hlediska hydromorfologického 
typu
Tvary a rozměry koryt přírodních vodních 
toků se vyvíjejí podle přirozených morfolo-
gických vzorů. V širších nivách nižších poloh, 
s podélnými sklony údolnice orientačně do 
2 %, se obvykle vyvíjejí toky meandrující. 
Jejich koryta mívají přirozenou kapacitu ko-
lem Q1 nebo spíše menší. (Pro přírodě blízké 
revitalizační stavby se obvykle doporučuje 
kapacita koryta na úrovni Q30d a jak se zdá, 
toto doporučení se rámcově osvědčuje.) Ve 
sledu oblouků trasy se vyvíjí sled tůní, jejichž 
typické místo je v oblouku, a brodů, typicky 
ležících v místech přechodu oblouků trasy. 
Bohužel skromně se u nás v širokých, málo 
sklonitých nivách řek dochoval typ stabilně 
větveného koryta (v angloidní literatuře „ana-
stomóza“). Tyto vodní toky u nás byly z velké 
části zničeny technickými úpravami, zbytky 
toků tohoto morfologického typu (Morava 
u Litovle...) zasluhují nejvyšší ochranu. Ve 
vyšších polohách, resp. větších podélných 
sklonech se udržují vodní toky divočící. Tekou 
v relativně přímých trasách, ale v širokých 
kamenitých nebo štěrkových korytech. Za 
menších průtoků se v těchto korytech objevují 
menší štěrkové či kamenité ostrůvky, které 
jsou velmi proměnlivé. Uvádí se, že přirozená 
kapacita koryta divočícího toku může dosa-

hovat orientačně až úrovně Q2, tato kapacita 
se však realizuje právě velkou šířkou koryta. 
Obvykle v sevřenějších údolích se vyvíjí mor-
fologický typ vodního toku s přímým korytem.

V naší kulturní krajině jsou běžné vodní 
toky, které představují přechody mezi učeb-
nicovými morfologickými typy nebo degrado-
vané podoby těchto typů. U velké části našich 
toků shledáváme ne zcela vzorově rozvinutou 
meandraci a můžeme hovořit spíše o zvlně-
ných korytech. Velké délky našich vodních 
toků, aniž musely prodělat novodobé systema-
tické technické úpravy, byly také po staletí vy-
staveny postupnému kultivačnímu působení 
člověka, které ovlivnilo jejich stav a vzdálilo 
je přirozeným morfologickým vzorům. Zde 
hovoříme o vodních tocích přírodě blízkých. 

Technické úpravy produkovaly vodní toky 
velmi vzdálené přirozeným morfologickým 
typům. V zájmu úspory prostoru a dosažení 
soustředěné průtočné kapacity vytvářely 
výrazně zahloubená, nepřirozeně kapacitní 
koryta s přímou trasou. Jestliže například 
poměr hloubky k šířce činí u našich běžných 
přírodních potoků orientačně 1 : 4 až 1 : 6, kla-
sický „meliorační lichoběžník“ bývá relativně 
hlubší, poměr hloubky k šířce se může blížit 
až k 1 : 2. S nepřirozeně velkým zahloubením 
se u technicky upravených koryt zpravidla 
pojí nepřirozeně velká průtočná kapacita. 
Technické úpravy koryt byly většinou navr-
hovány s kapacitou na úrovni Q2 a více. Ta-
ková koryta dávají vznikat velkým rychlostem 
proudění vody, kterým by obvykle nedokázala 
odolávat bez umělých opevnění. 

Hledáním tvarových a rozměrových cha-
rakteristik koryt, odpovídajících přirozeným 
hydromorfologickým typům, se zabývá 
říční morfologie. Tato věda, bohužel bližší 
geografům než vodohospodářům, nabízí 
četné modely vztahů mezi charakteristikami 
morfologie údolí a průtokového režimu a cha-
rakteristikami koryt a proudění v nich. Výběr 
z četných modelů, nabízených v oborové 
literatuře, je třeba provádět obezřetně s ohle-
dem na prostředí, v němž byl ten který model 
odvozen. Vedle studia teoretických modelů lze 
získat představu o morfologicky autentické 
podobě řešeného úseku potoka nebo řeky 
také z informací o jeho tvářnosti v minulosti 
nebo srovnáváním s podobnými úseky, které 
nebyly postiženy technickými úpravami…. 

Obr. 1. Dobrý morfologický stav vodního toku charakterizuje blízkost 
přírodě, přirozeně velký prostorový  rozsah koryta,  říčního pásu 
a zaplavitelné nivy, velká tvarová a hydraulická členitost, migrační 
prostupnost, málo narušený průtokový a splaveninový režim. Vodní 
tok se vyvíjí v intencích příslušného hydromorfologického typu

Obr. 2. Na členitosti vodního toku, s níž souvisí bohatá nabídka sta-
novišť a úkrytů říční bioty, se nezastupitelně podílí tak zvané říční 
dřevo. Přirozený materiál koryta obvykle umožňuje hydraulickou 
i biologickou komunikaci mezi korytem, podkorytím a navazujícími 
zeminovými vrstvami, což je důležité mimo jiné pro podmínky pře-
žívání říční bioty za sucha a jiných nepříznivých okolností
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pro běžnou praxi navrhování revitalizací lze 
tyto přístupy doporučit jako nosné. 

4. Přirozené tvary a rozměry koryta 
z hlediska vodohospodářských 
a ekologických funkcí vodního toku
Za optimální je třeba pokládat tvary a rozměry 
koryta vodního toku, které jsou hydromorfolo-
gicky autentické, tedy odpovídají příslušnému 
hydromorfologickému vzoru, jak popisováno 
v předchozí pasáži. V naší kulturní krajině 
však je velká část vodních toků přirozeným 
hydromorfologickým vzorům poměrně vzdá-
lena. Jejich tvary a rozměry a jejich případné 
změny při rozmanitých zásazích pak je třeba 
posuzovat z pragmatických hledisek. Vedle 
průtočné kapacity a tvarů trasy koryta je zá-
sadním znakem poměr jeho šířky a hloubky. 

Ekologický koncept podporuje zejména 
v nezastavěných územích obnovu přiroze-
ných kapacit koryt, přirozených hloubek a při-
rozených poměrů šířky a hloubky. Oproti tech-
nickým úpravám tedy povětšinou podporuje 
změlčování a rozvolňování koryt. Hloubka 
koryta zásadně ovlivňuje vlastnosti a funkce 
vodního toku. Koryto, které bylo technickou 
úpravou nepřirozeně zahloubeno, mívá proti 
korytu přirozeně mělkému významné nedo-
statky, jako:
• nadměrné odvodňování okolního zemino-

vého prostředí;
• omezený prostor pro rozvoj ekologicky 

významných povrchů a forem tvarové 
členitosti zejména v březích koryta (není 
prostor pro příbřežní mělčiny atp.); 

• za větších průtoků se proudění soustřeďuje 
do větších rychlostí a pokud těm není če-
leno technickým opevněním, koryto může 
podléhat nežádoucímu dalšímu zahlubová-
ní (nepřirozeně zahloubené koryto obvykle 
postrádá přirozenou hloubkovou stabilitu);

• soustředění povodňového proudění zrych-
luje postup povodňových vln a omezuje 
tlumivé povodňové rozlivy do niv;

• za přísušků je hluboce zaříznuté koryto 
méně příznivé pro přežívání vodních spo-
lečenstev – s úbytkem průtoku se v něm 
rozsah zavodněného a zamokřeného pro-
středí výrazně redukuje, zatímco ploché, 
mělké koryto může působit alespoň jako 
širší mokrý pás s nesouvislými tůněmi.
Nadměrné zahloubení technicky uprave-

ných koryt může významně omezovat efekty 
samovolných renaturačních procesů, další 
samovolné zahlubování je vnímáno jako zá-
sadní riziko jak obecně ve správě toků, tak při 
stavbách revitalizačních koryt.

5. Přirozeně velká tvarová členitost 
vodního toku 
Přírodním tokům dávají jejich morfologicky 
autentické tvary a rozměry přirozeně velkou 
tvarovou a hydraulickou členitost. V podmín-
kách kulturní krajiny jsme ale často nuceni 
nahrazovat přirozené tvary a rozměry koryt 
pragmatickými formami členitosti. Některé as-
pekty tvarové členitosti představují ve vztahu 
k celkovým tvarům a rozměrům koryta detail 
(členitost povrchu dna koryta...) nebo s nimi 
souvisejí zprostředkovaně (členitost břeho-
vých porostů...). Proto je užitečné zmiňovat 
členitost vodních toků samostatně a snažit se 
popisovat ji v řadě dílčích aspektů. 

Jde hlavně o členitost trasy, podélného 
profilu a příčných průřezů koryta. V detailu 

pak může jít o členitost povrchů dna a břehů, 
kterou lze vyjadřovat parametrem podrobného 
omočeného obvodu koryta a která souvisí 
s hydraulickým pojmem drsnost koryta. Vý-
znamným faktorem ztráty tvarové členitosti 
technicky upravených koryt je nadměrné 
zahloubení – podstatnou část půdorysného 
prostoru koryta zaujímají ekologicky málo 
atraktivní strmé svahy, často výrazně rude-
ralizované, zatímco podmínky pro rozvoj 
cenných příbřežních mělčin, občas zaplavo-
vaných nánosů a povrchů, inicializovaných 
povodněmi, jsou velmi omezené. Tvarová čle-
nitost koryta vytváří podmínky pro členitost 
hydraulickou a vytváří povrchy, stanoviště 
a úkryty, podstatné pro oživení. S tvarovou 
členitostí v hydraulickém aspektu drsnosti 
souvisejí podmínky proudění jak za běžných, 
tak i za povodňových průtoků. 

V detailu lze popisovat členitost omočené-
ho povrchu koryta, zejména pak jeho dna. Je 
blízká hydraulickému pojmu drsnost. Určuje 
charakter a rozsah povrchů, stanovišť a úkry-
tů, jež vodní tok nabízí svému oživení, v první 
řadě bentosu, který se mimo jiné zásadně 
podílí na procesech samočištění. Detailní 
morfologii dna koryta určuje jeho materiá-
lový charakter. Přirozená dna vodních toků 
jsou většinou porézní. Umožňují pohyb vody 
mezi korytem a podkorytím, vedou i jistou 
část průtoku, umožňují dotaci koryta mělkou 
podzemní vodou. Jsou více či méně prostupná 
pro četné složky bioty vodního toku, mohou 
jim umožňovat přežívání v dobách sucha. Dna 
upravených vodních toků, pokud jsou pokryta 
tuhým a neprostupným opevněním, tyto důle-
žité vlastnosti postrádají. Zneprostupnění dna 
může také nastávat v důsledku dlouhodobého 
znečišťování vodního toku a nahrazování 
přirozených štěrkových a pískových substrátů 
jemnými zeminami. Zneprostupnění říčních 
den představuje závažný, dosud podceňovaný 
problém. 

Zmenšení tvarové, a tím i hydraulické čle-
nitosti koryt bylo zásadním efektem technic-
kých úprav vodních toků. Obnova členitosti 

naopak patří k významným cílům ekologicky 
orientované správy toků. To platí i v omezu-
jících podmínkách zastavěných území, které 
plně neumožňují obnovu přírodně autentic-
kých forem členitosti. Zde nastupují pragma-
tické formy členitosti, kterých lze dosahovat 
i prostředky vzdálenějšími přírodě. Přiměřeně 
podmínkám pak mohou být vítána i dílčí zlep-
šení, jako nahrazení hladké dlažby drsným 
povrchem kamenné rovnaniny nebo záhozu. 

6. Přirozeně velká hydraulická 
členitost vodního toku 
Hydraulickou členitostí se rozumí rozmanitost 
hloubek vody, rychlostí a směrů proudění 
v korytě. Z ekologického hlediska je zásadní 
hydraulická členitost za běžných průtoků, 
která určuje bohatost a pestrost nabídek sta-
novišť pro organismy. Pro přežívání vodních 
společenstev je podstatná i hydraulická čle-
nitost za povodní a v přísušcích. Hydraulická 
členitost je vedle průtokového režimu vodního 
toku určována členitostí tvarovou a souvisí 
s množstvím energie, které má vodní tok 
v daném úseku k dispozici. Z morfologického 
a ekologického hlediska je nutné vnímat jako 
nepříznivé, pokud je energie vodního toku 
spotřebovávána soustředěně ve stupních 
a jezech, což se děje na úkor hydraulické 
členitosti, přirozené spádnosti a proudnosti. 

Základem hydraulické členitosti vodních 
toků je střídání proudnějších mělčích pasáží 
a hlubších pasáží s pomalejším prouděním, 
jaké se typicky vytváří ve sledu tůní a brodů 
meandrujícího koryta. Důležitým aspektem 
je také množství vody, které dokáže délková 
jednotka koryta (nebo spíše údolnice) zadr-
žovat za běžných průtokových poměrů a bez 
umělých forem vzdutí. Obvyklé technické 
úpravy zadržovací schopnost koryt významně 
poškozovaly. Při revitalizacích se hydraulická 
členitost zvětšuje především obnovou přiroze-
ného vlnění trasy, obnovou přirozených tvarů 
a rozměrů příčných průřezů koryta, hloube-
ním tůní ve dně koryta a přirozenými formami 
vzdouvání vody. Pokud jde o hloubení tůní, 

Obr. 3. Přirozeně (málo) kapacitní, relativně mělké a velmi členité koryto přírodního vodního 
toku určuje jeho zásadní vodohospodářské funkční charakteristiky. Zbytečně neodvodňuje 
navazující zeminové vrstvy (ó sucho), relativně pomalu vede povodňové průtoky a podpo-
ruje jejich tlumivé rozlévání do nivy (ó povodně)
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nutno zdůraznit, že se nejedná o celkové za-
hlubování koryta v jeho delších úsecích, ale 
o vytváření lokálních přehloubenin, zpravidla 
oddělovaných mělkými a proudnými brodo-
vými místy. Přehloubeniny napodobující při-
rozené tůně, byť některé z nich rychle zanik-
nou usazováním splavenin, mohou být velmi 
cennými prvky. Vytvářejí stanoviště a útočiště 
pro živočichy a mohou umožňovat přežívání 
alespoň některých složek společenstva potoka 
nebo řeky v obdobích nedostatku vody.

Přirozené formy vzdouvání vody by neměly 
zhoršovat migrační prostupnost proti pomě-
rům, odpovídajícím přirozenému vodnímu 
toku. Může se jednat například o sledy níz-
kých příčných kamenitých dnových pasů. 
Široké je uplatnění dynamických vzdouva-
cích prvků, které působí místním zúžením 
průtočného průřezu a neuzavírají celou 
šířku koryta – jednotlivé balvany, skupiny 
balvanů a kamenů, příčné výhony, průcezné 
dnové pasy a podobné konstrukce z kamenů 
či balvanů. Dobře použitelné pro tyto účely 
mohou být různé instalace dřevní hmoty. 
Jako výhon lze například do břehu fixovat 
neodvětvený strom – jeho koruna, po pono-
ření do vodního proudu částečně průcezná, 
bude vhodně ovlivňovat místní proudění 
a zároveň bude vytvářet cenná stanoviště pro 
vodní živočichy. 

7. Přirozená bohatost na stanoviště 
a úkryty
Díky přirozeně velkému prostorovému rozsa-
hu a tvarové a hydraulické členitosti nabízí 
přírodní potok nebo řeka hojnost příležitostí 
pro nejrůznější formy života. Technické 
úpravy vodních toků se zmenšováním prosto-
rového rozsahu a stíráním členitosti vodních 
toků zásadně redukovaly a zjednodušovaly 
životní prostor říční bioty, ničily rozmanitá 
stanoviště, potravní a rozmnožovací příleži-
tosti, úkryty. Ekologický koncept správy toků 
naopak podporuje ochranu a obnovu speci-
fických stanovišť v říčním prostoru, kterými 
mohou být například:
• kořenové pletence dřevin, rostoucích v bře-

zích;
• skrumáže (převážně mrtvého) říčního dřeva 

– mohou působit mimo jiné jako úkryty ryb 
před rybožravými ptáky;

• štěrkové pasáže dna – trdliště (místa roz-
množování) některých druhů ryb;

• strmé svahy v nárazových březích – příle-

žitosti pro hnízdění břehových ptáků;
• organické detritové uloženiny v tišších 

místech koryta;
• zóna běžného kolísání hladin, ploché pří-

břežní pískové nebo štěrkové lavice;
• břehy a příbřeží koryta, aktivované průběhy 

povodní;
• postranní ramena a nivní mokřiny;
• přírodě blízkou vegetací pokryté povrchy 

říčního pásu a nivy.
Důležité prostředí, které dřívější technické 

úpravy koryt dalekosáhle ničily zároveň s pří-
břežními mělčinami, představují obnažené 
ploché povrchy po stranách koryta, udržované 
v převážně nezarostlém stavu běžným kolísá-
ním hladin nebo průběhem častějších menších 
povodní. Jde o životní prostor četných druhů 
nejen ptáků, plazů nebo obojživelníků, ale také 
hmyzu, jako mnoha druhů „divokých“ včel. 
Mnozí obyvatelé jsou na tento dynamicky se 
vyvíjející prostor specializováni, pro ně pak je 
jeho výskyt v korytech vodních toků zásadní. 

8. Koryto nadměrně neodvodňuje 
říční prostor 
Ekologický koncept správy toků podporuje 
obnovu přirozené mělkosti koryt, a to zejména 
mimo zastavěná území, kde není požadována 
povodňová průtočnost bezpečná z hlediska 
zástavby. Významným cílem této snahy je 
omezení zbytečných ztrát mělké podzemní 
vody oproti přirozené akumulační schopnosti 
nivního zeminového prostředí. 

Stav a případné zásahy do koryta vodního 
toku je třeba posuzovat z hlediska odvádění 
mělkých podzemních vod z prostředí nivních 
zemin. Pro tento účel je vhodné provádět 
v rámci vodohospodářské analýzy úseku vod-
ního toku alespoň orientační rozvahu o tom, 
jaká snížení úrovně hladiny mělké podzemní 
vody mohou působit různá zahloubení ko-
ryta, resp. hladin vody, a jaké objemy vody 
se mohou při existující porezitě zemin mezi 
různými depresními úrovněmi nacházet.

9. Koryto má přirozené dno 
a přiměřeně tomu komunikuje 
s okolím
S materiálovou povahou koryta a zejména 
jeho dna souvisí nejen tvarová členitost, 
ale také důležitá, byť opomíjená schopnost 
hydraulické i biologické komunikace koryta 
s podkorytím a s navazujícím zeminovým 
prostředím nivy. Materiál přirozených koryt 

je většinou porézní, nakolik nejde o nepro-
pustný skalní podklad nebo třeba hutné 
jíly. Pohyb vody mezi korytem, podkorytím 
(hyporeálem) a okolním prostředím nivních 
zemin je zásadní pro součinnost vodního 
toku s „akumulačně-retenční houbou“ okol-
ních půd, zemin a hornin, která mimo jiné 
vyrovnává změny v průtocích a může při-
spívat k vyrovnávání výkyvů v kvalitě vody. 
V podkorytí se může odehrávat část průtoku 
vodním tokem. Prostupnost přirozeného 
koryta pro četné složky říčního oživení je dů-
ležitá pro schopnost bioty přečkávat zátěžové 
situace, jako je sucho. 

Při technických úpravách koryta v těchto 
ohledech významně poškozovaly nepropust-
né typy opevnění. Nepříznivé změny říčního 
dna může působit také dlouhodobé znečiš-
tění vody – kolmatace, vznik nepřirozených 
izolačních organických plstí ve dně koryta. 
Ekologický koncept správy toků naopak chrání 
a v rámci možností obnovuje přirozený cha-
rakter koryt a hlavně jejich dna. Znamená to 
eliminaci málo propustných typů opevnění 
koryt, jako jsou dlažby z kamene nebo z růz-
ných betonových prvků, pokrytí koryta foliemi 
a podobné. 

10. Přirozené provádění 
povodňových průtoků

Přirozeně malá kapacita a hloubka a naopak 
velká členitost přírodního koryta ovlivňují 
průběh povodňových odtoků, a to zejména 
v těchto aspektech:
• pomalý postup povrchového odtoku v síti 

zejména drobných vodních toků v povo-
dích, zasažených přívaly nebo prudkým 
táním → rozložení povodňové vlny vystu-
pující ze zdrojového povodí;

• pomalý postup povodňových vln koryty 
vodních toků v navazujících částech povodí 
→ využití retence v korytě, omezení nežá-
doucí koncentrace povodňových vln;

• podpora tlumivého rozlivu povodní do 
nezastavěných nivních území → větší 
hydraulická účinnost rozlivu → snížování 
kulminačních úrovní povodní.
Tyto mechanismy tlumení vzniku a prů-

běhu povodní jsou posuzovány s využitím 
standardního výpočtového aparátu hydrologie 
a hydrauliky.

Stav vodních toků v zastavěných územích 
a v jejich blízkosti musí vycházet z respekto-
vání požadavků na povodňovou průtočnou 

Obr. 4. Technickou úpravou je vodní tok degradován prakticky ve 
všech zde popisovaných aspektech

Obr. 5. Příčná stavba poškozuje nejen migrační prostupnost. Také 
a možná především zbavuje vodní tok přirozené spádnosti a proud-
nosti,  což poškozuje hydraulickou členitost,  splaveninový  režim 
a schopnost dynamického vývoje koryta
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kapacitu, přiměřenou z hlediska ochrany 
zástavby, případně na stabilitu koryt. Ekolo-
gický koncept správy podporuje v zastavěných 
územích stav, v němž koryta vodních toků vy-
hovují těmto požadavkům a zároveň si ucho-
vávají největší možnou ekologickou hodnotu. 
Tato ekologická hodnota může být zajišťována 
například přírodě blízkým charakterem dna 
rámcově technicky upraveného koryta a za-
chováním jeho migrační prostupnosti. 

11. Migrační prostupnost pro vodní 
organismy
Migrační prostupnost vodních toků pro živo-
čichy trpěla zejména:
• výstavbou příčných objektů – stupňů, jezů, 

hrází, prahů a přehrážek;
• podélnými technickými úpravami, které 

vytvořily hloubky nebo rychlosti proudění, 
nepříznivé pro prostup živočichů, případně 
zbavily říční prostředí členitosti, chránící 
živočichy před predátory;

• zatrubněními a výstavbou nevhodně řeše-
ných propustků a zaústění přítoků;

• nepřirozenými zavzdutími, odrazujícími 
proudomilné živočichy.
V první řadě jde o prostupnost pro ryby, na 

jejich pohyb je však vázáno například šíření 
vodních mlžů. V našich potocích a řekách 
lze za překážky – alespoň pro některé druhy 
a velikosti ryb – pokládat již prahy, stupně 
nebo hladké skluzové plochy s rozdílem 
hladin 20 centimetrů. (Vymezování migrační 
překážky výškou 1 metr, které dosud figuruje 
v některých vodohospodářských dokumen-
tech, nemá věcné odůvodnění a může vést 
k falešně příznivému hodnocení prostupnosti 
vodních toků a nesprávnému vynakládání 
prostředků, pokud by v určitých úsecích byly 
z existujících překážek řešeny jenom některé.) 
Vodopády, dnové skluzy, tvořené vystupujícím 
horninovým podložím, skrumáže povodňové-
ho spláví nebo bobří hráze je třeba akceptovat 
jako přirozené překážky – jejichž přítomnost ve 
vodních tocích, ostatně u nás nehojná, obecně 
neomlouvá existenci překážek umělých. 

Jakýkoliv vodní tok, řešený podle sou-
dobých představ o příznivém ekologickém 
stavu, by měl být prost umělých migračních 
překážek pro vodní živočichy. Pokud nějaký 
úsek vodního toku prodělává revitalizaci nebo 
moderně pojatou protipovodňovou úpravu, 
měl by být migračně zprostupněn po úroveň 
odpovídající jeho potenciálnímu, přirozeně 
dosažitelnému oživení. Není cílem zjišťovat 
prostupnost třeba pro druhy a velikosti ryb, 
které se v toku dané velikosti a charakteru 
přirozeně nevyskytnou. Současně neplatí 
představa, že migrační prostupnost má smysl 
jen tehdy, pokud je úplná „až do moře“. Pří-
nosem pro populace živočichů v tom kterém 
potoce nebo řece může být i propojení dílčích 
úseků dlouhých jednotky kilometrů.

V každém jednotlivém případě je třeba 
hledat nejlepší možný přístup k migrační pře-
kážce. Opatřením první volby by mělo být ob-
novení přirozené migrační prostupnosti, tedy 
odstranění překážky. Opatřením druhé volby 
pak nahrazení nevhodného objektu objektem 
prostupným (například náhrada jezu kame-
nitou rampou). Teprve ve třetí volbě, když to 
jinak nejde, by se mělo uvažovat o výstavbě 
rybího přechodu, což bývá objekt nákladný, 
s účinností citlivě závislou na kvalitě návrhu, 
provedení a následného provozování. 

Zvláštní situace může vyvolávat ohrožení 
původních populací raků račím morem. In-
fekci přenášejí nepůvodní druhy raků, které 
mají tendenci postupovat proti proudu z dol-
ních úseků řek. Zde může být žádoucí, aby 
vyšší úseky s původními raky nebyly zezdola 
migračně otevřené. Jde však o komplikovanou 
problematiku, kterou technicky orientovaný 
vodohospodář musí řešit ve spolupráci s pří-
slušnými přírodovědnými profesemi. (Stejně 
jako by žádný laik neměl „pomáhat“ jakýmko-
liv rakům tím, že je bude někam přenášet…) 

12. Schopnost a možnost 
přirozeného vývoje vodního toku
V nezastavěném území je ideálem vodní tok, 
který se samovolně vyvíjí způsobem, odpoví-
dajícím příslušnému hydromorfologickému 
typu. Žádoucí je zde dynamicky stabilní stav 
vodního toku – aktuální tvary se mění, ale 
zachovány zůstávají rozměry a tvarové vzorce 
a s nimi související vodohospodářské a ekolo-
gické funkce vodního toku. Meandrující tok 
překládá meandry v nivní ploše, divočící nebo 
přímé koryto se stěhuje dle možností údolního 
dna. Při tom se nemění celkové zahloubení 
koryta vzhledem k okolní nivě. V zásadě se ne-
mění tvary a rozměry koryta, charakterizované 
hlavně geometrií trasy, podélného a příčných 
průřezů. Nemění se rozsah a členitost mělčin 
a břehových partií, průtokové a stabilitní 
podmínky, vazby na nivu a mělké podzemní 
vody. Takto se nemění nabídka stanovišť pro 
biotu nebo chování malých, běžných i velkých 
průtoků.

Doporučené přístupy:
• pokud to není nezbytné třeba kvůli ochraně 

nějakých staveb, v dynamicky stabilních 
úsecích neklást překážky horizontální-
mu vývoji koryta, jako by bylo například 
neúčelné opevňování nárazových břehů 
v obloucích trasy;

• v úsecích nadměrně zahloubených nebo 
ohrožených hloubkovou nestabilitou vklá-
dat přírodě blízké stabilizační prvky, obvyk-
le charakteru kamenných pohozových nebo 
záhozových pasů, primárně do dna koryta.
Vývoj koryta by měl být podporován s při-

měřeným ohledem na případné omezující 
faktory, jako je využitelnost navazujících po-
zemků. Koncept vývoje koryta v podmínkách 
dynamické stability však nalézá podporu 
například v ustanoveních vodního zákona 
o povinnosti majitelů pozemků v korytě 
a podél něj strpět přirozené koryto. Strpěním 
koryta se musí logicky mínit i strpění jeho 
přirozeného vývoje.

13. Málo narušený průtokový režim
Průtokový režim vodních toků narušují 

v našich podmínkách zejména tyto vlivy:
• změněné vodohospodářské vlastnosti ploch 

v povodích (zemědělství, lesnictví, zástav-
ba...);

• koryta vodních toků jsou změněna tech-
nickými úpravami → zrychlený odtok 
z horních částí povodí, omezení tlumivých 
rozlivů;

• odběry vody;
• zadržování vody v nádržích (ke škodě níže 

ležících toků);
• kořistnické provozování postranních vod-

ních elektráren; 
• nárazové, resp. kolísavé vypouštění vody 

z nádrží či jezových zdrží.

Ekologický koncept správy toků usiluje 
o minimalizaci nepříznivých vlivů hlavně 
v těchto oblastech:
• vodohospodářsko-ekologická rehabilitace 

povodí;
• revitalizace a podpora samovolné renatura-

ce upravených vodních toků;
• eliminace nadměrných odběrů, nevhodné-

ho nárazového vypouštění vody z nádrží 
a zdrží a kořistnického provozování vod-
ních elektráren.

14. Málo narušený splaveninový 
režim
Tradiční koncept správy toků se převážně 
omezoval na potlačování dílčích projevů 
splaveninového režimu. Nejdrsněji se to dělo 
v oblasti tzv. hrazení bystřin, kde panovaly 
značně přehnané představy o potřebnosti 
koryta fixovat. Ovšem přemísťování říčního 
materiálu je skutečností přirozenou, neod-
dělitelnou od existence vodního toku, a také 
důležitou pro jeho funkce. Ekologický koncept 
správy toků posuzuje odnos, transport a uklá-
dání splavenin z hlediska například přirozené 
stability koryt nebo jejich stanovištní nabídky. 

Obecně nutno podporovat opatření v plo-
chách povodí, schopná omezovat erozní od-
nosy zejména zeminových splavenin, a tedy 
schopná chránit vodní toky před nadměrným 
zatěžováním jemným splaveninovým mate-
riálem.

 Přirozená korytotvorná činnost, včetně 
unášení a transportu splavenin štěrkových 
a kamenitých frakcí, by však měla být ome-
zována jenom důsledně výběrově, lokálně, 
v odůvodněných případech. Takovými přípa-
dy jsou například ochrana komunikací či ji-
ných staveb, které ochranu zasluhují. Hrazení 
bystřin bývá do jisté míry – a často paušálně – 
odůvodňováno obecnou ochranou lesní půdy. 
Zde je třeba přiměřenost rozsahu a charakteru 
vodohospodářských opatření posuzovat se 
zřetelem k reálné míře ohrožení půd v daném 
prostoru a vzhledem k tomu, že také vodní tok 
se svými funkcemi i svým vývojem se podílí 
na plnění funkcí lesa (= prostor, v němž se 
vyvíjí vodní tok, není v žádném případě pro 
funkce lesa ztracen, v řadě ohledů je důležitěj-
ší než prostor, optimální pro plantážovou vý-
robu dřeva). Vždycky je třeba možné přínosy 
hrazenářských opatření porovnávat jak s jejich 
náklady, tak s očekávatelnými poškozeními 
morfologicko-ekologického stavu vodního 
toku, jakými jsou zejména:
• omezení přirozené spádnosti, tvarové 

a hydraulické členitosti a na ni vázané 
stanovištní skladby koryta;

• ochuzení vodního toku o splaveninový ma-
teriál, které v následujících úsecích může 
podpořit nežádoucí erozi koryta;

• omezení prostupnosti pro migrace vodních 
živočichů. 
Přirozeným jevem je rovněž ukládání spla-

veninového materiálu v místech a úsecích 
menšího podélného sklonu koryta. Je třeba 
uvážlivě přistupovat k otázce odstraňování 
usazenin z koryt s vědomím možných negativ, 
kterými jsou zejména:
• přímé mechanické poškozování říční bioty 

při provádění zásahů;
• poškozování bioty umělým vyvoláváním 

zákalů;
• poškozování stanovišť a úkrytů ve vodním 

toku (zejm. štěrkových lavic, příbřežních 
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mělčin, trdlišť);
• reaktivace živin a škodlivých látek, váza-

ných na sedimenty;
• mechanické poškozování břehových poros-

tů, které mimo jiné podporuje vstup infekcí 
do poraněných dřevin.
V některých situacích ale může být pod-

porováno odstraňování bahnitých usazenin 
erozního původu, zvláště pokud napomůže 
obnově přirozených pískových a štěrkových 
pasáží dna koryta. 

Kriticky je třeba přistupovat k rozšířenému 
vodohospodářskému návyku kvůli „nezaná-
šení“ podporovat relativně úzká koryta. Ve 
většině situací nevýhody tohoto konceptu 
převažují, v aspektu ekologického stavu zcela 
nepochybně. 

15. Dobré podmínky pro přežívání 
bioty vodních toků za nepříznivých 
podmínek a pro znovuosídlování
Suchá období s malými průtoky a úseky vod-
ních toků s občasným průtokem jsou obecně 
přirozené jevy, nejsou ale velkým důvodem 
k radosti. Kombinací změn klimatu, nevy-
hovujícího vodohospodářského stavu ploch 
v povodích a degradace koryt vodních toků 
technickými úpravami dnes dopadají nepříz-
nivé situace na funkce vodních toků výrazněji. 
Při správě vodních toků je třeba víc pamatovat 
na ochranu říční bioty před extrémními vlivy. 
Lze vycházet z toho, že nejlepší podmínky 
pro přežívání bioty za sucha (podobně však 
i za povodní nebo při zhoršení kvality vody) 
poskytuje vodní tok v přirozeném stavu, dis-
ponující přirozeně velkým prostorovým roz-

sahem a bohatou členitostí. Naopak technické 
úpravy vodních toků podmínky pro přežívání 
bioty obvykle zhoršovaly. 

Všechny u nás se běžně vyskytující hyd-
romorfologické typy představují přirozená 
koryta, která jsou proti srovnatelným korytům 
technicky upraveným široká, mělká a tvaro-
vě členitá. V těchto korytech příroda nabízí 
koncept přežívání sucha ve vlhké ploše, resp. 
v poměrně širokém vlhkém pásu. (Tento 
koncept je protikladem poměrně rozšířené, 
avšak problematické hydrotechnické předsta-
vy o tom, že biotě bude za sucha pomoženo, 
pokud bude co nejdéle udržována souvislost 
povrchového průtoku soustředěným zaříznu-
tým korytem.) Tento koncept nabízí podmínky 
pro přežívání společným působením zejména 
těchto faktorů – které by měly být chráněny 
a podporovány:
• pro vodu propustné a pro živočichy pro-

stupné přirozené dno koryta – umožňuje 
dotovat koryto vodou z okolního zeminové-
ho prostředí a řada organismů přežije díky 
tomu, že se do něj zavrtá;

• přirozený povrch dna, vytvářený alespoň 
v dílčích pasážích štěrkem a kameny, vytvo-
ří členitou strukturu, bohatou na stanoviště 
a úkryty;

• dno koryta je členěno tůněmi, v nichž se 
udržuje voda ještě nějakou dobu po ztrátě 
souvislosti povrchového průtoku;

• další vlhké a stinné úkryty nabízejí pletence 
kořenů stromů, rostoucích přímo v břehové 
čáře;

• zastínění hladiny stromy břehových a do-
provodných porostů. 

16. Příznivé podmínky pro žádoucí 
změny kvality vody
Fyzikální, chemické a biologické procesy, 
které se mohou podílet na samočištění, resp. 
dočišťování vody v potocích a řekách, jsou 
rozmanité a komplikované. Brutální organické 
znečištění povrchových vod, jaké se běžně 
vyskytovalo ještě ve druhé polovině minulé-
ho století, dnes není obvyklým jevem a díky 
tomu zásadním limitujícím faktorem procesů 
samočištění nebývá obsah volného kyslíku ve 
vodě. Ve zde pojednávaných souvislostech lze 
uplatňovat názor, že intenzitu těchto procesů 
určují hlavně doba a intenzita kontaktu mezi 
znečištěnou vodou a „aktivním prostředím“ 
vodního toku. Aktivní prostředí lze vnímat 
v různých aspektech. Jde o biologicky aktivní 
omočený povrch koryta a podkorytí, ale také 
o hydraulickou členitost, vytvářející příle-
žitosti pro sedimentaci částic, pro míchání 
vody nebo pro přirozené doplňování volného 
kyslíku ze vzduchu do vody. 

Dobré podmínky pro samočištění tedy zře-
telně poskytuje přírodní vodní tok se svým 
přirozeně velkým prostorovým rozsahem, vel-
kou členitostí a relativně pomalým proběhem 
vody, zatímco vodní tok postižený obvyklou 
technickou úpravou funguje v těchto ohledech 
podstatně hůře. 

Ing. Tomáš Just
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Regionální pracoviště Střední Čechy

tomas.just@nature.cz

MULTIFUNKČNÍ 
ZAŘÍZENÍ

Jednotka pro kombinované předčištění 
odpadních vod od shrabků a písku
s možností provzdušňování a lapání tuků,
s kapacitou od 5 do 250 l/s. MZ_II_10 
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Běžná domovní čistírna STMH 
v uzavřeném vodním okruhu 
pro odchov rybí násady lososových ryb 
v systému bez filtrace a flotace
V roce 2008 byla firmou Hellstein vyprojektována a následně po-
stupně ve vlastní režii zprovozněna firemní pilotní polointenzivní 
linka odchovu pstruha duhového a sivena amerického na uzavřeném 
vodním okruhu s doplňováním chovné vody z vlastní studny. K ná-
vrhu nitrifikace produkce cca 0,5 t/r byly využity poznatky z provozu 
linky chovu teplomilných druhů rybího potěru, násady a tržní ryby 
na oteplené chovné vodě o výkonu 50 t/r. Vyhodnocení 1,5ročního 
provozu dané linky bylo prezentováno v časopise Fischer & Teichwirt 
11/1997. Zdroj tepla byl na této lince zajištěn přebytečnou párou 
z části technologie papírny. Obecný záměr v zimních měsících byl 
odchov vlastní násady, v letních odchov tržní ryby. Technologie byla 
navržena ve spolupráci s firmou Staehler z Niederzeuzheimu v Hesen-
sku. Firma byla zvolena s ohledem na dlouhodobou tradici a bohaté 
zkušenosti v oboru chovných technologií. Dalším požadavkem bylo 
prokázání hodnot stabilní dlouhodobé nitrifikace, stabilní nitrifikace 
s ohledem na využití technologie v  oblasti malých čistíren do 50 EO, 
(tab. 1) požadavku velice často kladeného ze strany státních orgánů 
na vsakování, resp. požadavku dobrých analýz na odtok do malých 
zarybněných vodotečí.

Hodnoty uvedené v tab. 1 nutno na chovné vodě obecně dosahovat 
dlouhodobě, bez provozních výkyvů a navíc bez servisních zásahů. 
Servisní zásahy podstatnou měrou ovlivní náklady a výnosy inves-
tora. Rovněž je nutno hodnoty analýz dosahovat stabilně s ohledem 
na krmný výkon a tudíž stabilní nitrifikační výkon čistícího stupně. 
Technologie, která umožní udržovat stabilní parametry chovné vody, 
umožní dosáhnout vysokých chovných výkonů. Cílem bylo ověřit 
odolnost systému proti vláknitému bytnění aktivovanému kalu, jež 
je velice častým doprovodným jevem nitrifikace, a to s ohledem na 

požadované nízké energetické náklady bez využití selektorů a kaskád 
v aktivaci. Záměrem rovněž bylo prokázat odolnost systému aktivace 
proti zanášení pevného nosiče biomasy přebytečným aktivovaným 
kalem, jež bývá velice často doprovodným jevem statických nosičů 
biomasy. Vzhledem ke zkušenostem z projekce rybochovů v Nieder-
zeuzheimu a Neidenu byly navrženy dvě linky.

Pro odchov tržní ryby byla zvolena venkovní linka opatřena běž-
nou malou čistírnou kombinované aktivace s nezanášeným nosičem 
biomasy a stabilní nitrifikací – technologie typu STMH10. Technologie 
čistírny je navržena v zapojení s chovnou betonovou jímkou objemu 
5,6 m3 a usazovací podélnou kalovou betonovou jímkou o objemu 3 m3 
v podzemním provedení. Pro odchov násady byla zvolena rovněž linka 
technologie STMH10 v zapojení s 3 ks kruhových plastových chov-
ných nádrží, každá o objemu 0,9 m3 a kalovou plastovou podélnou 
usazovací jímkou objemu 2 m3. Usazovací jímka je doplněna kruho-
vým vertikálním zahušťovacím barelem – zahušťovákem o objemu 
0,08 m3. Kalová voda ze zahušťováku je svedena zpět do usazovací 
jímky. Chovné nádrže jsou navíc opatřeny jemnobublinnou aerací. 
Linka je uvnitř zateplené a temperované budovy. Obě linky jsou 
napojeny na zdroj doplňkové vody z vlastní studny, venkovní linka 
rovněž na odtok dešťových vod ze sedlové střechy přilehlé budovy 
a přístřešku měření a regulace. Obě linky byly navrženy s ohledem na 
gravitační průtok bez suspendované složky biomasy v aktivaci čistírny.

Zdrojem rozpuštěného kyslíku jsou pouze vzduchová dmychadla. 
Koncentrace rozpuštěného kyslíku je dána stupněm nasycení dle 
aktuální teploty chovné vody. Množství kyslíku je dáno objemovým 
průtokem přes nitrifikační stupeň čistírny. Průtok je omezen usazo-
vacím výkonem usazovací nádrže před aktivací. Linky jsou vybaveny 
automatikou aerace, kalování, čidly a záložním zdrojem pro případ 
výpadku napětí napájení. Čidla jsou navrženy rovněž pro automatické 
doplňování chovné vody v případě poklesu hladiny chovné vody 
v systému od netěsností, kalování a odparu. Uspořádání obou linek 
a technické parametry nitrifikačního stupně umožnilo vynechání 
aplikace technologie sít, flotace i ultrafiltrace – membrán se všemi pro-
vozními obtížemi. Technologie byla primárně navržena na nitrifikační 
výkon podle krmného faktoru a požadovaného denního přírůstku. 
Vnos dusíku je dán především od stupně krmení, kdy 1 kg krmiva 
s 40 % surového proteinu obsahuje 64 g čistého dusíku. Z tohoto 
množství je cca 25 % vázáno svalovinou – rybím masem a cca 48 g 
tak musí být odstraněno čištěním chovné vody – viz tab. 2..

Produkce 500 kg/r při krmném faktoru 1,1 zatíží denním množstvím 
nitrifikační stupně obou linek ca 72 g N. Nitrifikační výkon je navržen 
se 100% rezervou s ohledem na možný pokles výkonu nitrifikace při 
teplotách pod 10 °C. Předpokladem stabilně nízkých hodnot NL je 
řádné kalování usazovací jímky a odtahu přebytečného množství NL 
ze dna zahušťováku k zálivce firemní zahrady. Fyzikálně-chemické 
parametry jsou uvedeny v tabulkách 3.1 až 3.3.

Spotřeba elektrické energie je dlouhodobě měřena a dosahuje bez 
temperování vnitřní linky ca 2,4 kWh/d pro každou linku. V případě 
temperování vnitřní linky na 8 oC je navýšena o cca 24 kWh/d.

Maximální okamžité množství ryb je dáno hodinovou potřebou 
rozpuštěného kyslíku cca 0,5 g na kg ryb v systému, doplňkovou aerací 
vnitřního rybochovu, koncentrací a objemovým průtokem chovné 
vody (viz tab. 4). Průtok je naopak omezen výkonem usazovací nádrže 
s ohledem na koncentraci NL v nátoku do chovných nádrží (obr. 1). 

Dosahované hodnoty chovné vody byly tak dobré, že umožnily 
rovněž odchov potěru a násad. Vysoká výkonová nitrifikační rezerva 
a stabilita procesu umožní v budoucnu nárazové navýšení zatížení. 
Typickým příkladem využití rezervy může být zajištění jarního objemu 
násad k obsádce venkovní linky nebo rybníku. Byla ověřena odolnost 
systému proti vláknitému bytnění aktivovaného kalu, jež je velice čas-

Potěr/násada (mg/l) Tržní ryba (mg/l)

BSB5 ≤ 5 ≤ 7

pH 6,5–7,5 6,5–7,5

NH4 ≤ 0,2 ≤ 0,5

NO2 ≤ 0,1 ≤ 0,2

NO3 ≤ 50 ≤ 200

NL ≤ 1 ≤ 2

Pc ≤ 1 ≤ 2

Čerstvá voda/d (%) ≤ 3 ≤ 5

Zatížení plochy bionosiče dusíkem [g N/m2.d] 2

Zatížení suspendované složky [g N/kg NL.d] 20

Koncentrace akt. Kalu v aktivaci [g NL/l] 0

Typ bionosiče [-] 2x ZR1,2x0,2

Plocha bionosiče [m2] 2x 36

Objem aktivace obou linek [m3] 2x 1

Nitrifikační výkon obou linek [g N/d] 2x 72

BSK5 [mg/l] ≤50

CHSK [mg/l] ≤185

NO3 [mg/l] ≤26

NH4 [mg/l] ≤0,2

NO2 [mg/l] ≤0,8

NL [mg/l] ≤12

Pc [mg/l] ≤8

BSK5 [mg/l] ≤ 5

pH [-] 6,8–7,0

O2 [mg/l] nasycení

Teplota [ C] 6–19

NH4 [mg/l] ≤ 0,3

NO2 [mg/l] ≤ 0,2

NL [mg/l] ≤ 0,5

Čerstvá voda ze studny/d [%] ≤ 3

Dusičnany [mg/l] ≤ 32

NO3 [mg/l] ≤ 8

O2 [mg/l] nasycení

Teplota [ C] 14

NH4 [mg/l] ≤ 0,08

NO2 [mg/l] ≤ 0,1

NL [mg/l] ≤ 0,1

Čerstvá voda ze studny/d [%] ≤ 3

Tab. 1. Požadované hodnoty průtoku na odtoku z biologického stup-
ně do chovných nádrží

Tab. 2. Navržené hodnoty technologického procesu čištění

Tab.  3.1. Měřené hodnoty kalové  vody  ze 
zahušťováku do usazování

Tab. 3.2. Měřené hodnoty chovné vody v ná-
toku do chovných nádrží

Tab. 3.3. Měřené hodnoty doplňkové  stud-
niční vody
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Předpoklad  
podle projektu

Dosažená 
hodnota od najetí

Obsádka obou linek [kg/m3] 16 10

Množství ryb v chovné vodě [kg] 100 60

Velikost násady/potěru [g/ks] 35–120 25–150

Velikost krmných granulí [mm] 1,5–4,5 1,5–4,5

Denní přírůstek [%] 1,5 1,2

Denní množství krmiva [kg] 2 0,7

Krmný koeficient [-] 1,33 1,0

Roční produkce [kg] 500 155

Tab. 4. Produkce obou linek bez přetížení během 1 roku

Obr. 1. Pohled na chovné nádrže vnitřní linky

tým doprovodným jevem stabilní nitrifikace. Po celou dobu provozu 
rovněž nebylo patrné jakékoliv zanášení nosiče biomasy přebytečným 
aktivovaným kalem a snižování jeho účinné plochy. Byla tak ověřena 
vysoká odolnost proti zanášení pevného nosiče přebytečným aktivo-
vaným kalem. Dlouhodobě nízký a stabilní elektrický příkon obou 
linek je vzhledem k sazbě elektroměru NN velice výhodný. K navýšení 
provozního zisku podle přání investora v budoucnu bude možno 
vnitřní linku doplnit o dohřev chovné vody a zateplení venkovní linky. 
Následný přechod na ušlechtilé teplomilné druhy ryb, např. úhoř, 
tilapie, lín apod., by mohl být provozně finančně zajímavý. Výsledná 
rentabilita vlastního kapitálu se odhaduje na 30 % p.a. a celková ren-
tabilita kapitálu ca 18 % p.a. Rovněž stabilní vysoké hodnoty výkonu 
stupně nitrifikace ověřily vhodnost aplikace systému kombinované 

aktivace STMH v oblasti malých čistíren odpadních vod s odtokem 
do malých zarybněných vodotečí a vsaků.
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SOUTĚŽ „VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVBA ROKU 2018“

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

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

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

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

B. Do soutěže mohou být přihlášeny vodohospodářské stavby 
nebo jejich ucelené části realizované na území České republiky, 
u kterých byl oznámen záměr o užívání dokončené stavby nebo 
u kterých byl vydán kolaudační souhlas, a to v období od 1. 1. 
2018 do 31. 12. 2018. 

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

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

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

D. Závaznou přihlášku do soutěže mohou podávat investoři vodo-
hospodářských staveb, firmy pověřené inženýrskou činností, 
zhotovitelé projektových, stavebních nebo technologických prací 
(dále jen navrhovatelé). Navrhovatelé podají závaznou přihlášku 
do soutěže v zapečetěné obálce s nadpisem „Vodohospodářská 
stavba roku 2017“ na adresu: Svaz vodního hospodářství, z.s., 
Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1, současně s dokladem 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Závaznou přihlášku včetně dokladů a vložného  
zašlete do 15. února 2019

Formulář závazné přihlášky a další podrobné instrukce pro po-
dání závazné přihlášky jsou zveřejněny na webových stránkách 
SVH ČR, z.s. a SOVAK, tj. www.svh.cz a www.sovak.cz. Další bližší 
informace a podrobnosti k vyhlášení soutěže poskytne sekretariát 
SVH ČR, z.s., tel. 257325494 nebo na adrese info@svh.cz.

Mediálními partnery soutěže jsou časopisy Vodní hospodářství 
a SOVAK.
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Ideocon CzWA
Po roce se opět na tři desítky zástupců odborných skupin a výboru 
Asociace pro vodu ČR sešli na ideovém setkání, pro které se ujalo 
pojmenování Ideocon. Zatímco na Comic con jezdí fanoušci komiksů, 
na náš asociační Ideocon jezdí hledat a vyměňovat si nápady fanoušci 
vody. Po úspěšném prvním ročníku se akce vrátila do Nového Města 
na Moravě, tentokrát v termínu 25.–26. 9. 2018.

Hlavní náplní programu bylo navázat na diskuse z loňského roku, 
a to v jak v obecné rovině fungování Asociace, tak i v odborných okru-
zích. Dalším důležitým tématem byla příprava bienální konference 
VODA 2019.

Také letos byla účast velmi dobrá a pestrá, většina skupin vyslala své 
zástupce, nechyběli členové výboru a pozvaní hosté. Hned v úvodním 
jednání, kdy mělo dojít na hodnocení toho, co z cílů nebo nápadů se 
od loňského roku podařilo realizovat nebo alespoň zahájit, se rozvi-

nula diskuse o tom, že by řadoví členové Asociace měli rádi více in-
formací o činnosti Asociace. Byla slyšet oprávněná kritika webových 
stránek, které neumožňují rychlou a jednoduchou editaci. Některé 
odborné skupiny prakticky vůbec nekomunikují uvnitř skupiny, také 
výstupy ze skupin směrem k výboru a zbytku členské základny jsou 
ojedinělé a omezují se prakticky na každoroční stručný text do výroční 
zprávy. Jaké formy výměny informací by byly pro Asociaci vhodné? 
Měla by to být forma papírová, např. v Listech CzWA ve Vodním hos-
podářství? Měl by to být elektronický newsletter rozesílaný mailem? 
Má smysl zkoušet kanály sociálních médií? To jsou otázky, které si 
musí položit výbor a vedoucí OS a nad způsobem komunikace ve stále 
se rozšiřující asociaci se zamyslet.

Z další diskuze již ale plynuly vesměs pozitivní závěry. Asociaci se 
podařilo od minulého setkání navázat úzkou odbornou spolupráci 
se  sdružením SOVAK.V současné době se formují společné skupi-
ny na právní problematiku. Asociace měla možnost podílet se na 
připomínkování významných právních předpisů jako vodní zákon, 
zákon o veřejném zdraví a příslušné vyhlášky. I v letošním roce zaslali 
zástupci Asociace podněty k benchmarkingu vlastnických a provo-
zovatelských subjektů, zpracovávaný ministerstvem zemědělství. 
Pokračuje spolupráce se SFŽP a URBIS, podařilo se i proniknout do 
médií jako Český rozhlas nebo DVTV.

Je zřejmé, že po loňské debatě se řada výstupů připravovala cíleně 
a sleduje dlouhodobý záběr Asociace. Je to ale velmi náročné, proto-
že se tomu věnuje úzká skupina členů bez řádného zázemí. Opět se 
tedy vynořila otázka, zda není vhodná doba na posílení sekretariátu 
o místo stálého odborného pracovníka, který by mimo jiné zajistil 
i mediální podkladový servis pro asociační účely.

Co se týče odborných témat, zůstaly otevřené stejné okruhy jako 
loni. Po krátké diskusi se účastníci shodli na tom, že se pokusí včlenit 
zajímavé téma, kterým je vodní hospodářství v malých obcích. Je zřej-
mé, že se malé obce potýkají s řadou problémů, které jsou specifické 
a rozdílné od velkých provozů. Pokud bude zájem se tématem zabývat 
samostatně, bude jistě účelné otevřít mu samostatný tematický okruh.

K odborné části Ideoconu se vrátíme v příštích Listech.

Jiří PaulÚčastníci, kteří vytrvali až do úplného závěru

20 rokov AČE SR
Oslavy narodenín bývajú vždy príležitosťou obzrieť sa do minulosti, 
zavolať si pár blízkych a pospomínať s nimi na časy minulé. A taká 
bola aj oslava pri príležitosti 20. výročia založenia Asociácie čis-
tiarenských expertov Slovenskej republiky (AČE SR). Mladý človek 
v dvadsiatke skôr ešte balancuje ako bilancuje, ale pri organizáciách 
ako je AČE SR, to už je čas na oslavy. Neoslavovali sme ani desiatku, 
ani pätnástku, tak sme si povedali, že nech tá dvacka už stojí za to...

No a keďže (skoro) všetky vyčistené odpadové vody na Slovensku 
nakoniec dotečú do Dunaja, tak sme sa rozhodli, že plavba po naj-
väčšom slovenskom recipiente (takto asi ešte nikto Dunaj nenazval) 
by mohla byť štýlová. Loď Martin v slávnostnom šate, členovia AČE 
v dobrej nálade a slnečné počasie ideálne na plavbu boli výborným 
predpokladom pre úspešnú oslavu. 

Takmer 70 ľudí na palube sprevádzaných sláčikovým Laugaricio 
kvartetom vyplávalo na štvorhodinovú plavbu „hore-dole“ Dunajom. 
Hneď na začiatku plavby sme si (ako na každej oslave) splnili povin-
nosť a pospomínali na naše začiatky, ako sa pár nadšencov v roku 
1998 stretlo a po vzore AČE ČR založilo slovenskú AČE. Nostalgicky, 

ale s hrdosťou na to pospomínal prvý predseda AČE SR prof. Milo-
slav Drtil, zhodnotil (vodnú) stopu, ktorú AČE zanechala za sebou 
v slovenských odpadových vodách. Pospomínali sme spolu na prvé 
konferencie pod hlavičkou AČE, semináre na AQUA v Trenčíne, na 
časy tvorby novej vodnej legislatívy, pri ktorej členovia AČE aktívne 
participovali, na exkurzie a na mnohé iné aktivity. 

Pohľad na hrad Devín z rakúskej strany
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K oslavám patria aj dary a preto súčasný predseda AČE SR prof. 
Igor Bodík odovzdal vkusné umelecké pamiatky členom Asociácie, 
ktorí stáli pri jej zrode, pomáhali ju rozbiehať a pričinili sa o jej dobré 
meno. Náš najstarší a čestný člen doc. Ľubomír Hyánek si tiež krátko 
zaspomínal na staré časy čistiarenstva a poprial nám „mladým“ do-
statok chuti a energie do ďalších rokov. 

Ako býva zvykom na takých oslavách, prišla aj rodina z Čiech – 
o päť rokov staršia sestra, ktorá si po sobáši zmenila meno na Asociace 
pro vodu České republiky (CzWA). Bola našim vzorom, pomáhala 
nám pri prvých krokoch. Hlavne jej krstní otcovia prof. Jiří Wanner, 
Ing. Oldřich Šamal, ale aj mnoho českých kolegov bolo aktívnych 
pri kreovaní AČE SR a dodnes je naša vzájomná spolupráca doslova 

rodinná. Súčasný predseda CzWA doc. Stránský poprial sesterskej 
asociácii ďalšie úspešné roky činnosti.

Oficiálna časť plavby sa skončila niekde pod Devínom, no a potom 
sa už iba jedlo, pilo, diskutovalo a užívali sme si príjemnú plavbu a po-
čúvali pekné skladby kvarteta (boli štyria...). Mnohí z nás absolvovali 
plavbu po Dunaji až do Hainburgu prvýkrát a bolo čo obdivovať, a aj 
plavba popod bratislavské mosty mala svoje čaro. (Vraj) veľmi vydare-
ná akcia sa skončila úspešným pristávacím manévrom v bratislavskom 
prístave so želaním ďalších úspešných rokov činnosti AČE SR. 

prof. Ing. Igor Bodík, PhD., predseda AČE SR
igor.bodik@stuba.sk

Konference MĚSTSKÉ VODY –  
URBAN WATER 2018
Pod záštitou Jihomoravského kraje, odborné skupiny „Odvodnění ur-
banizovaných území CZWA“ a výzkumného centra AdMaS pořádala 
fa ARDEC s.r.o. ve dnech 4.–5. října 2018 ve Velkých Bílovicích  již 
XVIII. ročník konference „MĚSTSKÉ VODY – URBAN WATER“. Me-
diálním partnerem konference je časopis VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
a internetový portál VODOVOD INFO.

Partnery konference byly firmy ACO Stavební prvky, AQUA PRO-
CON s.r.o., AQUATIS a.s., COMAC CAL s.r.o., DHI a.s., ENVI-PUR 
s.r.o., HUBER CS, spol. s r.o., KUNST s.r.o., Pipelife Czech s.r.o., PRE-
FA Brno a.s., REKUPER Sychrov s.r.o., VAG s.r.o., VODA CZ s.r.o., 
VOGELSANG CZ s.r.o.

V přilehlých prostorách probíhala doprovodná výstava, kde vysta-
vovaly kromě partnerů konference také firmy AVK VOD-KA a.s., DISA 
s.r.o., EUTIT s.r.o., GEREX s.r.o., GE-TRA s.r.o., KASI s.r.o., Prostředí 
a fluidní technika s.r.o., SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o., Tra-Sig-Ma 
s.r.o. a firma WAVIN Ekoplastik s.r.o. Na volné ploše vystavovala firma 
VOGELSANG kombinaci čerpadel a rozmělňovačů své firmy, které si 
poradí i s takovým materiálem, jako jsou vlhčené ubrousky.

Konference Městské vody 2018 si tradičně zachovala vysokou úroveň 
příspěvků. Program konference byl rozdělen do čtyř bloků. Celkem 
bylo předneseno 30 příspěvků, 

Konferenci zahájil za programový výbor Petr Hlavínek, který přivítal 
účastníky a poděkoval partnerům konference za podporu, bez které 
by nebylo možno konferenci a tradiční společenský večer na zámku 
Lednice uspořádat na tak vysoké úrovni. Vyzdvihl práci programového 
výboru, kterému se podařilo sestavit zajímavý program reflektující  

současné problémy vodního hospodářství měst a obcí. Za skupinu 
odvodnění urbanizovaných území přivítala účastníky Ivana Kabelková.

Odborný blok byl zahájen příspěvkem Ivany Vráblíkové ze SFŽP 
ČR „Podpora ČOV a kanalizací“, který se zaměřil na vyhodnocení 
Operačního programu životní prostředí 2014–2020 a výhled na další 
období. Velkou pozornost vzbudil příspěvek, který přednesl Ivo Marcin 
z oddělení pro řízení Norských fondů, který se zaměřil na inovativní 
projekty v oblasti vodního hospodářství. S poslední přednáškou v tom-
to bloku vystoupil Ondřej Dušek, který se soustředil na vodohospodář-
ské projekty podporované EIB v balkánských zemích. Kromě přehledů 
projektů se zaměřil na praktické zkušenosti s projektovou přípravou, 
soutěžemi, realizací a provozem. 

Po přestávce na kávu a občerstvení, která poskytla příležitost k řadě 
neformálních diskusí, a návštěvě vystavovatelských firem, vystoupil 
Evžen Zeman s příspěvkem VODA 4.0 – vize uplatnění hydroinforma-
tiky v praxi vodohospodářů 21. století, kde zhodnotil současný stav 
a doporučil mimo jiné zrychlit digitalizaci a aplikaci internetu věcí. 
Příspěvek kolektivu autorů Jitka Puttnerová, Milan Suchánek, Karolína 
Koutníková, Dana Mičínová, Vlastimil Kolečkář, Ondřej Pavlik „Správa 
generelu odvodnění města Brna“, který byl zaměřen na ojedinělý pro-
jekt na území České republiky, přednesl Milan Suchánek. Město Brno 
má díky rozhodnutí investovat do tohoto projektu dostupné aktuální, 
relevantní a koncepční technické podklady pro proces rozhodování 
o rozvoji města i pro investice spojené s kanalizační sítí a ochranou 
recipientů. Posledním příspěvkem v této sekci byl příspěvek „Měst-
ské stavební standardy – cesta k modrozelené infrastruktuře“, který 
přednesl Jiří Vítek.

Odpolední sekce ve velkém sále byla věnována velmi aktuální 
problematice nakládání s čistírenskými kaly ve světle současné 
i připravované legislativy Evropské unie. S prvním příspěvkem 

Predseda CzWA pri preberaní ceny AČE SR

Bývalý predseda AČE SR prof. Drtil pri  slávnostnom príhovore, 
v pozadí súčasný predseda prof. Bodík

Na lodi je dobrá nálada...

Prvý člen AČE SR doc. Hyánek aj v pokročilom veku stále s veselou 
mysľou
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„Hydrolýza kalu – součást strategie Waste to Energy“ vystoupil Mi-
roslav Kos. Druhý příspěvek „Rekonstrukce kalového hospodářství 
ČOV Brno-Modřice“, který přednesl Miroslav Klos, představil projekt 
kalového hospodářství využívající termickou hydrolýzu jako proces 
pro zpracování kalů a popsal proces přípravy, hodnocení a ověření 
této významné investice. Karel Hartig nás ve svém příspěvku „Úskalí 
materiálové a energetické bilance kalového hospodářství ČOV“ pro-
vedl chybami při bilancování procesu, nesrovnalostech ve výpočtech 
hmotové a energetické bilance na čistírnách odpadních vod. Příspěvek 
„Variantní řešení sušáren s následným termickým zpracováním vysu-
šeného kalu“ autorů Boris Doskočil, Jan Ševčík, Jakub Raček, Tomáš 
Chorazy, Petr Hlavínek, který představil možné koncepce řešení pro 
velikostní kategorii 15 až 30 tisíc ekvivalentních obyvatel, 30 až 50 
tisíc ekvivalentních obyvatel a nad 50 000 ekvivalentních obyvatel, 
přednesl Jan Ševčík. Posledním příspěvkem před přestávkou byl 
příspěvek kolektivu autorů Jakub Raček, Jan Ševčík, Tomáš Chorazy, 
Jiří Kučerík, Petr Hlavínek „Biochar jako produkt mikrovlnné pyrolýzy 
čistírenských kalů“, který se zaměřil na fixaci těžkých kovů v biocha-
ru, obsah/odstranění organických polutantů, specifický povrch, obsah 
dusíku, fosforu, celkového organického uhlíku, sledování pH a dalších 
parametrů podle příslušných právních předpisů.

Po přestávce na kávu, která byla opět věnována návštěvám vysta-
vujících a partnerských firem, vystoupil Aleš Jakubík s příspěvkem 
„Sanace kanalizačních objektů s využitím čedičových prvků se zvý-
šenou ochranou proti účinkům biogenní koroze“ kolektivu autorů 
Aleš Jakubík, Robert Kostolány, Wojciech Kozłowski. Jaroslav Slavíček 
přednesl příspěvek „Rychlost proudění pracovního média v praxi zpět-
ných armatur v technologiích úpravy odpadních vod“a Jitka Zbořilová 
prezentovala příspěvek „Obloukové betonové trouby“ kolektivu autorů 
Jitka Zbořilová, Pavel Louda, Jakub Venclovský. Příspěvek „Využití 
mechanického mělnění ve stokových sítích“ přednesl Jan Stejskal 
a „Investiční a provozní výhody realizovaných litinových kanalizač-
ních stok a potrubí“ Juraj Barborik.

Odpolední sekce v malém sále byla věnována velmi aktuální proble-
matice hospodaření s dešťovými vodami a kapacita malého sálu byla 
díky velkému zájmu delegátů konference značně překročena. První 
příspěvek „Motivace pro realizaci HDV opatření při zpoplatnění srážko-
vých vod a odlehčených vod“ autorů Ivany Kabelkové a Davida Strán-
ského zhodnotil současnou podobu regulace nakládání se srážkovými 
vodami v obcích v ČR, se závěrem, že zpoplatnění srážkového odtoku 
odváděného do kanalizace při zrušení veškerých výjimek a zpoplatnění 
přepadů z odlehčovacích komor podpoří hospodaření se srážkovými 
vodami v obcích. Příspěvek „Potenciál akumulace a užívání srážkových 
vod ve školách v Praze 4“ autorů Davida Stránského a Ivany Kabelkové 
představil případovou studii potenciálu využívání dešťových vod na 
školních pozemcích Městské části Prahy 4. Příspěvek autorů Zuzana 
Poórova, Zuzana Vranayova „Účinky zelené infrastruktury pro uživate-
le budovy“, který přednesla Zuzana Poórová, se zaměřil na aktuální vý-
zkum zelených stěn a jejich vliv na vnitřní prostředí. Příspěvek „Návrh 
odkanalizování aglomerace „Čierna Lehota – Slavošovce – Rochovce 
a výběr optimální varianty“ kolektivu autorů Adam Repel, Martina 
Zeleňáková, Zuzana Vranayová, Lenka Findoráková, který přednesl 
Adam Repel, se zaměřil na vyhodnocení variantního řešení metodou 
multikriteriální analýzy. Příspěvek „Provozní zkušenosti s oddílnou 
stokovou soustavou“ kolektivu autorů Martin Lysák, Vladimír Habr 
přednesl Vladimír Habr, který shrnul provozní poznatky a zkušenosti, 
které by měly vést k zamyšlení při návrhu stokové soustavy.

Po přestávce na kávu prezentoval Jan Hartig příspěvek kolektivu 
autorů Jan Hartig, Andrea Holanová, Jakub Hejnic, Tomáš Hrubý, 
Milan Lánský, Petr Sýkora „Provozní zkušenosti s havarijním monito-
ringem přítoku odpadních vod na ÚČOV Praha“, který hodnotil dva 
roky používání online monitoringu. Stanislav Malaník v příspěvku 
„Tlaková kanalizace od návrhu k realizaci“ se zamýšlel nad výhodami 
a nevýhodami tlakové kanalizace a prezentoval případové studie ze 
Slovenska. Příspěvek „Testování filtračních náplní pro eliminaci H2S 
v kanalizaci“ autorů Petr Hluštík a Jiří Novotný se zabýval problema-
tikou odstranění zápachu vznikajícího v kanalizačních předávacích 
šachtách. Obdobnou problematiku řešil i následující článek „Eliminace 
zápachu ze stok – provozní zkušenosti“ autorů Ivo Korytář a Petr Hluš-
tík. Příspěvek „Analýza a návrh zpracovaní dat pro environmentální 
zhodnoceni dopadů čistírny odpadních vod“ kolektivu autorů Mária 
Dubcová, Réka Csicsaiová, Ivona Škultétyová, který přednesla Mária 
Dubcová, se zabýval využitím LCA metody pro čistírny odpadních vod. 

Páteční dopolední sekce ve velkém sále byla zahájena trojicí příspěv-
ků, které uvedl Richard Kuk. První příspěvek „Experimentální stano-

vení hltnosti typických uličních vpustí na nakloněné vozovce“ autorů 
Vojtěch Bareš, Tomáš Picek, který přednesl Vojtěch Bareš, se zabýval 
vyhodnocením měření pro různé typy kanalizačních mříží. Příspěvek 
„Nátoky dešťových vod do tunelového komplexu BLANKA – analýza 
současného stavu“ kolektivu autorů David Hrabák, Michal Korytář, 
Vít Kučera představil detailní posouzení současného stavu odvodnění 
jednotlivých lokalit, které mohou mít vliv na nátok dešťových vod do 
tunelového komplexu Blanka. Příspěvek „Návrh opatřeni pro eliminaci 
vlivu extrémních dešťů na funkci tunelového komplexu Blanka“ kolek-
tivu autorů Richard Kuk, Tomáš Metelka, Tomáš Matějka, který společně 
přednesli Richard Kuk i Tomáš Metelka, představil návrh ochranných 
opatření, jejich zapracování do simulačního modelu, optimalizace 
a úprava opatření v simulačním modelu a návrh technických opatření 
dle výsledků simulačního modelu. Vojtěch Bareš v příspěvku „Validace 
srážkových dat z mikrovlnných spojů pro potřeby městské hydrologie: 
výsledky z pilotních lokalit“ kolektivu autorů Vojtěch Bareš, Martin 
Fencl, David Stránský, Jaroslav Pastorek představil pilotní studie řešící 
využití mikrovlnných spojů v městském povodí. Jaroslav Raclavský 
přednesl příspěvek „Monitoring kanalizační sítě města Znojma“ autorů 
Jaroslav Raclavský, Zdeněk Jaroš, který představil výsledky monitoringu 
a hodnocení stavebně technického stavu stokové sítě centrem AdMaS. 
Poslední příspěvek „Návrh opatření na redukci dešťových vod v jednot-
né stokové síti autorů Réka Csicsaiová, Mária Dubcová, Štefan Stanko, 
který přednesla Réka Csicsaiová, nám představil návrh vsakovacích rýh 
pro budovu střední odborné školy obchodu a služeb v Galantě.

Sborník z konference je možné si objednat na www.ardec.cz.
První den konference byl zakončen společenským večerem v jíz-

dárně státního zámku Lednice. Společenský večer poskytl prostor pro 
řadu neformálních diskusí i získání osobních kontaktů mezi účastní-
ky konference. K poslechu hrála cimbálová hudba Břeclavanka. Pro 
účastníky byla přichystána ochutnávka moravských vín ze špičkových 
vinařství „Vinařství Stanislav Mádl“, „Vinařství Kovács“,  „Vinařství 
Josef Dufek“ a „Vinařství Vajbar“. Program společenského večera byl 
doplněn o  vystoupení skupiny Glitter Stars ze Slavkova u Brna, která 
patří mezi špičku naší republiky. Vždyť jsou také vícenásobní Mistři ČR 
a vícemistři Evropy. V rámci dvou vstupů předvedli velice nápaditou 
a na gymnastické prvky bohatou a náročnou sestavu, kterou většina 
přihlížejících sledovala se zatajeným dechem. Jejich vystoupení bylo 
bezesporu jedním z vrcholů večera. Děvčata a chlapci i s jejich tre-
nérkou Renatou Macharovou si zaslouží pochvalu a uznání. Bohaté 
občerstvení zajišťovala cateringová firma Royal Party servis s.r.o, která 
nám připravila vynikající raut, který byl k dispozici až do ukončení 
společenského večera.

Osmnáctý ročník konference potvrdil, že konference „MĚSTSKÉ 
VODY – URBAN WATER“ si zachovává přízeň účastníků, o čemž 
svědčí velmi aktivní účast více než 320 delegátů z výzkumných ústavů 
a vysokých škol, projekčních i dodavatelských firem, provozovatelů 
kanalizací i zástupců obecních zastupitelstev, ČIŽP apod. Všem zú-
častněným pořádající firma ARDEC, s.r.o., velmi děkuje za přízeň. 
Výběr fotografií přibližující atmosféru konference, přednáškového 
sálu, výstavního sálu i společenského večera s bohatým kulturním 
programem je možno nalézt na barevné dvojstraně uvnitř tohoto čísla, 
galerie fotografií je také umístěna na stránce http://mestskevody.ardec.
cz/ a facebooku Městské vody.

Přípravy XIX. ročníku konference a výstavy „MĚSTSKÉ VODY – UR-
BAN WAER“, která se bude konat 3. a 4. října 2019, již byly zahájeny. 
Programový výbor konference bude pracovat ve složení Zdeněk Dufek, 
Petr Hlavínek, Vladimír Habr, Petr Hluštík, Ivana Kabelková, Richard 
Kuk, Aleš Mucha, Karel Pryl a Petr Sýkora. Konference „Městské vody 
2019“ bude tradičně zaměřena na vodní hospodářství v roce 2019, 
vodní zdroje, zajištění potřeby vody z alternativních zdrojů, koncepci 
řešení městského odvodnění, městské vodní toky, protipovodňovou 
ochranu ve vztahu k městskému odvodnění, progresivní technologie 
čištění odpadních vod, technologické procesy ČOV a zkušenosti z re-
alizace staveb městského odvodnění.

Společenský večer se bude konat opět v atraktivním prostředí zámku 
Lednice. Velkou pozornost věnujeme opět výběru špičkových vinař-
ství stejně jako přípravě společenského programu konference. Další 
informace je možno získat na stránce http://mestskevody.ardec.cz/ 
nebo na FACEBOOKU Městské vody. Těšíme se na setkání ve Velkých 
Bílovicích na konferenci „MĚSTSKÉ VODY – URBAN WATER 2019“ 
ve dnech 3.–4. října 2019.

Obrazový doprovod z konference je na stranách 18–19.

Petr Hlavínek
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Seminář ČOV v horách 2018 –  
Orlické hory

Sice spíše menší, ale již tradiční seminář se v letošním roce ko-
nal tradičně v horském prostředí, ale poprvé v Orlických horách. 
Tentokráte pod záštitou AOPK ČR, Správa CHKO Orlické hory. Po 
oficiálním zahájení se bez dlouhého úvodu ujal slova právě zástupce 
Chráněné krajinné oblasti Orlické hory. Mgr. Martin Čapek představil 
CHKO a funkci správy parku. Z jeho přednášky vyplývá, že jednou 
z nejdůležitějších funkcí je biodiversita, a to i v oblasti vodního 
prostředí. V jejím zájmu je realizována i celá řada úspěšných 
investičních opatření – průchodnost toků, obnova mokřadů, řada 
revitalizací a renaturalizací vodních toků, revitalizace mokřadů 
a rašelinišť, budování rybích přechodů, obnova tůní a revitalizace 
malých vodních nádrží a v neposlední řadě čištění odpadních vod, 
včetně kontroly zimní chemické údržby, odběry podzemních vod 
apod. Co se týká ochrany povrchových vod a povolování nakládání 
s vodami, tak z pohledu CHKO není uplatňován žádný speciální 
přístup, nejsou kladeny vyšší požadavky na kvalitu vypouštěné 
odpadní vody – správce CHKO vychází z platné legislativy a řeší 
obvyklé problémy, kterým je časová náročnost a termíny pro zpraco-
vání vyjádření. Všichni zúčastnění při výčtu činností CHKO v oblasti 
vodního hospodářství jen museli krčit souhlasně rameny, že není 
možné provádět zároveň kontrolu např. realizovaných čistíren, 
případně podávat zpětnou vazbu projektantům nebo Odboru 
životního prostředí při stavebním úřadu.

Navazující přednášky Ing. Karla Plotěného a RNDr. Svatopluka 
Šedy obsahovaly stejnou výzvu – k řešení odvádění odpadních vod 
v horských a venkovských oblastech se nedá obecně přistupovat 
unifikovaně. RNDr. Šeda v přednášce ukázal, jak může vypadat 
skladba podzemí, a jak by mělo vypadat rozhodnutí hydrogeologa 
v závislosti na místních podmínkách. Je zřejmé, že jsou lokality, kde 
zasakování by dokonce mělo být upřednostněno (z důvodu minimál-
ního rizika i v případě, že čistírna odpadních vod „nefunguje vždy na 
100 %“) a naopak jsou lokality, kde by měl být důsledně dodržován 

zákaz vypouštění do vod podzemních. Zjednodušeně řečeno, k nad-
zemním i podzemním vodám je třeba přistupovat individuálně, je 
třeba přihlížet k zachování stávajících zásob, k předpokládanému 
potenciálnímu využití, k bilanci podzemní vs. vsakované vody, k bi-
lanční rovnici (množství a koncentrace), pohybu proudů podzemní 
vody saturovaným prostředím, k samočisticí schopnosti filtračního 
prostředí (zóna aerace) a na základě pečlivého uvážení vybrat tu nej-
výhodnější variantu bez ohledu na to, jestli to „vyhrají“ podzemní, 
nebo povrchové vody. Důležité je, aby bylo vybráno optimální řešení 
z celkového pohledu (např. kombinace udržitelnosti, ekonomiky, 
provozní náročnosti, uhlíkové stopy, složitosti, charakteru reliéfu 
i podloží). Nereálné požadavky správců vodních toků jsou v praxi 
často obcházeny – důležitá je tedy z hlediska konečného výsledku 
reálnost požadavků, i když se může v praktické situaci stát, že se 
jedná o rozhodování o menším či větším zlu.

Obdobně vyzněla i přednáška Ing. Karla Plotěného – venkovské ob-
lasti jsou natolik různorodé, že při hodnocení je třeba pracovat s více 
variantami a tyto varianty posoudit multikriteriálně, jako jednotící 
prvek by pak měla být brána například udržitelnost, případně by 
se při tom daly aplikovat další postupy jako LCA. Nejméně vhodná 
mohou být systémová rozhodnutí, která nejsou pojata komplexně 
a v důsledku řeší jeden problém na úkor vzniku jiných. Dobře je to 
vidět na příkladu rozhodování se mezi jímkami na vyvážení a jiným 
řešením. Jsou lokality, kde jímky budou mít své opodstatnění i nově 
realizované jímky na vyvážení – např. velice zřídka obývaná malá 
chata, případně objekt v pásmu ochrany podzemních vod. Na druhé 
straně u spousty lokalit bude upřednostnění jímek z hlediska udr-
žitelnosti environmentálního dopadu mnohem horší řešení – i při 
opomenutí ekonomického aspektu zůstává často za vyvážením jímky 
vysoká uhlíková stopa, daná provozem fekálního vozu. Dokonce 
je možné analýzou LCA dokázat, že ve většině případů dojde při 
vyvážení jímek k celkovému zhoršení vlivu na životní prostředí.

Zajímavá byla přednáška Ing. Markéty Vackové, která posoudila 
variantní řešení odvádění srážkových a odpadních vod několika 
vybraných obcí do 500 EO – srovnávala různá technologická řešení 
a jejich environmentální srovnání, tj. dopad na životní prostředí. 
Zajímavé byly výsledky ukazující, že u některých obcí vychází lépe 
centrální řešení a u jiných decentrální, ale ještě důležitější byla 
diskuse nad potřebou vytvoření kontrolního mechanismu, který by 
zabezpečil to, aby decentrální řešení bylo správně provozováno. 
Diskutováno bylo hned několik možností: trvalý dozor, revize ČOV 
(obdoba revize komínů anebo technických kontrol u automobilů). 
Přinejmenším je jednou z příčin kritizovaného stavu nekonání 
vodoprávních úřadů – benevolentní přístup, nebo vytíženost? Jako 
jedna z možností zlepšení bylo zmíněno vytvoření aplikace, kde by 
byly zaznamenávány povolené domovní čistírny a na nich provede-
né kontroly (například i přímo pracovníky OZO), tím by nenarostla 
administrativa, ale zvětšil by se přehled a akčnost úřadů. Jako námět 
pro budoucí činnost OS-ČAO se jedná o skvělý motiv, za který může 
OS-ČAO poděkovat diskusnímu fóru.

Tradičně byly na semináři zmíněny vegetační čistírny (Ing. Mi-
chal Kriška) – a to ve vertikálním (rakouském) provedení, které je 
mnohem efektivnější co se týká parametrů čištění, ověřené a v pa-
sivním standardu. Ukázkou byla předvedená čistírna, založená na 
extrémním požadavku na kvalitu vyčištěné vody. Umístěním dvou 

Šerlišský mlýn

Seminář – přednáška o CHKO Odborná exkurze na ČOV
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vertikálních filtrů za sebou je možné dosahovat kvalitně vyčištěné 
vody, která se dosahovanými koncentracemi zbytkového znečištění 
a procentuálními účinnostmi blíží odtokovým parametrům z mem-
bránové čistírny. Rozdílem je pasivní provoz – v ideálním případě 
bez elektřiny a s minimálními provozními náklady.Diskuse ukázala, 
že odborná veřejnost na čistírny typu „kořenová“, extenzivní, pří-
rodní nebo jakkoli jinak pojmenovaná, mění názor a technologie 
není odepsaná – ba naopak. Jen je potřeba návrhem čistírny pověřit 
zkušené odborníky a při provozování se netvářit, že „ono to funguje 
úplně samo“. 

Jako další přednášející vystoupil Ing. Miloš Machút, který přednesl 
zkušenosti s provozováním dvou horských čistíren odpadních vod. 
Jako první byla představena čistírna, vypouštějící vyčištěné odpadní 
vody vsakem do podloží, druhá čistírna, s výrazným rozkolísáním 
provozu, vypouští vodu do povrchového toku. Poukázáno bylo na 
největší provozní nedostatky, nejčastější problémy a naopak vyzved-
nuty byly největší výhody obou řešení.

Mezi méně tradiční přednášky patřila prezentace Ing. Soni 
Jonášové, která představila Green Deals aneb zelené dohody a jejich 
přínos pro ČR. Pro ukázky nevšedních a na první pohled složitých 
rozhodnutí se sice muselo směřovat více do zahraničí (Holandsko), 
ale reálné ukázky máme k dispozici už i v České republice – např. 
projekty typu ekoinovace apod. Byl představen projekt „green deal“. 
Jde o dohodu mezi průmyslem, vládou a dalšími zahrnutými strana-
mi. Služba byla představena jako postup pro prosazení nevšedního, 
ale efektivního a environmentálního řešení, které je ve výsledku 
velice prospěšné pro všechny strany. V souvislosti s čištěním od-
padních vod byl uveden příklad Čištění odpadních vod udržitelnou 
technologií za produkce energie – při zapojení 12 projektových 
partnerů. Výsledkem práce byla v tomto případě úprava regulací, 
legislativy, podpora výzkumných projektů apod. 

Jako poslední přednášející vystoupila Ing. Ladislava Matějů, která 
se zabývá problematikou využití vyčištěných odpadních vod. Mezi 
jedny z nejdůležitějších závěrů, které si můžou projektanti z před-
nášky odnést, je zásadní rozdíl z pohledu hygienika – jestli se vyčiš-
těnou odpadní vodou zavlažuje přímo do kořenové zóny (kapkovou 
závlahou), nebo se jedná o závlahu postřikem. Ukázány byly možnosti 
dezinfekce, jejich výhody a nevýhody, provozní komplikace apod. 
Závěr: Cílem semináře bylo ukázat na různorodost venkovských 

oblastí z hlediska hydrogeologického (zásoby a pohyb podzemní 
vody), z hlediska zemědělského a jiného využití (rekreace, zásoby 

vody) a tím pádem i na potřebu přistupovat k jednotlivým územím 
individuálně (jak v rámci územního plánu, tak i při řešení jednotli-
vých staveb). Samozřejmostí by mělo být zpracování variant a jejich 
posouzení nejen z hlediska emisí, ale i celkového vlivu na životní 
prostředí, z hlediska ekonomického a sociálního (komplexně pojatá 
udržitelnost). K tomu je třeba mít legislativu, která tuto různorodost 
bude schopná regulovat (včetně lidského faktoru), nástroje pro po-
volování individuálních řešení (např. zelené dohody), technologie 
reagující na požadavky v duchu udržitelnosti (např. i extenzivní 
řešení) a kontrolní mechanismy, které budou schopny „reálně“ 
monitorovat a vyhodnocovat realizované varianty.   

Další konkrétní návrhy na zlepšení stavu kolem decentrálu – 
aplikace, ve které by se vedly záznamy o povolených domovních 
čistírnách, lepší ochrana spotřebitele tím, že by u „zkoušky typu“ 
byla zveřejněna i náročnost na obsluhu. 

Další termín pro seminář Čištění odpadních vod v horách, který 
se bude konat i v roce 2019, je 30.–31. 5. 2018 v horském prostředí 
Bílých Karpat, kde předpokládáme zapojení slovenské strany.

Za OS-ČAO
Karel Plotěný a Michal Kriška
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