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SNIŽTE SVOU VODNÍ STOPU A UŠETŘETE
Věděli jste, že můžete snížit spotřebu vody ve vašem průmyslovém zařízení až o 80 % při 
opětovném využití vody? Chytrá řešení od společnosti Grundfos v systému opětovného 
využití vody vám pomohou šetřit vodu, snížit celkové náklady a dosáhnout správné kvality 
vody pro její znovu využití. S nárůstem nedostatku vody, zvyšujícími se náklady a zpřísňováním 
předpisů se průmyslová zařízení po celém světě začínají přesouvat k opětovnému využívání 
vody. Je vhodné především na přídavnou vodu v chladicích věžích, které jsou na spotřebu vody 
velmi náročné, ale nevyžadují stejnou kvalitu a úpravu vody jako hlavní procesy. 

Objevte výhody Grundfos iSOLUTIONS pro průmyslovou úpravu a opětovné využití vody na 
www.grundfos.cz

ŠETŘETE VODU 
S CHYTROU 
ÚPRAVOU VODY
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•	 průmyslové  
úpravny vod

•	 komunální úpravny vod 

•	 reverzní osmózy

•	 ultrafiltrace

G-servis Praha, s.r.o.
Třanovského 622/11 

163 00 Praha 6 – Řepy

www.g-servis.cz

Konečně pěkné počasí

Snad týden vytrvale pršelo. Děti byly „votrávené“ z toho, jak je 
venku hnusně. Já naopak to počasí přivítal procházkou mezi kapkami 
deště. Srážky padaly napříč republikou, objevily se zprávy o povod-
ních. O suchu se už tolik nepsalo. Možná by si někdo měl dát tu práci 
a zjistit, jak rychle se přestane informovat o suchu, když nastanou 
deště. Zajímavé by mohly být i výsledky výzkumu veřejného mínění. 
Asi bychom zjistili, že strašně rychle zapomínáme! Měli bychom být 
tedy více vychováváni k tomu, abychom si pamatovali, co bylo včera, 
nezapomínali, co bylo před měsícem, rokem a uvědomovali si, že 
bude budoucnost. 

Veřejnost si i dnes libuje, když ji v předpovědi počasí ujišťují, že 
bude pěkné sluneční počasí. Ale přece jen: vyschlá koryta, vyprahlá 
města, zaschlá úroda, stromy uschlé nastojato lidem nasadily brouka 
do hlavy. Slovně jsme ochotni se nějak omezit, uskrovnit nebo pod-
pořit třeba i nepříjemná protisuchová (od protipovodňová) opatření, 
třeba zákaz plnění bazénů, omezení zalévání zahrad (byť tady jsem 
někdy na pochybách – přece jen zelená zahrada je zdrojem příjemného 
mikroklimatu – tady by určitě se mělo uvažovat s recyklací vody a tady 
bych i podpořil dotace, protože příjemné mikroklima je společenským 
zájmem). Bylo by ale třeba dělat toho podstatně více, není však po-
litická odvaha a společenská vůle. Chtělo by se parafrázovat Haška: 
„Dělejme něco, ale jen v rámci mírného pokroku v mezích zákona 
(volebních preferencí)“. Dělají se jen malé úlitby, je třeba zásadních 
změn, které omezí náš… ne komfort, ale nakynutou spokojenost, 
které i provětrají naše šrajtofle. To však nikdo z politiků není ochoten 
nahlas říci, protože vědí, že voliči by to nezkousli. Možná to za ně 
říká koronovirus.

Pokusím se to říci i já, jak jsem minule slíbil. V čem vidím největší 
příčiny neutěšeného stavu krajiny a vlastně i společnosti? Ekonomika 
zaměřená na zisk, spotřebu, růst. K tomu je potřeba dovážet, přepra-
vovat, dopravovat, obzvlášť když ta hra „škatulata, škatulata, hejbejte 
se“ je tak zábavná a levná. Při vší úctě k vodě, nechci napsat obyčejné 
vodě, jelikož ona obyčejnou není, ale při vší úctě k vodě je zdravým ro-
zumem nepochopitelné, proč při návštěvě Adršpachu mi byla podána 
voda z rajecké doliny a když jsem byl na Oravě, pil jsem vodu z toho 
Adršpachu. Nepochopitelné je pro mě to, že ta voda bývá dražší než 
pivo (to je přitom zatíženo spotřební daní!) a nemravné je pro mě to, 
že jsem považován za podivína nebo škudlila, když požádám o vodu 
z kohoutku. Musí to být ohromný kšeft! Podřezáváme si pod sebou 
větev (kterou jsme ostatně umořili tak, až uschla) i tím, že dovážíme 
letadly chlazená kuřata třeba z Brazílie, které byly vykrmeny sojovými 
boby, jež vyrostly na plochách po vyklučených deštných pralesích. 
Obžerstvím je i to, když i několikrát do roka létáme na prodloužený 
víkend po Evropě. Doprava je nebezpečně levná. Můj děda někdy před 
sto lety chodíval (nikoliv jezdíval!) ze Šumavy do Kralup nad Vltavou 
sekat trávu. Opravdu se mu vyplatilo nejet vlakem půl dne, ale jít tři 
dny. Pamatuji si, jak když jsem byl klučina, mě přesvědčoval, že do 
Vimperka je to co by kamenem dohodil a pěšky došel – a ono to bylo 
více jak deset kilometrů.

Přes tu senoseč jsme se přenesli k zemědělství. V Kralupech už 
nikdo trávu neseká, pěstují se tam plodiny, které se proženou bioplyn-
kami nebo výfuky namísto toho, aby se prohnaly trávicím ústrojím 
hospodářských zvířat nebo člověka a vrátily se pak na pole. Je zvrá-
cené, pokud je ekonomicky výhodnější prodat slámu do spalovny než 
tím podestlat dobytek.

Až tyhle pokřivenosti se vyrovnají, pak opravdu ano, bude líp. Přeji 
pěkné prázdniny a k tomu pěkné počasí.

Ing. Václav Stránský
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Odpadové vody – možný 
zdroj informácií o výskyte 
a trendoch šírenia sa 
ochorenia COVID-19 
v populácii?
Tomáš Mackuľak

Súhrn
K dnešnému dňu bolo vyslovených viacero predpokladov a myšlie-
nok, ktoré smerujú k možnosti využitia monitoringu odpadových 
vôd aj za účelom včasného odhalenia napríklad možných ohnísk 
ochorení podobných COVID-19 v určitej oblasti alebo populácii. Sú-
časné poznatky poukazujú na možnosť detekcie vírusu SARS-CoV-2 
z exkrementov v odpadových vodách pomocou RT-PCR techník. 
Dôležitým krokom je však kvantifikácia vírusu v odpadovej vode. 
Aby bola metodika monitoringu čo najpresnejšia, vírus alebo jeho 
fragmenty sa musia dobre šíriť odpadovou vodou a určitý čas v nej 
nepodliehať rozkladu. V prípade vírusu SARS-CoV-2 sa v súčasnosti 
zameriavame na špecifické fragmenty RNA. Taktiež je potrebné 
poznať mieru uvoľňovania vírusu počas infekcie z ľudského tela. 
Včasnú detekciu ohnísk nákazy je tak možné zaznamenať najmä 
na základe zmeny jeho výskytu v čase v kombinácii s parametrami 
charakterizujúcimi skúmanú populáciu a dôsledným zadefinovaním 
miesta odberov v kanalizačnej sieti. 

Kľúčové slová
odpadové vody – vírusy – SARS-CoV-2 – monitoring

Úvod
Myšlienka merania spotreby ilegálnych drog na základe analýz od-
padových vôd bola vyslovená Daughtonom a Ternesom už v roku 
1999 [1]. Vývoj nových metodík a pokroky v oblasti analytickej 
chémie viedli postupne k tomu, že sa začal v odborných kruhoch 
udomácňovať pojem ,,sewage epidemiology“, teda epidemiológia 
odpadových vôd. Zuccato svojou štúdiou v roku 2005 poukázal na 
možnosť analyzovania ilegálnych drog v odpadových vodách a ná-
sledne aj v životnom prostredí, čím prvýkrát uviedol hypotézu Dau-
ghtona a Ternesa reálne do praxe [2]. Postupne zistil, že na základe 
analýzy dominantného metabolitu drogy je možné odhadnúť počet 
použitých dávok vo vybranej odkanalizovanej lokalite. Po 15 rokoch 
je možné skonštatovať, že sa táto vedná oblasť neustále vyvíja a na-
preduje. Svedčia o tom aj štúdie z roku 2019 a 2020, ktoré popisujú 
možnosti monitorovania rôznych skupín biomarkerov endogénneho 
ľudského metabolizmu, nových typov drog a psychoaktívnych látok 
(NPS), problematiku kontaminácie potravín a pitných vôd pesticídmi 
a mykotoxínmi, či možnosti identifikácie génov rezistencie na vybrané 
antibiotikum v sledovanej populácii [3–7]. Napríklad na základe kvan-
titatívneho merania špecifických biomarkerov v odpadových vodách 
z rôznych regiónov a miest môžeme následne hodnotiť životný štýl 
určitej populácie, výskyt niektorých typov chorôb, ako aj negatívny 
či pozitívny vplyv životného prostredia na jej zdravie [8]. Je však 
potrebné poznamenať, že monitoring zdravia vymedzenej populácie 
v určitých regiónoch nemusí byť vždy vítaný. Môže totiž poukázať na 
environmentálne znečistenie v danej oblasti a jeho následný dopad na 
región či určitú populáciu, čo môže mať v konečnom dôsledku vplyv 
napríklad na turizmus, trh s nehnuteľnosťami a podobne. 

V súčasnosti je bežné, že vo viacerých krajinách EÚ prebiehajú 
každoročne analýzy ilegálnych drog (napr. Taliansko, Švajčiarsko, 
Anglicko, Francúzsko, Nórsko, Belgicko, Fínsko, Švédsko, Česká re-
publika, Poľsko, Rakúsko, Slovensko) [9–12]. Dá sa povedať, že rozvoj 
monitoringu odpadových vôd je spôsobený najmä vďaka výskumným 
aktivitám prebiehajúcim v Európe. V roku 2013 vznikol pod záštitou 
Rámcového programu EÚ Horizon 2020 projekt COST ES1307, zdru-
žujúci viacerých odborníkov z oblasti epidemiológie a analýzy drog 
a liečiv v odpadových vodách. Asociácia COST zastrešuje v súčasnosti 

36 členských krajín a jej úlohou je koordinovať výskum v Európe 
a napomáhať napríklad Európskemu monitorovaciemu centru pre 
drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) s monitorovaním nezákonného 
narábania s omamnými látkami [13, 14].

Koronavírus SARS-CoV-2 a odpadové vody
Vírusy, aj keď máme čoraz pokročilejší zdravotný systém, môžu 
spôsobovať širokú škálu zdravotných problémov v populácii, pričom 
vyvolávajú značné obavy kvôli ich schopnosti mutovať a byť odolnými 
často voči rôznym dezinfekčným postupom [15]. Množstvo vírusov 
spôsobuje človeku ťažké až smrteľné ochorenia. Príkladom sú najmä 
hemoragické horúčky vyvolané vírusmi ako Ebola alebo Marburg 
s úmrtnosťou nad 60 %, či ochorenie nazývané Besnota, ktorého 
pôvodcom je RNA vírus z rodu Lyssavirus (úmrtnosť, ak sa prejavia 
príznaky ochorenia, je nad 99,9 %) [16, 17]. Niektoré rýchlo sa šíriace 
sezónne vírusy môžu okrem zvýšených nákladov na zdravotnú sta-
rostlivosť napáchať aj značné ekonomické škody v podobe zníženej 
produktivity práce atď. Príkladom môžu byť genetické mutácie vírusu 
chrípky, ktoré spôsobili viaceré epidémie či pandémie. V podstatne 
menšom rozsahu bolo možné pozorovať lokálne epidémie u koro-
navírusov MERS-CoV a SARS-CoV [18]. Koronavírus SARS-CoV-2 
začiatkom roku 2020 však vyvolal celosvetovú pandémiu ochorenia 
COVID-19, ktorá výrazne zasiahne do ekonomiky prakticky všetkých 
krajín sveta [19]. 

Štúdia Holbrook a kol. (2020) ukazuje, že vírus SARS-CoV-2 je 
možné určitý čas identifikovať na rôznych povrchoch, a teda pri omytí 
kontaminovaných predmetov sa môžu aj týmto spôsobom vírusy do-
stávať až do odpadovej vody (vírus SARS-CoV-2 je možné identifikovať 
na plastoch a oceli aj po 72 hodinách, na papieri po 24 hodinách, na 
medi po štyroch hodinách a v aerosólových časticiach po 3 hodinách) 
[20]. Taktiež bolo zistené, že približne 2 – 10 % prípadov pozitívnych 
na ochorenie COVID-19 malo hnačku [21–23], pričom RNA vírus bol 
identifikovaná v stolici [22, 23]. WHO v súčasnosti neeviduje žiadny 
prenos ochorenia COVID-19 fekálnou a orálnou cestou [23]. Štúdia 
publikovaná autormi Yeo a kol. (2020) potvrdzuje možný prenos víru-
su SARS-CoV-2 oro-fekálnou cestou [24]. Štúdia publikovaná autormi 
Medema a kol. (2020) poukazuje okrem iného aj na možnosť detekcie 
vírusu v odpadových vodách pomocou RT-PCR analýzy. Autori štúdie 
sa pri identifikácii vírusu zamerali na detekciu troch fragmentov génu 
(N1-3) nukleokapsidového proteínu, ako aj jedného fragmentu génu 
(E) obalového proteínu ako dôkazu prítomnosti vírusu. Toto zistenie 
je dôležité a naznačuje, že monitoring odpadových vôd by mohol 
byť do budúcna citlivým nástrojom na sledovanie výskytu vírusu 
SARS-CoV-2 v populácii [25]. Li a kol. (2020) poukazuje vo svojej štú-
dii, že až 86 % jedincov infikovaných vírusom je asymptomatických, 
a teda monitoring odpadových vôd by mohol byť jedným z dôležitých 
ukazovateľov prevalencie ochorenia v meste alebo regióne [26]. Od-
padové vody zo zdravotníckych zariadení (najmä nemocnice s kon-
centrovanejším výskytom pacientov s ochorením COVID-19) môžu 
mať v produkovanej odpadovej vode zvýšený výskyt tohto vírusu. 

Odpadové vody – možný zdroj informácií šírenia sa 
ochorenia COVID-19 v populácii?
Veľkosť vírusov (v desiatkach či stovkách nanometrov) im dovoľuje sa 
ľahko transportovať v rôznych zložkách životného prostredia (často sú 
nasorbované na malých časticiach) [15]. Výskyt určitých typov vírusov 
v odpadových vodách môže počas roka výrazne kolísať. Napr. štúdia 
Katayama a kol. (2008) zdôrazňuje, že výskyt norovírusov v odpado-
vých vodách je najvýraznejší v mesiacoch november až apríl, zatiaľ 
čo koncentráciu adenovírusov je možné brať za konštantnú celý rok 
[27]. Ako bolo už popísané, niektoré skupiny patogénnych vírusov 
napr. norovírusy alebo enterovírusy sú sezónne, avšak počas celého 
roka sa môžu zachytiť v nárastových biofilmoch na stenách potrubí. 
Biofilm tak môže prispievať k ich výskytu a šíreniu v odpadových 
vodách celoročne [28].

Vznik infekčných ohnísk, lokálnych epidémií či celosvetových pan-
démií nie je možné dobre predpovedať. Tu sa ukazuje ako naše výrazne 
zraniteľné miesto nedostatočná možnosť včas reagovať. Je to spôsobené 
zabehnutými postupmi klasickej epidemiológie, ktorá identifikuje pre-
puknutie daného ochorenia až na základe určitých klinických prejavov 
[15]. V súčasnosti je preto pred technológmi a vedcami z oblasti moni-
toringu odpadových vôd výzva zameraná primárne na možnú detekciu 
a popísanie trendov ochorení spôsobených napríklad koronavírusom 
SARS-CoV-2. Na základe rôznych štúdií je predpoklad, že sa aktívny 
vírus SARS-CoV-2 alebo jeho rozkladné fragmenty môžu dostávať 
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v exkrementoch pacientov až do odpadových 
vôd [22, 24, 25]. Pokiaľ aj ďalšie štúdie z iných 
miest sveta potvrdia možnú detekciu vírusu 
z odpadových vôd, môže táto metodika oveľa 
rýchlejšie a lacnejšie zachytiť vlnu šíriacej sa 
infekcie, respektíve jej možný návrat, ako za 
pomoci testovania symptomatických jedincov. 
Pre potreby monitoringu vírusov v odpado-
vých vodách sú potrebné dáta popisujúce 
ich kvantitu, ktoré je možné získať pomocou 
kvantitatívnej polymerázovej reťazovej reakcie 
(označuje sa qPCR alebo RT-PCR) z dôvodu, že 
práve nárast koncentrácie vírusov naznačuje 
možný začiatok prepuknutia choroby [15]. 

Monitorovanie časových zmien výskytu 
vírusov v odpadových vodách v kombinácii 
s analýzou vybraných metabolitov a biomar-
kerov (kreatinín, cholesterol, amoniakálny 
dusík a iné) v komunálnej odpadovej vode 
[15, 29, 30, 31] alebo analýzou aktívnych 
sim-kariet [32], môže viesť až k popisu lokalít, 
kde vznikajú ohniská. Okrem toho dôsledne 
vybrané miesta odberov vzoriek z kanalizač-
ného systému môžu umožniť zadefinovanie 
lokalít či regiónov, odkiaľ sa môže začať 
šírenie ochorenia (tzv. bodové ohniská) [15].

Pri monitoringu vírusov z odpadových vôd 
môžeme, podobne ako pri sledovaní spotreby 
napríklad ilegálnych drog, narážať na niektoré 
prekážky a nedostatky [33]. Ide opäť o analytickú náročnosť samotného 
stanovenia hľadaných vírusov, možnú nejednotnosť prebiehajúcich 
vzorkovaní a následných analýz, ktorá si vyžaduje určité investičné 
a prevádzkové náklady. Monitoring môže komplikovať aj vysoký 
podiel balastných a odpadových vôd zo zdravotníckych zariadení. Je 
potrebné zistiť, či monitoring vírusov môžu do určitej miery ovplyv-
ňovať napríklad faktory ako zloženie mikrobiálneho spoločenstva 
v monitorovanej kanalizácii, chemické znečistenie, typ kanalizácie, 
doba zdržania vody v stokovej sieti (vírus, pokiaľ je vylučovaný 
infikovaným jedincom do odpadovej vody v jeho exkrementoch, je 
možné detegovať len obmedzený čas), hodnota pH, teplota atď. [15]. 

Aby bol monitoring určitých ochorení založený na analýze odpa-
dových vôd úspešný vo väčšom geografickom meradle, ako len na 
národnej úrovni, je potrebné, aby si najmä štátne inštitúcie jednot-
livých krajín uvedomili možný prínos tejto monitorovacej metódy 
v súvislosti napr. s kontrolou šírenia ochorenia Covid-19 [33]. Národné 
grantové agentúry by mali poskytovať zvýšenú podporu a rozvoj 
rôznych kapacít najmä formou grantov spojených s monitorovaním 
odpadových vôd na čistiarňach. Je však potrebné si uvedomiť, že mo-
nitorovanie stavu a trendov šíriaceho sa ochorenia COVID-19 si bude 
vyžadovať oproti existujúcim a zabehnutým postupom a metódam, 
aplikovaných pri monitorovaní napríklad spotreby drog, viaceré mo-
difikácie či zmeny [33]. Pozitívom, najmä v Európe, je skutočnosť, že 
je už vybudovaná sieť vedeckých inštitúcií a pracovísk vo viacerých 
štátoch v rámci monitoringu ilegálnych drog (pravidelne sa publikujú 
nadnárodné štúdie popisujúce najmä problematiku výskytu a spotre-
by drog) [9–11], ktoré by bolo možné využiť aj za účelom vytvorenia 
systému včasného varovania pred nastupujúcou pandémiou. 

V súčasnosti začal intenzívne prebiehať výskum v tejto oblasti vo 
viacerých krajinách Európy (napr. Holandsko, Švédsko, Švajčiarsko, 
ale aj Slovensko) a USA, čo viedlo k vytvoreniu platformy „Wastewa-
ter-Based Epidemiology for COVID-19“ určenej na rýchlu komuni-
káciu odborníkov zaoberajúcich sa problematikou výskytu vírusu 
SARS-CoV-2 v odpadových vodách [34]. Dá sa predpokladať, že do 
monitoringu odpadových vôd postupne začnú vo väčšej miere zasaho-
vať aj iné vedné odbory, ako mikrosenzorika a postupná automatizácia 
zberu dát. Je teda potrebné si preto počkať, čo nám čas (a odpadová 
voda) v tomto novom odvetví monitoringu odpadových vôd prinesie. 

Schéma na obr. 1 predpokladá možnosť využitia monitoringu vôd 
ako jedného zo zdrojov informácií ohľadne výskytu a trendov šírenia 
sa ochorenia COVID-19 v populácii.

Záver
V súčasnosti sa vedecké tímy z viacerých krajín sveta, či už na ná-
rodnej alebo nadnárodnej úrovni, venujú monitoringu odpadových 
vôd za účelom zistenia spotreby drog [9–11]. Výskum v tejto oblasti 

sa realizuje okolo pätnásť rokov, čoho výsledkom je vývoj nových 
analytických postupov, možnosť monitoringu nových typov drog, či 
kvantitatívne meranie špecifických biomarkerov v odpadových vo-
dách z rôznych regiónov a miest, čo nám umožňuje hodnotiť napríklad 
životný štýl populácie [31]. 

Vynára sa preto dôležitá otázka, či v súčasnej situácii okolo pan-
démie COVID-19 vyvolanej koronavírusom SARS-CoV-2 je možné 
všetky získané vedomosti a skúsenosti využiť pri identifikácii ohnísk 
nákazy určitým typom vírusu? Odpoveď v tejto chvíli však nevieme. 

V súčasnosti bolo vyslovených viacero predpokladov a myšlienok 
[15, 33], ktoré je však potrebné potvrdiť štúdiami, aby monitoring 
odpadových vôd, za účelom včasného odhalenia možných ohnísk 
ochorení podobných COVID-19 v populácii, bol overenou a v širo-
kých vedeckých kruhoch uznávanou detekčnou metodikou. Súčasné 
poznatky poukazujú na možnosť napr. detekcie vírusu SARS-CoV-2 
z exkrementov v odpadových vodách pomocou RT-PCR techník. 
Dôležitým krokom je však kvantifikácia vírusu v odpadovej vode. 
Aby bola metodika čo najpresnejšia, vírus a jeho fragmenty sa musia 
dobre šíriť odpadovou vodou a určitý čas v nej nepodliehať rozkladu. 
Taktiež je potrebné poznať mieru uvoľňovania vírusu počas infekcie 
z ľudského tela (niektoré vírusy, ktoré sa vedia dobre šíriť vodou, sa 
uvoľňujú z ľudského tela v množstve od 102/g do 1012/g exkrementu) 
[15]. Woelfel pozoroval výskyt RNA vírusu u ôsmych rôznych pacien-
tov a zistil, že u jedného pacienta môže hodnota RNA kópií počas 
vrcholu infekcie dosiahnuť 108 na gram exkrementu [35]. Včasnú 
detekciu ohnísk nákazy je tak možné zaznamenať najmä na základe 
zmeny jeho výskytu v čase v kombinácii s parametrami charakteri-
zujúcimi skúmanú populáciu a dôsledným zadefinovaním miesta 
odberov v kanalizačnej sieti. 
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APVV16-0171, APVV-16-0124, APVV-17-0183, APVV-19-0250. Autori 
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prostredie na Slovensku, a v rámci Grantovej schémy na podporu 
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ako bodové zdroje mikropolutantov v povrchových vodách a možnosti 
ich účinného odstraňovania“.
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Wastewaters – a potential source of information on the preva-
lence and trends in the spread of the disease COVID-19 in 
the population? (Mackulak, T.)

Several assumptions and ideas have been made [15, 33], but these 
need to be confirmed by studies to ensure that wastewater moni-
toring for early detection of possible outbreaks of COVID-19-like 
diseases in the population is a validated and recognized detection 
methodology in broad scientific circles. Current knowledge points to 
the possibility of e.g. detection of SARS-CoV-2 from excrement and 
wastewater using RT-PCR techniques. An important step, however, 
is the quantification of the virus in the waste water. For the meth-
odology to be as accurate as possible, the virus and its fragments 
must be well disseminated by the waste water and not subject to 
decomposition for some time. It is also necessary to know the level 
of virus release during infection from the human body (some viruses 
that can be well spread by water are released from the human body 
in amounts of 102/g to 1012/g of excrement). Early detection of out-
breaks can thus be recorded mainly on the basis of a change in its 
occurrence over time in combination with parameters characterizing 
the surveyed population and consistent defined sampling points in 
the sewerage network.
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Granulovaný oxid železitý 
ako účinný adsorbent pri 
odstraňovaní päťmocného 
arzénu z vôd
Ronald Zakhar, Ivana Zembjaková, František Čacho, 
Ján Derco

Abstrakt
Predkladaný článok je zameraný na opis adsorpcie päťmocného 
arzénu As(V) na granulovaný oxid železitý (GOŽ) pomocou piatich 
rovnovážnych adsorpčných a dvoch kinetických modelov. Experi-
mentálne údaje boli opísané Langmuirovou (LI), Freundlichovou 
(FI), Dubinin–Radushkevichovou (D–RI), Redlich–Petersonovou 
(R–PI) a Sipsovou (SI) adsorpčnou izotermou. Z dosiahnutých vý-
sledkov vyplýva, že najlepšie experimentálne údaje opisuje R–PI 
a SI izoterma, nakoľko koeficient korelácie (Rxy) v oboch prípadoch 
dosiahol najvyššiu hodnotu, t.j. 0,96. Z LI sa určila teoretická hod-
nota maximálnej adsorpčnej kapacity (amax) na 1 900 µg·g-1, ktorá 
bola v dobrej zhode s experimentálne stanovenou maximálnou 
adsorpčnou kapacitou rovnou 2 007 µg·g-1. Z hodnôt rovnovážneho 
parametra (RL) určeného na základe LI modelu a z empirickej kon-
štanty (n) z FI modelu vyplýva, že daná adsorpcia bola priaznivá. 
Z hodnoty priemernej voľnej energie (EV) vypočítanej na základe 
D–RI vyplýva, že sa jednalo o fyzikálnu adsorpciu. Kinetické dáta 
adsorpcie As(V) na GOŽ boli najlepšie opísané kinetickým modelom 
pseudo–prvého poriadku s koeficientom korelácie rovným 0,99. Ako 
vhodné desorpčné médium sa preukázal 0,1 M roztok NaOH, ktorý 
bol schopný uvoľniť 78,47 % naadsorbovaného As(V). 

Kľúčové slová
adsorpcia – arzén – granulovaný oxid železitý – adsorpčné izotermy 
– kinetické modely

1.  Úvod
K základným potrebám ľudstva patrí bezpochyby prístup ku kvalitnej 
a bezpečnej pitnej vode, ktorá predstavuje strategickú surovinu limi-
tujúcu rozvoj jednotlivých regiónov i celých geografických oblastí. Na 
svete je ešte stále mnoho miest, ktoré trpia nielen nedostatkom vody, 
ale aj jej kontamináciou zdraviu škodlivými látkami. V súčasnosti sa 
do popredia dostáva kontaminácia vôd arzénom, ktorý sa vyznačuje 
silnými karcinogénnymi a teratogénnymi účinkami s preukázateľne 
negatívnym vplyvom na ľudské zdravie [1, 2]. Tieto aspekty prinútili 
Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) v roku 1993 znížiť najvyššiu 
medznú hodnotu koncentrácie arzénu v pitnej vode na 10 µg·l-1 [3]. 
Arzén sa prirodzene vo vode vyskytuje zvyčajne v dvoch rozpustných 
formách, a to ako As(III) (arzenitan) a As(V) (arzeničnan). Mnohé 
štúdie dokazujú, že práve odstránenie arzénu z vôd môže byť jedinou 
účinnou možnosťou na minimalizáciu ohrozenia ľudského zdravia [4]. 
Medzi celosvetovo využívaný proces vo vodárenskom sektore patrí 
adsorpcia, pri ktorej sa niektoré zložky z plynnej alebo kvapalnej fázy 
selektívne hromadia na povrchu tuhej fázy [5, 6]. Na opis tohto pro-
cesu bolo vyvinutých niekoľko rovnovážnych a kinetických modelov 
[7]. Adsorpčné materiály sa vyznačujú veľkým merným povrchom, 
vhodnou distribúciou veľkosti pórov, vhodnými mechanickými 
a fyzikálnochemickými vlastnosťami [8]. Ďalší vývoj v adsorpčných 
technológiách sa zameriava najmä na modifikáciu rôznych sorpčných 
materiálov vhodnými funkčnými skupinami za účelom zvýšenia ich 
adsorpčnej kapacity [9, 10]. 

2.  Metodika práce a metódy skúmania

2.1 Použité roztoky

Ako zásobný arzeničnanový roztok s koncentráciou As(V) 1 g·l-1 
sa použil roztok heptahydrátu hydrogenarzeničnanu disodného 
(Na2HAsO4·7H2O). Následne sa z tohto zásobného roztoku jeho 
nariadením destilovanou vodou pripravili príslušné pracovné roz-
toky As(V). Ako desorpčné médiá sa použili 0,1 M roztok hydroxidu 

sodného (NaOH), kyseliny chlorovodíkovej (HCl), kyseliny octovej 
(CH3COOH), chloridu sodného (NaCl) a destilovaná voda. Na úpravu 
pH roztokov sa použila 0,1 M kyselina chlorovodíková (HCl) alebo 
0,1 M hydroxid sodný (NaOH). Na konzervovanie vzoriek sa použila 
koncentrovaná kyselina chlorovodíková (HCl).

2.2 Analytické metódy a stanovenia
Hodnoty pH boli stanovené pH-metrom Jenway 3510 s presnosťou 
±0,003 od firmy Cole-Parmer (Veľká Británia). Koncentrácia As(V) vo 
vzorkách sa stanovila pomocou metódy prietokovej chronopotencio-
metrie. Na stanovenie sa použila trojelektródová prietoková meracia 
cela typu 353c s pracovnou elektródou typu E–T/Au, platinovou 
pomocnou a argentochloridovou referenčnou elektródou [11].

2.3 Použité prístroje
Na váženie sa používali analytické elektrické váhy ABS 220–4 od 
spoločnosti Kern & Sohn GmbH (Nemecko). Miešanie prebiehalo 
v orbitálnej trepačke RSLAB–7PRO od spoločnosti Kvant s.r.o. (Slo-
vensko) s možnosťou nastavenia rýchlosti miešania v jednotkách rpm 
a tiež s nastavením času miešania. Chronopotenciometrické merania 
sa uskutočnili na počítačom riadenom elektrochemickom analyzátore 
EcaFlow 150 od spoločnosti Istran s.r.o (Slovensko).

2.4 Použitý sorpčný materiál
Na adsorpciu As(V) z vodných roztokov bol použitý granulovaný oxid 
železitý (GOŽ) (obr. 1) od spoločnosti Severn Trent (Veľká Británia). 
Jeho fyzikálne a chemické vlastnosti sú uvedené v tab. 1. Pred jeho 
samotným použitím sa potrebné množstvo vymylo v destilovanej vode 
a následne vysušilo v sušiarni pri teplote 105 °C. Potom sa materiál 
vychladil v exsikátore na laboratórnu teplotu. 

3. Experimentálna časť

3.1 Určenie adsorpčnej kapacity a rovnovážneho času 
adsorpcie

Testovanie adsorpčnej kapacity GOŽ sa realizovalo vsádzkovým 
spôsobom v deviatich Erlenmeyerových bankách o objeme 200 ml. 
Do každej z nich sa navážilo po 0,2 g GOŽ a pridalo 100 ml roztoku 
As(V) o koncentrácii 1000 µg·l-1. Banky boli umiestené na orbitálnej 
trepačke (150 rpm) a celý experiment prebiehal pri laboratórnej teplote 
(20 ±2 °C) po dobu 180 minút. V určených časoch (3, 6, 15, 30, 60, 90, 
120, 150 a 180 minút) sa odobralo po jednej Erlenmeyerovej banke. 

Obr. 1. Granulovaný oxid železitý

Parameter

Aktívna zložka > 70 % syntetický oxid železitý 

Farba Jantárová hnedá

Objemová (sypná) hmotnosť 400–600 kg·m-3

Aktuálna hustota 3600–4100 kg·m-3

Špecifický adsorpčný povrch 120–200 m2·g-1

Veľkosť zŕn 0,5–2,0 mm

Pórovitosť zŕn 85 %

Rozsah pH 6,0–10,0

Tab. 1. Fyzikálno–chemické vlastnosti GOŽ
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Roztok od tuhého adsorbentu bol oddelený filtráciou cez filtračný pa-
pier. Následne sa v daných roztokoch stanovili zvyškové koncentrácie 
As(V), z ktorých sa v danom čase určili adsorpčné kapacity a účinnosti 
adsorpcie vzhľadom na počiatočnú koncentráciu As(V) nasledovne:

kde  at(r) je adsorpčná kapacita v čase t resp. rovnovážna 
adsorpčná kapacita (μg·g-1),

 V je objem roztoku (l), m je hmotnosť adsorbentu 
(g),

 c0  je počiatočná koncentrácia adsorbátu (μg·l-1),
 ct(r)  je koncentrácia adsorbátu v čase t resp. rovno-

vážna koncentrácia adsorbátu (μg·l-1) 
 E  je účinnosť adsorpcie (%). 

Pre GOŽ bola uskutočnená aj viackrát opakovaná adsorpcia s cie-
ľom experimentálne získať maximálnu adsorpčnú kapacitu tohto 
adsorbentu.

3.2 Priebeh rovnovážnej adsorpčnej izotermy s opisom 
kinetiky adsorpcie
Experiment prebiehal v šiestich Erlenmayerových bankách o objeme 
200 ml. Pripravili sa pracovné roztoky As(V) o objeme 100 ml v od-
stupňovaných koncentráciách: 100, 200, 400, 600, 800 a 1000 μg·l-1. 
Do každej Erlenmeyerovej banky sa pridalo 0,2 g GOŽ. Následne sa 
do baniek pridal roztok s danou koncentráciou As(V) a zmes sa mie-
šala na trepačke (150 rpm) po dobu určeného rovnovážneho času. 
Zo získaných výsledkov sa určil priebeh adsorpčnej rovnovážnej 
izotermy graficky a následne sa adsorpcia As(V) opísala vybranými 
rovnovážnymi a kinetickými modelmi. 

3.3 Regenerácia adsorbentu
GOŽ sa podrobil aj desorpčnému testu prostredníctvom 0,1 M rozto-
kov HCl, CH3COOH, NaOH, NaCl a destilovanej vody. Na desorpciu 
As(V) sa použilo 0,2 g GOŽ a 100 ml desorpčného roztoku, pričom 
desorpcia prebiehala dve hodiny na orbitálnej trepačke (150 rpm). 
Následne adsorbent s desorpčným roztokom bol umiestnený do vod-
ného kúpeľa (70–80 °C) na dve hodiny. Po ochladení na laboratórnu 
teplotu sa roztoky prefiltrovali, vo filtráte sa stanovila koncentrácia 
As(V) a adsorbent sa nechal vysušiť do konštantnej hmotnosti. 

4. Výsledky práce a diskusia
Z obrázka 2 je evidentné, že s nárastom reakčného času narastá aj 
hodnota adsorpčnej kapacity pre GOŽ a pri určitej hodnote sa ustaľuje, 

Obr. 2. Časová závislosť adsorpčnej kapacity a účinnosti adsorpcie 
pre GOŽ; (počiatočná c[As(V)] 1000 µg·l-1; reakčný čas 180 min; 
množstvo adsorbentu 0,2 g; objem roztoku 0,1 l; neutrálne pH; tep-
lota 20±2 °C; rýchlosť miešania 150 rpm)

Obr. 3. Opakovaná adsorpcia As(V) na GOŽ; (počiatočná c[As(V)] 
1000 µg·l-1; reakčný čas 120 min; množstvo adsorbentu 0,2 g, objem 
roztoku 0,1 l; neutrálne pH; teplota 20±2 °C; rýchlosť miešania 
150 rpm)

Model adsorpčnej 
izotermy

Parameter  
(jednotka) Hodnota Rxy

Langmuir
(LI)

amax (µg·g-1) 1900,0

0,9400KL (l·µg-1) 6,18·10-3

RL (–) 0,14–1,00

Freundlich
(FI)

KF (µg(1-1/n)·g-1·l1/n) 20,80

0,9300
n (–) 1,27

Dubinin–Radushkevich
(D–RI)

amax (µg·g-1) 794,0

0,8576
β (mol2·kJ2) 1,83·10-4

EV (kJ·mol-1) 0,052

Redlich–Peterson
(R–PI)

KRP (l·g
-1) 40,96

0,9556a (l·µg-1)b 3,27

b (–) 5,10·10-14

Sips
(SI)

KS (µg(1-βs)·lβs·g-1) 6,997

0,9602aS (l·µg-1)βs 1,13

βS (–) 9,09·10-16

Tab. 2. Parametre adsorpčných izoteriem

t. j. nastáva rovnováha medzi adsorbentom a adsorbátom. Rovno-
vážny čas adsorpcie As(V) na GOŽ bol stanovený na 120 min, kedy 
došlo k 89,9% odstráneniu As(V), t.j. dosiahla sa adsorpčná kapacita 
449,5 µg·g-1. Hodnota adsorpčnej kapacity pre tento materiál bola 
na konci testu 493 µg·g-1, čo zodpovedá účinnosti adsorpcie 98,6 %.

Maximálna adsorpčná kapacita GOŽ sa stanovila po siedmich 
postupne opakovaných adsorpciách s arzeničnanovým roztokom. Cel-
kové naadsorbované množstvo As(V) bolo experimentálne stanovené 
na 2006,8 μg·g-1. Kumulatívne hodnoty adsorpčnej kapacity a percentá 
účinnosti jednotlivých adsorpcií sú graficky zobrazené na obr. 3, na 
ktorom je možné pozorovať stúpajúci trend adsorpčnej kapacity. Zá-
roveň sa účinnosť naviazania As(V) znižovala s počtom opakovaní, 
čo bol očakávaný jav vzhľadom na znižujúci sa počet voľných miest 
na adsorpčnom povrchu GOŽ.

Adsorpcia As(V) na GOŽ pre rovnovážny čas 120 minút sa popí-
sala vybranými matematickými modelmi adsorpčných izoteriem. 
Vypočítané hodnoty sú uvedené v tab. 2 a graficky sú zobrazené na 
obr. 4. Pre každý model je uvedená aj hodnota korelačného koefi-
cienta (Rxy). Na základe tejto hodnoty je možné posúdiť vhodnosť 
daného modelu pre opis adsorpcie. Experimentálne hodnoty naj-
lepšie opisuje Sips a Redlich-Petersonova izoterma, ktoré sú určitou 
kombináciou Freundlichovej a Langmuirovej izotermy. Na základe 
Langmuirovej izotermy sa určila teoretická hodnota maximálnej 
adsorpčnej kapacity (amax) na 1900,0 µg·g-1. Je možné konštatovať, 
že vypočítaná maximálna adsorpčná kapacita je v dobrej zhode 
s experimentálne stanovenou adsorpčnou kapacitou. Z hodnôt 
rovnovážneho parametra (RL) určeného na základe Langmuirovho 
modelu vyplýva, že ide o priaznivú adsorpciu, keďže jeho hodnoty 
ležia v intervale (0–1). O priaznivosti adsorpcie hovorí aj hodnota 
empirickej konštanty (n) z Freundlichovej izotermy, ktorého hod-
nota leží v intervale (0–10). Z hodnoty priemernej voľnej energie na 
molekulu adsorbátu (EV) pri jej prechode z kvapalnej fázy na povrch 
tuhého adsorbenta vypočítaná na základe Dubinin-Raduskevichovej 
izotermy vyplýva, že sa jedná o fyzikálnu adsorpciu, keďže jej hod-
nota je nižšia ako 8 kJ·mol-1 [12, 13, 14].



vh 6/20206

Kinetický model Parameter  
(jednotka) Hodnota Rxy

Pseudo–prvý poriadok (PPP) 
 

ar (µg·g-1) 500,5
0,9901

k1 (min-1) 1,65·10-2

Pseudo–druhý poriadok (PDP) ar (µg·g-1) 520,0

0,9261
k2 (g·µg-1·min-1) 5,16·10-5

Tab. 3. Parametre kinetických modelov

Nelineárnou regresiou sa popísala aj 
kinetika adsorpcie As(V) na GOŽ dvoma 
kinetickými modelmi. Vypočítané hodnoty 
jednotlivých parametrov sú uvedené v tab. 3 
a graficky sú tieto závislosti na obr. 5. Na zá-
klade hodnôt korelačných koeficientov (Rxy) 
je možné potvrdiť vhodnosť oboch modelov, 
pričom model pseudo–prvého poriadku sa 
preukázal ako vhodnejší na opis priebehu 
danej adsorpcie. 

Po vykonaní série adsorpcie a desorpcie 
je možné posúdiť vplyv vybraných desorpč-
ných roztokov na možnosť regenerácie GOŽ. 
Vzhľadom na to, že 0,1 M roztok HCl mal 
deštruktívny vplyv na skúmaný adsorpčný 
materiál, tak nebolo možné stanoviť koncen-
tráciu As(V) v tomto roztoku po desorpcii. 
Trošku menší deštruktívny vplyv na GOŽ 
sa preukázal pri 0,1 M roztoku CH3COOH, 
kde bolo možné stanoviť koncentráciu 
As(V) po desorpcii, ale hodnoty účinnosti 
sú nevýznamné, do 5 %. Naproti tomu 0,1 
M roztok NaOH sa javí ako vhodný na rege-
neráciu testovaného GOŽ. Dosiahnuté účin-
nosti desorpcie sú považované za priaznivé 
a v priebehu procesu nedošlo k voľným okom 
viditeľným zmenám v štruktúre adsorbentu. 
Ďalšími dvoma použitými roztokmi (desti-
lovaná voda a 0,1 M NaCl) sa preukázalo, 
že neutrálne prostredie má menej negatívny 
vplyv na štruktúru sorpčného materiálu. 
V prípade testov s destilovanou vodou bol 
v prvom rade cieľ sledovať mieru vylúhova-
teľnosti As(V) zo sorpčnej náplne spätne do 
vodného prostredia. Bolo zistené, že As(V) je 
po adsorpcii silno naviazaný na GOŽ a v prí-
pade nepriaznivej situácie by nedochádzalo 
k jeho výraznému spätnému uvoľňovaniu. 
Jednotlivé účinnosti adsorpcie a desorpcie 
za použitia rôznych desorpčných činidiel sú 
znázornené na obr. 6.

5. Záver
Granulovaný oxid železitý bol úspešne použi-
tý ako adsorbent na kvantitatívne odstránenie 
As(V) z vodných roztokov. Samotný proces 
adsorpcie sa opísal piatimi rovnovážnymi 
a dvomi kinetickými modelmi. Rovnovážne 
a kinetické experimentálne údaje boli najlep-
šie opísané Redlich-Petersonovou a Sipsovou 
izotermou a kinetickým modelom pseudo–
prvého poriadku. Zároveň sa preukázalo, že 
daná adsorpcia bola priaznivá a fyzikálneho 
charakteru. Ako vhodný desorpčný roztok sa 

Obr. 5. Kinetické modely pre adsorpciu As(V) na GOŽ; (počiatoč-
ná c[As(V)] 1000 µg·l-1; reakčný čas 180 min; objem roztoku 0,1 l; 
množstvo adsorbentu 0,2 g; neutrálne pH; teplota 20±2°C; rýchlosť 
miešania 150 rpm)

Obr. 6. Zobrazenie účinnosti jednotlivých adsorpcií a desorpcií 
s použitím rôznych desorpčných roztokov; (počiatočná c[As(V)] 
1000 µg·l-1; reakčný čas 120 min; objem roztoku 0,1 l; množstvo 
adsorbentu 0,2 g; teplota 20±2 °C; rýchlosť miešania 150 rpm)

Obr. 4. Modely adsorpčných izoteriem pre adsorpciu As(V) na GOŽ; body označujú experi-
mentálne hodnoty a čiary vypočítané hodnoty (počiatočná c[As(V)] 1000 µg·l-1; reakčný čas 
120 min; objem roztoku 0,1 l; množstvo adsorbentu 0,2 g; neutrálne pH; teplota 20±2 °C; 
rýchlosť miešania 150 rpm)
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uplatnil 0,1 M NaOH, ktorý bol schopný uvoľniť až 78,47 % naadsor-
bovaného množstva As(V). 

Poďakovanie: Článok vznikol s podporou projektu Program na pod-
poru mladých výskumníkov STU v Bratislave.
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Granular ferric oxide as an effective adsorbent for pentava-
lent arsenic removal from water (Zakhar, R.; Zembjakova, 
I.; Cacho, F.; Derco, J.)

Abstract
The article focuses on the isotherm and kinetic studies of pentava-
lent arsenic As(V) adsorption unto granular ferric oxide (GFO). For 
As(V) the equilibrium adsorption time was investigated. Nonlinear 
regression of Langmuir (LI), Freundlich (FI), Dubinin–Radushkevich 
(D–RI), Redlich–Peterson (R–PI) and Sips (SI) isotherms were applied 
to portray the data obtained from the adsorption studies. From the 
results of the work it follows, that correlation coefficient (Rxy) of R–PI 
and SI models were the highest (Rxy=0.96). The maximum monolayer 
coverage (amax) from the LI model was determined to be 1 900 µg·g-1 and 
the separation factor (RL) indicating a favorable sorption experiment. 
The calculated maximum monolayer coverage is in good agreement 
with the experimentally determined maximum monolayer coverage 
of GFO, which was 2 007 µg·g-1. Also from FI model, the sorption 
intensity (n) indicated a favorable sorption process. The mean free 
energy of D–RI (EV) was estimated to be 0.052 kJ·mol-1 which vividly 
proved that As(V) adsorption experiment followed a physical process. 
The kinetic data was the best described using the pseudo–first order 
kinetic model with a correlation coefficient equal to 0.99. As(V) was 
efficiently recovered from adsorbent by 0.1 M NaOH desorbing solu-
tion during one cycle with a desorption efficiency of 78.47 %.

Key words
adsorption – arsenic – granular ferric oxide – adsorption isotherms 
– kinetic models

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. srpna 
2020. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Praha a možnosti vodní 
rekreace – od historie po 
současnost
Hana Mlejnková, Lucie Jašíková, Tomáš Fojtík, 
Marcela Makovcová, Eva Juranová, Petr Pumann

Abstrakt
Obliba vodního prostředí k trávení volného času je rozšířena od 
nepaměti i mezi obyvateli velkých měst, včetně Prahy. Zde byla 
již v roce 1809 založena nejstarší veřejná říční plovárna ve střed-
ní Evropě. Zájem o aktuální znalost současných možností vodní 
rekreace na území Prahy vedl Magistrát hlavního města Prahy 
k zadání studie „Možnosti vodní rekreace na území hlavního města 
Prahy (od historie po současnost)“ v rámci projektu „Praha – Pól 
růstu II“. V letech 2018 a 2019 byl realizován průzkum aktuálního 
stavu, priorit obyvatel Prahy a potenciálních možností zvýšení 
počtu míst ke koupání a rekreaci u vody na území Prahy. Bylo pro-
věřeno cca 150 míst, z nichž bylo vybráno 57 pro bližší monitoring 
jakosti vody a hodnocení jejich stavu a potenciálu. Pro posouzení 

jakosti vody těchto lokalit bylo v roce 2019, alternativně k Vyhlášce 
238/2011 Sb., navrženo „orientační posouzení aktuálního stavu 
přírodních nádrží“. Výsledky studie, obsahující popisy a lokalizace 
všech koupacích možností v Praze, včetně provozovaných koupališť 
a bazénů s odkazy na aktuální webové stránky, jsou zapracovány 
do webové mapové prohlížečky a zpřístupněny veřejnosti na adre-
se www.dibavod.cz/vodni-rekreace-praha. Charakteristiky námi 
sledovaných lokalit obsahují informace z monitoringu jakosti vody 
z let 2018–2019 a vizuální hodnocení jejich stavu. Závěrem studie 
je příznivá informace o velkém potenciálu pražských rekreačních 
možností v blízkosti vody. Byla nalezena velmi zajímavá a přitom 
málo známá místa, s dobrou kvalitou vody, která by se mohla po 
nenáročných úpravách stát vítanými alternativami v současné době 
využívaných koupacích míst v Praze.

Klíčová slova
rekreace – přírodní nádrže – Praha – kvalita vody – rybníky – plovár-
na – Vltava – Berounka

Úvod
Pobyt u vody a její rekreační využití je vyhledáváno od nepaměti i ve 
velkých městech. Mají zde svou tradici říční plovárny, které v přepl-
něných centrech zpestřují využití nábřeží k relaxaci.

http://www.dibavod.cz/vodni-rekreace-praha
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Obr. 1. Občanská plovárna na Vltavě pod Letnou – zdroj: ČT24/Pražské plovárny kdysi a dnes (vlevo), Návrh plovoucích lázní u Rašínova 
nábřeží – autor: Magistrát hl. m. Prahy (vpravo)

Při pohledu do historie [1–4] zjistíme, že první říční plovárna 
v Praze byla vybudována již v roce 1809 u břehu pražského Františku. 
Jednalo se o vojenskou plovárnu, která od roku 1817 sloužila i pro ci-
vilní obyvatele. V roce 1840 vznikla na protějším břehu tzv. Občanská 
plovárna (obr. 1). Plovárna byla postavena podle návrhu architekta 
Josefa Krannera v klasicistním stylu. Obyvatelé Prahy se zde koupali 
mezi dřevěnými pontony v řece. Plovárna nesloužila jen k rekreaci 
u vody, ale pořádaly se zde i koncerty a plavecké soutěže.

Plovárna vznikla také na Vltavě pod Vyšehradem v roce 1894. Staro-
městský břeh u křižovnického kláštera byl tradičním místem říčných 
lázní zvaných Humanka. Tyto říční lázně nesloužily k rekreačním 
účelům, ale ke skutečné očistě těla pro dělníky a služebnictvo. Další 
říční plovárna v Praze „Slovanka“ byla vybudována v roce 1899 v sa-
motném centru města nedaleko Slovanského ostrova u Žofína. Byla 
zhotovena z dřevěných pontonů, uprostřed nichž nabízela různě hlu-
boké bazény vhodné i pro neplavce. Jiné plovárny by na počátku 20. 
století bylo možné navštívit v Braníku na Mlýnku, pod zlíchovským 
kostelíkem, na ostrově Štvanici či na Císařské louce. 

V Podolí vznikly První podolské lázně, jejichž založení má na 
svědomí několik podolských usedlíků, kteří se v roce 1903 rozhodli, 
že si postaví vlastní koupadlo. Původně skromné lázně s dřevěným 
prámem s koupacím bazénem se postupně zvětšovaly, jak přibývalo 
návštěvníků. Na břehu vznikly dřevěné kabinky, moderní pískové, 
sluneční a sprchové lázně. Nedaleko Prvních podolských lázní byly 
vybudovány Železniční lázně, které nabízely ještě větší komfort. Z dů-
vodu odlišení obou lázní se dřevěné ohrady natřely jinými barvami 
a od těch dob se jedněm říkalo Žluté lázně a druhým Modré lázně. 
K jejich sloučení došlo po znárodnění v roce 1949. 

V roce 1922 vznikla v Podolí Mejzlíkova plovárna, která také 
fungovala jako klubové tréninkové centrum pro nedaleký sportovní 
klub Vyšehrad. Na Zbraslavi vznikly na konci 19. století slavné říční 
lázně pana Antonína Šůry alias Důry, jak byl přejmenován v novele 
Vladislava Vančury „Rozmarné léto“. Tato plovárna na romantickém 
místě obklopeném skalami a zalesněnými vrchy fungovala až do roku 
1954. Vzpomínky na pražské plovárny na Vltavě je možné si oživit 
v pořadech Karla Čáslavského „Hledání ztraceného času – Vltava 
v obrazech“, díly 76, 77, 79, 80, 83 [4]. 

Na obr. 2 je znázorněn vývoj vzniku a zániku říčních plováren 
v Praze od počátku 19. století. K zániku říčních plováren v polovině 
20. století přispěla zhoršená kvalita vody ve Vltavě a vybudování 
Vltavské kaskády, což sebou neslo snížení teploty ve Vltavě, a také 
výstavba moderních umělých koupališť a bazénů po celé Praze. 
Nicméně existují nové aktivity, které by mohly trend občanských 
plováren do Prahy vrátit v podobě plovoucích lázní u Rašínova 
nábřeží (obr. 1). Podle zadání Magistrátu hlavního města Prahy byla 
zpracována podrobná koncepční a architektonická studie a snad brzy 
dojde i k samotné realizaci.

Rozsáhlé území hlavního města Prahy nabízí velké množství 
umělých venkovních i krytých plováren, avšak možnosti rekreace na 
přírodních koupalištích jsou, podle průzkumu u Pražanů, v katastru 
Prahy nedostatečné. Reálně se však na území Prahy nachází mnoho 
potenciálních lokalit, využitelných k rekreaci u vody, také tradiční 
říční plovárny by mohly být opět uvedeny do života.

Charakterizace současného stavu je cílem projektu „Možnosti vodní 
rekreace na území hlavního města Prahy (od historie po současnost)“, 
který je financován Magistrátem hl. města Prahy v rámci Operačního 
programu Praha – Pól růstu ČR/Rekreační potenciál vody v Praze – stav 
a výhledy 2018–2020. Úkolem projektu, který je řešen od roku 2018, 
je prověřit současný stav a možnosti vodní rekreace na území Prahy 
(říční plovárny, koupaliště, vodní nádrže aj.) a jejich potenciál, včetně 
dosud aktivně nevyužívaných vodních ploch a zvýšit informovanost 
občanů o pražských rekreačních možnostech. 

Metodika

Terénní šetření a monitoring kvality vody

První etapa prací zahrnovala důkladný průzkum aktuálního stavu 
rekreačních možností v Praze a hledání méně známých míst. K tomu 
byly využity mapy, letecké snímky, současná i historická literatura 
[1, 2], média [3], webové prostředí, sociální sítě, ústní sdělení a do-
tazníkové šetření. Lokality pro studii byly vybírány mezi koupacími 
vodami s cíleně rozdílnými typy vodních ploch, tj. říční plovárny, 
rybníky, zatopené lomy, požární a retenční nádrže a revitalizované 
vodní plochy, které spadají do kategorie tzv. „ostatní vodní plochy“. 
Z výběru byla vyčleněna oficiální koupací místa a koupaliště s provo-
zovateli, jejichž kontrola jakosti je zajištěna provozovatelem a orgánem 
ochrany veřejného zdraví. 

Na vybraných lokalitách byl, po primární průzkumné návštěvě, 
realizován v letní sezoně 2018 a 2019 terénní průzkum a monitoring 
jakosti vody. V období červen až září bylo uskutečněno 8 sérií odběrů 
vzorků a průzkumných terénních šetření.

Z mikrobiologických parametrů byly stanovovány enterokoky (po-
dle ČSN EN ISO 7899-2), Escherichia coli a fekální koliformní bakterie 
(podle ČSN 75 7835), dále byla měřena teplota vody, průhlednost 
Secchiho deskou, vizuálně bylo stanovováno znečištění vody a blíz-
kého okolí odpady, přírodní znečištění a výskyt sinic (vodní květ). 
Mikrobiologické analýzy byly prováděny standardními kultivačními 
metodami, výskyt sinic byl určován vizuálně, v případě potřeby po-
tvrzení mikroskopicky. Kromě uvedených ukazatelů, byl hodnocen 
celkový estetický dojem, sociální zázemí, aktuální počet rekreantů, 
přístup do vody, dostupnost a další faktory.

Hodnocení a zpracování dat
Hodnocení jakosti koupacích vod je v ČR upraveno zákonem 
č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví [5] a prováděcí Vyhláškou 
č. 238/2011 Sb. [6], která pro přírodní koupací vody zavádí 5 katego-
rií: 1) voda vhodná ke koupání; 2) voda vhodná ke koupání s mírně 
zhoršenými vlastnostmi; 3) zhoršená jakost vody; 4) voda nevhodná 
ke koupání; 5) voda nebezpečná ke koupání – zákaz koupání. Hod-
nocení vychází pro mikrobiologické ukazatele z výsledků získaných 
za čtyři koupací sezony, pro ostatní ukazatele (např. sinice) podle 
posledního rozboru. 

V našem případě byla možnost monitoringu ve více sezonách ome-
zená, proto jsme pro náš účel navrhli zjednodušený postup orientač-
ního posouzení přírodních nádrží, kterým lze hodnotit i jednorázový 
odběr (tab. 1). Tímto postupem jsou nádrže zařazeny do 3 kategorií 
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(„vyhovující“, „vyhovující s výhradou“ a „nevyhovující“). Přiřazené 
limity byly inspirovány Vyhláškou č. 238/2011 Sb. a reálným stavem 
průběžného hodnocení. Jsme si vědomi, že se jedná o zjednodušení, 
které přináší do hodnocení více nejistoty (tj. vyššího rizika falešně 
negativních i falešně pozitivních hodnocení ve srovnání s vyhláškou) 
zvláště u hodnocení indikátorů mikrobiálního znečistění. 

Tento systém hodnocení byl využíván pro hodnocení výsledků 
našeho výzkumného projektu a bude navržen pro další použití pro po-
třeby orientačního posouzení stavu. Terminologie hodnocení je volena 
tak, aby nedocházelo k záměně s hodnocením prováděným orgánem 
ochrany veřejného zdraví. Hlavním rozdílem obou hodnocení je váha 
ukazatele „průhlednost“, která je charakterizována jako „nevyhovující“, 
pouze když je předpoklad, že není způsobena pro lokalitu typickým 
přirozeným zákalem, který nemá původ v přítomných organismech. 
V případě pochybnosti o původu snížení průhlednosti musí být mik-
roskopicky nebo fluorimetricky prověřen výskyt sinic; vyskytuje-li se 
ve stupni III., tj. více než 100 000 b/ml, nebo chlorofyl-a v koncentraci 
vyšší než 50 μg/l [6], je vzorek označen za „nevyhovující“.

Veškeré informace o sledovaných lokalitách byly zpracovány do 
jednotných pasportů, které byly uloženy do mapových vrstev v GI-
Sovém prostředí. Pasporty obsahují výsledky posouzené dle uvedené 
orientační stupnice, popis a fotodokumentaci jednotlivých nádrží. 
Výsledky jsou zpřístupněny veřejnosti na webových a facebookových 
stránkách projektu.

Od roku 2018 probíhá dotazníkové šetření, které obsahuje dotazy 
na názory na současný stav rekreace v Praze, preference, potřeby 
a přání, s cílem získání informací o aktuálním vztahu obyvatel Prahy 
k rekreaci u vody. 

Obr. 2. Vývoj vzniku pražských říčních plováren 

Výsledky a diskuse

Na území Prahy bylo v rámci naší studie identifikováno 156 součas-
ných a zaniklých koupacích míst, která jsme rozdělili do 4 kategorií: 
říční plovárny (23); přírodní nádrže (73); kryté bazény (38) a koupališ-
tě, venkovní bazény a plovárny (22). Do kategorie „říční plovárny“ byla 
zařazena vybraná místa na Vltavě a Berounce, která jsou využívána 
nebo mají potenciál k rekreačnímu využití (11), a plovárny, které jsou 

v dnešní době již zaniklé (11). Poslední provo-
zovanou říční plovárnou jsou Žluté lázně na 
Vltavě (ani v tomto případě se však nejedná 
o oficiální přírodní koupaliště s kontrolou 
jakosti vody). Většina tzv. „ostatních vodních 
ploch“, která by mohla rozšířit počet míst 
k rekreaci, spadá do kategorie „přírodní ná-
drže“ (73). Z těchto jsou v roce 2020 oficiálně 
provozovány 4 (koupaliště ve volné přírodě 
Hostivař, Motol, Džbán, Šeberák). Všechna 
uvedená koupací místa na území Prahy jsou 
znázorněna v samostatných mapových vrst-
vách webové mapové prohlížečky, umístěné 
na www.dibavod.cz/vodni-rekreace-praha 
(obr. 3). U oficiálně provozovaných subjektů 
jsou uvedeny funkční odkazy na aktuální 
webové stránky, ostatní lokality obsahují 
námi zjištěné informace, popisující charak-
ter místa (fotografie, krátká charakteristika 

ukazatel jednotka
stav

vyhovující vyhovující (-)  
s výhradou nevyhovující

enterokoky KTJ/100 ml ≤400 ≤400 >400

Escherichia coli KTJ/100 ml ≤1 000 ≤1 000 >1 000

průhlednost* cm ≥100 <100 <100

znečištění odpady stupeň** 0 a 1 2 a 3 2 a 3

přírodní znečištění stupeň** 0 a 1 2 a 3 2 a 3

výskyt sinic stupeň** 0 a 1 0 a 1 2 a 3

hodnocení stavu v době odběru voda vhodná 
ke koupání

voda vhodná ke 
koupání (zhoršený 

estetický dojem, 
zhoršená jakost)

voda nevhodná 
ke koupání

Tab. 1. Hodnoty pro orientační posouzení aktuálního stavu přírodních nádrží

Pozn.: *průhlednost není hodnocena jako nevyhovující, když je způsobena pro lokalitu typickým při-
rozeným zákalem, který nemá původ v přítomných organismech; průhlednost je hodnocena jako ne-
vyhovující, když je současně potvrzen výskyt sinic ve stupni III. dle Vyhlášky č. 238/2011 Sb. ** stup-
ně jsou vymezeny Vyhláškou č. 238/2011 Sb.

Obr. 3. Webová mapová prohlížečka s lokalizací sledovaných koupacích míst v Praze

http://www.dibavod.cz/vodni-rekreace-praha
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a u monitorovaných míst pasport s výsledky 
a hodnocením).

Mikrobiální kvalita vody
Pro monitoring jakosti vody a bližší charak-
terizaci koupacích míst bylo ze 100 navštíve-
ných míst vybráno 57 lokalit. V letní sezoně 
roku 2018 a 2019 bylo provedeno 237 odběrů 
vzorků celkem na 57 lokalitách. V letní sezoně 
2018 bylo pravidelně monitorováno 24 lokalit, 
v roce 2019 to bylo 34 lokalit, z nichž byl na 
13 lokalitách prováděn dvouletý monitoring. 
Na dalších 12 lokalitách byl proveden jed-
norázový screeningový odběr vzorků. V roce 
2019 byl zařazen screeningový odběr vzorků 
v podélném profilu toku řeky Vltavy. 

Mikrobiální kvalita vody vybraných pří-
rodních nádrží, s vyznačenými limity pro 
jejich orientační posouzení a průběhu změn 
teploty vody, je znázorněna na obr. 4. Pro 
porovnání je na obr. 5 ukázána kvalita vody 
v řece Berounce a Vltavě na území Prahy, 
včetně teploty vody. 

Výsledky ukázaly překvapivě vysoký podíl 
vzorků i lokalit s vyhovující kvalitou vody 
i prostředí (obr. 6). Příčiny zařazení lokalit 
do kategorie „nevyhovující“ jsou uvedeny na 
obr. 7. V roce 2018 bylo jako „vyhovující“ vy-
hodnoceno 32 % lokalit z 24, jako „vyhovující 
s výhradou“ 36 % lokalit a jako „nevyhovující“ 
32 % lokalit. V roce 2019 bylo do kategorie 
„vyhovující“ zařazeno 46 % lokalit z 34, 
do kategorie „vyhovující s výhradou“ 20 % 
lokalit a do kategorie „nevyhovující“ 34 %. 
Při hodnocení obou let splňovalo kritéria 
pro „vyhovující“ stav z 57 lokalit 42 %, pro 
„vyhovující s výhradou“ 23 % a 35 % bylo 
„nevyhovujících“. 

Z celkového počtu 237 zpracovaných vzor-
ků vyhovovalo kritériím pro „vyhovující“ stav 
63 %, „vyhovujících s výhradou“ bylo 11 % 
a „nevyhovujících“ 26 %. 

Nejčastější příčinou zařazení vzorku do 
kategorie „nevyhovující“ byly zvýšené počty 
mikrobiálních indikátorů (>400 KTJ/100 ml 
intestinálních enterokoků a >1 000 KTJ/ 100 
ml E. coli) a výskyt přírodního znečištění ve 
stupni 2 a 3 podle Vyhlášky č. 238/2011 Sb. 
Přírodní znečištění v míře omezující nebo 
znemožňující rekreační využití koupaliště 
bylo místy značné (stupeň 2) nebo značné podél celého břehu (stu-
peň 3). Ukazatel „průhlednost“ nedosahoval limitní hodnoty 100 cm 
v 57 % měření (134). Ve většině případů však nebyl mikroskopicky 
potvrzen výskyt sinic, proto nebyla průhlednost hodnocena jako ne-
vyhovující. Zvýšený výskyt sinic byl zjištěn pouze u 7 % vzorků (16). 

Z výsledků je patrný nález vyšších počtů bakteriálních indikátorů 
v řekách (Berounka, Vltava) ve srovnání s nádržemi. Záchyt vysokých 
počtů byl zjištěn zejména po intenzivních srážkách. Dalším důleži-
tým faktorem je teplota vody, která má význam nejen pro komfort při 
koupání, ale ovlivňuje i biologické procesy probíhající ve vodách. 
Ve většině nádrží a v řece Berounce se ve sledovaném období po-
hybovaly od 20 do 29 °C, nízké teploty byly podle očekávání v řece 
Vltavě (15 až 23 °C), kde jsou důsledkem spodního vypouštění vod 
přehradních nádrží Vltavské kaskády. Mimořádně nízká teplota byla 
zjištěna v Lysolajském koupališti (15 až 19 °C), což je revitalizovaná 
hasičská nádrž na Lysolajském potoce, který pramení nedaleko nádrže.

Průhlednost vody
Většina sledovaných lokalit působila dobrým estetickým dojmem, 
který je základem vysokého rekreačního potenciálu. Mnoho z nich 
však nedosahovalo Vyhláškou č. 238/2011 Sb. požadované hodnoty 
průhlednosti vody, tj. 100 cm. Vyhláška uvádí, že průhlednost nemá 
být hodnocena, pokud je způsobena pro lokalitu typickým přirozeným 
zákalem, který nemá původ v přítomných organismech, tedy pokud 
je snížení průhlednosti způsobeno anorganickými částicemi. V tomto 

případě není nutné provádět mikroskopické stanovení sinic nebo 
spektrometrické stanovení chlorofylu. Vzhledem k tomu, že ne vždy 
je podle vizuálního hodnocení možné jednoznačně určit, co je příči-
nou snížení průhlednosti, je vhodné v případě pochybností provést 
mikroskopické stanovení přítomnosti sinic. Snížená průhlednost vody 
je obecně způsobena zákalem, jehož zdrojem jsou anorganické nebo 
organické látky přirozeného nebo antropogenního původu, jako jílové 
minerály, hydratované oxidy kovů, bakterie, plankton (řasy a sinice), 
detrit (jemně dispergované zbytky těl rostlinných a živočišných orga-

Obr. 4. Mikrobiální kvalita vybraných přírodních nádrží v létě 2018 a 2019

Obr. 5. Mikrobiální kvalita řeky Vltavy a Berounky na území Prahy v létě 2018 a 2019

Obr. 6. Poměr vyhovujících a nevyhovujících vzorků a lokalit v le-
tech 2018 a 2019



vh 6/2020 11

Obr. 7. Příčiny nevyhovujícího hodnocení u vzorků přírodních 
koupacích vod na území Prahy v letech 2018 a 2019

Obr. 8. Nádrž Asuán – retenční nádrž, napájená vodami z Prokop-
ského potoka a dešťovými vodami z okolních sídlišť Stodůlky, Lužiny 
a Velká Ohrada

Obr. 9. Lahovický rybník – poblíž soutoku Berounky a Vltavy v La-
hovičkách, napájen průsakovou vodou

nismů) aj. [7]. Ke snížení průhlednosti přispívá vysoká obsádka kap-
rovitých ryb, která změní přirozenou rovnováhu vodního ekosystému 
likvidací zooplanktonu, což má za následek přemožení fytoplanktonu, 
a současně víří bahno při hledání potravy. Požadovaná průhlednost 
vody 100 cm v neupravovaných nádržích a vodních tocích bývá 
v letních měsících často překročena. Pouhé snížení průhlednosti 
však nutně nemusí znamenat zvýšené riziko pro koupající se, pokud 
není způsobeno výskytem sinic nepozorovatelných pouhým okem ve 
formě vodního květu (typicky Planktothrix agardhii a další vláknité 
sinice netvořící kolonie). Proto jsme, pro námi navržené orientační 
posouzení, zvolili vyšší toleranci k limitní hodnotě 100 cm, která 
byla v případě pochybnosti o původu nízké hodnoty průhlednosti 
doprovázena základním mikroskopickým stanovením sinic.

Celkové hodnocení
Většina sledovaných vodních nádrží, vybraných k potenciálnímu 
rekreačnímu využití, vyhovovala nastaveným kritériím orientačního 
posouzení aktuálního stavu přírodních nádrží. V některých byla jakost 
i stav okolí během sezony významně kolísavá, jiná měla stabilně dobrý 
stav po celou dobu sledování, naopak některá byla v kritickém stavu 
po celou nebo velkou část sezony. 

Nastavená kritéria orientačního posouzení se ukázala jako dobré 
vodítko pro výběr nádrží. Z celkově prozkoumaných 100 potenciálně 
koupacích lokalit bude možné pro rekreační využití doporučit téměř 
40 [8]. Na některých lokalitách byl naopak zjištěn kritický stav, který 
by při případném rekreačním využití mohl představovat zdravotní 
riziko. U těchto lokalit by měl být nalezen zdroj znečištění a pro-
vedena nápravná opatření. Velký počet koupacích míst disponoval 
velkým potenciálem, který však byl často potlačen faktory, které by 
bylo snadné napravit. Tyto lokality budou vytipovány pro městské 
části a Magistrát hlavního města Prahy. Mnoho míst leží v chráněných 
územích nebo jiných oblastech ochrany přírody a krajiny, kde je třeba 
dbát na příslušná omezení. Využití těchto míst bude navrženo v sou-
ladu s konkrétními požadavky daných chráněných území. Některé 
lokality, zejména říční, byly intenzivně ovlivňovány přívalovými 
srážkami, po nichž se počty mikrobiálních indikátorů znásobily. Tento 
efekt je ošetřen v Zákoně č. 258/2000 Sb. a Vyhlášce č. 235/2011 Sb. 
tzv. „krátkodobým znečištěním“, kdy je možno vyloučit z hodnocení 
vzorky s vysokým nálezem, který však rychle (do 72 hodin) odezní. 
Tento stav však představuje hygienické riziko pro rekreanty, proto by 
bylo vhodné zvýšit v tomto směru informovanost obyvatel. 

Závěry
Studie ukázala velký a z velké části ne zcela prozkoumaný rekreační 
potenciál vodních ploch a míst ke koupání na řekách na území hlav-
ního města Prahy. Bylo vytipováno více než 100 koupacích lokalit, 
z nichž podle nově navrženého systému orientačního posouzení ak-
tuálního stavu přírodních nádrží, bylo cca 40 potenciálně vhodných 
pro rozšíření rekreačních možností v Praze. Některá velmi zajímavá 
a přitom poměrně málo známá místa by se mohla stát vítanými alter-
nativami oficiálních přírodních koupacích míst, umělých koupališť 
a zahradních bazénů (obr. 8–11), [9]. Mnohým z nich stačí nenáročné 
úpravy, které brání kvalitnímu využívání jejich rekreačního poten-
ciálu, některým by naopak zvýšená návštěvnost současnou kvalitu 

snížila. Některá místa jsou však v kritickém stavu a mohla by předsta-
vovat hygienické riziko v případě jejich využití k rekreaci. Hygienické 
riziko je představováno rovněž zvýšeným mikrobiálním znečištěním 
po přívalových deštích, zejména v řekách. 

Zvýšení informovanosti veřejnosti o aktuálních možnostech rekrea-
ce u vody na území Prahy je zajištěno presentací výsledků ve webové 
mapové prohlížečce, umístěné na www.dibavod.cz/vodni-rekreace-
-praha, která je spolu s dalšími informacemi o projektu a tabelárními 
výsledky součástí webové stránky: https://koupanivpraze.vuv.cz/. 
Aktuální informace jsou zveřejňovány také na facebookové stránce 
projektu: www.facebook.com/plovarnypraha/.

Hlavní výsledky projektu, tj. zhodnocení potenciálu nových lokalit 
pro jejich využití při zvýšení rekreačních možností u vody na území 
Prahy, budou předány zadavateli k dalšímu využití.

Poděkování: Práce byla financována prostřednictvím projektu CZ.
07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000382 Operačního programu Praha – pól 
růstu ČR www.penizeproprahu.cz.
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Obr. 10. Vltava poblíž bývalých ledáren v Braníku

Obr. 11. Malá říčka – slepé rameno Vltavy ve Stromovce, spojené 
s Vltavou pomocí napouštěcího zařízení v hrázi plavebního kaná-
lu. Voda z Malé říčky pak odtéká zděnou štolou do zatrubněného 
Dejvického potoka, který ji dále odvádí pod plavebním kanálem 
zpět do Vltavy
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Abstract
The popularity of the aquatic environment for leisure activities has 
been widespread since time immemorial, even among the inhabit-
ants of large cities, including Prague. The oldest lido (a river swim-
ming pool) Central Europe was built here in 1809. The interest in the 
up to date knowledge of the current possibilities of water recreation 

in the territory of Prague led the Municipality of Prague to commis-
sion a study “Possibilities of water recreation in the territory of the 
capital city of Prague (from history to the present)” within the project 
“Prague - Growth Pole II”. In 2018 and 2019, a survey of the current 
state, the priorities of Prague residents and potential possibilities 
of increasing the number of places for bathing and recreation by 
the water in Prague was carried out. Approximately 150 sites were 
examined, of which 57 were selected for closer monitoring of water 
quality and assessment of their status and potential. In 2019, as an 
alternative to Decree 238/2011 Coll., an “indicative assessment of the 
current state of natural bathing water sites” was proposed to assess 
the water quality of these sites. The results of the study, including 
descriptions and localization of all bathing possibilities in Prague, 
including operated swimming pools and pools with links to current 
websites, are incorporated into a web map viewer and made avail-
able to the public at www.dibavod.cz/vodni-rekreace-praha. The 
characteristics of the studied locations include information from 
the monitoring of water quality from 2018-2019 and a visual assess-
ment of their condition. The conclusion of the study gives favourable 
information about the great potential of Prague recreational oppor-
tunities near the water. We found very interesting and little known 
places with good water quality, which could, after unpretentious 
modifications, become a welcome alternative to the currently used 
bathing places in Prague.
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recreation – natural basin – Prague – water quality – ponds – lido 
(swimming pool) – Vltava – Berounka
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Ing. Petr Valdman

V dubnovém čísle jsme v souvislosti s mi-
mořádnými opatřeními vyvolanými korono-
virem přinesli aktuální rozhovor s Ing. Pe-
trem Valdmanem, ředitelem Státního fondu 
životního prostředí České republiky. V témže 
čísle je uveden i jeho medailonek. Dohodli 
jsme se, že do červnového čísla připravíme 
rozsáhlý rozhovor o fungování Fondu. Otáz-
kami přispěli i čtenáři, kteří vesměs požádali 
o anonymitu. Toto akceptoval i pan ředitel. 
Za to mu díky. Děkuji mu i za čas, který roz-
hovoru věnoval. Věřím, že čtenářům přinese 
zajímavé informace.

Stránský: Úplně na začátek: mohl byste se 
zmínit, jakým způsobem je ošetřeno financo-
vání ochrany jednotlivých složek životního 
prostředí v EU, případně ve světě?

Valdman: Nástrojů na financování ochrany 
životního prostředí je celá řada. Asi nejvý-
znamnějším zdrojem finančních prostředků 
jsou fondy EU, a to už od roku 2004. Ještě 
před nimi byl tzv. předvstupní nástroj ISPA. 
Vedle toho má EU k dispozici další nástroje, 
jako je např. program LIFE, je možné využí-
vat i zdrojů EIB. Nezanedbatelné zdroje jsou 
rovněž k dispozici z obchodů s emisními 
povolenkami, státy přidružené k EU, jako jsou 
Norsko či Švýcarsko, nabízí členským zemím 
EU své fondy a samozřejmě důležité místo 
mají i národní prostředky, kterými disponuje 
každý stát.

Stránský: Asi každý čtenář zná SFŽP ČR. 
Přesto – mohl byste krátce popsat jeho poslání? 

Jak se vyvíjel, jak se vyvíjet pravděpodobně 
bude?

Valdman: Rovnou navážu na předchozí 
odpověď, neboť jeden z pilířů financování 
ochrany životního prostředí je právě SFŽP 
ČR, který není závislý na prostředcích státní-
ho rozpočtu, ale má své vlastní, složkovými 
zákony dané příjmy, se kterými hospodaří. 
V praxi je uplatňován princip „znečišťovatel 
platí“, takto získané prostředky jsou prostřed-
nictvím SFŽP ČR investovány zpět do ochra-
ny životního prostředí a nejsou vyčerpány 
např. na důchodovou reformu či jiné potřeby 
státu v oblastech mimo ochranu životního 
prostředí. Samozřejmě finanční potřeby pro 
zlepšování životního prostředí dalece přesa-
hují možnosti SFŽP ČR, a proto fungujeme 
i jako zprostředkovatel EU programů. Jen do 
oblasti vodohospodářské infrastruktury jsme 
od zahájení činnosti SFŽP ČR v roce 1992 
investovali z našich prostředků více než 40 
miliard korun a zprostředkovali dotace EU 
převyšující 60 miliard korun. Postupně jsme 
se tak stali nejen poskytovateli svých vlast-
ních prostředků, vybraných za poškozování 
či využívání složek životního prostředí, ale 
i zprostředkovateli prostředků pocházejících 
z jiných zdrojů, což bude naší rolí i v nej-
bližší budoucnosti. Zároveň se čím dál tím 
více soustředíme na výběr poplatků, které 
tvoří naše příjmy, a postupně přecházíme 
z role pasivního příjemce poplatků do role 
aktivnější. Novelou složkových zákonů na nás 
postupně přechází část kompetencí např. od 
ČIŽP a chceme tak aktivně vystupovat jako 
správce poplatku.

Stránský: Jak měřit efektivitu podpory? Jak 
moc se kloubí pohled ekonomický, ekologický, 
výchovný? 

Valdman: To je jedna z nejtěžších otázek, 
které se velmi intenzivně věnujeme. Máme 
spolu s MŽP kompetenci, a tedy i odpověd-
nost, že nastavováním programů či jednotli-
vých výzev určujeme, co je a co není efektivní. 
Výsledná efektivita podpory musí primárně 
vycházet z hodnocení technických parametrů 
a ekologických efektů vyjádřených určitou 
hodnotou vztaženou k jednotce. Pokud projekt 
generuje příjem, resp. jeho provoz probíhá 
za úplatu, je nezbytným posouzení míry po-
třebnosti podpory finanční model, u projektů 
mimo tuto kategorii je nezbytné posoudit 
udržitelnost projektu. Do toho nám ještě 
vstupují pravidla maximální dovolené veřejné 
podpory. A protože jakékoliv nastavení musí 

být co nejvíce šablonovité, je potřeba mít mož-
nost poskytnout podporu i projektům mimo 
nastavená kritéria. Jedná se například o přípa-
dy, kdy potřeba ochrany životního prostředí 
v dané lokalitě výrazně převyšuje ekonomiku 
projektu a najde se cesta, jak bude garantován 
záporný provoz či dlouhodobá udržitelnost. 
No a teď to vše povyšte na úroveň programu, 
stanovte si jeho finanční alokaci a řekněte, 
jaké ekologické efekty budou na konci tohoto 
programu a jak je změříte.

Stránský: Mám dojem, že politická rozhod-
nutí zoufale zaostávají za potřebou. Nyní se 
například připravuje to, že novostavby musí 
mít vyřešeno nakládání se srážkovými voda-
mi. Ale po tom odborníci volají – troufnu si 
tvrdit – dvě desetiletí, a za tu dobu se zastavěly 
– troufnu si tvrdit – desítky kilometrů čtvereč-
ních. Jak hodnotíte rychlost reakce politiků na 
nové výzvy?

Valdman: Já to s dovolením trochu otočím. 
Proč se čeká na politická rozhodnutí, vždyť 
je celá řada staveb, jak veřejných, tak ko-
merčních, které jsou realizovány v souladu 
s principy modrozelené infrastruktury. Na to, 
abychom při stavbách mysleli na hospodaření 
se srážkovou vodou, aby se v rámci územního 
plánování nezapomínalo na zeleň, řešila se 
problematika tepelných ostrovů, dodržoval 
se přirozený vodní režim, potřebujeme na to 
politická rozhodnutí? Není ta potřeba politic-
kých rozhodnutí a legislativní regulace spíše 
známka našeho selhání, že nedokážeme sami 
reagovat na změny a čekáme, až nám to ně-
kdo přikáže? A zlobíme se, že nám to politici 
přikázali pozdě?

Stránský: Mnozí jsou skeptičtí k dotacím. 
V souvislosti s dotacemi na zemědělství, bio-
plynky apod., jsem slyšel hezký bonmot: dotace 
na devastace. Někteří tvrdí, že kdyby se od-
bouraly dotace v odpadech, ochraně ovzduší, 
ochraně vod a i v zemědělství a promítlo se to 
do ceny výrobků a služeb s tím spojených, tak 
by se ceny zvýšily, ale v konečném důsledku 
by se ušetřilo, protože by se mohly snížit daně 
a různé poplatky…

Valdman: Zrušit dotace, zrušit poplatky 
a nechat vše vyřešit trh, obce. Všichni přece 
vědí, kdo co konkrétně potřebuje a všichni ve 
výsledku ušetříme atd., atd. Je to samozřejmě 
hodně utopické, mimo realitu a obávám se 
i mimo veřejný zájem, což nepochybně ochra-
na životního prostředí je. Já osobně vnímám 
kritiku dotací jako reakci na jejich byrokracii, 
složitost, pomalost. Tady všude má jak stát, 

Novostavba vegetační ČOV Budětice-Vlkonice Modernizace a zkapacitnění ČOV ve Slaném-Blahoticích
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tak příslušné orgány EU velké rezervy, ale 
nepopírejme je principiálně. Dotace jsou 
investice státu, kterými se snaží motivovat 
k určité činnosti nebo k její změně. Může je 
i cílit do prioritních oblastí, kde by si třeba 
nositelé projektů neměli šanci na ně „vydělat“, 
třeba s ohledem na strukturální postižení 
regionu. Stát má vrcholnou odpovědnost za 
životní prostředí, proto existuje strategický 
dokument Státní politika životního prostředí 
ČR a navazující dílčí strategie, tudíž musí mít 
stát i příslušné ekonomické nástroje.

Stránský: Mnozí upozorňují, že obecně 
dotace nejsou efektivně využívány, protože 
mnozí příjemci si říkají, že to nejsou „jejich“ 
peníze. Například jeden člověk, opravdu 
odborník, který se pohyboval v dotacích, mi 
jednou u piva na otázku, kolik bych – pokud 
bych tu ČOVku stavěl sám a hlídal si každou 
korunu – ušetřil, řekl částku, která mě vyrazila 
dech – byla v řádu desítek procent. Dodával, 
že v tom nemusí být úplatky či jiná levota, ale 
že investoři nejsou motivováni to postavit co 
nejlevněji (nejsou to jejich peníze) a naopak 
mohou ohromovat voliče, kolik prostavěli, tak 
projektantovi „dovolí“ naprojektovat ČOVku 
předimenzovanou (on je placen podle veli-
kosti zakázky), dodavatelé dodávají služby 
a technologie a techniku za co největší ceny… 
Co Vy na to?

Valdman: Řekněme si to pěkně od začátku. 
Investorem je v případě stavby ČOV obec, 
která má zastupitelstvo, starostku či starostu, 
větší či menší úřad. Jak má být řešeno odka-
nalizování, včetně velikosti ČOV, by mělo být 
zaznamenáno v dokumentu kraje, kterým je 
PRVKÚK. S ním musí být projekt v souladu. 
Pokud bude obec realizovat projekt s vy-
užitím dotace např. z našeho Operačního 
programu Životní prostředí (OPŽP), dostane 
aktuálně dotaci max. 64 %. Zbytek si musí 
zajistit z vlastních zdrojů obce, čili je zde jed-
noznačný tlak na hledání efektivního řešení. 
Jedná se přece o peníze obce, které budou 
chybět jinde. V rámci dotace jí zaplatíme 
i projekt, zadávací dokumentaci, technický 
dozor, tzn., vytváříme prostředí pro to, aby 
si obec mohla zabezpečit kvalitní služby 
od začátku až do konce, protože ne každý 
starosta je odborník na investice. Chceme 
vidět i finanční model, ze kterého musí být 
zřejmé, že projekt je udržitelný co do budou-
cích plateb za stočné. A v neposlední řadě 
vyžadujeme otevřenou soutěž na dodavatele. 
Máme dostatek dat z realizovaných projektů 

za čtvrtstoletí, abych mohl s jistotou říci, 
že naprostá většina projektů je realizována 
v odpovídajících finančních i technických 
parametrech.

Stránský: Setkal jsem se i s jiným nešvarem. 
Jeden známý dostal dotaci na topení výmění-
kem. Jeho skorosoused to nestihl, ale i on se 
rozhodl si to topení udělat. Podmínky tedy měli 
přibližně stejné. Dělala to stejná firma. První 
otázka u obou byla: Máte na to dotace? Fakturu 
u toho s dotací vystavili vyšší než u toho bez 
dotace. Ten rozdíl byl přesně polovina dotace…

Valdman: To není problém dotací. U všech 
služeb, které jsou poskytovány lidem za 
úplatu, se vyskytují menší či větší podvod-
níčci. Ať už to je Vámi zmiňovaný příklad 
nebo klasická otázka „Chcete to s papírem 
či bez?“ či výskyt tzv. šmejdů prodávajících 
cokoliv. Řešení je jediné – nekupovat, nebrat 
takové nabídky. Zejména v oblasti výměny 
starých kotlů za ekologické zdroje vytápění 
je konkurence mimořádná, a proto radím, 
najděte si jinou firmu. Pokud těmto lidem 
nebudeme na nabídky kývat, tak z toho dané-
ho segmentu vypadnou. A samozřejmě nám 
může kdokoliv i anonymně předat informaci, 
my už si s tím dokážeme poradit. I pokud se 
nejedná o nelegální činnost, kterou případně 
řešíme s příslušnými orgány. Vedeme seznam 
dodavatelů technologií pod etickým kodexem 
a dokážeme zatlačit na výrobce, aby si udě-
lal pořádek u svých obchodních zástupců, 
a případné nepoctivé výrobce dokážeme ze 
seznamu vyškrtnout.

Stránský: Určitě by měly být podporovány 
takové ty věci, které mají hodnotu, ale nikoliv 
cenu. Tedy věci jako úprava vodních toků, 
zadržování vody, ochrana přírody, neziskovky, 
výzkum, vzdělávání, informace by měly být 
podporovány. Pochybovači (a přiznám se, i já 
mezi ně patřím) si myslí, že dotace na ty věci, 
které lze promítnout do ceny (vodné, stočné, 
odpadky, asi i zvýšit cenu výrobku v závislosti 
na znečištění ovzduší) by měly být postupně 
rušeny…

Valdman: V zásadě máte pravdu, nicméně 
ten proces musí být postupný, nikoliv skokový. 
Právě v případě podpory staveb vodovodů 
a kanalizací se počítá s příjmem projektu 
a dotace se o tento budoucí příjem ponižuje. 
Do výše poplatků nám ale vstupuje sociální 
únosnost, která to zcela oprávněně brzdí. 
Na druhou stranu, jakákoliv obnova stávající 
infrastruktury by měla být hrazena právě 
z poplatků, nikoliv z dalších dotací. 

Otázky, které se mi sešly 
od čtenářů…

Stránský: Můžeme přejít na čtenářské 
otázky. Já jsem se ptal v jedné z předchozích 
otázek, zda nejsou dotace předražené. Naopak 
jeden kolega v této souvislosti napsal: často se 
prý vyskytují situace při projednávání žádostí 
o dotace ze SFŽP ČR, kdy jsou Fondem některé 
stavby ČOV a především nové technologické 
koncepce označeny za nadstandardní přesto, 
že se předkladatel snaží vyhovět třeba do-
poručením podniků Povodí, která jsou nad 
rámec NV 401/2015 Sb. (jedná se například 
o technologie s vysokou účinností eliminace 
fosforu z odpadních vod u menších ČOV) nebo 
v „předstihu“ investor reaguje svým záměrem 
na požadavek připravované nebo již platné 
legislativy (třeba v EU) a požaduje po projektu 
řešení, které však úředník označí za zbytečné 
(třeba řešení kalové koncovky ČOV s hygieni-
zací kalu a jeho aplikací v místě vzniku), Vyhl. 
437/2016, s odkazem, že budou i jiná komplex-
nější řešení, a že je čas. Investor potom z obavy, 
že dotaci nedostane, akceptuje polovičaté, ale 
levnější řešení.

Valdman: Úplně nevím, jak k tomu kolega 
přišel, je tomu spíše naopak. Co se týče NV 
401/2015Sb. a požadavků na kvalitu vypouš-
těných odpadních vod, je pro nás stanovisko 
podniků Povodí zásadní. Vyjádření správců 
Povodí je povinnou přílohou žádosti o pod-
poru pro její hodnocení a o jejich doporučení 
se opíráme. Dovolím si odcitovat jednu větu 
z pravidel pro žadatele: „V případě požadavku 
vodoprávního úřadu, správce Povodí, nebo po-
kud to vyplývá z opatření plánů povodí na 
vybavení ČOV technologií odstraňování fosforu 
a jeho provozování, bude podpořen pouze 
projekt, který tyto požadavky splňuje.“ Pokud 
by měl např. podnik Povodí požadavek na 
zvýšenou účinnost odstraňování fosforu, tak 
to musí investor při podání žádosti o dotaci 
do projektového řešení zapracovat. 

Stránský: Spolupracuje SFŽP ČR při tvorbě 
názorů na technologickou úroveň předklá-
daných žádostí a jejich schvalování třeba 
s týmem nezávislých odborníků? Když ano, 
tak jak je vybírá? Máte nějakou vnitřní meto-
diku pro posuzování předkládaných projektů 
z hlediska technické a technologické úplnosti 
a kvality (stále se setkáváme s „dotovanými“ 
stavbami ČOV na technologické úrovni roku 
1970, které potom provozovatel, který není 
investorem, musí na svoje náklady „dodě-
lávat“, aby plnily požadavky spolehlivě)? 

Revitalizace rašelinišť na Zhůřském potoce Revitalizace vodních ploch u Horního Benešova
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U projektů ČOV by třeba bylo dobré zavést 
stupnici energetické náročnosti navrhované-
ho řešení (která je vyžadována již několik let 
u běžných staveb). Kritériem by mohla být 
v tomto případě například specifická spotřeba 
elektrické energie na odstranění 1 kg BSK5, 
při zahrnutí energetické náročnosti celé ČOV 
(tento parametr uvádějí některé zahraniční 
projekční kanceláře).

Valdman: Ano, jak při nastavení kritérií 
v jednotlivých výzvách, tak i v případě 
sporných řešení se obracíme na nezávislé 
odborníky, v oblasti pitné vody pravidelně 
spolupracujeme při posuzování technologic-
kých návrhů úpraven vody s odborníky na 
tuto oblast. Úroveň technického řešení ČOV 
posuzujeme především z hlediska zajištění 
požadovaných parametrů na výstupu z ČOV 
pro ochranu vodních útvarů (a v souladu 
s legislativou). Kritérium pro posouzení ener-
getické náročnosti ČOV bereme jako dobrý 
podnět. Obecně prosazujeme multifunkční 
řešení projektů, včetně úspor energie a zave-
dení alternativních zdrojů energie a bude to 
dozajista jedno z nových témat připravova-
ného OPŽP 2021+, stejně jako např. zvýšení 
podílu recyklace na dotovaných stavbách. 
Stávající podmínky nám vykazování několika 
cílů u jednoho projektu ne úplně umožňují, 
stejně tak je problém financovat v jedné ob-
lasti i části projektu, spadající do oblasti jiné.

Stránský: Že ještě zůstávám u těch ČOV. Po-
suzuje SFŽP ČR řešení celé soustavy „Stoková 
síť – ČOV“, aby po realizaci celý systém vyhověl 
legislativě na další roky, nebo nechává toto na 
odpovědnosti investora? Jde přece o účelnost 
vynaložených prostředků!

Valdman: Posouzení účelnosti je pro nás zá-
sadní, ale nemůžeme z toho vynechat investo-
ra. On má tu klíčovou odpovědnost. Správný 
postup je už na začátku zvažování způsobu 
odkanalizování, ideálně ve variantách, s odha-
dem budoucího rozvoje obce a s promyšlenou 
ekonomikou projektu. Tady můžeme poradit, 
což také děláme, ale konečné rozhodnutí nese 
vždy investor, který se obrací na autorizo-
vané vodohospodáře. Svou roli hrají i další 
subjekty, které do přípravy vstupují v rámci 
povolovacích procesů. My jsme v zásadě až 
na konci, kdy má stavba zpracovaný projekt 
a vydané stavební povolení.

Stránský: Využití finančních prostředků 
z OPŽP vyžaduje nejprve akci financovat ze 
„svých“ zdrojů a zpětně jsou uhrazeny až po 
dokončení projektu. Přitom může dojít k ne-
proplacení části nákladů, prohlášených za 
„neuznatelné“ – typicky je to DPH. Nemyslíte, 

že to žadatele u větších projektů z principu 
odrazuje a jdou jinam?

Valdman: V OPŽP financujeme projekty prů-
běžně, tzn., není nutné čekat na dokončení pro-
jektu. Navíc umožňujeme financovat i neuhra-
zené faktury – příjemce dá do žádosti o platbu 
neuhrazenou fakturu, my mu pošleme peníze 
a on nám pak v dané lhůtě prokáže výpisem, že 
je poslal na účet dodavateli. A co se týká DPH, 
pokud má příjemce nárok na odpočet, dostane 
prostředky od státu jiným mechanismem, takže 
jej skutečně platit nemůžeme. To, že někteří 
investoři využívají raději národní zdroje, je 
jednak z důvodu jiných preferovaných kritérií 
v těchto programech a samozřejmě roli hraje 
i administrativní náročnost, která vždy u ná-
rodních zdrojů bude menší. 

Stránský: Čerpání financí z OPŽP se na 
některé projekty z oblasti vodního hospodářství 
nedaří. Máte nějakou představu proč? 

Valdman: Narážíte patrně na oblast re-
vitalizace toků či protipovodňové ochrany 
realizované přírodě blízkým způsobem, kde 
skutečně naše očekávání byla a jsou větší, 
než je realita. Jsme v poměrně intenzivní 
komunikaci s podniky Povodí, protože to jsou 
hlavní realizátoři těchto projektů a snažíme se 
případné bariéry řešit, ale projektová příprava 
je u těchto projektů skutečně extrémně dlou-
há. Druhou oblastí vodě blízkou jsou projekty 
na hospodaření se srážkovou vodou v obcích, 
tzv. velká Dešťovka. I tam bychom rádi viděli 
každoročně stovky nových projektů, byť 
chápeme, že z pohledu priorit obcí jsou tyto 
investice spíše ve spodní části pomyslného 
žebříčku, na druhou stranu v každé otevřené 
výzvě násobně roste počet nových žádostí, 
takže věřím, že se situace v budoucích letech 
bude ještě lepší. Máme mj. i velmi pozitivní 
ohlasy z našich seminářů pro starosty na toto 
téma, kde tu nejlepší praxi zprostředkovávají 
potenciálním zájemcům i realizátoři pilotních 
projektů velké Dešťovky.

Stránský: Často žadatelé o podporu pro-
tipovodňových opatření uvádějí problém 
majetkoprávního vypořádání potřebných 
pozemků v soukromém vlastnictví a rovněž 
omezení vydávaná ochranou přírody. Uvažuje-
te o nějakém zlepšení podmínek nebo omezení 
uvedených příčin?

Valdman: Míra zájmu je u těchto opatření 
zcela jistě do určité míry ovlivněna i složitými 
majetkoprávními vztahy. My můžeme nabíd-
nout finanční prostředky na výkupy pozemků, 
přičemž akceptujeme i třeba jen souhlasy 
vlastníků. Ty je ale zpravidla poměrně obtížné 
dohledat a zkontaktovat. A jakákoliv omezení 

stanovená dotčenými orgány ochrany přírody 
v rámci povolovacích řízení jsou, předpo-
kládám, ku prospěchu životního prostředí. 
V tomto bych proto rozhodně bariéru neviděl, 
zvláště pokud projekty financuji se stejným 
cílem: zlepšit životní prostředí.

Stránský: Na jednotlivé dotační podprogra-
my a položky jsou alokovány určité objemy 
finančních prostředků. Pokud se jejich čerpání 
nedaří, část se přesunuje na projekty a aktivity, 
kde se čerpání „daří“. Vesměs jde ovšem o pro-
jekty a opatření, které významně nepřispějí na 
řešení nejdůležitějších problémů k omezení 
klimatické změny (povodní, sucha), spíše 
podpoří krajinotvorné prvky a biodiverzitu, 
pro snížení negativních účinků vody nejsou 
efektivní. Co o tom soudíte? Čerpání se pak 
„daří“, efekty nejsou…

Valdman: Tak jednouché to zase není. 
Každý program má nastaveny cíle v podobě 
indikátorů, na které se váže alokace finančních 
prostředků. Jejich přesun mezi jednotlivými 
prioritami musí schválit Evropská komise. 
Priority OPŽP jsou různé, není to jen sucho 
a povodně, je to i ovzduší, odpady, energetické 
úspory a patří sem i obecná ochrana přírody 
ve smyslu podpory biodiverzity. Bohužel díky 
tomu, že se našim předchůdcům na SFŽP ČR 
a MŽP nepodařilo v roce 2013 vyčerpat 7,5 mi-
liardy korun a ČR o ně definitivně přišla, tak se 
tento neúspěch podepsal i ve vyjednané částce 
pro stávající OPŽP, která zdaleka nepokrývá 
potřeby v ochraně životního prostředí. Každý 
přesun prostředků je proto opravdu velmi 
důkladně zvažován a rozhoduje o něm krom 
Evropské komise i Monitorovací výbor OPŽP. 
Mimochodem, zrovna do oblasti sucha aktu-
álně přesouváme více než 1 miliardu korun, 
v roce 2016 jsme navýšili alokaci OPŽP přesu-
nem 2 miliard korun z Operačního programu 
Doprava, rok nato jsme si vypomohli přesunem 
2 miliard z Integrovaného regionálního operač-
ního programu, v loňském roce jsme získali 1 
miliardu z Operačního programu Podnikání 
a inovace pro konkurenceschopnost. Snažíme 
se co nejvíce posílit zdroje pro projekty řešící 
ochranu a zlepšování životního prostředí.

Stránský: Pro výkup pozemků se osvědčil 
způsob aplikovat maximální cenu z posudků 
pro realizace opatření. Pro mnohá vodní díla 
na to je dokonce vládní usnesení. Dají se ta-
kové podmínky nebo změna metodiky uplatnit 
pro projekty financované z OPŽP? Často jde 
o přírodě blízká opatření navrhovaná v povodí 
připravovaných nádrží, jejichž realizace je 
podmínkou pro souhlas MŽP. Pokud se nerea-
lizují – padne i možnost....

Semín – optimalizace vodního režimu v lokalitě Cháravka Vodojem a vodovodní síť v Ohrazenicích na Turnovsku



vh 6/202016

Valdman: Je nesporné, že právě získání 
vhodných pozemků je klíčové pro realizace 
veškerých obecně prospěšných staveb a vý-
jimku netvoří ani přírodě blízká opatření. 
Proto již v současných dotačních programech 
je ve stanovené míře možné získat dotační 
prostředky na výkupy pozemků potřebných 
pro realizaci podporovaných opatření. V této 
praxi budeme zcela jistě pokračovat při pří-
pravě budoucích dotačních titulů. Nastavení 
pravidel pro stanovení výkupní ceny pozemků 
bude určitě předmětem široké diskuse, jejímž 
cílem bude najít v rámci legislativních manti-
nelů rozumný kompromis mezi hospodárným 
vynakládáním veřejných prostředků a ocho-
tou majitelů pozemků za stanovené výkupní 
ceny potřebné pozemky prodat. 

Stránský: Systém plánování v oblasti, ze-
jména plánů dílčích povodí, podle platného 
vodního zákona řeší v tzv. opatřeních typu „A“ 
na zemědělském půdním fondu komplexně 
mimo jiné tolik skloňovanou problematiku 
„sucha“, ale i celkovou ochranu vodních po-
měrů (omezení eroze půdy, regulaci odtoku 
vody z drenážních systémů, převod vody do 
hydrogeologické struktury) pomocí přírodě 
blízkých a drobných technických opatření. 
Zejména se ukládá vlastníkům pozemků, tedy 
i zemědělských, povinnost dbát, aby nedochá-
zelo ke zhoršování odtokových poměrů, odnosu 
půdy erozní činností vody a dbát o zlepšování 
retenční schopnosti krajiny. Jak Ministerstvo 
životního prostředí ČR a Ministerstvo zeměděl-
ství ČR, jako gestoři těchto plánů v oblasti vod, 
jsou připraveny na realizaci těchto opatření 
po roce 2022, kdy budou schváleny vládou 

ČR i zastupitelstvy krajů, tj. jaké zcela nové 
dotační prostředky pro zemědělce v řádu sto-
vek miliard Kč jsou připravovány? Nemluvím 
o dotačních prostředcích na ad hoc opatření, 
jako např. odnos půdy atd., ale na celý výše 
uvedený komplex opatření typu „A“?

Valdman: Podpora opatření, která vedou 
ke zlepšování retenční schopnosti krajiny, je 
dlouhodobě prioritou rezortu životního pro-
středí, a proto je s nimi počítáno ve stávajících 
i připravovaných dotačních titulech. V OPŽP 
2021+ budou na podporu opatření k zlepšová-
ní retenční schopnosti krajiny k dispozici řádo-
vě miliardy korun. Tato podpora bude umož-
něna i zemědělsky hospodařícím subjektům. 
Jestliže se ovšem bavíme o realizaci opatření 
na zemědělském půdním fondu, tak z podstaty 
věci je logické, že klíčové budou v tomto směru 
dotační prostředky vyplácené Ministerstvem 
zemědělství. A tady bude obrovskou výzvou, 
aby podmínky pro poskytnutí zemědělských 
dotací cílených na údržbu krajiny zajistily, že 
právě uváděné typy opatření budou hospoda-
řící subjekty na svých pozemcích realizovat.

Stránský: V současné době se preferuje 
ze strany MŽP zadržování dešťových vod na 
jednotlivých nemovitostech a jejich využívání. 
Využitím dešťových vod na jednotlivých ne-
movitostech bude do kanalizací odtékat větší 
množství vody, než bude dodáno vodovodem. 
Zvažovalo se, že dotace státu z našich daní 
podporují vlastníky nemovitostí, kteří budou 
platit méně za služby vodovodů a kanalizací 
na úkor ostatních odběratelů těchto služeb?

Valdman: Touto otázkou jsme se intenzivně 
zabývali v době, kdy jsme připravovali pro-

gram Dešťovka, který umožňuje mj. využívat 
srážkovou vodu na splachování toalet. Tím, 
že využívám nachytanou srážkovou vodu na 
splachování, přece nechodím více na toale-
tu, tzn., odpadní vody do kanalizace poteče 
pořád stejně, jen spotřebuji méně vody pitné. 
Na společných jednáních s kolegy z Asociace 
pro vodu ČR a se Sdružením oboru vodovodů 
a kanalizací ČR jsme se dohodli na doporu-
čeném koeficientu, kterým se stanoví objem 
odpadní vody z měřené vody pitné, a tudíž 
nebude podporován někdo na úkor druhého. 
A je to rozhodně spravedlivější, než když 
platím stočné i za vodu, která nikdy na ČOV 
nedoteče, neboť s ní třeba zalévám.

Stránský: Jakou roli podle Vás hraje výchova 
a osvěta ve světle klimatických změn? 

Valdman: Jsem přesvědčen o tom, že koncept 
ekovýchovy v ČR funguje velmi dobře, konec-
konců jak MŽP, tak SFŽP ČR ho dlouhodobě 
finančně podporují. Snažíme se klást důraz na 
propojení výchovy s reálnými projekty, které 
krom vlastního efektu pro životní prostředí pů-
sobí edukativně, preferujeme podporu venkov-
ních aktivit, jakou jsou např. přírodní zahrady 
při mateřských a základních školách, kde se 
děti mohou seznamovat hrou se základními 
přírodními procesy. A krom dětí, a to bych 
chtěl možná podtrhnout ještě více, je nezbyt-
né zaměřit osvětu i na dospělou populaci, na 
samosprávy, úřady, projektanty, zkrátka na 
všechny, kteří mají svůj díl odpovědnosti při 
vzniku projektů, plánů, strategií, zkrátka při 
všem, co ovlivňuje prostředí kolem nás.

Ing. Václav Stránský
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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

Pásové a rotační zahušťovače 
přebytečného kalu

Šnekové lisy  
na odvodňování kalu

Sítopásové lisy  
na odvodňování kalu

Nízkoteplotní pásové  
sušárny kalu

Dekantační odstředivky  
na odvodňování kalu

Nízkoteplotní fluidní  
sušárny kalu

CENTRIVIT, spol. s r.o. 
Urxova 9, 186 00 Praha 8 • tel. 602 206 539, e-mail: info@centrivit.cz
www.centrivit.cz
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Získání 9 miliónů krychlových metrů vody navíc 
v Novomlýnských nádržích se zadrhlo na stanovisku 
MŽP

Pavel Punčochář, Aleš Kendík

Úvod
Soustava tří Novomlýnských nádrží (Horní – 
„Mušovská“, Střední – „Věstonická“ a Dolní – 
„Novomlýnská“) byla realizována na ochranu 
před častými záplavami na dolním toku řeky 
Dyje, postupně, v letech 1975–1988. Byly tak 
naplněny žádosti obyvatel datované již od 
18. století, neboť povodňové škody na jejich 
majetku a úrodě neúměrně ztěžovaly jejich 
život. Projektové řešení, které vycházelo ze 
Státního vodohospodářského plánu z r. 1953, 
bylo schváleno v r. 1972. První etapa výstavby, 
tedy Horní a Střední nádrže, byla zahájena 
v r. 1975. Horní nádrž byla zkolaudována 
v r. 1978, Střední v r. 1980. Dolní nádrž byla 
vystavěna v letech 1982–1988 a do provozu 
uvedena v r. 1989. Technické údaje obsahuje 
tab. 1.

Jde o víceúčelové nádrže k omezení po-
vodňových škod, k akumulaci povrchové 
vody k zajištění odběrů vody pro závlahy, 
k zabezpečení předepsaného průtoku v hra-
ničním profilu s Rakouskem, minimálních 
zůstatkových či ekologických průtoků v Dyji 
pod nádržemi a v soustavě kanálů a napoje-
ných vodních toků (Včelínek, Kančí obora, 

Zámecká Dyje) a dále k rekreaci, vodní turis-
tice, sportovnímu rybolovu, k povodňování 
lužních lesů (v oboře Soutok) a rovněž k ener-
getickému využití (malé vodní elektrárny pod 
Dolní nádrží a na jezech Břeclav a Bulhary 
v řece Dyji).

Ihned po politicko-ekonomických změnách 
v r. 1989/90 došlo k zásadní kritice výstavby 
a napuštění těchto vodních děl. Rozpoutala se 
diskuse mezi ochránci přírody, obyvatelstvem 
a vodohospodáři za účasti veřejné správy. 
Tlak ze strany ochránců přírody směřoval 
k vypuštění nádrží a zajištění obnovy původ-
ního charakteru řeky a údolní nivy s mokřady 
a lužními lesy. Stav plochy v budoucí zátopě 
před napuštěním Dolní (Věstonické) nádrže 
dokumentuje obr. 1. 

V letech 1992–1994 byla uspořádána řada 
seminářů/konferencí iniciovaných nevládními 
organizacemi ochrany přírody, zapojily se 
výzkumné instituce. Např. Botanický ústav 
ČSAV (s hodnocením pravděpodobnosti 
obnovy tvrdého a měkkého luhu – tedy zda 
ze zatopených pařezů lze očekávat rašení) 
nebo Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. 
Masaryka (s apelem na zachování akumulací 

provázených vytvořením biotopů pro rozvoj 
vodních a na vodu vázaných biocenóz). 
Nechyběl ani nátlak na tehdejšího ministra 
životního prostředí, Ing. Ivana Dejmala, při 
happeningu akce „Špunt“, na základě kterého 
se měly neprodleně nádrže vypustit. Ministr 
Ing. Dejmal však příkaz k vypuštění nedal 
(především po upozornění na možné následky, 
které mu předestřel Ing. Stanislav Novotný, 
CSc., tehdejší generální ředitel Povodí Moravy, 
příspěvkové organizace). 

V těchto diskusích a polemikách se mohli 
vyjádřit také obyvatelé obcí z okolí nádrží: 
obyvatelé (a zastupitelstva) obcí vzdáleněj-
ších od nádrží a od údolní nivy řeky Dyje 
s vypuštěním nádrží souhlasili nebo měli 
neutrální názor. Naopak obyvatelé obcí 
v bezprostředním okolí nádrží byli zásadně 
proti vypuštění jako pamětníci častých záplav 
z běžných, téměř každoročních povodňových 
situací a výskytu enormního množství ko-
márů i klíšťat v údolní nivě. Ostatně situace 
povodní v následujících letech jim dala za 
pravdu, rozsah povodní pod nádržemi byl 
omezen, nicméně rozlivy v okolí vedly opět 
k rozmnožení komárů a bylo třeba aplikovat 
postřik repelentem. Zopakovali si tedy situaci 
z období před výstavbou nádrží.

Spory o ponechání nebo vypuštění nádrží 
byly postupně ukončeny vyhlášením Střední 
nádrže za přírodní rezervaci (1994) a byly 
realizovány úpravy k posílení biodiverzity 
(výstavbou uměle vytvořených ostrovů 
a úpravami břehů). Došlo rovněž k rozhodnutí 
o snížení hladiny na Střední nádrži o 50 cm 
oproti projektovanému stavu. To ovšem vedlo 
automaticky ke snížení hladiny i na Dolní 
nádrži, neboť tyto nádrže mají propojené 
hladiny a objem akumulované vody poklesl 
o cca 9 mil. m3. Ale ani poté tlak na další 
snižování hladin neustal. Vytvořené ostrovy 
byly při vlnobití ohrožovány rozplavová-
ním a zmenšením ploch následkem použití 
nevhodných přírodě blízkých obvodových 
prvků. Stabilizace jejich břehů nastala až 
postupně jak úpravami, tak zejména záros-
tem vegetace, která pobřeží ostrovů zpevnila. 
Tlaky na další snížení hladin pokračovaly 
až do r. 2005–6, kdy bylo dosaženo kompro-
misní dohody o kótě hadiny 170,00 m n. m., 
což potvrzuje uvedené snížení hladin o 35 
cm. Manipulační řád respektuje tento režim, 
který stabilizuje konstantní hladinu. Biolo-
gické, zejména ornitologické průzkumy na 
Střední nádrži pokračují průběžně od prvního 
napuštění a jedním z nejdůležitějších chráně-
ných druhů se stal pták rybák obecný, který 
se zde objevil díky nově vzniklým vodním 

Obr. 1. Pohled na krajinu budoucí zátopy Dolní nádrže v území 
pod Věstonicemi v r. 1988, kde probíhal determinační kurz mak-
rozoobentosu pro pracovníky vodohospodářských laboratoří, 
organizovaný v rámci „Metodického řízení“, úkolu Výzkumného 
ústavu vodohospodářského. (Zdroj: Archiv Pavla Punčocháře, který 
uvedený úkol vedl)

Obr. 2. Průběh ročních úhrnů srážek v období let 1804–2014. (Zdroj: 
Czech Globe, 2020)

Nádrž Horní 
(„Mušovská“)

Střední 
(„Věstonická“)

Dolní 
(„Novomlýnská“)

Celkový objem (mil. m3) 14,3 32,1 84,0

Objem stálého nadržení (mil. m3) 9,8 17,5 23,7

Délka hráze (km) 2,5 1,37 4,7

Výška hráze (m) 6,1 6,7 9,8

Max. hloubka (m) 4 5 8

Průměrná hloubka (m) 2,3 3,3 5,2

Zatopená plocha (ha) 531 1 033 1 668

Tab. 1. Technické údaje Novomlýnských nádrží
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plochám. Z průběžných průzkumů se ukáza-
lo, že jeho původní výskyt postupně klesal, 
pravděpodobně v důsledku nevhodných 
ploch k hnízdění, neboť se vyhýbá prostorům 
pokrytým vegetací. Samozřejmě v přírodě bez 
zásahu člověka není možné udržet nezarostlé 
plochy, plochy na zbytcích zatopených silnic, 
které ústí do nádrže, jsou omezené, ale i ty 
se postupně vegetaci daří pokrýt. Proto se 
stále objevovaly návrhy na snižování hladin 
s cílem vytvořit nezarostlé plochy, což by ve 
svém důsledku vedlo k minimalizaci objemů 
zadržené vody ve Střední i Dolní nádrži, či 
dokonce k úplnému obnažení dna, které by 
rychle zarůstalo – pokud by vegetace nebyla 
odstraňována „údržbou“ přírody.

Současná situace Novomlýnských 
nádrží a návrhy na zvýšení objemu 
akumulované vody
Vývoj změny klimatu s průběžným a vý-
razným výskytem sucha a nedostatku vody 
v České republice od r. 2014 vede k potřebě 
zajistit nové akumulace, neboť se ukazuje, že 
stávající vodárenské zdroje pro zásobování 
obyvatelstva pitnou vodou jsou na hranici 
možností pokrýt potřeby. Úroveň hladin 
podzemních vod se nestačí doplňovat, mír-
né zimy s malým objemem vody ve sněhu 
v nižších a středních nadmořských výškách 
v posledních letech tomu nepřispívají. Přitom 
však platí, že celkový roční úhrn srážek se na 
našem území nemění a ani měnit nebude, jak 
nasvědčují scénáře vývoje a dopadů změny 
klimatu (obr. 2). To ovšem neplatí plošně 
a rovnoměrně pro celé území. V regionech 
s častým výskytem sucha, kam patří přede-
vším jižní Morava (povodí Dyje zejména) 
a Rakovnicko, se situace výrazně zhoršuje, 
neboť průměrná teplota vzduchu vzrůstá 
a má dále narůstat, což následkem zvyšování 
výparu a evapotranspirace vodní poměry 
výrazně zhoršuje. Očekávané hodnoty prů-
měrné roční teploty vzduchu po r. 2050–2070 
jsou předvídány v úrovni +3 až +4 oC oproti 
současnému stavu.

V letech 2015 a 2018 již bylo zřejmé, že 
situace vodních zdrojů nedostačuje k pokrytí 
současných potřeb, nejenom pro zajištění pitné 
vody, ale zejména pro další využití – přede-
vším pro závlahy, jejichž rozvoj pro udržení 
zemědělské výroby lze očekávat souběžně 
s nárůstem dopadů změn klimatu a výskytu 
zemědělského sucha. Proto posílení vodních 
zdrojů zvýšenou akumulací povrchových vod 
v nádržích je logickým a prioritním řešením 
nedostatku vody v České republice. Jde o raci-
onální vizi, neboť z objemu srážkových vod na 
naše území představují naše disponibilní vodní 
zdroje přibližně 10–15 %, ostatní voda vesměs 
odtéká z našeho území do okolních států.

Příprava a realizace přehradních nádrží 
v našich podmínkách však vyžaduje 15–20 let, 
což znamená, že i při nedávném rozhodnutí 
vlády o výstavbě několika nádrží (Vlachovice, 
Kryry, event. Skalička) lze s akumulací počí-
tat nejdříve okolo r. 2032, ale spíše v letech 
2035–2040.

Za této situace, kdy především na jižní 
Moravě v povodí Dyje je výrazná pasivní 
vodohospodářská bilance, se nabízí obnovit 
původní a kolaudovaný akumulační prostor 
ve Střední a Dolní nádrži v objemu cca 
9 mil. m3 vody při navýšení hladiny zásobní-
ho prostoru o pouhých 35 cm na kótu 170,35 

m n. m. A to bez nutnosti výstavby nového 
vodního díla s uvedeným mnohaletým časo-
vým odstupem. Přitom rozvoj závlahových 
soustav a změna orientace zemědělského 
hospodaření v této oblasti takový vodní zdroj 
nutně potřebují, stejně jako je zde potřeba 
častěji a významněji zaplavovat lužní les 
v rezervaci Soutok, jehož existence je již nyní 
silně ohrožena vlivem dopadů dlouhodobého 
sucha a vysokých teplot.

Uvedená úvaha vedla k předběžné kon-
zultaci pracovníků Ministerstva zemědělství 
s vedoucími představiteli Agentury ochrany 
přírody a krajiny (AOPK) o možnosti zlepšit 
situaci vodních zdrojů jižní Moravy souběž-
ně se zlepšením stavu vodních a na vodu 
vázaných ekosystémů navýšením hladin 
zásobního prostoru ve Střední a Dolní nádrži 
o 35 cm na původně projektovanou úroveň. 
Zejména se jednalo o zlepšení situace pro 
rybáka obecného a pro stav biotopů v pobřeží 
a na ostrovech Střední nádrže a na přítoku 
Horní nádrže. Stávající konstantně držená 
hladina je nechtěným kompromisem nejen 
pro vodohospodáře, ale i pro ochranu přírody. 
Z těchto konzultací bylo vytipováno několik 
základních opatření, která budou následně 
detailně rozpracována:
• Zlepšit podmínky pro hnízdění rybáka 

obecného na pobřeží i ostrůvcích při navý-
šení hladiny;

• Rozšířit velikost a zvýšit odolnost stávají-
cích ostrovů ve Střední nádrži a posílení 
funkce biokoridoru mezi ekoregiony Střední 
a Jižní Evropy;

• Sestavení funkčního manipulačního řádu 
pro Lednické rybníky, včetně zajištění jejich 
přítoku čerpáním vody z Novomlýnských 
nádrží (využití kanálu Brod – Bulhary – 
Valtice – 1. etapa);

• Realizovat vybraná a realizovatelná opat-
ření pro revitalizaci přítoku Dyje do Horní 
Novomlýnské nádrže podle studie blízkých 
protipovodňových opatření z r. 2012;

• Zajistit zvýšené zavlažování (povodňování) 
území s lužním lesem v poldru „Soutok“.
Opatření byla navrhována zejména ze stra-

ny zástupců ochrany životního prostředí, aby 
byly odstraněny stávající nedostatky trvale 
držené konstantní hladiny, aby se zlepšily 
podmínky předmětu ochrany, a přitom jejich 
realizace neznemožňovala vytvoření zásobní-
ho prostoru a všemi žádoucí pohyb hladiny. 
S těmito návrhy, prokonzultovanými s vede-
ním s. p. Povodí Moravy (dále jen „PMO“), byli 
seznámeni pracovníci AOPK a státní správy 

ochrany přírody a krajiny Jihomoravského 
kraje na jednání v Brně v květnu 2018. Postoje 
všech účastníků jednání byly vesměs pozitiv-
ní, a proto se pracovníci PMO iniciativně ujali 
přípravy plánů příslušných opatření, aby bylo 
možné získat tento objem „nového vodního 
zdroje“ změnou manipulačního řádu a povo-
lení k nakládání s vodou pro Střední a Dolní 
Novomlýnskou nádrž. Mimochodem, tento 
„nový“ objem vody je srovnatelný s akumulací 
ve středně velké přehradní nádrži (např. vodní 
dílo Slušovice nebo Letovice).

Následně se návrh realizace tohoto záměru 
dostal na jednání Národní koalice pro boj 
se suchem, neboť představuje rychlou, po-
třebnou reakci na omezení nedostatku vody 
v oblasti výrazně postihované častým suchem. 

V červenci 2018 byla na Ministerstvu země-
dělství založena společná „Pracovní skupina 
Novomlýnské nádrže“ (dále jen „PS“), do 
které ministři zemědělství (MZe) a životního 
prostředí (MŽP) jmenovali členy (složení je 
uvedeno v tabulce 2). Činnost PS řídí náměs-
tek MZe Ing. Aleš Kendík.

První jednání PS proběhlo v srpnu 2018 
a byl prodiskutován záměr získat novou 
akumulaci navýšením hladin Střední a Dolní 
Novomlýnské nádrže. Základní podmínkou 
je rozhodnutí o změně manipulačních řádů 
a nakládání s vodou, kterému musí před-
cházet posouzení o vlivu tohoto záměru na 
životní prostředí (EIA), což by termínově před-
stavovalo podle standardního procesu úroveň 
r. 2022. S ohledem na snahu o urychlení by 
mohl pomoci závěr zjišťovacího řízení, které 
předchází uplatnění povinnosti EIA a který 
by díky aktivnímu přístupu a průběžnému 
realizování opatření ke zlepšení stavu biotopů 
nemusel vyústit v podmínku zpracovat úplné 
hodnocení. Přípravu nezbytných podkladů 
pro změnu manipulačního řádu a nakládání 
s vodou i další podklady bude připravovat 
PMO. Náměstek MŽP Ing. Vladimír Dolejský 
nabídl úzkou součinnost pracovníků MŽP 
a AOPK při přípravě dokumentů nezbytných 
pro naplnění záměru navýšit hladiny nádrží. 
Bylo konstatováno, že záměr navýšení hladin 
Novomlýnských nádrží (o 35 cm) včetně rea-
lizace opatření na zlepšení stavu ekosystémů 
Střední a Dolní nádrže je společným zájmem 
obou rezortů.

Žádosti o změny manipulačního řádu i na-
kládání s vodou následkem navýšení hladin 
předal ministr zemědělství Ing. Miroslav To-
man hejtmanovi Jihomoravského kraje, JUDr. 
Bohumilovi Šimkovi, na hrázi Dolní nádrže 

Členové za Ministerstvo zemědělství Členové za Ministerstvo životního prostředí

Ing. Aleš Kendík, náměstek ministra, odpovědný 
za řízení Sekce vodního hospodářství

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., náměstek ministra, 
vedoucí Sekce Ochrany přírody a krajiny Sekce

RNDr. Pavel Punčochář, CSc., Sekce vodního 
hospodářství

Ing. Linda Stuchlíková, ředitelka Odboru obecné 
ochrany přírody a krajiny

Ing. Daniel Pokorný, ředitel Odboru státní správy 
ve vodním hospodářství a správy povodí

Ing. Petr Stloukal, ředitel Odboru zvláštní územní 
ochrany přírody a krajiny

MVDr. Václav Gargulák, generální ředitel s. p. 
Povodí Moravy

Ing. Jan Šíma, ředitel Odboru druhové ochrany 
a implementace mezinárodních závazků MŽP

Dr. Ing. Antonín Tůma, ředitel pro Správu 
povodí, s. p. Povodí Moravy

Mgr. Lukáš Záruba, ředitel Odboru ochrany vod

Ing. Marek Viskot, vedoucí dispečinku s. p. 
Povodí Moravy

Ing. Pavel Pešout, ředitel sekce Agentury ochrany 
přírody a krajiny

Ing. Stanislav Koukal, vedoucí Regionálního 
pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny

Tab. 2. Členové „Pracovní skupiny Novomlýnské nádrže“ jmenovaní ministrem zemědělství 
a ministrem životního prostředí v srpnu 2018
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8. listopadu 2018 (viz obr. 3). Krajský úřad 
uložil do 30. 9. 2019 předložit návrhy konkrét-
ních opatření ke zlepšení stavu ekosystémů 
Střední a Dolní nádrže, aby bylo možné podle 
legislativního procesu o změně rozhodovat.

Na 2. jednání PS (v prosinci 2018) byl dis-
kutován postup pro vytvoření seznamu kon-
krétních opatření, jejichž průběžná realizace 
by dovolovala rozhodnout o navýšení již po 
ukončení zjišťovacího řízení, které by nepo-
žadovalo zpracování EIA v plném rozsahu. 
Tím by bylo možné rozhodnout o souhlasu 
s navýšením hladin výrazně dříve než v r. 
2022. Z informací od orgánů ochrany přírody 
a krajiny se zároveň překvapivě ukázalo, že 
současný stav s udržováním stálé hladiny 
spolu s projevy „stárnutí“ Střední nádrže 
nejenom neudržuje vhodné biotopy, ale vede 
k jejich zhoršení, především pro hnízdiště 
rybáka obecného, jehož stavy trvale klesají.

Pracovníci PMO na třetím jednání PS 
(v dubnu 2019) informovali o zadání studie 
ke zpracování návrhů opatření, která budou 
umožňovat okamžitou průběžnou realizaci, 
tedy pozitivně ovlivní průběh zjišťovacího 
řízení. Zpracovatelem studie byla vybrána (na 
základě výběrového řízení) firma EKOPONTIS 
s. r. o., která bude při vypracování průběžně 
spolupracovat s pracovníky AOPK, MŽP a pří-
padně s dalšími subjekty z oblasti ochrany 
přírody a krajiny a životního prostředí. 

Na dalším jednání PS v červnu 2019 byl do-
hodnut harmonogram postupu, který povede 
k předložení žádosti o zahájení zjišťovacího 
řízení záměru navýšit hladiny na MŽP do 
konce října 2019. Pracovníci MŽP přislíbili 
zpracování závěru zjišťovacího řízení do 
konce ledna 2020 a na základě výsledku se 
rozhodne, zda bude nutné vypracovat EIA, 
což by samozřejmě odsunulo možnost rozhod-
nout o navýšení hladin nejméně k roku 2022.

Páté jednání PS proběhlo v prosinci 2019, 
pracovníci PMO a EKOPONTIS s. r. o. před-
stavili výsledky studie s podrobným popisem 
plánovaných opatření a dokumentovali první 
pozitivní výsledky provedených zlepšení pro 
hnízdiště rybáka obecného. PMO vybudoval 
na základě konzultací s ornitology a sloven-
skými kolegy plovoucí ostrov jako plochu 
pro hnízdění rybáka a k velkému překvapení 
všech na něm během několika týdnů zahníz-
dilo 50 párů, které vyvedly 100 kuřat. To se za 
celá minulá léta nepodařilo ani Ornitologické 
společnosti. Vzhled ostrova a situaci s hníz-
děním je zachycena na obr. 4 a 5. 

Na jednání náměstek MŽP Ing. Dolejský 
ocenil opatření na zlepšování ekosystému 
Střední nádrže, která nejsou kompenzačními 
opatřeními, ale realizací společného projektu 
obou rezortů, kterým budou naplněny oba 
záměry – zajistit vodohospodářské řešení 
akumulace vody při souběžném zkvalitnění 

biotopů Střední nádrže. Potvrdil, že na tomto 
základě lze zjišťovací řízení rychle dokončit 
dle přijatého harmonogramu, tedy do konce 
ledna 2020. 

Tento příslib ostatně zazněl také na druhém 
jednání Národní koalice pro boj se suchem 
již v květnu 2019, kde byl přivítán jako velmi 
pozitivní přínos navýšení vodních zdrojů 
v regionu s nedostatkem vody, a navíc bez 
nákladné nové investice.

Zklamáním po tom všem, co probíhalo na 
jednáních PS, je výsledek zjišťovacího říze-
ní, který byl z MŽP předán PMO na začátku 
února. Ukládá se jím vypracovat EIA pro 
posouzení záměru hladiny nádrží navýšit, 
a dokonce v nadstandardním rozsahu. Toto 
rozhodnutí je odůvodněno stanovisky do-
tčených subjektů: Zatímco všechny dotčené 
obce, Krajský úřad Jihomoravského kraje, 
Jihomoravský kraj a několik odborů MŽP (8 
subjektů z 12 oslovených) daly kladné vyjá-
dření, tedy podporu rozhodnutí o navýšení 
hladin bez kompletní EIA, 4 subjekty daly 
záporná stanoviska, doprovázená požadavky 
(„doporučením“), co EIA musí obsahovat. 
Jsou to Odbor druhové ochrany a imple-
mentace mezinárodních závazků MŽP, 
Česká inspekce životního prostředí, Česká 
společnost ornitologická a Děti Země – Klub 
za udržitelnou dopravu. Odbor posuzování 
vlivů na životní prostředí a integrované 

Obr. 3. Ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc., předává žá-
dosti o změnu manipulačního řádu a nakládání s vodou hejtmanovi 
Jihomoravského kraje JUDr. Bohumilovi Šimkovi za účasti zpra-
covatele žádostí, generálního ředitele Povodí Moravy s. p., MVDr. 
Václava Garguláka, na hrázi Dolní nádrže v listopadu 2018. (Zdroj: 
Fotoarchiv Povodí Moravy, s. p.)

Obr. 4. Vybudovaný plovoucí ostrov jako plocha k hnízdění rybá-
ka obecného na hladině Horní nádrže. (Zdroj: Fotoarchiv Povodí 
Moravy, s. p.)

Obr. 5. Pohled na hnízdění rybáka obecného na umělém ostrově 
krátce po jeho spuštění na hladinu Střední nádrže v r. 2019. (Zdroj: 
Fotoarchiv Povodí Moravy, s. p.)

Obr. 6. Pohled na hladinu Dolní nádrže v září r. 2018
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prevence MŽP vyžaduje zpracovat EIA v ná-
ročnějším pojetí a rozsahu, než je obvyklé, 
neboť uložil vypořádat všechny „relevantní“ 
požadavky a připomínky obsažené v do-
daných nesouhlasných vyjádřeních 4 výše 
uvedených subjektů. Vévodí jim převzetí 
většiny z 18 požadavků nevládní organizace 
Děti Země i přes skutečnost, že mnohé při-
pomínky nesouvisejí přímo s problematikou 
změny hladin nádrží na jižní Moravě. Řada 
požadavků (např. ověřit synergické vlivy 
záměru s dalšími záměry – např. výstavba 
dálnice D52, definovat délku všech terén-
ních a stavebních prací, hodnocení dopadů 
manipulací s navýšením hladiny a rovněž 
vyhodnocení efektů opatření zaváděných ke 
zlepšení stavu biotopů) tak otevírá dokonce 
prostor na časově neomezenou dobu, tedy da-
leko za původně předpokládané standardní 
období zpracování EIA do r. 2022, což bylo 
v jednáních PS snahou zkrátit o téměř 2 roky. 

Náměstek MZe Ing. Kendík svolal po obdr-
žení výsledku zjišťovacího řízení jednání PS 
(v březnu 2020) s cílem vyhodnotit důsledky 
povinného zpracování EIA a jeho rozsahu 
obsaženém v rozhodnutí Odboru posuzování 

vlivů na životní prostředí a integrované pre-
vence MŽP. Ze členů jmenovaných ministrem 
životního prostředí se však zúčastnili jen 3 
pracovníci – dva z AOPK a jeden z MŽP. Pro-
běhla stručná diskuse, zda je ještě možnost 
zkrátit nějak období pro rozhodnutí o možnos-
ti hladiny nádrží navýšit. Podmínky uložené 
pro EIA jednoznačně vedou k dojmu, že se 
bude proces protahovat, dokonce neomezeně 
s ohledem na požadované ověřování efektů 
jednotlivých opatření. 

Velmi příjemně překvapil pozitivní přístup 
pracovníků AOPK i náhradního člena z MŽP, 
kteří nabídli konzultace při zpracování EIA. 
Také oni považují mnohé požadavky uvedené 
v rozhodnutí (převzaté od nevládních orga-
nizací ochrany přírody) za neopodstatněné. 
Vedení PMO deklarovalo přípravu žádosti 
o zahájení EIA v co nejbližším termínu, neboť 
např. biologické hodnocení zahájené před 
rokem skončí v květnu 2020 a bude možné ho 
použít. Zároveň zahájí přípravu výběrového 
řízení na zpracovatele EIA. 

Byla znovu otevřena otázka financování 
souboru opatření, která zlepší stav biotopů 
Střední i Dolní nádrže bez ohledu na průběh 

EIA. Původně předpokládané financování 
z Operačního programu životního prostředí 
(OPŽP) se nyní jeví jako nereálné, neboť ve vy-
jádření Odboru druhové ochrany a implemen-
tace mezinárodních závazků MŽP se objevilo, 
že připravovaná opatření budou kompenzací 
vlivu navýšení hladin. To nejen neodpovídá 
jednáním na PS, ale je v příkrém rozporu 
s deklarováním, že jde o společný projekt MZe 
a MŽP, který řeší zlepšení stavu ekosystému 
se souběžným navýšením hladiny, což by 
dovolilo finanční prostředky zajistit z OPŽP. 
V této záležitosti bude třeba ještě dále jednat.

Toto šesté jednání PS uzavřel náměstek Ing. 
Kendík vyjádřením zklamání jak nad vývojem 
„společného projektu MZe a MŽP“ k umož-
nění vzniku nového podstatného vodního 
zdroje v povodí Dyje, a zejména nad tím, že 
se přislíbená podpora zkrácení délky procesu 
na rozhodnutí nejen nezkrátila, ale spíše vede 
k prodloužení až za r. 2022.

Závěr
Celá situace je ukázkou, jak dobrá spolupráce 
ministrů zemědělství a životního prostředí 
dostala vážnou trhlinu na úrovni úředníků. 

Obr. 7. Pohled na odběrný objekt závlahové soustavy, závislé na 
vodní hladině Dolní nádrže (září 2018)

Obr. 8. Pilíře původního mostu ve Střední nádrži před úpravou 
povrhu k hnízdění. (Zdroj: Fotoarchiv Povodí Moravy, s. p.)

Obr. 9 (vlevo). Upravené pilíře pro hnízdění rybáka obecného ve 
Střední nádrži. (Zdroj: Fotoarchiv Povodí Moravy, s. p.)

Obr. 10 (vpravo). Nájezdová rampa upravená pracovníky s. p. Povodí 
pro hnízdění rybáka obecného ve Střední nádrži. (Zdroj: Fotoarchiv 
Povodí Moravy, s. p.)
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Je zjevné, že ortodoxní ochránci přírody (jinak 
to nelze nazvat) jsou nejenom v nevládních 
organizacích, ale dokonce ve státní správě. Ve 
svém jednání neberou ohled ani na zajištění 
dostatku vody, a dokonce ani pro záchranu 
chřadnoucího lužního lesa v Podyjí. Při tom 
již ze současného stavu vodní bilance a ze-
jména ze scénářů změny klimatu vyplývá, 
že nedostatek vody v povodí Dyje se bude 
prohlubovat bez zajištění dalších zdrojů. 
Zkušenost z r. 2015 a 2018 jasně prokázala, 
že pokles zásobního objemu v Dolní nádrži 
neumožní povodňování lužního lesa i zabez-
pečení odběrů z nádrže, pokud bude srážková 
situace v budoucnu obdobná. Zaklesnutí je 
zjevné na obr. 6 a 7. 

Ostatně dokonalou ironií postoje ochránců 
přírody k vývoji krajiny jsou jihočeské ryb-
níky. Nyní se chlubí jejich oživením, vlivem 
na krajinu a jaksi zapomněli, že při jejich vý-
stavbě byly naprosto zdevastované a zničené 
mokřady, tůně a porosty vegetace vázané na 
vodu. Prostě jeden typ biotopu byl nahrazen 
jiným a stejně tak tomu je na jižní Moravě po 
vzniku nádrží. Je až zarážející, že se malá po-
zornost věnuje prezentaci organismů v Novo-
mlýnských nádržích, které by v regionu nikdy 
nebyly (právě zmiňovaný rybák je jen jedním 
ze střípků). Takové situace by přece ochránce 
přírody a podporovatele biodiverzity měly 
těšit. Ortodoxní ochránci přírody však trvají 
na udržení současného stavu anebo, lépe, na 
návratu stavu, který zde byl před léty, nikoliv 
na podpoře zlepšení stávající situace. Změna 
klimatu všechny tyto představy začíná „léčit“, 
neboť nárůst průměrných teplot vzduchu 
a jiné rozdělení srážek vede k rozvoji nových, 
invazivních druhů, které potlačí původní 

druhy. Skladba společenstev (tedy biodiver-
zita) se bude měnit a volání po zachování 
refugií (něco jako „přírodních“ botanických 
a zoologických zahrádek) po několika desít-
kách let vyprchá. Ještě více zaráží skutečnost, 
že pracovníci MŽP podléhají požadavkům 
nevládních organizací ochrany přírody bez 
ohledu na jejich neznalost základních ekolo-
gických principů. Jedině proto mohou naři-
zovat zkoumání vlivu navýšení hladiny, které 
rozšíří litorální zónu těchto mělkých nádrží, 
což vždy pozitivně ovlivní biodiverzitu (viz 
základní učebnice limnologie). Proto prově-
řování nařízené v rozhodnutí o zpracování 
EIA může přinést jedině pozitivní informace 
a s rozhodováním není nač čekat. 

Nesmazatelnou tečkou je péče ochránců 
přírody o stávající biotopy na ostrovech ve 
Střední nádrži. Neřízený rozvoj přirozené 
vegetace v průběhu let tyto ostrovy a jejich 
pobřeží zpevnil a stabilizoval. Jak je možné, 
že nyní byla v rámci „péče“ celá tato vegetace 
vyklučena! 

Zjevně příroda nevyhovovala představě, 
jak má pokryv ostrovů vypadat. Asi musí 
jako holý povrch sloužit pro hnízdění rybá-
ků (než do 2 let znovu zarostou a bude se 
klučit znovu). Naštěstí přístup „technických“ 
pracovníků PMO ukázal, že lze nabídnout 
prostor pro hnízdění plovoucím ostrovem, bez 
devastace přírody.

Povodí Moravy, s.p., pokračuje v realizaci 
opatření ke zlepšení podmínek zásadního 
předmětu ochrany, a to hnízdních podmínek 
rybáka obecného, v souladu se schváleným 
Plánem péče o přírodní rezervaci, kde v závěru 
roku bylo ve spolupráci s Českou společností 
ornitologickou vybudováno nové hnízdiště 

rybáka obecného na původní nájezdové 
rampě původního přemostění přes řeku Dyji 
a v měsíci březnu letošního roku byly opět ve 
spolupráci s Českou společností ornitologickou 
zvětšeny hnízdní plochy na dvojnásobek na 
původních pilířích přemostění Dyje. Nová 
řešení jsou navržena tak, aby hnízdní plochy 
byly stabilní a nad hladinou vody v nádrži i při 
velkém vlnobití. Viz obr. 8, 9 a 10.

Na závěr je ovšem nutné položit otázku, jak 
dlouho ještě bude vše podřízeno přístupům 
ochránců přírody pro zajištění dostatku našich 
omezených vodních zdrojů? Vodohospodáři 
ztratili již mnoho času a let vysvětlováním 
rozdílu mezi zajištěním vodních zdrojů 
a omezením zemědělského sucha, naštěstí 
to nakonec vede ke změně chápání a posto-
jů obyvatelstva i politiků. To je příslibem 
racionálního postupu pro zabezpečení do-
statečných a udržitelných vodních zdrojů 
budoucím generacím při pokračování trendu 
změny klimatu, jak potvrzují rozhodnutí 
vlády o výstavbě nových přehradních nádrží.

Poděkování: Autoři jsou zavázáni pracovní-
kům Povodí Moravy, s. p., za poskytnutí foto-
dokumentace, řady použitých informací a za 
připomínky k rukopisu tohoto článku. 

RNDr. Pavel Punčochář, CSc.
Ing. Aleš Kendík

Sekce vodního hospodářství
Ministerstvo zemědělství ČR

Těšnov 17
110 00 Praha 1

pavel.puncochar@mze.cz
ales.kendik@mze.cz

Včasné varování. Rakousko testuje odpadní vody 
na koronavir

Martin Landa

Rakouským vědcům se podařilo prokázat 
zbytky SARS-CoV-2 ve vzorcích z čistíren 
odpadních vod. Díky tomu lze rozeznat lokál-
ní výskyt viru například v místech s nižším 
oficiálním počtem nakažených a lépe určovat 
potřebná opatření.

Tisíce vědců napříč vědeckými obory se 
v současnosti zabývají otázkou, jak odhalit 
skutečný počet lidí nakažených virem SARS-
-CoV-2. Týmy z celého světa vkládají naděje 
do analýzy vzorků odpadních vod. Ty totiž 
obsahují nepatrné zbytky viru, nejsou infekční 
a nevyžadují rozsáhlé testování jedinců.

Čistírny odpadních vod jako zdroj 
informací
Odpadní vody nyní zkoumali i výzkumníci 
z Technické univerzity ve Vídni a Univerzity 
Innsbruck a oběma spolupracujícím týmům 
se podařilo zbytky viru v odpadních vodách 
prokázat. Podobné výzkumy nyní probíhají 
i v Nizozemsku a USA a testování odpadních 
vod chystá i Austrálie.

Rakouští vědci nyní zkoumají, jak přesně 
výskyt zbytků viru v odpadní vodě souvisí 
s počtem nakažených v dané oblasti. Značná 

část infikovaných osob, včetně těch se slabými 
příznaky nebo zcela bez příznaků, totiž virus 
vylučuje ve stolici, která se prostřednictvím 
kanalizace dostává do centrálních čistíren 
odpadních vod. Vzorky odpadních vod tak 
často vypovídají o oblastech zahrnujících celá 
města nebo dokonce i regiony.

Analýza odhalí i nejmenší částice 
viru
Díky analýzám na základě polymerázové řetě-
zové reakce lze odhalit i nejmenší neinfekční 
částice viru, respektive jeho RNA. Právě odha-
lení i těch nejmenších stop je klíčové, protože 
podíl virové RNA v odpadní vodě je výrazně 

ČOV ve Vídni. Foto: Christian Fürthner

mailto:pavel.puncochar@mze.cz
mailto:ales.kendik@mze.cz
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nižší než koncentrace viru v infekčních ka-
pénkách. Odpadní vody proto nelze považovat 
za infekční riziko, dodávají výzkumníci.

Včasné varování i efektivnější 
opatření
Vědci vídeňské a innsbrucké univerzity 

budou nyní dále pokračovat ve výzkumu 
a analyzovat další vzorky z různých regionů, 
aby vytvořili základ pro epidemiologický mo-
nitorovací systém odpadních vod. Informace 
o skutečném rozšíření koronaviru v dané ob-
lasti lze využít pro včasné varování. Zdravot-
níci a epidemiologové díky nim mohou také 

rychleji a efektivněji rozhodovat o aktuálních 
opatřeních a lépe odhadovat jejich účinnost.

Mgr. Martin Landa
Karmelitská 25
118 00 Praha 1

landa@eurocommpr.cz 

Technické stavby brněnského podzemí –  
Jezero pod Petrovem

Aleš Svoboda

Je nesporné, že otázka zásobování obyva-
telstva vodou, ať již pitnou, nebo užitkovou, 
byla po staletí zcela zásadní. Voda musela 
pokrýt každodenní potřebu obyvatel, lázní, 
sladoven, pivovarů, mlýnů a různých pro-
vozoven a byla velmi důležitá i z důvodů 

Obr. 1. Pohled na travnatou plochu mezi Biskupskou a Petrskou ulicí, pod kterou se nachází 
„jezero pod Petrovem“, foto A. Svoboda

Obr. 2. Bývalá hospoda „U fajfky“ z pohledu 
Biskupské ulice na historické fotografii z kon-
ce 19. století těsně před jejím zbořením, foto 
Quido Trapp

Obr. 3. Sklepení bývalé hospody „U fajfky“ 
poté co byla vyčerpána voda z celého sklep-
ního komplexu v roce 2000, foto P. Baran 
a P. Francán

požární bezpečnosti. Nejstarším zdrojem vody 
ve městech byly studny. Zřizovaly se v ulicích, 
na náměstích i v domech a byly nejen soukro-
mé, ale i veřejné. Některé z nich jsou funkční 
i dnes a dvě z nich se nachází dokonce přímo 
pod brněnskou katedrálou. Jejich stálá činnost 

zavdala podnět ke vzniku legendy o „jezeru 
pod Petrovem“.

Pokud přicházíme na Petrov ve směru od 
Šilingrova náměstí, stoupáme ulicí Biskup-
skou až k zatravněné ploše trojúhelníkového 
tvaru, kde se cesta rozdvojuje. Napravo stou-
páme dále ke katedrále a nalevo směřujeme 
dolů Petrskou ulicí na Zelný trh. Právě na 
tomto místě u schodů stála v polovině 14. 
století Svatopetrská škola a ulička pod ní se 
nazývala „Pod školou“. Stály zde celkem čtyři 
domy, které patřívaly kněžím, řediteli kůru, 
kostelníkovi a kapitulní hospodě „U veliké 
dýmky“, které však nikdo neřekl jinak než 
„U fajfky“. V osmdesátých letech 19. století 
byly zbourány a dochovaly se jen sklepní 
prostory, přístupné nyní pouze poklopem, 
umístěným v travnaté ploše.

Tento sklepní prostor, nepochybně stře-
dověkého původu, je částečně vytesán ve 
skalním masivu a částečně dozděn cihelnou 
vyzdívkou. Jeho největší zvláštností jsou 
však dvě velmi vydatné studny, které se 
zde nacházejí. Vydatnost studní je v tomto 
případě dána výskytem tzv. puklinových 
pramenů. Tyto prameny vznikají působením 
tlaku podzemních vod do zvětralé diabaso-
vé skály a puklinami tohoto masivu prýští 
na povrch. Proto i tento sklep je neustále 
zaplavován spodní vodou a ta, pokud není 
odčerpána, vytváří zde přirozenou vodní 
nádrž. Proto bylo nutné při průzkumu to-
hoto sklepení použít nafukovací člun a při 
svitu svítilen proplouvat pod klenbou, 
porostlou krápníkovou výzdobou, která 
vznikla průsakem povrchových vod. Odtud 
tedy zřejmě pramení vznik legendy o „jezeru 
pod Petrovem“.

Existence tzv. puklinových pramenů je pro 
lokalitu Petrova typická. Puklinami ve skal-
ním masivu občas vyvěrají prameny i pra-
ménky, vytékající na petrovských svazích. 
V minulosti jim byly přisuzovány i léčivé 
účinky, a proto byl jeden z nich zachycován 

Obr. 4. Axonometrie celého komplexu skle-
pení bývalé hospody „U fajfky“ i s oběma 
studněmi, schéma Geocomp 

mailto:landa@eurocommpr.cz
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Odpadové vody 2020 a Kaly a odpady 2020

Miroslav Hutňan

Vážení priaznivci konferencií Odpadové 
vody 2020 a Kaly a odpady 2020. Táto prvá 
informácia o spoločnom konaní našich tra-
dičných konferencií prichádza v neľahkej 
dobe, v ktorej je všeobecne jesenné konanie 
hromadných akcií otázne. Napriek tomu 
sme presvedčení, že nemôžeme rezignovať 
a musíme sa snažiť hľadieť do budúcnosti 
optimisticky. Súčasná situácia nedovolila 
konanie konferencie Kaly a odpady v plá-
novanom, ani náhradnom jarnom termíne, 
preto sa organizačný výbor oboch konferen-
cií spolu s výborom AČE SR rozhodli spojiť 
ich konanie v jesennom termíne (14.–16. 
10. v Hoteli Patria na Štrbskom Plese vo 
Vysokých Tatrách). Hlavným cieľom konfe-
rencií je prezentácia najnovších informácií, 
výskumných poznatkov a prevádzkových 
skúseností z nasledovných oblastí:

Odpadové vody 2020 
• aktuálna legislatíva v oblasti odvádzania 

a čistenia odpadových vôd;
• integrovaný prístup k ochrane recipientov, 

manažment zrážkových vôd;
• navrhovanie, posudzovanie, výstavba, ob-

nova a prevádzka stokových sietí;
• hydrobiológia, hydrochémia a analytická 

chémia vôd a kalov;
• mechanické, fyzikálno-chemické a biologic-

ké procesy čistenia komunálnych a priemy-
selných odpadových vôd;

• odstraňovanie a opätovné získavanie nutri-
entov;

• opätovné využívanie vyčistených odpado-
vých vôd;

• kalové hospodárstvo ČOV a nakladanie 
s kalmi;

• meranie, regulácia a optimalizácia procesov 

čistenia odpadových vôd;
• mikropolutanty v odpadových vodách.

Kaly a odpady 2020
• aktuálne legislatívne a normotvorné aktivity 

v oblasti kalov a odpadov;
• kalové hospodárstvo čistiarní odpadových 

vôd, technológie spracovania kalov;
• odpadové hospodárstvo, spracovanie 

a zhodnocovanie odpadov;
• recyklácia odpadov;
• skládky odpadov;
• monitoring a analýza kalov a odpadov.

Program konferencie Kaly a odpady 2020 
je už pripravený, preto očakávame hlavne 
prihlášky príspevkov na konferenciu Odpa-
dové vody 2020 a prejavenie záujmu o účasť 
na konferencii prípadne o prezentáciu firmy.

Prihlášku príspevku (prednáška/poster) je 
možné zaslať do 30. 6. 2020 v elektronickej 
forme predsedovi programového výboru Ing. 
Mariánovi Bilaninovi, PhD. na adresu: marian.
bilanin@stvps.sk 

Otázky k organizácii konferencie a k mož-
nostiam firemnej prezentácie adresujte na 
predsedu organizačného výboru prof. Ing. 
Miroslava Hutňana, PhD. (miroslav.hutnan@
stuba.sk, tel.: +421 259325387). 

Miroslav Hutňan

Obr. 5. Stav hladiny ve sklepení bývalé hos-
pody, pokud voda není čerpána, fotografie 
z natáčení televizního seriálu, kdy byla 
použita loď k projížďce po hladině, foto A. 
Svoboda

Obr. 6. Stabilizovaný stav hladiny vody ve 
sklepení bývalé hospody, pokud voda není 
čerpána, foto A. Svoboda

Obr. 7. Pohled do sklepení bývalé hospody 
„U fajfky“ poté co byla vyčerpána voda z ce-
lého sklepního komplexu v roce 2000, foto 
P. Baran a P. Francán

do kamenné nádrže v ulici, která se podle něj 
jmenuje Studánka. Byl nazván Fons salutis – 
Pramen zdraví a podle dochovaných zpráv 
býval velmi vydatný. V roce 1836 dával nej-
méně 150 000 věder ročně, tj. asi 16,15 l/min 
při teplotě 5 °C. V roce 1880 a 1890 byla stu-
dánka uzavřena kvůli výskytu tyfu v přileh-
lých ulicích. Dle úsudku tehdejších znalců 
zavinila nákazu vody netěsná kanalizace na 
Petrově a v Biskupské ulici. Po zrušení vodo-
vodu na Petrově vydatnost pramene klesala 
tak, že téměř vyschl. Rozborem vody v roce 
1972 se jeho léčivé účinky nepotvrdily, ale 
pramen, který je v současnosti znečišťován 
při prudkém dešti povrchovou vodou, je opět 
činný a je stále součástí Denisových sadů.

Průzkum a sanace sklepních prostor 
pod bývalou hospodou „U fajfky“ proběhl 
začátkem devadesátých let. Při něm došlo 
k vyčištění obou studní, vyspravení zdiva 

i podlahy, která byla dlouhodobým působe-
ním vody téměř zničena, a bylo obnoveno 
schodiště, ukončené vstupní šachtou. Ne-
vyřešeným problémem tohoto prostoru však 
stále zůstává stoupající hladina vody obou 
studní, která musí být zatím pravidelně 
odčerpá vána. Druhou nevýhodou, bránící 
využití tohoto sklepa, je přístup, který je 
nyní umožněn pouze ocelovým poklopem, 
umístěným v zatravněné ploše. Pokud se 
tyto technické nedostatky odstraní, sklepy 
by mohly být zpřístupněny a opět využity. 
Původně sloužily potřebám hostince a podle 
sortimentu v reklamě listů Moravské orlice 
z roku 1867 patřila „staro známá pivnice 
U velké dýmky“ na Petrově se svým „dobře 
odleželým ležákem“ k velmi vyhledávaným. 
Na stravu se návštěvníci mohli předplatit 
a také se zde přijímaly zakázky na celá věd-
ra piva. V sobotu byly servírovány čerstvé 

domácí jitrnice. Pravidelnými návštěvníky 
hospody bývali „počestní mistři řemeslníci“, 
kteří se zde zastavovali zvláště v neděli po 
mši nebo po požehnání na ranní či večerní 
doušek. Pohostinnost této restaurace mohl 
ocenit i Alfons Mucha, který zde za svých 
studií v Brně bydlel.

Aleš Svoboda
svobales@seznam.cz
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Ke květnovému Slovu úvodem 

Vážený pane inženýre,
nedá mi, než reagovat na Váš úvodník ve 

Vodním hospodářství 5/2020. Máte napros-
tou pravdu, jakékoli přizpůsobování neboli 
adaptace na sucho je opravdu nesmyslem 
a pokud se „člověk“ v tomto pohledu nezmění, 
nebude nám opravdu dobře. Pracuji v oblasti 
zásobování vodou více jak 25 let, a tak vím, 
že za současné sucho si z velké části můžeme 
sami… regulace toků, špatné hospodaření na 
polích, zabetonovávání krajiny velkosklady, 
plošné odkanalizování obcí do toků, totální 

absence zadržování vody v krajině… to je 
jen pár věcí, které jsou „produktem“ člověka, 
a které rozhodně k dnešnímu suchu přispívají. 
Ano, klimatická změna jakási existuje, nicmé-
ně celkové množství srážek spadlé na našem 
území není zase o tolik nižší (za posledních 
5 let je to 88 % dlouhodobého průměru, což 
rozhodně není žádná katastrofa), jak tomu na-
povídá třeba velmi negativní stav podzemních 
vod. Problémem je spíše jiná distribuce srážek 
v roce a vyšší výpar… A právě „nicneděláním“ 
prakticky vůbec nic nezlepšíme. Pokud efek-

tivně nezadržíme letní srážky spadlé v krajině, 
naše republika postupně „odteče“, vyschne…

Omlouvám se za toto „vylití“ si mého názoru, 
řídím velkou firmu v oblasti VaK, a tak jsem 
v poslední době terčem mnoha otázek na toto 
téma. A názory, že „ono to nějak půjde“, „my se 
nějak přizpůsobíme“ slýchám bohužel často…

Takže díky za podporu!

Tento mail mi udělal obzvlášť radost. Nejen 
svým obsahem, ale tím kdo ho psal. Psal ho 
vrcholový manažer. Dosud jsem dostával maily 
spíše od pěšáků či středního článku řízení. Vě-
řím, že když takto uvažují vrcholoví odborníci, 
je tu naděje na nějakou zásadní změnu, protože 
jak v následující korespondenci napsal autor: 
„… zejména na nás vodařích bude hlavní tah 
směrem k politikům s tím začít něco dělat!“ Do-
hodli jsme se, že autora zachovám v anonymitě.

Ing. Václav Stránský

hydrogeologický průzkum • studny

geotechnický průzkum • speciální vrtné práce

hospodaření se srážkovou vodou
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Slovo úvodem
Dámy a pánové, vážení kolegové a čtenáři,
ve většině předchozích úvodníků jsem minimálně zmínil sucho, které sužuje naši krajinu již několik let. V době (polovina 
dubna), kdy píši tento úvodník, však celou společností hýbe koronavirová epidemie. Slovo „hýbe“ je ovšem poněkud nemíst-
né, protože epidemie společnost do značné míry paralyzovala až znehybněla. Platí omezení pohybu a řada dalších opatření, 
která většině z nás nějakým způsobem komplikují život. Na druhou stranu nelze nezmínit obdivuhodnou aktivizaci velké 
části společnosti v rámci boje proti epidemii. Spousta lidí pomáhá, kde může a jak může, byť tato pomoc byla bohužel místy 
bagatelizována i čelnými představiteli našeho státu. 

Tento úvodník píši z domova, kde jsem se svými dětmi, protože veškerá školská zařízení jsou pro ně dosud zavřena. Výuka 
těch školou povinných probíhá na dálku a já ji zažívám hned ze dvou pozic, jednak jako rodič dětí školou povinných a jednak 
jako vyučující. Musím říci alespoň za sebe, že je to dosti náročné. Pokud by ovšem epidemie měla jen tento dopad, bylo by 
to ještě dobré. Bohužel tomu tak není a dopady, které bude mít, poznáme teprve v budoucnosti. Již v tuto dobu (duben) je 
zřejmé, že ekonomické ztráty budou obrovské. Nemám teď na mysli nákup předražených ochranných pomůcek s diskutabilní 
kvalitou za obrovské částky. To je pouze kapka v moři ztrát, které nás čekají. Ekonomické ztráty budou mít dopady široké 
a obávám se, že se dotknou i péče o naši krajinu. Je přitom již teď zřejmé, že sucho, které naši krajinu již tak dlouho sužuje, 
se bude s ohledem na předchozí zimu ještě prohlubovat. A nebude to jen nedostatek finančních prostředků, které budou 
péči o krajinu chybět. Je pochopitelné, že zájem se bude nyní obracet jiným směrem, což se může projevit právě omezením 
aktivit zaměřených na péči o krajinu. 

Epidemie koronaviru se bohužel promítla negativně i do akcí plánovaných Českou společností krajinných inženýrů. V tomto 
čísle tedy najdete i příspěvek týkající se změn v plánu akcí naší společnosti. Nechci, aby úvodník vyzněl negativně, dovolím 
si proto poněkud optimističtější závěr. Jak již možná mnozí z Vás zaznamenali, přispěla epidemie k výraznému zlepšení kva-
lity ovzduší. Jak jsem zaznamenal z rozhlasu, nastala například v Londýně situace, kdy nebyli schopni dosud používanými 
přístroji korektně změřit koncentrace některých znečišťujících látek, protože zkrátka tyto přístroje nejsou na tak nízké kon-
centrace uzpůsobené. Podobné zlepšení stavu ovzduší lze pozorovat napříč celou Evropou, zejména množství oxidů dusíku, 
jehož zdrojem je především doprava, je výrazně nižší. Finanční problémy související s ekonomickým propadem vyvolaným 
epidemií, zejména ovšem opatřeními pro boj s ní, pak mohou mít ještě jeden efekt, který lze považovat za pozitivní. Mohli 
bychom si totiž uvědomit, že jsme si až dosud žili nad poměry a že nakupování a spotřeba nemusí být tím hlavním v našich 
životech. Je to ale spíše mé zbožné přání. Je až neuvěřitelné, kolik lidí teď člověk potká, když jde na procházku do lesa. Třeba 
si alespoň část z nich i do budoucna uvědomí, jak je to příjemné a uklidňující. 

V tomto čísle přinášíme jednak plán akcí pořádaných naší společností a jednak zprávu o semináři Právo v praxi krajinného 
inženýra VI, který se konal v únoru v Brně. Mimo to zde naleznete představení rybníka Vavřinec, kterým bychom rádi zahájili, 
doufejme že pravidelnou, rubriku, v níž bychom chtěli našim čtenářům představovat zajímavé rybníky v České republice.

Závěrem bych chtěl popřát všem našim čtenářům především pevné zdraví a aby se jim všelijaké viry co nejvíce vyhýbaly. 
Pokud už je pak potkají, tak ať se s nimi poperou a vyjdou z toho bez následků. Chtěl bych věřit, že platí staré přísloví „Co tě 
nezabije, to tě posílí“ a že naše společnost vyjde z této šlamastyky posilněná a zdravější.

(-vd-)

Změny v plánu odborných akcí ČSKI 
plánovaných na rok 2020
První akce roku 2020, kterou byl seminář Právo v praxi krajin-
ného inženýra VI, se úspěšně konala již v únoru. Zprávu o ní 
najdete v tomto čísle Krajinného inženýra. Další plánované 
akce však byly zásadně ovlivněny koronavirovou epidemií. 

Na květen (11. až 13. 5.) byla plánována konference Rekreace 
a ochrana přírody – s rozumem ruku v ruce?. Vzhledem k tomu, 
že hromadné akce budou v tuto dobu zcela bezpochyby ještě 
nemožné, byla konference přesunuta na rok 2021. V letošním 
roce vyjde pouze sborník příspěvků. 

V červnu (11. a 12. 6.) se měla konat konference Rybní-
ky2020. Vzhledem k tomu, že lze předpokládat, že v červnu 
ještě budou platit omezení v konání hromadných akcí, byl 
pro tuto konferenci zvolen náhradní termín v září. Nově by 
se tak konference měla uskutečnit 17.–18. 9. V místě konání 
ke změně nedochází a konference by se tak po dvou letech 
měla vrátit na půdu České zemědělské univerzity v Praze. 
S posunem termínu souvisí i jedna pozitivní zpráva, a tou je 
posun termínů pro podání abstraktů a článků pro publikaci 
ve sborníku konference. Abstrakty je nově možno zasílat do 
15. 6., články pak do 17. 7. Přihlášky na konferenci je možno 
posílat bez omezení, po dobu platnosti přísných omezení však 

jsou prováděny pouze rezervace na účast a samotná registrace 
včetně fakturace bude provedena organizátory až poté, co bude 
známo, že se konference skutečně bude moci konat a případně 
v jakém počtu účastníků. V případě dotazů nás neváhejte kon-
taktovat na adrese: konferencerybniky@gmail.com. Těšíme se 
na setkání a věříme, že to nejhorší z koronavirové epidemie 
bude již za námi.

(-vd-)

mailto:tereza.davidova@fsv.cvut.cz
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Právo v praxi krajinného inženýra VI
„Právo v praxi krajinné inženýra VI“, tak zněl název semináře, 
který uspořádala Česká společnost krajinných inženýrů ve spo-
lupráci s Ústavem inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny 
Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. 

Seminář se uskutečnil v pátek 12. února 2020 v učebně B21 
Lesnické a dřevařské fakulty, kde si přes 40 účastníků vyslechlo 
tematicky zaměřenou přednášku spojenou s problematikou 
krajinného inženýrství. 

Seminář navazoval na úspěšně každoročně realizované se-
mináře z minulých let.

Představení problematiky
Cílem semináře bylo seznámit účastníky s vybranou aktuální 
právní úpravou správního řádu a stavebního zákona, povolová-
ním a realizací inženýrských staveb v krajině, s jejich novelizo-
vanými zněními a s dopady na problematiku ochrany životního 
prostředí. Seminář byl určen pro široký okruh odborníků z řad 
pracovníků odborů životního prostředí, pozemkových úřadů, 
projektantů, vodohospodářů, lesníků, zemědělců, ochránců 
přírody a dalších.

Průběh semináře
V dopoledním i odpoledním programu vystoupila se svou 
přednáškou paní JUDr. Alena Kliková, Ph.D., z Katedry správní 
vědy a správního práva Právnické fakulta Masarykovy univer-
zity a členka Výkladové komise pro vodní zákon a předpisy 
související. Paní doktorka Kliková zaměřila svou přednášku 
na stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb.) a správní řád (zákon 
č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů), na vymezení 
základních principů činnosti správních orgánů, vymezení 
základních pravidel správního řízení, práv a povinností účast-
níků, se zaměřením na stavební a vodní právo. 

Dále seznámila účastníky semináře s aktuálním stavem pro-
jednávaných novel výše uvedených zákonů. Během přednášky 
byla vedena nad některými navrhovanými změnami v legisla-
tivě bouřlivá diskuse. Účastníci semináře měli možnost ptát 
se paní doktorky na možnosti vázané na současnou legislativu 
a provázanost např. do zákona o vodách, vodovodech a kanali-
zacích apod. Úředníci z různých magistrátů a obcí s rozšířenou 
působností diskutovali výklad těchto pojmů a jakým způsobem 
je toto pochopitelné pro stavebníka a jakým způsobem funguje 
provázanost jednotlivých odborů mezi sebou. Diskuse se strhla 
také nad tématem prostupnosti krajiny.

Přínosy řešení
I letošní zájem o celou akci a její zdárný průběh přispěl 
k předpokladu vyváženého řešení problémů při plánování, 
realizaci a především užívání krajiny v krátkém i dlouhém 
časovém horizontu. 

Diskuse nad různým výkladem zákonů a přístupu k jejich 
výkladu přispěla k pochopení některých vazeb. Vyvstaly samo-
zřejmě ale i nové otázky, které jsou podkladem pro přednáše-
jící právníky, kterým směrem zaměřit pozornost a navrhnout 
případně změny v legislativě.

Pokud bude možnost a zájem ze strany cílové skupiny, bude 
i v příštím roce seminář opět rozšířen o další témata a znovu 
realizován již jako VII. ročník tradiční akce.

Jitka Fialová
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny

Lesnická a dřevařská fakulta
Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 3
613 00 Brno

jitka.fialova@mendelu.cz

Rybník Vavřinec – minulost i současnost

Úvod
Rybník Vavřinec patří s rozlohou 77,9 ha (dle databáze DIBA-
VOD) mezi největší rybníky ve Středočeském kraji. Větší je 
pouze Žehuňský rybník (175 ha dle DIBAVOD) a o málo větší 
Hořejší padrťský rybník (78,8 ha dle DIBAVOD). Historicky 
se ve Středočeském kraji ovšem nacházel ještě mnohem 
větší rybník Blato, který se rozprostíral u Poděbrad a jeho 
rozloha přesahovala 900 ha. Tento rybník však zanikl na konci 
18. století. 

Rybník Vavřinec se nachází na toku Výrovky (říční kilometr 
49,4) 45 km jihovýchodně od Prahy v okrese Kutná Hora u stej-
nojmenné obce mezi Zásmukami a Uhlířskými Janovicemi 
(obr. 1). Rybník má mohutnou 385 m dlouhou hráz (obr. 2), po 

níž vede silnice III. třídy č. 33338 z Vavřince do obce Hatě. 
Hloubka vody v rybníce dosahuje 4 m a zadržený objem činí 
1,11 mil. m3. 

Minulost 
Rybník Vavřinec byl dokončen roku 1472 [5]. Založen byl 
pravděpodobně sázavskými mnichy z konventu sv. Prokopa, 
stejně jako již v polovině 14. století osada Vavřinec a kostel 
zasvěcený sv. Vavřinci. Není známo, že by rybník byl po dobu 
své existence protržen, záznamy o takovéto události nebyly 
v historických pramenech nalezeny, byť samozřejmě nelze zcela 
vyloučit, že by k havárii zejména ve starší době došlo. Rybník je 
zakreslen na mapách všech ucelených historických mapových 
děl od počátku 18. století. Zakreslen je tak na Müllerově mapě 
z roku 1720 (list č. 13, obr. 3), mapě I. rakouského vojenského 
mapování (1VM) z let 1764–1768 (list č. 145, obr. 2), mapě II. ra-

Obr. 1. Rybník Vavřinec na Základní mapě ČR v měřítku 
1 : 10 000

Obr. 2. Hráz rybníka Vavřinec
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Mnohem zajímavější je 
pohled na název vodní-
ho toku, na kterém rybník 
leží. Na ZM je tok ozna-
čován jako Výrovka nad 
i pod rybníkem, Vlček [5] 
také uvádí, že se rybník 
nachází na toku Výrovky. 
Například [6] však uvádí, 
že z rybníka vytéká „potok 
Vavřinský, kterýž později 
zove se Kouřimka a v dolním 
toku Vírovka“. Historicky 
je název Vírovka skutečně 
psán s „í“ (na rozdíl od 
současného názvu psaného 
s „ý“), historické prameny 
totiž uvádí původ názvu ve slově vír. Na mapě 1VM je tok ještě 
označen jako Wirowka Bach, na mapě 2VM ovšem již najdeme 
název Wejrowka B. a na mapě 3VM název Vejrovka pot. Odtud 
pak již vedla krátká cesta k současnému způsobu psaní.

Současnost
Od roku 1974 je rybník vyhledáván vodáky, kteří v průběhu 
strojení před výlovem za zvýšených průtoků sjíždějí tok Výrovky 
pod ním [3]. Mimo to je vyhledáván i milovníky dalších vodních 
sportů, zejména windsurfingu. Krom toho se po rybníce často 
prohání dálkově ovládané modely lodí. Hlavní funkcí rybníka 
je však stejně jako v minulosti chov ryb. Ten je zde provozován 

Obr. 3. Výřez Müllerovy mapy zpracované v měřítku cca 
1 : 132 000

Obr. 4. Výřez mapy I. rakouského vojenského mapování zpra-
cované v měřítku 1 : 28 800

Obr. 5. Výřez mapy II. rakouského vojenského mapování zpra-
cované v měřítku 1 : 28 800

Obr. 6. Výřez mapy III. rakouského vojenského mapování zpra-
cované v měřítku 1 : 28 800

Obr. 7. Výřez z Přehledné hyd-
rografické mapy Království 
českého 

kouského vojenského mapování (2VM) z let 1836–1852 (list č. O-
-9-V, obr. 3), mapě stabilního katastru (SK) z let 1824–1843, na 
Přehledné hydrografické mapě Království českého z roku 1856 
(obr. 7) i mapě III. rakouského vojenského mapování (3VM) z let 
1877-1880 (list č. 4054-1, obr. 6), nechybí ani na novodobějších 
mapách – například topografické mapy v systému S-1952 (S52) 
z let 1951–1971 nebo současná Základní mapa České republiky 
(ZM). Zakreslení na mapách naznačuje, že existence rybníka 
nebyla v minulosti dlouhodobě přerušena. Historické prameny 
však poukazují na to, že ani tomuto rybníku nebylo dopřáno 
nepřetržité existence. Dle Vlasáka [4] byl totiž rybník do roku 
1823 po celých šestnáct let vypuštěn a vysušen a jeho plocha 
byla využívána jako pole a louky. Tato epizoda spadá do období 
počátku 19. století, kdy docházelo k masivnímu rušení rybníků 
právě za účelem získání zemědělské půdy. Tuto skutečnost 
lze doložit porovnáním map 1VM a 2VM. Výjimku netvoří ani 
území v okolí rybníka Vavřinec. Na mapě 1VM je na tocích nad 
rybníkem Vavřinec zakresleno kolem 45 rybníků, zatímco na 
mapě 2VM jich je již méně než polovina, byť hráze některých 
zrušených rybníků nevyznačených jako vodní plochy jsou 
v mapě dobře patrné. 

Toponymické okénko
Rybník Vavřinec nese od svého založení víceméně stejné 
jméno s tím, že jméno bylo různě zapisováno či mírně obmě-
ňováno. Používány tak byly názvy Velký Vavřiňák [6], Wawr-
žinetzer Teich (1VM), Welký Wavřinetz Teich (2VM), Welky 
Wawřzinetz (SK), Velký Vavřinec Teich (3VM) nebo Vavřinecký 
rybník (S52). 
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Obr. 8. Rybník Vavřinec po výlovu v říjnu 2019 

společností Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a. s. Rybník je 
tradičně loven 27. a 28. října a jedná se o vyhledávanou udá-
lost, kde si návštěvníci mohou koupit jak čerstvé ryby, tak další 
výrobky z ryb z produkce uvedené společnosti. 

Rybník jako předmět výzkumu
Rybník Vavřinec je předmětem vědeckého výzkumu v několi-
ka ohledech. Předně spadá do jedné ze čtyř oblastí [1], které 
jsou podrobovány analýze historického vývoje vodních ploch 
v rámci projektu NAKI II DG16P02M036 „Údržba, opravy 
a monitoring hrází historických rybníků jako našeho kultur-
ního dědictví“. Tento výzkum se krom historického vývoje 
orientuje na hodnocení stability hrází historických rybníků, 
jejich průzkum a ochranu. K tomuto účelu je mimo jiné využí-
váno bezpilotních prostředků, které umožňují získat podrobná 
výškopisná data o tvaru hráze, který je důležitý ve vztahu ke 
stabilitě zemního tělesa. 

Druhou oblastí výzkumu, ve které je rybník Vavřinec před-
mětem zkoumání, je vliv rybníků na podzemní vody a hydro-

logický režim vodních toků. Tento výzkum je prováděn v rámci 
projektu TITSMZP809 „Vliv malých vodních nádrží na hladinu 
podzemních vod a celkovou hydrologickou bilanci s důrazem 
na suchá období“. Součástí řešení projektu je monitoring hla-
diny podzemní vody v blízkosti rybníků a rybník Vavřinec je 
právě jedním z nich. 

Závěr
Rybník Vavřinec je zajímavý v mnoha ohledech a rozhodně 
stojí za návštěvu. V posledních letech se stejně jako mnoho 
dalších rybníků a malých vodních nádrží potýkal s nedostat-
kem vody. Jeho napouštění tak trvalo mnohem déle a na běžnou 
hladinu se dostal až v polovině března. Jedná se o bezpochyby 
významnou vodní plochu a prvek retence vody v krajině existu-
jící téměř nepřetržitě více než půl tisíciletí. Nelze než doufat, 
že zůstane zachován alespoň ještě jedou tak dlouho.

Poděkování
Tento příspěvek vznikl na základě poznatků získaných 
v rámci řešení výzkumného projektu NAKI II DG16P02M036 
„Údržba, opravy a monitoring hrází historických rybníků 
jako našeho kulturního dědictví“, který je financován Mi-
nisterstvem kultury ČR.
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Vracíme vodu lesu

První červnový den pořádaly Lesy ČR terénní tiskovou konferenci 
přímo v lesích (spíše ve zbytcích byvších lesů) u nově obnovené lesní 
vodní nádrže Ježkovec nedaleko Dačic. Jde tedy o region, který patří 
mezi nejvíce postižené vysycháním lesů. Přístup Lesů ČR mě potěšil. 
Myslím si ale, že s postupy, které dnes praktikují a seznámily s nimi 
novináře, by ještě před několika lety asi ne zcela souhlasily. 

Ale popořadě. Středobodem akce bylo představit nově zrekonstru-
ovanou lesní vodní nádrž Ježkovec a navazující systém několika tůní. 
Okolí je upravené i pro rodinné výlety. Ano, lesy budou mít stále více 
i funkce neprodukční, tedy třeba rekreační. Nejen rekreační, ale i jako 
místo pro život zvířat, rostlin. I proto lesy vedle projektu Vracíme 
vodu lesu (www.vracimevodulesu.cz) mají i projekt Vracíme sovy 
lesu (https://lesycr.cz/kategorie/vracime-sovy-lesu/). Pracovníci Lesů 
zavěsili (najmě na torza kmenů) po celé republice snad tisíce budek 
pro sovy. Prý se vracejí i sýčkové! Je to nadějeplné. A dělá mi to radost. 
Hlavně prý se snížil i počet hlodavců. Bez rodenticidů.

S potěšením jsem i postřehl, že v těch svažitých lesích nechávají 
i štěpku nebo dělají valy z klestí. Nevypadá to možná pro mnohé hezky 
– „takovej čurbes!“, ale je to užitečné. Brání to erozi a zachycuje vodu, 
vytváří mikroklima. Myslím, že by tento přístup měl být více propa-
gován, jelikož se často setkávám s tím, že uschlý les je po vytěžení 
vyklizen do posledního klacíku. Obzvlášť ve svažitých pozemcích se 
„těším“, jak si s nimi pohrají přívalové deště.

Děkuji za současný přístup většiny lesáků k lesům…

Ing. Václav Stránský

Dva pohledy na zrekonstruovaný Ježkovec. V pozadí je vidět do 
hradeb shrnuté klestí, které snižuje nebezpečí eroze.

Pro někoho nepořádek v lese. Je ale užitečný k stabilizaci svahů 
zejména při přívalových deštích a po létech se rozpadne na humus 
potřebný pro další generace lesa…

…obdobnou úlohu hraje i štěpka 
rozprostřená ve svahu

„Hezky“ uklizený lesní pozemek, 
který mám za humny, bude, 
obávám se, za pár let rozbrázděn 
erozními rýhami

http://www.vracimevodulesu.cz
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