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V minulém čísle…

…jsem začal vzpomínat na léta cca 1992 až 1995, kdy nebylo jisté, 
zda Vodní hospodářství nezanikne. Vzpomněl jsem tehdejšího tech-
nického ředitele Povodí Ohře, pana Václava Pondělíčka, který tenkrát 
slíbil, že „s tím zkusí něco udělat“. Dokonce jednou z variant bylo, že 
časopis dostane do vínku nějakou malou vodní elektrárnu. Nakonec 
ale to dopadlo tak, že s ostatními Povodími dohodl, že nás po tři 
roky budou finančně podporovat. První rok poskytnou pět set, druhý 
rok tři sta a poslední rok sto tisíc. A to tenkrát byly pořádné peníze! 
Tehdy jsem se ptal pana Pondělíčka: „A co když i za ty tři roky nebu-
deme schopni samostatné existence?“ On jen suše odpověděl: „Pak 
časopis přestane vycházet a my ty peníze odepíšeme jako investici, 
která nevyšla!“ Nakonec to dopadlo tak, že po dvou letech jsem panu 
Pondělíčkovi oznámil, že už ve třetím roce tu stotisícovou podporu 
nepotřebujeme. On mi však opáčil, že je tomu rád, ale ty peníze máme 
slíbené, tak nám patří a ať je rozdělím jako odměny. Je třeba vzpome-
nout i zásadního jednorázového příspěvku (jestli si dobře pamatuji, ve 
výši 70 000 korun) od VŠCHT Praha, který zprostředkoval, vydupal, 
zajistil od školy profesor Pavel Pitter. Ti dva pánové opravdu uměli 
nezištně pomoci!

Ale jak jsme se k tomu samofinancování dopracovali? Bylo třeba 
shánět inzerenty. Když jsem jednotlivé firmy obcházel, tak povětšinou 
říkaly něco v tom smyslu, že „vono to Vodní hospodářství je docela 
dobrý, ale proč bychom tam měli inzerovat?! Vždyť tam nikdy nikdo 
neinzeroval!“ Musel jsem přesvědčovat, vysvětlovat a dávat inzeráty 
ze začátku za hubičku, nebo věřit na gentlemanská slova: s některými 
firmami jsem se domlouval na tom, že zaplatí na začátku nějakou 
směšnou částku a až podle odezvy (bude-li) se dohodneme na doplatku. 
Myslím, že mnohé subjekty odezvu nepřiznaly, ale první, kteří nadšeně 
nám přiznali zájem čtenářů a ocenili to i finančně, byli pánové z dvou 
malých rodinných firem: Vít Omelka z QH servis a Václav Martínek 
z Martes. Postupně inzerentů přibývalo. Musím poděkovat všem inze-
rentům, bez nichž by časopis nemohl vycházet. Předplatné časopisu 
pokryje „jen“ cca třetinu výdajů. Mnozí inzerenti inzerují nejen pro 
to, aby oslovili své potenciální zákazníky, ale vyjadřují tím i podporu 
časopisu… I díky tomu je Vodní hospodářství jeden z mála obdobných 
odborných časopisů, který se obejde bez dotací, grantů apod. 

Bez pomoci všech současných i bývalých členů redakční rady by 
si časopis nemohl zachovat (snad to nebude onou nevoňavou samo-
chválou) dostatečně vysokou odbornou úroveň. Díky jim! Protože se 
říká, že obal prodává, musím připomenout i jméno pana Jaroslava 
Drahokoupila (mnozí z nás starších, když byli kluky a holkami, jistě 
odebírali Abíčko, tak právě on jeho grafickou podobu vytvářel). Byl 
to starý pán a nechtěl se doma nudit, tak tu práci pro Vodní hospo-
dářství bral spíše jako koníčka: dělal to za peníze méně jak poloviční 
oproti jiným mladým grafikům, které jsem tehdy oslovil. Ostatně 
logo Vodního hospodářství vytvořil on a pořád, myslím, je moderní 
a není třeba na něm nic měnit. Chci poděkovat i Martinu Tománkovi, 
dlouholetému sazeči a nyní i tvůrci grafiky – kolikrát se setkávám 
s pochvalnými komentáři autorů nebo inzerentů, kteří vyzdvihují 
uměřenost a přitom modernost sazby. Je vidět, že i pro něj je časopis 
osobní záležitostí: ptává se ne „jak je na tom časopis?“, ale „jak jsme 
na tom s časopisem?“

Mohl bych vzpomínat na další osobnosti, které časopisu pomohly 
a pomáhají mu i nadále existovat. Abych na někoho nezapomněl, tak 
děkuji všem. Budu se snažit, aby tady Vodní hospodářství bylo ještě 
tehdy, až tady já nebudu. Až za třicet roků bude časopisu bude sto 
let, tak si snad na mě někdo vzpomene.

Ing. Václav Stránský

P. S.: Možná si i někdo ze čtenářů na nějaké zajímavé momenty 
spojené s odběrem časopisu, rádi je otiskneme!
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Posouzení rizik – úskalí 
a možné chyby
Jiří Paul, František Kožíšek, Tomáš Hloušek

Abstrakt
Od  roku 2017 platí novela  zákona o ochraně veřejného  zdraví, 
kterou se zavedlo tzv. posouzení rizik pro systémy dodávající pit-
nou vodu. Odborným garantem celého procesu je Státní zdravotní 
ústav (SZÚ), který od počátku spolupracoval na přípravě vyhlášky 
a následně i metodického pokynu s Asociací pro vodu ČR (CzWA) 
a Sdružením oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK). Společně byla 
také vypracována „Zjednodušená metodika na zpracování posou-
zení rizik malých systémů zásobování pitnou vodou“. Z celkového 
počtu více než 4 000 provozních řádů s posouzením rizik je hotovo 
nebo rozpracováno kolem jednoho sta. Přesto už teď můžeme pojme-
novat některá úskalí, na která mohou zpracovatelé narazit.

Klíčová slova
pitná voda – dodávka vody – posouzení rizik – riziková analýza – 
kvalita vody

1. Úvod
Proces posouzení rizik při výrobě a distribuci pitné vody, český 
ekvivalent ve světě užívaného Water Safety Plan (WSP), byl do české 
legislativy zaveden novelou zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřej-
ného zdraví, která v předmětném bodě nabyla platnosti 1. 11. 2017. 
Následovaly novely prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu a zákonu 
o vodovodech a kanalizacích. Tím byla naplněna transpozice směrnice 
Evropské komise č. 2015/1787, jíž dochází ke změně příloh II a III 
směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu. 

Principálně stejný Systém analýzy rizika a stanovení kritických kon-
trolních bodů (Hazard Analysis and Critical Control Points, HACCP) 
je běžně užívaný v potravinářství od 60. let minulého století. Je proto 
zajímavé, že posuzování rizik ve vodárenství se poprvé objevilo až 
v 90. letech v Nizozemsku a do obecného povědomí se dostalo až 
v roce 2004, kdy byl přístup WSP zakotven ve 3. vydání Guidelines 
for drinking-water quality [1] a v tzv. Bonnské chartě pro bezpečnou 
pitnou vodu [2]. V roce 2009 vydala Světová zdravotnická organizace 
ve spolupráci s Inernational Water Association (IWA) manuál prová-
dění WSP, ze kterého čerpá evropská i česká legislativa [3].

Česká republika se v letech 2006–2010 zapojila do vědeckého pro-
jektu Evropské komise Techneau, který se zabýval zajištěním bezpeč-
ného zásobování vodou. V rámci projektu bylo vypracováno několik 
WSP v Evropě. Jedním z těchto míst byla středočeská Březnice [4]. 
Zkušenosti z tohoto projektu se odrazily v evropské legislativě a při 
přípravě legislativy české vedly k tomu, že transpozicí bylo posouzení 
rizik zavedeno v ČR, nad rámec směrnice, jako povinnost. Dalším sti-
mulem byla série havárií na českých vodovodech v letech 2014–2015, 
na kterou chtěl stát nějakým způsobem reagovat. Na druhou stranu, 
v současné době se zdá jisté, že budoucí úprava směrnice Evropské 
komise půjde stejnou cestou, tedy přístup WSP ustanoví jako povinný 
pro všechny členské státy.

2. Zavádění do praxe

Legislativa a metodická podpora

Detailní popis způsobu implementace do českého práva lze nalézt 
v úvodu metodického návodu zpracovaného Státním zdravotním 
ústavem, Národním referenčním centrem pro pitnou vodu (SZÚ)[5]. 
Novelou zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (ZVZ), 
byla uložena povinnost dodavatelům pitné vody vypracovat posouze-
ní rizik, promítnout závěry do provozního řádu a tento provozní řád ve 
lhůtě do 6 let od účinnosti zákona (1. 11. 2017) předložit příslušnému 
orgánu ochrany veřejného zdraví, tedy příslušné hygienické stanici. 
Díky vytvoření společné pracovní skupiny ministerstev zdravotnictví 
a zemědělství, která přizvala zástupce odborné veřejnosti (SOVAK 
a CzWA), došlo k synchronizaci prováděcích vyhlášek ZVZ a zákona 
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
(ZVK), které určují rozsahy a četnosti rozborů při kontrole výroby 

a dodávky vody. Byly odstraněny některé zbytečné duplicity a využily 
se zkušenosti z praxe.

Společně také SZÚ, CzWA a SOVAK spolupracovaly při pořádání 
odborných seminářů ať už pro provozovatele a dodavatele vody nebo 
pro hygieniky [6, 7]. Významnou měrou k dostatečné podpoře povin-
ných subjektů přispívají webové stránky SZÚ1, kde je zveřejněna řada 
relevantních podkladů, návodů i související literatury. Na sklonku 
roku 2018 byla společně vypracována zjednodušená metodika pro 
nejmenší vodovody. Z pohledu zpracovatele posouzení rizik lze kon-
statovat, že se co do rozsahu odborné podpory ze strany odborného 
garanta legislativní změny jedná o mimořádný počin.

3. Chyby procesu
Prakticky v každém kroku zpracování posouzení rizik se lze dopustit 
závažného pochybení, které v konečném důsledku znamená znehod-
nocení celého procesu a tím zároveň nevyužití potenciálu, který dobře 
pojaté a propracované posouzení rizik nabízí.

Ustavení osoby či pracovního týmu
V ideálním případě celý proces zajišťuje tým, který splňuje dva 
základní předpoklady – dostatečnou odbornost a dokonalou znalost 
posuzovaného systému. Výhodou je přítomnost osoby s určitým nad-
hledem, např. externisty nebo u větších provozovatelů kolegy z jiného 
provozu. Osoba nezatížená „provozní slepotu“, kterou jsou často pro-
vozovatelé úzce spojení s provozovaným systémem postiženi, pomáhá 
zejména v prvních fázích procesu odstranit dlouho přehlížené nešvary 
a problémy, které se staly běžnou součástí provozu. Výhodou je také 
přítomnost vlastníka systému, pokud není sám provozovatelem. 

Z toho plyne, že posouzení rizik zpracované najatou osobou, byť 
odborníkem, není samo o sobě zárukou dobrého výsledku. Mělo by 
platit, že čím složitější systém a v minulosti větší problémy s kvalitou, 
tím větší pozornost je věnována výběru týmu pro zpracování. 

Popis systému 
Bez dokonalého popisu systému nelze dobře identifikovat a následně 
zpracovat rizika. Popis systému také nesmí obsahovat chyby. Musí být, 
co do rozsahu systému, úplný. Neměly by chybět údaje o důležitých 
historických událostech a incidentech, důležitý je i přehled kvality 
za dostatečně dlouhé období. Je jisté, že v některých případech bude 
nutné se pro historická data obracet s prosbou na vodoprávní úřady 
a příslušné hygienické stanice. Bude to tam, kde došlo k převzetí 
provozu v nedávné době, nebo tam, kde si střídající se starostové 
předávají spolu s  razítkem a klíčky od radnice také klíče od vodárny.

Identifikace nebezpečí
Pro správnou identifikaci nebezpečí je naprosto klíčové terénní šetře-
ní. Jakmile se budou rizika „vymýšlet od stolu“, připraví se zpracovatel 
o možná nejdůležitější součást celého procesu. Důkladná prohlídka 
systému, zaměřená nikoli na běžnou kontrolu provozu a kvality, 
přináší možnost jiného pohledu, hlubšího zamyšlení a uvědomění si 
souvislostí. Terénní šetření navíc následuje až po zpracování podkla-
dů, takže tým prochází provoz obeznámen s historickými i aktuálními 
problémy a nedostatky systému.

Některá rizika jsou zjevná, jiná mohou být, zejména méně zkušeným 
zpracovatelům, skrytá. Není proto špatně vzít si k ruce seznam mož-
ných rizik (k dispozici na dříve zmíněném webu SZÚ) nebo check-
-listy ze Zjednodušené metodiky (viz dále). Je lepší popsat v první fázi  
rizik co nejvíce a až v následujícím kroku je vyřadit.

Charakterizace rizika
V tomto kroku je zjevným nedostatkem, pokud jsou všechna identifi-
kovaná rizika ohodnocena jako nepřiměřeně nízká nebo jen generická 
(obecná, hrozící na všech systémech). Nesmí chybět zhodnocení rizik, 
která se již dříve objevila a nebyla dosud prokazatelně odstraněna. 
Na druhou stranu by také nikam nevedlo, kdyby všechna rizika byla 
popsána jako vysoká. To by zcela zahltilo kapacitu všech, kteří se 
budou podílet na zajištění opatření a monitoringu.

Nápravná a kontrolní opatření
Navrhovaná opatření musí být reálná a splnitelná v termínech, které 
se stanoví. Zároveň musí být odsouhlasená tím, kdo za ně má být 
zodpovědný (např. vlastník). Veškerá opatření musí být adresná, tzn., 
že je zřejmé, CO se má udělat, JAK se to má provést, KDO to má udělat 
a kdo je za to zodpovědný, KDY se to má uskutečnit.

1  http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/wsp

http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/wsp
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Provozní monitorování kritických bodů
Pro tento krok platí adekvátně to, co bylo zmíněno u kroku předcho-
zího. K adresnosti monitoringu pak ještě lze doplnit, že musí být uve-
deno také KDE přesně se má monitoring provádět (čili kde je kritický 
bod) a KOMU se reportuje stav, případně hlásí problém.

Chybou je odvolávat se zde na výsledky mikrobiologických analýz 
jako kontroly stavu. Jestliže je identifikovaným nebezpečím mikrobio-
logická kontaminace vody, musí kontrolním opatřením být potvrzení 
absence zdroje kontaminace, tedy např. prohlídka zdroje vody, ověření 
dávky a koncentrace dezinfekčního činidla a podobně. Provedení ru-
tinního kráceného nebo úplného rozboru je samozřejmě také součástí 
monitoringu, ale z pohledu řízení tohoto rizika je v podstatě už jen 
verifikací, že opatření a monitoring fungují správně. 

Naprosto nedostatečné je vypořádat se s monitoringem obligátním 
„obsluha pravidelně kontroluje“, čehož jsou naše stávající provozní 
řády a pokyny plné. Obecně lze říci, že u nejmenších a nejméně rizi-
kových objektů je minimální četností 1krát za týden. V řadě případů 
to lze nahradit vzdálenou kontrolou. Jedná-li se o kontrolu, zda ne-
došlo ke vniknutí do objektu, pak je samozřejmě jednodušší instalace 
bezpečnostních čidel. Podobně je to s kontrolou kvality, pokud se dá 
nahradit obsluha analyzátorem.

Verifikace
Tato součást posouzení rizik bude pravděpodobně pro menší sub-
jekty těžko pochopitelná. U větších provozovatelů je již dnes běžnou 
součástí práce – pravidelné vyhodnocování výsledků, práce s rekla-
macemi a stížnostmi, hledání příčin poruch a havárií. Lze proto před-
pokládat, že v prvotním zpracování posouzení rizik bude v některých 
případech jen jakousi proklamací a teprve časem a při přezkoumání 
nabyde svého skutečného významu a obsahu.

Především větší profesionální provozovatelé by se neměli bát kroků 
za rámec běžné rutiny a pomocí speciálních metod se pokusit verifi-
kovat účinnost klíčových stupňů úpravy vody, zda skutečně splňují 
jejich očekávání a dodavatelem deklarovanou účinnost.

4. Úskalí procesu
Co se časové náročnosti a nákladů týče, prozatím se naplňují dřívější 
odhady [8]. Nejedná se v žádném případě o proces nezvládnutelný 
a nákladově likvidační. Přesto má, jako vše začínající a nové, svá 
specifika a úskalí.

Malí provozovatelé
Pro malé provozovatele a dodavatele může být z důvodu jejich nedo-
statečné odbornosti posouzení rizik složitě uchopitelné. Na druhou 
stranu každý provozovatel veřejného vodovodu (tj. obecně od 50 
zásobených obyvatel) musí mít podle zákona ZVK tzv. odborného 
zástupce. S ohledem na zákonné kvalifikační požadavky, které odbor-
ný zástupce musí splňovat, měla by tato osoba být schopna provést 
ať už sama nebo s přizváním vhodných spolupracovníků posouzení 
rizik na solidní úrovni. Tolik teorie, praxe je bohužel jiná. Odborného 
zástupce často dělají osoby, které kritéria splňují jen formálně a jejich 
praktické znalosti oboru jsou nulové. Nebo je odborným zástupcem 
člověk sice erudovaný, ale tuto činnost vykonává pro tolik provozo-
vatelů (nejčastěji obcí), že ani provozy nezná a zajišťuje jen povinné 
výkaznictví směrem ke státu. Urgentní záležitosti malí provozovatelé 
řeší s někým jiným, například problémy s kvalitou konzultují s la-
boratoří, dodavatelem technologie nebo technologem nejbližší větší 
vodárny. Proto i tlak ze strany orgánů ochrany veřejného zdraví na 
odborné zástupce jako osoby odpovědné za vypracování PŘ by mohl 
pomoci zlepšit výše popsaný neradostný stav.

Velcí provozovatelé
Pro velké provozovatele bude při zpracování problémem spíše čas. 
Větší provozovatelé budou muset vypracovat stovky provozních řádů. 
WSP je proces, do kterého se u velkých provozovatelů zapojí více 
pracovníků z různých oddělení, a bude proto nutné nastavit vhodný 
systém. Přesto u většiny provozovatelů budou klíčovou osobou vypra-
cování WSP technologové, pro které je tato nová povinnost asi nejvíc 
zatěžující. Každé posouzení vyžaduje přípravu a určitou administra-
tivu, u větších firem pak je složitější adresné přiřazení a projednání 
jednotlivých opatření a provozního monitoringu. Na druhou stranu 
se velcí provozovatelé budou opírat o již fungující systémy kontroly 
kvality a správné praxe.

U větších provozovatelů také hrozí nebezpečí, že se proces zau-
tomatizuje a bude se k němu přistupovat méně individuálně. Tím 

může dojít k přehlédnutí místních specifických podmínek a z nich 
plynoucích rizik.

„Český přístup“
Od nabytí platnosti novely zákona uplynuly dva roky. Ze  4 100 pro-
vozních řádů je hotovo nebo významně rozpracováno k dnešnímu 
dni zhruba sto. Lze se tak oprávněně obávat, že jsme svědky výsled-
ku nám vlastního „českého přístupu“. Ještě chvíli počkáme, jestli 
se nezmění legislativa, jestli se lhůta neprodlouží, jestli nám někdo 
nepošle šablonu provozního řádu, kterou jen vyplníme. Až začne 
být zjevné, že nic z výše zmíněného nenastane, začneme se hroutit 
a křičet, že se to nedá stihnout, že lhůta na zpracování byla nesmysl-
ně krátká atd. A pak to rychle uděláme a pošleme hygienikovi. Ono 
to nějak dopadne. Naštěstí systém řízení rizik obsahuje pravidelnou 
aktualizaci, verifikaci a v neposlední řadě záchrannou brzdu v podobě 
schválení orgánu ochrany veřejného zdraví. Pokud se tedy teď udělá 
riziková analýza jen tak, aby prošla, je pravděpodobné, že si hygienik 
vyžádá aktualizaci celého procesu při prvním problému, který nebyl 
v rizikové analýze řádně popsán.

5. Zjednodušená metodika pro malé vodovody
Významnou část z celkového množství systémů, na které spadá 
povinnost rizikové analýzy, tvoří systémy zásobující pitnou vodou 
méně než 1 000 obyvatel (3 291 systémů). Tato data korespondují 
i se stavem v provozování vodovodů a kanalizací v ČR. V roce 2017 
bylo v ČR 6 795 vlastníků vodohospodářského majetku a 2 878 (!) 
provozovatelů. Přitom 50 největších provozovatelů distribuuje 88,7 % 
veškeré pitné vody v ČR [9]. Převážná většina zpracovatelů posouzení 
rizik tedy bude malým subjektem a dá se předpokládat nižší odbor-
nost a zkušenost. To byly důvody, které vedly autory zjednodušené 
metodiky k přípravě materiálu, který by pro ty nejmenší dodavatele 
vody pomohl zajistit alespoň základní úroveň zpracování posouzení 
rizik [10]. Na druhou stranu samo vymezení, pro jaké systémy lze 
zjednodušenou metodiku použít, má zpracovatele upozornit, že sys-
témy větší a složitější, než pro které je metodika určena, si zaslouží 
odborný dohled a zpracování rizikové analýzy erudovanou osobou.

Zjednodušená metodika se vztahuje na vodárenský systém, který 
dodává vodu pro veřejnou potřebu a který zásobuje méně než 300 
obyvatel a zároveň jeho roční produkce pitné vody nepřekračuje 9 000 
m3. Zdrojem vody musí být podzemní voda bez úpravy nebo s jedno-
duchou úpravou. Jednoduchou úpravou se rozumí úprava vody filtra-
cí, iontovou výměnou, sorpcí, provzdušněním nebo odkyselením, tj. 
odstranění železa, manganu, dusičnanů, arzenu, těžkých kovů, uranu, 
radonu nebo specifických organických polutantů (např. pesticidních 
látek). Jednoduchou úpravou se pro účely této metodiky rozumí také 
dezinfekce. Podle údajů SZÚ je v ČR zhruba 2 250 systémů zásobují-
cích méně než 300 obyvatel. Některé z nich nesplní podmínku zdroje, 
typu úpravy nebo roční produkce, přesto se jedná o metodiku, kterou 
bude možno použít na významné řadě míst republiky. 
• Nebezpečí se vybírají z definované nabídky, která pokrývá přes 

90 % obvyklých problémů (nabídka samozřejmě zůstává otevřená 
pro další, místně specifická nebezpečí, pokud jsou přítomna).

• Nebezpečí se vybírají formou „ano-ne“ (problémový faktor je, nebo 
není přítomen). „Ano“ pak znamená nepřijatelné riziko, které se 
musí dále řešit 

• Ke všem nebezpečím z definované nabídky jsou zároveň doporuče-
na standardní opatření a způsob monitorování, takže provozovatel 
má vodítko správné provozní praxe.
Znamená to, že při tomto postupu odpadá krok Charakterizace 

rizika (odhadování dopadu a četnosti výskytu) a v dalších krocích 
se zabývá zpracovatel všemi identifikovanými riziky. Ke standardi-
zaci práce s riziky a zajištění jednotné metodiky slouží i připravené 
záznamové formuláře ve formě check-listů, které nejen v terénu 
zjednodušují záznam.

6. Závěr
Kdybychom si chtěli vypomoci sportovní terminologií, mohli bychom 
říci, že se zde v případě posouzení rizik zavádí nový sport a byly 
k němu vytvořeny všechny podmínky: hřiště, pravidla, rozhodčí. 
Potenciální hráči dokonce mají povinnost si jít zahrát! Ale většina 
zatím váhá, nikdy ten sport neprovozovala, nerozumí pravidlům, 
možná i trochu zlenivěla.

Kdo se do hry pustí spontánně, velmi pravděpodobně jí přijde na 
chuť, protože v té hře nelze prohrát. Kdo se nechá přemluvit, může být 
do hry vtažen a možná v ní také najde zalíbení. Kdo se do hry nechá 
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dostrkat víceméně z donucení, dá se spíše předpokládat, že to ode-
hraje z povinnosti, bez valného zájmu a nadšení. Pro takového hráče 
to bude subjektivně ztracený čas, ale objektivně každému prospěje, 
když si občas protáhne tělo.

A konečně musíme i předpokládat, že se najdou i tací s velkou ne-
chutí, kteří budou mít tendenci různě podvádět, aby se hře maximálně 
vyhnuli. Ideální by bylo nechat hráče, aby si zahráli podle libosti, 
protože kdo hraje s nechutí, nebývá při hře moc platný. To zde ale 
vzhledem k okolnostem (základním pravidlům hry) nejde. Je proto 
nutno hledat kompromisní cesty, jak váhající hráče ke hře stimulovat, 
a přemýšlet, jaký stupeň (ne)zapojení do hry je ještě přijatelný a jaký 
už nikoliv – kdy už se jedná o jasné porušení fair-play, tedy pohrdání 
ostatními účastníky hry.

Jako u každého začínajícího sportu i u posouzení rizik je problém, 
že se ještě nedá ukázat moc „vzorových zápasů“, které by potenciální 
hráče nadchly a ukázaly užitečnost hry. Věříme, že podobně jako 
s novým sportem to bude i s posouzením rizik. Že se časem získá více 
zkušeností k předání a následování a váhající či odpůrci poznají jeho 
užitek a „půvab“. Ale chce to čas a vytrvalost.

Doufejme, že hráči nejvyšší ligy budou hrát co nejlépe a jejich výkony 
budou skutečně na úrovni, která se předpokládá. A snad v okresních 
přeborech a dalších nižších soutěžích napadne majitele klubů, že se vy-
platí půjčit si nebo nakoupit pár klíčových hráčů a nešetřit na trenérovi 
– výkony mančaftů pak budou dělat radost zejména domácím divákům. 
A pokud by z toho vzešla nějaká klubová fúze, jen dobře! A máme-li až 
do konce zůstat v tomto sportovním duchu, tak se sluší připomenout, 
že zápas je potřeba hrát s plným nasazením již od začátku a nesnažit se 
vše dohnat až v závěru nebo dokonce spoléhat na prodloužení.
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Water safety risk assessment – challenges and possible mis-
takes (Paul, J.; Kozisek, F.; Hlousek, T.)

Abstract
The Czech Republic implemented changes in the Commission Direc-
tive on the quality of water intended for human consumption (EC 
2015/2015) by an amendment to the Public Health Act. The duty to 
perform a risk assessment of each water distribution system was 
given  to operators within 6 years  since  the  law was  issued. The 
output of the risk assessment should be implemented into operat-
ing regulations of the water system which are to be approved by a 
local public health authority. Although only a small number of the 
operating regulations have been done yet, it is possible to point out 
challenges and possible mistakes that can occur during the process.
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drinking water – water supply – water safety plans – risk analysis – 
water quality
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Využití vodních toků pro 
pstruhový rybolov
Tomáš Zapletal, Petr Šauer

Abstrakt
Pstruhový sportovní rybolov je v České republice významnou vol-
nočasovou aktivitou, avšak jeho realizace v podmínkách současné 
rybářské politiky naráží na mnohá úskalí. Těmito úskalími  jsou 
požadavky na využití toků v antropogenně silně ovlivněné krajině. 
Je nutné akceptovat požadavky  jednotlivých uživatelů  toků. Stá-
vající systém je neudržitelný nejen kvůli narůstajícím konfliktům 
mezi těmito zájmovými skupinami, ale také skutečnosti, že lovenou 
rybu nelze chápat pouze jako účelový objekt lovu, ale především 
jako  ekologicky  stabilizační  a esteticky vnímaný prvek. Změna 
rybářské politiky  tedy spočívá v přijmutí  funkce rybích obsádek 
také jako ekosystémové služby. Je proto nutné zjistit, zda využitím 
vhodných sociálních a ekonomických nástrojů lze najít optimální 
rovnovážný bod v poptávce jednotlivých dotčených skupin a tento 
poznatek vklínit do aktuálně připravované koncepce změny využití 
pstruhových rybářských revírů. 

Klíčová slova
rybářská politika – omezující faktory – salmonidi

Úvod 
Pstruhový sportovní rybolov patří v České republice (ČR) stejně jako 
celosvětově mezi významné volnočasové aktivity obyvatelstva. Kromě 
realizace lovu jako přísunu kvalitního rybího masa jde především 
o pobyt v přírodě a aktivní odpočinek. V pstruhových revírech v ČR 
existuje silný rybářský tlak, který dle statistických údajů obou rybář-
ských svazů, tj. Českého a Moravského rybářského svazu, z.s., lze 
vyjádřit odlovem cca 70–80 tun salmonidů ročně při 8,5 tis. vydaných 
pstruhových povolenkách (rok 2017). Celkový roční úlovek salmonidů 
v tekoucích vodách pak činí 90–100 tun ročně [7].

Ekologické funkce toků jsou v intenzivně obhospodařované krajině 
silně negativně ovlivňovány. Kromě vlastních vodohospodářských 
úprav a znečištění vod se jedná o odběry pro elektrárenské využití 
[1], vliv sucha [5] a vliv rybích predátorů [3]. Jsou tak limitovány 
podmínky pro přežití původních druhů ryb. V rámci zachování pro-
dukční kapacity jsou pak komerčně významné druhy ryb nahrazovány 

druhy nepůvodními z umělých chovů, kterými jsou pstruh duhový 
(Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) a siven americký (Salvelinus 
fontinalis, Mitchill, 1814). Do větších toků je také vysazována hlavatka 
podunajská (Hucho hucho, L. 1758).

Rybářské obhospodařování vodních toků je zaměřeno na hospodář-
sky významné druhy ryb. Je však nutné připomenou, že výše uvede-
nými činiteli jsou ovlivňovány také populace ekologicky významných 
a zvláště chráněných druhů ryb a kruhoústých, kterými jsou zejména 
střevle potoční (Phoxinus phoxinus, L. 1758), vranka obecná (Cottus 
gobio, L. 1758) a mihule potoční (Lampetra planeri, Bloch, 1784).

Úlohu člověkem ovlivněného vodního ekosystému tekoucích vod 
ve společenském ekonomicko-politickém rámci znázorňuje obr. 1. 
Vzájemnou biotickou rovnováhu ovlivňuje člověk svými zásahy. 
V ekonomické rovině jsou potom toky využívány jak rybáři, tak 
i ostatními uživateli toků. Jejich působením vznikají jak pozitivní 
přínosy (užitky spotřebitelů, výnosy a zisky firem), tak negativní 
externality (znečištění, disturbance průtoků, regulace toků), které 
ovlivňují ostatní ekonomické subjekty, aniž by jim byly tyto škody 
kompenzovány. V politické rovině je v rozhovorech sledováno, do 
jaké míry lze konflikty řešit dohodou a do jaké míry musí problém 
řešit politická intervence státu.

Rozpory v dosahování cílů v oblasti využití toků jsou zřetelné. Zá-
jmová skupina reprezentovaná sportovními rybáři dokáže obtížně najít 
kompromisní řešení ve vztahu k ostatním uživatelům vodních toků. 
Cílem článku je proto přispět k pochopení koncepce rybářské politiky, 
která bere na zřetel také ekonomické souvislosti problematiky pstru-
hového rybolovu vzhledem ke vznikajícím zájmovým konfliktům. 

Metodika 
Zájmová sféra jednotlivých zainteresovaných uživatelů tekoucích vod 
byla determinována na základě kombinace hloubkových a polostruk-
turovaných rozhovorů s představiteli zájmových skupin – sportovních 
rybářů, provozovatelů odběrů a vypouštění vod (malých vodních 
elektráren, závlah, zasněžování, čistíren odpadních vod), orgánů 
ochrany přírody, správců toků a státní správy na úseku rybářství 
(krajský úřad). Vzhledem ke skutečnosti, že bylo nutno zjistit stav 
mínění dotazovaných k problematice reorganizace pstruhových revírů 
ve Středočeském kraji, část respondentů byla vybrána z této oblasti. 
Kvalitativní komparativní analýzou výsledků [6] získaných z dotaz-
níkového šetření bude následně vytvořen model hledající ekologicky 
a ekonomicky přijatelné optimum pro využití vodních toků.

Základní výběr respondentů byl proveden referenční metodou (me-
todou sněhové koule), tzn. nominací informovanými osobami, které 
již dotazovány byly. Tento selektivní způsob byl zvolen k zajištění 
rozhovoru s experty, kteří zúžili spektrum navrhovaných otázek na 
relevantní okruhy. Samotné rozhovory byly potom vedeny náhodným 
výběrem respondentů tak, aby reprezentovali jednotlivé sociologické 
skupiny. Šetření bylo prováděno pomocí kombinace formálního a na-
rativního rozhovoru.

V průběhu roku 2019 tak bylo dotazováno 57 sportovních rybářů, 
11 majitelů malých vodních elektráren, 12 uživatelů závlah, 2 uživa-
telé zasněžování, 25 provozovatelů ČOV, 6 zástupců orgánu ochrany 
přírody, 15 zástupců správců toků (podniky Povodí, Lesy ČR, s. p.) 
a 1 orgán státní správy rybářství. Respondentům byla samozřejmě 
zaručena anonymita.

Hlavní environmentální a antropogenní faktory byly posuzovány 
procentuálně komparací a znázorněny v triangulačním zobrazení. 
Přiblížení k jednotlivým vrcholům trojúhelníku znázorňuje sílu 
závislosti – čím blíže se posuzovaný objekt nachází, tím silnější je 
vliv hodnoceného faktoru. Analýza byla provedena ve statistickém 
programu PAST 3.25 [4].

V tomto příspěvku je prezentováno, jaké postoje zaujímají dotazo-
vané skupiny k hlavním environmentálním a antropickým faktorům 
ovlivňujícím život původních druhů – pstruha obecného (Salmo 
trutta, L. 1758) a lipana podhorního (Thymallus thymallus, L. 1758) 
– v pstruhových rybářských revírech. Kromě analýzy těchto postojů 
jsou uváděna možná východiska ze stávající situace.

Výsledky šetření a diskuse
Předložené informace jsou primárně výsledky hloubkových rozhovo-
rů. Údaje zde obsažené jsou diskusně konfrontovány s již publikova-
nými údaji, ale také se zkušenostmi autorů.

Antropogenní faktory
Produkční i mimoprodukční cíle dosažitelné v tekoucích vodách jsou Obr. 1. Přírodně-společenské aspekty ve sportovním rybářství
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z hlediska antropogenního zatížení krajiny významně limitovány. 
Hydrologická síť v ČR je modifikována regulačními a melioračními 
zásahy. Přirozené meandrující toky ustoupily jak masivním proti-
povodňovým opatřením realizovaným již po roce 1897, tak dalšímu 
narovnávání toků v důsledku regulací a meliorací (obr. 2), které byly 
už započaty ve třicátých letech minulého století [10]. Ochranná 
funkce vodních staveb změnou průtokových poměrů v tocích působí 
disturbanci vodního prostředí. Kvantitativní a kvalitativní poměry 
biocenóz byly významně změněny, například zrychlením proudu 
dochází k převaze odolných lotických druhů [8].

V padesátých a šedesátých letech dvacátého století vlivem prud-
kého nárůstu průmyslové produkce docházelo ke stále větší zátěži 
vodního prostředí polutanty. Paradoxně se tomuto jevu rybí obsádky 
tekoucích vod dokázaly částečně přizpůsobit, v důsledku zatížení 
životního prostředí byla také snížena početnost rybích predátorů [9]. 
V devadesátých letech minulého století se situace začala komplexně 
zlepšovat vlivem aplikace nových čistících technologií a změn tech-
nologií v průmyslu a zemědělství.

Odběry vod různými subjekty a koordinace těchto aktivit jsou 
negativně vnímány zejména rybářskou veřejností. Významnými 
odběrateli vod z toků jsou provozovatelé malých vodních elektráren 
a uživatelé lyžařských areálů. V literatuře je popsán negativní vliv 
malých vodních elektráren na snižování abundance rybích druhů 
[2]. Provozovatelé malých vodních elektráren oponují, že nárůst 
počtu těchto zařízení v posledních dvou desetiletích není tak velký, 
aby zásadním způsobem dramaticky ovlivňoval pokles salmonidů 
spadající do tohoto období. Odběratelé vod pro zasněžování zase 
argumentují změnou režimu pouze v zimním období, kdy dle jejich 
názoru bývá hydrologický režim víceméně stabilizovaný a týká se 
pouze několika lokalit.

Celkový pohled respondentů, zahrnující všechny dotazované sku-
piny, na základní tři antropické činitele – odběry vod (ODB), regulace 
a meliorace toků (REG) a zdroje ryb z nádrží a rybníků (ZDR) je zná-
zorněn v obr. 3. Respondenti se domnívají, že klíčovým momentem 
ovlivňujícím negativně populaci lipana podhorního jsou disturbance 
vzniklé odběry vod. Regulaci a melioraci toků se tento druh již přizpů-
sobil a zdroje ryb v povodí nejsou považovány za rozhodující. Oproti 
tomu pstruh obecný je ovlivňován významně všemi činiteli, přičemž 
význam regulačních zásahů v toku převažuje.

Environmentální faktory
Mezi zásadní tři přirozené faktory, které dle informované rybářské 
veřejnosti zásadním způsobem mění kvalitativní i kvantitativní pomě-
ry ve společenstvech lososovitých ryb, patří vliv sucha, rybožravých 
predátorů a změny společenstev vodních bezobratlých.

V období sucha dochází k značnému poklesu vodního sloupce, 
mění se intenzita průtoku, zmenšuje se podíl „obyvatelného“ pro-
středí, mění se výrazně hydrochemické poměry v toku. Rezistence 
a perzistence ryb je tak značně omezena. V toku, který je výrazně 
ovlivněn regulačními zásahy, snadněji dochází nejenom k úhynu ryb, 
ale také k jejich lepší dostupnosti pro rybožravé predátory, proto mají 

ryby podstatně větší šanci na přežití v přirozeném meandrujícím toku 
(obr. 4). Rybáři komerčně významné původní druhy ryb nahrazují 
zejména pstruhem duhovým, který je však z cca 80 % početnosti 
v časovém horizontu několika týdnů z rybářských revírů odloven [11].

Dalším uváděným problémem je výskyt rybožravých predátorů – 
kormorána velkého (Phalacrocorax carbo, L. 1758), volavky popelavé 
(Ardea cinerea, L. 1758) a vydry říční (Lutra lutra, L. 1758). Zejména 
posledně jmenovaný druh a jeho ochrana jsou negativně vnímány 
většinou sportovních rybářů. Vydra může s rybími obsádkami koexis-
tovat v přirozených tocích, ale jak bylo výše uvedeno, úpravy vodotečí 
limitují možnost odolávat predaci. Další skutečností umožňující pře-
trvání vydry v krajině je dostatečně hustá síť rybochovných zařízení 
(intenzivně obhospodařovaných rybníků) v blízkosti toků. Navíc je 
vydra říční populárním „deštníkovým druhem“, což se odráží také 
v podpoře její ochrany. Na druhou stranu averze sportovních rybářů 
vede v mnohých případech k jejímu ilegálnímu zabíjení a zhoršuje 
celkový společenský obraz sportovních rybářů.

Důležité jsou také z hlediska vývoje lososovitých ryb kvalitativní 
změny ve vodním prostředí. Úbytek organického znečištění z čistíren 
odpadních vod, způsobený rozvojem čistírenských technologií i úby-
tek nutrientů ve vodním prostředí, ovlivněný změnou zemědělského 
obhospodařování a lepší eliminací fosforu z komunálních zdrojů, 
znamenal změny ve společenstvech vodních bezobratlých. Neklesá 
významně abundance a biomasa vodních bezobratlých jako takových, 
převládají však rezistentní ubikvisté. V důsledku stále postupující ero-
ze dochází k pokrývání dnového substrátu jemným sedimentem, po-
krytí anorganickými částicemi znemožňuje významnější přežití úzce 
ekologicky valentních druhů. Přestože dochází k ovlivnění potravní 
základny lososovitých ryb, a to jak kvalitativně, tak kvantitativně, 
respondenty není tento prvek vnímán jako významný.

Podíl jednotlivých faktorů na modelaci rybích společenstev dle 
názoru respondentů je znázorněn na obr. 5. Z dosud dostupných 

Obr. 2. Regulovaný napřímený tok (foto autoři)

Obr.  3. Vztah početnosti pstruha obecného a  lipana podhorního 
k činitelům – vliv regulací toku, odběrů vod a rybochovných zaří-
zení v povodí, PO-pstruh obecný, LI-lipan podhorní, barevná škála 
0–50 %

Obr. 4. Přirozený neregulovaný tok (foto autoři)
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informací vyplývá, že sucho (SUCHO) limituje oba naše původní 
rybí druhy – pstruha obecného i lipana podhorního, přičemž vliv 
sucha na populaci lipana je ještě významnější. Predace vydrou 
a kormoránem (PRED) je vnímána jako druhý významný činitel. 
Konfigurace změn společenstev bezobratlých (BEN) je registrována 
jako méně významná.

Nabízená řešení
Zainteresovaní hospodáři na pstruhových rybářských revírech jsou 
si dobře vědomi neudržitelnosti situace bez přijetí zásadních změn. 
Proto má být v roce 2020, prozatím v působnosti Středočeského územ-
ního svazu Českého rybářského svazu, z.s., provedena reorganizace 
pstruhových revírů. Podíl těchto revírů činí 10,8 % celosvazové délky 
toků a 5,2 % výměry plochy revírů. 

Projekt vychází z myšlenky, že současný stav povede k oslabení 
pstruhového rybolovu a je nezbytné provést razantní opatření ke zlep-
šení stavu. Řešením bude kategorizace revírů, konkrétně vytipování 
vhodných lokalit, kde bude možné smysluplně posílit populaci pstru-
ha obecného a lipana podhorního, protože tam tyto druhy doposud 
žijí a úspěšně se vytírají. Dále budou posíleny a rozšířeny chráněné 
rybí oblastí tak, aby byl co nejvíce podpořen přirozený výtěr ryb. Tři 
středočeské pstruhové revíry budou převedeny na mimopstruhové, 
protože již v současné době disponují nesalmonidními obsádkami.

Jedná se o „pilotní“ koncepci v její první fázi. Konkrétní kroky 
zbývá dořešit detailně. Populace pstruha obecného a lipana podhor-
ního by měla být posílena místně původními rybami. Právě zajištění 
autochtonního genetického materiálu bývá slabinou zarybňování 
v posledních letech a sportovní rybáři často dotují toky násadovými 
rybami, které jsou k dispozici, a to i z dalekých a neověřených zdro-
jů. Také převedení části pstruhových revírů na mimopstruhové by 
mělo respektovat stávající ekologický stav toku, podporovat původní 
reofilní druhy ryb a automaticky nevysazovat ryby limnofilní. Změna 
zarybňovacích plánů musí respektovat dikci zákona č. 99/2004 Sb. 
o rybářství ve smyslu prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb., zajistit 
podporu života ryb dle zákona č. 254/2001 Sb. (zákon o vodách) 
a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 
23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost „Společenství“ 
v oblasti vodní politiky. Ve spolupráci pracovníků Ústavu biologie 
obratlovců Akademie věd ČR, v.v.i., a Ministerstva zemědělství 
ČR je připravena aktualizace „Metodiky hodnocení ekologického 
stavu útvarů povrchových vod tekoucích (kategorie řeka) pomocí 
biologické složky ryby. V současné době probíhá schvalovací řízení 
tohoto materiálu.

Dopad malých vodních elektráren na vodní toky lze za stávající 
situace ovlivnit důsledným uplatněním státních kontrol dodržování 
vodoprávních rozhodnutí a uplatněním legitimního nátlaku v případě, 
kde dochází k jejich porušování. 

Problematika rybožravých predátorů je stále více ve pstruhových 
revírech zužována na výskyt vydry říční jakožto hlavního konzumenta 
pstruha obecného. Nelze předpokládat, že při stávajícím meziná-
rodním systému ochrany těchto živočichů dojde k jejich restrikci. 
Elektrické zábrany nelze v přírodě instalovat, vyplácení náhrad za 
škody způsobené predátory se netýká volně žijících ryb v rybářských 
revírech. Jediným možným způsobem je účelný management těchto 
vod s dodržováním optimální abundance původních druhů.

Vzhledem k roztříštěnosti a někdy také protichůdnost požadavků 
zájmových ekonomických skupin využívajících vodní toky je nezbytná 
intervence státu, a to jak v legislativní úrovni, tak formou dotační 
politiky. Udržitelný stav je podmíněn nastavením priorit, jejichž 
dodržování bude zajišťovat jediná autorita.

Posledním a nejdůležitějším kritériem je přístup samotných rybářů 
k rybolovu jako takovému. Měl by převažovat aktivní odpočinek v kra-
jině spojený se sportovním rybolovem jako rekreační aktivitou [12]. 
Ulovená ryba by pak byla příjemným benefitem plnícím také funkci 
estetickou. Ponecháním si úlovku by nemělo docházet k masivnějšímu 
ovlivnění populace salmonidů, neboť především plní důležitou úlohu 
součásti trofické kaskády a funkci bioindikační.

Závěr
Sportovní pstruhový rybolov v České republice prošel v novém tisíciletí 
zásadními změnami. Tlak na rybí obsádky se stále zvyšuje jak ze strany 
sportovních rybářů, tak i z pozice ostatních uživatelů vodních toků. 
Situace se stává neúnosnou a bez rychlé vnější intervence může dojít 
k oslabení pstruhového rybolovu. Zájmy uživatelů vodních toků jsou 
roztříštěné a mnohdy antagonistické. Cíl a možnost řešení spočívají ve 

Obr.  5. Vztah početnost pstruha obecného a  lipana podhorního 
k činitelům – vliv  sucha,  rybích predátorů a  změn  společenstev 
makrozoobentosu, PO-pstruh obecný, LI-lipan podhorní, barevná 
škála 0–55 %

spojení sil a přijetí takových nápravných opatření, které posílí vodohos-
podářské poměry v krajině. V dosažení tohoto cíle musí hrát klíčovou 
úlohu stát nastavením vhodného rámce environmentální politiky. 

Poděkování: Výsledky šetření byly provedeny v rámci Projektu č. 
F/2/15/2019 – Ekonomie a politika pstruhového rybolovu Fakulty me-
zinárodních vztahů VŠE v Praze. Touto cestou děkujeme za finanční 
podporu. Dále děkujeme za jazykovou korekturu anglicky psaných 
částí textu. Tuto korekturu provedl Dr. Kevin F. Roche z Ústavu biologie 
obratlovců Akademie věd ČR, v.v.i.
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The exploitation of water streams for trout angling (Zapletal, 
T.; Sauer, P.)

Abstract 
Trout angling is an important leisure activity in the Czech Republic; 
however, its implementation under the conditions of current fisheries 
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policy encounters a number of pitfalls, including requirements for 
use of streams in anthropogenically strongly affected landscapes. 
In such cases,  it  is necessary to accept the requirements of other 
watercourse users. The current system is unsustainable, not only 
because of increasing conflicts between the various interest groups 
but also because the fish have tended to be treated merely as hunt-
ing objects, rather than as ecologically stabilising elements and as 
having aesthetic value in themselves. A change of fisheries policy 
requires that the function of fish stocks be accepted also as an eco-
system service. As such, it is necessary to find appropriate social and 
economic instruments that enable an optimal balance between the 
demands of the various interest groups. Such instruments should 

then be incorporated into the concept of change in the use of trout 
fishing grounds that is currently under preparation.

Key words
fishing polities – limiting factors – salmonids

Kvalita sedimentů 
vybraných rybníků 
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Štěpán Marval, Tomáš Hejduk, Jindřich Duras, 
Martin Tomek, Tomáš Vybíral, Markéta Kaplická, 
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Abstrakt
Donedávna nebyla problematice  sedimentů v ekosystémech vě-
nována dostatečná pozornost a nikdo se  tímto  tématem souhrnně 
nezabýval. Oproti tomu předkládaný článek se zaobírá danou tema-
tikou z širšího hlediska, přičemž pozornost je soustředěna na kvalitu 
sedimentů z pohledu rizikových prvků a cizorodých látek. Prezen-
továny jsou rovněž výsledky z analýz vzorků půd ze zemědělských 
pozemků, které  jsou zaměřené na obsah celkových  i přístupných 
živin, a je zde diskutován živinný potenciál sedimentů při opětovné 
aplikaci na zemědělský pozemek. Sledován je roněž vliv managemen-
tu nakládání s odpadními vodami v jednotlivých lidských sídlech 
na kvalitu  sedimentu  i vzájemná  interakce  sedimentů v kaskádě 
několika vybraných rybníků. Právě lidská sídla byla identifikována 
jako největší znečišťovatel sedimentu, přičemž významnou roli hraje 
také rybářské hospodaření. Přímá vazba kontaminace přilehlých ze-
mědělských pozemků a sedimentů nebyla až na výjimky prokázána. 
Naopak byl potvrzen velký živinný potenciál rybničních sedimentů, 
kdy jeho kontaminaci způsobuje především lidská činnost. Zvýšené 
koncentrace rizikových prvků a cizorodých látek brání znovuvyužití 
sedimentů na zemědělských pozemcích. Článek představuje inova-
tivní a přehledné vyhodnocení jakosti sedimentů a půdních vzorků 
zemědělských pozemků, pro posouzení možné opětovné aplikova-
telnosti na pozemky zemědělského půdního fondu.

Klíčová slova
sediment – vodní nádrž – rizikové prvky – cizorodé látky – eroze – 
živiny

1. Úvod 
Současná krajina České republiky, přetvořená především k intenzivní-
mu hospodaření na zemědělských pozemcích, má velké problémy se 
zadržením vody. Podmínky jsou v tomto ohledu nepříznivé na 60 % 
našeho území. Snížená schopnost zadržení vody v povodí se velmi 
významně podílí jak na vzniku přívalových povodní, tak i na povod-
ních z dlouhotrvajících srážek. V případech přívalového či vytrvalého 
deště a nedostatečné retenční kapacity půdy vzniká povrchový odtok, 
který se uplatňuje především ve svažitých podmínkách. Povrchový 
odtok svou hydrodynamickou silou unáší půdní částice, čímž vzniká 
vodní eroze půdy. Na unášené částice mohou být vázány minerální 
látky, rizikové prvky či cizorodé látky, které nejprve plošně putují spo-
lu s půdními částicemi povrchovým odtokem, aby byly dále vodním 
korytem transportovány do nižších partií povodí či aby došlo k jejich 
zachycení v rybnících.

Spolu se sedimenty se tak do vodních toků a nádrží dostávají 
živiny ze zemědělských pozemků a rizikové (toxické) látky a prvky, 

včetně přípravků na ochranu rostlin. Jejich následným transportem 
až do lidských organismů se velmi podrobně zabývá [1]. V souvis-
losti se snížením unášecí rychlosti vodního toku sedimentují tyto 
látky v nádržích, rybnících či samotných vodních tocích. Jedním 
ze zásadních problémů v případě opětovného využití sedimentů na 
zemědělských pozemcích jsou rizikové prvky a cizorodé látky. Tyto 
látky se dostávají do povodí jak erozní činností, tak zejména smyvy 
ze zpevněných ploch či vypouštěním odpadních a průmyslových vod 
do hydrografické sítě povodí. 

Ochrana vodních toků a nádrží před zanášením sedimenty je jednou 
z nejdůležitějších úloh oboru vodního hospodářství. Procesy eroze na 
intenzivně využívané zemědělské půdě jsou největším producentem 
sedimentů ve vodních tocích a nádržích. Erozní procesy se tak stávají 
hlavním činitelem jednoho z největších vodohospodářských problémů 
v podobě zanášení vodních toků a nádrží [2]. Na území České republiky 
je cca 50 % orné půdy potenciálně ohroženo vodní erozí a přibližně 
10 % území je ohroženo erozí větrnou. Na převážné ploše erozně ohro-
žených půd není prováděna systematická ochrana, která by snižovala 
ztráty půdy na stanovené přípustné hodnoty, tím méně na úroveň, která 
by bránila dalšímu snižování mocnosti půdního profilu a ovlivňování 
jakosti vod v důsledku pokračujícího procesu eroze [3, 4].

Dalším faktorem zanášení vodních toků a nádrží živinami je ná-
růst průmyslové produkce a spotřeby vody domácností v průběhu 
20. století, vedoucí k výraznému nárůstu objemu vod, bohatých na 
živiny, vstupujících do vodního toku. Řada rybníků je silně organic-
ky zatížena a v podstatě fungují jako dočišťovací nádrže pro zdroje 
organického znečistění v povodí. Ukazatele saprobity (biologického 
znečištění) často několikrát překračují limity pro povrchové vody a bý-
vají srovnatelné se stabilizačními („biologickými“) rybníky. Intenzivní 
rozklad lehce rozložitelné organické hmoty za vyšších teplot vede ke 
zhoršení kyslíkových poměrů (ke kyslíkovému deficitu) a následně 
k intenzivnímu vyplavování fosforu, klíčové živiny, do povrchových 
vod [5]. Vstup látek bohatých především na fosfor [6] způsobuje ve 
vodních tocích eutrofizaci, která vzniká při přesycení vodního pro-
středí živinami, což má za následek masový nárůst vodní flóry. Po 
odumření tato flóra klesá ke dnu ve formě jemného organominerálního 
kalu, zvaného sapropel, a vytváří tak až 2 cm sedimentu ročně [7, 8]. 

Zanášení vodních toků a nádrží produkty vodní eroze způsobuje 
především zmenšení průtočnosti koryt vodních toků, akumulačních 
prostorů vodních nádrží a ovlivňuje jejich hydraulickou funkci, kdy 
se zkracuje doba zdržení, zvyšuje se rychlost průtoku nádrží a snižuje 
se zabezpečenost odběru vody. Obecně lze konstatovat, že nárůstem 
objemu sedimentů ve vodních tocích a nádržích dochází ke snížení 
akumulace vody v území. 

V roce 2005 bylo zjištěno, že v České republice je vybudováno cca 
42 000 ha rybničních ploch, ve kterých je uloženo 197 mil. m3 sedi-
mentů. Rovněž v drobných vodních tocích a závlahových kanálech 
(o celkové délce 33 260 km) je odhadováno uložení 5 mil. m3 usaze-
nin, přičemž v odvodňovacích kanálech (o celkové délce 12 275 km) 
je předpokládáno uložení 0,8 mil. m3 sedimentů [9]. Tato množství 
značně zmenšují objem akumulované vody a snižují i míru ochrany 
krajiny proti povodním, a především narušují rovnováhu z pohledu 
udržitelného hospodaření s vodními zdroji. Bez redukce vnosu látek 
z povodí je většina zásahů do rybničního hospodaření málo účinná 
a má jen krátkodobý efekt.

Usazování sedimentů v nádržích má kromě jejich zanášení další 
negativní důsledky, které jsou spojeny především s otázkami jejich 
chemického složení a následného vlivu na jakost samotného vodního 
prostředí a na organismy v něm žijící. Sedimenty ve vodních tocích 
a nádržích obsahují značné množství živin, které je ideální po od-
bahnění opětovně využít na zemědělských pozemcích. Tomuto však 
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často brání nadlimitní hodnoty rizikových 
prvků a cizorodých látek obsažených v sedi-
mentech [10].

Materiál a metody
Při posuzování opětovné aplikovatelnosti 
vytěžených sedimentů na zemědělském půd-
ním fondu (ZPF) je nutné plně respektovat 
legislativní rámec ČR. Problematika sedimentů 
nebyla dlouhou dobu v související legislativě 
dostatečně ošetřena, až v posledních dvaceti 
letech bylo učiněno několik zákonodárných 
kroků ustanovujících postupy před a po odtě-
žení sedimentů z vodních toků či nádrží. I přes 
snahu vyřešit problém, jak nakládat s vytěže-
ným sedimentem, je v současnosti legislativa 
velmi složitá a nepřehledná, kdy se prolíná 
několik zákonů a vyhlášek. Konkrétně je pro-
blematika aplikace sedimentů na ZPF řešena 
prioritně třemi zákony a jednou vyhláškou: 
• zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změ-

ně některých dalších zákonů (dále jen 
zákon o odpadech), 

• zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, po-
mocných půdních látkách, pomocných 
rostlinných přípravcích a substrátech 
a o organickém zkoušení zemědělských půd 
(dále jen zákon o hnojivech),

• zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zeměděl-
ského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon o ochraně země-
dělského půdního fondu),

• vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání 
sedimentů na zemědělské půdě (dále jen 
vyhláška). 
Základ právní úpravy ukládání sedimentů 

na zemědělskou půdu je uveden v zákoně č. 
185/2001 Sb., o odpadech, který stanovuje 
postup nakládání se všemi odpady s výjimkou 
sedimentů přemisťovaných v rámci povrcho-
vých vod a vodních cest za účelem předchá-
zení povodním, zmírnění účinků povodní 
a účinků sucha nebo rekultivace půdy, je-li 
prokázáno, že nevykazují žádnou z nebezpeč-
ných vlastností uvedených v nařízení komise 
Evropské unie č. 1357/2014. 

Vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání 
sedimentů na zemědělské půdě, stanovuje 
podmínky a způsob používání sedimentů na 
zemědělské půdě, způsob vedení evidence 
o použití sedimentů, limitní hodnoty riziko-
vých prvků a cizorodých látek v sedimentu 
a v půdě, na kterou má být sediment apliko-
ván. Kromě toho jsou zde uvedeny požadavky 
na další fyzikálně-chemické a biologické vlast-
nosti sedimentu a postupy rozboru sedimentů 
a půdy, včetně metod odběru vzorků. 

Pro získání souhlasu k aplikaci sedimentu na ZPF je hlavní pod-
mínkou obsah rizikových prvků a látek obsažených v půdách, kde se 
sedimenty budou aplikovat (příloha 3 vyhlášky). Poslední důležitou 
analýzou jsou ekotoxikologické testy sedimentů, jejichž metody a kri-
téria aplikace na ZPF jsou obsahem přílohy 4 dané vyhlášky.

Dále vyhláška stanovuje podmínky zrnitostního složení sedimentu, 
kdy je aplikace sedimentu na ZPF stále možná. Vyhláška mimo výše 
uvedené také určuje aplikovatelné množství sedimentu vhledem 
k textuře půdy (příloha 5). Zahájení aplikace sedimentů oznámí 
oprávněný orgán ochrany ZPF, který souhlas vydal, nejpozději 14 
dní předem. Souhlas pozbývá platnosti, jestliže aplikace sedimentů 
nebyla zahájena do 3 let ode dne, kdy nabyl právní moci, popřípadě 
ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, pro které byl souhlas 
závazným podkladem.

Pilotní lokality
Před samotným zahájením projektu (v roce 2016) byla provedena 
testovací kampaň, která přiblížila určité souvislosti mezi polohou 

Obr. 1. Pilotní oblast – Toužimsko, Bochovsko

rozdělení dle 
úživnosti vybrané rybníky index vodní tok ČHP

vodní 
plocha 
[ha]

Chl a 
[ug/l] Pc [mg/l]

hypertrofní

Podzámecký To07 Střela 1-11-02-0030 4,70 423 0,920
Panský Bo02 Bochovský p. 1-11-02-0120 2,17 161 0,470
Křížový Bo01 Bochovský p. 1-11-02-0120 4,75 235 0,430

Dolnosedelský To05 bezejmenný 1-11-02-0030 6,91 265 0,316

silně eutrofní
Nový To09 Střela 1-11-02-0070 6,94 83 0,183

Horní Radyňský To03 bezejmenný 1-11-02-0030 2,17 83 0,150

eutrofní

Veterina To06 bezejmenný 1-11-02-0030 0,94 34 0,094
Šinka To04 Střela 1-11-02-0030 5,10 27 0,093

Krásné Údolí To08 bezejmenný 1-11-02-0050 2,01 61 0,090
Nový Bochov Bo03 bezejmenný 1-11-02-0120 4,15 20 0,072

Závodiště To02 Střela 1-11-02-0030 4,87 54 0,065
Kosmová To01 Střela 1-11-02-0010 2,40 - -

Tabulka 1. Specifikace pilotních  lokalit. Koncentrace  fosforu celkového  (Pc)  a chlorofylu 
a (Chl a) je průměrná hodnota zjištěná v cca 30 cm hladinové vrstvě poblíž hráze, a to ze tří 
odběrů v roce 2015: 28. 5., 16. 7. a 13. 8.

rybníku, využitím území v rámci jeho povodí, morfologií území 
a multikriteriálním hodnocením potenciálních zdrojů znečištění, 
které mají vliv na kvalitu sedimentu. Sledované oblasti se nachá-
zejí na území obce s rozšířenou působností Karlovy Vary (obr. 1) 
v povodí vodárenské nádrže Žlutice. Hlavní část pilotních lokalit 
(devět rybníků) se polohou nachází západně od města Toužim. 
Město Toužim je lokalizováno v mělkém širokém údolí horního toku 
Střely v Tepelské náhorní plošině. Lokalita Toužimska je zajímavá 
svou odlehlou polohou v kraji s venkovským charakterem, mírnou 
morfologií krajiny a značným množstvím rybníků v přilehlém okolí. 
Zbylé tři rybníky byly vybrány v blízkosti města Bochov, které se 
taktéž nachází v Karlovarském kraji, přibližně 16 km jihovýchodně 
od Karlových Varů. Řešené rybníky lze rámcově rozdělit na tři sku-
piny (tab. 1, obr. 2):

Hypertrofní rybníky zahrnují dva rybníky zatěžované odpadními 
vodami. Pod městem Toužim leží Podzámecký rybník a pod Bochovem 
se nachází Panský rybník. Oba jsou trvale přetěžovány jak živinami, 
tak organickými látkami či epizodně kalem uniklým z čistíren odpad-
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Obr. 2. Rozdělení rybníků na zkoumaných lokalitách dle trofie na 
základě vztahu mezi koncentrací fosforu celkového (Pc) a chlorofylu 
a (Chl a)

ních vod (ČOV). Dále jsou mezi hypertrofní rybníky zařazeny rybníky 
Křížový a Dolnosedelský, které jsou pravidelně hnojeny.

Mezi silně eutrofní rybníky byly zařazeny dva rybníky: Nový rybník, 
který je druhým v sérii pod městem Toužim, takže přijímá znečištění 
transformované již Podzámeckým rybníkem, zároveň je recipientem 
pro znečištění z obcí Krásné údolí a Útvina, jež leží na levostranném 
přítoku (Útvinský potok). Druhým je Horní Radyňský rybník, který je 
sice situován v malém zemědělsky využívaném povodí bez komunál-
ního znečištění – tedy je přirozeně disponován k dobré jakosti vody, 
ale protože je součástí produkčního rybářství, je rybáři poměrně silně 
hnojen (~3 tuny hnoje na 1 ha).

Za eutrofní rybníky lze považovat 6 lokalit: rybníky bez význam-
nějšího vlivu odpadních vod a s nepříliš intenzivním rybářským 
hospodařením: Závodiště, Šinka a Veterina. Rybníky Kosmová, Krásné 
údolí a Nový Bochov leží v horní části povodí, vyznačují se velmi 
nízkou přirozenou úživností a jsou bez vstupu odpadních vod. Nový 
Bochov je sice pravidelně hnojený (~2 tuny hnoje na 1 ha), ale zatím 
bez dramatického zvýšení trofie. 

Charakteristika zájmové oblasti
Řešená území v blízkosti měst Toužim a Bochov spadají do osmého 
klimatického regionu, jenž zahrnuje všechna podhůří v nadmořské 
výšce zpravidla nad 550 m. V této oblasti se vyskytují dvě významně 
zastoupené hlavní půdní jednotky (HPJ). Jednou z nich je HPJ 34, do 
které náleží půdy typu kambizemě dystrické, podzoly, kryptopod-
zoly vyskytující se převážně na rovinách nebo úplných rovinách, se 
všesměrnou expozicí a celkovým obsahem skeletu do 25 %. Jedná se 
o půdy hluboké až středně hluboké v mírně chladném klimatickém 
regionu a velmi málo produkční. Půdy se střední rychlostí infiltrace 
i při úplném nasycení. Jedná se o půdy středně až dobře odvodněné, 
hlinitopísčité až jílovitohlinité. Druhá významně zastoupená HPJ je 
definována pod číslem 50, tedy pseudogleje situované na rovinách 
se všesměrnou expozicí a celkovým obsahem skeletu do 25 %. Půdy 
hluboké až středně hluboké a produkčně málo významné. Půdy s níz-
kou rychlostí infiltrace, zahrnující převážně půdy s málo propustnou 
vrstvou v půdním profilu a půdy jílovitohlinité až jílovité [15, 16]. 

Zájmová povodí IV. řádu se nachází v povodích Střely a Bochovské-
ho potoka, pro která je charakteristické zastoupení orné půdy oproti 
trvalému travnímu porostu v poměru 29 % ku 71 % a průměrná sklo-
nitost pozemků na orné půdě 2,3 stupňů. Kromě potenciálního vlivu 
zemědělské produkce na kvalitu půd a sedimentů lze předpokládat 
ovlivnění kvality sedimentů především bezprostředním vypouštěním 
silně výživných komunálních odpadních vod z jednotlivých sídel 
v povodí. Významnými sídly v povodí jsou především město Bochov 
s ČOV lokalizovanou nad Panským rybníkem a město Toužim (~3000 
obyvatel) s ČOV situovanou nad Podzámeckým rybníkem. 

Monitorovací kampaně
V průběhu roku 2015 byly provedeny monitorovací kampaně 
zaměřené na kvalitu sedimentů a půd na 
přilehlých zemědělských pozemcích. Celkem 
bylo monitorováno dvanáct rybníků, viz 
kapitola Pilotní lokality. Na těchto lokalitách 
byly odebrány vzorky rybničních sedimentů 
ve spolupráci se státním podnikem Povodí 
Vltavy, na jehož pracovišti byly také analy-
zovány za účelem zjištění rizikových prvků 
a cizorodých látek. V odebraných vzorcích 
byl také zjišťován obsah látek podmiňují-
cích úrodnost půdy. Vzorky sedimentu byly 
odebrány gravitačním jádrovým sběračem 
(corer) při normálním stavu hladiny rybníka 
v nejhlubších oblastech rybníků, tedy ve 
středové části poblíž hráze. Každý vzorek 
sedimentu byl odebrán jako směsný, sestá-
vající z 10 podvzorků získaných na ploše 
100–400 m2 (podle velikosti rybníka), a je jím 
reprezentováno svrchních 20 cm usazeného 
sedimentu.

Vzorky sedimentů byly analyzovány v la-
boratořích státního podniku Povodí Vltavy, 
v souladu s požadavky vyhlášky č. 257/2009 
Sb. (celkové obsahy) a zároveň byl analyzo-
ván také výluh (Mehlich III), aby bylo možné 
zhodnotit účinky aplikace sedimentu na ze- Obr. 3. Specifikace odběrů půd zemědělských pozemků

mědělský pozemek z pohledu zúrodnění zemědělské půdy. Na praco-
višti VÚMOP, v.v.i., bylo provedeno stanovení půdního humusu (Cox).

Vzorky zemědělských půd byly odebrány na pozemcích pro šest 
vybraných rybníků v místech s vysokým předpokladem erozního 
smyvu, především v drahách soustředěného odtoku a v nejbližším 
okolí pilotní lokality, případně v blízkosti přítoku do jednotlivých 
rybníků. Body odběrů půdních vzorků v blízkosti jednotlivých lokalit 
jsou blíže specifikovány na obr. 3. Analýza vzorků půd byla provedena 
v laboratoři VÚMOP, v.v.i. 

3. Výsledky a diskuse

Aplikovatelnost sedimentů na zemědělskou půdu

Z výsledků sumarizovaných v tab.  2 vyplývá, že pro případnou 
aplikaci na zemědělskou půdu vyhověly sedimenty pouze dvou 
rybníků: Kosmová a Dolnosedelský rybník. Rybník Kosmová leží 
v pramenné oblasti vodního toku Střely a obecně vykazuje nejlepší 
výsledky z pohledu kvality rybničních sedimentů. Důvodem je více-
méně neznečištěné povodí s malým procentem zornění, extenzivním 
způsobem managementu trvalých travních porostů a s jedinou osa-
dou – Prachomety (62 obyvatel), bez jakékoli kanalizace, ale také bez 
přímého napojení na vodní tok. Vliv takových sídel např. na zvýšení 
koncentrací fosforu nebývá ani zjistitelný [6]. Dolnosedelský rybník 
sice leží v oblasti s půdami se zvýšeným obsahem Ni a Zn (tab. 4), 
ale na složení sedimentu se tato skutečnost neprojevila. Potenciální 
vliv znečištění z obce Sedlo je transformován návesním rybníkem 
a ke kontaminaci sedimentu ve sledovaných parametrech nedošlo. 

Specifickým případem byly dva rybníky ležící pod městy Toužim 
(Podzámecký rybník) a Bochov (Panský rybník), které vykazovaly 
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nejvyšší míru kontaminace. Oba rybníky 
se dlouhodobě vyrovnávají se vstupem od-
padních vod, jejichž jakost záleží nejen na 
funkci ČOV, ale kolísá v čase zejména vlivem 
odlehčovaných vod z jednotné kanalizace za 
srážko-odtokových událostí. 

U sedimentu ostatních rybníků byly zjiš-
těny mírně zvýšené koncentrace některých 
kovů. Výjimkou byl Horní Radyňský rybník 
s výrazně zvýšenými koncentracemi Cr, Co 
a Ni. Tento rybník leží v drobném zemědělsky 
využívaném povodí bez zjevných zdrojů zne-
čištění. S povodím koresponduje pouze obsah 
Cr, který byl nalezen ve vysoké koncentraci 
i v půdách povodí rybníka (tab. 4).

Zjištěná kontaminace sedimentů ve studo-
vané oblasti byla v porovnání s poměry v ČR 
oproti výsledkům publikovaným v jiných 
studiích [19, 20] poměrně vysoká (tab. 3). 

Příčinou rozdílných výsledků je velmi 
pravděpodobně různá metodika odběrů vzorků. Vzorky odebrané 
pro účely této studie zachytily vždy velmi jemný sediment bez mi-
nerálních příměsí (písek), jenž se (logicky) vyznačoval i podstatně 
vyšším obsahem organických látek, což dokazuje obsah spalitelných 
látek, které dosahovaly dvojnásobných hodnot oproti výsledkům ve 
studii [20]). V případě [20] byla převážná část sedimentů odebírána 
z hromad vytěžených sedimentů. Vzorky odebrané z tohoto materi-
álu se vyznačují obvykle větším podílem zastoupení hrubozrnného 
matriálu, na který není vázána většina důležitých chemických látek, 
včetně živin – především fosforu, jako v případě nejjemnějších částic 
[6]. V případě [19] se jednalo o reprezentativní vzorek sedimentu 

(tedy obvykle z celé plochy rybníka) pro účely rozhodování, jak 
s vytěženým materiálem dále nakládat. Do směsného vzorku byl tedy 
i zde zahrnut určitý podíl materiálu z mělkých částí, kde bývá vlivem 
akce vln na dno a vlivem rytí ryb nejjemnější podíl transportován do 
hlubších partií.

V této souvislosti se nabízí otázka, zda pro rozhodování o aplikaci 
na zemědělskou půdu posuzovat sedimenty z hrázové části rybníka 
stejně přísně jako směsné vzorky sedimentů z celé plochy dna. Pro-
blematika využití usazenin z hrázové části dna je důležitá zejména 
v souvislosti s odbahňováním loviště, které je na některých rybnících 
pravidelně prováděno před výlovem. 

   
As Be Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb V Zn ztráta 

žíháním   

   mg/kg %

sedimenty
průměr 15,9 2,6 0,9 36,7 205,2 80,7 0,3 96,7 45,3 168,3 251,7 17,5

medián 15,0 2,7 0,7 30,5 140,0 77,0 0,2 72,0 36,0 180,0 155,0 16,0

[20]
průměr 12,1 1,2 12,5 12,7 53,8 30,7 0,1 34,7 49,8 49,8 148,7 8,6

medián 7,9 1,1 0,4 12,5 47,0 24,3 0,1 31,9 26,3 47,6 112,0 8,0

[19] průměr 11,6 1,7 0,7 13,6 48,4 42,7 0,3 32,6 87,0 45,7 169,0  

[20]
průměr % 76,0 48,0 1456,3 34,6 26,2 38,1 40,8 35,9 109,9 29,6 59,1 49,0

medián % 52,7 43,0 62,9 41,0 33,6 31,6 47,6 44,3 73,1 26,4 72,3 50,0

[19] průměr % 72,8 63,9 79,2 37,2 23,6 52,9 91,1 33,8 191,8 27,1 67,2  

Tabulka 3. Porovnání kontaminace rybničních sedimentů s daty publikovanými v jiných studiích [19, 20]. Poslední tři řádky porovnávají 
obsah rizikových prvků v analyzovaných vzorcích s daty z literárních zdrojů (obsah v analyzovaných sedimentech = 100 %)

přilehlé pozemky 
vybraných rybníků

           

As Be Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb V Zn

  mg/kg

Panský  10 1,2 <0,25 16 51 57 0,07 33 32 81 140
Dolnosedelský 8 1,5 <0,25 22 90 43 0,08 54 18 120 130
Veterina  6 < 1,0 <0,25 13 50 48 0,15 25 19 72 98

Horní Radyňský 6 < 1,0 <0,25 23 220 51 0,09 50 20 99 87

Krásné Údolí 9 1,0 <0,25 15 75 45 0,07 25 20 96 90

Nový Bochov 12 2,3 <0,25 27 89 50 0,06 63 27 130 120

Vyhláška 257/2009 Sb.
20 2 0,5 30 90 60 0,3 50 60 130 120

mg/kg

Tabulka 4. Celkový obsah rizikových prvků v orniční vrstvě  pozemků přilehlých k vybraným 
rybníkům v povodí VN Žlutice. V tabulce jsou uvedeny průměrné hodnoty (ze všech vzorků 
odebraných na lokalitě) obsahu rizikových prvků v půdách přilehlých zemědělských pozem-
ků vybraných rybníků. V posledním řádku tabulky jsou uvedeny limitní hodnoty určující 
aplikovatelnost na ZPF dle přílohy č. 1 vyhlášky

rozdělení 
dle úživnosti vybrané index As Be Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb V Zn C10-C40 ∑ PAU ∑ 

BTEX
∑ 

PCB DDT 2–4 
mm

> 4 
mm

   mg/kg ug/kg %

hypertrofní 

Podzámecký To07 16,0 2,4 1,1 32 120 99 0,56 80 50 140 400 180 9 700 <40 30,0 23,0 <0,1 <0,1

Panský Bo02 31,0 3,1 2,1 29 71 130 0,91 58 89 130 730 860 15 000 <40 160,0 49,0 <0,1 <0,1

Křížový Bo01 22,0 2,9 1,3 36 83 91 0,27 62 62 170 280 200 6 000 <40 7,7 40,0 <0,1 <0,1

Dolnosedelský To05 11,0 2,6 0,6 25 130 47 0,16 68 35 180 150 <100 670 <40 <5 5,3 <0,1 <0,1

silně 
eutrofní 

Nový To09 14,0 2,4 0,2 35 130 71 0,24 84 38 160 220 <100 3 200 <40 7,3 7,7 <0,2 <0,1

Horní Radyňský To03 5,5 <1 <0,5 61 590 100 0,17 190 26 140 100 <100 700 <40 <5 <5,0 <0,1 <0,1

eutrofní

Veterina To06 18,0 4,0 0,8 45 150 67 0,24 120 37 190 230 <100 710 <40 <5 <5,0 <0,1 <0,1

Šinka To04 9,6 1,6 0,8 37 170 65 0,27 83 33 100 170 <100 5 900 <40 6,7 18,0 <0,1 <0,1

Krásné Údolí To08 16,0 2,7 0,7 28 160 87 0,18 72 30 190 140 <100 1 000 <40 <5 7,2 <0,1 <0,1

Nový Bochov Bo03 14,0 2,6 0,7 32 130 53 0,25 72 55 180 160 <100 870 <40 <5 <5,0 <0,1 <0,1

Závodiště To02 15,0 2,0 0,7 36 92 63 0,26 59 30 140 170 100 2 300 <40 <5 9,8 0,1 <0,8

Kosmová To01 9,9 1,8 0,7 28 72 45 0,21 56 20 108 166 <100 508 <40 7,5 4,0 <0,1 <0,1

 
Vyhláška 

257/2009 Sb.

 
30 5 1 30 200 100 0,8 80 100 180 300 300 6 0,4 0,2 0,1 <30 <2 

  

  mg/kg %

Tabulka 2. Celkový obsah rizikových prvků a cizorodých látek v sedimentech vybraných rybníků v povodí VN Žlutice. V posledním řádku 
tabulky jsou uvedeny limitní hodnoty určující aplikovatelnost na ZPF dle přílohy č. 1 vyhlášky. Suma polycyklických aromatických uhlo-
vodíků (PAU) je uvedena jako součet hodnot 12 PAU, uvedených v dané vyhlášce. Suma BTEX zahrnuje součet hodnot benzenu, toluenu, 
etylbenzenu a xylenů, suma PCB je uvedena včetně kongenerů a prezentované látky DDT zahrnují také své metabolity. Obsah skeletu je 
uveden ve velikostní kategorii 2–4 mm a nad 4 mm. Červeně vyznačené jsou hodnoty, které nesplňují limity stanovené vyhláškou, čímž 
neumožňují aplikaci daného sedimentu na ZPF
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Obr. 4. Koncentrace kontaminantů v sedimentech rybníků na vodním toku Střela

Sediment v sérii průtočných rybníků na 
vodním toku Střela
Porovnání výsledků analýz sedimentů v ryb-
nících situovaných v sérii za sebou je velmi 
zajímavé, protože lze sledovat jednotlivé 
antropogenní vlivy. Na Střele bylo sledováno 
celkem pět rybníků ležících za sebou (obr. 1). 
Shora: (1) r. Kosmová vysoko v povodí, více-
méně bez negativních vlivů, (2) r. Závodiště 
pod dalším průtočným rybníkem a s možností 
ovlivněním smyvy ze zpevněných ploch ko-
munikací, (3) r. Šinka v sousedství skladových 
areálů a nádraží na okraji města Toužim, s pří-
tokem ze soustavy malých rybníků v oblasti 
bohaté na Cr (od Horního Radyňského r.), (4) 
Podzámecký rybník pod ČOV Toužim, odkud 
systematicky unikal kal [17], rovněž recipient 
odlehčovaných vod a (5) Nový r., který leží 
těsně pod Podzámeckým rybníkem a navíc přijímá nevelké znečištění 
z obcí Útvina a Krásné údolí (2x ČOV).

Vybrané parametry (číselné hodnoty v tab. 2) jsou zobrazeny v gra-
fech na obr. 4. Koncentrace některých rizikových prvků v sedimentech 
antropogenní vlivy příliš neodrážely – např. Co, ale i V, Cr, As. Obsah 
jiných kovů – např. Cu, Pb – naopak ukazoval antropogenní vlivy vel-
mi dobře, obvykle s maximem v Podzámeckém rybníce. Nejcitlivějším 
ukazatelem se ukázala být koncentrace PAU. Bezprostřední vliv města 
Toužim se projevil i v markantním zatížení sedimentů zinkem a obje-
vily se i zvýšené koncentrace PCB. Dobře je také vidět různá účinnost, 
s jakou Podzámecký rybník jednotlivé kontaminanty zachycuje, takže 
v Novém rybníce už jejich koncentrace v sedimentu výrazně poklesají. 

Zajímavý je průběh koncentrací Cr celkového. Jeho koncentrace 
v sedimentech prudce vzrostly po vstupu z povodí s Horním Ra-
dyňským rybníkem do rybníka Šinka. V dalších dvou rybnících níže 
opět koncentrace Cr klesla. Ze stejného subpovodí jako Cr pochází 
i zvýšený obsah Ni.

Je tedy vidět, že rybníky, samozřejmě pokud 
z nich při výlovech neunikají se sedimen-
tem i kontaminanty (Podzámecký ani Nový 
se neloví), mohou sloužit jako velmi dobrá 
ochrana níže ležící vodárenské nádrže Žluti-
ce. K řešení je ovšem otázka, jak nakládat se 
zachyceným a kontaminovaným sedimentem. 
Nebo lépe – jak vůbec zabránit vstupu konta-
minantů do vodního prostředí.

Vliv města Bochov
Vliv znečištění z města lze dobře ukázat na 
příkladu Bochova a dvou rybníků: (1) Křížový 
r. leží na okraji města, ale je pod vlivem smy-
vů ze zpevněných ploch a drážních objektů, 
a (2) Panský r. leží pod městem Bochov a je 
recipientem odpadních vod z ČOV Bochov, 
včetně odlehčovaných vod z jednotné ka-
nalizace. 

Už sediment Křížového rybníka vykazuje známky antropogenního 
zatížení, a to především zvýšenými koncentracemi Cd a PAU (tab. 2). 
Sediment Panského rybníka se vyznačoval zvýšenou koncentrací 
v zásadě stejných ukazatelů jako sediment Podzámeckého rybníka pod 
městem Toužim (tab. 2), ale zvýšení v Panském rybníce bylo opravdu 
markantní: Cu, Cd, Zn, Pb, Hg, navíc i As. Z cizorodých látek byl 
výrazně zvýšený obsah látek C10-C40, také PAU a místní zvláštností 
je kontaminace polychlorovanými bifenyly (PCB), pocházejícími 
z nedaleké a dnes již neprovozované obalovny drti. Směs PCB pod 
názvem Delor se používala jako tepelné médium.

Vliv znečištění z měst
Města Toužim a Bochov byla tedy identifikována jako významné 
zdroje emisí kovů i specifických organických látek. Sediment obou 
rybníků se také vyznačoval výrazně zvýšeným obsahem organických 
látek vyjádřených jako TOC či ztráta žíháním (tab. 6). Tyto látky jsou 

As Be Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb V Zn

mg/kg

přilehlé 
zemědělské 

pozemky

průměr 8,4 1,2 0,3 19,3 95,8 49,0 0,1 41,7 22,7 99,7 110,8

medián 8,3 1,1 0,3 19,0 82,0 49,0 0,1 41,5 20,0 97,5 109,0

max. 12,0 2,3 0,3 27,0 220,0 57,0 0,2 63,0 32,0 130,0 140,0

min. 5,9 0,5 0,3 13,0 50,0 43,0 0,1 25,0 18,0 72,0 87,0

sedimenty průměr 15,9 2,6 0,9 36,7 205,2 80,7 0,3 96,7 45,3 168,3 251,7

medián 15,0 2,7 0,7 30,5 140,0 77,0 0,2 72,0 36,0 180,0 155,0

max. 31,0 4,0 2,1 61,0 590,0 130,0 0,9 190,0 89,0 190,0 730,0

min. 5,5 0,5 0,3 25,0 71,0 47,0 0,2 58,0 26,0 130,0 100,0

% průměr 53 45 29 53 47 61 28 43 50 59 44

medián 55 42 36 62 59 64 37 58 56 54 70

Tabulka 5. Porovnání celého souboru výsledků rozborů půdních vzorků a vzorků rybničních 
usazenin. Poslední dva řádky porovnávají obsah rizikových prvků v půdách oproti sedimen-
tům (obsah v sedimentech = 100 %)

      
celkový obsah živin obsah přístupných živin dle 

Mehlich III podíl využitelných živin

rozdělení dle 
úživnosti

vybrané rybníky pH ztráta 
žíháním Cox TOC

Mg K Ca Ncelk. Pcelk. Mg K Ca Ncelk. Pcelk. Mg K Ca Ncelk. Pcelk.

  CaCl2 % g/kg %

hypertrofní

Podzámecký 6,1 23 8,5 87,0 8,0 6,0 7,8 12,0 6,0 0,7 0,35 5,0 0,26 0,018 8,6 5,8 64,1 2,2 0,30

Panský 6,3 26 10,5 140,0 6,9 5,0 11,0 13,0 6,6 1,1 0,62 6,1 0,18 0,010 15,9 12,4 55,5 1,4 0,15

Křížový 6,3 16 4,5 70,0 8,3 6,1 8,9 6,7 2,5 1,1 0,47 5,1 0,14 0,004 13,3 7,7 57,3 2,1 0,18

Dolnosedelský 6,9 14 5,0 50,0 6,3 4,0 12,0 6,4 1,6 0,6 0,20 5,1 0,07 0,004 8,9 5,0 42,5 1,1 0,28

silně eutrofní
Nový 5,9 16 4,9 53,0 9,3 5,9 6,5 7,1 3,1 0,5 0,24 3,4 0,13 0,006 4,8 4,1 52,3 1,8 0,19

Horní Radyňský 7,1 19 6,1 73,0 12,0 1,7 19,0 8,9 1,7 1,2 0,20 9,5 0,16 0,004 10,0 11,8 50,0 1,8 0,25

eutrofní

Veterina 6,1 17 5,2 64,0 6,8 5,9 4,8 7,3 1,6 0,7 0,23 3,4 0,11 0,004 10,3 3,9 70,8 1,5 0,28

Šinka 6,2 14 4,5 51,0 11,0 2,5 11,0 5,9 1,2 0,8 0,20 4,6 0,06 0,003 7,1 8,0 41,8 1,1 0,28

Krásné Údolí 5,9 17 5,1 62,0 7,0 2,8 6,8 6,3 0,9 1,0 0,14 4,3 0,10 0,003 14,3 5,0 63,2 1,5 0,28

Nový Bochov 5,8 16 4,7 71,7 6,5 3,2 7,1 5,8 1,3 0,9 0,20 3,9 0,14 0,003 14,5 6,3 54,9 2,4 0,24

Závodiště 5,5 15 4,3 58,0 7,4 3,9 5,9 5,5 1,7 0,5 0,23 3,4 0,20 0,004 7,3 5,9 57,6 3,6 0,25

Tabulka 6. Rybniční sedimenty: základní vlastnosti, obsah látek podmiňujících úrodnost půdy a podíl rostlinám potenciálně přístupných živin
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Obr. 5. Vyhodnocení kontaminace sedimentů v interakci s přilehlými 
zemědělskými pozemky. V případě kontaminace sedimentu je pře-
kročena hodnota 1 na ose x, v případě překročení hodnoty 1 na ose 
y je kontaminována zemědělská půda. Pokud je překročena hodnota 
1 na ose x i y, je limitní hodnota obsahu daného prvku překročena 
v sedimentu i v zemědělské půdě. Podrobnosti viz text

jednak důsledkem přímého organického zatížení a jednak velmi in-
tenzivní primární produkce fytoplanktonu, kdy sedimentující biomasa 
zásobuje bahno těmito látkami velmi bohatě. Důsledkem je pak silně 
anaerobní sediment, kde mohou autochtonně vznikat i látky stanovo-
vané jako C10-C40 [18], jejichž zvýšený obsah (tab. 2) byl skutečně ve 
třech organicky nejzatíženějších sedimentech ve zvýšené míře zjištěn 
(Panský > Křížový > Podzámecký).

Vliv měst se projevoval zejména vysokým 
obsahem PAU, jejichž zdrojem města typicky 
jsou. Jedná se zřejmě o znečištění pocházející 
ze smyvů živičných povrchů (komunikace, 
parkoviště, střechy), případně smyvů atmo-
sférické depozice po spalovacích procesech.

Zaznamenat lze i zvýšenou koncentraci 
zejména Zn, Cd a Hg. 

Protože všechny kovy i PAU se dobře sor-
bují na pevné částice, měly by být účinně 
zachyceny již v aktivovaném kalu na ČOV. 
To, že došlo až ke kontaminaci rybničních 
sedimentů, svědčí jednak o únicích aktivo-
vaného kalu [17], ale také o vnosu znečištění 
s odlehčovanými vodami z jednotné kanali-
zace, případně o vlivu smyvů z průmyslově 
využívaných ploch (Křížový a Šinka). 

Vztah mezi kontaminací sedimentů 
a zemědělských půd v povodí 
Porovnání míry kontaminace rizikovými 
prvky v půdě na zemědělských pozemcích se 
vzorky sedimentů prezentuje tab. 5. V přípa-
dě Cd či Hg je v průměru míra kontaminace 
sedimentů asi třikrát vyšší než kontamina- Obr. 6. Vztahy vybraných analyzovaných parametrů ze složek: voda, půda, sediment

ce zemědělských půd, v případě V, Cr., Co, Ni, Cu, Zn, As a Pb je 
kontaminace sedimentů zhruba dvojnásobná. Vyšší kontaminace 
sedimentů je patrná i z obr. 5. Vyšší koncentrace rizikových prvků 
v sedimentech rybníků je zřejmě způsobena (i) selektivním odnosem 
a ukládáním nejjemnějších půdních částeček, které obsahují nejvyšší 
podíl rizikových prvků [6], a (ii) zároveň i způsobem odběru vzorků 
sedimentů, který zahrnoval oblast s nejjemnějším bahnem. Vliv měla 
i (iii) metodika zpracování vzorků půdy a sedimentů. V případě 
sedimentů byly vzorky zpracovávány přímo v podobě odebraných 
nejjemnějších části, půdní vzorky byly drceny, následně sítovány 
(2 mm) a dále zpracovány tloučkem v třecí achátové misce. V půdách 
byl tedy vyšší obsah hrubozrnného minerálního materiálu, kde není 
vazebný potenciál pro rizikové prvky. Všechny tyto vlivy působily 
ve směru zvýšení koncentrace látek v sedimentech oproti půdám. 

Celkově byla limitní hodnota dle vyhlášky 257/2009 Sb. překročena 
13krát v případě sedimentů a 6krát u zemědělských půd. Ve dvou 
případech byl pak kontaminován jak sediment, tak i přilehlá zeměděl-
ská půda. Právě v těchto dvou případech se také jednalo o zvýšenou 
kontaminaci půd i sedimentu stejným kovem: Horní Radyňský rybník 
– Cr a Panský rybník – Zn. U Panského rybníka je třeba ale počítat 
i s možným vlivem města Bochov.

Zjištěné hodnoty obsahu rizikových prvků v sedimentech a ze-
mědělských půdách byly děleny příslušnými limitními hodnotami 
určenými vyhláškou 257/2009 Sb. Tím bylo docíleno sjednocení na 
stejnou hodnotovou škálu jak pro půdy, tak pro sedimenty (0–1 vzorek 
není kontaminován). Hodnota 1 odpovídá limitní hodnotě uvedené 
ve vyhlášce.

Vztah mezi obsahem rizikových prvků v půdách a v sedimentech 
rybníků jsme hodnotili pouze na souboru šesti párů dat (grafy na obr. 5). 
Z nich byl sediment Panského rybníka navíc pod silným vlivem odpad-
ních vod z města Bochov, což se projevilo zvýšenými koncentracemi 
Cu, Zn, As, Pb, Hg, Cd. Vztah mezi obsahem rizikových prvků v půdách 
a v sedimentech byl prokázán pouze v případě Cr, a to pouze v přípa-
dě Horního Radyňského rybníka, kde byla velmi vysoká koncentrace 
nalezena jak v půdách, tak v sedimentu. 

Celkově jsme dospěli k překvapivému závěru, že kontaminace půd 
v povodí šesti sledovaných rybníků neměla kromě jednoho markant-
ního případu (Cr) vliv na kontaminaci rybničních sedimentů.

Obsah a dostupnost látek podmiňujících úrodnost půdy
Celkové množství fosforu v odebraných vzorcích půd (tab. 7, obr. 7) 
se pohybuje od 0,07–0,11 %, což odpovídá rozsahu dle [22], kdy je 
uváděn interval od 0,01–0,15 %. Vyšší obsah celkového fosforu vyka-
zují většinou půdy s vyšším obsahem organické hmoty, zatímco půdy 
lehké s malým obsahem organické hmoty mají obsah fosforu nízký. 
Převážná část celkového fosforu v půdách je pro rostliny nepřijatelná 
a slouží jako potenciální zdroj pro výživu půdních mikroorganismů 
(tab. 7). Naopak mediánová hodnota přístupného fosforu dle Mehlich 
III byla oproti [21] nižší téměř o 100 %. Nízké hodnoty přístupného 
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Obr. 7. Živiny. Sedimenty – závislost jejich přístupného obsahu na 
obsahu celkovém (obsah Ca dle vedlejší osy y) a vztah celkového 
obsahu látek v půdách a sedimentu

fosforu na území pilotní lokality také potvrzují kartogramy zveřejně-
né na stránkách MZe, proto předpokládáme, že za nízkým obsahem 
přístupného fosforu mohou stát geogenní podmínky řešené oblasti. 
Nízké hodnoty přístupného fosforu lze dále možno z části přisoudit 
metodice odběru půdních vzorků, kdy odběry byly prováděny mimo 
zónu akumulace P. 

Oxidovatelný uhlík (Cox), představující primární organickou 
hmotu v podobě rozložených i nerozložených kořenů, kořenového 
vlášení, exudátů, posklizňových zbytků odumřelých mikroorgani-
zmů dodaných organických hnojiv a dále také humusové kyseliny 
a fulvokyseliny, byl zastoupen v odebraných vzorcích lehce nad-
průměrně proti výsledkům agrochemického zkoušení zemědělských 
půd za období 2012–2017 [23]. Konkrétně byl analyzován obsah 
Cox o 0,3 % vyšší než v [23], což koreluje se zvýšeným obsahem 
celkového fosforu.

Hodnota přístupného Ca v odebraných vzorcích půd je bezmála 
o polovinu nižší, než uvádí [21], to odpovídá průměrné hodnotě 
pH 5,4 na přilehlých zemědělských pozemcích, která značí výskyt 
kyselých půd v dané oblasti. Průměrný obsah přístupného K na orné 
půdě ČR je v současné době 0,25 g/kg [23]. Při porovnání s dosaženými 
výsledky (0,19 g/kg) se jedná o nižší hodnoty, nicméně dle [21] spadá 
průměrný detekovaný obsah přístupného K do kategorie – dobrý. 
V případě zastoupení přístupného Mg v odebraných půdních vzorcích 
byly průměrné hodnoty vyšší než republikový průměr o 0,28 g/kg, 
avšak s průměrnými hodnotami pro Karlovarský kraj se téměř sho-
dovaly (0,232 g/kg) [23].

Složení sedimentů studovaných rybníků bylo velmi pestré (tab. 6). 
Obsah organických látek (TOC) v sedimentech je dán kombinací 

několika faktorů, jejichž vliv se překrývá. Jedná se o přímý vstup or-
ganických látek z města (Panský a Podzámecký r.) nebo s chlévskou 
mrvou (Horní Radyňský, Nový Bochov a Dolnosedelský) nebo o vý-
sledek primární produkce fytoplanktonu, případně se může jednat 
o přirozeně vyšší přítomnost obtížně rozložitelných organických látek 
(Nový Bochov). Proti akumulaci organických látek v sedimentech 
působí mineralizační procesy, jež mohou být výrazně urychleny akti-
vitou chovaných kaprů (soustavné přerývání usazenin), a to zejména 
v mělkých rybnících s dobrým kyslíkovým režimem: Dolnosedelský 
rybník, ač hypertrofní, měl sediment s nejnižším obsahem organic-
kých látek (tab. 6).

Obsah sloučenin N do značné míry souvisí s obsahem organických 
látek, protože N je z velké části vázán právě v nich (obr. 6). To je dů-
ležité zjištění, protože pouze 1,1–3,6 % N obsaženého v sedimentech 
je okamžitě rostlinám přístupné – tedy prakticky žádný dusík není 
po případné aplikaci na zemědělskou půdu vodou vyplavitelný (bez 
eroze).

Obsah sloučenin fosforu v sedimentech se pohyboval v širokém 
rozmezí 0,9–6,6 g/kg sušiny. P může být v sedimentech vázán nejen 
v organických látkách, ale zejména v komplexech s Fe, případně s Al 
a nebo jako tzv. apatitický P. Proto je i souvislost mezi obsahem TOC 
a P v sedimentech jen volná (obr. 6) a pro běžně nacházený obsah P 
v sedimentech (zhruba do 2,5 g/kg) vztah nalezen nebyl. Volný vztah 
mezi TOC a Pc byl naznačen pouze vlivem situace ve dvou rybní-
cích pod městy Toužim a Bochov, které jsou přetěžovány paralelně 
jak organickými látkami, tak sloučeninami fosforu (nejedná se tedy 
primárně o příčinnou souvislost). V souboru sledovaných rybníků byl 
nalezen vztah mezi celkovým obsahem P v sedimentu a ve vodním 

sloupci (obr. 6), ovšem tento vztah není patrně příčinný (jak napoví-
dá i absence vztahu mezi P dostupným v sedimentu a Pc ve vodním 
sloupci), ale indikuje spíš intenzitu vstupů P do jednotlivých rybníků. 
Podíl okamžitě využitelného P byl ve všech případech velmi nízký: 
0,15–0,30 %. Ani zde tedy nehrozí, že by se po aplikaci na zeměděl-
skou půdu sloučeniny P vyplavovaly zpět do vod.

Obsah Ca a částečně zřejmě i Mg je v sedimentech kromě smyvů 
z okolních pozemků závislý také na míře vápnění při rybářském 
hospodaření (např. Horní Radyňský s vysokým obsahem Ca a Mg).

Zajímavý je vztah celkového obsahu živin v sedimentech a jejich 
okamžitě využitelného množství rostlinami (obr. 7). Jedině v případě 
Ca jsme nalezli závislost: více Ca v sedimentu znamenalo i více Ca vy-
užitelného. V případě Mg a K nebylo rostlinami využitelné množství 
na celkovém obsahu v sedimentu závislé. Za zmínku stojí poměrně 
vysoké procento využitelného obsahu Ca (zhruba 42–71 %) a značně 
nížší okamžitá využitelnost Mg a K (do 16 %).

Vztah mezi úrodností půd a chemickým složením sedimentů
Celkový obsah N, P a Cox je až několikanásobně vyšší v sedimentech 
než na přilehlých zemědělských pozemcích. Celkový obsah Ca, Mg 
a K je v některých případech vyšší v půdách než v sedimentech a v ji-
ných případech je tomu naopak, vzájemné vztahy se najít nepodařilo 
(tab. 6 a 7, obr. 7). Určující pro půdy je zjevně způsob zemědělského 
hospodaření a pro rybniční sedimenty vstup odpadních vod, rybářské 
hospodaření a procesy v rybníce probíhající.

Z pohledu přístupných živin je situace velmi zajímavá (tab. 6, 7). 
Využitelnost P je v zemědělských půdách procentuálně i v absolutních 
číslech zhruba o řád vyšší než v sedimentech. Naopak přístupný obsah 
Mg, K i Ca byl v půdách výrazně nižší. 

Z pohledu potenciálního využití sedimentů k aplikaci na zeměděl-
skou půdu je důležité nejen to, že sedimenty jsou oproti půdám bohat-

          obsah přístupných živin 
dle Mehlich III

    

rozdělení dle 
úživnosti vybrané rybníky lokalita pH Cox

celkový obsah živin podíl využitelných živin

Mg K Ca Ncelk. Pc Mg K Ca Pc Mg K Ca Pc

   KCl % g/kg %

hypertrofní
Panský To 5,3 1,8 6,50 5,42 2,41 2,28 0,77 0,18 0,18 1,29 0,04 2,7 3,4 53,6 5,8

Dolnosedelský Bo 5,6 1,6 7,26 2,77 8,52 2,14 1,14 0,22 0,07 2,10 0,04 3,0 2,4 24,6 3,4

silně eutrofní Horní Radyňský To 5,0 1,4 7,28 5,47 6,72 1,83 0,94 0,12 0,29 1,19 0,05 1,7 5,4 17,7 5,3

eutrofní

Veterina To 5,3 1,8 6,73 2,42 5,90 2,36 0,83 0,20 0,13 1,52 0,02 3,0 5,3 25,7 2,9

Závodiště To 5,0 1,8 7,67 3,87 4,87 2,24 0,76 0,16 0,19 1,11 0,03 2,0 4,8 22,8 4,4

Krásné Údolí To 5,3 1,8 6,13 7,01 3,03 2,24 0,85 0,12 0,29 1,18 0,05 2,0 4,2 38,8 5,5

Nový Bochov Bo 6,2 3,2 9,27 1,69 9,35 3,72 0,98 0,56 0,20 3,04 0,07 6,0 12,0 32,6 6,8

průměr 5,4 1,9 7,26 4,09 5,83 2,40 0,90 0,22 0,19 1,63 0,04 2,9 5,3 30,8 4,9

median 5,3 1,8 7,26 3,87 5,90 2,24 0,85 0,18 0,19 1,29 0,04 2,7 4,8 25,7 5,3

Tab. 7. Půdní vzorky: základní vlastnosti, obsah látek podmiňujících úrodnost půdy a podíl rostlinám potenciálně přístupných živin v pů-
dách přilehlých zemědělských pozemků

http://eagri.cz/public/web/file/599153/Hodnotici_zprava_AZZP_2012_2017_podep.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/599153/Hodnotici_zprava_AZZP_2012_2017_podep.pdf
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ší látkami podmiňujícími úrodnost půdy (obr. 8), ale jde i o podíl živin 
přístupných pro rostliny (Mehlich III). Sedimenty by mohly hned po 
aplikaci v půdách přispět ke zvýšení rostlinám přístupného obsahu 
Ca, K a Mg. V případě okamžitě využitelného N a P se může zdát, že 
sediment je dosti neúživný substrát. Rostlinám dostupné sloučeniny N 
a P se však ze sedimentu uvolňují postupně, zejména při mineralizaci 
mikrobiálním společenstvem až po aplikaci na pole. Pokud vezmeme 
v úvahu, že mikrobiální společenstvo je aktivní především v průběhu 
vegetační sezony, tedy ve stejnou dobu jako rostliny na poli, zdá se 
být sediment potenciálně ideálním hnojivem s N a P. Stanovení do-
stupných živin (Mehlich III) je tedy třeba chápat jako zjištění obsahu 
živin okamžitě přístupných, nikoli jako jakousi celkovou „užitečnost“ 
bahna pro rostliny, což jsou pohledy, které mohou být při hodnocení 
využitelnosti sedimentů snadno zaměňovány.

4. Závěr
V rámci monitorovací kampaně bylo odebráno celkem 12 vzorků ryb-
ničních sedimentů a půdní vzorky z šesti povodí z monitorovaných 
rybníků. Výsledky lze shrnout asi takto:
1) Pro obsah cizorodých látek v sedimentech byl nejvýznamnější 

vliv měst. Odpadní vody a zejména odlehčované odpadní vody 
z jednotné kanalizace, které zahrnují i smyvy z ploch, jsou příčinou 
vysokého obsahu organických látek, N a P, zvýšené koncentrace 
kovů i organických mikrokontaminant. Nejcitlivěji reagoval obsah 
PAU, které se ukázaly být výborným indikátorem. Nalezeny byly ale 
i zvýšené koncentrace PCB a DDT (suma s metabolity).

2) Jasná souvislost chemického složení půd s obsahem kovů v sedi-
mentech rybníků byla zjištěna pouze pro markantní situaci s vyso-
kým obsahem Cr v mikropovodí Horního Radyňského rybníka. Jinak 
nebyly vzájemné vztahy prokázány. Negativní vliv zemědělského 
hospodaření na obsah organických mikrokontaminantů (včetně 
DDT a jeho metabolitů) nebyl zjištěn. Nebyl zjištěn ani pravidelný 
vztah obsahu Ca, Mg a K v půdách a sedimentech, mimo jiné patrně 
vlivem zásahů při rybářském hospodaření.

3) Vliv rybářského hospodaření na složení usazenin se uplatňuje na 
jednotlivých rybnících specificky, a to s jasným potenciálem překrýt 
vliv zemědělsky využívaného povodí (typicky Horní Radyňský ryb-
ník). Jedná se zejména o vliv hnojení na obsah organických látek, N 
a P, přičemž tento vliv může být modifikován intenzivními procesy 
mineralizace sedimentu v mělkém rybníce hustou rybí obsádkou. 
Vliv vápnění na obsah Ca a částečně i Mg už byl zmíněn.

4) Obsah cizorodých látek v sedimentech nezáleží primárně na trofii 
rybníka. Podle např. intenzity sinicových vodních květů tedy nelze 
usoudit přímo na kvalitu sedimentu, a to ani co do obsahu P a N, 
protože i vysoce eutrofní rybníky mohou mít nevysoký obsah P 
a N v usazeninách.

5) Rybníky jsou účinnou bariérou proti transportu kontaminantů vá-
zaných na částice, zejména pokud nedochází k masivním únikům 
sedimentů při výlovech. To se týká i P, jehož retence je ovšem závislá 
na způsobu rybářského hospodaření [24].

6) Kontaminace sedimentů kovy byla zjištěna zhruba dvojnásobná 
oproti jiným souborům výsledků [19, 20]. Hlavním důvodem byla 
odlišnost metodiky odběru vzorků: v této studii byla vzorkována 
pouze střední část rybníka nedaleko hráze, kde jsou jemnozrnné 
sedimenty. Otázkou tedy může být, zda hodnotit tyto výsledky 
z pohledu aplikovatelnosti na zemědělskou půdu stejně přísně 
jako vzorky reprezentativní pro celý rybník, tedy včetně podílu 
materiálu se zvýšeným obsahem minerálního materiálu, který obsah 
rizikových prvků ředí.

7) Sedimenty se vyznačovaly oproti půdám vyšším celkovým obsahem 
P i N, ovšem okamžitá využitelnost rostlinami (dle Mehlich III) byla 
nepatrná: <0,3 % P a <3,6 % N. Toto zdánlivě nepříznivé zjištění je 
ale třeba hodnotit z dlouhodobého hlediska, kdy P i N se uvolňuje 
postupně mikrobiální aktivitou: rostliny získávají tyto živiny v prů-
běhu vegetační sezony průběžně a nehrozí zpětné vyplavování do 
vodního prostředí. Ca, Mg a K byly rostlinám dostupné poměrně 
dobře, takže lze uvažovat o jejich okamžitém hnojivém účinku.

8) Při posouzení možnosti identifikace vhodných pozemků pro 
aplikaci sedimentů na zemědělské půdě byly splněny ukazatele 
rizikových prvků dle vyhlášky jen na dvou (z šesti sledovaných) 
půdních blocích. Jednalo se o pozemky v blízkosti rybníku Krásné 
Údolí a Veterina (viz obr. 5). 
Sedimenty rybníků a vodních nádrží obecně představují důležitou 

příležitost k retenci a recyklaci živin (P a částečně i N) zejména ma-
lých povodí. Je třeba dále systematicky získávat data o vztahu půd 

a sedimentů, aby byla aplikace na zemědělskou půdu schůdnější, 
aniž by došlo k jejímu ohrožení. Zároveň je třeba se k sedimentům 
v rybnících chovat jako k budoucímu zdroji P či N a důsledně postu-
povat proti jeho kontaminaci cizorodými látkami. Jedná se zejména 
a odlehčované odpadní vody z jednotné kanalizace měst a obcí, pří-
padně o nedostatečně vyčištěné odpadní vody či úniky aktivovaného 
kalu s již nasorbovanými kontaminanty.

Pokud je se sedimentem nakládáno jako s odpadem (nejsou splněny 
limitní ukazatele pro aplikaci na ZPF), je pro jeho uložení určený po-
zemek, který musí být legislativně ošetřen jako pozemek pro ukládání 
odpadů, a daný způsob nakládání je možné definovat pojmem sklád-
kování. Tento způsob nakládání se sedimentem, kdy není umožněna 
jeho aplikace zpět na ZPF, odkud z největší části pochází, přispívá 
k degradaci zemědělských půd. V daném případě zůstávají nevyužity 
pozitivní účinky sedimentu v podobě jejich hnojivé složky, tedy podíl 
organické hmoty, pH, obsah živin aj. 

Další výzkum v současnosti probíhá v povodí Jickovického potoka 
na povodí IV. řádu ČHP 1-07-05-023 s uzávěrovým profilem pod 
rybníkem Silvestr. 

Poděkování: Tento příspěvek vznikl za podpory Technologické agen-
tury ČR projektu číslo TH02030399 „Sledování množství a kvality 
sedimentů ve vodních tocích a nádržích za účelem snižování zne-
čištění z nebodových zdrojů“.
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Abstract 
Until recently, the issue of ecosystem sedimentation did not receive 
sufficient attention, and the topic lacked a comprehensive treatment. 
By contrast,  the present paper reflects on the issue from a broad 
perspective, focusing on sediment quality in terms of risk elements 
and foreign substances. The results of an analysis of agricultural soil 
samples, focused mainly on the content of both total and available 
nutrients, are also presented. The nutrient potential of sediments on 
agricultural land is discussed, as well. The paper is further interest-
ed in the impact of wastewater management on sediment quality in 
the adjacent communities, as well as the interaction among several 
neighboring ponds. Human settlements have especially been identi-
fied as the most significant sediment polluter, with pond management 
playing an important role as well. No direct connection between 
the contamination of sediment and adjacent agricultural land has 
been established, except in some rare cases. By contrast, the high 
nutrient potential of pond sediment has been confirmed, linking its 
contamination mostly to human activity. Increased concentrations 
of risk elements and foreign substances, however, prevent the re-ap-
plication of sediments on agricultural land.  
This article represents a comprehensive, innovative evaluation 

of  sediment quality and agricultural  soil  samples of agricultural 
parcels, for the purpose of assessing their re-applicability on agri-
cultural land.

Key words
sediment – water reservoir – heavy metals – foreign substances – 
erosion – watercourse
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Přírodě blízká a technická 
opatření – koncepce 
a výsledky
Tomáš Kvítek, Michal Krátký

Souhrn
Článek informuje o pilotním projektu přírodě blízkých a technic-
kých opatřeních připravovaných k realizaci na zemědělském půd-
ním fondu v plánech dílčích povodí. Tato opatření jsou zaměřená 
na retenci, akumulaci a jakost vody. Jedná se o povodí vlašimské 
Blanice. Autoři zdůrazňují potřebu systémového přístupu, nikoliv 
ad hoc přijatých jednotlivých opatření.

Klíčová slova
sucho – výpar – povrchový a podpovrchový odtok – retence versus 
akumulace vody – financování a ekonomika opatření

Úvod
Je třeba začít premisami, které vypadají jednoduše, jejich význam by 
měl být nezpochybnitelný, ale ne každý se jimi řídí a akceptuje je při 
realizaci opatření v zemědělské krajině: 
1. Vodní toky přirozeně odvodňují krajinu. 
2. Čím méně padá srážek, popř. čím jsou srážky intenzivnější, tím je 

často i rychlejší přímý odtok po povrchu terénu a pod povrchem, 
tím menší je objem vody, který může zasakovat do půdy, a tím méně 
vody může infiltrovat do hydrogeologické struktury. V důsledku 
toho se snižují hladiny podzemní vody.

3. Čím větší je výpar, tím méně vody může zasakovat do půdy a hyd-
rologické struktury.

4. Čím níže je hladina podzemní vody pod terénem, tím méně vody 
je pak ve vodních tocích, mokřadech, pramenech, ve studních.
Co se vlastně děje v české krajině? V posledních letech se zvyšuje 

teplota vzduchu. Se zvyšující se teplotou vzduchu se zvyšuje evapo-
race a evapotranspirace. Současně se mění variabilita srážek a vzrůstá 
jejich extremita (často větší jak N = 20). Toto vše je dokladováno 
v mnoha pracích klimatologů, o tom není třeba jakkoliv pochybovat. 
Na zemědělské půdě, ale i v lesích pak vzniká rychlý, nezadržený 
přímý odtok (povrchový a podpovrchový) vody z krajiny, ten nám 
„pomáhá vytvářet“ i dlouhodobější sucho, snižuje vitalitu keřové 
a stromové vegetace. Změna klimatu, přívalové povodně, výrazná 
eroze půdy, sucho agronomické, hydrologické, meteorologické, nedo-
statek vodních zdrojů pro zajištění zásobování obyvatel pitnou vodou 
vytvářejí obrovský tlak na zásobování vodou celé krajiny i měst. Pro 
zásobování obyvatel vodou ze studní, vyrovnané průtoky i na malých 
tocích, kde se neplánují vodní nádrže na vodních tocích, pro vodu 
v mokřadech potřebujeme více vodu zasakovat a podporovat umělou 
infiltraci, vytvořit tedy větší akumulaci vody pod terénem! 

Naproti tomu voda zachycená retenčními opatřeními, voda, která 
zůstává na povrchu, se podílí na zvýšení evapotranspirace z území! 
Retenční opatření mají tak pozitivní vliv z hlediska ochlazujícího 
účinku vegetace, jsou důležitá při poutání vzdušného CO2, podpo-
rují vitalitu vegetace, omezují agronomické sucho v půdě, zlepšují 
jakost vod, omezují následky přívalových srážek, omezují erozi 
půdy a podporují biodiverzitu krajiny. Lze tedy usoudit, že opatření 
v krajině podporující retenci vody mají na vodní zdroje, tvořící se na 
zemědělské a lesní půdě, využitelné pro lidskou potřebu vliv spíše 
negativní. Proto v krajině potřebujeme budovat i vodní nádrže (ale 
to je jiný příběh, než tento).
Akumulace a retence vody jsou tedy dvě odlišné problematiky, kte-

ré je nutno adaptačními opatřeními řešit zcela odlišně, až protikladně. 
Obě tyto problematiky je však možno řešit adaptačními opatřeními 
společně, a to jak v lesích, tak i na zemědělské půdě. Ale jak?

Hodně se diskutuje o tom, jak nás mokřady, „kachňáky a bahňáky“ 
zachrání od „klimatické změny“. Mokřady, stejně jako malé vodní 
nádrže, samy o sobě „vodu nevytvářejí, spíše ji pouze akumulují 
a „spotřebovávají“, rychle vyschnou, pokud nejsou stabilně doto-
vány vodou ze srážek nebo vodou povrchovou a podzemní. Je třeba 
si uvědomit, kde vlastně vzniká mokřad? Tam, kde je nepropustné 
podloží, malá rychlost vsaku vody do půdy, je k dispozici dostatek 

vody a voda má možnost se někde hromadit, akumulovat. Proto 
mokřadům může pomoci v době beze srážek pouze voda vyvěrající 
z vysoké hladiny podzemní vody, nebo dotace vody z vodní nádrže 
nebo z vodních toků.

Dlouhodobější sucho, regionální i místně lokalizované přívalové 
povodně, eroze půdy, zhoršená jakost vody ve vodních tocích a ná-
držích nám připomínají, že ta naše česká krajina má dost viditelných 
problémů, které souvisejí se zadržením a vsakováním vody do půdy 
a hydrogeologického profilu, jak s retencí – krátkodobým, dočasným 
zadržením vody, tak i s akumulací vody – dlouhodobým zadržením 
vody v krajině. 

Problémy jsou však i jinde, voda nám nekontrolovatelně odtéká 
z lesů, z lesních cest, z lesních svážnic, z polních cest, z městských 
komunikací. A tato rychle odtékající voda za intenzivních či dlouho-
dobých srážek nás zajímá až tehdy, kdy je buď sucho – není dostatek 
vody v místních studních, nebo když dojde k vytopení vesnic a měst 
přívalovými srážkami. Ale ta voda, co rychle odtekla, musí někde 
chybět. 

Materiál a metody
Principy zadržení vody v krajině za výrazných srážko-odtokových 
událostí (S-O) musí současně zahrnovat obě uvedené a odlišné pro-
blematiky:
1. Při S-O událostech je třeba zachytit vodu na zemědělských pozem-
cích, nejlépe v jejich horních nebo středních částech subpovodí, 
kde jsou propustné půdy a hladina podzemní vody se nachází ve 
větší hloubce, například pomocí záchytných liniových technických 
prvků (např. záchytné příkopy, záchytné průlehy) s pásy trvalých 
travních porostů. Zde musí dojít k infiltraci vody a sedimentaci 
nerozpuštěných látek. Tato technická opatření musí mít minimálně 
pasivní systém regulace odtoku vody a systém umělé  infiltrace 
vody do hydrogeologické struktury, aby voda nebyla po zachycení 
rychle odváděna do vodních toků, rybníků a vodních nádrží. 

2. Navazujícím opatřením musí být  transformace a využití  živin 
a zachycených  látek v  travních porostech,  v půdním profilu, 
v mokřadech, v malých vodních nádržích apod. Toto se týká i po-
žadavků na vyústění a regulaci odtoku vody z drenážních systémů 

3. Následně je možno akumulovat vodu k jejímu dalšímu využití. 
S tím souvisí i problematika vodních nádrží, rybníků, zasakování 
vody do hydrogeologické struktury, různé formy závlah, včetně 
podzemní závlahy podmokem, popř. jiné její využití přečerpává-
ním do horních částí subpovodí, kde může voda infiltrovat za vhod-
ných podmínek do hydrogeologické struktury – umělá infiltrace!
Ve smyslu úvah o zvýšení retence a zlepšení jakosti vody byla 

v roce 2015 ve veřejné soutěži soutěžena zakázka – projekt, kterou 
zadalo Povodí Vltavy, státní podnik, ke zpracování s názvem „Přípra-
va listů opatření typu A lokalit plošného zemědělského znečištění 
pro plány dílčích povodí“, v rozsahu 3 000 ks. Tato veřejná zakázka 
byla již ukončena. Od 1. 5. 2018 byl speciálně pro povodí VN Švihov 
na Želivce řešen další projekt (viz navazující článek kolektivu pana 
Antonína Zajíčka v březnovém čísle VH). Projekt měl název „Přírodě 
blízká a technická opatření na zemědělské půdě v povodí VN Švihov 
na Želivce“, kdy požadavkem Povodí Vltavy, státního podniku, bylo 
zpracování listů opatření typu A v rozsahu min. 450 opatření, s dů-
razem na jejich projednání se zemědělskými subjekty hospodařícími 
v povodí. Projekty zpracovávalo konsorcium firem: VÚMOP, v.i.i., 
ČVUT, Sweco cz a VRV a.s.

Aby systém opatření dobře fungoval, musí jít o SYSTÉM OPAT-
ŘENÍ, ne ad hoc vytvářená jednotlivá opatření, ale opatření musí 
být propojena. Musíme vytvořit soustavu opatření v subpovodích 
(50–100 ha). Vzhledem ke zjištěným výzkumným poznatkům je 
zřetelné, že i jakost povrchové a podzemní vody lze ve velké míře 
řešit pomocí retence vody v povodí, na pozemcích zemědělského 
půdního fondu. Odtud voda odtéká, proto je třeba ji i zde zadržet. 
Ve vztahu k jakosti těchto vod byla naformulována následující 
teoretická zásada: ze zemědělského subpovodí by měla odtékat, 
i za extrémních hydrologických podmínek, povrchová i podzemní 
voda v dobré jakosti a v neškodném množství. Propojená ochrana 
množství a jakosti vod, tedy aplikace pojmů retence a akumulace 
vod na zemědělském půdním fondu do zemědělské praxe, by pak 
mohla významně snížit zatížení vodních toků a vodních nádrží sedi-
menty, nutrienty a cizorodými látkami, významně snížit vodní erozi 
půdy, zvýšit zásobu vody v půdě a zvýšit akumulaci vod v povodí, 
částečně řešit sucho, povodně, zvýšit malé zásoby podzemních vod, 
a to vše současně.
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Vzhledem k pilotní povaze projektu, jehož cílem bylo navržení 
3 000 opatření v celé ploše vybraného území, bylo rozhodnuto nenavr-
hovat opatření roztříštěně po celé ploše povodí Vltavy, ale naopak kon-
centrovat je do menšího území, na kterém bude možné dobře posoudit 
účinnost opatření. Vyhodnocení účinnosti navržených opatření pak 
bylo provedeno pro hydrologicky ucelené území vlašimské Blanice 
(uzávěrový profil Radonice), na ploše 540 km2. Lokalizace zájmové 
oblasti je patrná z obrázků (mapa 1a, 1b)). Toto povodí bylo vybráno 
na základě výsledků kategorizace kritických lokalit obou typů znečiš-
tění a potvrzeno i terénním průzkumem. Z celkem 71 povodí IV. řádu 
povodí vlašimské Blanice bylo 31 povodí IV. řádu identifikovaných 
jako ohrožených povrchovým odtokem. Z hlediska podpovrchových 
zdrojů znečištění bylo v tomto povodí identifikováno jako ohrožených 
50 povodí IV. řádu. Bylo proto vybráno celkem 48 dílčích povodí IV. 
řádu. V těchto povodích byl proveden návrh ochranných opatření na 
zmírnění povrchového odtoku v rozsahu celkem 3 440 listů opatření 
typu A. Z těchto opatření je 2 391 primárně protierozních, 610 opatře-
ní primárně na drenážních systémech, 147 opatření kombinovaných 
a 294 doprovodných.

Výsledky 
Výsledky projektu „Příprava listů opatření typu A lokalit plošného 
zemědělského znečištění pro plány dílčích povodí“ jsou shrnuty 
následovně. 

Objem zadržené vody dosáhl pomocí různých opatření 3,5 mil. m3, 
nejedná se o zadrženou vodu v půdě, ale v technických opatřeních. 
Modelem WATEM/SEDEM (ČVUT) se zahrnutím 3 440 opatření byla 
zjištěna účinnost u transportu splavenin 30 % (snížení o 13 300 t/rok), 
účinnost u transportu erozního fosforu 37 % (snížení o 6,9 t/rok). 
Typy a celkové počty navržených opatření jsou uvedeny v tabulce 1.

Empirickým modelem (VÚMOP) se zahrnutím 496 opatření pro 
drenážní systémy bylo dosaženo snížení odnosu N-NO3 o 55 t/rok 
(24 %), snížení odnosu fosforu o 275 kg/rok (19 %). 

Investiční náklady byly vyčísleny na 3 mld. Kč a provozní náklady 
jsou kalkulovány 130 mil. Kč/rok. Podobných výsledků byly dosaženo 
i u projektu „Přírodě blízká a technická opatření na zemědělské půdě 
v povodí VN Švihov na Želivce“. Na tomto příkladu je vidět, že 70 let 
absence účinných opatření k zadržení vody v krajině, včetně omezení 
eroze a snížení následků sucha, zvýšení hladiny podzemní vody a zlep-

šení jakosti vody se projevuje i na ceně opatření! Čím později začneme, 
tím více to bude finančně náročné, materiálové vstupy investičních 
opatření a eskalace ceny půdy v posledních letech jsou toho dokladem.

Zpracované listy opatření typu A jsou podkladem Plánu dílčích 
povodí. Následné zpracování návrhu plánu příslušného dílčího po-
vodí Dolní Vltavy bude důsledně probíhat dle ustanovení § 25 a § 26 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. V rámci procesu zpracování 
předmětného plánu před jeho schválením zastupitelstvy příslušných 
krajů bude několik připomínkových řízení, v rámci kterých bude moci 
veřejnost, tedy i zemědělské subjekty, obsah plánů ovlivnit, včetně po-
dávání připomínek v rámci procesu SEA. Na konci uvedeného procesu 
zpracování předmětného plánu na základě předchozího schválení Ná-
rodního plánu povodí Labe vládou ČR bude tento plán schválen podle 
své územní působnosti zastupitelstvem příslušného kraje, a to během 
1. pololetí 2022. Realizace schválených přírodě blízkých a technic-
kých opatření k eliminaci plošných zemědělských zdrojů znečištění 
bude možná po roce 2022, po zpracování konkrétních prováděcích 
projektů opatření uvedených v „Listech typu A“ a následném povolení 
jejich vlastní realizace příslušnými vodoprávními úřady.

Jak zjistil Ing. Martin Pavel ze SWECO při řešení projektu „Listy 
typu A“, tak z finančního hlediska jsou opatření ztrátová! Z ekono-
mického hlediska, při započítání celospolečenských efektů, mimo-
produkčních funkcí zemědělství:
a) výrazné zlepšení jakosti vody,
b) výrazné omezení eroze půdy, 
c) snížení rizika lokálních záplav, 
d) snížení doby agronomického a hydrologického sucha, 
e) zvýšení hladiny podzemní vody, 
f) zvýšení retence vody v půdě, 
g) zvýšení akumulace vody v povodí,
h) ochlazující účinek vegetace, 
i) zvýšené poutání vzdušného CO2,
j) zvýšení vitality keřové a stromové vegetace
jsou opatření celospolečensky výhodná!

Citujeme z Programového prohlášení vlády z 8. 1. 2018 z podkapi-
toly Zemědělství: „Podpoříme opatření, která snižují negativní dopady 
hydrologických extrémů. Cílem vlády je rovněž podpora zadržování 
vody v krajině i ve vodních nádržích a rybnících, která je využívána 

Mapa 1a, 1b. Vyznačené povodí Vltavy spolu s rozvodnicí vlašimské 
Blanice
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Název opatření Počet 
opatření

Biofiltr v návaznosti na drenážní systém 35

Kontrolované spontánní stárnutí drenáže 8

Liniová zeleň 245

Lokální eliminace drénu 12

Mokřad v dolní části drenážního systému (či v návaznosti 
na něj) s předřazeným objektem pro zpomalení odtoku

18

Objekt na drenáži typu kořenové čistírny 25

Odkrytí drénu a jeho úplné odstranění 90

Odkrytí zatrubněných hlavních odvodňovacích zařízení 10

Odváděcí průleh 31

Ochranná hrázka 5

Plošné odstranění podrobného odvodňovacího zařízení 59

Polní cesta s protierozní funkcí 20

Protierozní mez 429

Protierozní sedimentační nádrž 118

Převody drenážních vod na úrovni podrobného 
odvodňovacího zařízení

201

Převody vod na úrovni hlavních odvodňovacích zařízení 2

Regulace na úrovni podrobného odvodňovacího zařízení 9

Retenční průleh 592

Revitalizace vodního toku 129

Rozdělovací objekt 42

Snížení intenzity drenážního odvodnění – clony 4

Suchá nádrž 172

Svodný odvodňovací příkop 150

Svodný průleh 96

Tůň dotovaná drenážní vodou nebo tůň na drenážní výusti 80

Vegetační doprovod 47

Záchytný – odváděcí příkop 50

Zalesnění zemědělské půdy; alternativně: výsadba plantáží 
RRD – na odvodněných pozemcích

19

Zasakovací drén 14

Zatravnění údolnice 105

Zatravněný pás 623

Celkový součet 3 440

Tabulka 1. Celkový počet opatření s jednotlivými typy na vlašimské 
Blanici

nejen pro zemědělské hospodaření, ale i pro udržení života v krajině“.
V této souvislosti je třeba podotknout, že nějaký dlouhodobý, oprav-

du dlouhodobý program, který by masivně (ne jen ad hoc a jen někde 
jako doposud) podporoval realizaci opatření přímo v zemědělské pra-
xi, zatím není vytvořen. K dispozici budou pouze výsledky dvou výše 
jmenovaných projektů, které jsou komplexně pojaté, propracované. 
Evropská komise plánuje velké investice do ekologických zelených 
projektů. Projekt je označován jako EVROPSKÁ ZELENÁ DOHODA 
(EZD). Výsledný projekt zde představený je sice modro–zelený, 
přesto snad na něj budou pamatovat dotační programy jednotlivých 
ministerstev. 

Též se musíme ptát, proč se zemědělci nijak nehrnou do realizace 
navrhovaných opatření, proč se o vodu nezajímají, na konference 
a semináře často nechodí. A přitom je to tak jednoduché. Nejúžasnější 
motivací na tomto světě jsou peníze, pokud pomineme zaujetí pro věc. 
Je důležité, aby finanční zdroje ze SPOLEČNÉ ZEMěDěLSKÉ POLITI-
KY a EVROPSKÉ ZELENÉ DOHODY směřovaly přímo k investorovi, 
a tím je zemědělec. Tak jako se každá obec a město starají o své cesty, 
parky, pozemky, osvětlení a sběr odpadu, tak i zemědělec nemůže 
zajišťovat pouze zemědělskou produkci, ale musí mít starost i o všech-
ny mimoprodukční funkce zemědělství, tedy i o aktivity související 
s retenci a akumulací vody v krajině. Za to by měl dostat zaplaceno!

Závěr
Pokud nechceme každoročně a opakovaně, tedy neúčelně vynakládat 
mnoho finančních prostředků na nekonečné opravy měst a vesnic, 
cestní sítě apod. po přívalových srážkách, bagrovat pravidelně vodní 
nádrže a rybníky zanesené zeminou z eroze půdy, pít vodu s pesti-
cidy, plakat nad kůrovcovými kalamitami, je třeba začít již konečně 
systémová opatření  realizovat. Prohlubování studní při suchu je 
záležitostí sice účinnou, ale jinak krátkodobou i krátkozrakou, vodu 

ze studní vyčerpáme v určitém časovém období. Pokud nebudeme 
vodu zasakovat ve větší míře do půdy a hydrogeologické struktury 
a bude rychle odtékat při srážkoodtokových událostech po povrchu, 
co budeme dělat, až vodu ze studní vyčerpáme? A bude dostatečně 
kvalitní pro lidskou spotřebu?

Douška na úplný konec. Proč douška a na konec? Podobná opatření 
se již běžně dělají i v jiných projektech. Čím se odlišuje tato koncepce 
a zpracované listy opatření typu A od těchto běžných projektů a opat-
ření místy realizovaných v krajině:
1. Návrhy opatření jsou řešeny po subpovodích, v nejzranitelnějších 

povodích IV. řádu, přes kritické body odtoku vody!
2. Jsou navrhována opatření kombinovaná – přírodě blízká a technic-
ká do jednotlivých subpovodí a jejich propojení!!

3. Je řešen dlouhodobý odtok vody z drenážních systémů a povrchový 
i podpovrchový odtok vody při srážko-odtokových událostech!!

4. Je současně řešena jakost vody i množství odtékající vody!
5. Je řešeno zasakovaní vody do půdy a do hydrogeologické struktury – 

umělá infiltrace a současně i retence vody pro ochlazování krajiny!! 
Tedy dvě „protikladné“ problematiky!

6. Snažíme se navrhovat opatření na srážku větší jak s výskytem 
pravděpodobnosti N = 20!!

Na úplný konec tento text, vyjadřují celý náš příspěvek:
Bez vody to nepůjde, 
nebojme se vody, 
pojďme si tedy s vodou „hrát“,
bude to sice něco stát, 
ale bude to zase v naší krajině znát!

prof. Ing. Tomáš Kvítek, CSc. (autor pro korespondenci)
Ing. Michal Krátký

Povodí Vltavy, státní podnik
Holečkova 3178/8

150 00 Praha 5 – Smíchov
tomas.kvitek@pvl.cz

Technical and nature-close measures – concept and solution 
(Kvitek, T.; Kratky. M.)

Abstract
This paper introduces the technical and nature-close measures de-
signed on agricultural lands for the catchment of the Blanice river. 
Purpose of the measures designed is to slow down the runoff from 
agricultural countryside and to mitigate water pollution. The imple-
mentation of the measures will be part of the River Basin District 
Plans. The authors emphasised the fact, that foe high efficiency, the 
measures have to be designed as part of hydrologic systems, not as 
solitaire measures randomly placed within catchment area. 

Key words
drought – evaporation – surface and subsurface runoff – water reten-
tion – financial analysis of measures

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. dubna 
2020. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

mailto:tomas.kvitek@pvl.cz
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LIKVIDACE KALŮ EFEKTIVNĚJI

Zařízení VTA mudinator® snižuje 
náklady na likvidaci kalů

Optimální odvodnění kalů je důležitější než kdykoliv předtím – 
v neposlední řadě kvůli neustále rostoucím nákladům na jejich 
likvidaci. Jaký se v tom skrývá enormní potenciál úspor, ukazuje 
praktické použití zařízení VTA mudinator® v Horním Bavorsku.

VTA mudinator® – univerzální a nenáročný 
na údržbu

• flexibilní a modulární, pro každý požadavek, přiváděné množ-
ství a složení kalu,

• nízká spotřeba energie a nenáročný na údržbu,
•  lze dodatečně bez problémů namontovat na stávající zařízení,
•  kompatibilní s nejrůznějšími odvodňovacími systémy.

VTA Biocitran® v týmu ještě silnější

VTA Biocitran® je nově vyvinutý vysoce účinný produkt k odvod-
nění kalů na bázi kyseliny citrónové, který společně se zařízením 
VTA mudinator® přináší nejvyšší synergie. Před přidáním ultra-
zvukové úpravy zlepšuje ještě znovu stabilitu vloček, optimalizu-
je účinek polymeru a zvyšuje výnos sušiny po odvodnění. Centrát 
je čistější, zpětné zatížení zařízení se snižuje. Jako vedlejší efekt 
byl v Pidingu zjištěn u kalu také nižší vývoj zápachu.

Jemné nastavení parametrů jako dávkování prostředku pro kondi-
cionování a intenzity oscilátorů

Odstraňování kalů z čistíren odpadních vod je drahé: V Bavorsku 
činí dnes náklady na likvidaci kalů spalováním již více než 120 eur za 
tunu (v celém Německu až 200 eur) a trend jde dále nahoru.

„U některých čistíren odpadních vod je to již nejvyšší nákladová 
položka“, uvádí Dipl.-Ing. Arne Nath, vedoucí oddělení odpadních vod 
společnosti SüdWasser GmbH. Proto je nutné kal odvodňovat – pokud 
možno efektivně: kromě stabilnějšího provozu ČOV pro to hovoří více 
než kdykoliv předtím i ekonomické důvody.

Přesně zde nastupuje zařízení VTA mudinator®, inovativní zařízení 
skupiny VTA. Stejně jako patentované zařízení VTA GSD (ultrazvuko-
vé odvodnění kalů před uskladněním ve vyhnívacích věžích) pracuje 
také tato technologie s ultrazvukem, ovšem s významným rozdílem:

Používá se výrazně méně energie, takže v kalu nedochází k deiinte-
graci. Struktura vloček se mění tak, že vyrovnání náboje s použitými 
polymery probíhá lépe, polymer je efektivněji propojen s kalem. 
Vznikají vločky stabilnější ve střihu, obsah sušiny odvodněného kalu 
se zvyšuje. Je produkováno nižší množství kalu k likvidaci.

Co to znamená v praxi, ukazuje příklad ČOV v Pidingu u Bad 
Reich enhallu. Tam se anaerobně stabilizovaný kal se vstupní sušinou 

cca 2,3 % a ztrátou žíháním cca 60 % odvodňuje pomocí šnekového 
lisu s průtokem 3,5 m3 za hodinu. Výsledná sušina přitom činila 22 
až 24 %.

Zelené světlo po rozsáhlých testech
Před instalací zařízení VTA mudinator® v Pidingu proběhly rozsáhlé 
laboratorní zkoušky a testy za přizvání externí laboratoře k analýze 
kalů. Kromě technologie VTA mudinator® bylo nastavováno í dáv-
kování produktu VTA Biocitran® (Informační box) vysoce účinného 
produktu pro odvodnění, vyvinutého speciálně pro synergii s tech-
nologií VTA mudinator®.

V laboratorních testech bylo dosaženo ultrazvukovou úpravou kalu 
před odvodněním pomocí technologie VTA mudinator® spolu s VTA 
Biocitran®  enormního zlepšení hodnot sušiny na téměř 29 procent. 
Následně bylo rozhodnuto o instalaci zařízení VTA mudinator® se 
třemi ultrazvukovými oscilátory.

„Při běžném provozu se výsledná hodnota sušiny zvýšila z původ-
ních přibližně 23 % na téměř 26 %“, shrnuje výsledky Arne Nath. 
Toto zvýšení hodnot sušiny odvodněného kalu kolem 3 % odpovídá 
při nákladech na odstraňování 100 eur za tunu roční úspoře nákladů 
kolem 17 000 eur. S rostoucími náklady na odstraňování bude úspora 
vyšší, při 200 eurech na tunu by ročně činila již 34 000 eur.

„Mezitím jsme dosáhli za optimálních provozních podmínek v pro-
vozu i 28 % výsledné sušiny,“ doplňuje Arne Nath hodnoty, které 
pocházejí z února 2019. Úspory nákladů na likvidaci kalů jsou tedy 
ještě zajímavější. VTA mudinator® bude tím významnějším zařízením, 
čím více porostou v budoucnu náklady na odstraňování kalů.

Synergie také u polymeru
Kromě toho se také snížila spotřeba polymeru přibližně o 8 %. 
V souhrnu ušetří zařízení VTA mudinator® v Pidingu tolik, že doba 
návratnosti investice se pohybuje na úrovni čtyři až pět let.

Ing. Jaroslav Lošonský
VTA Česká republika spol. s r.o.

Větrná 1454/72
370 05 České Budějovice

+420 603 854 020
j.losonsky@vta.cc

mailto:j.losonsky@vta.cc


vh 2/202020

První konference věnovaná metodám využívajícím 
environmentální DNA při studiu ryb

Petr Blabolil

Jak jsme již v časopise Vodní hospodář-
ství informovali [1], environmentální DNA 
(eDNA) je aktuálně dynamicky se rozvíjející 
oblastí výzkumu rybích společenstev (i když 
je uplatňována i v jiných prostředích a ve 
vodě nejen u ryb). Jelikož se jedná o velmi 
perspektivní metodu, zapojil se do výzkumu 
i Hydrobiologický ústav BC AV ČR v.v.i. [2] 
včetně prezentace předběžných výsledků 
a diskuse s odborníky oboru. Z tohoto důvodu 
jsem ve dnech 15.–19. července 2019 zavítal 
na půdu Univerzity v Hullu (Anglie), kde se 
uskutečnila první mezinárodní konference vě-
novaná pokrokům v přístupech využívajících 
environmentální DNA při studiu ekologie ryb 
a jejich managementu (Advances in eDNA-
-based Approaches to Fish Ecology and Man-
agement, viz obr. 1. Konference byla zaštítěna 
jako Výroční konference Rybářské společnosti 
Britských ostrovů (Fisheries Society of the 
British Isles FSBI Symposium). Této události 
se zúčastnilo 120 delegátů z 27 zemí. Nejvíce 
účastníků bylo z pořadatelské země, ale za-
stoupení měly všechny světadíly (tabulka 1). 
Hlavní náplní byly přednášky (7 plenárních, 
3 oceněné, 40 klasických – 20 min a 15 ča-
sově omezených – 5 min) a posterová sekce 
(23 posterů).

Při standardním programu byly příspěvky 
rozděleny do devíti sekci: ekologie a ochra-
na  sladkovodních  ryb,  ekologie  eDNA, 
metodologické  pokroky,  invazní  druhy, 
ekologie  sladkých  vod  a eDNA,  ekologie 
moří, potravní  sítě,  zdraví  ryb a patogeny 
a monitoring a uplatnění v politice. Během 
konference zaznělo sedm plenárních před-
nášek připravených známými osobnostmi 
oboru. Chris Jerde (University of California, 
USA) přednesl příspěvek shrnující historický 
vývoj managementu invazních druhů šířících 
se v oblasti Velkých severoamerických jezer, 
kde se eDNA uplatnila jako zásadní nástroj 
včasné detekce a ověření opatření bránících 
šíření nežádoucích druhů. Kristy Deiner (Na-
tural History Museum, UK) shrnula aspekty 
ovlivňující eDNA, které musí být použity 
při interpretaci a vyvozování závěrů. Elise 
Furlan (University of Canberra, Austrálie) 
hovořila o vývoji metod využívajících eDNA 
při managementu invazních druhů v austral-
ských vodách a uváděla konkrétní příklady. 
Alice Valentini (Spygen, Francie) referovala 
o studiích, v nichž eDNA úspěšně použili ke 
studiu ekologie ryb v různých prostředích. 
Masaki Miya (Natural History Museum & 
Institute, Japonsko) popsal širokou oblast vý-
zkumu a budoucí perspektivy eDNA v oblasti 
moří a světového oceánu. Michael Traugott 
(University of Innsbruck, Rakousko) vyzdvi-
hl výhody eDNA oproti tradičním metodám 
studia potravy a potravních sítí. Didier Pont 
(University of Natural Resources and Life 
Sciences, Rakousko) se zabýval využitím 

eDNA k hodnocení ekologického stavu řek 
pro Rámcovou směrnici o vodách.

Klasické příspěvky se týkaly široké oblasti 
aplikace eDNA. Z hlediska zaměření se jed-
nalo o studie týkající se jednotlivých druhů, 
kde převažovaly mořské komerčně významné 
druhy, jako jsou kranas japonský (Trachurus 
japonicus), makrela obecná (Scomber scom-
brus), sardel obecná (Engraulis encrasicolus) 
a sleď obecný (Clupea harengus). Z druhů 
migrujících byly studie cíleny na lososa kisuče 
(Oncorhynchus kisutch), lososa nerku (On-
corhynchus nerka), lososa obecného (Salmo 
salar) a úhoře říčního (Anguilla anguilla). 
Ze sladkovodních ryb se jednalo o komerčně 
významné candáty severoamerické (Sander 
vitreus) i invazní kapry obecné (Cyprinus 
carpio) a tolstolobiky (Hypophthalmichthys 
sp.) v USA, v Evropě pak střevličky východní 
(Pseudorasbora parva) a gambusie Holbrooko-
vy (Gambusia holbrooki) nebo naopak vzácné 
piskoře pruhované (Misgurnus fossilis) a sama-
ruky řecké (Valencia letourneuxi). 

Druhý typ studií se týkal zjišťování druho-
vého složení celého společenstva (metabar-
koding). Počty detekovaných druhů se lišily 
v závislosti na prostředí. V čistých jezerech 
severní Anglie, Skotska a Alpského pohoří se 
jednalo o jednotlivé druhy. Ve velkých řekách, 
jako je Dunaj, Rhôna a Volha, šlo o desítky 
druhů. V tropických řekách, jakými jsou Ama-
zonka a Mekong, počty druhů dosahovaly sto-
vek a v mořích, kde dochází k mísení teplých 

a studených proudů (Japonsko, Jižní Afrika 
a Amerika), dosahovala druhová bohatost 
tisíců druhů. K výčtu vodních útvarů musím 
ještě dodat jezero Turkana v Africe, Chilské 
Chamagrá v nadmořské výšce 4 570 m n. m., 
mokřady na Floridě, Arktickou i Antarktickou 
oblast, i tůně, rybníky a slepá ramena v Anglii 
a Belgii. Studie se věnovaly nejen základnímu 
zjištění druhu/ů, ale i porovnání společenstev 
nad a pod migrační překážkou, určení mig-
račních tras, nalezení trdliště nebo mapování 
potravních sítí.

Příspěvky byly věnovány všem metodickým 
aspektům práce s eDNA. V závislosti na pro-
středí a cíli studie se odebírají různá množství 
(decilitry až desítky litrů) vody nebo sedimen-
tu z míst v odlišné vzdálenosti. Vzorky se ná-
sledně filtrují na tenkých filtrech nebo častěji 
v uzavřených kapsulích Sterivex o velikosti 
pórů 0,22–0,8 (nejčastěji 0,45) µm. Filtry se 
uchovávají při nízkých teplotách v mrazácích, 
ukládají do lihu či do speciálních roztoků 
bránících degradaci DNA i za laboratorní 
teploty. K extrakci DNA se používají komerč-
ní kity nebo modulární univerzální protokol 
(Mu-DNA). K namnožení DNA se uplatňuje 
digital droplet PCR, kvantitativní PCR nebo 
klasická PCR. Při těchto reakcích se používají 
primery MiFish, Teleo a Kelly pro oblast 12S 
mitochondriální rRNA, případně cytochro-
mu b. V laboratořích se dbá na maximální 
čistotu práce k omezení kontaminace vzorků. 
Sekvenace probíhají prakticky výhradně na 
platformách firmy Illumina. I přes intenzivní 
výzkum, stále chybí záznamy sekvencí mnoha 
druhů v referenčních knihovnách K bioinfor-
matickému zpracování jsou využívány funkce 
sdružené v řetězcích metaBEAT nebo připra-
vená internetová aplikace MiFish.

Prakticky ze všech příspěvků vyplynula 
zásadní potřeba interpretace výsledků v kon-
textu podmínek prostředí a nutnost zazna-
menávat klíčové parametry, jako je průtok, 
sluneční záření, vodivost, pH, koncentrace 
rozpuštěného kyslíku, teplota. eDNA může 

Obr. 1. Hlavní vstup do Univerzity v Hullu s historickou budovou rektorátu v pozadí a logo 
konference
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Obr. 2. Poster kolektivu autorů porovnávající údaje o rybím společenstvu zjištěných eDNA a klasickými metodami
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být v prostředí po dobu hodin (vysoká teplota, 
sluneční aktivita, koncentrace kyslíku, mnoho 
částic, na které se eDNA váže a sedimentuje), 
a to ve vzdálenosti nejvýše metrů od organis-
mu, nebo může být transportována proudem 
vody desítky až stovky kilometrů a přetrvávat 
po měsíce až roky (stabilní podmínky za nízké 
teploty, ve tmě a v bezkyslíkatém prostředí). 
K porozumění funkčnosti eDNA a validaci 
používaných metod probíhají testy vzorková-
ní v různých obdobích a zejména porovnání 
s „klasickými metodami“ sledování. Těmito 
metodami jsou tenatové sítě (Anglie, ČR), 
elektrolov (ČR, Francie, Švédsko, USA), ale 
i potápěčské a kamerové průzkumy (Bermudy, 
Jižní Afrika, UK). 

I náš příspěvek na konferenci vzbudil znač-
ný zájem. Jednalo se o porovnání druhové bo-
hatosti tří přehradních nádrží zjištěné pomocí 
eDNA s nejširším spektrem klasických metod, 
které kromě již výše uvedených zahrnuje od-
lovy na šňůry a do zátahových sítí různých 
typů (obr. 2). Kolegové ocenili náročnou práci 
a detailní informace, které máme o společen-
stvech nádrží.

Kromě porovnání s reálnými vzorky se 
k ověření výsledků eDNA používají i počítačo-
vé simulace a laboratorní testy. V laboratoři se 
jedná o uměle vytvořená společenstva (mock 
communities), kdy se mísí DNA různých 
druhů o známé koncentraci, což se porovnává 
s výsledným poměrem sekvencí. Probíhají 
i testy reálných společenstev smísením tkání 
organismů (bulk samples), kde se ukazuje, že 
je značný rozdíl už na úrovni jedinců. 

Ač se práce týkaly rybích společenstev, stu-
die popisovaly detekce i dalších organismů. 
V moři byly často zaznamenány různé druhy 

Tabulka 1. Počet přihlášených příspěvků roz-
dělených podle státní příslušnosti organizace 
přednášejícího

Země Počet 
příspěvků

Austrálie 3

Belgie 2

Bermudy 1

Brazílie 1

Česká republika 1

Chile 1

Francie 2

Irsko 2

Island 1

Izrael 1

Itálie 1

Japonsko 3

Jihoafrická republika 2

Jižní Korea 1

Kanada 5

Norsko 1

Nový Zéland 4

Portugalsko 3

Rakousko 5

Řecko 1

Španělsko 2

Švédsko 2

Švýcarsko 1

Velká Británie 34

USA 4

Obr. 3. Pohled na město z univerzitní knihovny. Na obzoru lze spatřit Humerský most (ozna-
čen šipkou)

paryb, mořských želv, ptáků a savců (ploutvo-
nožci, kytovci). Jen několik studií se věnovalo 
bezobratlým živočichům (makrozoobentosu, 
hlavonožcům, zooplanktonu). Bezobratlí živo-
čichové do prostředí uvolňují méně DNA než 
obratlovci, mají jiné životní cykly, a proto je 
jejich detekce složitější.

Během konference došlo k předání tří 
ocenění FSBI: cenu Bevertona za celoživotní 
přínos ke studiu ryb obdržel prof. Neil B. 
Metcalfe z University of Glasgow (UK), cenu 
Le Cren za přispění vědě se sociologickým 
aspektem získala Prof. Isabelle M. Côté ze 
Simon Fraser University (Kanada) a cenu FSBI 
pro mladého vědce si odnesl dr, Shaun Killen 
z University of Glasgow. Dále byla vyhlášena 
soutěž o nejlepší studentskou klasickou a ča-
sově zkrácenou přednášku a poster. 

Dále proběhla schůze FSBI řízená čest-
ným prezidentem Dr. Iainem Barberem. Ten 
v úvodní části shrnul činnost společnosti, kam 
patří vydávání vědeckého časopisu „Journal 
of Fish Biology“, podpora výzkumu, zajišťo-
vání studentských stipendií a grantů. Dalšími 
řečníky byla zástupkyně American Fisheries 
Society Jesse Trushenski a z Japanese Society 
of Fisheries Science Schichi Satoh. Na závěr 
zazněly pozvánky na další ročník FSBI kon-
ference, která se bude konat 27.–31. července 
2020 v Nottinghamu: hlavním tématem budou 
ryby v měnícím se světě „Fish in Dynamic 
Word“, a na World Fish Congress v době 
11.–15. října 2020 do Austrálie.

Nedílnou součástí konference byly i spole-
čenské akce. Úvodní recepce proběhla v nej-
vyšším patře univerzitní knihovny, odkud 
se nám naskytl výhled na celé město včetně 
Humberského mostu (obr. 3). Na druhý večer 
pořadatelé připravili tzv. pub-kvíz zahrnující 
okruhy otázek: město Hull, poznání druhů ryb 
z obrázku, skládání slov souvisejících s eDNA 
z výběru písmen a určení ryb ze známých 
filmů a seriálů. Třetí večer se konala barbecue 
za doprovodu tradiční kapely Aluinn Ceilidh 
Band hrající irskou a skotskou hudbu, ke 
které účastníky učili i klasickým tancům. 
Společenská večeře v předvečer zakončení 
konference byla umístěna v prostorách akvária 

The Deep. Další společnou aktivitou byl odběr 
vody z řeky Hull podle metod jednotlivých 
laboratoří, na který bude následovat porov-
nání výsledků. Za zmínku stojí i sponzoři 
konference, kterými byly komerční laboratoře 
JACOBS, Nature Metric, Applied Genomics 
a Aztec Management Consultation, které 
nabízí kompletní služby při odběru a analýze 
eDNA, Vydavatelství WILEY, které mimo jiné 
nově vydává i vědecký časopis „Environmen-
tal DNA“.

Díky širokému spektru témat byla konfe-
rence velmi inspirativní. Přednášky osobností 
oboru poukázaly na klíčové práce i na dopo-
sud nezodpovězené otázky. Osobní setkání 
s kolegy prohlubuje přátelský přístup a dává 
prostor k diskusím nad zajímavými tématy 
a vytváření spoluprací. Organizátorům (EVO 
Hull, skupina dr. Hänflinga) se podařilo při-
pravit pestrý program a upevnit svou pozici 
významného centra výzkumu eDNA, ke kte-
rému jsme se již dříve přidali.

Poděkování: Výzkum environmentální DNA 
je podpořen projektem QK1920011 „Meto-
dologie kvantifikace dravých druhů ryb ve 
vodárenských nádržích pro optimalizaci 
managementu vodních ekosystémů“ a ve 
spolupráci s Univerzitou v Hullu projektem 
MSM200961901 „The true picture of eDNA“. 
Účast na konferenci podpořil projekt IBERA 
(CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006247) a Jiho-
český kraj (459-02-021/19).

Literatura
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Seznámení s environmentální DNA. Vodní hospo-
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[2] Blabolil, P. 2019. Přes kanál, do Anglie, do Hullu, 
do laboratoře environmentální DNA (1). Vodní 
hospodářství 7: 17–20.
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Doplnění nanofiltrace  
jako terciárního stupně úpravy  
na ÚV Domašov nad Bystřicí
Zdrojem pro ÚV Domašov nad Bystřicí je řeka Bystřice s vysokou 
variabilitou průtoku i kvalitativních parametrů. Technologická linka 
úpravny s kapacitou 4 l/s je tvořena stupněm koagulace a pískové 
filtrace. V rámci procesu je dávkován síran hlinitý, manganistan dra-
selný a vápenné mléko. 

Vlivem okálových stavů, ale i dalších faktorů, dochází k nárazovým 
změnám kvality vody. I po provedení optimalizací stávajícího techno-
logického procesu dochází v těchto případech ke snížené účinnosti 
úpravny a nesplnění limitů v parametrech: CHSK, TOC a barva. Na 
základě těchto problematických stavů bylo navrženo doplnění terciár-
ního stupně úpravy, a to na principu membránové separace s tlakovou 
hybnou silou – nanofiltrace.

Návrhu technologie předcházelo poloprovozní testování, v rámci 
kterého byly testovány v modelovém uspořádání i při reálných oká-
lových stavech dva typy nanofiltračních membrán od firmy Hydra-
nautics: HydraCore50 a HydraCore10. Membrány jsou určeny pro 
odstranění organických látek se středně velikou molekulou přirozeně 
se vyskytujících v povrchových vodách, tedy i huminových látek 
způsobujících nepřijatelné zabarvení, zároveň minimálně odstraňují 
žádoucí prvky, kterými jsou vápník, hořčík atd. Jedná se o spirálně 
vinuté elementy se separační membránou vyrobenou z materiálu 
sulfonovaný polyethersulfonan.

Na základě výsledků testování byl konstrukčně a projektově zpra-
cován návrh technologických zařízení provozní velikosti a v první 
polovině roku 2019 byl projekt realizován. Kompaktní zařízení (obr. 1) 
včetně potrubních tras a nového elektrického napájení a autonom-
ního řízení bylo umístěno v prostorách stávající úpravy s minimem 
stavebních úprav. Nově instalovaný technologický stupeň se skládá 
z vyrovnávací nádrže umístěné v suterénu budovy, do které je svedena 
voda z pískových filtrů, následně je voda čerpána na nanofiltrační 
jednotku tvořenou pracovním čerpadlem, pojistným filtrem a blokem 
tlakových nádob s membránovými elementy umístěným na rámu. 
Součástí systému je i CIP smyčka pro provádění operací čištění nebo 
sanitace. Na separačních nanofiltračních membránách dochází k roz-
dělení vstupního proudu na proud upravené vody a odpadní proud, 
ve kterém jsou zakoncentrovány nežádoucí látky. Proud upravené 
vody je odváděn do stávajícího potrubí a akumulace.

Odpadní proud, který objemově tvoří 20 % vstupní vody, je odváděn 
do kanalizace. Pro kontrolu funkčnosti zařízení je jednotka osazena 
měřením teploty, pH a vodivosti vstupní vody a vodivosti výstupní 
vody. Zároveň je kontinuálně měřena hodnota absorbance, TOC a bar-
va v upravené vodě. Provoz jednotky nevyžaduje při vlastním procesu 
separace dávkování žádných korekčních chemikálií. 

V říjnu 2019 byl ukončen půlroční zkušební provoz, v jehož rámci 
proběhla na základě sledování provozních parametrů optimalizace 
jednotlivých provozních režimů jednotky. 

V průběhu zkušebního provozu nastalo několik kritických stavů 
se zhoršenou kvalitou vody, kdy stávající úpravna nebyla schopna 
plnit požadované limity. Hodnoty parametru CHSKMn v surové vodě 

se pohybovaly v rozmezí 8,2–15 mg/l, přičemž 
účinnost linky se zařazením terciárního NF 
stupně byla 82,5 %. U dalších problematic-
kých parametrů, tedy u barvy a absorbance 
při 254 nm byly dosaženy průměrné separa-
ční účinnosti 99,9 % a 78,3 %.

Ve všech kritických případech byly splněny 
požadované limity pro upravenou vodu bez 
ohledu na kvalitu surové vody a nanofiltrační 
jednotka se osvědčila jako vhodné řešení pro 
ÚV Domašov nad Bystřicí.

Stavba je přihlášena do soutěže Vodo-
hospodářská stavba roku 2019 v kategorii 
do 50 mil. Kč.

Ing. Michal Hanáček
VWS MEMSEP s.r.o.
Sokolovská 100/94

Meteor Centre Office Park B
186 00 Praha 8
Česká republika

michal.hanacek@memsep.czTechnologie nanofiltrace na ÚV v Domašově nad Bystřicí

Sedmý ročník odborné konference „Podzemní vody 
ve vodárenské praxi“

Svatopluk Šeda

Již posedmé se pracovníci vodárenských 
společností, hydrogeologové, projektanti, 
pracovníci státní správy a ostatní zájemci 
o podzemní vodu sejdou dne 1. a 2. dubna 
v hotelu Studánka v Rychnově nad Kněžnou 
na celostátní konferenci Podzemní vody ve 
vodárenské praxi. Správně jsme před několi-
ka lety odhadli, že doba útlumu spotřeby vody 
končí, právě tak jako že je neopodstatněná 
představa, že vody je a bude dostatek. Když 
jsme k tomu připočetli poznatky o zanedba-
ném stavu celé řady pramenišť podzemní 

vody, bylo jasné, že nás všechny v oboru 
vodárenském i hydrogeologickém čeká hro-
mada práce a že i my musíme něčím přispět. 
Proto jsme postupně na prvních ročnících naší 
konference, počínaje rokem 2014, rozkrývali 
skutečný stav jímacích objektů a jejich provo-
zování, problematiku ochrany vodních zdrojů 
a dopadů nových činností, které nám ohrožují 
nejen jakost, ale i množství podzemních vod. 
Bylo jasné, že se dvanáctá blíží a někde je již 
po dvanácté. Nastartovali jsme tedy proces, 
kterému říkáme Renesance vodárenské hyd-

rogeologie. Renesance v pravém slova smyslu, 
tj. obnova, nový rozkvět, tedy žádné baroko 
„jen tak něco pro voko“…

Tento „renesanční“ proces nás postupně 
přivádí k poznání skutečného stavu jímacích 
objektů podzemní vody využívaných pro 
vodárenské účely. Poznání, ke kterým nám 
napomohly i poslední „suché“ roky, mají 
tři podoby. 

Ta první, nejpříznivější, nám ukazuje 
stav jímacích objektů, o které je průběžně 
pečováno: stav objektů je monitorovaný, 
závady se průběžně odstraňují, pořizují 
se data o množství čerpané vody, o stavu 
hladiny podzemní vody i o její jakosti a pře-
devším se tato data průběžně vyhodnocují 
a archivují. V celorepublikovém měřítku to 
v tomto komplexu bohužel nebude nějaké 
významnější procento, i když by to měla být 
pro vodárenské společnosti samozřejmost. 
Přesto i takto ošetřované jímací objekty mají 
zpravidla své nejlepší roky za sebou a je třeba 
uvažovat s jejich obnovou. V úvahu přichá-
zejí v podstatě dvě možnosti:

mailto:michal.hanacek@memsep.cz
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Obr.  1. Měrná velikost  ochranných pásem pro 1  l/s povoleného 
odběru

Obr. 2. Vztah povoleného průměrného odběru k velikosti OP nebo 
PHO vodního zdroje

• převystrojení jímacích objektů odolnějšími 
materiály, pokud to průměry těchto objektů 
dovolí;

• kompletní obnova jímacích objektů v místě 
původních objektů.
Druhá poznání nastávají v případě, kdy 

něco „nefunguje“ a je třeba neplánovitě jed-
nat. Stav bohužel zcela běžný. Naštěstí však 
prostřednictvím účelových pasportů, kamero-
vých prohlídek, testovacích prací typu karo-
táží, čerpacích zkoušek, laboratorních analýz 
a zpravidla i podrobného terénního průzkumu 
okolí jímacích objektů dojdeme k poznání, že 
závada je odstranitelná. Objekt lze vyčistit, 
opravit, rekonstruovat či jinak zprovoznit tak, 
jak je uvedeno v prvním případě. 

Třetí poznání, a nejsou bohužel výjimečná, 
nastávají tehdy, kdy prohlídkou či souborem 
testovacích prací dojdeme k závěru, že ob-
nova jímacího objektu, která by významně 
prodloužila jeho životnost, možná není a bude 
nezbytné vybudovat objekt nový. V tom pří-
padě bude nutno vyhloubit náhradní jímací 
objekt v blízkosti původních zdrojů a likvi-
dovat původní zdroje nebo je přeměnit na 
monitorovací objekty. Pokud ovšem nepřistou-
píme k jinému řešení, například k napojení 
spotřebiště na nějakou blízkou vodárenskou 
soustavu. Prohlášení typu „30 miliard na nové 
vodárenské soustavy a jejich propojení“ sice 
nezpochybňujeme, ale minimálně desítky 
let si na převážné části lokalit budeme muset 
vystačit s tím, co máme. A skoro by se chtělo 
říci to studentské „máme holé ruce“. 

Standardy vodárensky využívaných 
jímacích objektů
Nastartovali jsme proces Renesance, tak je tře-
ba jednat. Proto je první blok letošní konferen-
ce věnován tomu, jak by měly jímací objekty, 
budované na začátku 3. tisíciletí, vypadat. 
Rozhlédnete-li se po české krajině a jestli 
alespoň trošku rozumíte podzemní vodě 
a jejímu jímání, musí vás chytat amok nad 
„norníky“, kteří svými píšťalkami devastují 
to nesmírné bohatství, které má Česká repub-
lika ukryto v podzemí. Tím je tzv. přirozená 
hydrogeologická stratifikace, tj. jev, kdy jsou 
pod sebou uloženy zvodnělé kolektory oddě-
lené mezilehlými izolátory. Každý z těchto 
kolektorů je víceméně samostatným útvarem 
podzemní vody specifických vlastností, tj. má 
svou konkrétní jakost, tlak vody, průtočnost 
zvodnělého prostředí a potažmo využitelnou 
vydatnost. A samozřejmě svou oblast tvorby 
podzemní vody. Má-li být tato přirozená hyd-
rogeologická stratifikace zachována, musí být 
v konkrétním jímacím objektu využívána jen 
jedna zvodeň a ostatní zvodnělé kolektory 
musí být zaplášťově zatěsněny. A na to zatěs-
nění musí být místo. Máme dnes jednu ČSN 
755115 Jímání podzemní vody, která vznikla 
drobnými úpravami z ČSN 755115 Studny 
individuálního zásobování vodou. Zkrátka to, 
co bylo s určitým skřípěním zubů aplikova-
telné pro domky a chalupy, se rázem změnilo 
v návod pro všechny, tedy i pro objekty ve-
řejného zásobování. Prostě norma uvádí tak 
malé přípustné průměry vrtání, že tam místo 

pro oddělení zvodnělých kolektorů není. Ale 
nejenom to! Není jak ověřovat stav jímacího 
objektu kamerou, dokonce často při hlouběji 
uložené hladině podzemní vody není ani jak 
měřit její hladinu. Protože provádění jímacích 
objektů pro veřejné zásobování zpravidla 
vede k veřejným soutěžím s kritériem ceny, 
vznikají díla, za která se budeme před našimi 
následovníky stydět.

Cílem naší konference je ukázat, že zdroj 
podzemní vody pro veřejné zásobování by měl 
být konstruován tak, aby umožňoval průběž-
nou kontrolu svého stavu, aby i po desítkách 
let provozu zajišťoval oddělení zvodnělých 
kolektorů a jestliže jeho životnost skončí, aby 
naši následovníci věděli, jak zdroj likvidovat 
bez porušení přirozené hydrogeologické stra-
tifikace horninového souboru. Takovýto objekt 
musí mít parametry, které jsou dle charakteru 
hydrogeologické struktury o minimálně jeden 
řád vyšší než parametry současné ČSN 755115 
Jímání podzemní vody. Což znamená iniciovat 
vznik nové ČSN s pracovním názvem Jímací 
objekty podzemní vody pro veřejnou potřebu. 
Ono to není samoúčelné. Jak ukážeme na 
naší konferenci, dnes už v některých typech 
hydrogeologických struktur – a často v těch 
nejvýznamnějších – skoro není čím tyto jímací 
objekty obnovovat nebo provádět. A lze na vrt-
ných společnostech požadovat, aby si pořídily 
nové výkonné soupravy, když se vodárenské 
společnosti často spokojují s levnými, bohužel 
však dosud legálními „píšťalkami“? Bude-li 
jasno, že nové zdroje pro veřejnou potřebu 
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musí mít jasné nepodkročitelné parametry, 
teprve tehdy bude naděje k obratu. Ne pro 
blaho vrtných firem, ale pro skutečnou, neod-
diskutovatelnou potřebou nás všech.

Standardy ochrany vodních zdrojů
Málo platné by nám byly kvalitní jímací ob-
jekty, pokud bychom v nich měli málo vody 
anebo by proces její úpravy byl v důsledku 
jejího znečištění neúměrně drahý. Někdejší 

VODOVODY A KANALIZACE

JABLONNÉ NAD ORLICÍ, a. s.

prof. Ing. Pavel Gabriel, 
DrSc., dr. h. c.

Profesor Pavel Gabriel 
se narodil 17. dubna 1930 
v Praze. Mládí prožil v Roud-
nici nad Labem. Na tomto 
místě je třeba poznamenat, 
že Labi a jeho vodohospo-
dářským problémům posléze 
věnoval mnoho vědeckých 
a odborných prací. V Roud-
nici studoval na reálném 
gymnáziu a maturitu složil 
v roce 1949 v Bratislavě, kam 
se rodina přestěhovala.

V Bratislavě absolvoval 
s vyznamenáním Fakultu inženýrského sta-
vitelství Slovenské vysoké školy technické 
na tamější Katedře hydrotechniky. V krátké 
době úspěšně dokončil vědeckou aspiran-
turu a získal diplom kandidáta technických 
věd. Ještě v šedesátých letech absolvoval 
dvě postgraduální studia – v oboru ma-
tematických strojů a programování na 
Fakultě elektrotechnické Slovenské vyso-
ké školy technické v Bratislavě a v oboru 
hydraulického výzkumu ve francouzském 
Toulouse. Poté se stal vědeckovýzkumným 
pracovníkem Výzkumného ústavu vodního 
hospodářství v Bratislavě, kde se podílel na 
modelovém výzkumu řady významných 

československých vodních děl a zasloužil se 
o vývoj metod fyzikálního a posléze mate-
matického modelování. Prof. J. Čábelka jako 
někdejší učitel z Bratislavy po svém přechodu 

do Prahy v roce 1966 získal P. 
Gabriela na Katedru hydro-
techniky na Fakultě stavební 
ČVUT v Praze. Na fakultě byla 
ustanovena výzkumná základ-
na, kde působil jako vedoucí 
výzkumný pracovník. V roce 
1981 byl jmenován profeso-
rem ČVUT pro obor vodních 
cest a plavby, který přednášel 
společně s využitím vodní 
energie a jezy. Významná byla 
jeho aktivita na poli výzkumu 
vztahů vodních cest a životní-
ho prostředí, které se věnoval 

na mezinárodní úrovni.
Od šedesátých let rozvíjel systematicky za-

hraniční odborné a vědecké kontakty, jejichž 
výčet je velmi rozsáhlý a byly zpravidla spjaty 
s prací na významných vědeckých projektech 
s konkrétními výsledky. Mohl je rozvíjet mj. 
díky aktivní účasti na dění v prestižní Me-
zinárodní asociaci pro hydraulický výzkum 
(lAHR) a ve Stálé mezinárodní asociaci pla-
vebních kongresů (PlANC). Prof. Gabriel byl 
spoluzakladatelem a dlouholetým předsedou 
Českého plavebního a vodocestného sdruže-
ní. Intenzivně spolupracoval s univerzitami 
v Toulouse, Lublani, Petrohradě, Krakově, 
Drážďanech a v belgickém Liège, kde byl 

jmenován hostujícím profesorem. Jeho 
pedagogické a odborné působení dosáhlo 
takového rozsahu, úrovně a uznání, že mu 
tamní univerzita udělila roku 1992 čestný 
doktorát. Po povodních 1997 a 2002 se 
významnou měrou podílel na rámci kon-
cepce protipovodňové ochrany hlavního 
města Prahy. Od roku 2001 se postupně 
aktivně zapojoval do výzkumu vodních 
cest a hydraulických problémů vodních 
děl ve Výzkumném ústavu vodohospodář-
ském TGM, v.v.i. v Praze-Podbabě. 

Profesor P. Gabriel byl především člověk 
nesmírně pracovitý, svědomitý, systema-
tický, schopný se soustředit na řešení slo-
žitých problémů, naprosto oddaný svému 
oboru, nacházející ve vědeckovýzkumné, 
odborné a pedagogické práci své poslání. 
Z dalších pozitivních lidských vlastností 
u něho dominovala upřímná ochota, ote-
vřenost a vysoká komunikativnost. Své 
vynikající znalosti a zkušenosti ochotně 
předával svým studentům a kolegům na 
Katedře hydrotechniky, projektantům 
a všem, co dovedli naslouchat. Přes četná 
uznání a prestižní ocenění byl osobně vel-
mi skromným člověkem, jehož přátelský 
vztah k okolí tím byl ještě zvýrazněn. Ze-
mřel po dlouhé nemoci 23. ledna 2020 ve 
věku nedožitých 90 let. Ve vzpomínkách 
kolegů a přátel však žije dál.

doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur
doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc.

pásma hygienické ochrany si kladla za cíl 
chránit jakost vody, dnes slouží ochranná 
pásma k ochraně vydatnosti, jakosti a zdra-
votní nezávadnosti vod. Opravdu slouží? 
V současnosti máme přes 15 000 ochranných 
pásem vodních zdrojů, avšak jen malý zlo-
mek má náležitosti vyplývající z § 30 zákona 
č. 254/2001 Sb. o vodách a už vůbec se nedá 
mluvit o nějakých standardech, tedy o jed-
notnosti při stanovování plošného rozsahu 
pásem či hodnocení rizik pro vodní ekosys-
tém. Máme tak případy stejných hydroge-
ologických struktur, kdy v jednom případě 
chráníme „desetilitrový“ zdroj pěti hektary 
ochranného pásma a v druhém případě 
pěti čtverečními kilometry. Na přiložených 
obrázcích 1 a 2 se podívejme například na 
srovnání současných OPVZ pro Východočes-
kou vodárenskou soustavu a pro Skupinový 
vodovod Olomouc.

V rámci druhého bloku naší konference si 
na příkladech ukážeme, že i v těch nejsloži-
tějších podmínkách je možné někdejší pásma 
hygienické ochrany změnit na ochranná 
pásma vodních zdrojů a přizpůsobit je sou-
časným podmínkám. Není třeba se bát zve-
ličovaných informací o vysokých náhradách 
vlastníkům nebo nájemcům pozemků, proto-
že ti jsou často znečišťovatelé a jak známo, 
znečišťovatel platí. Prostě i ochranná pásma 
vodních zdrojů musí mít standardy. Pokusí-
me se Vám ukázat, jakou cestu vidíme my. 

A něco z hydrogeologického terénu
Tak jako každý rok, i na letošní konferenci se 
dostane na příspěvky z hydrogeologického 
terénu. Uvidíte ukázku ze záchranářských 

prací v oblasti děčínské termální oblasti, 
likvidaci závalu 230 m hlubokého vrtu v ob-
lasti východočeské křídy a další zajímavosti. 
My vodárenští hydrogeologové pracujeme 
v oboru navýsost pravděpodobnostním, kdy 
o překvapení (někdy milá, někdy nemilá) 
není nouze. Ale vždy nás to posouvá do-
předu a těch nemilých překvapení by snad 
mělo ubývat. I Vaše případná účast na naší 
konferenci k tomu může přispět, neboť máte 
možnost těm skutečně havarijním a obtížně 
řešitelným stavům svou systematickou prací 
předcházet. Přijeďte, budete vítáni! 

Těší se na Vás pořadatelé akce: Vodovody 
a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., FIN-
GEO s.r.o., Choceň, STUDIO AXIS spol. s r.o., 
Praha. Informace o akci najdete na www.
podzemni-vody.cz.

Ing. Svatopluk Šeda
FINGEO s.r.o.

Litomyšlská 1622
565 01 Choceň
seda@fingeo.cz
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Konference VODNÍ TOKY 2019

Jan Plechatý

Ve dnech 26.–27. listopadu 2019 se v Hrad-
ci Králové v hotelu Černigov uskutečnil pod 
záštitou ministra zemědělství Ing. Miroslava 
Tomana, CSc., a primátora města Hradce 
Králové prof. PharmDr. Alexandra Hrabálka, 
CSc. již 17. ročník vodohospodářské konfe-
rence s mezinárodní účastí „Vodní toky 2019“. 
Hlavními organizátory byla akciová spo-
lečnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba 
a Česká vědeckotechnická vodohospodářská 
společnost.

Konference se zúčastnilo více než 300 vo-
dohospodářů z řad správců povodí, správců 
vodních toků, projektových a inženýrských 
firem, dodavatelů a výrobců, a též zástupců 
samospráv a státní správy, včetně zástupců 
Ministerstva zemědělství a Ministerstva ži-
votního prostředí. Mezi zahraničními hosty 
byli zejména odborníci ze Slovenska, ale také 
hosté z Chorvatska a tradiční hosté z odboru 
životního prostředí města Drážďany.

Ve třech blocích se vystřídalo 22 přednášejí-
cích s příspěvky, které odrážely hlavní témata 
konference:
• problematika správy vodních toků a správy 

povodí,
• podpora financování technických opatření 

na vodních tocích z veřejných zdrojů,
• řešení extrémních hydrologických jevů 

(sucho, povodně),
• zkušenosti z přípravy a realizace projektů 

prevence před povodněmi, zmírnění nega-
tivních účinků suchých období a zlepšení 
vodního režimu v krajině,

• legislativa a výzkum ve vodním hospodář-
ství.
Hlavními partnery konference byly význam-

né stavební firmy působící v oboru – SMP CZ 
a.s. a Metrostav a.s. Dalšími partnery konfe-
rence byly stavební společnosti POHL cz, a.s., 
a VCES a.s., a dále Svaz vodního hospodářství 
ČR, státní podniky Povodí Labe, Povodí Vl-
tavy, Povodí Moravy, Povodí Ohře a Povodí 
Odry, Lesy České republiky, a také společnosti 
Aquatis a.s., DHI a.s. a Sweco Hydroprojekt 
a.s. a nově též Výzkumný ústav vodohospo-
dářský TGM, v.v.i.

 Zahájení konference
Jiří Valdhans,  ředitel  společnosti Vodohos-
podářský  rozvoj  a výstavba  a.s., jménem 
organizátorů přivítal  čestné předsednictvo 
konference, jmenovitě náměstka primátora 
Hradce Králové Mgr. Martina Hanouska, za-
stupujícího primátora města Hradec Králové, 
RNDr. Pavla Punčocháře, CSc., zastupujícího 
ministra zemědělství, a předsedu České vě-
deckotechnické vodohospodářské společnosti 
Mgr. Marka Riedera, předsedu představenstva 
Svazu vodního hospodářství ČR, z.s., RNDr. 
Petra Kubalu a představitele státních podniků 

Povodí – „domácího“ Mariána Šebestu, gene-
rálního ředitele Povodí Labe.

Dále jménem organizátorů přivítal mezi 
účastníky významné hosty konference, a to 
zástupce ministerstva životního prostředí 
Jana Kříže, náměstka ministra pro řízení 
sekce fondů, představitele dalších organizá-
torů konference – generální ředitele státních 
podniků Povodí a zahraniční hosty – delegaci 
Slovenského vodohospodářského podniku, 
tradičního účastníka konference Christiana 
Korndörfera, vedoucího úřadu pro životní pro-
středí města Drážďany, a hosty z Chorvatska.
Konferenci slavnostně zahájili zdravicemi 

Martin Hanousek, Pavel Punčochář, Mark 
Rieder, Marián Šebesta a dále ředitel SOVAK 
Oldřich Vlasák. 

Jiří Valdhans uvedl, že tato již 17. konfe-
rence Vodní toky se tradičně zabývá dopady 
extrémních hydrologických jevů na stav vod 
a zejména vodní toky. Stále častěji se opakující 
období sucha a nedostatku vody vyvolává 
v současné době obecně formulované různé 
výzvy k „boji“ proti suchu a změnám klimatu. 
Kritizoval tuto atmosféru „boje“ s tím, že by se 
těmto výzvám k boji nemělo podléhat, ale při-
stupovat k jejich řešení s rozumem, a to cestou 
„adaptace“, s uplatňováním komplexního 
přístupu k přípravě opatření proti negativním 
dopadům sucha nebo povodní.

Přednášky 1. bloku
Úvodní prezentace byly poněkud netradiční. 
S prezentací na  téma:  „Amazonka – 20  let 
od objevení pramenů českými expedicemi? 
vystoupil prof. RNDr. Bohumír Jánský, CSc. 
z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Po základních informacích o vodním toku 
Amazonky, jejíž parametry ve všech směrech 
překračují o jeden až dva řády parametry 
českých vodních toků, popsal stručně historii 
mapování toku Amazonky včetně jejích pra-
menů od konce 17. století až do současnosti. 
Podrobně dále popsal, jak zásadním způsobem 
se české expedice od roku 1999 podílely na 
lokalizaci pramenů Amazonky. Účastníci kon-
ference tak mohli porovnat zcela jiné rozměry 
veletoku Amazonky s poměry v Evropě, resp. 
České republice.
Další prezentací 1. bloku byla přednáška 

předsedy Svazu vodního hospodářství ČR 
a generálního  ředitele Povodí Vltavy Petra 
Kubaly. Svoji prezentaci nazval podle odmí-
tavé hlášky pohádkové Popelky „Až zaprší 
a uschne“.

Připomněl trvalé prioritní okruhy činnosti 
SVH ČR – podporovat osvětu a informovanost 
o všech oborech VH směrem k nejširší veřej-
nosti a zejména k mládeži, a dále hájit zájmy 
a podporovat činnosti vodního hospodářství, 
a přitom spolupracovat a konzultovat s vládou 
i Parlamentem ČR.

Naše společnost žije v tom, co lze bez 
nadsázky nazývat vodním blahobytem. 
Různé prognózy a klimatické podmínky za 
uplynulých 6 let nám však ukazují, že tomu 
tak nemusí být napořád… Přestože patříme 
k zemím, které vykazují jednu z nejnižších 
specifických spotřeb v Evropě (necelých 
90 l/s), musíme dobře omezenými vodními 
zdroji šetřit i realizovat opatření k zajištění 
dostatečného množství vody do budoucna. 
Klíčem k zajištění dostatku vody i do budouc-
na je zadržet vodu v krajině a mít možnost 
s vodou hospodařit, což předpokládá její 
akumulaci ve vodních nádržích a disponovat 
k tomu takovou vodohospodářskou infrastruk-
turou, abychom s ní mohli zejména v období 
sucha efektivně nakládat. Nesmíme čekat, „až 
naprší a uschne“.
Následovala  aktuální  informace  Jana 

Kříže  z Ministerstva  životního  prostředí 
o ekonomických nástrojích ke snížení rizika 
povodní a zmírnění dopadů sucha.

Připomněl tři základní nástroje v působnos-
ti MŽP – STRATEGIE (Strategie přizpůsobení 
se změnám klimatu, Národní akční plán adap-
tace na změnu klimatu a Koncepce ochrany 
před následky sucha), VÝZKUM (administrace 
přes Technologickou agenturu ČR – v letech 
2020–2026 vynaloženo 3,8 mld. Kč) a EKO-
NOMIKA (OPŽP a národního programy ŽP).

Na relevantní prioritní osy OPŽP 2007 
až 2013 bylo např. v prioritní ose 1 dosud 
uvolněno v oblasti protipovodňové ochrany 
551 mil. Kč a pro podniky Povodí na projekty 
v oblasti opatření ke snížení rizik sucha 857 
mil. Kč. Současně představil i probíhající vý-
zvy k předkládání žádostí o podporu z OPŽP 
i Národního programu ŽP, i harmonogram dal-
ších výzev na rok 2020. Uvedl též i příklady 
některých realizovaných projektů.

Závěrem představil i přípravu OPŽP pro 
období 2021–2027, konkrétně specifický cíl 
1.2 – Adaptace na změnu klimatu, a to v této 
struktuře:
• povodně,
• sesuvy půdy,
• sucho:

– hospodaření se srážkovou vodou,
– zeleň ve městech,
– zlepšování struktury lesů,
– obnova přirozených krajinných prvků,

• vzdělávání, osvěta.
Alokace finančních prostředků zatím ve 

výši 18,14 mld. EURO, což je pokles oproti 
minulému období, však ještě není konečná. 
Představil i harmonogram další přípravy 
OPŽP 2021–2027:
• leden 2020 – MŽP předá aktuální návrh 

OPŽP 2021–2027 MMR,
• březen 2020 – předložení operačních pro-

gramů a Dohody o partnerství vládě,
• během 2020 – pravděpodobný termín 

schválení nařízení na úrovni EU,
• během 2020 – intenzivní vyjednávání s EK, 

neformální x formální dialogy.
• 2. polovina 2020 – pravděpodobný termín 

schválení OPŽP 2021–2027 ze strany EK.
Pavel  Punčochář nejprve shrnul hydro-

logické údaje za poslední dva roky 2018 
a 2019 a porovnal s prognózou uváděnou 
před 5–10 lety. Současně porovnal i vývoj 
zásobních objemů vody v některých přehrad-
ních nádržích, stavy hladin podzemních vod 
a uvedl i počet obcí, které vyhlásily omezení 
odběrů vody.
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Zajímavé bylo i srovnání podílu vodních 
zdrojů na zásobování pitnou vodou v ČR 
do roku 1950 (povrchové vody – 70 mil. m3, 
podzemní vody 191 mil. m3) a do roku 1990 
(povrchové vody – 714 mil. m3, podzemní 
vody 542 mil. m3). 

V druhé části prezentace informoval o vý-
voji počtu hájených lokalit pro vodní nádrže 
od původního Směrného vodohospodářského 
plánu až po současný stav v Generelu LAPV 
(od původních 457 území po současných 
65). MZe připravuje návrh na rozšíření počtu 
těchto území o dalších 47. V té souvislosti 
hodnotil i překvapivě převážně kladné reakce 
obcí na toto rozšíření; převažující nesouhlas 
však vyjádřilo MŽP.

Závěrem informoval o zajímavé zprávě EU 
z 17. 10. 2016 (Council of European Union) 
v tomto znění, kterým:
• VYZÝVÁ členské státy, aby při rozhodování 

o volbě způsobů a prostředků k dosažení 
cílů vodní politiky EU usilovaly o vyváže-
nou kombinaci zelené a technické infra-
struktury; 

• ZDŮRAZŇUJE, že využívání opatření v ob-
lasti zelené infrastruktury, jako je například 
přirozené zadržování vody, může zajistit 
a zvýšit potenciál krajiny, půdy a vodo-
nosných vrstev uchovávat zásoby vody, 
a může tak snížit riziko povodní a zlepšit 
stav vodních útvarů; 

• UZNÁVÁ, že ke zvládání sucha a povodní 
mohou být zapotřebí opatření v oblasti 
technické infrastruktury.

Odpolední program 1. dne 
byl zahájen prezentací  Vladimír Zdráhala 
z Povodí Odry,  státního podniku, o novém 
řídicím systému podnikového vodohospo-
dářského dispečinku. Byla popsána téměř 
5letá intenzivní činnost při zavádění nového 
systému monitoringu hydrologické a meteo-
rologické situace v povodí Odry, zahrnující 
i měření pro účely technickobezpečnostního 
dohledu, a to od rozhodnutí o zahájení prací, 
přes přípravu výběrového řízení na zhotovite-
le až po realizaci a instalaci software.
Jaroslava Nietscheová  z  Povodí Vltavy, 

státního podniku, zhodnotila současné pro-
blémy v praxi po posledních novelách vod-
ního zákona. Novela zákonem č. 113/2018 Sb. 
přinesla řadu byrokratických problémů, např. 
povolování vypouštění odpadních vod z od-
lehčovacích komor; nepřinesla však změnu 
výše poplatků za odběry podzemních vod. 
Uvedla i řadu problematických ustanovení 
v návrhu „suché novely“ vodního zákona 
i v diskutované „ústavní ochraně vod“.
Jiří Petr z Povodí Labe, státního podniku, ve 

své prezentaci „Hledání trendů v suchém obdo-
bí 2015–2019“ vyhodnotil vliv úhrnů a rozlože-
ní srážek během roku, a odběrů a nadlepšování 
průtoků z předhradních nádrží na celkových 
průtocích v říční síti v suchých obdobích.

V závěru prezentace shrnul:
• v budoucnu lze očekávat v případě výskytu 

sucha zvýšený tlak na zdroje vody; dosud 
však nemá společnost jasno, kde tyto zdroje 
hledat, 

• vodní díla se zásobním objemem vody se 
budují (nebo zatím jen plánují) výjimečně; 
realizace malých vodních nádrží v krajině 
(bez zásobního účelu k využití s možností 
vypuštění vody není z pohledu vodohospo-
dáře krokem vpřed),

• bude třeba se zabývat konflikty mezi zájmy 
uživatelů vody a požadavky na zajištění 
minimálních zůstatkových průtoků. 
Marek Viskot z Povodí Moravy, s. p., po-

psal dopady dlouhodobého hydrologického 
sucha na vodní toky v povodí Moravy a po-
vodí Dyje. Prokázal, že k podstatně horším 
dopadům dochází na vodních tocích, které 
není možné nadlepšovat z vodních nádr-
ží. Zatímco v povodí řeky Dyje se nachází 
20 nádrží s celkovým objemem 526,8 mil. m3 
a mírou akumulace 37,9 %, v povodí Moravy 
nad Dyjí jen 14 nádrží s celkovým objemem 
42,2 mil. m3 a mírou akumulace 2,2 %. Tento 
rozdíl má dopad zejména na vodnost toků 
v suchých měsících, který se v případě řeky 
Moravy projevil především v roce 2018, kdy 
byla v mnoha profilech dosažena historická 
minima.
Michal Tanajewski  z Povodí Ohře,  stát-

ního  podniku, popsal operativní opatření 
na VD Všechlapy při hospodaření s vodou 
v průběhu sucha 2018. Zatímco v průběhu 
hydrologického sucha v roce 2018 téměř 
všechny významné nádrže ve správě Povodí 
Ohře ukázaly dobrou připravenost na zvládání 
obdobných hydrologických situací, tvořilo 
VD Všechlapy výjimku. Příspěvek shrnuje 
vývoj průběhu hydrometeorologické situace, 
shrnutí operativních opatření pro zmírnění 
negativních dopadů na funkci nádrže v prů-
běhu hydrologického sucha a návrh opatření 
ve změně manipulačního řádu na základě 
nového vodohospodářského řešení nádrže.
Další  část odpoledního programu připo-

mněla účastníkům konference i problemati-
ku ochrany proti povodním.
Tomáš Řeha z Lesů České republiky, s. p., 

připomenul 10 let od mimořádné povodňové 
události na Novojičínsku. Mimořádná byla 
jednak svou intenzitou, ale zejména svým 
velmi rychlým časovým průběhem, kdy v prů-
běhu pouhých 3 hodin spadlo na relativně 
malém území přes 120 mm srážek. Rychlé 
vystoupání vody v korytě říčky Jičínky o více 
než 6 m způsobilo i ztráty na lidských živo-
tech (celkem 9 lidí) a také narušení množství 
bytových domů (celkem 42 ks), které byly 
následně určeny k demolici. Součástí příspěv-
ku byla analýza a vyhodnocení provedených 
opatření od vzniku povodně po současnost za 
účelem odstranění povodňových škod a také 
za účelem zvýšení protipovodňové ochrany 
na Novojičínsku. 
Miroslav Šindlar ze společnosti ŠINDLAR 

s.r.o.  se zabýval zkušenostmi projektanta 
s přípravou stavby „Protipovodňových opat-
ření přírodě blízkého stavu v části intravilánu 
Brna“, která má za cíl ochránit obyvatelstvo 
Brna před povodněmi s průtokem Q100 a přiblí-
žit řeku obyvatelstvu. Navržená protipovodňo-
vá opatření jsou přírodě blízkého charakteru. 
Řeka je dle možností, které dovoluje zasta-
věnost území, maximálně rozšířena a díky 
těmto rozšířením je umožněn přístup k řece 
pro koupání. Podél obou břehů je zajištěn 
přístup pro pěší i cyklisty. V zájmovém úseku 
řeky Svratky jsou navržena místa ke koupání 
včetně mokřadu, který zvyšuje biodiverzitu 
dnes uniformního toku. 
Jan Leníček ze společnosti Vodohospodář-

ský rozvoj a výstavba, a. s., představil studii 
proveditelnosti protipovodňových opatření 
v povodí Vilémovského potoka s cílem 
ochránit město Sebnitz. Výstupem studie ře-

šené společně s Povodím Ohře, státní podnik 
(Martin Motlík) je návrh opatření v povodí 
v podobě suchých nádrží a doplňkových pro-
tipovodňových opatření podél vodních toků 
a ve městě Sebnitz. 
Autoři Marek Maťa z DHI, a. s., a Marek 

Viskot  z  Povodí Moravy,  s.  p., představili 
projekt „Povodňová mapa Dyje“, jehož úče-
lem je vytvoření systému pro rychlé a snadné 
zobrazování informací o předpokládaných po-
vodňových rozlivech v povodí Dyje. Vytvoření 
databáze – aplikace povodňové mapy Dyje je 
určeno pro informovanost zejména složek in-
tegrovaného záchranného systému, místních 
samospráv a zainteresovaných institucí. 
Poslední  prezentací  1.  dne  konference 

byla přednáška prof. Jaromíra Říhy z Ústavu 
vodních staveb v Brně k problematice těsnění 
podloží vzdouvacích staveb na vodních to-
cích. V některých zdůvodněných případech 
se těsnění podloží navrhuje jako částečné, 
nebo se od něj zcela upouští a je nahrazováno 
jinými konstrukčními prvky. Toto uspořádání 
obvykle vede k nutnosti počítat se zvýšený-
mi průsaky podložím a uspokojivě se s nimi 
vypořádat. V prezentaci uvedl a diskutoval 
některé důvody, kdy se upouští od těsnicích 
prvků podloží vzdouvacích staveb. Současně 
uvedl i možné způsoby technického řešení 
těchto situací a zmínil některá úskalí těchto 
uspořádání.

Zlepšení vodního režimu v krajině
Program druhého dne konference se tra-
dičně orientoval na problematiku opatření 
na vodních tocích, zaměřených na zlepšení 
vodního režimu v krajině.

Byl zahájen  prezentací  Jana  Gregara 
z České  zemědělské univerzity  v Praze na 
téma managementu povodí vodní nádrže 
Hostivař s cílem snížit znečištění vody v ná-
drži s průvodním jevem masivního rozvoje 
sinic a zelených řas. Představil šest scénářů 
návrhu managementu, který by měl snížit 
vnos nutrientů do nádrže, a tak omezit 
eutrofizaci, u které je klíčovým prvkem vnos 
fosforu a jeho sloučenin jak z bodových, tak 
z plošných zdrojů znečištění. 
Tomáš Kvítek  z  Povodí Vltavy,  státního 

podniku, představil novou koncepci retence 
a jakosti vody připravována k realizaci na 
zemědělském půdním fondu v plánech díl-
čích povodí. Zaměřil se na propojení přírodě 
blízkých a technických opatření pro eliminaci 
eroze, sedimentů a zlepšení jakosti vody vyté-
kající z drenážních systémů. Byl deklarován 
celkový počet navrhovaných opatření v jed-
notlivých povodích IV. řádu a jejich účinnost 
v dokončeném projektu „Příprava listů opat-
ření typu A lokalit plošného zemědělského 
znečištění pro plány dílcích povodí“. Na 
příkladech z řešení projektů Blanice a Želivka 
prokazoval ekonomickou efektivnost opatření 
na zemědělském půdním fondu z pohledu 
celospolečenských efektů v zlepšení jakosti 
vody, omezení eroze vody, snížení doby agro-
nomického i hydrologického sucha, zvýšení 
hladiny podzemní vody nebo zvýšení retence 
vody v půdě.
Tradiční účastník konference Vodní  toky 

Ing.  Tomáš  Just  z AOPK prezentoval „Po-
známky k některým aspektům nakládání 
s vodními toky se zřetelem k suchu“. Zaměřil 
se na tři klíčová témata související s obdobím 
sucha, a to:
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• množství vody běžně přítomné v korytě ve 
vztahu k jeho morfologickému stavu z po-
hledu potřeby přirozeně zadržené vody ve 
prospěch přežívání bioty s úvahami o do-
padech, možnosti řešení, 

• důsledky nadměrného odvodňování okol-
ního zeminového prostředí nepřirozeně za-
hloubenými technicky upravenými koryty a 

• možnosti lepšího využití akumulační 
kapacity nivních bazénů, infiltrace vody 
v nivách (zejména s přihlédnutím k regu-
lovanému českému střednímu Labi).
Michal  Vávra  z Povodí  Labe,  státního 

podniku, prezentoval obnovu říčních ramen 
v působnosti Povodí Labe. Stará říční ramena 
patří mezi mimořádně cenné prvky krajiny, 
slouží jako útočiště mnoha druhů rostlin 
a živočichů. Z vodohospodářského hlediska 
plní důležitou funkci zásoby vody v krajině. 
V regulovaných částech vodních toků a niv 
je při absenci přirozené dynamiky nutné při-
stoupit k technickým opatřením na údržbu 
a obnovu ekologických a vodohospodářských 
funkcí říčních ramen a tůní. Tomu předchází 
kvalitní biologické průzkumy spolu s návrhem 
opatření na obnovu degradovaných částí 
a zachování hodnotných partií. Zásadním 
hlediskem při výběru lokalit k revitalizacím 
říčních ramen jsou také řešitelné majetkopráv-
ní vztahy, technická proveditelnost zásahu 
a výběr zdroje financování.
Marie Kutílková z Povodí Moravy,  s. p., 

vystoupila s prezentací k obnově vodohos-
podářských funkcí drobných vodních toků 
s představením aktuálních problémů a příkla-
dů z praxe. V souvislosti s využitím dotačního 

programu Ministerstva zemědělství „Podpora 
opatření na drobných vodních tocích a ma-
lých vodních nádržích“ prezentovala zkuše-
nosti při přípravě akcí do tohoto programu, 
kdy často dochází ke střetu protichůdných zá-
jmů při obnovení průtočné kapacity koryta se 
stanovisky orgánů ochrany přírody a krajiny. 
Martin Poláček z Povodí Vltavy, státního 

podniku, ve své prezentaci popsal projekt 
protipovodňové ochrana obce Bílsko realizací 
poldru na Bílském potoce, včetně zkušeností 
z výstavby a ověřovacího provozu. Ze závěrů 
posudku TBD k ověřovacímu provozu je nutné 
pro všechny zatěžovací stavy zajistit splnění 
podmínky mezní rovnováhy pro porušení 
stropního izolátoru vztlakem:
• bezprostředně pod patou hráze snížit pie-

zometrickou hladinu pod úroveň terénu,
• snížit hydraulické gradienty v místě prů-

saku podzemní vody do odpadního koryta 
pod hrází.
Bude nezbytné v roce 2020 realizovat výš-

kové uspořádání terénu a odpadního koryta 
kombinaci přísypem pod patou hráze a sou-
stavou odvodňovacích vrtů.
Tomáš Roth ze společnosti AQUTIS, a. s., 

spolu s Davidem Veselým z Povodí Moravy, 
s. p., prezentovali projekt napojení odstave-
ných ramen na Dyji pod Břeclaví – opatření 
nejen proti suchu, a to formou přírodě blíz-
kých opatření. Záměrem projektu je napojení 
dvou odstavených ramen Dyje pod Břeclaví, 
včetně zajištění požadovaného přerozdělení 
průtoků v jejich prospěch pomocí rozdělo-
vacích objektů. Návrh splnil požadavky na 
dosažení dobrého morfologického stavu a zá-

roveň splnil omezení plynoucí z podmínek 
vedení státní hranice řekou Dyjí v upraveném 
korytě Dyje.
Moderující druhého dne konference An-

tonín Tůma z Povodí Moravy uzavřel konfe-
renci VODNÍ TOKY 2019 závěrečným slovem, 
kterým pozitivně hodnotil výběr odborných 
témat i vyvolanou diskusi. Konstatoval, že 
zájem o konferenci potvrdil aktuálnost pro-
jednávané problematiky i to, že si konference 
i po tolika letech drží vysoký standard a trvalý 
velký zájem vodohospodářů. Tato konference 
byla výzvou i pro volbu témat na konferenci 
v roce 2020, kdy se předpokládá, že budou 
přetrvávat negativní důsledky změny klimatu 
projevující se zvyšováním teploty a tím i zvy-
šováním výparu a nízkými průtoky ve vodních 
tocích či stavu hladin podzemních vod nebo 
ve vodních nádržích.

Poděkoval nejen hlavnímu organizátorovi 
konference – společnosti Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba a.s., ale též hlavním part-
nerům konference.
Příští, již 18. ročník konference Vodní toky 

se uskuteční na  tradičním místě  v Hradci 
Králové ve dnech 24. a 25. listopadu 2020. 

Současně informoval, že přednášky pre-
zentované na konferenci jsou uvedeny ve 
vydaném sborníku, a dále upozornil, že na 
webových stránkách https://konference.vrv.
cz a www.cvtvhs.cz jsou k dispozici všechny 
prezentace přednášejících. 

Ing. Jan Plechatý
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.

plechaty@vrv.cz

RybIKon 2020
XVII. Česká rybářská  
a ichtyologická konference
3.–5. listopadu 2020,  
Vodňany

Organizátoři: Hydrobiologický 
ústav BC AV ČR, v.v.i. a Česká lim-
nologická společnost, z.s.
Spolupořadatel:  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 
Fakulta rybářství a ochrany vod
Vědecký výbor konference:
Petr Blabolil, Martin Čech, Pavel Jurajda, Lukáš Kalous, Jan Kouřil, 
Jan Kubečka, Veronika Piačková, Tomáš Randák
Organizační výbor konference:
Petr Blabolil, Michaela Holubová
Základní tematické okruhy:
1. Ichtyologie
2. Akvakultura
3. Volné vody: management
4. Volné vody: socioekonomický pohled
5. Vodní toky
6. Etologie
7. Reprodukce, genetika, taxonomie
8. Ostatní: rybožraví predátoři, nemoci a toxikologie

Konference si kromě jiného klade za cíl seznámit odbornou 
veřejnost z praxe s nejdůležitějšími aktuálními poznatky vědy 
a výzkumu.
Postkonferenční workshop: Ve čtvrtek 5. 11. 2020 odpoledne 

po skončení vlastní konference proběhne workshop s názvem 
„Zvýšení přirozeného reprodukčního potenciálu rheofilních 
ryb na člověkem ovlivněných tocích“. 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY:

Registrace účastníků: od 9. 2. do 31. 8. 2020 (snížené vložné při 
včasné registraci do 30. 4.).
Zaslání příspěvků do sborníku: do 31. 8. 2020.
Odeslání platby: nejpozději do 31. 8. 2020.
Potvrzení přijetí příspěvku: do 30. 9. 2020.

Elektronická registrace je přístupná na stránkách https://rybi-
kon2020.webnode.cz
Cena: základní vložné na konferenci při včasném přihlášení 

je 2000,- Kč, členové České limnologické společnosti a studenti 
mají slevu. Vložné zahrnuje: organizační náklady, konferenční 
materiály, občerstvení během konference, obědy, večeře a raut.
Abstrakty mohou být formátu standardního (2000 znaků + 

klíčová slova) nebo rozšířeného (max. 6 stran formátu B5, písmo 
Times New Roman velikosti 12 b, okraje Normální (2,5 cm nahoře, 
dole, vlevo i vpravo).
Instrukce pro  referující: Doba k přednesení referátu je ma-

ximálně 15 minut (+5 min diskuse). K dispozici bude počítač 
a dataprojektor (doporučujeme prezentace MS Powerpoint).
Postery: Rozměry posteru by neměly přesahovat 90 (šířka) x 

120 (výška) cm. Pro prezentaci posterů bude vyhrazen samostatný 
blok, kdy by autoři měli být přítomní u svých posterů.
Soutěž: Podobně jako na minulé konferenci proběhne i v tomto 

roce soutěž o nejlepší studentský poster. Nejlepší tři autoři budou 
odměněni. Podmínkou pro soutěžící je, aby byli studentem/kou 
(studijní program Bc., Mgr., Ph.D.) a prvním autorem.

Organizační výbor si vyhrazuje právo na přijetí zaslaného pří-
spěvku do programu konference a případné zařazení do kategorií 
ústní příspěvek/poster. 

Aktuální informace můžete sledovat na stránkách konference: 
https://rybikon2020.webnode.cz a facebookovém profilu https://
www.facebook.com/rybikon2020/

Jakékoliv dotazy zodpovíme na adrese rybikon2020@hbu.cas.cz

https://konference.vrv.cz
https://konference.vrv.cz
http://www.cvtvhs.cz
https://rybikon2020.webnode.cz
https://rybikon2020.webnode.cz
https://rybikon2020.webnode.cz
https://www.facebook.com/rybikon2020/
https://www.facebook.com/rybikon2020/
mailto:rybikon2020@hbu.cas.cz
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Vodohospodářské historky ze staré Trojanky 
(pokračování)

Alena Sládečková

Vážení kolegové vodohospodáři! V úvodu 
k první části tohoto příspěvku, otištěného 
v letošním lednovém čísle Vodního hospodář-
ství, jsem vás stručně seznámila s bývalým 
detašovaným pracovištěm Ústavu technologie 
vody a prostředí VŠCHT v Praze, zvaném Tro-
janka. V padesátých letech minulého století 
zde prof. Vladimír Maděra založil inženýrský 
obor technologie vody na širším ekologickém 
základě, do něhož zahrnul i hydrobiologii. 
Z VÚV sem převedl absolventa Přírodovědecké 
fakulty UK, oboru zoologie, RNDr. Vladimíra 
Sládečka a pověřil jej vybudováním pracoviště 
aplikované technické hydrobiologie. O pár let 
později jsem zde nastoupila jako absolventka 
téže fakulty, oboru botanika (algologie). Spolu 
s mým nejbližším spolupracovníkem a zároveň 
i životním partnerem Vladimírem Sládečkem 
jsme zde půl století fungovali jako učitelé i vý-
zkumní pracovníci. On přednášel, já jsem ved-
la laboratorní cvičení na VŠCHT i FAST ČVUT 
a byla jsem též lektorkou na četných kurzech 
pro pracovníky vodohospodářských a hygie-
nických laboratoří. Ve výzkumu se V. Sládeček 
věnoval saprobiologickému hodnocení kvality 
vody a hydrobiologii povrchových a odpadních 
vod. Od jeho úmrtí uplyne letos 15 let. Mým 
oborem byla a stále je vodárenská biologie 
v celém rozsahu od zdroje ke spotřebiteli.

pramenišť začalo mít problémy s kvalitou 
vody v některých vrtech, které byly nejdále 
od hlavního toku a nejblíže k potoku, který 
z druhé strany prameniště obtékal a níže po 
toku se pod jezem vléval do Moravy.

Uprostřed prameniště, zarostlého převážně 
borovým lesem, byly tři tůně, které zde zbyly 
po regulaci řeky z jejího starého ramene. Za-
růstaly vegetací a postupně vysychaly. Místní 
myslivecké sdružení je využívalo jako revír 
pro lov divokých kachen. Aby se zabránilo 
jejich vysychání, byla na blízkém výše uve-
deném potoce vybudována stavidla, která 
v případě potřeby mohla část potoční vody 
přivádět do tůní.

Při podrobném průzkumu jsme zjistili, že 
potok byl již před vstupem do prameniště 
silně organicky znečištěn. Dno bylo pokryté 
bělavými nárosty vláknitých bakterií a hub, 
ve vodě jsme našli četné indikátory vyšších 
stupňů saprobity. V období letního sucha 
byla stavidla vytažena a voda z potoka čás-
tečně tekla do tůní, kde podpořila masový 
rozvoj zelených bičíkovců. Ty jsme pak našli 
i ve vodě z několika blízkých infiltračních 
studní. Mikroskopické nálezy se shodovaly 
se zvýšenými hodnotami chemických a mi-
krobiologických indikátorů znečištění. Tyto 
kontaminované studny pak byly odstaveny 
a vyřazeny z provozu. 

Terénní průzkum pokračoval dále. Bylo 
třeba najít zdroj organického znečištění potoka 
nad prameništěm. První obec měla vlastní 
malou ČOV, která fungovala celkem dobře 
a kvalitu vody v potoce dokonce vylepšovala. 
Druhá obec proti toku však byla velmi proble-
matická. Většina domků vypouštěla nečištěné 
splašky přímo do potoka, část měla sice jímky, 
ale ty přetékaly. Překvapivé však bylo zjištění, 
že koryto potoka nad touto obcí bylo úplně 
suché, takže splašky bez naředění povrchovou 
vodou tekly rovnou do prameniště.

Průzkumná četa vyrazila výše proti toku 
původního potoka, kde podle mapy měla 
být soustava menších rybníků, napájených 
náhonem ze zkoumaného potoka. Na místě 
bylo zjištěno, že do náhonu byl sveden celý 
potok. Jeden z místních rybářů vysvětlil 

rozvoje buchanek. Voda z přímého odběru se 
stávala neupravitelnou, protože již dříve po-
stavená příslušná vodárna byla zařízena pro 
úpravu podzemní vody. 

Masy buchanek se dostávaly do sedimen-
tačních nádrží a odtud pak na pískové filtry, 
které se zanášely. Pracovníci úpravny proti 
nim bojovali, jak se dalo. Ručně kropili hla-
dinu nádrží roztokem chlornanu sodného. 
Ti vynalézavější zavěšovali silonové pytle na 
nátoky vody do filtrů a zahuštěnou biomasu 
buchanek pak prodávali do místního Zverime-
xu jako krmivo pro akvarijní rybičky. I ve vodě 
z infiltračních studní se však začal zvyšovat 
počet jak drobných typů planktonních řas, 
tak i prvoků, indikujících přísun organického 
znečištění. Spolu s diplomantem VŠCHT jsme 
tuto kalamitní situaci řešili.

Nejprve jsme podrobně prozkoumali bez-
prostřední okolí štěrkoviště. Žádné bodové 
zdroje znečištění jsme nenašli. Ochranné 
pásmo podél řady infiltračních studní však 
nebylo dostatečné. Byl to jen úzký travnatý 
pruh s několika stromy, ke kterému těsně 
přiléhalo obdělávané pole cukrové řepy. Vo-
dohospodáři sice projednali s tehdejším JZD 
způsoby hospodaření v ochranných pásmech, 
výsledek však byl sporný.

Jednou jsem na místo přijela pro vzorky 
vody nečekaně v předem neohlášeném termí-
nu. Viděla jsem, že po řepném poli popojíždí 
rozmetač chlévské mrvy a že kusy hnoje létají 
dosti daleko na obě strany od stroje. Část pole 
vedle ochranného travnatého pásu byla již 
obhospodařena, takže jsem našla kopky hnoje 
nejen těsně vedle studní, ale i přímo na jejich 
krytech. Jedna příčina kalamity byla tedy 
objasněna a postupně i vyřešena. 

Složitější bylo nalézt řešení i pro problém 
přímého odběru z jezera štěrkoviště. Navr-
žené vybudování další série infiltračních 
vrtů naráželo na potíže s lokálním nepříliš 
vhodným geologickým profilem. Po delší 
době dospěla situace tak daleko, že během 
každého léta biomasa buchanek zamořovala 
úpravnu a nakonec vytvořila rozkládající se 
biofilm na stěnách filtrů. Nutnost urychleného 
řešení podpořily i hygienicky závadné nálezy 
v rozvodné síti upravené pitné vody. Výše uve-
dené geologické potíže se podařilo zvládnout 
a další řada infiltračních studní byla dána do 
provozu. Přímý odběr vody z jezera mohl být 
vyřazen a zůstal jen jako záložní pro mimo-
řádné účely.

Jak myslivci zhoršili vodu ve 
studních a rybáři ukradli celý potok
V povodí Moravy se nachází řada pramenišť, 
sloužících jako dobré a spolehlivé zdroje vody 
pro vodárenské účely. Jsou zde vybudovány 
série studní, které jímají směs infiltrované 
vody z Moravy, někde i z jejích starých ramen, 
a podzemní vody z říční nivy. Jedno z těchto 

Manželé a partneři Sládečkovi: prof. Vladi-
mír Sládeček a prof. Alena Sládečková

Svérázné pojetí režimu ochranného 
pásma vodního zdroje

V údolní nivě řeky Moravy je řada lokalit, 
kde se těží kvalitní štěrkopísek a říční písek. 
Jedno štěrkoviště, kde byla těžba ukončena, 
se stalo významným vodárenským zdrojem. 
Podnik Vodovodů a kanalizací vybudoval 
podél jeho jedné strany řadu vrtů pro bře-
hovou infiltraci a také přímý odběr vody 
z pontonového mostu. Voda ve štěrkovišti 
pocházela jak z infiltrované vody z Moravy, 
tak i z podzemních zdrojů v říční nivě a byla 
z počátku vysoce kvalitní. Postupně se začaly 
projevovat typické příznaky její eutrofizace, 
a to vegetační zákaly vody tvořené různými 
druhy fytoplanktonu během vegetačního ob-
dobí, následované několika vlnami masového 

V současné Trojance s novou světlejší fasá-
dou sídlí Fakulta  jaderná a  fyzikálně inže-
nýrská ČVUT
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Stavba tůní…

Jiří Hrabák

Po několikerém přečtení článku Ing. Tomáše 
Justa „Ohlasy“ v čísle VH 11/2019 jsem se pře-
ce jenom rozhodl o stručnou reakci. Vodohos-
podářský obor na tom není ideálně. Střední 
odborné průmyslové školy, až na pár výjimek, 
prakticky vodohospodářský obor ze svých stu-
dijních oborů vyřadily. Následně skomírají na 
počet přihlášených absolventů vysoké školy, 
přestože je poptávka po absolventech značná. 
V článku pisatel jako už tradičně napadá tech-
nickou větev vodního hospodářství. Kritizuje 
inženýrský přístup v projektování krajinných 
a vodohospodářských akcí. Domnívá se, že by 
ideálním způsobem bylo „kreslit díry v zemi“, 
o tom, kdo a jak to bude schvalovat, se již 
nezmiňuje. Povedený je také názor o dobrém 
bagristovi a uměleckém vzdělání. Jako kdy-
bychom toto již někdy v minulosti slyšeli. Co 

si asi budoucí případní zájemci po přečtení – 
a použiji výraz pisatele – blivajzu mají myslet? 
Proč takovou pavědu studovat? 

Domnívám se, že si kálíme do vlastního 
hnízda. Až se autor článku prokáže řadou 
zprojektovaných, projednaných a realizova-
ných akcí, budu ho blahořečit. Až si pisatel 
článku osvojí a pochopí celou šíři vodohos-
podářského oboru, jeho rozmanitost a vlivy 
všech aspektů (bohužel včetně politiky), tak 
už snad nebude napomáhat tomu, aby spo-
lečnost tento obor zatracovala.

S pozdravem a přáním lepší vodohospodář-
ské budoucnosti

Jiří Hrabák
jiri_hrabak@centrum.cz

Třeboňsko stvořené dávnými rybnikáři (foto 
V. Stránský)

důvod této akce takto: jednomu z rybníků 
prosakovala hráz, a tak jejich rybářský svaz se 
rozhodl ztrátu vody takhle nahradit, protože 
oprava hráze byla časově i finančně náročná. 
Domnívali se, že suché koryto nebude dlouhé 
a že se opět postupně naplní vodou z malých 
bočních přítoků.

Celá tato causa pak byla řešena dosti dlou-
hou dobu na řadě vodoprávních řízení. Než se 
to podařilo zvládnout, zorganizovali pracovní-
ci úpravny vody velmi rozumné opatření: na 
znečištěném úseku potoka nad prameništěm 
vybudovali z kulatin sérii provzdušňovacích 
jízků, čímž podpořili samočisticí procesy 
v potoční vodě.

Boj se šneky v průmyslovém závodě
Na naše pracoviště na VŠCHT v Praze přišla 
žádost o pomoc s biologickým problémem 
v rozvodné síti užitkové vody jednoho průmy-
slového závodu v Polabí. Jela jsem tam a vzala 
jsem s sebou studenta, který odtamtud pochá-
zel a znal místní poměry. Byla zrovna výrobní 
odstávka v době celozávodní letní dovolené. 
Ujal se nás závodní vodohospodář, který byl 
zároveň korozním technikem a jeho vysoko-
školskou kvalifikací bylo strojní inženýrství. 
Nejprve nás zavedl k vodojemu, ze kterého 
dva pracovníci vyváželi nějaký sypký materiál 
a vršili jej na hromady. Při bližším ohledání 
jsme zjistili, že to jsou drobné ulitky vodních 
plžů. Nejhojnější byla levatka (Physa). Náš 
průvodce potvrdil, že tytéž šneky, některé ještě 
živé, nacházeli pracovníci závodu na různých 
místech v provozech a že někde dokonce 
ucpali trubky a způsobili havarijní situaci. 
Podrobný průzkum jsme zahájili v místě od-
běru vody do závodu. Bylo to staré rameno 
Labe, značně zarostlé vodní vegetací a bohatě 
oživené. Pouhým okem byl viditelný hojný li-
torální zooplankton, husté řasové nárosty a na 
vodních rostlinách rosolovité snůšky vajíček 
různých vodních živočichů. Původ plží invaze 
byl tedy jasný. Odebrali jsme řadu vzorků pro 
další laboratorní zpracování.

Další lokalitou byla úpravna užitkové vody, 
která se skládala pouze z několika filtrů s hru-
bozrnnou pískovou náplní. Bylo nám sděleno, 
že úpravna se provozuje hlavně přes zimu 
a že v teplejším období roku, kdy je zvýšená 
spotřeba užitkové vody, se odstavuje, protože 
se filtry ucpávají. Ve vrcholném vegetačním 
období se tedy voda z labského ramene vedla 
bez jakékoliv úpravy obtokem přímo do vodo-
jemů a dále do celé rozvodné sítě.

Náš průzkum vyústil v návrh celé řady 
nápravných opatření, která se však vedení zá-
vodu zdála příliš složitá a investičně náročná. 
Místo vybudování řádné úpravny vody navrhl 
náš známý podnikový vodohospodář „jedno-
duché“ řešení: „Doporučte mi nějaký pořádný 
dryák, něco jako jed na krysy, já to nechám na-
ložit na pár náklaďáků a vyklopíme to do toho 
labského ramene. Tím snad ty mrchy šneky 
vymordujeme a bude pokoj!“ Upozornili jsme 
ho, že nedaleko od jejich odběrové lokality 
se nacházejí jímací objekty surové vody pro 
úpravnu pitné vody a že realizace jeho návr-
hu by mohla mít fatální následky. Tím naše 
spolupráce skončila. Po čase jsem se dověděla, 
že „jednoduchý“ návrh nerealizovali, novou 
úpravnu nepostavili a že odběr užitkové 
vody pro závod přeložili ze starého ramene 
do hlavního toku Labe. Voda zde byla sice po 
chemické stránce podstatně horší kvality, ale 

bylo v ní, jak nám sdělil vodohospodář, méně 
„šneků a jiné žoužele“.

Se znalostmi z odborné literatury 
vzhůru do vodohospodářské praxe!
Na VŠCHT jsem několik let spolupracovala 
s energetiky při výzkumu problematiky ko-
roze a nežádoucího oživení chladicí vody 
v průmyslových okruzích. Často jsme zjistili, 
že nevhodně zvolená koncentrace inhibitorů 
koroze nebo dokonce i biocidů působila 
naopak eutrofizaci oběhové vody a následné 
bujení vláknitých sinic a řas v chladicích 
věžích. V literatuře i ve firemních reklam-
ních letácích se účinné koncentrace přísad 
do chladicích okruhů vždy uváděly v mg na 
litr vody.

Jednou jsem při odběrech vzorků v jed-
nom závodě na Slovensku vznesla dotaz na 
dávkování těchto přísad. Rozšafný majster 
v montérkách, který nás po závodě provázel, 
se poněkud šibalsky pousmál a prohlásil: „Jaj, 
pani doktorka, to vám veru nemožem povedať. 
Cigáň tam hádže jedno vrece denne, no iba 
ak príde do roboty! A teraz si to na tie vaše 
miligramy na liter prerátajte!“ A bylo jasno.

Dokončení v některém z dalších čísel

prof. Alena Sládečková

Errata: V úvodní části vzpomínek paní pro-
fesorky Sládečkové je v popisku pod obrázkem 
Dvě generace vodochemiků… chybně uvedeno 
křestní jméno pana Chudoby, který byl Jan, 
a ne Josef. Pan doc. Ing. Jan Chudoba, CSc. 
byl (a stále je) známou osobností ve vodním 
hospodářství nejen v ČR. Byl autorem mnoha 
publikací a knih a dlouholetým vědeckým a pe-
dagogickým pracovníkem Katedry technologie 
vody a prostředí na VŠCHT. Za nedopatření se 
omlouváme všem, co ho znali, ctili a měli rádi.

Redakce

Pojmy v oboru. Pánové Chudoba, Sládeček 
a Maděra
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Slovo úvodem
Dámy a pánové, vážení kolegové a čtenáři,
nedávno nám začal rok 2020 a toto je dvacáté číslo Krajinného inženýra. Ne, nechystám se k nějakému výraznému bilancování, 
ale doufám, že si každý z našich čtenářů v dosavadních číslech našel něco, co ho zaujalo. Tento úvodník píši v lednu po návratu 
z Jizerských hor. Před rokem jsem v úvodníku psal o tom, že máme konečně trošku sněhu, ale letos musím konstatovat, že je 
to opět bída. Před odjezdem na hory jsem v Praze zažil vysloveně jarní počasí, ve kterém se přes den dalo být venku v tričku, 
a na horách, byť bylo poměrně chladno, bylo sněhu pomálu, a když jsem vezl nejmladšího syna na bobech, bál jsem se, že je 
prodřu. Dalo by se předpokládat, že to vše souvisí s klimatickými změnami, které jsou tématem zpráv nejen u nás. V Austrá-
lii, která se v současnosti potýká s ničivými požáry, jsou sucho a vysoké teploty uváděny jako jedna z příčin této katastrofy. 
U nás pak jsou dopady sucha nejvíce patrné na hynoucích lesních porostech. Suchem oslabené stromy nejsou schopny čelit 
kůrovci a masivně odumírají. V rámci svých výzkumů využívám mimo jiné dnes tak populárních dronů a to, co vidím okem 
jejich kamery, je často skličující. Nezbývá než doufat, že naše krajina dostane ještě do konce zimy ještě nějakou tu sněhovou 
nadílku a na jaře ozdravnou vodní kůru.

V tomto čísle najdete dva příspěvky. Prvním z nich je zpráva o konferenci Krajinné inženýrství, která se konala v říjnu 2019 
a do říjnového vydání Krajinného inženýra se tedy nedostala. Druhým je plán akcí, které pro Vás naše společnost v letošním 
roce chystá. Jedná se o seminář Právo v praxi krajinného inženýra a konference Rekreace a ochrana přírody a Rybníky. Budu 
doufat, že se s Vámi na některé z těchto akcí potkám, a přeji Vám všem mnoho úspěchů a spokojenosti v právě započatém roce.

(-vd-)

Konference Krajinné inženýrství 2019
Ve dnech 2. a 3. října 2019 proběhla v Praze na Fakultě stavební 
ČVUT tradiční konference Krajinné inženýrství 2019. Jednalo 
se o již jubilejní 20. ročník. Jako vždy si přípravný výbor dal 
za úkol postihnout všechny složky krajiny, od vody přes lesy 
a zemědělskou půdu až po uspořádání pozemků v rámci řešení 
pozemkových úprav. Organizátoři byli mile překvapeni, že už 
při zahájení konference byla posluchárna téměř do posledního 
místa zaplněna. 

Témata přednášek byla volena tak, aby zahrnovala nejen 
praktické zkušenosti s prací v krajině, ale i teoretické výzkumy 
a možnosti koncepčních řešení. Praktickou částí se zabýval 
například Ing. Lubas z Lesů ČR v přednášce o rekonstruk-
ci přehrážky na Županovickém potoce, nebo starosta obce 
Těchobuz Ing. Hájek, který přednesl konkrétní zkušenosti 
s výstavbou cest a malých vodních nádrží. Výsledky výzkumu, 
který zkoumá vliv materiálu použitého při konstrukci cest na 
okolní prostředí, přednesla Ing. Ševelová. Možnou koncepci 

řešení sucha na Rakovnicku přednesl doc. Fošumpaur a velmi 
zajímavá přednáška doc. Pokorného s provokativním názvem 
„Na suché pole neprší“ se týkala energetických a tepelných 
toků v krajině. Přehled všech přednášek je uveden na konci 
tohoto článku.

První konferenční den byl zakončen v restauraci re.fresh 
FOODPOINT Na Břetislavce, kde jsme při výborném guláši 
a výtečném únětickém pivu navázali mnohé nové kontakty, 
vyměnili si názory na přednesená témata a zhodnotili vývoj 
vztahu společnosti ke krajině a jejím proměnám. 

Druhý den pokračovala konference exkurzí na koupací biotop 
v Radotíně, které se zúčastnilo asi 40 lidí, což je téměř polovina 
účastníků prvního konferenčního dne. Po areálu biotopu nás 
provázel charismatický správce koupacího biotopu Ing. Rada. 
Svým nadšeným výkladem o fungování přírodního čištění vody 
pro koupaliště zaujal účastníky na dvě a půl hodiny. Svůj projev 
zakončil ukázkou odstraňování kalu z nádrže, kdy v plavkách po 
pás ve vodě odsával kal ze dna vibračním čerpadlem. Účastníci 
ho obdivně sledovali zahaleni v bundách a kabátech.

Výklad správce přírodního koupaliště Správce hřála jeho práce, ale jistě ho i otužila…



vh 2/202032

Jako jeden z organizátorů konference věřím, že pro všechny 
zúčastněné byla konference přínosem a obohatila je o odborné 
zkušenosti a nové poznatky, a také napomohla k prohloubení 
profesních vztahů. 

Všem, kteří se podíleli na přípravě konference, i těm, kteří 
předstoupili před posluchače se svým příspěvkem, bych touto 
cestou rád poděkoval.

Přehled přednesených příspěvků
• Jak rybníky ovlivňují hydrologický režim? (Ing. Václav David, 

Ph.D.)
• Hospodaření s vodou – diskuse k zavlažování (Ing. Pavla 

Schwarzová, Ph.D.)
• Katalog přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v kra-

jině (Mgr. Pavla Štěpánková, Ph.D.)
• Radosti a strasti starosty, co chce stavět lesní cesty a malé 

vodní nádrže (Ing. Pavel Hájek)

• Rekonstrukce přehrážky na Županovickém potoce v ř. km 
0,667 – zkušenosti z přípravy a realizace stavby (Ing. Miroslav 
Lubas)

• Dopady vozovek nízkokapacitních komunikací na přilehlé 
ekosystémy (Ing. Lenka Ševelová, Ph.D.)

• Možnosti financování opatření na zadržení vody v krajině ze 
SFŽP (Ing. Jan Matějka)

• Napojení slepých ramen Dyje – pilotní výsledky ichtyologic-
kého průzkumu (Mgr. Eduard Bouše)

• Na suché pole neprší aneb zapomenuté pravdy o funkci lesa 
(doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.)

• Komplexní řešení problematiky sucha na Rakovnicku (doc. 
Dr. Ing. Pavel Fošumpaur)

• Moderní širokozáběrové zavlažovací stroje (Bc. Jiří Jeřábek)

Ing. Jaromír Čašek

Odborné akce ČSKI plánované  
v roce 2020
Česká společnost krajinných inženýrů připravila na rok 2020 
další ročníky odborných akcí konaných již v předchozích le-
tech. V roce 2019 se tyto akce těšily velkému zájmu účastníků 
a doufáme, že tomu tak bude i v roce 2020.

První akcí, která se v roce 2020 uskuteční, je již šestý ročník 
semináře Právo v praxi krajinného inženýra. Tento seminář 
se koná 15. února na půdě Lesnické a dřevařské fakulty Men-
delovy univerzity v Brně. Pořadateli jsou Česká společnost 
krajinných inženýrů ČSSI spolu s Ústavem inženýrských 
staveb, tvorby a ochrany krajiny Lesnické a dřevařské fakulty 
a Ústavem aplikované a krajinné ekologie Agronomické fakulty 
Mendelovy univerzity v Brně. O aktuální právní úpravě správ-
ního řádu se zaměřením na stavební a vodoprávní problema-
tiku bude přednášet JUDr. Alena Kliková, Ph.D., z Právnické 
fakulty Masarykovy univerzity. Organizačně seminář zajišťuje 
Ing. Fialová (jitka.fialova@mendelu.cz). 

Konference Rekreace a ochrana přírody završila v roce 2019 
prvních deset let konání, a letos se tedy bude konat již poje-
denácté, tentokrát s podtitulem „S rozumem ruku v ruce?“. 
Termín pro rok 2020 byl stanoven na 11. až 13. května a místo 
je již tradiční – zámek ve Křtinách. Konference je pořádána 
Českou společností krajinných inženýrů ČSSI s Ústavem inže-
nýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny Lesnické a dřevařské 
fakulty Mendelovy univerzity v Brně ve spolupráci s Ústavem 
biotechniky zeleně Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity 
v Brně, Českou bioklimatologickou společností, Lesy města 
Brna, Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny, Nadací 

Partnerství a AOPK ČR – Správou CHKO Moravský kras. Nad 
konferencí převzali osobní záštitu prof. Ing. Danuše Nerudová, 
Ph.D., rektorka Mendelovy univerzity v Brně, prof. Dr. Ing. Li-
bor Jankovský, děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy 
univerzity v Brně, doc. Dr. Ing. Alena Salašová, děkanka Za-
hradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, JUDr. Markéta 
Vaňková, primátorka statutárního města Brna, a JUDr. Bohumil 
Šimek, hejtman Jihomoravského kraje. Bližší informace ke 
konferenci poskytne garant konference Ing. Fialová.

I v roce 2020 se uskuteční konference Rybníky, tentokrát se 
bude konat již pošesté. Termín byl pro rok 2020 stanoven na 
11. a 12. června. Místem konání konference Rybníky 2020 bude 
opět Praha, byť letos se opět přesune na půdu Zemědělské uni-
verzity, kde se konference konala v letech 2016 a 2017, jelikož 
v sálech na Fakultě stavební ČVUT v Dejvicích, kde se konfe-
rence konala v předchozích dvou letech a které mají s ohledem 
na dosavadní zájem o konferenci dostatečnou kapacitu, bude 
probíhat rekonstrukce. Akci pořádá Česká společnost krajin-
ných inženýrů ČSSI ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT, 
Fakultou agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů 
České zemědělské univerzity, Výzkumným ústavem vodohospo-
dářským T. G, Masaryka a Přírodovědeckou fakultou Univerzity 
Palackého v Olomouci. Organizačně konferenci zajišťují opět 
Ing. David (vaclav.david@fsv.cvut.cz) a Ing. Davidová (tereza.
davidová@fsv.cvut.cz). 

Věříme, že naše čtenáře a příznivce některá z těchto akcí 
zaujme a že budeme mít příležitost s nimi osobně diskutovat 
různá témata týkající se naší krajiny. Další informace budeme 
přinášet na stránkách naší společnosti: www.cski-cr.cz .

(-vd-)

Česká bioklimatologická společnost, z. s., s dalšími odbornými institucemi

pořádají konferenci s mezinárodní účastí 

Hospodaření s vodou v krajině 
16.–17. 4. 2020, Třeboň 

Zaměření konference 
Extrémní projevy zařadily i rok 2019 k suchým, s extrémně teplým 
létem, velmi rozdílným výskytem srážek a výskytem sucha. Zájem 
celé společnosti o problematiku sucha a možného nedostatku vody 
významně narostl. Pro racionální rozhodování o zásazích v naší 
krajině s cílem zvýšit množství vody jsou nutné nejen výsledky 
výzkumu, ale také jejich komplexní posouzení. Tímto je stanoven 
obsah a cíl naší, již třetí konference.

Odborné okruhy: 
Změny podnebí a běh vody v krajině • Vláhová bilance krajiny • 
Vodní hospodářství • Závlahy, odvodnění, sedimenty a šedé vody 
• Vodní hospodářství Jihočeského kraje

Publikační výstupy: 
Sborník abstraktů, plné verze článků na recenzovaném konfe-
renčním CD s ISBN. 

Kontaktní adresa:
Markéta Holíková 
Česká bioklimatologická společnost, z.s. 
Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno 
konference.brno@chmi.cz 

Exkurze:
Schwarzenberská hrobka, Opatovický mlýn (Centrum ALGA-
TECH, pracoviště Mikrobiologického ústavu AV ČR) 

mailto:jitka.fialova@mendelu.cz
mailto:vaclav.david@fsv.cvut.cz
mailto:tereza.davidov�@fsv.cvut.cz
mailto:tereza.davidov�@fsv.cvut.cz
http://www.cski-cr.cz
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18.–20. 3. KALY A ODPADY 2020. Konference. Senec Slovensko. 
Info: marta.onderova@stuba.sk, miroslav.hutnan@stuba.sk

1.–2. 4. Podzemní vody ve vodárenské praxi 2020. Konference. 
Rychnov nad Kněžnou. Info: studio@studioaxis.cz,  
www.studioaxis.cz

7.–8. 4. Nové metody a postupy při provozování čistíren 
odpadních vod. Seminář. Moravská Třebová. Info: Jana Novotná, 
j.novotna@vhos.cz

4.–8. 5. IFAT. Letošním mottem je: Technologie na ochranu 
životního prostředí pro naši vodu. Info pro ČR a SR: Jaroslav 
Vondruška, vondruska@expocs.cz. 

11.–13. 5. Rekreace a ochrana přírody – s přírodou ruku v ruce? 
Konference. Křtiny. Info: jitka.fialova@mendelu.cz

11–13. 5. Hydrologie malého povodí. Konference. Praha. Info: 
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i. miroslav.tesar@iol.cz

19.–20. 5. Setkání vodohospodářů. Konference. Kutná hora.  
Info: Mgr. Iva Kupecká – předsedkyně OV – čestná členka SVČR, 
+420 724 704 230, ivakuhora@gmail.com

18.–21. 5. Pitná voda. Konference. Tábor. Info: natasa@volny.cz, 
www.wet-team.cz

3.–4. 6. ČOV pro objekty v horách. Info: Jana Šmídková, 
+420 602 110 867, service@czwa.cz

11. a 12. 6. Rybníky 2020. Praha. Zemědělská univerzita.  
Info: vaclav.david@fsv.cvut.cz, +420 775 166 652

9.–11. 6. Aqua Trenčín. Info: Henrieta Dunčková,  
dunckova@expocenter.sk

NOVÉ TRENDY V OBLASTI ÚPRAVY PITNEJ VODY 
29.–30. 4. 2020 Nový Smokovec 

Konferencia má vzdelávací charakter a je určená pracovníkom 
z vodárenstva, prevádzkovateľom verejných vodovodov, 
prevádzkovateľom malých obecných vodovodov, zástupcom 
obcí, pracovníkom štátnej správy v oblasti životného prostredia 
a verejného zdravotníctva, vedeckým, odborným a technickým 
pracovníkom, zástupcom škôl a študentom, ako i ďalším, ktorí sa 
zaoberajú problematikou pitnej vody. 

Info: Ing. Jana Buchlovičová, +421 903 268 508,  
buchlovicova@vodatim.sk, www.vodatim.sk.
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Vodné a stočné v roce 2020

Na konci ledna vydalo SOVAK zevrubnou zprávu o oboru VaK. 
Jsou v ní zajímavé informace. Proto ji ve zkrácené verzi rádi otis-
kujeme. Redakce

V České republice se v roce 2020 bude průměrná výše plateb za 
vodné a stočné pohybovat v 90–92 Kč za m3. Z podrobné analýzy 
stanovených cen pro letošní rok z 13 krajských a více než 30 okres-
ních měst lze konstatovat, že průměrné navýšení oproti roku 2019 
činí 3,6 %. Za hlavní faktor tohoto meziročního navýšení lze označit 
inflaci, která se pohybovala na úrovni 2,8 % Mezi další a každoročně 
se projevující faktory působící na výši plateb za vodné a stočné patří 
především neustálé navyšování cen energií, růst cen chemikálií a pro-
vozního materiálu nutného k zajištění řádné funkce vodohospodářské 
infrastruktury. Nelze opomenout ani aktuální situaci na trhu práce, 
kde stejně jako v jiných odvětvích, vodárenské společnosti musely 
přistoupit k navýšení mzdových prostředků pro udržení svých za-

městnanců a bezproblémové zajištění dodávek pitné vody a odvádění 
a čištění odpadních vod. 

Z aktuálních údajů Ministerstva zemědělství také vyplývá, že v roce 
2019 činila celková suma prostředků určených na opravu, obnovu 
a budování nové infrastruktury cca 14,3 mld. Kč, což představovalo 
téměř 38,3% podíl v platbách za vodné a stočné. Objem těchto pro-
středků u odpovědných vlastníků veřejných vodovodů a kanalizací 
narůstá a tvoří největší nákladovou položku při kalkulacích výše 
plateb za vodné a stočné.

SOVAK ČR v souvislosti s problematikou „cen vody“ musí upozornit 
na skutečnost, že vodné a stočné není „platbou za vodu“, jak je mnoh-
dy nepřesně interpretováno, ale platbou za službu spočívající v ne-
omezených dodávkách kvalitní pitné vody až k samotnému spotře-
biteli a odvádění a čištění odpadních vod od spotřebitele. Samotný 
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, definuje vodné 
jako „úplatu za pitnou vodu a za službu spojenou s jejím dodáním“, 
stočné pak definuje jako „úplatu za službu spojenou s odváděním, 
čištěním, nebo jiným zneškodňováním odpadních vod“. Zajištění 
této služby pak s sebou nese řadu fixních nákladů nesouvisejících se 
skutečným objemem dodaných pitných vod či produkovaných vod 
odpadních, které se podle místních podmínek a velikosti zásobované-
ho území pohybují na úrovni cca 70 % celkových nákladů. 

Jako zcela zásadní je třeba zmínit, že s ohledem na zhoršující se 
kvalitu povrchových i podzemních vod, jak na našem území, tak 
v globálním měřítku, jsou na úpravu surové vody na vodu pitnou 
potřeba nové a intenzivnější technologie. 

SOVAK ČR zdůrazňuje, že nelze porovnávat jednotlivé pro-
vozovatele a vlastníky vodohospodářské infrastruktury čistě 
a pouze podle výše plateb za vodné a stočné vyjádřené v Kč za 
m3. Srovnání, založené výhradně na jednotkové ceně, nezahrnu-
je podíl fixní složky, či objem prostředků na opravy a obnovu, 
který se zásadně v lokalitách liší. Toto srovnání rovněž nemůže 
zohlednit místní podmínky, velikost spravovaného území, objem 
dodávaných pitných vod a odváděných odpadních vod. Bez zo-
hlednění všech výše uvedených kritérií je takový výsledek ceno-
vého srovnání značně neobjektivní a vede k nesprávným závěrům.  
SOVAK ČR v této souvislosti uvítal spuštění aplikace Ministerstva 
zemědělství Webová prezentace dat VaK dostupné na adrese http://
bit.do/MZE-VAK, která umožňuje porovnat jednotlivé ceny vody co 
do struktury nákladů napříč celou Českou republikou a která výrazně 
přispívá k vyšší transparentnosti oboru vodovodů a kanalizací.

Často skloňovaná cena vodného a stočného a její démonizace vede 
k tomu, že veřejnost neuvažuje nad platbami za služby v celkovém 
nadhledu. Tato skutečnost je nejlépe patrná z přiložených grafů.

Aktuální výše plateb za vodné a stočné se díky schválení nového 
zdanění od 1. 5. 2020 přesune z první snížené sazby 15 % do druhé 
snížené sazby 10 %. U některých provozních společností je tak již 
nyní avizováno snížení plateb za vodné a stočné. 

Ing. Oldřich Vlasák
ředitel SOVAK ČR

Ing. Miloslav Vostrý
předseda představenstva SOVAK ČR

Složení cen pro vodné a stočné v roce 2018. Zdroj: Ministerstvo 
zemědělství, SOVAK ČR

Náklady na služby denní potřeby na osobu. Zdroj: ČSÚ, SOVAK ČR

Finanční náklady při běžném denním užívání vody na osobu. Zdroj: 
ČSÚ, SOVAK ČR
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