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Klima, jeho různé podoby

Tématem letošního Světového dne vody je „Klimatická změna“. 
K věci se v časopise vyjadřují dvě persony, které hluboce ctím: podle 
mě přemýšlejí v souvislostech, koncepčně, dlouhodobě, nekonjuktu-
rálně. Pan RNDr. Petr Kubala je v pozici manažera, pan RNDr. Radim 
Tolasz, Ph.D., má přístup výzkumníka. Oba spojuje to, že si uvědomují 
ohromnou úlohu výchovy a vzdělávání.

V obou rozhovorech jsem proto pokládal otázky ani ne tak na 
příčinu klimatických změn, na možný budoucí vývoj, jako spíše na 
souvislosti, konsekvence, dopady na společnost, na to, jak by měla 
společnost postupovat, jaká by měla být úloha jednotlivých jejích 
částí, mladých/starých, odborníků/laiků atd. apod. Jak postupovat, 
abychom se nejen klimatické změně přizpůsobili, ale i ten trend 
zvrátili a aby krajina byla i nadále pestrá, aby to byl i v budoucnu 
„zemský ráj to na pohled“, aby to nedopadlo tak, že se sice přizpůso-
bíme, ale budeme adaptováni na pustou krajinu. To by nebylo podle 
mého k žití, nýbrž jen k přežívání. Tam bych nechtěl žít a nechtěl 
bych, aby tam žily i mé děti.

Proto je třeba oslovit a zapojit všechny. I tu ohromnou konzumní 
většinu, které ke spokojenosti stačí chléb a hry. Ano, jsme bohapustě 
nenažraní, ale navíc u toho krkáme. To je opravdu chucpe. Zaplať-
pánbůh za každého, komu toto k životu nestačí. Přiznám se, jsou mi 
proto poněkud proti srsti elitářská tvrzení o tom, že se to „má nechat 
na odbornících“. Přitom je mi jasné, že návrhy na řešení, které před-
kládají různé občanské organizace, spolky, NGO, mohou být řízeny 
spíše přáním, dobrými úmysly, emocemi než racionálními argumenty. 
Na druhou stranu si myslím, že pokud by nebyl vyvíjen občanský 
tlak, tak by ti, kteří mají rozhodující pravomoce, pořád přešlapovali, 
řešení odkládali. To by odůvodňovali (a často ještě dnes odůvodňují) 
společenským smírem, že tak nehoří, že co můžeš udělat dnes, můžeš 
klidně odložit i na zítřek. Bere se ohled na současné, ale nikoliv na 
budoucí, bere se ohled na voliče! Nebere se ohled na dnešní mladé, 
a už vůbec ne na ty nenarozené!!!

Opravdu se pořád hraje na efekt, jen aby se neřeklo. Protože pro 
většinu populace je symbolem blahobytu konzum, tak mnozí politici 
si představují sociální smír jako chléb a hry. Tvrdí: změny ano, ale 
musí být sociálně únosné! Já oponuji: musí být i mezigeneračně 
únosné. A to nejsou! Aby byly, je třeba změnit společenské klima! 
Ano, není jen klima v původním geografickém významu, ale je i kli-
ma společenské. To se v historii mění. Prožívali jsme léta, kdy jsme 
si mysleli, že jsme pány přírody, že smyslem žití je konzum, že po-
krok nezastavíš, že dějinný optimismus je namístě, a pesimisté byli 
nazýváni škarohlídy a ostrakizováni. Na dosavadní podobu růstu se 
hodí můj oblíbený citát ze Švejka: Zoufalý nadporučík Lukáš spílá 
Švejkovi, který zase provedl nějakou lumpárnu: „Švejku, vy jste si 
myslel, že ta vaše blbost může růst do nekonečna. Ale to nešlo, to 
muselo jednou prasknout…“

Jsem racionálně uvažující člověk, tak nebudu tvrdit, že koronavirus 
na nás byl seslán jako trest shůry, ale myslím, že bychom pandemii 
měli brát jako memento, podnět k zásadní změně společenského 
klimatu a neměli bychom z toho panikařit. Včera jsem viděl takovou 
noblesní dámu, jak z obchodu odváží tři ohromné balíky (po 48 ku-
sech?) toaletního papíru. Tak jsem si říkal: „Ta se z toho koronaviru 
po…., no poexkrementuje.“ Strach ale opravdu není dobrý rádce. 
Buďme racionální, přemýšlejme, nebuďme zbabělí. K tomu je třeba 
výchovy a vzdělávání!

Ing. Václav Stránský
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Řešení pro bezpecňou manipulaci s vodou a odpady – na veletrhu IFAT 2020.

Technologie na ochranu 
životního prostrědí pro naši vodu.
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K úvodníku v čísle 7/2019 o odlehčovacích komorách

Ve Vodním hospodářství 7/2019 jsem si 
přečetl, pane Stránský, Váš úvodník ohledně 
povolování vody z odlehčovacích komor. 
Dobře, že jste to takto veřejně publikoval. Za 
dobu, co pracuji na vodoprávním úřadě, jsem 
totiž pochopil, že vodoprávní úřad není od 
toho, aby chránil vodohospodářské zájmy, 
ale od toho, aby vydával povolení. Jsme tak 
zavaleni nesmyslnou byrokracií, že nemáme 
čas ani číst odborné články a vzdělávat se 
ku prospěchu věci, ale ani nemáme prostor 
chránit to nejdůležitější: vodu. Proto doufám, 
že konečně přijde takové sucho, aby vyschly 
i zdroje vody v Praze, Vltava se proměnila 
v písečné koryto a politikům i veřejnosti 
konečně došlo, že je třeba zrušit byrokracii 
a věnovat se ochraně vod a životního pro-
středí na úplně jiné úrovní než dnes. Jen 
kolik papírů (a tím i kolik vody) se vyplýtvá 
na psaní těchto nesmyslných lejster! Tento 
systém musí dříve či později zkolabovat a my 
bohužel s ním! Děkuji za Vaše úvodníky, 
když už nic jiného si přečíst nestihnu, tak 
alespoň je. 

Autor si přál zůstat v anonymitě. Tuto prosbu 
akceptuji. Požádal jsem MŽP ČR, aby se k pří-
spěvku úředníka vyjádřilo:

Reakce MŽP na Slovo úvodem 
„Quo vadis, vodní zákone“ z pera 
Ing. Václava Stránského v časopisu 
Vodní hospodářství 7/2019
Již od počátku přípravy novely vodního zá-
kona (č. 113/2018 Sb. – dále jen Novela) bylo 
rozhodnuto o odstranění zjevné nesprávnosti 
v části § 38 odst. 2: „…Za odpadní vody se 
nepovažují srážkové vody z dešťových oddě-
lovačů, pokud oddělovač splňuje podmínky, 
které stanoví vodoprávní úřad v povolení…“. 
Tento text sváděl k poměrně rozšířenému, 
ale naprosto zavádějícímu názoru, že voda 
vytékající z jednotné kanalizace, není odpad-
ní voda. Aby se zamezilo těmto spekulacím, 
které vedly k tomu, že i za mírné srážkové 
činnosti voda z jednotné kanalizace natékala 
bez jakéhokoliv čištění a bez jakékoliv regu-
lace do toku, stanovila Novela najisto, že se 
jedná o odpadní vodu. 

To samo o sobě není nic objevného a od roku 
2014 to jasně říká zákon č. 274/2001 Sb. (o vo-
dovodech a kanalizacích). V rámci vyjednávání 
Novely se subjekty mimo MŽP byla doplněna 
výjimka pro vypouštění odpadních vod z od-
lehčovacích komor jednotné kanalizace ve 
smyslu odstranění povinnosti mít pro tuto 
činnost povolení, a to právě z důvodu omezení 

zbytečné administrativy. Zároveň ale v návrhu 
novely došlo k navýšení poplatku z 0,1 na 10 
Kč/m3 u vypouštění nečištěných odpadních 
vod z „nevyhovujících“ odlehčovacích komor 
(požadavky na to, aby komora vyhovovala, 
měly být stanoveny prováděcím předpisem 
k zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech a ka-
nalizacích). Tento systém měl dostatečně eko-
nomicky stimulovat majitele či provozovatele 
kanalizace k modernizaci odlehčovacích komor 
a hlavně k omezení množství odlehčovaných 
vod, tj. k provádění opatření na síti ve smyslu 
hospodaření se srážkovými vodami a k výstav-
bě retenčních nádrží na kanalizaci pro záchyt 
odpadních vod v období, a to bez nutnosti 
vypouštění těchto vod regulovat povolením 
k nakládání s vodami. 

Zde je nutno upozornit, že výjimka z povin-
nosti mít povolení k vypouštění odpadních 
vod se vztahuje pouze na odlehčovací komory, 
a nikoliv na jiné objekty na stokové síti, tj. 
např. přepady z dešťových zdrží nebo přepady 
z čerpacích jímek, ze kterých také odtéká nebo 
může odtékat odpadní voda. 

Nejednalo se proto o pouhé „plácnutí do 
vody“, citujeme z úvodníku, ale o promyš-
lenou koncepci pro omezení množství zne-
čištění vypouštěného do povrchových vod, 
které doposud většina provozovatelů VaK 
zcela ignorovala. Zároveň toto řešení mělo 
přimět provozovatele VaK zabývat se otázkou 
sledování množství a kvality odlehčovaných 
odpadních vod, a to s ohledem jak na zpoplat-
nění, tak na vykazování bilancí vypouštěného 
znečištění podnikům Povodí. 

Ani jedna z těchto povinností není vázána 
na existenci povolení k vypouštění odpadních 

• autorizované zastoupení ANDRITZ Separation
• dodávka, montáž a servis zařízení na zpracování kalu
• více než 150 instalací v České republice a na Slovensku
• více než 20 let zkušeností v tuzemsku i zahraničí
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Štúdium výskytu pôvodcov 
organoleptických závad 
v povrchových vodách
Monika Dujčáková, Jana Říhová Ambrožová, 
Dana Vejmelková, Petra Junková

Abstrakt
Príspevok je zameraný na problematiku organoleptických závad, 
ktoré sú radené k častým otázkam pri úprave surovej povrchovej 
vody na vodu pitnú. K základným sprievodným javom patrí naprí-
klad zápach, či už plesnivého, alebo zemitého charakteru, ktorý je 
spôsobený radou organizmov, predovšetkým aktinomycétami (rod 
Streptomyces). Za tento nepríjemný a nežiadúci zápach zodpoveda-
jú sekundárne metabolity, ktoré sú produkované týmito organizma-
mi, v podobe výskytu 2-methylisoborneolu či geosmínu vo vodách.

Kľučové slová
organoleptické závady – povrchové vody – mikropolutanty – strep-
tomycéty

Úvod do problematiky
Vzhľadom na to, že vzrastá nielen počet obyvateľov, ale aj dopyt po 
bezpečnom využívaní pitnej vody, je nevyhnutné preskúmať kvalitu 
vody a identifikovať kontaminanty, ktoré sa vyskytujú v zdrojoch vody, 
o ktorých sa predpokladá, že sú často vystavené veľkému množstvu 
mikropolutantov pochádzajúcich z antropogénnej činnosti alebo 
prirodzených procesov. Jednou zo zainteresovaných skupín znečisťu-
júcich látok sú práve prchavé organické zlúčeniny. Medzi tieto látky 
patria 2-MIB (2-methylisoborneol) a geosmín, ktoré boli identifikované 
ako najčastejšie zemito až plesnivo zapáchajúce zlúčeniny prítomné 
v prírodnom vodnom systéme na celom svete. Vznikajú dôsledkom 
produkcie metabolizmu a biodegradácie určitých typov mikroorganiz-
mov, ako sú aktinomycéty, myxobaktérie, huby či sinice [1]. 

Cieľom nášho monitoringu bolo definovať profil mikrobiálnej 
činnosti a následnej kontaminácie v povodí sledovaných vodáren-
ských nádrží (Přísečnice, Fláje, Kamenička, Křímov) a tiež prejavy 
organoleptických závad týkajúcich sa už spomínaných sekundárnych 
metabolitov geosmínu a 2-MIB. S touto problematikou súvisel aj výber 
vhodnej metodiky pri posudzovaní príznakov organoleptických závad 
v upravovanej a prípadne i pitnej vode.

Organizmy vyvolávajúce organoleptické závady
Aktinomycéty patria medzi grampozitívne, voľne žijúce, saprofytické 
baktérie, známe produkciou širokej škály antibiotík. Všeobecne boli 
považované za akúsi strednú skupinu vysky-
tujúcu sa medzi hubami a baktériami. Možno 
ich nájsť v morskom prostredí, v pôde, ale 
aj v sladkej vode. Vyznačujú sa produkciou 
chemicky rôznorodých sekundárnych meta-
bolitov, ako napríklad alkaloidy, flavonoidy 
i terpenoidy. Významné sú tiež recykláciou 
organických odpadov v rôznych prostre-
diach či produkciou protinádorových látok, 
imunosupresívnych látok a rôznych enzý-
mov. Spomedzi aktinobaktérií je to práve 
rod Streptomyces, ktorý je zodpovedný za 
viac než 80 % antibiotickej produkcie [2]. 
Aktinomycéty (nazývané tiež aktinobak-
térie) patria medzi komplexnú skupinu 
baktérií nachádzajúcu sa v širokom spektre 
prostredí vo forme spiacich spór, alebo ako 
aktívne rastúce. Produkciou veľmi účinných 
terpenoidov geosmínu a 2-MIB, prispievajú 
k epizodickému výskytu zápachu a ovplyv-
ňovaní chutí pitnej vody. U spotrebiteľov 
tieto prejavy organoleptických závad ná-
sledne vyvolávajú obavy súvisiace s kvalitou 
a bezpečnosťou vody [3].

Streptomycéty sú skupinou grampozitívnych, vláknitých baktérií, 
ktoré sú všadeprítomné, napríklad v pôdach aj sedimentoch. Majú 
schopnosť využívať rozličné zdroje uhlíkatých zlúčenín, vrátane 
celulózy, chitínu či lignínu, ako rastový zdroj, pričom prispievajú ku 
kolobehu živín v životnom prostredí. Skrývajú pozoruhodnú rozma-
nitosť rysov dôležitých pre ľudské zdravie a funkciu ekosystémov. 
Povestné sú pre ich produkciu rozsiahleho množstva antibiotických 
zlúčenín, s odhadom 5 až 10 % genómu spojovaného s biosyntetický-
mi cestami antibiotík. Tvoria dôležitý rezervoár génov rezistentných 
na antibiotika v pôde a disponujú schopnosťou rezistencie voči 
klinickým antibiotikám, a to aj pri absencií antropogénnej kontami-
nácie [4]. Rod Streptomyces je charakteristický produkciou komerčne 
dôležitých antibiotík a rady ďalších sekundárnych metabolitov, medzi 
ktoré patria alifatické alkoholy, laktony, ketóny, estery, isoprenoidy 
[3]. Ako primárne organizmy zodpovedné za produkciu geosmínu 
okrem určitých druhov streptomycét, boli označené aj cyanobaktérie 
a huby, ktoré zodpovedajú za vznik zemitého až bahnitého zápachu 
negatívne ovplyvňujúceho kvalitu potravín a vodných produktov, ako 
napríklad rýb, pitnej vody a vína [5]. Značný význam nadobúdajú 
steptomycéty aj z hľadiska ich neobvyklého komplexného životného 
cyklu, ktorý zahŕňa tri morfologicky rozličné rastové fáze (obr. 1). 
Prvou fázou je vegetatívny rast, ktorý je iniciovaný klíčením spór, cez 
tvorbu hýf, ktoré vedie k vytvoreniu hustej siete vegetatívnych buniek 
vegetatívne mycélium. Druhú rastovú fázu doprevádza tvorba vzduš-
ných hýf, ktorá je nasledovaná septáciou (tretou fázou) a opätovným 
vznikom spór [6].

K ďalším významným producentom 2-methylisoborneolu patria 
bentické a hlboko žijúce cyanobaktérie rodov Oscillatoria, Plank-
tothrix, Pseudanabaena či Phormidium [8]. Značný vplyv na pitnú 
vodu majú aj cyanotoxíny, medzi ktoré patrí cylindrospermopsín, 
anatoxín, saxitoxín i mikrocystín, ktorý je cyklickým peptidom 
produkovaným sladkovodnými rodmi cyanobaktérií Microcystis, 
Pseudanabaena, Anabaena (Dolichospermum), Nostoc, Oscillatoria 
a Anabaenopsis [9]. Cyanobaktérie patria medzi častý zdroj prchavých 
organických látok, zatiaľ čo fototrofné nesírne baktérie môžu produ-
kovať methylové zlúčeniny síry, ako je dimethylsulfid a dimethyl 
disulfid. Tieto organosírové zlúčeniny bývajú fermentačnými pro-
duktmi syntetizovanými počas rastu buniek, ktoré výrazne prispievajú 
k zápachu povrchovej vody, vzhľadom k ich nerozpustnosti vo vode. 
Z metabolitov produkovaných riasami, boli zaznamenané napr. alko-
holy, estery, ketóny aldehydy aj kyseliny, ktoré následne vyvolávajú 
nepríjemný stuchnutý až uhorkovitý zápach. Práve uhorkovitý zápach 
spôsobuje známy zástupca Synura, produkciou 2,6-nonadienalu. Pro-
dukciou zlúčenín typu 2,4-dekadienal či 2,4-heptandienal prispievajú 
Uroglena fc. americana, Mallomonas papillosa prípadne Dinobryon 
cylindricum [10].

Sekundárne metabolity geosmín a 2-MIB
Vo všeobecnosti sú pach a samozrejme chuť pitnej vody hlavnými 
kritériami kvality vody využívanej spotrebiteľmi. Dva z najbežnejších 
sekundárnych metabolitov vyvolávajúcich organoleptické problémy, 

Obrázok 1. Životný cyklus streptomycét, upravené podľa [7]
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geosmín a 2-MIB, sú významné ich extrémne nízkymi prahovými 
hodnotami, rádovo niekoľko ng/l [11]. Sú produkované rozmanitým 
súborom suchozemských, planktonných, bentických cyanobaktérií, 
avšak v skutočnosti boli najprv izolované ako primárne zdroje zápachu 
produkovaného aktinomycétami (Streptomyces). Známe sú tiež preja-
vy týchto metabolitov produkovaných hubami a symbiotickými bak-
tériami. Niekoľko štúdií bolo zameraných na vplyv svetla a teploty na 
produkciu geosmínu alebo 2-MIB medzi rôznymi cyanobaktériami, čo 
prináša možný vzťah medzi produkciou geosmínu a syntézou izopre-
noidov pomocou chlorofylu-a, ako indikátora syntézy izoprenoidov. 
Príkladom je štúdia so sinicami Anabaena circinalis a Oscillatoria, kde 
bola zistená korelácia medzi produkciou geosmínu a meraním chlo-
rofylu-a (prípadne karotenoidov). V tomto kontexte bol zaznamenaný 
sprievodný pokles geosmínu a pomer chlorofylu-a (karotenoidov), čo 
s veľkou pravdepodobnosťou súvisí s produkciou geosmínu a syntézou 
izoprenoidov. Tieto sekundárne terpenoidy patria medzi problematic-
ké biogénne pachové zlúčeniny, so schopnosťou odolávať prirodzenej 
degradácií, varu či dokonca bežným procesom spracovania. Načasova-
nie spojené s prejavmi geosmínu, 2-MIB a ďalších pachovo závažných 
udalostí sa v konečnom dôsledku riadi multidimenzionálnou škálou 
interakčných procesov, počínajúcich intracelulárnym kódovaním, 
signalizáciou, produkciou až po hydrodynamiku, teplotu, svetlo či 
prísun nutrientov [12].

Možné metódy stanovenia streptomycét vo vodách
Jednou z najbežnejších a široko využívaných metód pre stanovenie 
organizmov je kultivačné stanovenie, ktorého využívanie rôznych dru-
hov živných médií závisí na požiadavkách zisťovaného organizmu. Na 
základe týchto potrieb organizmov nezávisí len výber daného média 
(napr. pevné, tekuté), ale aj jeho zloženie či teplota a doba kultivácie. 
Čo sa týka kultivačných médií, existuje množstvo delení, či už z hľa-
diska konzistencie (tekuté, polotekuté, pevné), zloženia (prirodzené, 
polosyntetické, syntetické) či napríklad z hľadiska účelu kultivácie 
a možnosti použitia. V nadväznosti na rôzne techniky aplikácie vzo-
riek sa stretávame s pojmami ako priamy výsev do kultivačnej pôdy, 
na jej povrch, prípadne na membránový filter.

Ďalšou možnosťou pri hodnotení prítomného biosestonu (v tomto 
prípade špecifikácie baktérií) je mikroskopická analýza, ktorá je nas-
merovaná na charakterizáciu morfologických znakov, rozmnožovanie 
alebo obsah rôznych organel, výhodou je, že umožňuje pozorovanie 
mikroorganizmov v natívnom stave. Pozorovať mikroorganizmy 
možno aj v mŕtvom stave (fixované) i vitálne farbené. Obecne sú far-
biace techniky začleňované k diagnostike mikroorganizmov. K takejto 
diagnostickej metóde patrí farbenie podľa Grama, ktoré umožňuje roz-
delenie grampozitívnych a gramnegatívnych baktérií, v závislosti na 
type bunkovej steny. Ďalšou z možností je pozorovanie a odlišovanie 
živých a mŕtvych buniek, využitím fluorescenčného značenia pri mik-
roskopickej analýze, za použitia farbiacich kitov (napr. LIVE/DEAD® 

BacLight™ Bacterial Variability Kit) [13, 14].
Stanoviť organizmy je možno aj pomocou molekulárnej biológie, 

napr. využitím PCR (polymerázová reťazová reakcia). Princípom 
metódy je amplifikácia určitého úseku molekuly DNA. Nevyhnutnou 

súčasťou je využitie primerov – oligonukleotidov, ktoré sa párujú 
s matricou (templátovou DNA) na začiatku a konci amplifikovaného 
úseku. Samotný proces pozostáva z troch základných krokov, pričom 
prvý začína tzv. denaturáciou dvojvláknovej DNA. Následne pokra-
čuje anelácia, naviazanie primerov podľa komplementarity. Konečný 
proces je zavŕšený syntézou novoutvorenej dvojvláknovej DNA, pri-
čom je tento trojkrokový priebeh opakovaný 25krát až 50krát. DNA 
produkty sú potom identifikované pomocou gélovej elektroforézy, kde 
dochádza k ich deleniu využitím elektrického poľa [14]. K hlavným 
cieľom mikrobiologickej diagnostiky je predovšetkým identifikovať 
pôvodcov infekčných ochorení, ako sú baktérie, paraziti či huby. 
Mikrobiologická diagnostika je obvykle založená na mikroskopickom 
pozorovaní vzoriek či kultivácií na médiách, čo môže prípadne zahŕ-
ňať testovanie antimikrobiálnej citlivosti. Jednou z metód, ktorá sa dá 
využiť pri vykonávaní týchto identifikačných postupov, je MALDI-TOF 
MS (Hmotnostná spektrometria s laserovou desorpciou a ionizáciou za 
účasti matrice s preletovým analyzátorom) [15]. MALDI spadá k ioni-
začným technikám, kde dochádza k absorpcií energie z ultrafialových 
laserov, pre utvorenie iónov, pričom je vzorka umiestnená v kryštalic-
kej štruktúre matrice. Základným sprievodným javom je putovanie 
iónov až do detektoru, kde v závislosti na dobe letu prostredníctvom 
analyzátor je k osobitým iónom prisúdené ich m/z [16, 17].

Monitoring vodárenských nádrží – detekcia 
streptomycét
Neodmysliteľnou súčasťou pri akomkoľvek pozorovaní a hodnotení 
kritických oblastí a samotného zdroja surovej vody je monitoring. Vo 
všeobecnosti sa k hodnotení problematiky využívajú metódy, ktoré sú 
legislatívou podložené. V našom prípade bolo okrem mikroskopického 
obrazu a mikrobiologického rozboru (stanovenie fekálnych baktérií, 
kultivovateľných mikroorganizmov pri 22 °C a 36 °C, stanovenie strep-
tomycét) využité stanovenie geosmínu a 2-MIB analyticky. Z oblasti 
molekulárnej biológie bola využitá vyššie spomenutá polymerázová 
reťazová reakcia PCR (cieľový gén GeoA a Actinobacteria 16S rRNA). 
Vzhľadom k tomu, že streptomycéty patria medzi známych producen-
tov sekundárnych metabolitov geosmínu a 2-MIB, bola na nich upria-
mená pomerne široká pozornosť. Jednalo sa o pozorovanie výskytu, 
nárastu a morfologických prejavov streptomycét na rôznych druhoch 
kultivačných médií, jak samotných vzoriek z monitorovaných oblastí, 
tak lyofilizátu čistého kmeňa baktérií CCM 3005 Streptomyces sp. (viď 
obrázok 2 a 3). 

Okrem kultivačných metód (priamy výsev, metóda membránovej 
filtrácie) bola využitá aj mikroskopická analýza vyrastených kolónií 
streptomycét a čistého kmeňa streptomycét. Gramovým farbením bola 
dokázaná existencia streptomycét ako grampozitívnych baktérií (tma-
vofialové, v centre až modré zafarbenie), viď nasledujúci obrázok 4.

Mikroskopickou analýzou (epifluorescenčná metóda farbenia 
LIVE/DEAD) bolo potvrdené, že životný cyklus streptomycét pozo-
stáva z niekoľkých vývinových štádií, ktoré sú značne závislé na 
daných podmienkach, predovšetkým teplote a dobe kultivácie. Na 
jednotlivých obrázkoch 5 až 8 možno rozlíšiť vitálne bunky (zeleno 
zafarbené) a mŕtve bunky, ktoré sa prejavujú červeným zafarbením. 

Obrázok 2. Morfológia streptomycét na rôznych druhoch médií Obrázok 3. Morfológia streptomycét na rôznych druhoch médií

Obrázok 4. Vzhľad streptomycét využitím farbenia podľa Grama Obrázok 5. Mikroskopická analýza čistého kmeňa Streptomyces sp. 
CCM 3005, 3 dni po oživení
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Monitoring vodárenských nádrží – výsledky
Z odobraných vzoriek vody  povrchových zdrojov (vodárenských 
nádrží Přísečnice, Fláje, Kamenička, Křímov) boli mikrobiologickým 
rozborom nalezené streptomycéty, kultivovateľné organizmy a fekálne 
baktérie (koliformné baktérie a E. coli). Výskyt streptomycét bol vo 
väčšine prípadov doprevádzaný nárastom doprovodnej mikroflóry. 
Sledovaním rastu streptomycét na daných médiách, z odoberaných 
lokalít, bol zistený určitý trend v ich chovaní (matné s vyvýšeným 
okrajom, tvorba sústredných kružníc uprostred, plesňový nádych 
a pod.). Prítomnosť fekálnych baktérií a kultivovateľných organizmov 
pri 22 °C a 36 °C závisela jak na samotnej odoberanej lokalite, tak na 
období odberu. Prítomnosť organizmov a s tým spojené vyššie hod-
noty, boli pozorované prevažne v jarných a jesenných mesiacoch. Aj 
napriek tomu, že streptomycéty patria medzi hlavných producentov 
2-MIB a geosmínu, priama súvislosť medzi nimi nebola nájdená. 
V niektorých prípadoch bol zaznamenaný vyšší počet týchto organiz-
mov, ale nižšie hodnoty sekundárnych metabolitov a naopak. 

Za najkritickejšiu oblasť bola vyhodnotená oblasť vodárenskej 
nádrže Přísečnice, konkrétne Černý potok, kde boli zaznamenané 
výrazné výkyvy hodnôt sledovaných ukazovateľov (fekálne baktérie, 
kultivovateľné mikroorganizmy pri teplote 22 °C a 36 °C) a teda pre-
javy mikrobiálnej kontaminácie, a to predovšetkým v období jarnom 
a jesennom, ako poukazujú grafy na obrázku 9.

V prípade využitej polymerázovej reťazovej reakcie, cieľový gén 
GeoA poskytoval negatívny výsledok. Na druhej strane u cieľového 
génu Actinobacteria 16S rRNA sa nám podarilo dosiahnuť pozitív-
neho výsledku, vzhľadom k tomu, že bol okrem reálnych vzoriek 
sledovaný aj čistý kmeň streptomycét. Tento výsledok však vyžado-
val niekoľko optimalizácií, ktoré sú v takomto prípade nevyhnutné 
(napr. sekvencia vzoriek, vhodne zvolené primery, riedenie a pod.). 
Sledovaním čistého kmeňa streptomycét a následným využitím me-
tódy MALDI-TOF MS k stanoveniu kolónií streptomycét, kde bola ako 
MALDI matrica využitá α-kyano-4-hydroxyškoricová kyselina, sme 
požadovaného výsledku nedosiahli. Predpokladom negatívneho 
výsledku môže byť kontaminácia biologického materiálu pri jeho 
manipulácii, aj napriek tomu, že je to nepravdepodobné, vzhľadom 
k dodržiavaniu prísne sterilných podmienok. Ako sa ukázalo, veľkým 
problémom v stanovení týchto organizmov stále zostáva nedostatok 
spektier v databáze.

Záver
Častokrát sú prejavy oganoleptických závad opomínané a vzniknuté 
problémy s tým súvisiace sú riešené až v prípade alarmujúcich situ-
ácií. Je nutné sa zaoberať touto problematikou už v ranných štádiách 
a vyhnúť sa takto nepríjemným situáciám či už pri úprave surovej po-
vrchovej vody na vodu pitnú, prípadne u samotného spotrebiteľa. Cie-
ľom nášho monitoringu bolo sledovať a posúdiť mikrobiálny charakter 
v povodí sledovaných nádrží. Ako sa ukázalo, najproblematickejšou 
a najkritickejšou sa javí oblasť VN Přísečniče (Čierny potok), kde boli 
zaznamenané pomerne vysoké hodnoty sledovaných ukazovateľov, 
a to hlavne v prípade jari a jesene. Možno tvrdiť, že práve zmena po-
časia vedie k nástupu organoleptických závad. Je zrejmé, že predikovať 
tieto problémy sme schopní s prípadným výskytom rozkladných pro-
cesov, prívalových dažďov, topením snehu a ďalšími poveternostnými 
vplyvmi. S týmto súvisí aj prípadné náhodné uvoľňovanie sekundár-
nych metabolitov, napr. turbulenciou vody. Analytickým stanovením 
sekundárnych metabolitov a ich dlhodobým sledovaním, je možné za 

Obrázok 6. Mikroskopická analýza čistého kmeňa Streptomyces sp. 
CCM 3005, 10 dní po oživení

Obrázok 7. Mikroskopická analýza kolónie streptomycét

Obrázok 8. Mikroskopická analýza kolónie streptomycét

demarkačnú hodnotu považovať 5 ng/l, kde pri presiahnutí vyšších 
hodnôt očakávame nástup organoleptických závad.

Z využitých metód, pri stanovení týchto organizmov, sa opäť naj-
lepšie javí kultivačné stanovenie, aj keď je časovo pomerne náročné. 
Dôležité je samozrejme vhodne zvolený objem aplikovaného vzorku, 
prípadné riedenie, čo nám značne uľahčuje prácu, v zmysle ľahšieho 
vyhodnotenia počtu kolónií a prípadnému sa vyhnutiu zarastaniu 
membránového filtra. U metódy PCR je práca časovo nenáročná. 
Problém nastáva u streptomycét, ktorých životný cyklus značne prácu 
neuľahčuje. Ďalšie problémy nastávajú pri samotnej manipulácií a prí-
pravných prácach či výskyte ostatných negatívnych účinkov (napr. 
anorganický, organický materiál). V neposlednej rade je kľúčovým 
prvkom výber vhodných primerov pre samotnú reakciu.

Poďakovanie: Autori príspevku ďakujú vodárenskej spoločnosti SčVK, 
a.s. za umožnenie monitoringu a prístupom na sledované lokality. 
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Study of organoleptic causals occurred in surface waters 
(Dujcakova, M.; Říhová Ambrožová, J.; Vejmelkova, D.; 
Junkova, P.)

Abstract
The main topic of this article is focused on organoleptic deficiencies, 
which are ranked to common questions when the surface water is 
modified to drinkable water. The basic accompanying phenomena 
includes formation of mouldy and earthy water odour caused by 
several organisms, especially actinomycetes (genus Streptomyces). 
This unpleasant and undesirable odour is caused by secondary 
metabolites, which are produced by these organisms, in form of 
2-methylisoborneol or geosmine in waters.
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Budoucnost našich 
vodních zdrojů a územní 
hájení lokalit v Generelu 
lokalit pro akumulaci 
povrchových vod
Pavel Punčochář, Martina Dubská

Abstrakt
Stávající vodní zdroje České republiky, které umožňovaly překlenout 
1–2letá období sucha, již nedostačují v situaci víceletého regionál-
ního nedostatku srážek. Zejména poklesy hladin podzemních vod 
se nestačí doplňovat, což ohrožuje dostupnost pitné vody, neboť 
50 % je připraveno z podzemních zdrojů vody. Proto se Ministerstvo 
zemědělství soustřeďuje na zabezpečení povrchových zdrojů vody 
akumulací odtékajících srážkových vod v přehradních nádržích, 
které se stačí doplňovat během zimních a jarních období. Pokud 
nebudou zadrženy, odtékají z území do sousedních států. Vzhledem 
k tomu, že roční srážkové úhrny na území České republiky nebudou 
podle stávajících scénářů vývoje klimatu klesat, je orientace na 
zabezpečení vodních zdrojů v přehradních nádržích racionálním 
řešením. Díky průzkumu předchozích generací vodohospodářů bylo 
na území České republiky identifikováno 486 vhodných lokalit pro 
případnou realizaci nádrží. Z nich po kritice samospráv a institucí 
ochrany přírody bylo v r. 2011 ministry zemědělství a životního 
prostředí odsouhlaseno 65 lokalit do „Generelu území chráněných 
pro akumulaci povrchových vod“. Narůstající nedostatek vody 
v souvislosti se změnou klimatu vede k nutnosti navýšit tento počet 
hájených území. 47 lokalit navržených jednotlivými s. p. Povodí 
projednali zástupci Ministerstva zemědělství se všemi Krajskými 

úřady a rovněž se zastupitelstvy 123 měst a obcí. Výsledkem byla 
podpora hájení dalších 31 lokalit, kterými lze stávající Generel 
rozšířit. Bohužel ve stanovisku Ministerstva životního prostředí 
byly pozitivně odsouhlaseny 3 lokality, o 15 lze dále jednat a 13 
lokalit bylo zásadně odmítnuto s ohledem na ochranu přírody. 
Projednávání bude pokračovat, neboť pro Ministerstvo zeměděl-
ství je zabezpečení dostatečných a udržitelných vodních zdrojů 
pro budoucí generace prioritou adaptačních opatření pro omezení 
následků změny klimatu.

Klíčová slova
sucho – nedostatek vody – změna klimatu – vodní zdroje – akumulace 
vod – přehradní nádrže

Opakovaná sucha od r. 2014 ukázala, že naše sice omezené, ale 
dosud dostatečné vodní zdroje nemusí následkem vývoje klimatu 
zajistit pokrytí potřeb uživatelů vody.

Zatím není jednoznačně potvrzeno, zda scénáře změny klimatu 
nasvědčují trvalému trendu růstu teplot se všemi nepříznivými dů-
sledky pro naše vodní poměry, anebo zda jde o periodu globálního 
klimatu, která se někdy opět vrátí do předchozího normálu. Nicmé-
ně bez ohledu na tuto nejistotu, vývoj teplot a srážek svědčí spíše 
o urychlení vlivu nepříznivých změn na naše vodní zdroje. Dosud 
občasné 1–2leté výpadky srážkového ročního úhrnu v kolísání 30% 
odchylky od dlouhodobého průměru vykrývaly jak akumulace vody 
v přehradních nádržích, tak zásoby podzemních vod doplňované 
s poměrně dlouhým časovým odstupem.

Současná zkušenost vodohospodářů, politiků i veřejnosti s pětile-
tým výpadkem srážek v některých povodích, s jiným časovým i ob-
jemovým rozdělením srážek, s nárůstem výparu a evapotranspirace 
následkem zvýšených teplot vzduchu vede k jasnému závěru: zdroje 
podzemních vod jsou uvedenými změnami výrazně ohroženy, jejich 
doplnění při opakování uvedených změn průběhu srážek je zdlou-
havé a nejisté. Naopak zdroje povrchových vod v nádržích se přes 
zimní období stačí doplňovat, takže jsou schopné ihned v dalším 
roce pokrýt potřebné odběry, pokud je kapacita přehradních nádrží 
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Objemy 
vody/
rok

Objem 
ročních 
srážek 

Povrchové zdroje vody Podzemní zdroje vody

Disponibilní 
zdroje vody

Odebraný 
objem 
vody

Odběry 
pro 

vodárny

Disponibilní 
zdroje vody

Odebraný 
objem 
vody

Odběry 
pro 

vodárny
2012 54,8 5,2 1,46 0,33 1,3 0,38 0,31

2015 42,0 3,6 1,24 0,32 0,9 0,37 0,3

2017 53,9 4,3 1,26 0,32 0,9 0,30 0,3

2018 41,2 3,4 1,22 0,33 0,77 0,37 0,3

Tabulka 1. Údaje o objemech vody (mld. m3) ze srážek, objemy zásob povrchových a podzem-
ních vod a jejich využití k odběrům a pro vodárenství v letech se  srážkovými úhrny nižšími 
než dlouhodobý průměr. (Zdroj: Zprávy o stavu vodního hospodářství České republiky, 
Ministerstvo zemědělství)

dostatečná. Výsledkem je skutečnost, že se 
projevil nedostatek vody v lokálních vodáren-
ských zdrojích podzemních vod a v desítkách 
obcí bylo nutné pitnou vodu dovážet z ve-
řejných vodovodů s dostatečně kapacitními, 
udržitelnými zdroji, kterými je především 47 
vodárenských nádrží.

Avšak i existující vodárenské nádrže (ze-
jména v povodí Dyje) postihly značné poklesy 
zásobních objemů, což na některých místech 
nasvědčuje potřebě tyto povrchové vodáren-
ské zdroje posílit výstavbou dalších vodních 
děl s dostatečnou akumulací.

Z dosavadních scénářů vývoje klimatu 
vyplývá, že roční srážkové úhrny na našem 
území se výrazně nezmění (z údajů z posledních několika let dokonce 
paradoxně plyne nárůst o několik procent oproti dlouhodobému prů-
měru). Pak tedy, na rozdíl od nejistého doplňování podzemních vod, je 
třeba orientovat zabezpečení dostatku vodních zdrojů na našem území 
na zachycení srážkových vod v přehradních nádržích, případně na 
propojování nádrží a vytváření vodohospodářských soustav (viz [4]).

Při porovnání objemu využívaných disponibilních zdrojů vody 
s objemy ročních úhrnů srážek v několika posledních letech (pova-
žovaných za léta suchá) je patrné, že existují další velké možnosti 
zadržení srážkových vod dopadajících na naše území (viz tab. 1). 
Z údajů v tabulce je zjevné, že je odebírán výrazně větší podíl pod-
zemních vod pro vodárenství, což při očekávaných obtížích s jejich 
přirozeným doplňováním nutně povede k orientaci na vyšší využití 
povrchových vod, k čemuž došlo již v minulosti (viz tab. 2). Rovněž 
lze očekávat vyšší poptávku vody na závlahy, které využívají přede-
vším povrchové vody, což z hlediska očekávaného výskytu sucha po 
r. 2050–2070 naznačuje řada publikovaných údajů (viz reference).

Z historie vodního hospodářství na našem území je zcela zjevné, že 
k překlenutí sucha je třeba srážkovou vodu zadržet v nádržích, které 
navíc poslouží také jako prevence povodňových škod zachycením 
povodňových průtoků. Tento přístup volily generace našich předků 
již před 100–200 lety, kdy krajina a způsob hospodaření s půdou byly 
daleko příznivější než nyní, a přesto objem vody v krajině a v půdě 
neposkytoval trvalý dostatek hospodářsky využitelné vody, jak se 
nyní snaží přesvědčit veřejnost ochránci životního prostředí. Proto 
máme 165 významných vodních nádrží (z nich 113 je v databázi 
ICOLD – Mezinárodní komisi pro velké přehrady) a tato akumulace 
při současném poklesu spotřeby vody až dosud u nás umožnila udr-
žení vodního blahobytu. A nejenom to, v rámci plánování výhledu 
potřeby vodních zdrojů naši předchůdci vytipovali několik set lokalit, 
které jsou vhodné k vybudování přehradních nádrží pro případ, kdy 
se nedostatek vodních zdrojů projeví – jsme přece „na střeše Evropy“ 
a všechna voda z našeho území odteče, pokud ji nezadržíme. Jde 
o jedinečné lokality, konkrétně utvářením terénu, geologickým pod-
ložím a s dostatečně vodným vodním tokem s dobrou kvalitou vody, 
v místech s omezeným osídlením a s vesměs zalesněným okolím. 

Tab. 3 uvádí, jak se počty těchto lokalit v období od publikování 
Směrného vodohospodářského plánu v r. 1975 vyvíjely, spíše po-
stupně snižovaly jednak v důsledku protestů samospráv obcí, jejichž 
katastrální území byla dotčena, a jednak následkem odporu ochránců 
přírody (zejména z nevládních organizací). K rozhodujícímu sníže-
ní došlo v období vodohospodářského plánování podle Rámcové 
směrnice vodní politiky po našem vstupu do EU. Pro Plán hlavních 
povodí ČR byl připraven seznam lokalit, které by mohly být hájeny 
jako povinná součást tohoto plánu. Následkem zmíněných protestů, 
které pokračovaly, nebyl seznam lokalit do Plánu hlavních povodí ČR, 
který byl připraven pro schválení vládou, zařazen na základě dohody 

Státní podniky 
Povodí

Směrný 
vodohospodářský plán 

(1975)

Plán hlavních povodí 
(2006) Generel LAPV (2011) Návrh rozšíření – 

neprošel (2015)

Návrh na rozšíření 2019 
(v řešení)

Vltavy 145 60 23 +7 +14

Labe 99 34 13 +8 +10

Ohře 46 16 6 +4 +5

Moravy 122 64 20 +8 +16

Odry 45 12 3 - +2

Celkem 457 186 65 +27 (+3) +47

Tabulka 3. Časový přehled vývoje počtu lokalit obsažených v Generelu lokalit pro akumulaci povrchových vod v jednotlivých s. p. Povodí. 
(Zdroj – Údaje Sekce vodního hospodářství ministerstva zemědělství)

Období let Povrchové vody
(mil. m3/rok)

Podzemní vody
(mil. m3/rok)

% povrchových 
vod

Do r. 1950 70 191 27

Do r. 1990 714 542 57

Současný stav 320,6 296 52

Tabulka 2. Vývoj objemu odebraných povrchových a podzemních 
zdrojů k výrobě pitné vody v České republice v předchozích 70 
letech. (Zdroj: Plecháč, V., /1999 /; Zprávy o stavu vodního hospo-
dářství v České republice, Ministerstvo zemědělství)

ministryně zemědělství MVDr. M. Vicenové a ministra životního pro-
středí Ing. P. Kalaše. Následovalo pětileté projednávání jednotlivých 
lokalit skupinou pracovníků z obou uvedených rezortů a v r. 2011 
bylo podpisem ministra zemědělství Ing. I. Fuksy a ministra životního 
prostředí Mgr. T. Chalupy schváleno 65 kompromisně odsouhlase-
ných lokalit k hájení těchto území před znehodnocením nákladnými 
investicemi nebo úpravami dopravních sítí apod. Rozložení těchto 
65 lokalit je na obr. 1.

V r. 2015, kdy výrazně hrozilo sucho a projevil se nedostatek vody, 
doporučila vláda navýšit počet hájených lokalit pro případnou bu-
doucí výstavbu přehradních nádrží, neboť v řadě regionů rostla obava 
z nedostatku vodních zdrojů. Na základě této hrozby a zjištění nárůstu 
negativní vodohospodářské bilance v dílčích povodích, vypracovaly s. 
p. Povodí návrh na navýšení počtu lokalit o 27 profilů (3 další dopo-
ručil Jihočeský kraj). Následné projednávání pracovníků Ministerstva 
zemědělství s dotčenými obcemi a zástupci Ministerstva životního 
prostředí vedlo k tomu, že odsouhlaseno bylo navýšení o 7 lokalit. 
Zároveň obce požadovaly vypuštění 7 lokalit ze 65 stávajícího sezna-
mu. Proto v dohodě obou rezortů bylo upuštěno od změny Generelu.

Naléhavost zajistit vodní blahobyt pro budoucí generace se znovu 
objevil v r. 2018, neboť následky sucha již v řadě případů způsobi-
ly socioekonomické sucho, způsobené nedostatkem pitné vody pro 
veřejné zásobování. Na jednání Národní koalice pro boj se suchem, 
kterou založila vláda pod vedením premiéra v srpnu 2018, vyplynul 
z diskuse úkol rozšířit počet lokalit v Generelu LAPV, neboť akumulace 
vody v nádržích je jediný efektivní přístup k zabezpečení využitelných 
zdrojů vody. K tomuto rozhodnutí přispěly názory obyvatel a pod-
nikatelských subjektů v územích s nedostatečnými vodními zdroji 
(jižní Morava, Rakovnicko i střední Polabí). Proto byla na Ministerstvu 
zemědělství zahájena příprava několika nádrží prostřednictvím s. 
p. Povodí (Vlachovice, Senomaty, Šanov, Kryry a diskuse o poldru 
Skalička). K nezbytnosti zajistit další vodní zdroje přispěla také sku-
tečnost, že změny klimatu se spíše zrychlují, a také fakt, že poslední 
přehradní nádrž na našem území, Slezská Harta, byla dokončena v r. 
1996. Současná zkušenost prokázala, že bez přehradních nádrží to 
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Státní podniky Povodí Navrženo Souhlas obcí Nesouhlas MŽP V jednání s MŽP

Ohře 3 2 1 1

Odry 0 - - -

Labe 3 1 3 -

Moravy 9 9 7 2+3

Vltavy 3 1 3 0

Celkem 18 13 14 8

Tabulka 4. Nové návrhy na územní hájení pro vodárenské nádrže

nepůjde, neboť to jsou rozhodující a efektivní 
adaptační opatření obsažená v Koncepci na 
ochranu před následky klimatu pro území 
České republiky (přijaté vládou v r. 2017). 
Zajímavý byl také výsledek průzkumu za-
daného Ministerstvem zemědělství, kdy na 
otázku položenou 1 200 respondentům „zda 
by stát měl vybudovat více vodárenských ná-
drží, aby zajistil dostatek vody“, odpovědělo 
„ano“ přes 33 %, a „spíše ano“ 52 %. Pozitivní 
názor na výstavbu přehrad tedy vyjádřilo přes 
80 % dotázaných. Ukazuje se, že nejčastěji 
publikovaný negativní názor na přehradní 
nádrže v médiích neodpovídá reálným 
pocitům obyvatel, a svědčí spíše o pohledu 
představitelů ochrany přírody bez ohledu 
na racionální postoj k dostupnosti vodních 
zdrojů v budoucnosti ohrožené negativním 
dopadem klimatických změn.

Z uvedeného zadání Národní koalice pro 
boj se suchem jednotlivé s. p. Povodí navrhly 
navýšení počtu lokalit v Generelu LAPV 
a vycházely při tom z podrobného rozboru 
vodohospodářské bilance v dílčích povodích 
z posledních let, a ze stavu disponibilních 
vodních zdrojů v jednotlivých regionech. Do 
úvahy byly vzaty rovněž zkušenosti z neú-
spěšného projednání návrhu z r. 2015 i posouzení rozsahu a typu 
zástavby v navrhovaných lokalitách.

Vznikl tak návrh 47 lokalit na zařazení do stávajícího Generelu 
LAPV (viz tab. 3), 18 z nich pro možnost vytvoření vodárenské nádrže, 
29 pro víceúčelové využití nádrží, zejména pro nadlepšení průtoků 
k záchraně vodních ekosystémů vodních toků, které v posledních 
letech téměř vyschly. Územní rozložení těchto nových lokalit je na 
obr. 2.

Během projednávání s představiteli všech obcí, jejichž katastrální 
území byla hájením dotčena, byl naprostým překvapením pozitivní 
posun ve stanoviscích. Zejména na Moravě, kde rovněž díky velmi 
dobré přípravě podkladů došlo k odmítnutí pouze jediné lokality ze 
všech 16 navržených. Celkově 90 zastupitelstev obcí ze 123 souhlasilo 
s úpravou a rozšířením Generelu o 31 lokalit, což je obrovský posun 
od r. 2015. Bohužel, podobná situace nenastala v postojích před-
stavitelů ochrany přírody, které prezentují pracovníci Ministerstva 
životního prostředí. Jejich pozitivní postoj byl pouze ve 3 případech, 
o 20 návrzích lze diskutovat a 24 stanovisek je zatím negativních. 
Jednání ovšem pokračují a vodohospodáři ze s. p. Povodí podali 
vyžádané doplňující informace a rozšířené zdůvodnění, proč jsou 
lokality vybrány. Nyní je naopak potřebná diskuse nad konkrétními 
údaji o důvodech odmítnutí, tedy poskytnutí konkrétních informací 
o charakteru ochrany stanovišť a detailním výskytu chráněných orga-
nismů. Ukázalo se totiž, že v některých případech do hájeného území 
případného rozlivu nemusí zasahovat výskyt chráněného druhu, a je 
k diskusi, proč trvá negativní postoj k celé lokalitě. 

Samozřejmé, že prioritou jsou návrhy na lokality k akumulaci vody 
pro zásobování obyvatel pitnou vodou. Současný stav projednávání 
je obsažen v tab. 4. S ohledem na délku přípravy a výstavbu pře-
hradních nádrží u nás, která činí 15–20 let, je právě u vodárenských 
lokalit třeba rozhodnout v dostatečném předstihu a včas před situací, 
kdy již bude pitná voda chybět. Při stávajícím trendu vývoje klimatu 
podle středního (průměrného) scénáře lze očekávat nedostatečnost 
vodních zdrojů v období po r. 2040, což navozuje nutnost nejenom 
lokality zařadit do hájení, ale některé z nich již začít seriózně při-
pravovat. Takovým případem je např. lokalita Bělkovice na severní 
Moravě, kde se v Olomouckém kraji již nyní obávají o kapacity 

Obrázek 1. Územní rozložení 65 lokalit stávajícího Generelu LAPV. (Zdroj – Údaje Sekce 
vodního hospodářství ministerstva zemědělství)

Obrázek 2. Územní rozložení lokalit stávajícího Generelu LAPV 
a nově navržených lokalit v r. 2019

stávajících zdrojů pitné vody, vázaných především na podzemní 
vody. Příslušné instituce a subjekty komunikují v tomto ohledu se 
s. p. Povodí Moravy. 

Z tohoto příkladu, stejně jako ze situace v Podyjí, je zjevná potřeba 
zpřesnění dopadů klimatické změny v povodích ohrožených nedo-
statkem vody a rozpracování postupu na efektivní opatření k zajištění 
vodních zdrojů, k čemuž by měla přispět řešení výzkumných projektů 
obsažených v programech Technologické agentury ČR.

Závěr
Opakovaná sucha provázená nejenom suchem zemědělským, ale rov-
něž suchem hydrologickým, které vedlo k výraznému nedostatku pod-
zemních zdrojů pitné vody (stupeň „mimořádného sucha“) a k projevu 

sucha sociologického v řadě aglomerací, kde 
se pitná voda musela dovážet, vedou k orien-
taci na rozšíření povrchových zdrojů vody. 
Tedy k zajištění další akumulace srážkových 
vod v přehradních nádržích, jejichž kapacity 
jsou v některých povodích a regionech na 
hranici dostatečnosti, a to i přes poklesy 
odběrů vody na polovinu v posledních 30 
letech. Již nyní je v přípravě realizace několika 
přehradních nádrží vybraných ze stávajícího 
Generelu lokalit vhodných k akumulaci po-
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vrchových vod. Současně je nutné, s ohledem na zrychlení změny 
klimatu, navýšit počet lokalit k územnímu hájení, především v ob-
lastech s opakovaným výskytem sucha. Proto v návaznosti na jednání 
Koalice pro boj se suchem pracovníci Ministerstva zemědělství a s. 
p. Povodí připravili návrh na zařazení dalších 47 lokalit. Jednotlivé 
návrhy lokalit byly projednány se zástupci 123 obcí, jejichž katastry 
budou hájením dotčeny. Vnímání nedostatku vody obyvatelstvem 
přispělo k tomu, že 90 obcí s hájením 31 lokalit souhlasí. Pracovníci 
ministerstva životního prostředí odsouhlasili 3 lokality, dalších 20 je 
aktuálně k projednání s možným kladným výsledkem, a 24 lokalit je 
zatím s jejich negativním stanoviskem (údaje jsou ke dni odevzdání 
tohoto článku). Jednání však pokračují nad detailním rozborem cha-
rakteru cílů ochrany přírody ve vztahu ke konkrétnímu územnímu 
rozsahu hájené lokality. Ministerstvo zemědělství bude prosazovat  
navýšení o 31 lokalit schválených obcemi. Součástí přípravy navýšení 
počtu 65 lokalit stávajícího Generelu je rovněž úprava úvodního textu, 
aby zcela jednoznačně ozřejmil čtenářům, že nejde o plán výstavby 
přehrad (jak se často zmiňuje), ale o umožnění zajistit vodní zdroje 
budoucím generacím v případě, že se objeví tíživý nedostatek vody 
následkem negativních dopadů změny klimatu a vhodné lokality 
k akumulaci srážek budou k dispozici.

Poděkování: Autoři příspěvku děkují vedení všech s. p. Povodí za 
poskytnutí veškerých údajů a za jejich doplňování i úpravy v průbě-
hu projednávání navýšení počtu hájených lokalit v Generelu LAPV. 
Zvláštní poděkování pak patří následujícím pracovníkům s. p. Povodí, 
kteří se účastnili jednání se zastupiteli Krajských úřadů a obcí: MVDr. 
Václav Gargulák, Dr. Ing. Antonín Tůma, Ing. Miroslav Foltýn, Mgr. 
Jan Šmatera, Ing. Jindřich Břečka, Ing. Václav Svejkovský, Ing. Tomáš 
Pail, Ing. Břetislav Tureček, Ing. Lukáš Pavlas, Ing. Tomáš Kendík, Ing. 
Jaroslav Beneš, Ing. Martin Keprta, Ing. Tereza Hloušková, Ing. Petr 
Martínek, Mgr. Petr Ferbar, Ing. Jiří Kladivo, Ing. Marie Fejfarová, Ph.D.

Foto 1. Vodárenská nádrž Vír – stav hladiny u hráze (září, 2018 – 
objem zásobního prostoru nádrže 44 %). Zdroj – archiv s. p. Povodí 
Moravy

Foto 2. Vodárenská nádrž Vír v horní části vzdutí.  Zdroj – archiv 
s. p. Povodí Moravy

Foto 3. Vodárenská nádrž Hubenov – stav na začátku vzdutí (říjen 2018). Zdroj – archiv P. Punčocháře
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Abstract
The article presents the effort of the Ministry of Agriculture for 
provision of available and sustainable future water resources by 
the accumulation of precipitated water in dam reservoirs, i. e. 
create the new surface water bodies. The consequences of repeat-
ed occurrence of droughts and water scarcity indicate that recent 
water resources will not be sufficient for cover water needs in the 

close future. The underground water bodies are not recovering 
quickly enough whereas the water volumes accumulated water 
in the dam reservoirs are refilled annually during the winter and 
spring seasons. Thus, the enlargement of accumulation of precip-
itation in dam reservoirs is the rational solution for the provision 
of future water resources. Suitable and unique areas/localities for 
the realization of reservoirs have been historically identified on the 
Czech territory by former generations of water managers. The 65 
areas (of 486 originally proposed) were included to the “General 
plan of areas protected for accumulation of surface water” which 
was approved by the ministers of agriculture and of the environ-
ment in 2011. The progressing climate change accompanied by the 
higher occurrence of drought and water scarcity has created the 
need for the increase of the number of the protected areas. Hence, 
the Ministry of Agriculture submitted the proposal of additional 47 
new areas, which come out from the analyses of the River Boards, 
state enterprises. This proposal was communicated with all Re-
gional authorities and with the 123 municipalities located closely 
to the proposed areas. Discussions resulted in the agreement on 
31 areas for supplementing the existing General plan. However, 
the Ministry of the Environment agreed to 3 areas only, asked for 
a further assessment of 15 areas, and expressed a fundamentally 
negative opinion for 13 areas. The discussions have to continue, 
as the provision of future water resources in dam reservoirs is the 
priority of the Ministry of Agriculture in the adaptation measures 
for reduction of climate change consequences.
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drought – water scarcity – climate change – water resources – accu-
mulation of water – dam reservoirs
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RNDr. Petr Kubala: 
Klimatická změna? 
Bez vody to nepůjde!

Mottem letošního Světového dne vody 
je „Klimatická změna“. Ta se odráží nejen 
ve změně vodního režimu v krajině, nýbrž 
(a možná především) i ve změně krajiny. 
Na tyto změny nejsme zvyklí a zdá se, že 
jsou spíše ke škodě civilizace i přírody. 
S těmito faktickými změnami je třeba se 
naučit žít, snažit se je zpomalit, zastavit, 
zvrátit tendence. Je to běh na dlouhou trať, 
kdy cesta není zřejmá, i orientační běh je 
proti tomu nudnou disciplínou. Na tu cestu 
se musíme vydat neodkladně my, ale budou 
ji hledat najmě další generace. Pan RNDr. 
Petr Kubala promýšlí úlohu vodního živlu 
v širokých souvislostech. Jak svědčí i široký 
záběr jeho profesních aktivit. S ohledem na 
téma letošního Světového dne vody jsem se 
na něj obracel jako na předsedu Svazu vod-
ního hospodářství, člověka, který se účastní 
mnohých jednání mnoha komisí. 

Stránský: Mottem letošního Světového dne 
vody je klimatická změna. Kde hledat příčinu?

Kubala: Příčina klimatické změny? Já Vám 
na to určitě neodpovím, na to je mnoho jiných 
odborníků, ale je zřejmé, že příčin klimatické 
změny je určitě několik, a ne vždy se jedná 
o ty příčiny, o kterých je v různých typech 
médií hodně slyšet. Všechno má svůj vývoj, 
ať se jedná o přírodní a životní prostředí na 
naší planetě, o vývoj civilizace, vývoj a rozvoj 
nových a nových technologií atd., apod. Takže 
příčina nebude určitě jedna, ale bude se jednat 
o výsledek vzájemného působení přírodních, 
civilizačních a dalších různých vlivů. Jedním 
z vlivů může být samozřejmě i globalizace, 
která nám přináší „určitá ulehčení a možné 
ekonomické výhody“, ale zároveň vytváří či 
napomáhá vzniku mnoha problémů, které se 
následně rychle projevují v podstatě celosvě-
tově. Nemyslím teď zrovna aktuální situaci 
s šířením koronaviru COVID 19, ale nakonec 
i to je ukázka určitého dopadu globalizace. Ne 
vždy si vše se vším prostě sedne, stejně tak 
jako v běžném životě… 

Asi všichni víme, že názory na klimatickou 
změnu jsou různé. Zůstanu-li u vody, tak jsou 
mnohdy vědecky a zejména „laicky“ názory 
podložené či nepodložené, ale podstatné je 
to, že žijeme v období, které je prostě jiné, 
než na které jsme byli zvyklí. Ta změna je 
asi tím, co nás nejvíce znepokojuje. Jevy, 
které známe z minulosti či historie, trvají 
déle, nebo naopak krátce, opakují se častěji či 

méně často, mají větší či menší intenzitu a tím 
„nabourávají“ náš dosavadní pohodový život 
ve vodním blahobytu!!! Spolu s hledáním pří-
činy klimatické změny je třeba se i adaptovat 
na její dopady, na nové podmínky. Proto je 
třeba připravovat a realizovat postupně taková 
opatření, aby dopady klimatické změny byly 
na život člověka, na život na naší planetě a na 
přírodu, co nejmenší.

Stránský: Co nás podle Vás čeká nejen 
v oblasti podoby krajiny, způsobu hospodaření 
s vodou?

Kubala: Určitě nás čeká zejména ideová 
změna v přístupu, jak se chovat k naší krajině 
a ujasnění si priorit. Nemyslím pouze priority 
ve vazbě na krajinu a hospodaření s vodou. 
Myslím tím priority civilizační a životní. Je 
a bude potřeba realizovat systémová adap-
tační opatření konečně již v praxi. Čím dříve, 
tím lépe! 

V mnohém se budeme muset přiblížit 
našim předkům v postupech hospodaření 
v krajině, samozřejmě s využitím současného 
poznání a technologických a technických 
možností. Oni totiž velmi přemýšleli, kde 
jaký les založí, kde vybudují rybník či tůňku, 
kde zase remízek či stromořadí, pole či louku, 
kde odvodňovací zářez, zasakovací pás, kde 
cestu… Vše mělo svůj význam, konkrétní 
funkci a smysl. Smysl v tom, že to vytvářelo 
funkční celek. Tím samozřejmě tato krajina 
lépe odolávala různým extrémům v podobě 
povodní, sucha či větru a vytvářela vhodné 
podmínky pro retenci vody v krajině, kterou 
lidé vhodně využívali. Takový přístup v minu-
lém režimu padl, byla upřednostněna kvan-
tita nad kvalitou a potrvá nám ještě dlouho, 
než opět připravíme a zrealizujeme taková 
opatření v krajině, aby zase mohla plnit svoji 
funkci. To samé v podstatě platí i pro hospo-
daření s vodou, např. v podobě revitalizací 
kdysi necitlivě upravených vodních toků. Je 
mimo jiné třeba podporovat zejména retenci 
vody v krajině a opatření vedoucí k obnově 
a ochraně vodního režimu v zemědělsky vy-
užívaných oblastech a v lesích. Velké výzvy 
na nás čekají i při hospodaření s vodou ve 
městech a v zastavěných obchodních a prů-
myslových zónách.

V případě hospodaření s vodou musíme 
vycházet z několika úhlů pohledu. Budeme-
-li hovořit o zdrojích vody, tak se naše „zajetá 
praxe“ bude muset, ať se nám to líbí, nebo 
ne, změnit. Jak ukazuje několik posledních 
suchých let, tak vidíme, že zdroje podzemních 
vod se neobnovují, případně se obnovují veli-
ce pomalu, a to zejména v případě kvalitních 
hlubinných zvodní. V období sucha jsou 
podzemní vody náchylné i na zhoršování 
jejich jakosti a na vzájemné ovlivňování při 
jejich využívání v případě mělkých vrtů a do-
movních studní. Zdroje podzemních vod se 
neobnovují zejména ze dvou důvodů. Prvním 
je rozložení atmosférických srážek, ať sněho-
vých, či dešťových. Jejich celkové roční množ-
ství je stejné, ale jejich rozložení a intenzita 
během roku jsou různé. Tím pádem nedochází 
v současné krajině a při současném většino-
vém stavu obhospodařování zemědělských 
pozemků k dostatečné retenci vody v krajině, 
a tedy i k obnovování zdrojů podzemních 
vod. Na dosavadním průběhu zimy to vidí-
me přímo ukázkově. Téměř žádná sněhová 
pokrývka ve středních a nižších polohách, 
tedy žádné zásoby vody ve sněhu a žádná 

infiltrace do vod podzemních. Zbytek přichází 
buď formou intenzivních srážek, anebo sníh 
odtaje z horských oblastí způsobem, že ani 
v jednom případě k retenci vody v krajině ne-
dojde. Změna rozložení atmosférických srážek 
a postupný nárůst teploty způsobují zvýšenou 
evapotranspiraci a transpiraci vody, která se 
v krajině dlouhodobě neudrží a nezasákne se 
do vod podzemních.

Musíme tedy vodu, která odtéká a neudrží 
se v krajině, zadržet v nádržích, abychom 
s ní mohli v období sucha a jejího nedostatku 
nakládat ve prospěch člověka i přírody. Právě 
uplynulá suchá období ukazují velký význam 
vody zadržené v přehradách, a to nejen pro 
zásobování obyvatel pitnou vodou, pro ener-
getiku, ale díky zajištění minimálních zůstat-
kových průtoků i pro vodní a na vodu vázané 
ekosystémy v korytech vodních toků a přileh-
lých údolních nivách pod těmito nádržemi. 
Toto zadržení vody v nádržích má pozitivní 
vliv i na hladiny podzemních vod i na jakost 
vody. Tam, kde přehrady nejsou, není možné 
tyto účely zajišťovat. Mnohé vodní toky proto 
vysychají, a to určitě není prospěšné vůbec 
pro nic a pro nikoho.

Abychom zajistili zásobování obyvatel 
pitnou vodou, musíme začít propojovat vo-
dárenské soustavy, aby bylo možné dostat 
vodu k našim spoluobčanům tam, kde jí 
bude zrovna nedostatek. A to jak povrchové, 
tak podzemní. Nedílnou součástí zajištění 
dostatečného množství vody bude i propojo-
vání vodohospodářských soustav. Taková je 
realita! Nemůžeme se na věc dívat z pohledu 
toho, že žijeme ve vodním blahobytu a naivně 
si myslet, že nás spasí pouze retence vody 
v krajině… Určitě mi rozumíte… Retence 
vody v krajině je základem a akumulaci povr-
chové vody v přehradách potřebujeme pro její 
využití zejména v období sucha a nedostatku 
vody. Jsou to dvě různé věci, které doplňují 
jedna druhou. Jinak to nejde!

Nesmíme zapomenout ani na využívání na-
příklad městských srážkových vod, kde jsme 
na počátku rozvoje těchto projektů v širším 
měřítku, na modernizaci a rozvoj čistíren-
ských a úpravárenských procesů, na recyklaci 
použité vody a její využití i pro závlahy a další 
a další činnosti. 

Stránský: …ale i v oblasti sociální, demo-
grafické, ekonomické, politické? 

Kubala: Naštěstí nejsem sociolog, ekonom 
ani politik… Naše společnost je v neustálém 
vývoji. Kolem měst vznikly a vznikají příměst-
ské aglomerace, kde bydlí mnoho lidí. V po-
slední době se ukazuje, a to říkám na základě 
osobních zkušeností, že při tomto rozvoji ne-
byla vždy pořádně řešena otázka zásobování 
vodou ani odkanalizování těchto aglomerací. 
„Stavíme, stavíme a potom se divíme, to dobře 
umíme…“ Pardon, nedalo mi to… V mnoha 
případech nás čeká přehodnocení požadav-
ků na potřebu vody v různých aglomeracích 
a zajištění dostatečného množství zdrojů vody 
pro zásobování obyvatel v následujících cca 
50 letech. 

Mění se požadavky na zásobování pitnou 
vodou. V současné době je obyvatelstvo zá-
sobováno pitnou vodou v podstatě z 50 % ze 
zdrojů povrchových vod a z 50 % ze zdrojů 
podzemních vod. S ohledem na uplynulá 
suchá období, kdy zásobování ze zdrojů pod-
zemních vod je čím dál více problematické 
z důvodu neobnovování těchto zdrojů vody, 
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tak je snaha orientovat se více na zásobování 
ze zdrojů povrchových vod, které jsou stabilní 
a v podstatě zabezpečené. Zdá se to v zásadě 
jako logická úvaha. Musíme využívat prioritně 
vodu zadrženou v přehradách, která by jinak 
z našeho území bez užitku odtekla, a zdroje 
podzemní vody se budou šetřit jako „železná 
rezerva“. Ale ani to není tak jednoduché. 
S ohledem na finanční nástroje, vázané na 
zpoplatnění podzemních a povrchových vod, 
je podzemní voda i v období, kdy se její zdroje 
neobnovují, jak jsme si říkali na začátku roz-
hovoru, neustále intenzivně využívaná. Je to 
dáno tím, že poplatek za odebranou podzemní 
vodu, který je zakotvený v zákoně, se mnoho 
let nemění, zatímco platba za povrchovou 
vodu přirozeně roste. Bohužel narovnání 
tohoto stavu se nepodařilo v Poslanecké 
sněmovně před několika lety projednat, a tak 
zatím ekonomika vítězí… Z dlouhodobého 
pohledu na potřebu vody pro obyvatele je 
to prohra. Ale i pro krajinu, kdy vysychají 
i mnohá prameniště.

Tím se dostávám k té politice. Mnozí po-
litici tyto problémy vidí a snaží se je řešit. Je 
ale potřeba ještě širší podpory napříč politic-
kým spektrem k prosazování strategických 
zájmů ve vazbě na zabezpečení dostatečného 
množství zdrojů vody do budoucích let, aby 
i naše děti mohly alespoň částečně využívat 
vodního blahobytu jako my nyní. Slibované 
zákony k urychlení realizace potřebných akcí 
dosud nejsou, realizace mnohých potřebných 
opatření je tak mnohdy zcela nereálné, nebo 
minimálně se realizují v příliš dlouhém časo-
vém horizontu. Ano, vím, že je to složité, ale 
vracím se k tomu, co jsem zmínil na začátku: 
musí dojít k ujasnění, případně k přehodno-
cení priorit, které máme… Bez vody to totiž 
nepůjde.

Stránský: A co výchova a vzdělávání?
Kubala: Výchova a vzdělávání je absolutní 

prioritou. Je zcela nezbytné docílit toho, aby 
ve společnosti byla voda konečně vnímána 
jako alfa a omega, bez které není život a není 
ani myslitelný udržitelný rozvoj společnosti. 
Takto by podle mého názoru měli vnímat vodu 
všichni – děti, jejich rodiče, odborníci napříč 
všemi obory, a samozřejmě také politici. Proto 
je potřeba věnovat se intenzivní osvětě o ne-
nahraditelném významu vody již od útlého 
věku nejmladších dětí, a to doma i ve škole. 
Právě v této oblasti bychom si měli vzít pří-
klad z často zmiňovaného Izraele. Pro osvětu 
musíme využívat všech dostupných možností 
a nesmíme ji podceňovat. I mezi odbornou 
veřejností je třeba se osvětě neustále věnovat, 
aby docházelo k vzájemnému pochopení 
a sbližování odborných názorů, které budou 
mít synergický efekt. Nejhorší jsou situace, 
kdy veřejnost, kterou chceme oslovit s osvětou 
o nenahraditelném významu vody, poukazuje 
na to, že ani odborníci nejsou schopni se mezi 
sebou domluvit… 

Proto bych rád při příležitosti našeho rozho-
voru vyzdvihl významnou roli časopisu Vodní 
hospodářství, který právě pozitivně přispívá 
zejména k osvětě mezi odbornou veřejností. 
Děkuji za to i Vám osobně. 

Stránský: Děkuji za časopis i za sebe. Jak 
hodnotíte různé občanské iniciativy? Jde o to, 
že politici mluví o tom, že věc není možné 
uspěchat, ale tuto rétoriku používají po několik 
desetiletí. Jde i o to, že mnozí určitě kvalifiko-
vaní odborníci o protagonistech těchto aktivit 

mluví s despektem a že se to má nechat na 
nich?

Kubala: Myslíte nechat to na nich, jako na 
těch odbornících, nebo na protagonistech těch 
aktivit? Jak to tak bývá, tak pravda bude někde 
uprostřed a ony ty věci na sebe mohou i nava-
zovat. Nezpochybnitelným základem musí být 
to, že žijeme v určité společnosti a v právním 
státě. Je tedy třeba řídit se danými pravidly. 
V předchozí části rozhovoru jsem zmiňoval, 
že potřebujeme urychlit legislativní proces, 
abychom mohli realizovat potřebná opatření 
právě v době, kdy je to nezbytné. Ano, tam 
máme značné rezervy. 

Osobně v této problematice nemám k ob-
čanským iniciativám zrovna velkou důvěru. 
Často jsou předkládané názory zcela jedno-
stranné, někdy až militantní, a nakonec se 
mnohdy ukáže, že jde o prosazování zájmů 
určité lobby a většinou skončíme u ekono-
mických aspektů. Pokud se však jedná o kon-
struktivní občanské iniciativy, tak samozřejmě 
mohou sehrát pozitivní roli a urychlit tak 
rozhodování politiků i motivovat odborníky 
k hledání rozumného konsenzu v dané pro-
blematice. Největší a nejvýznamnější roli na 
tomto úseku hrají média, a to jak v dobrém, 
tak v negativním slova smyslu. 

Je mi jasné, že názory zrovna na tuto otázku 
budou mít čtenáři našeho rozhovoru velmi 
různé.

některých dosud neřešitelných situací a k re-
alizaci toho, na co čekáme. 

Diskuse k tomu byla veliká a výsledek je 
těžké v dané chvíli předjímat. Osobně se ale 
s ohledem na výše zmíněné přikláním k tomu, 
že v naší společnosti je ústavní ochrana vody, 
případně pitné vody krok správným směrem. 
Rozhodně mohu striktně odmítnout, že se 
jedná o prosazování tohoto ústavního zákona 
pouze z důvodu umožnění výstavby přehrad. 
Tento ústavní zákon může napomoci k realiza-
ci celé škály opatření ke zmírnění negativních 
dopadů sucha a nedostatku vody. Jde tedy 
o prioritní veřejný zájem.

Stránský: Ostatně obdobný institut ochrany 
mají na Slovensku, a co jsem se bavil se slo-
venskými vodaři, tak ti byli dosti – kulantně 
řečeno – skeptičtí k přínosům této ochrany. 
Nejde jen o politické gesto?

Kubala: Ústavní ochrana vody na Sloven-
sku je založena na úplně jiném principu, než 
jsem zmínil v případě projednávání ústavní 
ochrany vody v České republice. Zjednoduše-
ně řečeno, ústavní ochrana vody na Slovensku 
spočívá v zákazu vyvážení vody mimo území 
Slovenské republiky, s výjimkou humanitár-
ních a vojenských misí. To je o něčem jiném 
a nelze to srovnávat.

Stránský: Co je možné proti změnám klima-
tu činit? Může se tento trend zvrátit v horizon-
tu, řekněme, jedné generace?

Kubala: Toto je otázka, na kterou Vám v tuto 
chvíli neumím přesně odpovědět. Dokáže-
me vůbec v rámci již zmíněné globalizace 
a současného geopolitického rozdělení světa 
identifikovat, natož realizovat opatření „proti 
změnám klimatu“? Myslím si, že je to na 
období delší než jedné generace, a to za před-
pokladu, že dopady změny klimatu nebudou 
výrazně horší a rychlejší, než ukazují různé 
klimatické scénáře.

Stránský: Nebo to musíme brát jako fakt 
a na změněné podmínky se spíše adaptovat?

Kubala: Jak známe z naší novodobé historie, 
tak je zřejmé, že poručit větru a dešti nelze…, 
což je dobře. S ohledem na skutečnost, že 
neustále probíhá odborná diskuse o tom, co 
jsou tedy skutečné příčiny klimatické změny 
a co dělat k jejich odstranění a nápravě, tak 
je zcela nezbytné se současně na negativní 
dopady klimatické změny adaptovat. Jiná 
možnost ani není, Případná náprava bude 
trvat dlouho a s přírodou bojovat nejde. To je 
předem prohraný boj! 

Stránský: Jaká je třeba přijímat opatření 
v krátko, středně a dlouhodobém horizontu?

Kubala: Už jsme o tom v podstatě v průběhu 
našeho rozhovoru hovořili. Nejprve je třeba při-
jmout potřebnou legislativu, která umožní rea-
lizovat konkrétní opatření. V prvé řadě se jedná 
o opatření ve prospěch retence vody v krajině, 
změně obhospodařování zemědělských po-
zemků, opatření k zamezení eroze, opatření 
vedoucí k obnově a ochraně vodního režimu 
v zemědělsky využívané krajině a v lesích. 
Dále se jedná o opatření v rámci propojování 
vodárenských a vodohospodářských soustav, 
výstavbu vodních nádrží, hospodaření se sráž-
kovými vodami v obcích, opětovné využívání, 
případně recyklace použitých vod atd. 

Nesmíme zapomínat ani na vědu a výzkum 
a na uplatňování nových poznatků a technolo-
gií. S čím můžeme začít hned, je již zmíněná 
osvěta, aby ve společnosti byla voda konečně 
vnímána jako absolutní priorita.

Stránský: Hodně se nyní diskutuje ústavní 
ochrana vody. Proč ale jen vody? Myslím, že 
primárně by měla být chráněna půda, ta je 
podle mého primárním médiem k zachycení 
vody.

Kubala: To je složitá otázka. Pokusím se 
to za sebe vysvětlit, jak to vnímám já. Když 
se začalo hovořit o ústavní ochraně vody, 
tak se na prvních jednáních někteří ústavní 
právníci vyjadřovali ve smyslu, že ústavní 
ochrana vody je nadbytečná, protože ochra-
na vody, půdy atd. je dostatečně řešena, vše 
v rámci národní legislativy. Asi by se s tím 
dalo i souhlasit, ale kdyby to tak úplně bylo, 
tak bychom neřešili problémy, o kterých jsme 
dnes hovořili, problémy s realizací potřebných 
akcí ať již přírodě blízkých či technických, či 
jiných opatření. 

Potíž je totiž v tom, že potřebná opatření 
je třeba realizovat v regionech, v katastrech 
jednotlivých obcí, a tam právě zcela logicky 
dochází ke střetu veřejných zájmů. Příkladem 
uvedu, že že starosta těžko prosadí v katastru 
své obce realizaci opatření snižující negativní 
dopad sucha či nedostatku vody nebo naopak 
protipovodňová opatření, pokud tato jsou ve 
prospěch jiné obce, jiných spoluobčanů. Pro 
něj jsou prioritou potřeby občanů jeho obce,  
jsou třeba škola, chodníky, nebo čistírna od-
padních vod. Ty bude logicky upřednostňovat. 
Tady se veřejný zájem rozchází. Proto bylo 
řečeno, že ústavní ochrana vody může sehrát 
pozitivní roli právě v tom, když upřednostní 
vodu, případně pitnou vodu jako předřazený 
veřejný zájem. Tím může dojít k odblokování 
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Stránský: A jaké úkoly z toho plynou pro 
vodaře?

Kubala: Pro vodohospodáře z toho ply-
ne zachovat si svoji odbornost, navrhovat 
a realizovat komplexní opatření v jednotli-
vých povodích. Zajistit dostatečné zdroje vody 
a zásobování obyvatel pitnou vodou. Musíme 
přispívat k odborné osvětě politiků (od těch 
komunálních až po ty, kteří se pohybují ve 
vrcholné politice) a předkládat srozumitelná 
racionální řešení. 

Máme schválenou Koncepci na ochranu 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vydání tohoto čísla Vodního 
hospodářství mělo být distribuováno i na konferenci pořádané při 
příležitosti oslav Světového dne vody 24. března 2020 v Kongreso-
vém centru v Praze. 

Po zvážení všech souvislostí se Svaz vodního hospodářství roz-
hodl zrušit akce k Světovému dni vody v původně naplánovaných 
termínech. Věřte mi, že toto rozhodnutí z pátku 6. 3. 2020 nebylo 
vůbec jednoduché!!! Je zřejmé, že názory na přesun termínu oslav 
Světového dne vody 2020 mohly být v době mého rozhodnutí různé, 
ale s ohledem na v dané chvíli aktuální situaci ve věci šíření koro-
naviru v Evropě i u nás, se zohledněním nepředvídatelného vývoje 
v následujících dvou týdnech, se jednalo o rozhodnutí nezbytné, 
které se nedalo dále odkládat… Oprávněnost tohoto rozhodnutí 
potvrdilo i opatření vlády ze dne 10. 3. 2020, kterým byly zrušeny 

všechny akce s účastí více než 100 osob. A nás vodohospodářů by 
se sešlo výrazně více!

Účelem setkání při oslavách Světového dne vody 2020 je mimo 
jiné dobrá atmosféra, která umožní kvalitní odbornou diskuzi a se-
tkání Vás všech. Věřím, že toto slavnostní setkání se podaří realizo-
vat ve vhodném náhradním termínu, o němž budete informováni. 
Předpokládám, že se sejdeme v září, nebo v říjnu.

Prevence ochrany zdraví všech účastníků letošních oslav Světo-
vého dne vody 2020 je pro mne prioritou. 

Děkuji za pochopení a těším se na setkání s Vámi na konferenci 
uspořádané v náhradním termínu.

V úctě a i za této situace s vědomím, že bez vody to nepůjde…

Petr Kubala

před negativními dopady sucha. Aby došlo 
k pozitivnímu posunu naplňování této Kon-
cepce, bude nezbytné, aby se do věci zapojila 
i vláda a stanovila závazný harmonogram po-
stupu projektových příprav a termínů zaháje-
ní rozhodujících opatření, a to organizačních, 
technologických, technických a legislativních, 
která se podle stanoveného rozsahu budou 
realizovat v časovém souběhu a koordinovaně. 
Tímto způsobem lze dosáhnout změny stáva-
jícího trendu v přístupu k realizaci, ale i vní-
mání problematiky sucha a nedostatku vody, 

protože v „období vodního blahobytu“, ve 
kterém zatím žijeme, se navrhovaná opatření 
jen stěží připravují, natož realizují. Harmono-
gram postupu projektových příprav a termínů 
zahájení rozhodujících opatření by měl být 
projednán v obou komorách Parlamentu ČR, 
aby přesahoval délku volebního období.

Mysleme a spolupracujme, bez vody to 
opravdu nepůjde…

Ing. Václav Stránský

Může se nový koronavirus SARS-CoV-2 přenášet 
pitnou vodou?

František Kožíšek

Jistě že může. Stejně jako čajem, pivem 
nebo limonádou. Nevěříte? Zkuste osvědčený 
recept: nalijte sklenku vody (piva, čaje…) 
a dejte ji nemocnému s COVID-19, aby ji 
půlku vypil. Zbytek po něm dopijte a máte 
slušnou šanci, že se nakazíte také. Ale vážně: 
tento text nevznikl jako vtípek na paniku, 
ale jako reakce na množící se vážně míněné 
dotazy uvedené v nadpise. Proto Národní re-
ferenční centrum pro pitnou vodu ve Státním 
zdravotním ústavu dne 28. 2. vydalo a 8. 3. 
2020 aktualizovalo příslušné stanovisko, které 
je zde tlumočeno.

Rezervoárem této infekce, která napadá hor-
ní a dolní cesty dýchací, jsou nemocní lidé, 
kteří virus vylučují při kašlání, smrkání či 
kýchání. Nemoc se tedy šíří jednak kapénko-
vou nákazou (aerosolem v okolí nemocného), 
jednak osobním kontaktem s nemocným či 
povrchy, kterých se nemocný dotýkal. I když 
je pravděpodobné, že se virové částice mohou 
objevit i v moči a ve stolici, zatím nevíme, 
jak masově a zda to může být významná 
cesta vylučování. Z epidemie SARS v roce 
2003 víme, že asi 10–20 % nemocných mělo 
vedle respiračních příznaků také příznaky 
gastrointestinální a že při průjmu docházelo 
k masivnímu vylučování viru. Dosavadní po-
znatky o COVID-19 hovoří o méně než 10 % 

nemocných se zažívacími problémy a míra 
vylučování viru stolicí není zatím známa.

Je tedy nepravděpodobné, že by se nový 
koronavirus dostával do zdrojů surové vody 
(to platí celosvětově, ale v České republice, 
kde je polovina zdrojů podzemních a většinu 
povrchových zdrojů představují chráněné vo-
dárenské nádrže na horních tocích řek, to platí 
dvojnásob). I kdyby se však do surové povr-
chové vody tento virus dostal, bude spolehlivě 
odstraněn a inaktivován stávající úpravou 
povrchové vody, která vždy obsahuje mini-
málně stupně koagulace, filtrace a dezinfekce. 
Ze zkušeností s viry ptačí chřipky či SARS 
víme, že tyto respirační viry jsou velmi citlivé 
k dezinfekci (chlorem i UV zářením) a podobně 
se bude chovat i nový koronavirus. Standardní 
dezinfekce pitné vody, zaměřená na inaktivaci 
fekálních patogenů, bude tedy spolehlivě usmr-
covat i koronavirus Pitná voda z veřejného 
zásobování či studny nebyla u žádné z těchto 
epidemií zjištěna jako relevantní cesta přenosu 
infekce, stejně tak není ani nyní podezřívána 
z přenosu nového koronaviru. Přenos fekálně-
-orální cestou dosud nebyl potvrzen.

Pro vodárenské společnosti proto platí, 
že nemusí nic měnit na své běžné praxi, 
nemusí nijak zvyšovat dávky dezinfekčního 
přípravku či nově zavádět dezinfekci tam, 

kde se u chráněných podzemních vod nepo-
užívá. V době epidemie jim lze jen doporučit, 
aby případné exkurze na úpravny vody a do 
vodojemů nevodily do míst, kde se vyskytuje 
otevřená hladina upravené vody. Není nutné 
kvůli hrozbě epidemie COVID-19 zvyšovat 
četnost rozborů vody nebo provádět speciální 
stanovení nového coronaviru.

Pro pracovníky čistíren odpadních vod 
platí, že by měli odpovědně zachovávat 
stávající bezpečnostní a hygienická opatření 
a používat ochranné pracovní pomůcky proti 
nákaze tam, kde je to nutné, protože v odpadní 
vodě se vyskytuje široké spektrum infekčních 
agens. Ani zde nejsou zatím potřeba nějaká 
mimořádná opatření, přestože lze očekávat, 
že i v odpadních vodách se bude koronavirus 
vyskytovat, protože lidé mohou do toalety 
splachovat použité papírové kapesníky, hleny 
apod. O podobném viru SARS je známo, že 
v (odpadní) vodě může přežívat 2 až 14 dní, 
v závislosti na teplotě; pravděpodobnější je 
však přežití v řáduů dnů, ne týdnů.

V případě, že se epidemie COVID-19 rozšíří 
významně i do České republiky, by pracovníci 
obsluhující úpravny vody a ČOV v případě 
vypuknutí příznaků onemocnění nebo při 
kontaktu s nemocným měli pečlivě dbát zdra-
votnických rad, aby tuto značně nakažlivou 
nemoc dále nešířili mezi ostatními zaměst-
nanci této kritické infrastruktury.

Zdravotnická zařízení, zejména zahrnují-li 
infekční oddělení, by měla své odpadní vody 
čistit v souladu s novou ČSN 75 6406 Naklá-
dání s odpadními vodami ze zdravotnických 
zařízení vypouštěnými do stokové sítě pro 
veřejnou potřebu (únor 2020). I zde platí, že 
koronaviry jsou k dezinfekci mnohem citlivěj-
ší než např. enteroviry.

František Kožíšek
frantisek.kozisek@szu.cz
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pevnost, odolnost, těsnost, funkčnost, 
bezpečnost, životnost apod. je řadí 
mezi nejspolehlivější materiály v ob-
lasti odpadních systémů.

Ve výčtu úspěšných výrobků není 
možné zapomenout na sortiment 
poklopů a mříží z tvárné litiny, který 
se každým rokem rozšiřuje o další 
modely nebo nová inovativní řešení. 
Poklopy jako REXESS, VIATOP, VI-
ATOP Niveau, PAMREX, PAMETIC, 
PAMETANCHE atd. mají své stabilní 
místo na českém trhu, ale přesto v tom-
to roce rozšiřujeme nabídku o poklop 
PLANET® třídy D400 nebo o nové pří-
slušenství pro stabilní a trvalé uložení 
kruhových poklopů INSTALL PLUS®.

V posledních letech navýšil SAINT-GOBAIN PAM aktivity v dalším 
vývoji velmi specializovaných systémů pro často zcela specifická 
použití. Příkladem může být:
• systém PROCESS® s mezinárodně uznávaným certifikátem FM 

(Factory Mutual Approved), který označuje produkty, které jsou 
vhodné pro použití při hašení vody, u sprinklerových rozvodů apod. 
Trubky a tvarovky z tvárné litiny jsou důležitou součástí rozvodů 
protipožární ochrany společně s uzávěry, požárními hydranty atd.

• systém MINERAL® pro vedení znečištěných a abrazivních vod, 
např. z dolů. Systém nabízí propojení výhod kvalitního trubního 
materiálu (odolnost na vysoké tlaky v potrubí/vnější mechanická 
odolnost), spojů s flexibilním hrdlem (odolnost na pohyby podloží) 
a ochran povrchů (vně proti agresivitě okolních zemin/uvnitř pro 
vedení abrazivních vod či směsí).

• systém HYDROPAM® pro výstavbu přivaděčů k vodním elektrár-
nám. Díky kvalitám trubek a tvarovek z tvárné litiny může být 
přivaděč vystaven vysokým tlakům před turbínou. Systém doplňuje 
nabídka armatur, jako jsou bezpečnostní klapky, jehlové ventily, 
automatické vzdušníky atd.

• systém IRRIGAL® určený pro rozvody užitkové vody pro závlahy.
• systém GEOFLEX® pro (nejen) seizmicky aktivní oblasti. Tato řada 

speciálních tvarovek je nejvhodnějším řešením pro zajištění odolnosti 
potrubí vůči geotechnickým (pokles apod.) nebo seizmickým pohy-
bům Země. Díky své konstrukci a extrémní flexibilitě tvárné litiny je 
GEOFLEX® systém schopen současně kompenzovat expanzi prodlu-
žování nebo zkracování konstrukce, rotaci nebo úhlové vychýlení.
SAINT-GOBAIN PAM navrhuje, vyrábí a distribuuje pro jednotlivé 

aplikace potrubní systémy, které jsou pro daný požadavek nejvhod-
nější, přičemž bere v úvahu provozní náklady, pravidelnost obsluhy 
včetně případných omezení v použití. Dodává řešení ve více než 
35 zemích na všech kontinentech.

Rád bych Vás jménem společnosti SAINT-GOBAIN PAM CZ pozval 
na letošní program vzdělávacích konferencí PAM ACADEMY 2020, 
kde se o výše zmiňovaných trubních systémech a dalších novinkách 
můžete dozvědět více. Základní informace a registrační formulář 
naleznete na http://www.pamlinecz.cz/cs/pam-academy-2020. Tě-
šíme se na Vás! 

SAINT-GOBAIN PAM v roce 2020

Po úspěšném minulém roce pokračuje naše společnost 
dál v implementaci výsledků našeho vývoje a výzkumu 
v praktickém využití v oblasti vodovodů a kanalizací. Naše 
systémy nabízíme nejen pro klasické použití, ale významně 
rozšiřujeme paletu používání potrubních systémů z tvárné 
litiny i v dalších odvětvích.

Zavedením inovativní vodovodní 
trubky systému NATURAL® s převrat-
nou ochranou vnějšího povrchu trubek 
BioZinalium® (žárové pokovení sliti-
nou Zn/Al s přídavkem Cu o zvýšené 
hmotnosti 400 g/m2 a s ekologickou 
krycí vrstvou) jsme rozšířili oblast po-
užití potrubí z tvárné litiny do dalších 
oblastí. Instalace potrubních systémů 
v čím dál větší míře odpovídá zvyšují-
cím se technickým nárokům na život-
nost díla v souladu se zachováním jeho 
provozní funkčnosti, těsnosti, stability 
a schopnosti vyrovnat se s eventuál-
ními změnami zemního prostředí po 
celou dobu jeho životnosti. 

Svou pozici na trhu si udržuje 
i vodovodní systém BLUTOP®. Ten 
přinesl jiný pohled na trubku a tva-
rovku z tvárné litiny. Trubka BLUTOP 

je vyráběna rozměrově jako trubka 
plastová (řada DN/OD 75, 90, 110, 125, 
140 a 160 mm) a přináší možnost kom-
binace montáže s plastovými trubkami 
odpovídajícího DN, což je umožněno 
i novým druhem těsnících a zámko-
vých spojů (Blutop a BlutopVi). Vnitřní 
povrch trub je vybaven ochrannou 
vrstvou DUCTAN® z termoplastu, která 
celistvě pokrývá vnitřní povrch trubky 
a díky své minimální tloušťce navyšuje 
hydraulickou kapacitu trubek BLUTOP. 
V porovnání s klasickou PEHD trubkou 
má VŽDY vyšší kapacitu trubky o 7 až 
33 % (v závislosti na DN/OD a tlakové 
třídě plastového potrubí). Vnější po-
vrch trubek BLUTOP je ošetřen stejnou 
vrstvou BioZinalium® jako naše ostatní 
potrubí. V posledních letech se zvyšují 
dodávky systému BLUTOP pro použití 
v kolektorech, hlavní důvody použití 
jsou nízká hmotnost trubek, jejich 
samonosnost a rychlá montáž spojů. 

Trubky řady STANDARD TT® se spe-
ciálními vnějšími povrchy v provedení 
extrudovaný polyetylén (STANDARD 
TT-PE) nebo polyuretan (STANDARD 
TT-PUX) díky své schopnosti odolat sil-
ně agresivním prostředím s jakoukoliv 
úrovní koroze vyhoví i těm nejvyšším 
požadavkům na stabilní a bezpečný po-
trubní systém. Vysoké užitné parametry 
těchto trubních materiálů mají pozitivní 
vliv na investiční a provozní náklady.

Své místo na trhu si dlouhodobě 
uchovávají kanalizační systémy IN-
TEGRAL® a GRAVITAL®. Zatímco IN-
TEGRAL je vhodný jak pro gravitační, 
tak i tlakový režim proudění, systém 
GRAVITAL je určen čistě pro gravi-
tační kanalizační sítě. Vlastnosti jako 

Ing. Miroslav Pfleger
technicko-výkonný ředitel

SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o.
Miroslav.Pfleger@saint-gobain.com

http://www.pamlinecz.cz/cs/pam-academy-2020
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RNDr. Radim Tolasz, 
Ph.D. (*1964)
Od roku 1986 pracuje v Českém hydrometeo-
rologickém ústavu (ČHMÚ) jako klimatolog, 
v letech 2003–2011 byl náměstkem ředitele. 
Má statut experta Světové meteorologické 
organizace (WMO) pro klimatologické data-
báze a výměnu dat o klimatu. Je spoluauto-
rem české klimatologické aplikace CLIDATA, 
která je v ČHMÚ používána od roku 2000. Ve 
spolupráci s WMO je tato aplikace používá-
na ve více než 30 meteorologických službách 
po celém světě (Estonsko, Lotyšsko, Litva, 
Černá Hora, Srbsko, Tanzanie, Etiopie, Gru-
zie, Ghana, Namibie, Nigérie, Dominikánská 
republika, Trinidad a Tobago a další). Od 
roku 2014 zastupuje Českou republiku v Me-
zivládním panelu pro změnu klimatu (IPCC). 
Je autorem nebo spoluautorem mnoha vě-
deckých článků a publikací a od roku 2012 
i šéfredaktorem českých Meteorologických 
zpráv a členem redakční rady slovenského 
Meteorologického časopisu.

Jak jste se ke klimatologii dostal a co Vás 
vedlo k rozhodnutí „dělat“ obor nejen vě-
decky, ale se i zásadně angažovat v oblasti 
klimatické změny?

Já jsem vystudovaný geograf se zaměřením 
na fyzickou geografii a kartografii. A docela 
dlouho jsem se nejen na škole, ale i po nástu-
pu na ČHMÚ neuměl usadit v jednom oboru. 
Diplomku jsem dělal hydrologickou (Režim 
plavenin v povodí Odry), věnoval jsem se 
přípravě katastru vodnosti 31–80, připravoval 
jsem podklady pro klimatologické posudky 
a studie, jezdil jsem po stanicích, hydrome-
troval, ale byl jsem i součástí vyhlašování 
smogových situací na Ostravsku. Dokonce 
jsem pár let dělal předpovědi počasí pro jedno 
soukromé rádio. Geografie je široká věda a já 
jsem s touto mezioborovostí neměl problém, 
ale postupně jsem se přece jenom zaměřil 
na klimatologii. A dalo by se říct, že jsem 
se odborně specializoval na klimatická data 
od jejich vzniku na stanicích přes kontrolu 
a uložení v databázích až po jejich použití, 
včetně mezinárodní výměny. Změnou klimatu 
jsem se začal zabývat až někdy kolem roku 
2000, když začalo být zřejmé, že se v blízké 
budoucnosti budou v souvislosti se změnou 
klimatu dít zajímavé věci.

Kdo byl Vaším vzorem?

Já jsem měl už od základní školy štěstí 
na vyučující. Na každém stupni bych našel 
příklad, ale nechci jmenovat, určitě bych na 
mnoho skvělých učitelů zapomněl. Ale když 
se nad tím takto zamyslím, tak musím zopako-
vat často opakovanou pravdu, že investice do 
vzdělávání a do učitelů jsou pro naši budouc-
nost nezbytné. A stejně pozitivní vzpomínky 
mám na své první „šéfy“ a kolegy v ČHMÚ, 
kteří mě mnohé naučili a hlavně mi umožnili 
se neustále dovzdělávat. Jsem jim za to vděč-
ný a na oplátku se dnes snažím stejně chovat 
k mladším kolegům. Snad se mi to daří.

Co zásadního se během Vaší profesní kari-
éry v klimatologii událo?

Já doufám, že se ještě v oboru významných 
událostí dočkám i v budoucnosti. Ale když se 
ohlédnu, tak vidím v klimatologii několik hod-
ně významných milníků. Určitě na prvním 
místě musím jmenovat automatizaci měření. 
Ne proto, že máme informace přesnější a čas-
tější, ale hlavně můžeme využívat „distanční“ 
měření z meteorologických družic nebo na 
plovoucích bójích v mořích a oceánech. Tím 
se nám podařilo ověřit, že odhady globální 
teploty z dob bodových přístrojových měření 
měly dostatečnou přesnost. A rovněž dnes 
můžeme srovnávat a potvrzovat odhady kli-
matických charakteristik z tzv. proxy dat z le-
dovcových vrtů, sedimentů nebo letokruhů. 
S tím souvisí i způsob zpracování dat. Už dáv-
no není klimatologie o papíru a tužce. Dnes 
máme data v databázích a např. jen v Česku 
„sypeme“ do naší databáze CLIDATA 30 000 
naměřených hodnot každých 10 minut. Každý 
den, 7 dní v týdnu, celý rok, už mnoho let. 
A z těchto hodnot získáváme hodně přes-
nou informaci o změnách našeho podnebí, 
protože už máme minimálně v hodinových 
intervalech relativně husté pokrytí republiky 
více než 50 let a historii dalších měření u nás 
až do začátků Klementina po roce 1750. Mů-
žete namítnout, že 50 let je v dějinách Země 
nic. Ale my potřebujeme analyzovat aktuální 
změny klimatu v posledních 200 letech, 
abychom mohli odhadovat vliv člověka na 
klima, abychom mohli posuzovat opatření ke 
snížení emisí, navrhovat lepší hospodaření 
v krajině apod.

Mnozí často argumentují, že lidstvo si 
vždycky s problémy poradilo, a proto panika, 
alarmismus nejsou namístě. Ale právě ve 
Vámi zmiňovaných dvou stech letech lidstvo 
vyprodukovalo – troufnu si tvrdit – více jak 
95 % své historické spotřeby energie a stejné 
množství i jiných surovin, potravin, celkově 
přírodních zdrojů. Jsou nějaké modely o tom, 
jakou má Země kapacitu?

Lidstvo si poradilo v dobách, kdy bylo na 
planetě řádově méně obyvatel, kteří problémy 
snadno řešili migrací. Dnes už to tak snadné 
není. A pokud jde o kapacitu Země, tak já těm-
to odhadům moc nevěřím. Vývoj technologií 
nás může v příštích desetiletích přesvědčit 
o tom, že i dvojnásobek obyvatel na Zemi se 
v pohodě uživí. Historie nás však naopak učí, 
že pár zaslepenců dokáže ostatní přesvědčit 
k sebedestrukci (mám na mysli světové války, 
například).

V minulém roce jste se stal historicky prv-
ním laureátem Ceny za komunikaci změny 
klimatu udělovanou českou kanceláří OSN. 
Ta cena – předpokládám – odráží najmě 
jednu z Vašich dosavadních aktivit: výchovu 
a vzdělávání. Proč se takto angažujete?

Nad tím už dlouho přemýšlím. Proč to 
vlastně dělám? Hlavně proto, že v mediálním 
prostoru přežívá velké množství nesmyslů a je 
s podivem, že jim věří i hodně vzdělaní lidé, 
dokonce uznávaní experti v oborech, které 
sice nemají s klimatologií nic společného, 
ale domýšlet souvislosti by mohli. Často se 
například říká, že vysušená krajina je problém. 
Ano, je to problém, ale není to příčina globální 
změny klimatu. Je to důsledek, který navíc 
zhoršujeme tím, jak v krajině hospodaříme. 
Nebo je moderní říkat, že obsah skleníkových 
plynů v geologické minulosti rostl vždy až 
po oteplení, a proto nemůže být příčinou ani 
dnes. Ano, rostl a možná se toho ještě dočká-
me. Teplejší atmosféra totiž znamená nižší 
absorpci uhlíku v ekosystémech, včetně teplej-
ších oceánů. A najednou po oteplení zůstává 
v atmosféře více CO2 bez ohledu na příčinu 
oteplení (v minulosti např. Milankovičovy 
cykly, dnes růst koncentrací skleníkových 
plynů). A podobných příkladů je více, proto se 
snažím své okolí vzdělávat, aby se nepodílelo 
na šíření nesmyslů. Asi je to příliš troufalé, 
ale pořád mě to baví. Krása klimatologie se 
dá dobře ukázat na konstatování, že kolem 
Antarktidy se v Jižním ledovém oceánu vysky-
tuje v posledních letech více plovoucího ledu, 
protože se otepluje. To je zajímavé konstatová-
ní, ale je logické. Tající ledovce dotují oceán 
sladkou vodou, snižuje se salinita a méně 
slaná voda snadněji zamrzá. Přesto můžeme 
slyšet, že je to důkaz globálního ochlazování. 
A přitom stačí přemýšlet.

S ohledem na ono ocenění, pojďme se 
v tomto rozhovoru věnovat spíše dopadům 
sociálním, politickým, ekonomickým, envi-
ronmentálním. Přičemž bych chtěl zdůraz-
nit, že budu za časopis Vodní hospodářství 
ohromně Vám zavázán, pokud byste pro 
některé z dalších čísel připravil zevrubný 
článek pojednávajícím o věci z pohledu 
vědeckého. 

Tak tedy začněme od začátku. Desítky let 
se diskutuje o tom, jak moc změnu klimatu 
ovlivňuje člověk, jak moc je způsobena přiro-
zenými cykly. Mohl byste krátce popsat, jak 
se názory na věc vyvíjely u vědců, politiků, 
veřejnosti?

To je jednoduché, v posledních desetiletích 
se postupně zvyšovala jistota klimatologů, že 
aktuální změna klimatu je vyvolaná chováním 
a činností člověka. Dnes už jen málo klimato-
logů o tom pochybuje, žádný klimatolog však 
nezpochybňuje působení dalších faktorů, 
které naše klima utvářejí (Slunce, sklon zem-
ské osy, rozložení pevnin a oceánů, a další). 
Politici, hlavně u nás, dlouho odolávali, ale 
už začínají pomalu chápat, že ty strašidelné 
prognózy klimatologů se začínají měnit v re-
alitu. Některým pomohla i změna nálad ve 
veřejnosti po vydání zprávy IPCC „Oteplení 
o 1,5 °C“ z října 2018, protože veřejnost jsou 
voliči a voliče politik potřebuje. Veřejnost však 
svůj postoj ke změnám klimatu mění postupně 
a už dlouho. Ještě před pár lety změna klimatu 
znamenala sucho v Kalifornii, povodně v Ban-
gladéši a požáry někde ve Středomoří. Blíže 
nikdo projevy nepozoroval a co je daleko, 
to nás nemusí trápit. To se změnilo. Počasí 
i u nás ukazuje svou sílu a povodně střídají 
vichřice, sucha a sněhové přívaly v interva-
lech, které neměly ve 20. století obdoby. Přesto 
jsme na tom ve střední Evropě skvěle, umíme 
na extrémy reagovat a v zásadě si s nimi pora-
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díme. Ale v dnešním globalizovaném světě se 
nás začínají dotýkat i vzdálené extrémy, které 
mohou zvýšit cenu různých komodit nebo 
mohou urychlit migraci obyvatel. 

A jakým vývojem jste prošel Vy?
Docela dlouho mi trvalo, než jsem po-

chopil rozdíl mezi teplotou a oteplováním, 
a vidím, že to pořád mnoho lidí nechápe. 
Přirozené klimatické faktory, o kterých jsem 
psal výše, jsou zodpovědné za to, jakou máme 
teplotu. Ale člověk je dnes zodpovědný za to, 
že se tato teplota zvyšuje. Což nijak nesnižuje 
význam a velikost přírodních cyklů a dějů. 
Jen bychom se měli zamýšlet nad tím, co 
planetě činíme. Ropa, uhlí a plyn jsou fosilní 
zdroje, které planeta vytvářela milióny let 
a my je dnes vracíme ve formě CO2 zpět do 
atmosféry za 200 let. Je to hodně zjednodu-
šené, ale je to tak. Pro planetu není hlavním 
problémem úroveň koncentrací skleníkových 
plynů, např. 410 ppm CO2. Problémem je 
rychlost, s jakou se tato koncentrace zvyšuje, 
protože klimatický systém, chcete-li přiroze-
ný koloběh uhlíku, si s tou rychlostí neumí 
poradit. A to když pochopíme, tak se nám 
otevře cesta k řešení.

Jak se změny klimatu manifestují na růz-
ných úrovních: od té globální až po místní?

V klimatickém systému vše souvisí se vším 
a nelze od sebe jednoduše oddělovat globální 
vlivy a místní projevy změny klimatu. Emise 
skleníkových plynů jsou regionální, ale jejich 
vliv je globální. Proto říkáme, že omezení 
emisí jen v části světa, klimatu dlouhodobě 
nepomůže. Proto by nás měla znervózňovat 
velká nejistota budoucí produkce emisí v Af-
rice, která dnes produkuje zcela zanedbatelné 
množství skleníkových plynů. A i proto je 
dnes klimatologie zdrojem informací pro po-
litiky, kteří připravují opatření směřující k tzv. 
uhlíkové neutralitě.

Pořád jsou přetřásány skleníkové plyny 
jako prapříčina změn klimatu. Pozoruji kra-
jinu kolem sebe. Stále více jsem přesvědčen, 
že zásahy do krajiny od napřimování toků, 
odvodnění, scelování, degradace půdy po 
rozrůstání urbárních ploch (najmě logistická 
centra) aspoň na té regionální úrovni k ne-
gativním důsledkům přispívají minimálně 
stejně jako ony skleníkové plyny. Co Vy na to?

Já s tím souhlasím. Jen bych váhal nad 
konstatováním, že změny v krajině přispívají 
minimálně stejně jako skleníkové plyny. To 
může platit regionálně, dokonce mohou mít 
regionální změny v krajině i významnější vliv, 
viz např. tepelné ostrovy měst. V globálních 
efektech však zesílený skleníkový efekt jedno-
značně převažuje a začínají se k němu přidá-
vat i zpětné vazby. Například Arktida se výraz-
ně otepluje, protože tam je sucho a relativně 
je zde vliv vodní páry (přirozený skleníkový 
plyn) ve srovnání s ostatními oblastmi menší 
a vliv antropogenních skleníkových plynů vět-
ší. V těchto oblastech asi nemůžeme hovořit 
o změnách v krajině, které uvádíte. A zpětnou 
vazbu zde vytváří menší plocha plovoucího 
ledu a tím menší odraz slunečního záření od 
ledu, více energie je absorbováno oceánem, 
který se tak dodatečně otepluje.

Jaká opatření a v jakém pořadí by se měla 
přijímat? Němci třeba postupují tak, že při-
jímají měkká a levnější opatření, a teprve 
kdyby to nepomohlo, tak by začali s těmi 
dražšími, náročnějšími. My spíše plánujeme 
rovnou ta dražší technicistnější opatření.

Na to nejsem expert, ale nezdá se mi to. 
Kotlíkové dotace jsou přece příkladem těch 
měkkých a levnějších opatření a naopak od-
stavování jádra v Německu nebude ani levné, 
ani klimaticky pozitivní.

Mnozí odborníci z praxe tvrdí, že u nás 
se spíše plánuje, tvoří se komise, deklarace, 
ale konkrétní opatření se nepřijímají. Při-
znám se, že já ten pocit mívám také. Jak to 
vidíte Vy?

My jsme, stejně jako zbytek světa, hlavně 
zaspali. Snížení našich emisí v minulosti sou-
viselo se změnami po roce 1989 a s restruk-
turalizací průmyslu. Obnovitelné zdroje se 
u nás nerozjely úplně šťastně a je tedy jenom 
dobře, že se v posledních letech připravily 
různé strategické dokumenty (např. Adaptační 
strategie a Národní adaptační plán na MŽP). 
Když se však podíváte na zdroje skleníkových 
plynů, pak musíme hledat řešení v energetice 
a v průmyslu a podpořit resort zemědělství, 
aby se vyplácelo dobré hospodaření v krajině. 
Zároveň platí, že jde o globální problém, který 
je třeba globálně řešit.

Stále více se laici ve věci angažují. Poli-
tici jim říkají, že věc není možné uspěchat, 
odborníci říkají: nechte to na nás. Jak vy 
hodnotíte jejich roli? 

Někteří aktivisté příliš tlačí na pilu, když 
navrhují např. uhlíkovou neutralitu do roku 
2025. To je nereálné. Ale to co se nepovedlo 
vědě za 30 let od vydání první hodnotící 
zprávy IPCC, se zatím daří veřejnosti a hlav-
ně mládeži. Pokud budou na základě tohoto 
tlaku přijímaná dobře promyšlená rozhodnutí, 
bude to skvělé. Mediálně to však vypadá, že se 
upínáme na jednoduché zástupné problémy, 
jejichž řešením klimatu pomůžeme jen velmi 
málo. Nám na mysli např. osobní dopravu, 
která je samozřejmě zdrojem skleníkových 
plynů, která je samozřejmě v mnoha přípa-
dech zbytná nebo nahraditelná jiným typem. 
Ovšem větší problém představuje převážení 
zboží a surovin přes oceán nebo přes celé 
kontinenty.

Symbolem občanského přístupu je Greta. 
Někteří ze zainteresovaných o ní mluví s des-
pektem. Ptají se: jaká lobby ji vytvořila? Kdo 
a proč ji financuje?

To já se neptám a je mi to jedno. Každý je 
nějak financován. Důležité je, co dělá a co říká. 
A jejím hlavním mottem je „Politici, poslou-
chejte vědce“ a to já podepisuji.

Snažíte se o vzdělávání mladých. Jaký je 
zájem? Myslíte si, že jejich účast na různých 
demonstracích nebo i edukačních pořadech 
opravdu plyne ze zájmu o věc, potřeby něco 

se dovědět, z vědomí toho, že jde o jejich 
budoucnost, nebo spíše mají potřebu se vy-
blbnout, ulít se ze školy?

Pokud mají potřebu se ulít ze školy a jdou 
proto na přednášku nějakého klimatologa, tak 
je to OK. Demonstrace názoru v ulicích patří 
k demokracii, to je taky OK. Já mládeži určitě 
nedoporučuji, aby stávkovali o sobotách nebo 
raději šli sázet stromy. Měl jsem možnost se 
potkat s představiteli české části FfF, mívám 
několikrát ročně přednášky na školách a vždy 
z toho mám dobrý pocit. Oni opravdu mají 
zájem o věc a nejsou lhostejní k vlastní bu-
doucnosti. Ale tak jako ve všech skupinách, 
i tady se najdou výjimky, které to berou jen 
jako vhodnou akci místo školy.

Před nedávnem správci hodin poslední-
ho soudu (Doomsday Clock) opět posunuli 
ručičky o dalších 20 vteřin k půlnoci, kdy 
by měl nastat okamžik zkázy. Na těch sym-
bolických hodinách zbývá už jen 100 vteřin. 
Jedním z důvodů zhoršené prognózy jsou 
klimatické změny. Bohaté země s tím skoro 
nic nedělají a dosud rozvojové země chtějí, 
aby se jejich obyvatelé měli stejně dobře, jako 
se máme my, nebo dokonce třeba Švýcaři či 
Severoameričané. Jak perspektivu lidstva 
vidíte Vy?

Já jsem optimista. Okamžik zkázy nenasta-
ne, ani když ty symbolické hodiny posunou 
za tuto hranici. Ale to, jak se lidstvo chová 
k životnímu prostředí, k prostředí, které ke 
svému životu nezbytně potřebujeme, je varu-
jící. Je však také zřejmé, že bohatá část světa 
se o životní prostředí stará lépe než ta chudá. 
V této souvislosti považuji za důležité, aby-
chom chudému světu pomohli bohatnout více 
v souladu s přírodou, než jak jsme bohatli my. 
Dějiny našeho bohatnutí jsou dějinami uhlí, 
a pokud bude Afrika bohatnout stejně, glo-
bální klima se bude dostávat do stále větších 
problémů. Já často zmiňuji Afriku, protože ji 
považuji za problém pro budoucí klima. Žije 
tam velké množství chudých lidí, kteří budou 
chtít bohatnout.

Sice jste říkal, že nejste expert na to, jaká 
opatření přijímat, ale říkal jste i, že jste 
optimista. Protože jste racionálně uvažující 
člověk, tak asi jste i promýšlel, co a v jakém 
sledu je třeba učinit, aby se Váš optimismus 
naplnil. Ostatně asi o tom i diskutujete 
v klimatologické obci. Tedy: co bychom měli 
upozadit a naopak, co bychom měli přijmout, 
prosazovat, v jakém pořadí a v jakém časo-
vém horizontu v rámci ČR, Evropy, světa?

Prvotní problém vidím ve výrobě energie. 
Svět ji potřebuje, a pokud nenastane nějaký 
technologický zázrak, tak jí bude potřebovat 
pořád více. Druhým problémem v pořadí je 
chování člověka ke krajině a v krajině. Musíme 
někde bydlet, někde vyrábět a pěstovat, nějak 
se přemisťovat. Ale u všech těchto činností by-
chom měli domýšlet všechny důsledky a snažit 
se je omezovat. A třetí problém k řešení přímo 
ovlivňuje první dva. Populační exploze, kterou 
jsme v posledních desetiletích zaznamenali 
hlavně v chudých regionech. Tu však vyřeší 
pouze vzdělání a zvyšující se životní úroveň.

Co si myslíte o vztahu mezi politiky, vodo-
hospodáři a ekology?

Není důležité, co si myslím já. Důležité je, 
aby se každý věnoval tomu, čemu rozumí, 
a navzájem spolu všichni spolupracovali. 

Václav Stránský

Foto: Václav Stránský
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Voda nad zlato

Antonín Tůma

Nedostatek vody, spojený s mnohaletými 
projevy sucha v posledních letech, je prezento-
ván stále častěji. Voda nabývá na svém význa-
mu a není daleko od pravdy, že bude nad zlato. 
Jistě se každému při tomto spojení slov vybaví 
morální poučení z pohádky Sůl nad zlato: 
zatímco bez zlata a drahých kamenů člověk 
žít může, bez obyčejné soli se neobejde. Kdyby 
Božena Němcová žila v dnešní době, jistě by 
pohádka nebyla o významu soli, ale o význa-
mu vody. Je to proto, že voda již není takovou 
samozřejmostí, jako tomu bylo kdysi. Voda je 
nezbytná, nenahraditelná, nejen pro člověka, 
ale i pro celou živou přírodu. Ne nadarmo má 
přívlastek „základ života“.

V posledních letech se mnoho změnilo, 
narušila se velmi citlivá rovnováha v rámci 
koloběhu vody v přírodě. O vodě se v posled-
ních letech hovoří a píše hodně, jsou nám 
předkládány dopady změny klimatu a sucho 
se skloňuje ve všech pádech. Většinou se 
však hovoří jen o jedné oblasti, chybí však 
informace o jejich vzájemné provázanosti. Ne-
budu prezentovat roční nárůsty teplot, úhrny 
srážek, těchto čísel jsou plné noviny, věnují se 
jim denní zprávy. Pokusím se ve velmi obecné 
rovině popsat ty nejzákladnější vazby, ze kte-
rých vyplyne i vliv na stav vodních zdrojů, 
což v současné době považuji za nejvážnější.

Narušenou rovnováhu vnímáme všichni 
– stále častěji roční cyklus doprovází oba 
prohloubené extrémy – nejdříve to byly 
povodně, v posledních letech intenzivnější 
a dlouhotrvající období sucha. Na první 
pohled nic neznámého, historie podrobně 
mapuje obojí. Ale…

To „ale“ spočívá v dopadech a ostatních 
souvislostech na vydatnost vodních zdrojů. 
V širším slova smyslu jsou zdrojem veškeré 
naší vody srážky. Srážkový roční úhrn byl 
dlouhá desetiletí téměř neměnný, výchylky 
byly takové, že jsme mohli hovořit o prů-
měrných ročních srážkách a pracovat se sta-
tistikou. Roční období se pravidelně střídala 
s určitou zákonitostí. Nerovnoměrné rozdělení 
srážek v roce sice způsobilo sezonní sucho, 
ale další srážky dorovnaly roční úhrn včetně 
doplnění podzemních vod. To vše v minulosti 
platilo. Žili jsme v období vodního blahobytu, 
kdy vody v rámci jejího koloběhu přebývalo, 
a tak se mohly tvořit vodní zdroje – zdroje 
podzemních vod a s pomocí člověka posílit 
zdroje povrchových vod akumulací povrchové 
vody v nádržích.

Období extrémních, či katastrofálních po-
vodní způsobilo první narušení rovnováhy. 
To je, jako když máte nádrž vody na celý rok 
a polovinu si vylijete. Většina vody odtekla 
z našeho území. Část vody zvodnila údolní 
nivu, což bylo pozitivní. Sucho – fenomén 
posledních let je druhý extrém a na něj se po-
díváme podrobněji. Sucho je nutno hodnotit 
komplexně – ve všech souvislostech. Občané 
vnímají sucho obyčejně jako sucho zeměděl-

ské, kde rostliny nemají tolik vody, kolik by 
pro svoje vegetační období potřebovaly. To 
však nemusí být způsobeno jen nedostatkem 
srážek, jejichž nedostatek je hodnocen jako 
sucho klimatické, ale zemědělské sucho může 
být způsobeno nárůstem teplot, většími větry 
a tím větším výparem, větší evapotranspirací. 
Nejhorším dopadem je kombinace klimatic-
kého sucha s uvedenými faktory. Toto vše 
způsobuje velkou ztrátu povrchové vody. 
Tu prohlubuje i prodloužení vegetačního 
období, a to v celé Evropě. Pokud jaro/nástup 
vegetace i s vyššími teplotami nastupuje o dva 
měsíce dříve, než tomu bylo v minulých 
stoletích, a končí o měsíc či dva později, po-
tom nám v rámci roku přibyly tři čtyři letní 
měsíce s nejvyššími, mnohdy až tropickými 
teplotami. Toto narušení původní rovnováhy 
je tak velké, že ani průměrný roční úhrn srá-
žek potom nestačí k pokrytí potřeby vody pro 
krajinu, natož aby se začaly doplňovat zdroje 
podzemních vod. Krajina si vzala většinu 
povrchové vody sama, nečekala na člověka 
a voda stále přírodě chybí. Chybí tolik, že 
téměř všechny srážky spotřebuje, což je vidět 
na sníženém povrchovém odtoku. Varováním 
je snížený povrchový odtok z našeho území, 
a to až o 2/3, mnohdy i při stejných průměr-
ných ročních srážkách. Důkazem je i minulá 
zima, kdy sněhová pokrývka představovala 
127 % dlouhodobého ročního průměru sněho-
vých zásob (vody ve sněhu), což byl vynikající 
předpoklad pro nový zemědělský rok, neboť 
předchozí zima se mohla pochlubit jen 76 
% sněhových zásob. A jaká byla skutečnost? 
Zemědělci na jižní Moravě museli zahájit 
setbu obilí a zeleniny již v březnu, aby za-

chytili ještě zimní vláhu, a zavlažovat o víc 
než měsíc dříve. A celou Českou republiku 
zemědělské sucho v minulém roce postihlo již 
2. dubna, zatímco v roce 2018 od 14. dubna, 
v roce 2017 to bylo od 4. června a v roce 2015 
až 2. července. Při tomto vývoji a letošních 
zimních zásobách sněhu si klademe otázku, 
jaký průběh bude mít asi letošní rok?

Doposud jsme pojednávali podrobně jen 
o suchu zemědělském. Přidáme-li sucho kli-
matické, což je snížené množství srážek, které 
nás v posledních letech také doprovázelo, 
potom dopady na vodní zdroje jsou enormní. 
Toto je označováno za sucho hydrologické, 
které se projevuje poklesem povrchového 
odtoku v síti vodních toků, poklesem hladin 
podzemních vod. Podle tohoto členění shodně 
rozdělujeme vodní zdroje na zdroje povrchové 
vody a na zdroje vody podzemní. Podzemní 
zdroje vody slouží přednostně k zásobování 
obyvatelstva pitnou vodou, jejich vydatnost 
je omezená a přístup ke kvalitní pitné pod-
zemní vodě má v současnosti (lépe řečeno 
v minulosti mělo) 52 % občanů České re-
publiky, napojených svými vodovody na tyto 
podzemní zdroje. Zbývajících 48 % občanů je 
odkázáno – napojeno na vodu povrchovou, 
která je akumulovaná ve vodárenských ná-
držích, výjimečně v jezových zdržích.

Hladiny podzemních vod se díky velkým 
ztrátám povrchové vody dostatečně nedoplňu-
jí. Důvodem jsou již zmíněné vysoké teploty, 
větší větry, s tím spojený vyšší výpar a ne-
rovnoměrně rozložený a snížený roční úhrn 
srážek. I kdyby roční srážky vzrostly, nebude 
to postačovat na pokrytí ostatních ztrát. Bude 
nezbytné chránit stávající zdroje podzemních 
vod, udržet jejich nový rovnovážný stav (nové 
snížené hladiny) opatřeními, která zabrání 
jejich znehodnocování, dalšímu a trvalému 
poklesu jejich hladin. To bude představovat 
nezbytnost část těchto zdrojů nahradit vodou 
povrchovou. Žádnou jinou vodu k dispozici 
nemáme. To se ve skutečnosti již děje, řada obcí 
a měst již nyní zaváží cisternami vodojemy 
z jiných zdrojů, neboť vydatnost stávajících 
zdrojů podzemních vod je, po poklesu hladin 
podzemních vod, nedostatečná. 

Pro vodu místa dost…



vh 3/2020 17

Povrchová voda – voda v nádržích – se 
stala a zůstane strategickou surovinou – 
nenahraditelným zdrojem surové vody pro 
zásobování obyvatelstva pitnou vodou, vod-
ním zdrojem pro průmysl i zemědělství. Je 
nezbytné sledovat cestu každé kapky dešťové 
vody, neboť k nám žádná jiná voda nepřitéká. 

Nenechme si nádobu vody – nádrž – vy-
prázdnit žádným politickým či názorovým 
hnutím, neboť se potom nebudeme mít z čeho 
napít. Stávající nádrže, které zachycují nad-
bytky, umožňují pít vodu nám, nebudou však 
schopny při navyšujících se ztrátách napojit 
další generace. 

Jistě budou zaznívat argumenty, že sucho 
bylo, že to může změnit způsob obhospoda-
řování krajiny, ale nic z toho nezajistí návrat 
do původní rovnováhy. Nezkrátí se vegetační 
období, nebude nižší evapotranspirace, která 
ochlazuje rostliny a umožňuje jim přežít. 
I zde jsou však limity a i evapotranspirace se 
v řadě oblastí sníží – nebude totiž v létě voda, 
nebudou rostliny, které by ji byly schopny 
přijmout. Ostatně je to již nyní vidět na holi-
nách po smrkových lesích s teplotami v létě 
až o desítku a více stupňů vyššími. Obdobná 

situace je již dnes ve městech, a to i bez tak 
velké ztráty vegetace. Člověk produkuje svojí 
činností teplo a teplo je nutným odpadem při 
chlazení tepelných a jaderných elektráren, 
spalovacích motorů, klimatizačních jednotek 
atd. 

Sledujme proto i my odborníci každou kap-
ku, přemýšlejme o jejím koloběhu a pokusme 
se ji v tomto koloběhu zachovat co nejdéle. 
Nechme ji zasáknout, nenechávejme ji hned 
odpařit, i když částečně ochlazuje povrch. 
Umělým zvyšováním výparu ztrácíme další 
vodu, které nemáme nadbytek. Špatným pří-
kladem může být i veškeré využití dešťovky 
k zalévání trávníků, bez možnosti tuto vodu 
zasáknout do podzemních vod. Výparem 
z trávy se nám většina vody vrací zkráce-
ným koloběhem do ovzduší a díky změnám 
i v atmosféře již nespadne u nás, ale mimo 
naše území. V případě, že bychom většinu 
dešťovky takhle využili, zvýšíme další ztráty, 
snížíme průtoky v potocích a řekách. Již nyní 
vodnost toků v letních měsících dosahuje jen 
30–40 % hodnot dlouhodobých průměrných 
měsíčních průtoků, drobné toky vysychají 
úplně. Je správné využívat dešťovku, ale 

k zamyšlení stojí, jakým způsobem ji vrátím 
do jejího koloběhu.

Hospodaření s vodou musí být rozumné 
a opatření v boji se suchem vyvážená, neboť se 
vzájemně ovlivňují a doplňují. U všech opat-
ření si musíme uvědomit, kolik vody máme, 
kolik vody nám díky výše popsaným novým 
a velkým ztrátám zůstává, jak jsme schopni 
opatřeními ovlivnit její zbytek a s jakými vý-
sledky. Toky, bez možností nadlepšení jejich 
průtoku vodou z nádrží, máme na mnohých 
místech suché již nyní. Nesmíme zapomí-
nat, že do těchto toků vypouštíme všechny 
čištěné a mnohdy i nečištěné odpadní vody. 
Produkované znečištění zásadním způsobem 
nesnížíme, můžeme však ovlivnit vypouštěné 
koncentrace. Je tedy na nás všech, co poteče 
v našich potocích, řekách. Je to výzva nejen 
pro nás, ale i pro celé další generace.

Dr. Ing. Antonín Tůma
ředitel pro správu povodí 

Povodí Moravy, s. p.
Dřevařská 11

602 00 Brno
Tuma@pmo.cz

Integrace vodního sektoru do oběhového hospodářství

Jiří Wanner

Podle definice (např. MPO z roku 2018, 
https://bit.ly/2uG5bhV) „Oběhové hospodářství 
je způsob výroby a spotřeby, který díky sdílení, 
pronajímání, opětovnému používání, opravo-
vání, repasování nebo recyklaci zhodnocuje již 
existující výrobky, suroviny a materiály. Díky 
tomu se prodlužuje životní cyklus produktů 
a minimalizuje odpad.“ V státech Evrop-
ské unie se postupně principy oběhového 
hospodářství začaly aplikovat do vodního 
hospodářství, které začíná ve stále větším 
měřítku využívat i recyklovanou vodu. Tato 
tendence si vyžádala i přípravu speciálního 
unijního právního předpisu. V květnu 2018 
proto spatřil světlo světa Návrh nařízení Ev-
ropského parlamentu a Rady o minimálních 
požadavcích na opětovné využívání vody. 
Tento materiál byl poté podrobně diskutován 
a projednáván v příslušných výborech Evrop-
ského parlamentu, v Evropském výboru regio-
nů a v odborných orgánech Evropské komise. 
Materiál byl poté projednáván i členskými 
státy EU. Materiál se tak postupně upřesňoval 
a reagoval na připomínky zejména v oblasti 
jeho budoucího praktického uplatňování. 
V prosinci 2019 byl v trialogu Evropský par-
lament – Rada EU – Evropská komise schvá-
len tzv. kompromisní text návrhu nařízení 
(https://bit.ly/32CiLiW). Pro budoucí aplikaci 
recyklace odpadních vod v ČR je důležité, že 
v tomto kompromisním textu je umožněno 
aplikovat principy nařízení nejen na využití 
recyklované vody pro zemědělské závlahy, 
nýbrž i: „Aniž jsou dotčeny příslušné právní 
předpisy Unie v oblasti životního prostředí 

a zdraví, mohou členské státy použít recyklo-
vanou vodu pro další účely, jako je opětovné 
použití průmyslové vody a pro účely související 
s vybaveností sídel a pro životní prostředí.“

Další osud návrhu nařízení v r. 2020 bude 
následující: „Výbor stálých zástupců provede 
analýzu kompromisního znění návrhu vyplý-
vajícího ze závěrečného trialogu. Dále, jakmile 
předseda výboru ENVI Evropského parlamentu 
zašle dopis předsedovi Výboru stálých zástup-
ců, v němž potvrdí, že prozatímní dohoda je 
přijatelná také pro Evropský parlament a že 
Evropský parlament ve druhém čtení nena-
vrhne žádné změny, bude Rada vyzvána, aby 
dosáhla politické dohody o nařízení o opako-
vaném použití vody.“

Z této formulace je patrno, že některé 
členské státy, k nimž patří i ČR, přistupují 
k aplikaci nařízení do právního systému unie 
s výhradami, které se již částečně do projed-
návaného textu promítly. 

Evropská asociace pro vodu EWA (www.
ewa-online.eu/) věnovala tomuto návrhu na-
řízení velkou pozornost od samého počátku 
jeho projednávání. Proto když v březnu 2019 
začala EWA připravovat téma pro jubilejní 
20. ročník mezinárodního sympozia, které se 
koná vždy v rámci veletrhu IFAT v Mnichově, 
zvolila si jako hlavní téma akce pro rok 2020: 
Integration of the Water Sector in the Circu-
lar Economy (Integrace vodního sektoru do 
oběhového hospodářství). 

Tematicky je sympozium rozděleno do čtyř 
sekcí, přičemž první dvě se dotýkají vody 
jako takové.

Sekce 1: Hodnota vody (Moderátor: Fa-
bio Tatano, IT). Středa, 6. května 2020, 
9:30–11:30.

Současný a budoucí přechod k provádění 
zásady oběžného hospodářství v EU nabízejí 
příležitosti a výzvy znovu zvážit, nejen v Ev-
ropě, řešení problémů vody v kontextu celého 
vodního prostředí. V očekávané udržitelné 
reorganizaci vodního sektoru musí být vždy 
jako první brána do úvahy hodnota vody. 
Zahajovací sekce sympozia tak spojí některé 
aspekty a perspektivy související s hodnotou 
vody v harmonizovaných příspěvcích z USA, 
Japonska, Evropy a Jižní Afriky.

Sekce 2: Opětovné využívání vody v ze-
mědělství, průmyslu a v urbanizovaných 
územích (Moderátor: Jiří Wanner, CZ). Středa, 
6. května 2020, 11:45–13:45

Během posledního desetiletí se význam 
opětovného použití vody významně zvýšil ne-
jen v Evropě. Opětovné použití vody je jednou 
z cest, jak reagovat na rostoucí vodní stres. 
Použitou recyklovanou vodou lze nahradit 
podzemní a povrchovou vodu a stále vzác-
nější pitnou vodu. Evropská unie nyní dokon-
čuje zvláštní nařízení o opětovném využívání 
vyčištěných odpadních vod v zemědělství. 
Nicméně již dnes funguje v Evropě i v zámoří 
mnoho projektů opětovného využívání vody 
ve vodním hospodářství v urbanizovaných 
oblastech, sportovních areálech atd. Sekce 
shrne znalosti v technologii, ale také informa-
ce o veřejném vnímání užívání recyklované 
z Evropy, USA a Kanady.

Sekce 3: Zpracování a využívání kalů (Mo-
derátor: Iva Vidakovic, HR). Čtvrtek, 7. května 
2020, 9:30–11:30

S čištěním odpadních vod po celém světě 
roste čistota vody vypouštěné do našich slad-
kovodních a mořských ekosystémů. Současně 
však vzniká problém velkého množství pro-
dukovaných čistírenských kalů, a to zejména 
v zemích s vysokým stupněm čištění odpad-
ních vod. Jak tento kal bude zpracováván 
a opětovně využíván, je podstatou oběhového 
hospodářství. Naše znalosti o možnostech 

http://www.ewa-online.eu/
http://www.ewa-online.eu/
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získávání cenných zdrojů z čistírenských kalů 
neustále rostou. Tato sekce představí příklady 
a know-how v různých fázích zpracování kalů 
z Evropy, Japonska a USA. 

Sekce 4: Modrá a zelená infrastruktura 
v urbanizovaných územích (Moderátor: Pa-
trick Willems, BE). Čtvrtek, 7. května 2020, 
11:45–13:45

Města jsou v důsledku rychlé urbanizace, 
instalace složité infrastruktury a změn v re-
žimu i množství srážek, způsobených změ-
nami klimatu, stále zranitelnější extrémními 
jevy jako povodně nebo naopak dlouhodobé 
sucho. Modrá a zelená infrastruktura jsou po-
važovány za nejudržitelnější řešení ke zvýšení 
odolnosti městských vodních systémů. Tato 

sekce shrne nejnovější vývoj i již osvědčené 
postupy v aplikacích principů modré a zelené 
infrastruktury. Ty se pohybují od hospodaření 
s přírodní dešťovou vodou po řešení, inte-
grující městské vodní hospodářství s urba-
nistickým plánováním, s inovacemi úpravy 
vody a s opětovným využíváním šedé vody. 
Budou uvedeny příklady z projekce, provo-
zování i údržby této infrastruktury v Evropě 
a v Japonsku. 

Detailní program sympozia i jména všech 
přednášejících a názvy přednášek lze nalézt 
na webu EWA www.ewa-online.eu/.

Účast na tomto sympoziu lze doporu-
čit všem vodohospodářům zajímajícím se 
o nejnovější vývoj v oboru a zejména pak 

pracovníkům resortních ministerstev, kteří se 
podíleli na přípravě poslední novely Zákona 
o vodách, která má být věnována opatřením 
proti důsledkům sucha. Aplikace principů 
oběhového hospodářství patří k jedněm ze zá-
kladních opatření k snižování vodního stresu 
v době sucha, což se do této novely prozatím 
nepromítlo. Přitom v Evropě je již provozová-
no několik set velkých recyklačních projektů 
zdaleka nejen pro zemědělské zavlažování či 
v průmyslu, ale i pro opětovné využívání vody 
v městském vodním hospodářství, údržbě 
zeleně apod. (www.water-reuse-europe.org/). 

Jiří Wanner 
jiri.wanner@vscht.cz

Regulace malých odtoků  
na dešťové kanalizaci

PFT, s.r.o.
www.pft-uft.cz

Vertikální vírový ventil s přelivem      
FluidVertic – Pond
Regulace odtoku s dlouhým 
vertikálním přelivným potrubím 
pro dešťové nádrže se stálým 
nadržením. Tento objem 
je využitelný na závlahy 
nebo pro požární 
účely. Konstrukce 
z nerezu a PVC, bez 
pohyblivých dílů. Není 
třeba el. přípojka. 
Přesná regulace 
malých a středních 
hodnot odtoků díky 
strmé odtokové křivce. 
Potrubí zakončené 
trychtýřem funguje jako 
bezpečnostní přeliv 
nádrže.

Vertikální vírový ventil FluidVertic
Regulace odtoku z retenčních dešťových nádrží. Odvodnění 
silnic, parkovišť a dálnic na oddílné dešťové kanalizaci. Velké 

průtočné profily v porovnání se škrtícími 
šoupaty či clonami pro stejné návrhové 
parametry. Konstrukce z nerezu a PVC, 
odolná, bez pohyblivých dílů. Díky stále 
zatopenému přítoku zachytává ventil oleje 
a benzín.  
Při požadavku uzavírání potrubí za 
ventilem lze navrhnout konstrukci 
spojenou s vřetenovým šoupětem. 
Regulace malých hodnot odtoků (od 
0,5 do 50 l/s ). Snadná změna odtoků 
pomocí vyměnitelné clony. Jednoduchá 
údržba a provoz. 
 

Drenážní vírový regulátor 
FluidVortex – R
Tento regulátor je vyvinut 
pro drenážní systémy. 
Omezuje odtok během plnění 
zasakovacího příkopu a po jeho 
naplnění umožňuje odlehčení 
přes přeliv do pokračující 
kanalizace. Konstrukce z nerezu 
a PVC, odolná, bez pohyblivých 
dílů. Jednoduchá kontrola 
odtokové clony přes zabudovaný 
přeliv. Regulace velice malých 
hodnot odtoků (od 1 do 10 l/s). 
Regulátor lze namontovat do 
standardní betonové šachty.

Zašleme referenční projekty  
na vyžádání.

PFT, s.r.o., Nad Bezednou 201, 252 61 Dobrovíz
tel: 233 311 389, pft@pft-uft.cz

http://www.ewa-online.eu/
http://www.water-reuse-europe.org/
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Konference Počítáme s vodou 
2019: Revitalizace veřejných 
prostor se zapojením modro-zelené 
infrastruktury

Ve Velkém sále Novoměstské radnice v Praze se dne 27. 11. 2019 ko-
nalo již 5. pokračování mezinárodní konference Počítáme s vodou, 
tentokrát s podtitulkem Revitalizace veřejných prostor se zapojením 
modro-zelené infrastruktury. Konferenci organizoval 01/71 ZO ČSOP 
Koniklec pod záštitou ministra životního prostředí. 

Ministr životního prostředí Richard Brabec nemohl být osobně pří-
tomen, a proto z jeho pověření přivítal účastníky krátkým projevem ře-
ditel Státního fondu životního prostředí ČR Ing. Petr Valdman. Uvedl, 
že SFŽP systematicky podporuje hospodaření se srážkovými vodami 
z evropských i národních zdrojů od r. 2015 a že dotační podmínky 
se zejména pro obce mění k lepšímu, což se projevuje zvyšujícím 
se zájmem o „Velkou dešťovku“, z níž je možno financovat i projekty 
zaměřené na revitalizaci veřejných prostor s ohledem na zlepšení 
hospodaření se srážkovými vodami a zeleň. V novém programovém 
období bude díky dobré komunikaci SFŽP s MPO a MMR dotačně 
podporována i kombinace energetických úspor a hospodaření se 
srážkovými vodami vč. realizací s prvky modro-zelené infrastruktury.

Navazující řečník doc. David Stránský z ČVUT v Praze a CzWA 
upozornil, že realizace modro-zelené infrastruktury (MZI) ve veřej-
ných prostranstvích jsou důležité vzhledem k tomu, že tyto prostory 
zabírají podstatnou plochu měst, jsou v jejich majetku a mohou být 
dobrými příklady a podporovat kvalitu života ve městech. Na druhou 
stranu tyto realizace jsou často velmi komplikované vzhledem k pří-
tomnosti technické infrastruktury, což vyvolává nutnost spolupráce 
řady profesí pro překonávání bariér. To se ukázalo i při tvorbě návrhu 
Akčního plánu Hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných 
územích, který vypracovávala CzWA pro MŽP, kdy se tým díky šíři 
problematiky skládal z 18 odborníků napříč profesemi.

Po úvodních slovech konference pokračovala 1. blokem přednášek 
s tematikou stavby měst. Doc. Ing. arch. Jakub Cigler, Jakub Cigler 
Architekti, akcentoval nutnost změny paradigmatu ve vnímání vody 

a zeleně ve městech. Na řadě příkladů ukázal, že přírodě blízké hos-
podaření se srážkovými vodami, podporující zpomalení odtoku, jeho 
rozprostření a vsak, vede k lepšímu odvodnění, lepšímu zhodnocení 
nemovitostí, lepší dopravě, lepším veřejným prostorám, lepšímu 
a bezpečnějšímu bydlení, lepší organizaci ulic i k lepšímu rozvoji 
měst. Jedná se o vzájemně propojenou síť prvků s nutností komplex-
ního řešení na úrovni budova – pozemek – blok – ulice – krajina. 
Prezentoval také konkrétní realizace z Česka i ze zahraničí (celou čtvrť 
v Moskvě) i návrhy pro revitalizaci Václavského náměstí či náměstí 
Republiky v Praze.

Ing. Radim Vítek, MSc., specialista vodohospodář v Kanceláři ar-
chitekta města Brna, nás seznámil s projekty rozvoje hospodaření se 
srážkovými vodami a modro-zelené infrastruktury v Brně. Z vyhodno-
cení funkce realizovaných objektů hospodaření se srážkovými vodami 
se zjistilo, že při změně majitele pozemku pak řada nových majitelů 
o objektech vůbec neví a neudržují je; proto není překvapením, že 
pozitivně vyšly přírodě blízké systémy s nízkými nároky na údržbu. 
Hospodaření s dešťovou vodou se dostalo i do brněnské příručky 
Principy tvorby veřejných prostranství, kde má jednu dílčí kapitolu. 
Velmi nadějně z hlediska systémové implementace hospodaření se 
srážkovými vodami vypadá územní studie Jižní čtvrť – Trnitá, která 
se bude dostavovat kvůli nádraží. Důležitými aspekty jsou zde čis-
tota vod vypouštěných do vodních toků, maximální snížení odtoku 
srážkových vod kvůli čerpání, etapizace a povinné extenzivní zelené 
střechy a přírodě blízké objekty hospodaření se srážkovými vodami. 
V rámci OPŽP vznikl projekt na využití srážkových vod ve čtyřech 
městských částech. Brno má i vlastní dotace „Zeleň střechám“ a „Na-
chytej dešťovku“. V závěru přednášky pak Ing. Vítek pod mottem „Na 
Brno dobrý, ale kam dál?“ shrnul praktické dopady a výzvy spojené 
s plánováním a zaváděním MZI na úrovni města, z nichž nejvýznam-
nější jsou organizační opatření ve městech pro podporu realizace MZI.

Dr. Ing. Mathias Kaiser, majitel firmy KaiserIngenieure v Dortmun-
du, Německo, nás přenesl do trochu jiného měřítka, oblasti Porúří, 
která je jedním z nejhustěji zalidněných a nejvíce urbanizovaných 
regionů v Evropě s více než 6 miliony obyvatel. Vzhledem k nesta-
bilnímu podloží v důsledku těžby uhlí nebylo v minulosti možno 
stavět podzemní kanalizace a odpadní vody byly odváděny povrchově 
a vypouštěny do řek Emscher a Ruhr. Dnes již k poklesům podloží 
nedochází a je možno budovat kanalizace a čistírny odpadních vod 

Konference Počítáme s vodou V se konala ve Velkém sále Novoměst-
ské radnice v Praze

Úvodní slovo Ing. P. Valdmana, ředitele SFŽP
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a také řeku Emscher a okolní krajinu revitalizovat. Pro zabránění 
degradaci revitalizované krajiny přepady z odlehčovacích komor je 
nutno snížit objemy a špičky dešťového odtoku odpojením nepro-
pustných ploch. V roce 2005 zástupci všech 17 obcí sdružených ve 
vodohospodářském svazu Emschergenossenschaft podepsali takzva-
nou Budoucí úmluvu o srážkové vodě, kde se zavazují odpojit 15 % 
nepropustných ploch během 15 let. Dr. Kaiser ukázal několik projektů, 
které v Porúří vznikly: např. využívání bývalých chladicích věží pro 
retenci dešťových vod, jezero Phönix s přístavem či revitalizaci severní 
periferie Dortmundu s aktivní účastí místních obyvatel a vznikem 
řady nezpevněných prostor s MZI, které mj. slouží i dětem, které do-
staly prostor ke hrám s vodou i příležitost k praktické výuce biologie. 
Zajímavá je motivace vlastníků soukromých pozemků k odpojování 
nepropustných ploch a realizaci opatření: je mezi ně rozdělena do-
tace, jejíž výše se vypočítá z hypotetických nákladů na vybudování 
centrální retence se stejným efektem. Navíc tito vlastníci ušetří také 
na poplatku za odvádění srážkových vod do kanalizace. Nebyla by to 
inspirace pro ČR?

Druhý blok přednášek se věnoval součinnosti profesí. Jan Eisen-
reich, Brens Europe, a.s., nazval svoji přednášku „Řízená retence 
vody v kolejové dráze — populismus, nebo realita?“ a následně nás 
přesvědčil, že realita. Ale pouze pro kolejové dráhy, které jsou tomu 
uzpůsobeny. Běžné konstrukce zelených tramvajových tratí, které 
vycházejí ze zemního substrátu a předpěstovaného trávníku, mají – 
přes často intenzivní zavlažování – problém v období delšího sucha, 
kdy i zavlažované úseky vysychají a trávník hyne. Novým řešením 
je použití jiné konstrukční vrstvy místo zeminy, a to syntetického 
recyklátu (odpadu z automobilového průmyslu), který má velkou 
schopnost zadržovat a vypařovat vodu a také tlumit hluk, a doplnit 
jej na povrchu rozchodníky nebo jinými suchomilnými rostlinami ne-
vyžadujícími četnou závlahu. Vhodnost tohoto řešení byla prokázána 
experimentálně ve srovnávacím testu s různými materiály; realizace 
se osvědčily v Ostravě a v Košicích.

Ing. Karel Kříž, Ph.D., ČVUT v Praze a Timao s.r.o., pak rozebral 
limity veřejných prostor při zapojování modro-zelené infrastruktury 
z hlediska technické (TI) a dopravní infrastruktury (DI). Palčivým pro-
blémem pro realizaci MZI, zejména stromů, jsou především ochranná 
pásma a odstupové vzdálenosti inženýrských sítí, ale i řada dalších 
funkcí uličního prostoru (dopravní, pobytová), díky nimž se zde 
pohybuje velké množství vlastníků a správců. Ing. Kříž identifikoval 
hlavní kolize, k nimž může docházet jednak mezi jednotlivými druhy 
TI (např. nekoncepční práce, nutnost dodržovat min. šířku rýhy), 
jednak mezi stromy a TI (zejména poškození sítí kořeny) a stromy 
a DI (ohrožení rozhledových poměrů, bránění zvyšování kapacity 
DI, překážky v provozu či fyzické poškození komunikace kořeny 
a vsakovanou vodou). Na závěr uvedl nutné změny pro řešení těchto 
kolizí jak z hlediska technických postupů pro eliminaci negativních 
jevů (např. katalog stromů do určitých podmínek, kořenové bariéry, 
pravidla pro rušení nebo provizorní odstranění stromů), tak i z hle-
diska úprav a provázání technických norem a legislativy. Důležitá je 
též úprava majetkoprávních vztahů (společné či sdružené trasy TI) 
a chování a zvyklostí, kdy by napomohla funkce městského inženýra 
či architekta, který by dohlížel na zakomponování MZI do územně 
plánovací dokumentace a koordinoval MZI, TI a DI. Zdůraznil též 
funkci zástupců měst a obcí, kteří by měli MZI vyžadovat.

David Hora, DiS., Treewalker, s.r.o., nám – jako specialista na 
stromy – vysvětlil, že technická opatření pro boj s klimatickou změ-
nou a tepelnými ostrovy jsou příliš drahá a že stromy mají díky své 
schopnosti stínit a ochlazovat prostředí i zadržovat vodu nezastu-
pitelnou roli (zajímavým údajem je, že ¼ ekosystémových služeb 
poskytovaných stromy je spojena s bioretencí). Hodnota zelené in-
frastruktury s časem narůstá, rozhodující je však její funkčnost, která 
je u stromů podmíněná velikostí a kondicí (strom ve městě, který se 
dožívá průměrně jen 15–20 let, má ještě nízkou ekologickou funkci). 
Dále D. Hora nastínil cesty k dosažení benefitů poskytovaných MZI, 
kterými je kombinace správných managementových opatření, která 
lze aplikovat okamžitě (např. zpřístupnění ZI pro vodu, zvýšení 
propustnosti zhutněných ploch ZI či změna krytu – druhu vegetace 
nebo typů povrchů), komplexních opatření s aktivní kombinací 
různých prvků MZI (průlehy, výsadbové pásy, zelené střechy atd.) 
a systémových opatření na podporu MZI v kontextu sídelního útva-
ru, kdy jsou definovány strategické cíle města. Nástroji mohou být 
Městské standardy a indexy pro kvantifikaci ekosystémových služeb 
poskytovaných MZI.

Dr. Ing. Mathias Kaiser při přednášce o Porúří

Marianne Skov hovoří o plánování zaměřeném na odolnost vůči 
rizikům

Panelová diskuse (zleva Zuzana Štemberová, Jana Řadová, Radim 
Vítek, David Hora, Jakub Cigler a Karel Kříž)
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Ve třetím bloku přednášek se témata dotýkala odolnosti měst. Mgr. 
Jana Řadová z Ústavu informatiky Akademie věd ČR nás seznámila 
s modelováním tepelného komfortu ve městech na úrovni čtvrtí. Složité 
3D modely integrující informace o stěnách, střechách, výšce budov či 
vegetaci je možno použít pro urbanistické studie s cílem zjistit vliv 
materiálů či uspořádání objektů na pocitovou teplotu. Věděli jste např., 
že bílé vápencové kostky na chodnících jsou nejhorším materiálem 
z hlediska teplot? Problematika uličního prostoru je komplexnější, než 
jsme si mnohdy mysleli. Změny totiž často mají protichůdné působení 
– co zlepší pocitovou teplotu, nemusí zlepšit jiné veličiny. Příkladem 
je husté stromořadí v ulici, kdy je sice snížena teplota, avšak zvýšeny 
koncentrace emisních látek z dopravy v důsledku zhoršeného provětrá-
vání ulice. Pro návrh adaptačních opatření na změnu klimatu je proto 
nezbytná multioborová diskuse a spolupráce. Je rovněž nutno zaměřit 
se na příčinu problému (např. příliš hustá doprava).

Druhým zahraničním hostem konference byla Marianne Skov, 
specialistka na povodňová rizika z firmy Rambøll z dánské Kodaně. 
Popsala proces plánování zaměřeného na odolnost vůči rizikům. Po 
stanovení rizika se iterativně plánují a navrhují opatření, zjišťuje jejich 
efekt a vyhodnocují náklady a přínosy. Důležité je správně vystavět 
business case (vztah mezi přínosy projektu a jeho cílem, posouzení 
smysluplnosti a návratnosti projektu). Multifunkční řešení (např. 
dešťové hřiště, které slouží i pro dočasnou retenci vody) mají nejen 
přínos pro snížení rizika zaplavení a s ním spojených škod, ale i při-
danou hodnotu (rekreační a estetická hodnota, stimulace sociálního 
prostředí atd.). Tento postup byl použit v řadě mezinárodní projektů 
i v Kodani při studii odolnosti vůči přívalovým dešťům v rámci Plánu 
pro zvládání přívalových dešťů. První tzv. povodňová ulice v Kodani 
– Náměstí Svaté Anny (Sankt Annæ Plads) – obdržela i ocenění. Toto 
náměstí je nejnižším místem území v blízkosti přístavu a bylo často 
zaplavováno přívalovými dešti. Velké škody způsobila zejména průtrž 
mračen 2. června 2011. Navíc se jednalo o místo poměrně nevlídné, 
s mnoha ploty a zaparkovanými auty. Městský úřad Kodaň se tedy 
rozhodl toto náměstí využít jak pro protipovodňovou ochranu oblasti, 
tak proměnit jeho vzhled. Střední část náměstí byla pomocí několika 
nenápadných stupňů snížena, takže tvoří retenční prostor o objemu 
400 m3 (pro zachycení objemu stoletého deště); srážkové vody jsou 
pak odváděny tunelem do přístavu. Úprava náměstí znamená jeho 
velké oživení – byl vytvořen prostor pro odpočinek, procházky a je 
zde méně automobilového provozu, jak jsme sami mohli vidět během 
exkurze v rámci projektu Počítáme s vodou v r. 2018.

Posledním přednášejícím byl Mgr. Martin Ander, Ph.D., z Nadace 
Partnerství. Představil soutěž Adapterra Awards, která si klade za cíl 
vyzdvihnout a ocenit kvalitní projekty realizace adaptačních opatření 
na změnu klimatu v českých městech i krajině, a vytvořit tak databázi 
dobrých příkladů. Jedním z finalistů letošního ročníku v kategorii 
Zastavěná území byl i park pod Plachtami v Brně–Novém Lískovci. 
Jedná se o hustě zastavěné svažité území, kde na sídlišti Kamenný 
vrch žije přes 11 000 obyvatel, a plánuje se jeho další rozvoj. Místní 
radnice zde vybudovala jezírko dotované dešťovou vodou ze střech 
okolních panelových domů, které zpomaluje odtok, pomáhá zvlhčovat 
mikroklima a vytváří v hustě urbanizované oblasti místo pro přírodu 
i odpočinek místních obyvatel. Do celého projektu byla od počátku 
zapojena veřejnost. Tato průběžná komunikace s občany se ukázala 
velmi nutnou pro úspěch celého projektu. Smysl celého systému 
hospodaření se srážkovými vodami vysvětlují informační tabule. 

Radnice řeší decentralizované nakládání s dešťovými vodami i dalšími 
drobnými objekty pro vsakování vody, průlehy, protierozními úprava-
mi, zelenými střechami či změnami v managementu zelených ploch, 
takže se postupně vytváří celek, který nahradí původně zamýšlenou 
obří centrální betonovou retenční nádrž. 

Konference byla zakončena panelovou diskusí na téma Klíčové 
momenty při revitalizaci veřejných prostor se zapojením modro-ze-
lené infrastruktury. Diskuse se zúčastnili doc. Ing. arch. Jakub Cigler 
(Jakub Cigler Architekti), Ing. Radim Vítek, MSc. (Kancelář architekta 
města Brna), Ing. Karel Kříž, Ph.D. (ČVUT v Praze a Timao, s.r.o.), 
David Hora, DiS. (Treewalker, s.r.o.), Mgr. Jana Řadová (Ústav infor-
matiky, Akademie věd ČR) a Ing. Zuzana Štemberová (Terra Florida, 
v.o.s.) a moderoval ji Ing. Vojtěch Bareš, PhD., z ČVUT. 

Moderátor zahájil diskusi parafrází na motto Ing. Vítka: „Na Čes-
kou republiku dobrý, ale kam dál?“ Diskutující se shodli, že MZI je 
součástí městského odvodnění, avšak města nejsou připravena MZI 
řešit a přijmout roli aktivního leadera a koordinátora. Je nutno změnit 
hierarchie („na prvním místě není internet, ale strom“). Ke změně pří-
stupu k vodě je zapotřebí složité věci prezentovat jednoduše a zejména 
jednoduše definovat cíle s konkrétním časovým horizontem, které 
umožňují podnikat konkrétní kroky. Takovým cílem může být např. 
snížení teploty, které je rychle vidět a lze jej dobře měřit.

Následně se diskutovalo, které profese jsou v přístupu k MZI konzer-
vativní. Je to do značné míry záležitostí nikoliv profesí, ale osobního 
vzdělávání. Je stále málo odborníků, kteří vnímají meziooborové 
průniky. Nejúčinnější je přivést různé profese na jedno pracoviště 
a podnítit interní diskusi. Klíčovou roli by mohli sehrát krajinářští 
architekti, protože estetika řešení napomáhá prodat ho veřejnosti. 
Na otázku, zda je veřejnost ochotna se kvůli MZI něčeho vzdát, však 
zazněly spíše skeptické odpovědi (např. parkování je priorita). Je proto 
zapotřebí ukázat výhody MZI, avšak primární roli hrají požadavky 
a přístupy města (např. regulativy). Problematické může být přebírání 
prvků MZI do správy.

Marianne Skov pak chtěla, aby diskutující vyjmenovali největší 
překážky zavádění MZI. Padaly názory, že jimi jsou zaběhlé chování, 
obavy před změnami, pohodlnost, nedostatky v legislativě, chybějící 
osobní zodpovědnost a ochota nést riziko, nepružnost měst a jejich 
organizací, nedostatek odborníků či chybějící zakotvení krajinného 
plánování. Na její další dotaz, jak zapojujete veřejnost, vyšlo najevo, že 
veřejné projednávání se naše společnost musí teprve naučit, protože 
kritika je často nekonstruktivní a negativní občané překřičí mlčící 
většinu, což je kontraproduktivní vůči kvalitě projektů.

Na závěr doc. Stránský shrnul nejdůležitější myšlenky z konference 
a vyjádřil naději, že přednášející svým nadšením pro obor snad nakazí 
i ostatní.

Poděkování: Článek vznikl díky projektu Počítáme s vodou

doc. Dr. Ing. Ivana Kabelková
odborná garantka projektu POČÍTÁME S VODOU

ČVUT v Praze
Fakulta stavební

Thákurova 7
166 29 Praha 6

ivana.kabelkova@cvut.cz

Mladá voda břehy mele 2020
Připravte se! 17.–18. června 2020 chystají mladí odborníci z YWP CZ 
pokračování konference Mladá voda břehy mele. Jedná se o druhý 
ročník, který bude volným pokračováním stejnojmenné konference 
uskutečněné v roce 2018. Cílem konference je předávání informací, 
získávání praktických zkušeností a networking mezi studenty a začí-
najícími i zkušenými odbornými pracovníky v oblasti vody a vodního 
hospodářství. Účastníci budou mít možnost se v rámci konference se-
známit s aktuálními trendy v oboru, s výsledky výzkumu svých kolegů 
z oboru a v neposlední řadě také navázat kontakty s lidmi zájmového 
oboru, jak z pole akademického či vědeckého, tak soukromého. 

Tematicky se konference opět snaží pokrýt oblast vodního hospodář-
ství od tématu hodnoty vody, od pitné vody k čištění vod odpadních, 
přes hydroanalytiku po modelování a krajinné inženýrství. Příspěvky 
jsou přijímány do plenární i posterové sekce. Svůj příspěvek můžete 
přihlásit zasláním abstraktu příspěvku (max. ½ strany A4) na adresu 

info@ywp.cz společně s informací o zvoleném typu prezentace do 
31. 3. 2020. Příspěvky budou publikovány v elektronickém recenzo-
vaném sborníku konference s vlastním ISBN. Více informací, včetně 
1. cirkuláře, naleznete na webu www.czwa.cz v sekci kalendář akcí, 
nebo na webu https://www.facebook.com/YWPcz/. U toho nesmíte 
chybět! Těšíme se na Vás!

Šárka Doležalová
sHribova@seznam.cz

https://www.pocitamesvodou.cz/exkurze-2-2/
https://www.pocitamesvodou.cz/
mailto:info@ywp.cz
http://www.czwa.cz
https://www.facebook.com/YWPcz/
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Konference Vodárenská biologie 2020 
v Praze

Ve dnech 5. až 6. února 2020 se v konferenčním sále Interhotelu 
Olympik v Praze 8 konala mezinárodní konference VODÁRENSKÁ 
BIOLOGIE 2020 (36. ročník). Odborné střetnutí pořádaly následující 
organizace: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vodní zdro-
je Ekomonitor spol. s r.o., Česká limnologická společnost a Výskumný 
ústav vodného hospodárstva. Mediálními partnery konference byly 
Bioanalytika CZ, Vodní hospodářství, Vodohospodársky spravodajca 
a Vodovod.info. 

Bylo předneseno celkem 40 odborných prezentací, včetně krátkých 
sdělení, týkajících se vystavovaných posterů a firemních prezentací 
(ČADERSKý-ENVITEK, spol. s r.o., WATER TECHNOLOGY s.r.o., 
HELAGO, s.r.o., Carl Zeiss, s.r.o., LAqUA, MERCI). Konference se 
zúčastnilo cca 160 účastníků včetně zástupců prezentujících firem 
a vystavovatelů. 

V následujícím textu jsou v krátkém přehledu uvedeni autoři pří-
spěvků, názvy příspěvků a jejich stručný obsah (upravená stručná 
anotace z publikovaných příspěvků ve sborníku). Další informace lze 
získat na internetové adrese www.ekomonitor.cz/seminare/2020-02-05-
-vodarenska-biologie-2020#hlavni.

L. Fremrová (Sweco Hydroprojekt a.s.) – Nové normy. Referát 
informoval o vybraných normách z oboru analýzy vod a půd, 
vodárenství a inženýrství odpadních vod, které byly zpracovány 
v roce 2019. V roce 2019 pokračovalo zavádění evropských a me-
zinárodních norem do soustavy ČSN překladem. Byly zpracovány 
například dále uvedené normy: ČSN EN ISO 7027-2 (75 7343) Kva-
lita vod – Stanovení zákalu – Část 2: Semikvantitativní metody pro 
hodnocení průhlednosti vod; ČSN EN 17136 (75 7704) Návod pro 
terénní a laboratorní postupy pro kvantitativní analýzu a identifikaci 
makrozoobentosu z vnitrozemských povrchových vod; ČSN EN ISO 
10634 (75 7776) Kvalita vod – Pokyny pro přípravu a zpracování ve 
vodě těžko rozpustných organických látek pro následující hodno-
cení jejich biologické rozložitelnosti ve vodním prostředí; Změna 
A1 normy ČSN EN ISO 11348-1 (75 7734) Kvalita vod – Stanovení 
inhibičního vlivu vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri 
(Zkouška na luminiscenčních bakteriích) – Část 1: Metoda s čerstvě 
připravenými bakteriemi; Změna A1 normy ČSN EN ISO 11348-2 
(75 7734) Kvalita vod – Stanovení inhibičního vlivu vzorků vod na 
světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteri-
ích) – Část 2: Metoda se sušenými bakteriemi; Změna A1 normy ČSN 
EN ISO 11348-3 (75 7734) Kvalita vod – Stanovení inhibičního vlivu 
vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminis-
cenčních bakteriích) – Část 3: Metoda s lyofilizovanými bakteriemi; 
ČSN EN 17215 (75 5900) Chemické výrobky používané pro úpravu 
vody určené k lidské spotřebě – Koagulační činidla na bázi železa – 
Analytické metody; ČSN ISO 15799 (83 6133) Kvalita půdy – Návod 
pro ekotoxikologickou charakterizaci půd a půdních materiálů; ČSN 
75 7340 Kvalita vod – Metody orientační senzorické analýzy; ČSN 
75 5401 Navrhování vodovodního potrubí; ČSN 75 6406 Nakládání 
s odpadními vodami ze zdravotnických zařízení (ZZ) vypouštěnými 
do stokové sítě pro veřejnou potřebu.

P. Pumann (SZÚ Praha) – Jak se odrazila revidovaná ČSN 75 7713 
(2015) ve výsledcích stanovení abiosestonu. V příspěvku je ukázáno, 
jak se revize metodické normy ČSN 75 7713 z prosince 2015 a sní-
žení limitní hodnoty z 10 % na 5 % v novele vyhlášky č. 252/2004 
Sb. z dubna 2018 promítly do výsledků stanovení abiosestonu 
v provozních laboratořích. V rámci programů zkoušení způsobilosti 
pořádaných Státním zdravotním ústavem před revizí ČSN 75 7713 
byly výsledky dvou kol ze čtyř značně nadhodnoceny. V těchto ko-
lech vzorky obsahovaly větší množství malých částic. U podobných 
vzorků v dalších čtyřech kolech programu pořádaných po revizi 
normy k tak významnému nadhodnocení již nedocházelo. Výsledky 
rutinních kontrol pitné vody (uložené v databázi IS PiVo) v době 
platnosti původní metodické normy byly statisticky významně vyšší 
než výsledky po revizi.

D. Baudišová, P. Pumann a V. Jakubů (SZÚ Praha) – Stanovení 
koliformních bakterií na CCA agaru (identifikace, význam, limi-
ty). Předmětem příspěvku je diskuse významu nálezů koliformních 
bakterií zachycených na Chromocult Coliformen agaru (dále CCA) 
z pitných dezinfikovaných vod. CCA je velice citlivé médium, které 
by mělo zachytit i bakteriální buňky poškozené dezinfekčními činidly. 

Koliformní bakterie jsou zde detekovány na základě aktivity enzy-
mu β-D-galaktosidázy. Bylo izolováno a identifikováno 136 kmenů 
„coliform like“ bakterií (nevykazujících aktivitu β-D-glukuronidázy, 
typickou pro stanovení E. coli), které byly druhově určeny pomocí 
metody MALDI TOF. Kromě záchytu širokého spektra bakterií z čeledi 
Enterobacteriaceae se vyskytly i falešně pozitivní výsledky (především 
zástupci rodů Staphylococcus či Bacillus).

P. Vašíčková, M. Šereš, J. Hrdý, P. Innemanová, P. Králík a I. Slaná 
(Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Dekonta, a.s.) – Výskyt 
významných virů způsobujících alimentární infekce v povrchových 
i pitných vodách ČR. Množství virových onemocnění, která mají epi-
demiologickou souvislost s vodou či potravinami, má v poslední době 
vzrůstající charakter. Vodní zdroje jsou často kontaminovány patogen-
ními virovými agens a mohou tak sloužit jako vhodné vehikulum pro 
jejich šíření. K takovémuto šíření dochází i přes četná opatření, která 
jsou v současné době cílena zejména na zamezení bakteriálních kon-
taminací. Jejich částečná nefunkčnost je dána odlišnými vlastnostmi 
bakterií a virů. Cílem referátu je seznámit posluchače nejen s výsledky 
analýz povrchových i podzemních vod na přítomnost vybraných viro-
vých agens (humánní noroviry, adenoviry, virus hepatitidy A či virus 
hepatitidy E), ale také s molekulárně epidemiologickými studiemi 
právě v souvislosti s vodními zdroji v ČR.

B. Kubíčková (RECETOX) – Přírodní toxiny v sladkovodním pro-
středí – výskyt, osud a vlivy na zdraví. Přístup k čisté pitné vodě je 
základem pro prosperující zdraví. Globální změna klimatu je spojena 
s prodlouženými a intenzivními periodami tepla v létě a zvyšující se 
eutrofizací vod. Důsledkem je omezená dostupnost čisté vody, pře-
devším v letním období. Chemické znečištění povrchových vod se 
řeší na legislativní úrovni, avšak přírodní toxiny touto cestou nejsou 
regulovány. Legislativně podchyceny jsou pouze sinicové květy, které 
mohou produkovat toxiny. I rostliny ale mohou produkovat a uvolňo-
vat toxické látky, které se dostávají do povrchových vod buď přímým 
výluhem, nebo prosakují z polí a luk. Toxiny při tom vykazují jak 
vysokou rozmanitost chemických struktur, tak i biologických účinků: 
od zánětlivých účinků přes hepatotoxicitu ke karcinogenním látkám. 
Navíc přírodní toxiny mohou i mnohonásobně přesahovat nebezpeč-
nost pesticidů. Na rozdíl od pesticidů a jiných agrochemikálií se jejich 
výskyt a hladiny v životním prostředí dosud nemonitorují a člověk jim 
je vystaven nevědomě. Této problematice se věnuje evropský projekt 
„NaToxAq“ (www.natoxaq.eu). 

B. Maršálek, E. Maršálková a J. Vostřel (BÚ AVČR, v.v.i. Brno, 
Aquax s.r.o.) – Přírodě blízká opatření pro stabilizaci vody nádrže 
Rosnička. Rybník Rosnička je u Svitav, cca 2 km pod pramenem 
řeky Svitavy. Dlouhodobě neošetřené sedimenty a trvalý přísun živin 
z obce Javorník vedly v posledních desetiletích k masovému rozvoji 
sinic a tvorbě dalších organických sedimentů. To vedlo v srpnu 2018 
ke kolapsu nádrže, kde díky kyslíkovému deficitu byla do kafilerie od-
vezena celá rybí obsádka. Opatření, která byla aplikována v roce 2019, 
směřují k nastavení přírodní rovnováhy nádrže v rámci minimální 
finanční náročnosti, zahrnují plovoucí ostrovy (na přítoku osázené 
s cílem zadržení živin a suspendovaných částic, dále plovoucí ostrovy 
instalované v oblasti zdrojů inokula sinic osázeny s cílem produkce 
alelopatických látek), dále byly instalovány sorpční pásy na přítoku 
Svitavy (sorpce živin a zadržení suspendovaných částic), aerační 
zařízení na odtokové oblasti s nejvyšší hloubkou. V letní sezoně byly 
2× aplikovány probiotické bakterie (PROFI BAKTERIE). Voda byla 
v roce 2019 křišťálově čistá s průhledností na dno. Vegetační sorpční 
pásy, plovoucí ostrovy nebo aplikace probiotik představují nový 
směr podpory přirozené rovnováhy vodních ekosystémů směřující 
ke stabilizaci kyslíkového a živinového režimu malých rybníků s mi-
nimálními finančními nároky. 

L. Barešová, J. Duras, J. Borovec a A. Metelková (Povodí Vltavy, 
s.p., BÚ AVČR, v.v.i. České Budějovice) – Hodnocení ekologického 
potenciálu vodních nádrží v povodí Vltavy pro třetí plány dílčích 
povodí. Příspěvek se zaměřuje na proces prosazování cílů evropské 
Rámcové směrnice o vodách. Navazuje na příspěvek dr. Borovce 
z roku 2014 o metodice hodnocení ekologického potenciálu silně 
ovlivněných a umělých vodních útvarů kategorie jezero, na vlastní 
příspěvek z roku 2017 o výsledcích metod hodnocení ekologické-
ho stavu a potenciálu a také na příspěvky dr. Durase (2015, 2017) 
o problematických aspektech metodik hodnocení ekologického stavu 
a potenciálu. Tento aktuální příspěvek se zabývá další etapou hodno-
cení, tentokrát pouze vodních nádrží, tj. hodnocením ekologického 
potenciálu. Porovnává výsledky z období hodnocení 2010 až 2012, 
2013 až 2015 a 2016 až 2018 a shrnuje příčiny nedosažení dobrého 
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potenciálu. Příspěvek také informuje o dostupných studiích a výzku-
mech provedených v povodí nádrží a o využití jejich výsledků při 
plánování opatření pro dosažení dobrého ekologického potenciálu.

I. Beděrková, P. Pumann, F. Kothan a L. Barešová (MŽP Odbor 
ochrany vod, SZÚ Praha, Povodí Vltavy, s.p.) – Vliv odbahnění ná-
drží na jakost koupacích vod. Cílem příspěvku bylo zhodnotit efekt 
opatření v podobě odbahnění nádrží pro zlepšení jakosti koupacích 
vod – zda a jakým způsobem se projevilo na ukazatelích sledovaných 
hygienickou službou v rámci pravidelného monitoringu pro potřeby 
hodnocení koupacích vod dle evropské legislativy a pro potřeby vy-
hlášky č. 238/2011 Sb. Odbahnění patří k opatřením, u nichž se dá 
očekávat okamžitý pozitivní efekt zejména u chlorofylu-a a množství 
sinic, méně již u mikrobiálních ukazatelů. Příspěvek porovnává vý-
sledky monitoringu z let před a po provedení odbahnění na příkladech 
vodních nádrží, kde bylo opatření přijaté před dostatečně dlouhým 
časovým obdobím pro posouzení délky trvání jeho pozitivního vlivu.

H. Mlejnková, L. Jašíková, T. Fojtík, M. Makovcová, E. Juranová 
a P. Pumann (VÚV TGM v.v.i., SZÚ Praha) – Možnosti vodní rekre-
ace na území hlavního města Prahy. V rámci projektu „Praha – Pól 
růstu II: Možnosti vodní rekreace na území hlavního města Prahy 
(od historie po současnost)“ byl v letech 2018 a 2019 prováděn prů-
zkum potenciálních možností rozšíření míst ke koupání a rekreace 
u vody na území Prahy. Z cca 150 nalezených míst bylo vybráno 
57, na nichž byla monitorována jakost vody a hodnocen jejich stav 
a potenciál. Pro posouzení jakosti vody těchto lokalit bylo, alterna-
tivně k Vyhlášce č. 238/2011 Sb., navrženo „orientační posouzení 
aktuálního stavu přírodních koupališť“. Výsledky jsou prezentovány 
formou webové mapové prohlížečky, umístěné na www.dibavod.cz/
vodni-rekreace-praha, v níž jsou popsány a lokalizovány všechny 
koupací možnosti v Praze, včetně provozovaných koupališť a bazénů 
s odkazy na aktuální webové stránky. Charakteristiky sledovaných 
lokalit obsahují informace z monitoringu jakosti vody z let 2018–2019 
a vizuální hodnocení jejich stavu. V průběhu řešení byla nalezena 
velmi zajímavá, a přitom málo známá místa, s dobrou kvalitou vody, 
která by se mohla po nenáročných úpravách, které brání kompletnímu 
využívání jejich rekreačního potenciálu, stát vítanými alternativami 
oficiálních koupacích míst a koupališť v Praze.

F. Kothan, L. Bendakovská, P. Pumann, T. Pouzarová, D. Baudišová, 
V. Maťašovská a T. Fojtík (SZÚ Praha, VÚV TGM v.v.i.) – Vliv pozice 
odběrového místa na hodnocení kvality koupací vody. V příspěvku 
je na výsledcích z 12 nádrží ze sezony 2019 ukázána prostorová pro-
měnlivost výskytu fytoplanktonu. Nádrže byly vzorkovány většinou 
čtyřikrát za sezonu na třech až pěti různých místech v blízkosti břehu. 
Největší rozdíly mezi místy odběru v rámci jednotlivých odběrových 
dní byly zaznamenány v době výskytu příhladinového vodního květu, 
ve kterém převládaly koloniální sinice (Microcystis, Woronichinia). 
Velké rozdíly byly pozorovatelné také v případě vysokého výskytu ak-
tivně se pohybujících bičíkovců (především obrněnek rodu Ceratium). 

B. Havelková, D. Hlávková, V. Seidlová a M. Beklová (Veterinární 
a farmaceutická univerzita Brno) – Triazinové pesticidy v Amatér-
ské jeskyni, CHKO Moravský kras. Cílem této studie bylo stanovit 
triazinové pesticidy a jejich metabolity ve skapové vodě Amatérské 
jeskyně (Moravský kras, Česká republika). Ekotoxikologické testy byly 
použity k posouzení rizika vybraných herbicidů (tj. atrazinu a terbu-
tylazinu) a jejich metabolitů (atrazin-desethyl, atrazin-desisopropyl, 
terbuthylazin-desethyl) ve skapové vodě pomocí biotestů s vybranými 
bioindikátory. Testy byly provedeny na organismech představujících 
všechny trofické úrovně vodního ekosystému: jako producent plan-
ktonní sladkovodní řasa Pseudokirchneriella subcapitata, makrofyt 
rostlina okřehek Lemna minor, konzument planktonní korýš Daphnia 
magna a destruent luminiscenční bakterie Vibrio fischeri. Účinky 
herbicidů na zástupce edafonu byly hodnoceny na základě inhibice 
reprodukce roupic Enchytraeus crypticus. Triaziny a jejich metabolity 
byly analyzovány ve skapové vodě Amatérské jeskyně, která byla ode-
brána na místě pod zemědělskou půdou. Vzorky skapové vody byly 
vyšetřeny na 350 látek. Bylo identifikováno šest pesticidů nad limi-
tem stanovitelnosti; všechny tyto látky patří do skupiny triazinových 
pesticidů. Provedené experimenty neprokázaly žádné známky akutní 
toxicity skapové vody. Nelze však vyloučit akumulaci v životním pro-
středí a chronickou toxicitu. Ekotoxicita vybraných herbicidů a jejich 
metabolitů se významně lišila v závislosti na testovaném organismu 
a podmínkách testování.

T. Pacholská, P. Šmejkalová a Z. Nováková (VŠCHT FTOP ÚTVP 
Praha) – Odstraňovanie pesticídnych látok z pitnej vody pomocou 
pokročilých oxidačných procesov. Úpravňa vody Studená voda 

(Pardubický kraj) v súčasnej dobe nedisponuje technológiou, ktorá by 
bola schopná odstrániť pesticídne látky a ich metabolity vyskytujúce 
sa v nadlimitných koncentráciách na vodovode Holice. Jedná sa pre-
dovšetkým o metabolity acetochlór ESA a alachlór ESA. Cieľom tejto 
práce bolo navrhnúť technológiu, ktorá bude účinná v odstraňovaní 
sledovaných mikropolutantov. Bol porovnávaný účinok ozonizácie 
a pokročilých oxidačných procesov (AOPs) s následnou sorpciou 
na granulovanom aktívnom uhlí (GAU). Bolo testovaných sedem 
druhov GAU, vhodná doba kontaktu aktívneho uhlia so surovou 
vodou, rôzne dávky ozónu a z AOPs sa overoval účinok kombinácie 
ozónu s peroxidom vodíka (O3/H2O2) a ozónu s UV žiarením (O3/UV). 
Z pohľadu zaručeného dosiahnutia legislatívnych požiadaviek s mini-
málnymi nákladmi je odporúčaná kombinácia O3+UV/GAU s dávkou 
ozónu 0,46 mg/l a expozícii UV žiareniu s výkonom lampy 25 W, 
400 J/m2 s následnou sorpciou na GAU Filtrasorb 400 s dobou kontaktu 
15 minút, ktorej v kontinuálnom provoze odpovedá cca 20 minút. 
Touto kombináciou sa dosiahne viac než 90 % účinnosť odstránenia 
sledovaných metabolitov pesticídnych látok.

T. Munzar, T. Brabenec a P. Hrušková (ENVI-PUR., s.r.o.) – Mecha-
nická dezinfekce vody prostřednictvím keramické membránové 
filtrace. Významným technologickým procesem při úpravě vody je 
hygienické zabezpečení, které zaručuje hygienickou nezávadnost 
dodávané vody. Hygienizace se však neprovádí pouze při výrobě 
pitné vody, ale i u vod užitkových a provozních. Tento příspěvek je 
zaměřen na mechanickou dezinfekci vody prostřednictvím keramické 
membránové filtrace AMAYA a obsahuje výsledky z několika lokalit 
úpraven vod a čistíren odpadních vod.

A. Zemplényi (WATER TECHNOLOGY, s.r.o.) – Riešenie biolo-
gického znečistenia vnútorných rozvodov pitnej vody pomocou 
polymérnej dezinfekcie a ionizácie striebra a medi ako garanto-
vaná eliminácie legionel bez použitia chlóru. Problematika legionel 
v rozvode pitnej vody je skutočne obsiahla téma. Cieľom príspevku 
je priblíženie aktuálneho stavu vnímania problematiky na lokálnom 
trhu, spôsob riešenia a zaužívané praktiky pre jej kontrolu v zahrani-
čí. Príspevok porovnáva aktuálne riešenie a predstavuje udržateľný 
spôsob ochrany vnútorných rozvodov vody bez mikrobiologickej 
kontaminácie pomocou bezchlórových prípravkov a správnym ria-
dením systému. 

K. Keprtová (CENIA) – EDTA – její výskyt a osud ve vodním 
prostředí. EDTA je jedním z nejpoužívanějších chelatačních činidel 
a pro své výhodné vlastnosti je používána v kosmetice, drogerii, 
zemědělství i potravinářství. Patří však také mezi látky, pro které je 
stanovena norma environmentální kvality a je předmětem přezkou-
mání týkajícího se její případné identifikace jako prioritní látky nebo 
prioritní nebezpečné látky v rámcové směrnici o vodě. Přesto, že se 
jedná o látku s obtížnou biologickou rozložitelností, je její použití 
plošné a její koncentrace překračují normu environmentální kvality 
na většině sledovaných profilů.

D. Baudišová, J. Dobiáš, K. Kolář, N. Lapšanská a P. Vlachová (SZÚ 
Praha, Povodí Vltavy, s.p., PVK, a.s.) – Periodický výskyt zvýšeného 
mikrobiálního oživení ve vodárenské nádrži Švihov na řece Že-
livce. Předmětem příspěvku byla prezentace periodického zvýšení 
počtů organotrofních bakterií (detekovaných především na médiích 
používaných ke stanovení koliformních bakterií) ve vodárenské nádrži 
Švihov na řece Želivce. Toto zvýšení bylo letos patrné od roku 2016 
již potřetí, vždy v podzimním období (začíná v srpnu až září přísluš-
ného roku a trvá obvykle 1 až 2 měsíce). Příčiny tohoto jevu mohou 
souviset s počátkem míchání vody v nádrži a/nebo s koncem vege-
tační sezony spojeným s úbytkem makrofyt a fytoplanktonu a méně 
pravděpodobně se zemědělskou činností či hydrologickou situací. 
Při detailním stanovení bakteriálního společenstva vyšlo najevo, že 
se jedná především o bakterie rodů Aeromonas a Enterobacter. Tyto 
kmeny se ve vodním prostředí běžně vyskytují a ve vhodných pod-
mínkách se v něm mohou i množit, nemusejí tedy mít fekální původ 
a nejsou primárně patogenní. 

D. Fiala, A. Kólová, P. Rosendorf, L. Smetanová, L. Stejskalová 
a M. Váňa (VÚV TGM, v.v.i. Praha) – Emise a imise produkce nutri-
entů z bodových zdrojů znečištění v povodí VN Švihov. Pro bilanční 
model produkce a transportu farmak povodím VN Švihov je stěžejní 
charakterizovat typickou obec a typický vodní tok. Pro přiblížení se 
k této úrovni se používá jako proxy parametr často a mnohem levněji 
analyzované živiny, resp. výpočet emisí N a P, včetně sledování jejich 
dalšího osudu v povodí. Poznatky získané na tomto poli lze s výho-
dou přímo použít při řešení problémů s eutrofizací vod. V příspěvku 
je popsán zejména úspěšný způsob podstatně zpřesňující bilanci 

http://www.dibavod.cz/vodni-rekreace-praha
http://www.dibavod.cz/vodni-rekreace-praha
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malých zdrojů charakteristických výraznou variabilitou odnosu za 
rozdílných hydrologických a meteorologických okolností. Dále jsou 
zevrubně popsány základní retenční parametry malých toků pro jed-
notlivé živiny a na příkladu dvou typických obcí i detailní průběhy 
koncentrací během 24hodinových period přímo pod výustí kanalizace 
a po několika stech metrech toku.

D. Leontovyčová a M. Ackermanová (ČHMÚ) – Bioakumulační 
monitoring povrchových vod v roce 2018. V roce 2018 proběhlo pra-
videlné sledování kontaminace vodních organizmů škodlivými látka-
mi na 21 většinou závěrových profilech hlavních řek České republiky. 
Hodnocení kontaminace polutantů bylo provedeno na rybách, rybím 
plůdku a bentických organismech (bentos) pro vybrané ukazatele, 
které jsou zařazeny mezi prioritní nebezpečné látky v oblasti vodní 
politiky EU. Zjištěné hodnoty byly porovnány (pokud je stanovena) 
s normou environmentální kvality (NEK). Koncentrace jsou uváděny 
na mokrou váhu. 

B. Kotvasová, Z. Sirotná, A. Gičová a A. Gažiová (ÚVZ SR, 
FZaSP TU) – Surveillance legionelóz vo verejnom zdravotníctve 
Slovenskej republiky. Legionely sú potenciálne patogénne baktérie, 
ktoré môžu predstavovať vážne zdravotné riziko, pričom zdravotne 
najzávažnejšia je Legionella pneumophila sérotyp 1. Ochorenie 
vzniká inhaláciou a aspiráciou kontaminovanej vody alebo vodného 
aerosólu. Bez cielenej liečby môže ochorenie u pacientov s rizikovými 
faktormi viesť k život ohrozujúcim stavom a k smrti. Počty hlásených 
prípadov legionelóz do európskeho systému povinne hlásených 
infekčných chorôb (The European Surveillance System, TESSy) 
sú v jednotlivých krajinách Európskej únie značne rozdielne a sú 
odrazom kvality národného dohľadu nad týmto rizikovým faktorom. 
Podľa hlásení je evidentný kontinuálny vzrast legionelóz od roku 2011. 
V Slovenskej republike bol v roku 2018 zaznamenaný až viac ako troj-
násobný vzostup hlásených legionelóz oproti roku 2017. Vzhľadom 
na závažnosť problematiky bola do programov a projektov verejného 
zdravotníctva prijatá úloha, ktorá je zameraná na monitoring osídle-
nia vybraných distribučných systémov vôd, vrátane nemocničných 
zariadení na Slovensku legionelami.

M. Umrian, M. Kaniková, A. Gažiová a M. Sojka (ÚVZ, Regionál-
ny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne, Vysoká škola 
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Trnavská univerzita) – 
Poten cionálne patogény izolované z vodného prostredia. Voda je 
súčasťou životného prostredia, rastlinných a živočíšnych ekosystémov. 
Využíva sa ako zdroj pitnej vody, plní funkciu pri zabezpečovaní 
osobnej a verejnej hygieny človeka a využíva sa na rekreačné účely. 
Problémy s kvalitou vody sú v súčasnosti závažnejšie najmä kvôli 
bezohľadnému využívaniu vodných zdrojov, plytvaniu a znečisťo-
vaniu. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v rámci 
programov a projektov verejného zdravotníctva monitoruje kvalitu 
vody ako pitnej, tak aj rekreačnej. Patogénne mikroorganizmy izolo-
vané zo vzoriek rôznych typov vôd boli kultivované a identifikované 
nad rámec legislatívnych požiadaviek v akreditovaných laboratóriách 
úradov verejného zdravotníctva – v Národnom referenčnom centre pre 
mikrobiológiu životného prostredia na Úrade verejného zdravotníc-
tva SR v Bratislave (ďalej len „ÚVZ SR“) a v Národnom referenčnom 
centre pre Vibrionaceae na Regionálnom úrade verejného zdravot-
níctva so sídlom v Komárne. Na základe získaných výsledkov možno 
konštatovať, že by bolo vhodné rozšíriť mikrobiologickú analýzu vôd 
o  bližšiu identifikáciu a špecifikáciu mikroorganizmov vzhľadom na 
ich význam pre zdravie obyvateľstva.

J. Říhová Ambrožová, J. Zuzáková a J. Kofroňová (VŠCHT FTOP 
ÚTVP Praha) – Problematika stanovení a případného využití 
somatických kolifágů v hygieně vody. Přítomnost mikrobiální kon-
taminace je velkým problémem při zajištění zdravotní nezávadnosti 
vody. Nebezpečné mikroorganismy vyskytující se ve vodách pocházejí 
často ze střevního traktu teplokrevných živočichů v podobě fekálního 
znečištění. Detekce tohoto typu znečištění je tedy velmi důležitá. 
K tomuto účelu slouží indikátory fekálního znečištění, které byly 
v této práci diskutovány. Pro některé z nich byly experimentálně 
vyzkoušeny metody stanovení na vzorcích z čistíren odpadních vod 
a na vzorku šedé vody dle platných norem. Hlavními diskutovanými 
organismy byly bakteriofágy jako možné nové indikátory fekálního 
znečištění. Ze skupiny bakteriofágů byly experimentálně stanoveny 
somatické kolifágy. 

A. Fargašová (Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave) – Hodnotenie 
interakčných vzťahov Cd, Pb, Zn a Cu pomocou riasy Scenedesmus 
quadricauda. V rámci testov sa sledoval ako účinok jednotlivých ko-
vov (Cd, Cu, Zn, Pb) tak aj ich párových kombinácií (Cd+Cu, Cd+Zn, 

Cd+Pb) na rast a produkciu chlorofylu-a (Chla) a chlorofylu-b (Chlb) 
riasou Scenedesmus quadricauda. Kovy sa testovali v koncentrácii 0,1 
mg/l. Pokiaľ ide o rast rias, tak najsilnejšie ho inhibovalo Cd a najslab-
šie Pb. Produkciu Chla aj Chlb inhibovali rovnako silno Cd a Cu (51 
%) a inhibičný účinok Pb a Zn nepresahoval 25 %. Interakcie, ktoré sa 
prejavili v kombináciách kovov, mali predovšetkým synergický účinok. 
Všetky hodnotené kombinácie, s výnimkou kombinácie Cd+Cu, sa 
prejavovali na produkciu chlorofylov ako synergické vzhľadom ku 
obidvom testovaným kovom, t.j boli recipročne synergické – účinok 
kombinácie prevyšoval účinok jednotlivých kovov. Kombinácia Cd+-
Cu bola vzhľadom ku produkcii Chla aj Chlb recipročne antagonis-
tická a znižovala nepriaznivý účinok jednotlivých kovov. Pokiaľ ide 
o rast, tak tam bol účinok kombinácií vzhľadom ku Cd antagonistický 
a vzhľadom ku druhému kovu v kombinácii synergický. 

L. Jašíková, H. Mlejnková, T. Fojtík, M. Makovcová a E. Juranová 
(VÚV TGM, v.v.i. Praha) – Pražské říční plovárny od historie po 
současnost. Rekreace u vody v letních měsících patří od nepaměti 
k vyhledávaným možnostem trávení volného času. Tato záliba byla 
rozšířena i v Praze, kde byla již v roce 1809 založena nejstarší veřejná 
říční plovárna ve střední Evropě. K zániku říčních plováren přispělo 
vybudování Vltavské kaskády, které vedlo ke snížení teploty vltavské 
vody, a výstavba umělých koupališť a bazénů, kterým začali lidé dávat 
přednost před plovárnami na řece. Není však vyloučeno, že se říční 
plovárny v podobě plovoucích lázní do centra metropole opět vrátí. 
Na historický průzkum jsme v roce 2019 navázali zcela aktuálním 
výzkumem potenciálních možností koupání ve Vltavě na území hlav-
ního města Prahy, kdy jsme sledovali kvalitu vody a její hygienická 
rizika při koupání.

M. Wittlerová, G. Jírová a T. Halešová (SZÚ Praha, ALS Czech 
Republic s.r.o) – Ekotoxicita odpadních vod z nemocnic v závislosti 
na obsahu vybraných léčiv. Zbytky léčiv se v současné době běžně 
vyskytují v různých složkách životního prostředí. Jedním z hlavních 
zdrojů těchto znečišťujících látek jsou nemocnice. Ačkoliv jsou od-
padní vody z nemocnic před vypouštěním do kanalizačního systému 
nebo životního prostředí většinou čištěny v čistírnách odpadních vod, 
mnoho léčivých látek je v průběhu čištění odstraněno nedostatečně 
a končí v povrchových vodách. V této studii byla zjišťována přítom-
nost jedenácti léčivých látek, patřících do šesti léčebných skupin, 
v odpadních vodách z osmi nemocnic a v jedné městské odpadní 
vodě. Vzorky byly odebrány z nemocnic ve Středočeském a Jihočes-
kém kraji. Zároveň byla stanovena ekotoxicita všech vzorků čištěných 
nemocničních odpadních vod za použití baterie tří vodních organis-
mů: luminiscenční bakterie Vibrio fischeri, zelená řasa Desmodesmus 
subspicatus a korýš Daphnia magna. 

M. Krahulcová, I. Bačová, K. Cverenkárová, P. Olejníková a L. Bí-
rošová (ÚPV FCHPT STU, ÚBM FCHPT STU Bratislava) – Výskyt 
koliformních baktérií rezistentných voči antibiotikám v povrcho-
vých vodách na Slovensku. Rozsiahly výskyt baktérií fekálneho 
pôvodu v povrchových vodách predstavuje nielen zdravotné riziko, 
ale aj významnú cestu šírenia bakteriálnej rezistencie voči antibioti-
kám. Cieľom tejto práce bol preto monitoring výskytu koliformných 
baktérií rezistentných voči antibiotikám v povrchových vodách a ich 
sedimentoch lokalizovaných v južnej časti stredného Slovenska. Išlo 
o osem vzoriek stojatých i tečúcich vôd. Najvyššie počty koliformných 
baktérií boli zaznamenané v sedimentoch pochádzajúcich z rieky Hron 
a vodnej nádrže Tajch. Prítomné gramnegatívne baktérie vykazovali 
zníženú citlivosť najmä na ampicilín a gentamicín. Po počiatočnom 
monitoringu nasledovala izolácia a identifikácia vybraných rezistent-
ných kmeňov a následne ich bližšia charakterizácia. Majoritnú skupinu 
koliformných baktérií tvoril kmeň Escherichia coli, nasledovaný Cit-
robacter freundii. V skúmaných vzorkách sme potvrdili aj prítomnosť 
ďalších zástupcov rodu Citrobacter, ale i rodov Enterobacter, Klebsiella, 
Lelliottia, Raoultella, Cronobacter, Kluyvera, Leclercia a Salmonella. 
Väčšina týchto izolátov sa radila medzi silných producentov biofilmu 
a z hľadiska testovania citlivosti voči viacerým antibiotikám vykazovala 
multirezistenciu. Nadprodukciu efluxných púmp bola zaznamenaná 
len u 18 % izolátov, pričom sa jednalo najmä o zástupcov kmeňa C. 
freundii. Prítomnosť génov tetA bola detegovaná len u 3 izolátov, avšak 
prítomnosť génov kódujúcich širokospektrálne β-laktamázy (ESBL) bola 
zachytená až u 48 % izolátov, pričom sa najčastejšie jednalo o gén bla-

TEM. U izolátov vykazujúcich zníženú citlivosť voči karbapenémovým 
antibiotikám bola potvrdená prítomnosť génov blaNDM. 

I. Kutilová, M. Medvecký, P. Leekitcharoenphon, P. Munk, 
V. Bortolaia, S. J. Pamp a M. Dolejská (CEITEC VFU Brno, Veteri-
nární a farmaceutická univerzita Brno, Research Group for Genomic 
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Epidemiology Denmark) – Rezistence k antibiotikům v městských 
a nemocničních odpadních vodách: porovnání přístupu celogeno-
mového sekvenování bakteriálních izolátů a metagenomiky. Studie 
měla za cíl charakterizovat antibiotickou rezistenci v městských a ne-
mocničních odpadních vodách a vodě z řeky ve městě Brno pomocí 
celogenomového sekvenování kmenů Escherichia coli produkující 
beta-laktamázy a metagenomické analýzy DNA z vodního prostředí. 
Kultivačně založený přístup se ukázal být vhodnějším pro sledování 
dynamiky kmenů E. coli, zatímco metagenomická analýza poukázala 
na rozdílné složení genů antibiotické rezistence a vysokou bakteriální 
diverzitu mezi jednotlivými vzorky vod. V rámci studie byly městské 
a nemocniční odpadní vody potvrzeny jako zdroj multirezistentních 
E. coli a genů antibiotické rezistence pro životní prostředí.

K. Škodáková, S. Gajdoš, I. Karpíšek a D. Vejmelková (VŠCHT 
FTOP ÚTVP Praha) – Detekce vybraných genů antibiotické rezis-
tence v nemocničních odpadních vodách pomocí (q)PCR. Bakterie 
nesoucí geny rezistence k antibiotikům putují v odpadních vodách 
na čistírnu odpadních vod (ČOV). Na ČOV dochází ke značné 
eliminaci patogenů, nicméně i environmentální bakterie nesoucí 
tyto geny, popř. geny antibiotické rezistence vyskytující se extrace-
lulárně, mohou představovat riziko pro životní prostředí a člověka. 
Stanovení genů antibiotické rezistence není zatím standardizová-
no, tato problematika je stále ve fázi výzkumu. Je potřeba získat 
dostatečné množství dat o tom, co se děje na ČOV, a vyhodnotit, 
zdali ČOV zatěžuje životní prostředí geny antibiotické rezistence. 
Značné riziko mohou představovat nemocniční odpadní vody, které 
obsahují větší množství bakterií rezistentních na antibiotika než 
komunální odpadní vody. Cílem této práce je optimalizovat postupy 
průkaznosti přítomnosti vybraných genů rezistence v odpadních 
vodách z nemocnice a zjistit, jaký vliv na výskyt těchto genů má 
chlorace a pasterizace. Přítomnost genů rezistence k sulfonamidům 
a beta-laktamům byla zjišťována pomocí PCR s cílem optimalizovat 
stanovení kvantitativní PCR.

S. Gajdoš, K. Časarová, I. Karpíšek a D. Vejmelková (VŠCHT 
FTOP ÚTVP Praha) – Optimalizace izolace volné DNA z vodných 
vzorků. Extracelulární DNA (eDNA), která se podílí na přenosu 
genů antibiotické rezistence (eARG) a na šíření antibiotické rezis-
tence obecně, se řadí mezi nově zkoumané kontaminanty životního 
prostředí. Metodika její detekce je tedy zásadní. Adsorpčně-eluční 
metoda zakoncentrování eDNA z větších objemů vody využívá 
částice sorbující nukleové kyseliny (NAAP) s vysokou kapacitou. 
Konkrétně se jedná o silikagel preparovaný hydroxidem hlinitým. 
Díky zakoncentrování eDNA lze pomocí této metody stanovit i nižší 
koncentrace eDNA. Tento příspěvek přibližuje zkušenosti pracovní 
skupiny s aplikací uvedené metody.

T. Stachurová a K. Malachová (Ostravská univerzita, Přírodo-
vědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie) – Beta-laktamová 
rezistence v sedimentačních nádržích čistíren odpadních vod. 
ČOV jsou považovány za potenciální zdroje šíření antibioticky 
rezistentních genů (ARGs) do životního prostředí. O faktorech, 
které řídí strukturu a dynamiku bakteriálního rezistomu v ČOV, je 
však málo známo. Naše studie monitorovala relativní abundanci 
beta-laktamových rezistenčních genů (blaTEM, blaNDM-1, blaKPC, 
blaOXA48) v nitrifikačních a sedimentačních nádržích ČOV. Cílem 
studie bylo porovnat relativní abundance výskytu rezistentních genů 
u dvou odlišných ČOV ústících do řeky Odry a přehrady Žermanice 
v České republice. Ze vzorků byla izolována DNA a pomocí Real-
-time PCR byly detekovány a kvantifikovány ARGs. Kvantifikace kul-
tivovatelných bakterií byla provedena stanovením titru (CFU/mL). 
Bakteriální izoláty vykazující nejvyšší rezistenci vůči ampicilinu 
byly identifikovány pomocí sekvenační analýzy. Rozdíl bakteriální 
komunity mezi nádržemi byla zjištěna NGS analýzou. Výsledky 
ukázaly, že ve všech vzorcích z obou ČOV se nejčastěji vyskytoval 
gen blaTEM. Bakterie ze sedimentační nádrže vykazovaly také vyš-
ší hodnoty MIC pro ampicilin, což činí sedimentační fázi čištění 
odpadních vod nejkritičtější pro shromažďování bakterií s vysokou 
rezistencí vůči beta-laktamu.

D. Vejmelková, A. Miłobędzka, L. Pokorná, S. Purkrtová, 
K. Demnerová a J. Bartáček (VŠCHT Praha) – Představení projektu 
REPARES: Research Platform on Antibiotic Resistance Spread 
through WasteWater Treatment Plants. Šíření rezistence na an-
tibiotika patří dle Světové zdravotnické organizace mezi hlavní 
světové hrozby dnešní doby. Hygienická opatření v technologii 
vody jsou nezbytná pro zachování životního prostředí a lidského 
zdraví. V poslední době roste veřejné i vládní vnímání úlohy čis-

tíren odpadních vod (ČOV) a jejich mikrobiomů jako domnělých 
problematických míst pro šíření antibiotické rezistence, což vyvolává 
potřebu nových kritérií kvality vody, jejich standardizaci a moder-
nizaci zařízení. Vzhledem k nedostatkům používaných metodologií 
však naše znalosti o emisích, osudu a faktorech podporujících šíření 
nebo odstranění bakterií rezistentních na antibiotika (ARB) a genů 
antibiotické rezistence (ARG) napříč ČOV zůstávají omezené. Exis-
tuje naléhavá potřeba vyvinout standardizované metody a databázi 
pro přesnou identifikaci, charakterizaci a kvantifikaci antibiotických 
rezistencí v komplexních matricích ČOV, jako je např. aktivovaný 
či vyhnilý kal. Tuto potřebu bude řešit projekt REPARES prostřed-
nictvím spolupráce VŠCHT s mezinárodně uznávanými odborníky 
a předními evropskými inovátory: Universidade Católica Portuguesa 
se podělí o své odborné vedoucí postavení ve znalosti rezistence vůči 
antibiotikům zprostředkované odpadními vodami; TU Delft předá 
své zkušenosti v úspěšném podávání žádostí o mezinárodní projekty; 
Wetsus podpoří spolupráci s neakademickým sektorem; a Aalborg 
University zajistí integraci nově vzniklé databáze ARG do celosvě-
tově uznávané databáze MiDAS. REPARES cílí na pokrok v know-
-how evropského společenství o odolnosti vůči antibiotikům napříč 
sanitací vodních cest, což v budoucnu přiblíží společnost k dosažení 
cíle Organizace spojených národů v oblasti udržitelného rozvoje. 
REPARES bude působit jako základní vektor k šíření informací 
o antimikrobiální rezistenci vyskytující se na evropských ČOV nad 
rámec vědy a technologie, aby bylo možné oslovit neakademickou 
komunitu prostřednictvím volně přístupných akcí, popularizačních 
publikací a provozováním webové platformy REPARES.

J. Zuzáková, J. Kabátová, J. Říhová Ambrožová, L. Vavrušková 
a Z. Nováková (VŠCHT Praha, PVK, a.s.) – Zkušenosti z testování 
průtokové cytometrie s rozlišením živých/mrtvých buněk v reál-
ných a uměle kontaminovaných vzorcích vod. Metoda průtokové 
cytometrie využívá rozptyl světla a fluorescenci k detekci buněk, 
tudíž je schopna v reálném čase poskytovat informace o jejich 
celkovém počtu a fyziologickém stavu. Mohla by být vhodným do-
plňkem ke kultivačním metodám běžně využívaným pro kontrolu 
mikrobiologické kvality pitné vody, jejichž nevýhodou je především 
časová náročnost. Další výhodou průtokové cytometrie je možnost 
jejího využití k on-line monitorování kvality pitné vody během její 
úpravy a distribuce. Příspěvek se zaměřuje na vyhodnocení reálných 
a uměle připravených vzorků vod pomocí přístroje BactoSense a je-
jich porovnáním s výsledky vybraných mikrobiologických ukazatelů.

R. Effenberg, M. Ledvina a J. Zuzáková (VŠCHT Praha) – Nové 
vodivostní biosenzory pro selektivní detekci Escherichia coli 
v pitné vodě. Escherichia coli je významným indikátorem fekálního 
znečištění zdrojů pitné vody. Při vývoji biosenzorů pro monitorování 
bakteriální kontaminace pitné vody byl projekt zaměřen na tento 
mikroorganismus jako na modelový patogen. Vlastní detekční jed-
notka je založena na polovodivé borem dopované nanokrystalické 
diamantové (BDNCD) vrstvě. Ta transformuje s vysokou citlivostí 
a selektivitou vazebnou událost mezi imobilizovanou senzorovou 
molekulou a molekulami buněčného povrchu cílové bakterie ve 
vodivostní/impedanční změnu měřitelnou metodou elektrochemické 
impedanční spektroskopie (EIS).

P. Krist a V. Tichý (Carl Zeiss, s.r.o.) – Plně automatizované 
snímání živých buněk a fixních preparátů. Mikroskopie je jedna 
z klíčových analytických metod v mnoha průmyslových a vědeckých 
aplikacích. Moderní mikroskopie už není jenom klasické pozorování 
obrazu v okulárech, resp. snímání obrazu pomocí kamery, ale i ana-
lýza obrazu. Základním předpokladem pro kvalitní analýzu obrazu 
je nejenom nejkvalitnější obraz, ale také kvalitní a opakovatelné seří-
zení a nastavení mikroskopu. Manuální a motorizované mikroskopy 
ZEISS nabízejí dokonalý obraz, ale maximální jistotu, nutnou pro 
přesnou obrazovou analýzu, dávají plně automatizované systémy, 
které se postarají o stejné/opakovatelné nastavení, tj. o výsledky, 
které lze srovnávat.

L. Baumruková, J. Říhová Ambrožová a J. Bystrianský (VŠCHT 
Praha) – Metody běžného biologického monitoringu stavu kon-
strukčních materiálů. Problematika tvorby biofilmů, povrchová 
aktivita přisedlých buněk mikroorganismů, narušování povrchové 
struktury materiálu a následné technologické a případně i hygie-
nické závady jsou v odborné praxi často řešeným a diskutovaným 
tématem. K hodnocení přítomnosti biofilmů, resp. následně vznik-
lých závad, je v reálné praxi k dispozici v podstatě omezený výběr 
metod vhodného posuzování konstrukčního stavu použitého mate-
riálu. Sekundární přítomnost mikroorganismů, potenciální podpora 
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mikroorganismů vlivem použitého materiálu, výskyt patogenních 
organismů a případná toxicita jsou řešeny spíše nesystematicky 
a mnohdy nárazově, ale legislativně zatím vůbec. Z hlediska testo-
vání vlivu materiálů, přicházejících do styku s vodou (např. pitnou, 
technologickou) na potenciální podporu mikrobiálního růstu, se jed-
ná poměrně novou a aktuální problematiku. Tato práce je zaměřena 
na biologický monitoring chladících vod v oblasti energetického 
průmyslu, u kterých doposud nejsou legislativně stanoveny hodnoty 
biologických parametrů (z pohledu provozního, nikoliv hygienické-
ho). V biologickém rozboru byla v rámci studia možného výskytu 
biofilmů zahrnuta bioluminiscenční metoda měření ATP, kterou se 
de facto stanovuje míra aktivity mikroorganismů. Prováděný biolo-
gický rozbor byl zaměřený na vzorky vod a stěrů z exponovaných 
materiálů v reálném provozu v rozsahu 2 až 27 měsíců. 

A. Šimůnková, J. Říhová Ambrožová, J. Říha st., J. Říha ml. a T. 
Hloušek (VŠCHT Praha, ECO-AER TRADING s.r.o., Středočeské 
vodárny, a.s.) – Metodika a přístup k monitoringu stavu filtračních 
sestav osazovaných do větracích průduchů vodojemů. Jedním 
z faktorů, ohrožujících kvalitu vody ve vodovodním řadu, je sekun-
dární kontaminace vody. Z hlediska vzdušné kontaminace jsou 
kritickým místem vodojemy, konkrétně větrací průduchy a systém 
větrání především akumulačního prostoru. Kontaminace tohoto 
prostoru může vést k senzorickým změnám až biologické nestabilitě 
akumulované vody. Z tohoto důvodu by měly být průduchy osazová-
ny filtračními vložkami. Požadavky na jejich vlastnosti a materiálové 
složení jsou řešeny v dokumentu technického doporučení I-D-48 
a normě ČSN 75 5355 Vodojemy. Pro provozovatele distribuční sítě 
je účelné, aby měl představu o mikrobiální kontaminaci i celkovém 
stavu těchto vložek, vzhledem k době jejich expozice a zátěži z okol-
ního prostředí. Proto je potřebné pro takové případy vypracovat me-
todiku monitoringu. Nedílnou součástí monitoringu jsou i zkušenosti 
z realizace při osazování filtračních sestav do větracích průduchů 
u objektů vodojemů (VDJ). 

M. Kořínková, Z. Drahošová, M. Štěpánková a L. Matějů (SZÚ 
Praha) – Kontaminace ovzduší během splachování toalet. Splacho-
vací toalety jsou ve střední Evropě běžným vybavením. V souvislosti 
se splachováním se hovoří o riziku infekce mikroorganismy uvolně-
nými do ovzduší během splachování ve formě aerosolu. Běžně se pro 
splachování využívá pitná voda a jediný uvažovaný zdroj zdravotně 
významných mikroorganismů je zde člověk a produkty jeho metabo-
lismu. Současné snahy šetřit pitnou vodou a využít pro splachování 
recyklované vody s sebou přináší nutnost sledovat mikrobiální 

kvalitu těchto vod. Zejména pak obsah mikroorganismů schopných 
infikovat makroorganismus inhalační cestou. Tento příspěvek sle-
duje kontaminaci ovzduší toalet před, během a po splachování. Pro 
sledování příspěvku mikroflóry splachovací vody ke kontaminaci 
ovzduší byla využita suspenze bakterií Bacillus subtilis. Množství 
aerosolu vzniklého při splachování souvisí s typem toalety a typem 
splachování. Měření probíhalo na dvou běžných typech toalet. Vyšší 
množství mikroorganismů z inokulační suspenze bylo detekováno 
u toalety s plochým splachováním a horní splachovací nádrží.

L. Matějů, Z. Drahošová, T. Halešová, M. Wittlerová a M. Zi-
mová (SZÚ Praha, ALS Czech Republic, s.r.o.) – Odpadní vody 
ze zdravotnických zařízení a analýza rizik. Neupravené vody ze 
zdravotnických zařízení (ZZ) mohou představovat zdravotní riziko. 
Mohou být zdrojem znečištění organickými látkami, jako jsou zbytky 
léčiv, omamných látek, hormonů a v neposlední řadě také zdrojem 
rezistentních patogenních organismů. Řada organického znečištění 
a mikropolutantů není účinně odstraněna ani během čištění odpad-
ních vod a dostává se do vod povrchových a podzemních. V posled-
ních letech se nejen ve světě, ale i v České republice, zvyšuje snaha 
o zajištění udržitelného životního prostředí, kam samozřejmě patří 
i zamezení vypouštění nebezpečných látek do životního prostředí 
a vznik rezistentních patogenních mikroorganismů. Mezi první 
kroky v ČR se řadí návrh nové normy na vypouštění odpadních vod 
ze ZZ, který obsahuje požadavek na analýzu rizik vypouštěných 
odpadních vod do kanalizace. Jedním z kroků posouzení rizik je 
analýza zdrojů kontaminace.

Literatura: Vodárenská biologie 2020, 5. až 6. února 2020, Praha, 
Česká republika, Říhová Ambrožová Jana, Petráková Kánská Klára 
(Edit.), str. 218, ISBN 978-80-88238-18-8, © Vodní zdroje EKOMONI-
TOR spol. s r.o., Chrudim 2020.

Důležité sdělení! Zveme Vás na 37. ročník konference Vodáren-
ská biologie 2021, který se bude konat v prostorách hotelu Olympik 
v Praze v únoru 2021. 

doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.
VŠCHT, Ústav technologie vody a prostředí
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IWA Specialist Group on Urban 
Drainage: šestiletá zkušenost z práce 
v řídícím výboru skupiny a současný 
stav mezinárodní odborné komunity

Následující text chce české odborné veřejnosti blíže přiblížit činnost jed-
né z odborných skupin International Water Association (IWA), která se 
zaměřuje na obor městského odvodnění a která se nazývá oficiálně IWA 
Specialist Group on Urban Drainage (www.jcud.org). Činnost této skupiny 
řídí výbor Joint Committee on Urban Drainage (JCUD), kde jsem jako 
zástupce České republiky působil dvě funkční období v letech 2014–2019. 
Slovo „Joint“ v názvu skupiny znamená, že skupina působí jak pod 
asociací IWA, tak paralelně pod International Association of Hydro-En-
vironmental Research and Engineering (IAHR), což není úplně běžné, 
ale také ne výjimečné (viz např. Specialist Group on Hydroinformatics). 

Po vypršení mandátu ve výboru jsem si řekl, že by bylo prospěšné se 
podívat zpět a těch šest let nějakým způsobem zhodnotit. Bylo to k něče-
mu? Má smysl se aktivně účastnit mezinárodních aktivit a spolupráce?

Kde to celé začalo?
V začátku mého působení v JCUD má určitě prsty Jirka Maršálek 
(Environment Canada), v té době tajemník JCUD, který někdy v roce 
2008 oslovil mě, Davida Stránského a Ivanu Kabelkovou s tím, že se 
hledá další lokace pro pořádání hlavní konference, kterou skupina 
organizuje – International Conference on Urban Drainage (ICUD) 
pro rok 2014. Konferenci jsme dobře znali, účastnili se pravidelně 
předcházejících ročníků a v té době jsme byli vlastně jediná skupina 

ze střední a východní Evropy, která se nějakým způsobem aktiv-
ně účastnila dění v odborné komunitě a znala se osobně s řadou 
lidí. Nejdříve nám to přišlo jako utopie, ale pozitivní přístup Jirky 
Maršálka nás přesvědčil, že to zkusit máme. Napoprvé to nevyšlo 
a konferenci dostala Malajsie, v roce 2013 jsme však již byli úspěšní 
a ICUD2017 dostala CzWA a Praha. Moje kandidatura do výboru byla 
logickým vyústěním této aktivity. Zpětně viděno to CzWA v rámci 
organizace ICUD2017 hodně pomohlo, protože jsme měli možnost 
být s mezinárodní komunitou v neustálém kontaktu a řešit řadu 
věcí obratem.

Obr. 1. Zasedání výboru JCUD v září 2017 v Praze
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Poslání a cíle odborné skupiny a výboru JCUD
Odborná skupina a JCUD má za cíl především rozvoj znalostí v daném 
oboru a snaží se o interakci mezi akademickou a průmyslovou sférou. 
Rozsah témat je poměrně značný a souvisí s multioborovostí městské-
ho odvodnění v současné době. JCUD má 10–12 interních členů, kdy 
každý člen může být členem maximálně dvě funkční období a každá 
země může mít maximálně jednoho zástupce v daném období. Před-
seda je volen výborem na tři roky. Při mém nástupu v roce 2014 byl 
předsedou JCUD prof. David Buttler z Exeteru, následoval Manfred 
Schuetze z německého iFAK a v současnosti je předsedou Jeroen 
Langeveld z TU Delft. U výboru působí či působili další význační 
členové komunity (bývalí předsedové výboru), kteří výbor repre-
zentují ve strategických orgánech IWA (například Jean-Luc Bertrand 
Krajewski, Peter VanRolleghem, Peter Sten Mikkelsen) či vědeckých 
výborech IWA kongresu (Wolfgang Rauch, Karsten Arnbjerg-Nielsen, 
Nilo Nascimento). Není to náhoda, protože dlouhodobě udržitelné 
a technologicky vyspělé městské odvodnění má v současném hlavním 
programu IWA Water Wise Cities důležité místo.

Výbor udílí několik ocenění, která uděluje jednou za tři roky na 
konferenci ICUD. Poul Harremoes Award je pro vědce do 35 let 
(v roce 2014 ji získal Dr. Martin Fencl z pražské ČVUT) a dále Mid-
-Career and Career Achievement Awards (v roce 2017 ji získal prof. 
Jiří Maršálek) pro odborníky, kteří významně přispěli k rozvoji oboru 
a mezinárodní komunity. 

Pracovní skupiny
JCUD zastřešuje 10 pracovních skupin (WG), které žijí de facto 
autonomním životem, což se projevuje velkým rozsahem množství 
a kvality aktivit u jednotlivých skupin. Některá překypuje činorodostí, 
jiná je de facto mrtvá. Moje osobní zkušenost je spojena hlavně se 
skupinou WG Data and Models a WG Urban Rainfall. Obě skupiny 
jsou velmi aktivní, pořádají svoje konference a workshopy (Urban 
Drainage Modelling, Urban Rainfall), které považuji za velmi dobře 
nastavené a fungující platformy, které, jestliže usilujete o nějaké 
zajímavé kontakty a informace, rozhodně stojí za návštěvu. Řada 
společných aktivit vede ke společným publikacím či formování týmů 
pro mezinárodní projekty.

Konference a workshopy
Samotný JCUD si řídí trienální konferenci Int. Conference on Urban 
Drainage, která je vlajkovou lodí oboru a kde se potkávají všechny 
relevantní výzkumné skupiny. Výbor se snaží, aby se konference stě-
hovala z kontinentu na kontinent (2017 – Praha, 2020 – Melbourne, 
2023 – Kapské Město) a aby konferenci organizovaly aktivní skupiny. 
Výbor se také podílí na formování odborného programu na světových 
kongresech IWA a IAHR. Další akce jsou organizovány pod hlavičkou 
jednotlivých WG, kde za zmínku, kromě výše uvedených, ještě určitě 
stojí Novatech, Sewer Network and Processes či edice European Junior 
Scientist Workshop určená pro studenty a doktorandy.

Publikace vědeckých článků z oboru městského 
odvodnění
Publikační činnost vědeckých výsledků prochází v globálním měřítku 
v posledním desetiletí poměrně bouřlivým vývojem. Samozřejmě se 
to týká i oboru městského odvodnění a JCUD. Dříve směřovala větši-
na publikací do časopisů IWA/IAHR, především Water Science and 
Technology (WST), později i do Urban Water Journal. Kvalitní články 
se dařilo umístit do Water Research. S nárůstem významu citačních 
metrik pro jednotlivé vědce, multioborovosti městského odvodnění 
a politiky Open Science se články začaly objevovat v řadě vysoce hod-
nocených periodik, které se zdály dříve mimo dosah tohoto víceméně 

Obr. 2. Odchod Jiří Maršálka z pozice dlouholetého tajemníka výbo-
ru JCUD do důchodu a poděkování od všech „jeho“ předsedů JCUD 
v Praze září 2017 (zleva J. Maršálek, W. Rauch, J-L. B. Krajewski, P. 
S. Mikkelsen, D. Buttler, M. Schuetze)

inženýrského oboru (namátkou Journal of Hydrology, Environmental 
Modelling and Software, Hydrology and Earth System Sciences, Sci-
ence of the Total Environment, ale i Science).

To se samozřejmě projevilo negativně i na kvalitě WST, což bylo 
podpořeno i poměrně konzervativní politikou IWA Publishing. 
V současnosti lze nicméně pozorovat zlepšení situace, což souvisí 
i s působením prof. Wolfganga Raucha na pozici Chief Editora WST 
a podpoře Open Access ze strany IWA. Zajímavý je z hlediska měst-
ského odvodnění i vývoj nového časopisu Blue-Green Systems (IWA 
Publishing) pod vedením Anny Deletic.

Osobní zkušenost
Sedět doma na židli ještě nikomu nic nepřineslo. Takže moje osobní 
zkušenost potvrzuje obecné pravidlo, že jestliže chcete v jakémkoliv 
oboru něco dokázat a být vidět, je nutné se do činnosti mezinárodní 
odborné skupiny zapojit, musíte diskutovat s relevantními lidmi, 
pravidelně jezdit na konference atp. Mezinárodních aktivit je v sou-
časnosti celá řada, jsou pestré a má to smysl. Nemusíte nutně sedět 
na schůzích výboru. Kdo by měl zájem, tak na tuto činnost (členství 
ve výborech mezinárodních odborných společností) lze v současnosti 
získat finanční podporu od MŠMT ČR v rámci programu INTER-EX-
CELLENCE (podprogram INTER-VECTOR). Z osobní zkušenosti však 
varuji před šílenou byrokracií, která je spojena s pokrytím nákladů na 
jednu zahraniční cestu za rok.

Poděkování: Tento příspěvek vznikl za podpory projektu MŠMT ČR 
INTER-EXCELLENCE LVT17004.

Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D.
ČVUT v Praze

Fakulta stavební
Thákurova 7

166 29 Praha 6
vojtech.bares@cvut.cz
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Světový den vody v „Brexitánii“

Ostrovní království obklopené vodou oslavuje tento živel prakticky 
neustále. Snad právě proto jsem nezaznamenal zvýšenou pozornost 
ke Světovému dni vody. Místní občané mají na globální záležitosti 
vlastní názory, o čemž svědčí nedávné vystoupení z Evropské unie 
(EU). Brexit se stal skutečností a Velká Británie po 47 letech opustila 
EU. Na začátku byla kontroverzní kampaň, po které se 23. června 
2016 51,9 % voličů vyjádřilo pro odchod z EU. Z hlediska zemí byla 
nadpoloviční většina pro odchod jen v Anglii a Walesu, zatímco Skoti 
a Severní Irové převážně volili pro setrvání v EU. V den D odchodu, 
31. ledna 2020, jsem se bouřlivých oslav v Anglii nedočkal. Snad je 
město Kingston upon Hull poněkud konzervativní nebo občané sdílí 
pocity s nově příchozími (menšiny z Polska a afrických zemí), či mají 
v paměti období, kdy z místního přístavu vyplouvalo mnoho lodí s lid-
mi hledající lepší podmínky v Americe a v jiných koloniích (obr. 1). 
V každém případě v osudný pátek 31. ledna neproběhla žádná veřejná 
akce oslavující znovuzískanou nezávislost Velké Británie. Když jsem 
vyrazil do města, v restauracích jsem občas zaslechl konverzace 
týkající se brexitu, častěji se však řešil fotbal. Snad jen královská 
mincovna připravovala speciální padesátipencové mince nesoucí text 

„Mír, prosperita a přátelství mezi všemi národy“ (Peace, prosperity 
and friendship with all nations), které v tento den uvolnila do oběhu.

Poněkud více sledují brexit kolegové z akademické sféry. Odchod 
z EU vnímají jako krok zpět. Může dojít (a patrně dojde) ke komplika-
cím při mezinárodní spolupráci. Evropské zákony zajišťující ochranu 
přírody (např. Rámcová směrnice o vodách) zůstanou zachovány, leč 
společných strategií v nápravných opatřeních se patrně nedočkáme, 
obdobně jako zachování společných standardů. Dále panují obavy 
o financování vědy, prestižní granty Evropské rady pro výzkum 
(European Research Council, ERC) a akce „Marie Curie“ (Marie 
Sklodowska-Curie Actions) mohou být zcela zrušeny. Programy pro 
studenty, jako je ERASMUS podporující studentské stáže, mohou 
být zastaveny. Problémem může být hraniční kontrola a předávání 
biologických výzkumných vzorků, kterým může zpoždění uškodit. 
Případné zavedení víz zkomplikuje a může i odradit talentované 
studenty a spolupracovníky z jiných zemí. Všichni tak očekávají, 
jaké podmínky po odchodu z unie politici dojednají, zbývá jim čas do 
konce roku. V případě odchodu bez dohody může být Brity ukončen 
volný pohyb občanů států Evropské unie a zboží zatíženo clem. Brexit 
znamená především nejistotu, více než oslavu.

Jak jsem již uvedl, při příležitosti Světového dne vody jsem si nevši-
ml ničeho zvláštního, což neznamená, že by se ve městě nic nedělo. 
Po odeznění oslav Hullu jako Britského hlavního města kultury (UK 
City of Culture) z roku 2017 právě probíhá projekt Námořní město 
Yorkshirské oblasti (Yorkshire’s maritime city). V rámci tohoto projek-
tu dochází k obnově významných míst spojených s plavbou po moři, 
konkrétně rekonstrukce Muzea námořnictva, přístavu, loděnice, traw-
leru Arctic Corsair a plovoucího majáku Spurn Lightship. Probíhají 
tematické výstavy, např. fotografie umělkyně Estabrak o vlivu lidské 
činnosti na vodu, dále umělecké majáky na čtyřech místech v centru 
města vytvářející světelnou a hudební show (obr. 2) nebo byl natočen 
film Narozen při přílivu (Born on the Tide) vyprávějící pocity různých 
generací. Více o projektu je uvedeno na stránkách maritimehull.co.uk. 
Při hledání na internetu jsem narazil pouze na přejaté informace ze 
stránek www.worldwaterday.org, kde se pojednává o potřebě vody 
během klimatických změn. 

Více pozornosti je věnováno Světovému dni migrace ryb (World 
fish migratory day), který bude 16. května 2020. K tomuto dni pro-
běhnou na minimálně osmi místech po celém ostrově akce zahrnující 
přednášky a praktické ukázky (odlovy, filmování, rybí přechody,…) 
i výstavy výzkumu migrace ryb. Vlajkovými druhy jsou losos obecný 
a úhoř říční, jejichž populace v přírodě dramaticky poklesly. Důvodem 
kolapsu populací jsou především změny v prostředí. Místní výzkumný 
ústav (Hull International Fisheries Institute) aktuálně řeší jak zlepšit 
propustnost migračních bariér, kterými jsou přečerpávací stanice, 
jež chrání vnitrozemí od záplav při vysokém přílivu. Více o akcích 
k tomuto dni naleznete na adrese www.worldfishmigrationday.com.

Petr Blabolil

Obr. 1. Sousoší věnované lidem cestujícím do Ameriky Obr. 2. Umělecký maják v přístavu vytvářející světelnou show
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