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A co obnovit funkci vodohospodáře?

Už jsou to dvě třetiny roku, kdy nadvakrát byla otrávena Bečva. 
Několikrát jsem přemýšlel o tom, zda tu věc komentovat. Opakovaně 
jsem byl dotazován, proč že se k tomu nevyjádřím, když bývám kritic-
ký: padni, komu padni. Kauzu jsem nechtěl komentovat, jelikož jsem 
se bál, že nebudu objektivní a zachvátí mě emoce. Nechtělo se mi věc 
komentovat i proto, že jsem nevěděl, jak tu věc uchopit. Nyní soud-
ní znalec, pan Klicpera, ukončil svoji práci. Nevím, k čemu přesně 
dospěl. Snad se to dovíme a rád tomu věnuji v časopise prostor. Ale 
musím se pozastavit nad délkou vyšetřování. Kdyby vše fungovalo, 
jak by mělo, pak by se ve velice krátké době mohlo prstem ukázat na 
viníka! Proč?

Nedávno se mi jedna vodohospodářka ze staré dobré školy postěžo-
vala nad bující administrativou a povinností sledovat kdejaké ukazate-
le a látky ohrožující kvalitu vod. V návaznosti na to autorka napsala: 
„Když teď slyším, jak těžce bude znalec dokazovat, kdo vytrávil Bečvu 
a já vykazuji každé s odpuštěním h….o tolikrát, napadá mě, že by 
mělo stačit zahloubat se do těch hlášení. Vždyť to musela být nejmíň 
tuna ještě tisíckrát více sledovaného sajrajtu. Nikde neschází? Proč to 
nikdo jednoduše neporovná? Tak proč to dělat?“ – myšleno všechny 
ty výkazy, tabulky, evidence, přehledy, svodky…

Opravdu ten rozsah katastrofy byl takový, že musel být způso-
ben velkým množstvím chemikálií. Jejich uživatelé musí odvádět 
vícenásobně různé evidence, přehledy, svodky, informace. Tedy 
to množství by někde mělo chybět. Stačilo by prosté porovnání 
skutečného a evidovaného množství. Pokud by všechno fungovalo, 
jak by mělo, tak by měl být viník znám v řádu hodin, jak tenkrát 
v září proklamoval pan ministr Brabec. Nestalo se. Někde se něco 
zadrhlo… Proč? Když o tom přemýšlím, tak mám čtyři vyšetřovací 
verze, jak se teď říká:
1) Nikoho toto prosté srovnání nenapadlo. Copak to máme za neu-

mětele?
2) Evidence se nedělala nebo se dělala zcela formálně. K čemu pak 

je? Selhal stát při své kontrolní činnosti? Pokud by tomu tak bylo 
v tomto případě, obávám se, že obdobně by to dopadlo asi i v pří-
padech dalších!

3) Srovnala se skutečnost s evidencí, ale všechno sedí. Tedy někde 
byly neevidované chemikálie. Jak je to možné?

4) Srovnalo se, a i se ví, u jakých subjektů ty rozdíly jsou. Snad se 
to veřejnost doví!

Snad se najde viník a snad i bude následovat trest. Vím, že mi 
právníci vysvětlí, že to není možné, ale myslím si, že by při rozhodo-
vání o potrestání se mělo ovšemže přihlížet k tomu, zda někdo něco 
udělal úmyslně a vědomě, nebo jen ze šlendriánství. Při rozhodování 
o trestu by marginální roli mělo hrát to, zda škoda byla ve výši 10 000 
nebo 10 000 000 korun českých. Hodně silným přitěžujícím faktorem 
by mělo být, pokud se ten, kdo způsobil havárii, k ní sám nepřizná 
a zatlouká.

Když o tom tak přemýšlím, tak stále více si myslím, že měl pravdu 
pan Lázňovský, vodohospodář tělem a duší, který se donkichotsky 
zasazoval za obnovu funkce vodohospodáře. Funkce vodohospodáře 
byla za minulého režimu nenáviděnou funkcí a měl to v podniku 
hodně těžké. Soudruh ředitel a náměstci mu pořád vysvětlovali, že 
je třeba splnit plán a s prkotinami v podobě unikajících svinstev ať 
„nevotravuje“. Přesto se mu i tenkrát mnohokrát podařilo ochránit 
naši vodu. Vím to z vlastní zkušenosti vodohospodáře. Nestálo by 
za to, tu funkci obnovit? A nářky o tom, kdo ho má platit, neobstojí. 
Tehdy jsme tu ekologii přehlíželi! Dnes se o tu ekologii snažíme! Nebo 
si jen na ni hrajeme?!

Václav Stránský
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Vyhodnocení modelu SWAT 
jako nástroje integrovaného 
managementu povodí 
vodárenské nádrže Švihov
Jan Gregar, Helena Chládková, Martin Pečenka

Abstrakt
Vodní nádrž Švihov, největší zdroj pitné vody v České republice 
a střední Evropě, má problémy s kvalitou vody. Povodí nádrže se 
rozprostírá přes 1 200 km2 a zásobuje pitnou vodou v hlavním městě 
Praze a ve Středočeském kraji přes 1,5 milionu lidí. V důsledku 
intenzivních zemědělských činností, absence čistíren odpadních 
vod v malých sídlech a nedostatečného stupně čištění na větších 
čistírnách odpadních vod se kvalita vody zhoršuje. V důsledku 
toho je třeba přijmout nápravná opatření. Technologická agentura 
ČR (TAČR) podpořila tento výzkum, který navrhuje různé scénáře 
pro snížení degradace kvality vody v přehradě. Povodí VN Trnávka 
(předzdrž VN Švihov) byla vybrána pro studijní účely, protože zabírá 
jednu čtvrtinu povodí Švihovské přehrady. Hydrologická bilance 
byla vypočtena na základě měřených dat poskytnutých Povodím Vl-
tavy s.p. Plošné a bodové zdroje znečištění byly zjištěny podrobným 
terénním průzkumem, analýzami v laboratořích VŠCHT a výsledky 
byly zahrnuty do modelu SWAT (Soil and Water Assessment Tool). 
Tato studie si klade za cíl navrhnout komplexní management v po-
vodí s cílem zlepšení stavu životního prostředí v celé oblasti a ke 
snížení eutrofizace ve vodních tocích a nádržích. Různé způsoby 
managementu povodí by snížily množství živin v tocích a tím by 
zvýšily kvalitu vody, která je kritickým faktorem eutrofizace nádrže. 
Tento výzkum přináší metodologický a systematický přístup k inte-
grovanému řízení povodí a lze jej použít nejen pro VN Švihov, ale 
i pro jiné nádrže a vodní toky.

Klíčová slova
vodní bilance – nutrienty – management povodí – SWAT

Úvod
Rychlý růst průmyslu, rozvoj vodovodů a zejména odkanalizování 
sídel, spotřeba domácností a intenzifikace zemědělských postupů 
v minulém století vedly k významnému nárůstu objemu vypouště-
ných odpadních vod s vysokým obsahem živin. Navíc v řídce osíd-
lených oblastech, zejména v sídlech do 1 000 obyvatel, obvykle není 
zajištěn dostatečný stupeň čištění odpadních vod. Vody, které jsou 
zatíženy nadměrným obsahem živin, se mění (např. z oligotrofních 
na mezo- či eutrofní) [20]. Limitujícím prvkem eutrofizace je fosfor 
a jeho sloučeniny. Zvýšený přísun fosforu do povodí nádrže může 
pocházet jak z bodových, tak difuzních zdrojů znečištění. Nejčastějším 
doprovodným jevem v takto znečištěných vodách je masivní rozvoj 
sinic a zelených řas [17, 22]. Vysoké koncentrace cyanobakterií a řas 
ve zdrojích pitné vody způsobují problémy ve vodárnách, v důsledku 
zhoršují organoleptické vlastnosti upravené vody. Dalším negativním 
dopadem je produkce toxických látek, které způsobují zdravotní pro-
blémy [8]. Pokud je ovlivněn daný zdroj pitné vody, je ohrožena jeho 
další použitelnost pro vodárenské účely, a pokud problém nebude 
odstraněn, může být zdroj vody i ztracen. Pro snižování přísunu 
živin do nádrže je nezbytné identifikovat jednotlivé (bodové, plošné 
a difuzní) zdroje znečištění v povodí. Pro identifikaci zdrojů znečištění 
v povodí je nutné provést podrobný monitoring oblasti a rozlišit podíl 
plošných a bodových zdrojů na celkovém znečištění. Je nezbytné 
uplatňovat komplexní přístup k problematice vstupu živin. Odstra-
nění bodových zdrojů znečištění nezaručuje dosažení požadované 
kvality vody v přehradě s ohledem na významný podíl plošného 
znečištění. Nejvhodnějším přístupem k zajištění trvalého zásobování 
pitnou vodou je omezení vstupu živin do vodní nádrže prostřednic-
tvím preventivních opatření, jako dlouhodobě udržitelného způsobu 
hospodaření, tedy cestou minimalizace vstupu nutrientů do systému. 
Zlepšení technologií na úpravnách pitné vody je okamžitým a bez-
pečným řešením nežádoucího stavu, pokud nebudou dovybaveny 

ČOV o nové dostupné technologie, které sníží koncentraci fosforu, 
tak při aplikaci rostlinoochranných látek nedojde v dlouhodobém 
horizontu ke zlepšení jakosti surové vody se všemi s tím spojenými 
riziky. Cesta rozšiřování úpraven pitné vody o další stupně je cestou 
odstraňování následků, a nikoli příčin současného stavu. Postupným 
klesáním průtoků v tocích souvisejících s klimatickou změnou, se 
budou koncentrace látek v tocích, nádržích i sedimentech v kombi-
naci s epizodickými srážkami chovat nepředvídatelně. Pro návrh na 
vyřešení problémů s eutrofizací v nádrži byla zvolena reprezentativní 
část povodí Švihovské přehrady – povodí Trnávky s velikostí povodí 
339,3 km2 (obr. 1). Významné vodní toky jsou zde Trnava a Kejtovský 
potok s čistírnou odpadních vod (ČOV) Pacov, která je největším bo-
dovým zdrojem v povodí Trnávky. Celé povodí Švihovské nádrže se 
rozkládá na ploše 1188 km2 a vybrané povodí zabírá 28 % z celého 
povodí a je intenzivně obhospodařováno a osídleno. Tento výzkum 
se zabývá zejména identifikací zdrojů znečištění reaktivními forma-
mi fosforu a dusíku. Slouží jako základní předpoklad pro formulaci 
nápravných opatření k dosažení dobrého ekologického a chemického 
stavu povrchových vod [17]. 

Metody
Pro účely modelování byl použit model SWAT. Jedná se o kontinuální, 
částečně distribuovaný, procesně založený model povodí, který byl 
vyvinut za účelem kvantifikace dopadu lidského osídlení a způsobů 
obhospodařování půdy ve velkých komplexních povodích [1]. Byly 
použity specifické informace o topografii, využití půdy, typech půdy 
a klimatu k vytvoření jednotek hydrologické odezvy (HRU) – jedineč-
ná kombinace těchto parametrů specifikujících charakteristickou část 
povodí [2]. Po vytvoření HRU byly do modelu zadány podrobnější 
informace o managementu v povodí a bodových zdrojích. Vlastní 
monitoring byl prováděn během tříletého období, kdy byly z moni-
torovací sítě dílčích profilů na tocích odebrány stovky vzorků. Tyto 
vzorky byly dále analyzovány v laboratořích VŠCHT a použity pro 
účely kalibrace. Stanovovány byly koncentrace fosforu a dusíku 
a organického znečištění (Namon, CHSK, N-NO3, P-PO4, a Pcelk) a také 
průtoky vody v dílčích profilech podle kalibračních křivek sestave-
ných na zakladě hydrometrických měření. Roční množství N a P bylo 
vypočteno z rovnice (1). 

MP, N = CP, N × Qy  (1)

kde: MP,N je celkové roční množství fosforu nebo dusíku 
(kg); 

 CP, N je průměrná roční koncentrace fosforu nebo 
dusíku v proudu (kg/m3); 

 Qy  je celkový roční odtok vody (m3). 

Zdroje znečištění – vstupy
Pro zalesněné oblasti nebyl použit žádný zvláštní postup pro kvanti-
fikaci vstupu fosforu a dusíku do celkové bilance. Pro obnovu zales-
něných oblastí (z hlediska ukládání P a N v biomase) bylo počítáno 
s 60letým obmýtním obdobím. Protože lesy tvoří významnou část 
povodí Trnávky, hrají zásadní roli při stabilizaci celkové bilance P a N, 
ale v dlouhodobé bilanci nepředstavují významný zdroj P a N. Jednot-

Obr. 1. Zájmová oblast povodí VN Trnávka, povodí VN Švihov [9]
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livé vstupní hodnoty pro ČOV byly získány od jejich provozovatelů. 
Zvláštním případem je ČOV Pacov, kde byl s využitím modelu SWAT 
vyhodnocen vliv rekonstrukce této čistírny, ležící na Kejtovském poto-
ku, na celkovou bilanci P a N. Pro snížení odtoku P a N z těchto bodo-
vých zdrojů byly provedeny různé simulace intenzifikace ČOV včetně 
přiřazení terciárního stupně čištění (snížení koncentrace fosforu) a na 
odtoku z jednotlivých ČOV byly vypočteny hypotetické datové řady 
(na základě využití nejlepších dostupných technologií). Základním 
postupem stanovení neidentifikovaných difuzních zdrojů živin bylo 
analyzovat počet obyvatel jednotlivých menších sídel, která nejsou 
vybavena technologií centrálního čištění odpadních vod. Analýza 
byla provedena jak pro stálé obyvatele, tak pro sezonní návštěvníky 
(jedná se o relativně důležitou rekreační oblast se sezonními výkyvy 
počtu ekvivalentních obyvatel (EO)). Podle Plánu rozvoje vodovodů 
a kanalizací kraje Vysočina byly vyhodnocovány jednotlivé ČOV. Pro 
celkový odhad vstupů P a N z těchto zdrojů byla vypočtena konverze 
denních hodnot výstupu znečišťování pro jednoho EO, která byla 
upravena z hlediska převládajících způsobů likvidace odpadních vod, 
zejména tříkomorových septiků. Vypočítané hodnoty byly použity 
jako vstupy P a N do povodí. Jako plošné zdroje znečištění byly po-
užity standardní hodnoty hnojení pro jednotlivé plodiny podle LPIS 
(Land Parcel Identification System). Správnost údajů byla ověřena pro 
více než 20 % plochy na základě dat od jednotlivých hospodařících. 
Střídání plodin odpovídá skutečným podmínkám v reálném měřítku. 
Hodnoty depozice atmosféry nebyly uvažovány vzhledem k jejich 
zanedbatelnému podílu na celkové bilanci.

Kontrolní měření jednotlivých dílčích subpovodí v povodí 
Trnávky – monitorovací síť
Pro odtok z jednotlivých dílčích povodí byl zaveden systém moni-
torování kvality vody. Byly odebrány a analyzovány stovky vzorků 
z povodí (obr. 2). Spolu s údaji z ČOV a od zemědělských společností 
(obr. 3) byla tato data použita pro výpočet látkové bilance. Všechna 
data byla zpracována v open-source prostředí Q-GIS (Quantum 
GIS), SWAT, Q-SWAT (rozhraní Q-GIS pro SWAT) a SWAT-CUP 
(programové rozhraní pro kalibraci modelu SWAT). Po vyhodnocení 
jednotlivých dílčích simulací byly v povodí vodní nádrže Trnávka 
zhodnoceny bodové zdroje, změny využití půdy včetně plošných 
a difuzních zdrojů znečištění.

Scénáře
Aby bylo možné navrhnout komplexní management povodí Trnávky, 
byly na základě kalibrovaného hydrologického modelu definovány 
čtyři scénáře. Základní scénář byl ověřen na naměřených datech 
(měřeno Povodí Vltavy, státní podnik (PVL) na odtoku z povodí. Jed-
notlivé scénáře používané při navrhování komplexního managementu 
jsou například dopad používání nejlepších dostupných technologií 
pro čištění odpadních vod, snížení množství hnojiv používaných 
ke hnojení plodin a zalesňování všech zemědělských oblastí (kromě 
travních porostů).

Základní scénář – skutečný stav
Základní scénář bilance dusíku a fosforu simuluje reálné podmínky 
v povodí Trnávky. Vstupy odrážejí skutečné podmínky v povodí, a to 

nejen v bodových zdrojích, ale také v zemědělských a neidentifikova-
ných difuzních zdrojích znečištění. Model byl kalibrován podle na-
měřených koncentrací N a P prováděných PVL na vstupu do přehrady 
Trnávka a data byla ověřena podle naměřených koncentrací z vlastní 
monitorovací sítě v jednotlivých dílčích povodích. Bilance fosforu 
ukazuje hodnoty odpovídající předpokladům [10]. 

Scénář 1
Scénář vychází ze základního scénáře, kdy pro bodové zdroje znečiště-
ní (stávající ČOV) byly extrapolovány hodnoty založené na nejlepších 
dostupných technologiích. Hodnoty byly ověřeny na reálných datech 
ČOV Pacov při testování pilotní technologie pro redukci fosforu na 
odtoku z ČOV (terciární srážení železem a separaci flotací). Hodnoty 
v sídlech bez ČOV byly transponovány tak, aby simulovaly neidentifi-
kované zdroje znečištění podle množství EO v každém sídle. Simulace 
tedy používá nejlepší dostupné technologie pro čištění odpadních vod 
ve všech obcích a sídlech v povodí Trnávky, i tam, kde neexistuje ČOV.

Scénář 2
Dalším simulovaným scénářem bylo snížení množství aplikovaného 
hnojiva v zemědělské části povodí Trnávky. Tento model je založen 
na scénáři 1, množství aplikovaného hnojiva bylo sníženo o 50 % 
a aplikováno podle využití půdy (plodin) v jednotlivých letech.

Komplexní management
Scénář je založen na scénářích 1 a 2, navíc se simulací realizace 
mokřadů za účelem snížení vnosu živin do toku [4]. Tento postup 
byl simulován změnou landuse. Mokřady byly navrženy v lužních 
oblastech, což by jim v případě realizace zajistilo dostatek vody 
k prosperitě. 

Scénář – VIZE
Byl použit příklad města Vídně, kdy na konci předminulého století 
bylo celé vodárenské povodí městskou správou vykoupeno a následně 
zalesněno. Tento vodní zdroj vykazuje dlouhodobě vynikající kvalitu 
vody a je i dnes využíván jako zdroj pitné vody. Simulace zalesnění 
veškeré zemědělské půdy v povodí Trnávky byla provedena pro ově-
ření tohoto postupu a současně slouží i jako ověření možnosti snížení 

Obr. 2. Místa odběru vzorků v povodí VN Trnávka [9] Obr. 3. Bodové zdroje v povodí VN Trnávka [9]

Land use Typy půd Sklon
RNGB Eutric Cambisol 0–3,0

PAST Gleyic Fluvisol 3,0–7,0

URLD Dystric Cambisol 7,0–10,0

AGRL Stagno-gleyic Cambisol 10,0–max

FRSE Dystric Planosol  

FRST Eutric Gleysol  

UIDU Histo-humic Gleysol  

Tab. 1. Typy vstupních dat (RNGB – křovinaté porosty, PAST – 
pastviny, louky, URLD – Urbanizované zóny, nízká míra osídlení, 
AGRL – zemědělská půda, FRSE – listnatý les, FRST – smíšený les, 
UIDU – industriální zóny) [9]



vh 5/20214

eroze, obsahu živin v tocích a zvýšení retence 
srážek [12]. Scénář 1 (nejlepší možné techno-
logie ČOV) je součástí simulace.

Výsledky a diskuse
Oblast povodí byla rozdělena do 34 sub-po-
vodí pomocí programu Q-GIS, ktera byla poté 
rozdělena na 1002 HRU kombinujících sedm 
typů půd, sedm typů využití půdy a čtyři 
sklonitosti svahu (tab. 1). Příliš malá HRU 
bývají připojena k větším celkům – a to dle ve-
likosti. Procentuálně lze určit, jak malá HRU 
budou spojena a nejběžnějším prahem pro 
modelování velkých povodí pomocí modelu 
SWAT bylo 10/10/10% [7, 14, 16, 21]. Prahová 
hodnota 0/0/5% byla použita kvůli menšímu 
rozvodí a potřebě detailního využití půdy. 

Kalibrace a validace modelu byly provede-
ny v měsíčním kroku. Měřená data byla z let 
2007–2014, z čehož první čtyři roky byly 
použity pro kalibraci a další čtyři pro validaci 
modelu. Citlivost parametrů byla prováděna 
pomocí SUFI-2 (Sequential Neistota Fitting 
Verze 2) pro posouzení, jaké parametry jsou 
citlivé na změnu [2, 3, 5, 18]. V podobných 
studiích využívajících model SWAT, probí-
hajících po celém světě, bylo nejcitlivějším 
parametrem zdržení podzemní vody, kdy 
použití meliorací vedlo k rychlejšímu odtoku 
z horního půdního profilu. Modelování bylo 
provedeno s účinností Kling-Gupta (KGE) 
rovnou 0,69, R2 rovným 0,53 a koeficientem 
Nash-Sutcliffe (NS) 0,44, což je podle [6] 
uspokojivý výsledek (obr. 4). Pro lepší výkon 
modelu SWAT byly brány v potaz meliorace, 
což zlepšilo celkovou hydrologickou bilanci. 
Podle [13] může nezahrnutí meliorací do mo-
delu vést k podhodnocení celkového odtoku. 
Drenáže však mohou mít také zásadní vliv 
na transport fosforu [11]. Měsíční údaje byly 
měřeny s nedostatečnou přesností, a proto 
bylo obtížné získat lepší výsledky kalibrace 
pro povodí této velikosti. Denní data, přepo-
čtená na měsíční průměry, by zlepšila výkon 
modelu s možností přesnější kalibrace. 

Po kalibraci byly prozkoumány různé 
scénáře a výstupy jsou shrnuty v tab. 2. Pro 
srovnání byla přidána také data reálná měře-
ná Povodím Vltavy. Základní simulace byla 
provedena pro účely kalibrace a umožnila 
výpočet koncentrací fosforu podle zvolené 
strategie – scénáře (obr. 5 a 6). Využitím si-
mulace nejlepších dostupných technologií 
pro čištění odpadních vod, včetně dosrážení 
fosforu na odtoku z ČOV, a to i pro sídla, která 
ještě nedisponují ČOV s dostatečně účinným 
odstraňováním fosforu (scénář 1), došlo 
k významnému snížení koncentrace fosforu 
v tocích i nádrži a tím i snížení celkové roční 
bilance. Podle tohoto scénáře 1 je koncent-
race celkového fosforu snížena z 0,0877 na 
0,0579 mg/l. Současně se snížením množství 
hnojiv aplikovaných na zemědělskou půdu 
(scénář 2) dochází k dalšímu významnému 
poklesu celkových ročních vstupů, což se 
projevuje snížením celkové koncentrace 
celkového fosforu na 0,0388 mg/l. Zalesně-
ním zemědělských pozemků (scénář VIZE) 
dochází k radikálnímu poklesu koncentrací 
celkového fosforu na 0,00628 mg/l. Tento 
scénář, prakticky eliminující vstup fosforu 
z plošných zdrojů, je společně s účinnými 
opatřeními k čištění odpadních vod ze sí-
del, z dlouhodobého hlediska nejstabilnější 
a současně i eliminuje některé další negativní 

Obr. 4. Pozorované průtoky porovnané s výstupem z modelu (2011–2014)

Total phosphorus Basic 
Scenario Scenario 1 Scenario 2 Complex 

Management
Scenario 
VISION PVL

Kg/yr. total 5464 3608 2419 1613 391 5350

Ø konc.mg/l total 0,08771 0,05792 0,03883 0,02589 0,00628 0,08782

Kg/yr. diffuse sources 3542 3542 2353 1547 325

Kg/yr. point sources 1922 66 66 66 66  

Tab. 2. Množství fosforu pro jednotlivé scénáře [9]

Obr. 5. Scénáře – odnos fosforu z jednotlivých subpovodí, kg/ha [9]
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Obr. 6. Porovnání výsledků různých scénářů managementu povodí 
(kg celkového fosforu za rok) [9]

vlivy související s hospodářskou činností (například pesticidní látky, 
erozi atp.). 

Návrh komplexního managementu (v dlouhodobém horizontu 
realistický) využívá scénáře 1 a 2 včetně současné realizace mokřadů 
v záplavových oblastech. Mokřady byly zvoleny jako stabilizační 
prvek krajiny, který se vyznačuje významnou retenční kapacitou 
a současně snižuje množství transportovaných živin a sedimentů. 
Konečné celkové množství celkového fosforu vychází na 1613 kg/rok, 
což je 0,0259 mg/l na přítoku do nádrže Trnávka. Tato koncentrace má 
vysokou šanci eliminovat riziko eutrofizace. 

Závěry
Spuštění modelu SWAT vyvolalo další otázky týkající se kvality vstup-
ních dat. Můžeme dojít k závěru, že nízká kvalita vstupních dat může 
mít za následek sníženou možnost správné kalibrace modelu a dosa-
žení kvalitních výsledků [15]. Pro eliminaci tohoto nedostatku bylo 
provedeno několik dílčích simulací. Po vyhodnocení výstupů simulací 
jednotlivých scénářů byl pro komplexní návrh řízení navržen scénář 
založený na reálných možnostech jeho implementace. Modelem bylo 
dosaženo redukce celkového fosforu o 70 %, a to z 5464 kg/rok na 
1613 kg/rok. Náklady na jeho realizaci (investice, lidské zdroje, orga-
nizační a provozní otázky atd.) nebyly v této práci řešeny. Vzhledem 
ke skutečnosti, že otázka fosforu jako hlavního eutrofizačního faktoru, 
není jediným problémem v povodí vodní nádrže, je vzhledem ke 
komplexnosti problematiky nezbytné zohlednit při návrhu konečných 
opatření i další faktory (farmaka, pesticidy atp.). Zalesňování země-
dělské půdy nemusí dávat z pohledu zemědělského využití povodí 
smysl, ale z pohledu dlouhodobé udržitelnosti kvality pitné vody pro 
1,5 milionu obyvatel je to neoddiskutovatelně nejvhodnější postup. 
Alespoň částečné zalesnění v nejcitlivějších částech povodí by proto 
mělo být předmětem širší diskuse. Jiné látky antropogenního původu 
vstupující do vodních toků, jako jsou pesticidy a léčiva, představují 
(pro zdroje pitné vody) mnohem složitější (z hlediska simulace i ná-
sledné eliminace) problém než eutrofizace. Má-li být management 
povodí nazván komplexním, musí zahrnovat tyto dnes již známé 
negativní jevy. Výsledky této studie zaměřené na problém eutrofizace 
by se měly stát součástí návrhu komplexního řízení povodí Švihovské 
nádrže. Takto detailní analýza, její vyhodnocení a modelově ověřené 
návrhy opatření nejsou, až na výjimky, při rozhodování o správě vo-
dárenských povodí k dispozici. Přístup k postupnému odstraňování 
známých příčin degradace kvality vody, včetně eutrofizace, by měl 
mít přednost nebo alespoň stejnou váhu jako realizace opatření k od-
stranění následků přímo v úpravnách vody.

Poznámka autora: Vzhledem k významným změnám v povodí od 
doby provádění výzkumu způsobených kůrovcovou kalamitou nemusí 
uváděné hodnoty odpovídat aktuální situaci. Z pohledu chování povodí 
bude nezbytné provést aktualizaci modelu přizpůsobenou současnému 
kalamitnímu stavu.

Poděkování: Děkujeme Technologické agentuře České republiky 
(TAČR, číslo grantu TA04021421) za poskytnutí dotace, státnímu 
podniku Povodí Vltavy za poskytnutí vstupních údajů a RNDr. M. Gre-
garovi za pomoc a podporu při výzkumu.
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Evaluation of the SWAT model as a tool for integrated ma-
nagement of the Švihov water reservoir basin (Gregar, J.; 
Chladkova, H.; Pecenka, M.)

Abstract
The Švihov reservoir, the largest source of drinking water in the 
Czech Republic and Central Europe, has problems with water 
quality. The basin of the reservoir covers over 1,200 km2 and supp-
lies drinking water in the capital city of Prague and in the Central 
Bohemian Region to over 1.5 million people. Due to intensive agri-
cultural activities, the absence of wastewater treatment plants in 

small settlements, and an insufficient degree of treatment at larger 
wastewater treatment plants, the water quality is deteriorating. 
Therefore, corrective action needs to be taken. The Technology 
Agency of the Czech Republic (TAČR) supported this research, which 
proposes various scenarios for reducing the degradation of water 
quality in the reservoir. The catchment area of the Trnávka reservoir 
(a pre-reservoir of Švihov) was selected for study purposes because 
it occupies one quarter of the Švihov reservoir catchment area. The 
hydrological balance was calculated on the basis of measured data 
provided by Povodí Vltava s.p. The area and the point sources of 
pollution were determined by detailed field research, then analyzed 
in the laboratories of the University of Chemistry and Technology. 
The results were uploaded to the SWAT model (Soil and Water Asse-
ssment Tool). This study aims to design comprehensive management 
of the river basin in order to improve the state of the environment 
in the whole area and to reduce eutrophication in the watercourses 
and reservoirs. Different ways of river basin management would 
reduce the amount of nutrients in streams and thus increase water 
quality, which is a critical factor in eutrophication of the reservoir. 
This research brings a methodological and systematic approach to 
integrated river basin management and can be used not only for 
the Švihov reservoir but also for other reservoirs and watercourses.

Key words
water balance – nutrients – river basin management – SWAT
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Predikce hydraulického 
sklonu při proudění 
čistírenských kalů 
v potrubí
Kristýna Svitavská, Vladimír Havlík, Václav Hodaň, 
Václav Matoušek

Abstrakt
Příspěvek se zabývá reologickými vlastnostmi čistírenských kalů 
a jejich vlivem na určování energetické náročnosti potrubní dopra-
vy kalů. V příspěvku je využita databáze reologických parametrů 
složená z výsledků 67 měření různých typů čistírenských kalů. 
Dva reologické modely a několik predikčních modelů bylo použito 
a porovnáno při výpočtu hydraulického sklonu, resp. nejistot, jak 
pro laminární, tak turbulentní režim proudění v jednom zvoleném 
průměru potrubí D = 0,0792 m.

Klíčová slova
čistírenské kaly – nenewtonské suspenze – proudění kapalin – reolo-
gické vlastnosti – ztráty třením

Úvod
Čerpání čistírenských kalů potrubím je nezbytným předpokladem 
správného fungování čistírny odpadních vod. Prakticky k němu 
dochází v každé čistírně odpadních vod, a proto má hydraulická 
doprava kalů potrubím svoji nezastupitelnou úlohu. Charakter čistí-
renského kalu závisí na použité technologii čistění odpadních vod, 
resp. na procesech čištění, a může představovat zrnitý, nebo vločko-
vitý kal. Soudobá praxe při likvidaci čistírenských kalů využívá jejich 
směšování, resp. zahušťování. 

V posledních letech se zvyšuje důraz na vyšší míru zahuštění kalů 
(vyšší koncentraci sušiny), což klade zvýšené nároky na výpočet 
energetické náročnosti hydraulické dopravy a na její optimalizaci. Pro 

provedení hydraulického výpočtu je nezbytná znalost reologických 
vlastností dopravovaných kalů. Je známo, že hodnoty reologických 
parametrů se mění se zvyšující se koncentrací sušiny, pro popis tohoto 
trendu však neexistuje univerzální vztah. Každé porovnávání výsledků 
reometrických měření pro různé druhy kalů z literárních pramenů 
vykazuje určitý rozptyl. Záměrem příspěvku bylo s využitím namě-
řených reogramů 3 druhů čistírenských kalů z literatury Haldenwang 
a kol. [3] poukázat na nejistoty v určení reologických parametrů a při 
hydraulických výpočtech ztrát třením v potrubí.

Reologické modely
Pro sledované tři druhy kalů byly naměřené hodnoty tokových vlast-
ností ve formě závislosti tečného napětí τ (Pa) na gradientu rychlosti 
[du/dy (s-1)] proloženy dvěma reologickými modely. Prvním byl line-
ární dvouparametrický Binghamův model, rov. (1), kde veličina τy 
(Pa) označuje počáteční tečné napětí a veličina ηB (Pa.s) Binghamovu 
plastickou viskozitu. Druhým byl mocninový tříparametrický model 
Herschel–Bulkleyův, rov. (2), ve kterém τy (Pa) označuje počáteční 
tečné napětí, K (Pa.sn) je součinitel konzistence a index n označuje 
tzv. tokový index.

 (1)

 (2)

Aproximace naměřených hodnot s využitím výše uvedených reo-
logických modelů včetně hodnot odpovídajících reologických para-
metrů a součinitele spolehlivosti R jsou pro sledované 3 druhy kalů 
uvedeny na obr. 1 až obr. 3. Obr. 1 ukazuje výsledky pro sekundární 
kal označený ve zdrojových datech jako PD3, obr. 2 pro sekundární kal 
PD6 a obr. 3 pro kal, který se čerpá na kalová pole WF3. K aproximaci 
naměřených hodnot se použily standardní nástroje programu Excel. Ve 
všech vyhodnocených případech však byla těsnost vyrovnání oběma 
modely podobná. I když se v měřeném rozsahu gradientů rychlostí 
z grafického vyjádření tečného napětí pomocí dvou různých reologic-
kých modelů jeví, že se hodnoty tečného napětí prakticky neliší, přesto 
při výpočtu hydraulického sklonu v potrubí dochází k významným 
rozdílům, jak bude dále uvedeno. 

Výpočty ztrát třením
Ztráty třením v laminárním režimu proudění nenewtonských suspenzí 
jsou popsány obecným analyticky odvozeným vztahem, viz např. 
Govier a Aziz [1] Havlík [4], Matoušek [6]. V příspěvku byla k popisu 
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Obr. 1. Porovnání aproximace naměřených hodnot kalu PD3 (secon-
dary sludge) Binghamským modelem a modelem Herschel–Bulkley

Obr. 2. Porovnání aproximace naměřených hodnot kalu PD6 (secon-
dary sludge) Binghamským modelem a modelem Herschel–Bulkley 

Obr. 3. Porovnání aproximace naměřených hodnot kalu WF3 (drying 
bed sludge) Binghamským modelem a modelem Herschel–Bulkley

laminárního proudění použita Chilton–Stainsbyho úprava obecného 
vztahu, viz rov. (3) až (5) Chilton–Stainsby [5]. 

Konec laminárního proudění byl vypočten metodou podle Hankse 
[2], kvůli nedostatku místa však vztahy uvedeny nejsou. K porovnání 
predikce ztráty třením v turbulentním proudění v potrubí byly využity 
dva modely. První je model autorů Chilton a Stainsby [5], viz rov. 
(6) až (9), druhý model publikovali Wilson a Thomas [7] a Thomas 
a Wilson [8], viz rov. (10) až (14). 

V rov. (3) až (5) pro laminární proudění jsou použity následující 
symboly a parametry: hydraulický sklon dP/L (Pa/m) byl v dalším 
zpracování vyjádřen jako hodnota ztráty třením v metrech vodního 
sloupce na 1 m potrubí Zt/L (-), průřezová rychlost v potrubí vm (m/s), 
poměr počátečního tečného napětí a tečného napětí u stěny potrubí 
ζ = τy /τo , vnitřní průměr potrubí D.

 (3)

 (4)

 (5)

V rov. (6) až (9) pro turbulentní proudění je µwall,HB viskozita u stěny 
potrubí, ReHB,turb zobecněné Reynoldsovo číslo, ρm hustota suspenze 
(kg/m3) a λ součinitel třením,

 (6)

µ
  

 (7)

 (8)

 (9)

V turbulentním modelu Wilson–Thomas (rov. 10 až 14) je průřezová 
rychlost nenewtonské kapaliny vnN, průřezová rychlost ekvivalentní 
newtonské kapaliny vN, třecí rychlost u*o, a α, Ω jsou modelové pa-
rametry, 

 (10)

Herschel–Bulkley: 

 (11)

Bingham: 

 (12)

 (13)

 (14)

Při výpočtu hydraulického sklonu se uvažovalo nerezové potrubí 
vnitřního průměru D = 79,2 mm. Závislost hydraulického sklonu (Zt/L) 
na průřezové rychlosti ukazují pro tři zvolené vzorky čistírenských kalů 
obr. 4 až 6. Na obrázcích je použita následující legenda: první písmeno 
označuje vybraný reologický model (B = Binghamův model, HB = 

Obr. 4. Hydraulický sklon v laminární a turbulentní oblasti prou-
dění – kal PD3 

model Herschel–Bulkley), druhá dvojice písmen označuje predikční 
model pro výpočet laminární oblasti (CH = Chilton–Stainsby), třetí 
dvojice písmen označuje predikční model pro výpočet turbulentní 
oblasti (CH = Chilton–Stainsby, WT = Wilson–Thomas).

Lze konstatovat, že při nízkých rychlostech v laminárním režimu 
proudění jsou rozdíly mezi jednotlivými přístupy významné, zatímco 
se vzrůstající rychlostí se hodnoty hydraulického sklonu k sobě při-
bližují. Poměrně značné rozdíly v hydraulickém sklonu lze vysvětlit 
skutečností, že reometrická měření neobsahovala naměřené hodnoty 
pro gradienty rychlosti nižší než cca 100 až 150 s-1. V turbulentní ob-
lasti proudění u kalů PD6 a WF3 je tento trend opačný, i když méně 
výrazný. Do grafů s výpočty hydraulického sklonu při proudění kalů 
byla pro porovnání vykreslena i křivka pro vodu.

Obr. 5. Hydraulický sklon v laminární a turbulentní oblasti prou-
dění – kal PD6
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Diskuse výsledků
Zjištěné nejistoty byly vyjádřeny pomocí odchylky v %, která udává 
rozdíl hydraulického sklonu, viz obr. 4 až 6, vypočteného predikčními 
modely (Chilton–Stainsby CH, Wilson–Thomas WT) za použití dvou 
reologických modelů (Binghamský model a model Herschel–Bulkley), 
viz obr. 7 až 9. Odchylky jsou v absolutní hodnotě vztažené k hod-
notám Binghamského modelu. Odchylka byla vypočtena ze vztahu 
ABS((Zt/L)HB - (Zt/L)BI))/ ((Zt/L)BI)x100 (%). 

Z výsledků je patrné, že v laminárním režimu proudění je velikost 
odchylky v nízkých rychlostech proudění významná, ovšem se vzrůs-
tající rychlostí její hodnota klesá. Tento trend je možné pozorovat 
v laminárním režimu proudění u všech tří druhů kalů. V turbulentním 
režimu proudění u predikčního modelu Chilton–Stainsby vykazují 
odchylky obdobný trend jako u laminárního proudění. Nicméně trend 
u predikčního modelu Wilson–Thomas u kalu PD6 a WF3 je opačný. 
Nejprve je odchylka hydraulického sklonu malá, ovšem se vzrůstající 
rychlostí stoupá i hodnota odchylky mezi modely.

Závěr
Cílem příspěvku bylo poukázat na složitost problematiky čerpání čistí-
renských kalů potrubím. Z hlediska technologického zpracování kalů 
jde v současné době zejména o jejich zahušťování, případně směšování 
rozdílných druhů kalů, a následnou hydraulickou dopravu potrubím 
do místa jejich konečné likvidace. Klasicky šlo např. o čerpání kalů 
na kalová pole, v současné době se preferuje čerpání kalů do místa 
jejich strojního odvodňování s využitím vhodných flokulantů, resp. 
spalování kalů. 

Na třech vybraných čistírenských kalech bylo provedeno vyrovná-
ní reogramů a porovnání dvouparametrového Binghamova modelu 
s tříparametrovým modelem Herschel–Bulkley. 

Při nízkých rychlostech proudění v potrubí v laminárním režimu 
dosahovala odchylka až cca 40 %, při vysokých rychlostech před 
přechodem do turbulentního proudění klesala pod 5 %. V oblasti plně 
vyvinutého turbulentního proudění byla odchylka opět vyšší, avšak 
typicky nedosahovala hodnot přesahujících cca 25 %. 

K zobecnění poznatků bude třeba provést analýzu tokových vlast-
ností více vzorků čistírenských kalů, resp. provést porovnání statis-
tických parametrů odchylek zejména turbulentních modelů pokud 
možno s experimentálně naměřenými hodnotami. 

Poděkování: Autoři děkují profesoru Raineru Haldenwangovi z Cape 
Peninsula University of Technology za poskytnutí naměřených reogra-
mů čistírenských kalů. Část prací byla provedena v rámci projektu 
financovaném Technologickou Agenturou ČR (TJ02000345), který je 
řešen Ústavem pro hydrodynamiku AV ČR v.v.i. s partnerem Sweco 
Hydroprojekt a.s.
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Prediction of the hydraulic gradient of the flow of wastewa-
ter sludge in pipelines (Svitavska,K.: Havlik, V.: Hodan,V.: 
Matousek, V.)

Abstract
The paper deals with the rheological parameters of wastewater 
sludge and their influence on the determination of energy require-
ments of pipeline sludge transport. The paper uses a database of 
rheological parameters consisting of the results of 67 measurements 
of various types of wastewater sludge. 
Two rheological models and several predictive models were used 
and compared in the calculation of the hydraulic gradient and/or 

uncertainty both for laminar as well as turbulent flow regime using 
a pipe diameter D = 0.0792 m. 

Key words
fluid flow – friction losses – non-Newtonian suspensions – rheological 
properties – wastewater sludge
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Povodí Vltavy se podařilo v maximální míře využít 
Program podpory opatření na drobných vodních 
tocích a malých vodních nádržích 

Anna Žáčková

Program 129 290 „Podpora opatření na 
drobných vodních tocích a malých vodních 
nádržích“ (dále jen Program), byl vypsán 
na období 2016–2020, avšak v souvislosti 
s dopady epidemiologické situace byl pro-
dloužen do konce roku 2021. 

Správcem Programu je Ministerstvo země-
dělství. Cílem finanční podpory jsou zejména 
opatření na rekonstrukci a opravu drobných 
vodních toků a souvisejících vodních děl 
za účelem stabilizace odtokových poměrů 
a zlepšení vodního managementu krajiny. 
Dále na rekonstrukci a opravu malých 
vodních nádrží za účelem posílení retence 
a akumulace vody v krajině, za současného 
zlepšení jejich technického stavu a navrácení 
základních vodohospodářských funkcí.

Úhrada podpory byla v letech 2016–2017 
poskytována do max. výše 80 % uznatelných 
nákladů stavebně technologické části. Po dvou 
letech fungování programu začala být podpora 
přiznávána pouze ve výši 65 %. Výdaje na 
odtěžení, skládkování, rozprostření sedimentu 
včetně všech dalších souvisejících a násled-
ných prací byla ve většině případů poskytová-
na pouze do výše max. 250 Kč/m3 vytěženého 
sedimentu. Obojí vedlo k navýšení potřeby 
vlastních zdrojů podniku a snížení podílu 

státního rozpočtu. V rámci celého programu 
činil podíl dotace na celkově vynaložených 
nákladech cca 57 %.

V rámci podprogramu 129 292 „Podpora 
opatření na drobných vodních tocích, ryb-
nících a malých vodních nádržích“, který je 
určen státním podnikům Povodí a Lesy ČR, 
státní podnik, realizoval státní podnik Povodí 
Vltavy 227 akcí (o 88 více, než se předpoklá-
dalo). Všechny akce jsou dokončeny. 

Celkové vynaložené náklady činí 416 mil. 
Kč, z toho podpora ze státního rozpočtu byla 
poskytnuta ve výši 235 mil. Kč. Z vlastních 
zdrojů podniku bylo vynaloženo 181 mil. Kč. 
Podíl investičních nákladů činí 45 % celko-
vých nákladů.

Úspěšnou realizací staveb zařazených do 
Programu bylo dosaženo zlepšení stavu koryt 
drobných vodních toků včetně břehových 
porostů, obnovena jejich kapacita a stabilizo-
vány odtokové poměry. Na malých vodních 
nádržích bylo dosaženo zvýšení bezpečnosti 
hrází a po vyčištění zásobních prostorů od 
nánosů byla zvýšena retence a akumulace 
vody v krajině. 

Je na místě zmínit, že úspěšného naplnění 
Programu bylo dosaženo především díky 
provozním technikům podniku, kteří dokázali 

pružně reagovat na potřeby nutné administ-
race Programu, se vším se zdárně vypořádat 
a neustále připravovat a doplňovat nové 
a nové akce k realizaci. 

Zde uvádíme několik příkladů významných 
akcí, které jsme v rámci Programu realizovali.

DVT Andělice, ř. km 3,2–3,8 
Pocinovice – rekonstrukce úpravy
Předmětem byla rekonstrukce stávající úpravy 
na drobném vodním toku Andělice, v intra-
vilánu obce Pocinovice. Celková délka dotče-
ného úseku byla 535 m. Účelem stavby bylo 
zajištění stability opěrných zdí, zkapacitnění 
koryta a zlepšení odtokových poměrů v za-
stavěné části obce Pocinovice. Rekonstrukcí 
opevnění koryta se kapacita koryta zvýšila 
z původní Q5 na Q20.

Nová úprava byla provedena vybudováním 
nových opěrných zdí s obkladem z lomové-
ho kamene. Opěrné zdi byly budovány po 
úsecích délky cca 15 m, vzájemně odděle-
ných dilatační spárou. Na římsu opěrných 
zdí je osazeno nové zábradlí, jehož vzhled 
odpovídá estetickým požadavkům na pro-
středí vesnické památkové rezervace, dle 
požadavku Národního památkového ústavu. 
Dno koryta bylo opevněno těžkou kamennou 
rovnaninou s vytvořením střelky při levé 
straně. V místech, kde prostorové možnosti 
umožňovaly rozšíření koryta, byly opěrné 
zdi nahrazeny novým přírodě blízkým profi-
lem koryta (svahování břehů). V dolní části 
úpravy byly provedeny dvě průtočné tůně. 
Dále byla přepojena kanalizační potrubí 
se zaústěním do koryta a rekonstruovány 
uliční vpusti. Dalším objektem byla výměna 
silničního mostu a lávek, které byly předány 
do majetku obce Pocinovice. 

Náklad stavby: 68,4 mil. Kč 
Vlastní zdroje: 50,6 mil. Kč

MVN Veselá. Pohled před (vlevo) a po (vpravo) realizaci zvýšení 
retence a zabezpečení díla před účinky velkých vod
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Státní rozpočet:  17,8 mil. Kč
Realizace:  srpen 2018 – únor 2021

MVN Veselá – zvýšení retence, 
zabezpečení díla před účinky 
velkých vod
Předmětem investice byla úprava hráze, re-
konstrukce funkčních objektů a odstranění 
sedimentů z vodní nádrže Veselá, na pravo-
břežním přítoku 01 Pekelského potoka, který 
se dále vlévá do významného vodního toku 
Klabava. Cílem bylo zabezpečení vodního 
díla před účinky velkých vod na požadovanou 
míru bezpečnosti, zlepšení odtokových pomě-
rů v řešeném území v době povodní a zvětšení 
retenčního prostoru nádrže.

Původní korunový bezpečnostní přeliv 
se skluzem a výpustný objekt (požerák) byly 
nahrazeny novým sdruženým objektem. 
V otevřeném výkopu při příčném překopu 
hráze byla vybudována věžová šachta k ovlá-
dání spodní výpusti a bezpečnostní přeliv 
s dvěma proti sobě situovanými přelivnými 
hranami na převedení Q100. Dále byl ve stěně 
přelivu vybudován stavidlový uzávěr slou-
žící ke zvětšení ovladatelného retenčního 
objemu nádrže a snížení provozní hladiny. 

Součástí stavby bylo také urovnání koruny 
hráze a úprava opevnění návodního svahu, 
která spočívalá v odstranění náletové vegetace 
a původního opevnění ve formě vegetačních 
tvárnic a prefabrikovaných panelů. Toto opev-
nění bylo nahrazeno kamenným záhozem. 
Bylo také upraveno opevnění části koryta za 
vývarem. Rovněž byl vybudován nový patní 
drén s kontrolními šachtami, včetně urovnání 
vzdušného líce hráze. Stejně tak byl odstraněn 
sediment ze dna nádrže a provedena biologic-
ká rekultivace břehů. 

Celkový náklad: 26,0 mil. Kč 
Vlastní zdroje: 10,6 mil. Kč
Státní rozpočet:  15,4 mil. Kč
Realizace:  říjen 2018–březen 2020

Lodhéřovský potok, ř. km 5,650–
6,950, Lodhéřov – úprava koryta
Celková délka úpravy neupraveného přírod-
ního toku Lodhéřovský potok byla 1 310 m. 
V intravilánu obce Lodhéřov bylo v rámci 
akce vybudováno opevnění a zkapacitnělo se 
koryto vodního toku a stávajících mostků na 
návrhový průtok Q20.

Byla provedena nová úprava koryta 
v kombinaci obdélníkového profilu částeč-
ně opevněného kamennými zdmi a dnem 
opevněným kamennou dlažbou do betonu 
a částečně monolitickými železobetonovými 
zdmi a dnem koryta. Součástí úprav bylo 
vybudování 3 sjezdů do koryta vodního toku 
a brod pro možnost pohybu údržby. Dalším 
stavebním objektem byla výměna 6 mostů na 
veřejných komunikacích, 6 mostků a dvou 
lávek pro přístup k soukromým nemovitos-
tem. Současně si stavba vyžádala přeložky 
podzemních i nadzemních sítí a opravu 
stávajícího oplocení. Dále byla provedena 
náhradní výsadba.

Celkový náklad: 36,24 mil. Kč 
Vlastní zdroje:  18,40 mil. Kč
Státní rozpočet:  17,84 mil. Kč
Realizace: září 2019–prosinec 2020

Ing. Anna Žáčková
Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 8
150 24 Praha 5

anna.zackova@pvl.cz

Povodí Labe zahájilo výstavbu poldru Kutřín  
na Krounce

Hana Bendová

Poklepáním na základní kámen za účasti 
ministra zemědělství Miroslava Tomana 
a hejtmana Pardubického kraje Martina Neto-
lického byla zahájena výstavba poldru Kutřín 
na Krounce. Poldr bude stěžejním prvkem 
systému protipovodňové ochrany v povodí řeky 
Novohradky. Cílem výstavby poldru je transfor-
mace povodňové vlny a zdržení kulminačních 
průtoků Krounky do odeznění povodně na 
Novohradce. Navrhované opatření zvyšuje 
míru ochrany před povodněmi v souladu s do-
poručením Plánu hlavních povodí ČR.

Zvýšení protipovodňové ochrany 
v povodí Novohradky
Novohradka je pravostranným přítokem 
Chrudimky mezi Chrudimí a Pardubicemi. 

Povodí Novohradky k ústí do Chrudimky 
s plochou 471 km2 je dokonce větší než povodí 
Chrudimky k soutoku (351 km2). Vlastnímu 
povodí dominuje tok Novohradka, do kterého 
se levostranně zaúsťují nejvýznačnější přítoky 
Krounka, Žejbro a Ležák. Novohradka i všech-
ny hlavní přítoky pramení na severním úpatí 
Žďárských vrchů. Tato skutečnost způsobuje, 
že v případě vypadnutí významnější srážky 
v tomto prostoru je zvýšenými průtoky posti-
ženo prakticky celé povodí. Navíc na soutoku 
přítoků s Novohradkou dochází často k soubě-
hu kulminací a k velice častým povodním na 
dolním a středním toku Novohradky. 

Při katastrofální povodni v roce 1997, která 
zasáhla rovněž povodí Chrudimky včetně 
Novohradky, došlo k významným škodám pře-

devším na soutoku obou toků. Údolní niva je 
zde velice široká, koryto výrazně meandruje. 
Zasažená zástavba obcí Úhřetice, Úhřetická 
Lhota, Vejvanovice a Dvakačovice se nachází 
na okraji záplavového území. Povodím Labe 
byl proveden návrh protipovodňových opatře-
ní, jehož cílem bylo oddělení intravilánu obcí 
od záplavového území výstavbou ochranných 
hrází s kapacitou Q50. Vlastní realizace navr-
žených opatření probíhala v letech 2004–2005 
v rámci dotačního programu Ministerstva 
zemědělství 229 060. Celkové náklady stavby 
byly 24,8 mil. Kč. 

Podobný charakter záplavového území jako 
na soutoku s Chrudimkou – široká údolní niva 
se zástavbou na jejím okraji – pokračuje až pod 
obec Chroustovice. Dochází zde k častému vy-
břežování a zaplavení okrajové zástavby obcí. 
V roce 2007 byla ve spolupráci s krajským 
úřadem Pardubického kraje zpracována studie 
proveditelnosti protipovodňových opatření 
v úseku Hrochův Týnec–Čankovice. Vlastní 
realizace navržených opatření probíhala v le-
tech 2015–2016 v rámci dotačního programu 
Ministerstva zemědělství 129 260. Celkové 
náklady stavby byly 23,7 mil. Kč.

Poklepání na základní kámen 29. 4. 2021 Zátopa naplněného poldru (vizualizace)

mailto:anna.zackova@pvl.cz
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Retenční prostory v povodí
Charakter údolní nivy od Chroustovic po 
Luži se podstatně liší od dolního úseku toku. 
Údolí je sevřenější a spád toku se postupně 
zvyšuje. Rovněž zástavba se nenachází pouze 
na okraji záplavového území, ale převážně 
zasahuje až k vlastnímu toku. Z těchto dů-
vodů se přistoupilo k přípravě řešení proti-
povodňové ochrany jiným způsobem než na 
dolním toku. 

V roce 2002 byla zpracována vyhledávací 
studie retenčních prostorů v celém povodí 
Novohradky. Z celkem 22 posuzovaných 
nádrží bylo vybráno 8, jejichž realizací by 
došlo k podstatné transformaci povodňových 
průtoků nejen na Novohradce, ale i na hlav-
ních přítocích.

Po roce 2006, ve kterém bylo povodí No-
vohradky dvakrát postiženo dvacetiletou 
povodní, přípravy návrhu retenčních prostorů 
v povodí pokračovaly. Snahou bylo konkreti-
zovat návrh opatření s cílem ochrany přede-
vším středního a horního úseku Novohradky 
a přítoků.

Za tímto účelem byla během roku 2007 
zpracována prof. Starým studie posouzení 
retenčních prostorů v povodí Novohradky. 
V rámci studie byla provedena programem 
HYDROG simulace povodňových situací: sr-
pen 2002, červenec 2005, březen 2006, srpen 
2006 a odvozené povodně březen a srpen 
2006 s přepočtem na Q100 v profilu ústí do 
Chrudimky. Simulace byly provedeny pro 
jednotlivé posuzované poldry, ale také pro 
celou soustavu.

Z výsledků simulací vyplynulo, že při izo-
lovaném zařazování poldrů do systému bylo 
dosaženo nejvyššího transformačního účinku 
u poldru Kutřín. Z pohledu efektivnosti stavby 
a počtu zasažených objektů v zátopě vodního 
díla vychází ze všech posuzovaných nádrží 
nejlépe.

Poldr Kutřín
Nádrž je situována na Krounce pod obcí 
Kutřín, těsně pod soutokem s Martinickým 
potokem, v místech, kde údolní niva přechází 
do úzkého údolí nad obcí Předhradí. V záto-
pě poldru se nachází převážně luční a lesní 
pozemky. Výstavbou betonové tížné hráze 
výšky 24,8 m od základové spáry s korunou 
délky pouze 130,6 m dojde při průchodu Q100 
k zachycení objemu 3,6 mil. m3 vody a k trans-
formaci stoletého průtoku 48,5 m3/s na 
5,2 m3/s pod nádrží. Vliv nádrže směrem po 
proudu klesá, ale projevuje se až po soutok 
Novohradky s Chrudimkou. Protipovodňová 
opatření na dolním úseku toku realizovaná 

Revitalizace Martinického potoka (projekt a vizualizace)

na ochranu Q50 tak budou po realizaci poldru 
Kutřín fakticky chránit zástavbu na vodu 
stoletou.

Na základě požadavků orgánů ochrany pří-
rody na maximální zachování kontinuity toku, 
tedy co nejkratší základové výpusti, a zároveň 
provozních požadavků na funkci vodního díla 
je poldr navržen jako betonová tížná hráz. Pro 
citlivější zapojení konstrukce hráze do krajiny 
budou návodní i vzdušní líc hráze opatřeny 
přísypy tvarovanými do teras, které budou 
simulovat prostředí okolních suťových sva-
hů. V tělese hráze je navržen funkční objekt 
se dvěma spodními výpustmi a migračním 
prostupem. Za běžných průtoků bude mig-
rační prostup plně otevřený a bude splňovat 
požadavky jak na migrační prostupnost, tak 
i na volný pohyb splavenin. Jako bezpečnostní 
prvek vodního díla pro zvládání extrémních 
povodní je navržen boční bezpečnostní přeliv 
situovaný u pravobřežního zavázání hráze 
s navazujícím skluzem od přelivu, který je 
zakončený vývarem. 

Poldr Kutřín bude první stavbou velké be-
tonové tížné hráze v České republice po 30 
letech. Poslední srovnatelné vodní dílo bylo VD 
Hněvkovice na Vltavě, dokončené v roce 1991.

Základní charakteristika suché nádrže
Plocha povodí vodního toku: 63,29 km2

Objem vody ovladatelného prostoru  
(retenční prostor): 3,6 mil. m3

Kóta hladiny ovladatelného prostoru nádrže: 
440,40 m n.m.
Objem vody při maximální hladině Q1000: 
4,75 mil. m3

Kóta hladiny při Q1000: 441,92 m n.m.
TĚLESO HRÁZE
Typ hráze: betonová tížná
Kóta koruny hráze: 442,70 m n.m.
Šířka hráze v koruně: 5,67 m (9,92 m)
Max. šířka hráze v patě: 20,2 m
Převýšení koruny hráze nad Q1000: 0,78 m 
(výběh vlny)
Max. výška hráze od základové spáry: 24,8 m
Max. výška hráze od stávajícího terénu: 
17,8 m
Délka koruny hráze v ose: 130,60 m
Sklon návodního líce: 20:1
Sklon vzdušního líce: 1:0,8 (schodovitě 
odstupňováno)
Komunikace na koruně hráze: betonová  
šířky 3,1 m 
Spodní výpusti: 2 x DN 1200
Návrhová kapacita spodních výpustí: 
19,5 m3/s (obě výpusti)
Transformovaný odtok: 5,2 m3/s
Kategorizace VD dle TBD: II. kategorie

BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV (BP)
Typ přelivu: boční, s kruhovou přelivnou 
hranou
Kóta koruny BP: 440,40 m n.m.
Délka přelivné hrany: 25 m
Výška přelivného paprsku při Q1000: 1,52 m
Poloměr zaoblení koruny přelivu: 1,2 m
Šířka a délka spadiště BP: 15,0 m a 30,8 m
Šířka a délka skluzu BP: 15,0 m a 55,8 m
Rozměry vývaru od BP: 15,0 x 35,5 m

Revitalizace Martinického potoka
Výstavba poldru Kutřín bude zahrnovat také 
komplexní revitalizaci toku a údolní nivy Mar-
tinického potoka v délce 2 km, při které bude 
obnovena přirozená geomorfologie vodního 
toku a v nivě Martinického potoka vzniknou 
zahloubené tůně.

Další stavební objekty
Nezbytnou součástí výstavby poldru bude 
rekonstrukce stávajícího mostu, který zasa-
huje do zátopy a v případě naplnění nádrže 
dojde k jeho zatopení. Dále budou provedena 
ochranná opatření u vodního zdroje pitné 
vody pro zásobování okolních obcí (Perálec, 
Kutřín, Zderaz), přeložky nadzemního elek-
trického vedení zasahující do zátopy, úpravy 
pro ochranu nemovitostí v sousedství zátopy, 
nové obslužné komunikace, obnovení stezky 
pro pěší a výsadba doprovodné vegetace.

Realizace stavby
Státní podnik Povodí Labe dne 11. 1. 2021 
uzavřel smlouvu s firmou OHL ŽS, a.s., 
která jako vybraný zhotovitel poldr Kutřín 
postaví. Smluvní cena dle smlouvy o dílo je 
397 mil. Kč bez DPH. Stavební práce, které 
bude zhotovitel realizovat, plynule navážou 
na již dokončené přípravné práce, které 
spočívaly ve vykácení vzrostlé zeleně podél 
přístupové komunikace a kácení v prostoru 
budoucího tělesa hráze. Délka výstavby dle 
smlouvy o dílo byla stanovena na 45 měsíců 
od podpisu smlouvy.

Poldr Kutřín je v Zásadách územního roz-
voje Pardubického kraje vymezen jako veřejně 
prospěšná stavba a je také prioritou státního 
podniku Povodí Labe i obyvatel chráněných 
obcí. Stavba bude spolufinancována z dotač-
ního titulu Ministerstva zemědělství – Podpo-
ra prevence před povodněmi IV. etapa.

Hana Bendová
Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí

500 03 Hradec Králové
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Klíčovou podmínkou pro bezproblémovou funkci biologických procesů v aktivačních nádržích ČOV je 
odstranění mechanických, především sedimentovatelných nečistot (písku) z tohoto procesu.

Zařízení typových řad HUBER jsou určena pro následující technologická zadání:

► Separace (sedimentace a těžení) písku z hydrosměsi z nátoku 
nebo z lapáku písku

• Podélné separátory, tvořené nádobou s přihrnovacím a vynášecím šnekem
Jsou vhodné pro průtoky až 300 l/s.
Je možno je doplnit o provzdušňování a lapák s těžením tuku.

• Separátory využívající Coandův efekt
Nádoba má kuželovitý tvar s nátokem 
hydrosměsi shora do Coandova  
tulipánu.

Coanda efekt byl objeven Henri Coandou 
(1910). Efekt se zakládá na tom,.že ve fluidním paprsku, který se nachází 
v blízkosti pevného povrchu, se nastaví rozdíl tlaku mezi horní a spodní 
stranou paprsku. Vzniká tak řízené proudění – paprsek kopíruje povrch 
Coandova tulipánu.

Tento typ separátoru je možné 
doplnit o propírání odseparo-
vaného písku s účinností do 
3 % ztráty žíháním.
Podélné separátory je možné 
doplnit o pračky odseparova-
ného písku

Zařízení pro separaci a zpracování písku
– typová řada HUBER Rotamat® RoSF

www.hubercs.cz

Podélný lapák písku 
s automatickým těžením

Schéma separátoru

 Separátor v zatepleném 
provedení pro nátok až 25 l/s

► Separace a praní (= získání) písku ze smetků ulic a materiálu z čištění kanalizace

Toto zařízení, označované také 
jako písková linka, se skládá 
z navážecí jímky, třídícího 
a pracího bubnu kde jsou od-
děleny velké předměty a zby-
tek převeden do hydrosměsi, 
která pokračuje do separátoru 
s praním. Výsledkem je získání 
písku s obsahem biologického 
podílu do 3 %.
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Protierozní vyhláška jde do finále

Tomáš Kvítek

Dlouho jsem přemýšlel, zda do takto kon-
troverzního tématu mohu něčím přispět. Pak 
po svých zkušenostech z terénu, po diskusích 
se zemědělci „face to face“ a po internetových 
diskusích na Ekolistech jsem se rozhodl tro-
chu do diskuse přispět.

Zemědělci tvrdí, že eroze byla, je a bude. 
S tímto názorem lze souhlasit. Historie dává 
tomuto názoru za pravdu. Že je proti erozi tře-
ba něco dělat, je též evidentní, ale zemědělci 
zastávají názor, že je to jejich věc a že jen oni 
vědí, jak nejlépe na ni, žádný úředník či vědec 
z Prahy to nevymyslí dobře. Mnoho zeměděl-
ců tvrdí, že proti erozi pomohou technologie. 
Neuvádí ale kdy, pravděpodobně myslí druhé 
kritické období. Nejkritičtější části roku jsou 
v této souvislosti dvě, jedno období, které 
nelze moc ovlivnit, tj. květen až srpen, kdy se 
odehrává 80 % všech erozně nebezpečných 
(přívalových) dešťů. Druhé kritické období 
(které lze vhodným hospodařením ovlivnit, 
např. strip till, mulč, travní porost) nastává, 
když je půda holá, tj. do zasetí, případně 
vzejití plodiny. Můj názor je, že pokud přijde 
opravdu intenzivní srážka, tak tato opatření 
nebudou dostatečně účinná.

V protierozní vyhlášce je maximální 
přípustná ztráta půdy vyjádřena hodnotou 
9 t/ha/rok. Nedávno jsem byl požádán, když 
jsem „takový vědec, zelený ekolog a teoretik 
odtržený od praxe“, abych stanovil maximální 
přípustnou ztrátu půdy v t/ha/rok. Můj názor 
je, že nevím. Teoreticky nula, prakticky jaké-

koliv číslo. Je to stejná otázka, jako když se Vás 
někdo zeptá, kolik by mělo zemřít lidí při do-
pravních nehodách? Budete umět odpovědět? 
Teoreticky nula a prakticky…? I na železnicích 
se s tímto problémem musí nějak popasovat. 
Proto se zabezpečují železniční přejezdy, staví 
nadjezdy, protože vlaky jezdí čím dál rychleji. 
Pokud by les zůstal lesem, louka loukou, ne-
museli bychom řešit erozi, takže změna druhu 
pozemku je analogie k dálnicím a železnicím. 
Když „něco někde“ měním, musím „tomu 
něčemu“ i něco vrátit. Počasí v poslední době 
je též trochu „rychlejší“ – srážkové úhrny jsou 
větší a srážky intenzivnější. Ano, máme či 
budeme mít schválenou vyhlášku, ale to je 
jen předpis na papíře, a praktického řešení 
moc nedává. A můžeme se i ptát „co bylo 
vybudováno na poli, co jsme poli vrátili“, 
když jsme změnili druh pozemku? 

Mezi zemědělci je hojně rozšířen názor, že 
eroze je v ČR marginální problém, viz např. 
[2, 4]: uvádějí údaje, kdy dlouhodobý průměr 
ztráty půdy erozí je na úrovni 1,65 t/ha/rok 
pro celé území ČR. Cílem této studie bylo 
vytvoření harmonizované mapy erodovatel-
nosti půdy s vysokým rozlišením (s velikostí 
buňky mřížky 500 m) pro 25 členských států 
EU. Tento výzkum nelze zpochybňovat, ale je 
nutno si uvědomit, že počítá: 1) potenciální 
erozi a 2) dlouhodobý průměrný roční od-
nos. To neodpovídá realitě v terénu, neboť 
výrazná eroze půdy nastává jen někdy a jen 
někde, a to jen při přívalových srážkách! Tyto 

výpočty slouží ke srovnání eroze půdy mezi 
státy, ale není to realita, je to potencionalita! 
V jednotlivých státech však existují rozdílné 
stanovištní podmínky. Zdůvodnění, že eroze 
půdy v ČR je oproti ostatním státům minimál-
ní, slouží pouze pro určité zdůvodnění, že je 
vše v pořádku. Registrované erozní události 
monitoringem eroze ve VÚMOP dokumentují, 
že ne vše je v pořádku (https://me.vumop.cz/). 
V hydrologii platí pravidlo: čím menší je 
územní jednotka ve výpočtu, tím údaj bude 
přesnější a dosáhne vyšší hodnoty. Tento 
poznatek je doložen v mnoha pracích hyd-
rologů, např. [5], týkajících se např. odtoku 
vody naměřeném na experimentálních lo-
kalitách. Pokud spadne příčinná srážka 
100 mm/24 hod. na plochu 700 ha (povodí IV. 
řádu), vytvoří místní katastrofickou povodeň. 
O 20 km dále na toku III. řádu zaregistruje 
limnigrafická stanice jen malý nárůst průtoku. 
Důvodem je to, že na zbytku území se příčinná 
srážka nevyskytla. Toto platí i pro erozi půdy, 
která je spojena především s odtokem vody 
za extrémnějších srážek. Takže z „průměru 
průměrovaných průměrů“ vyjde vždy „krásné 
číslo“, které nic neřeší.

Údaje o erozi a zanášení vodních nádrží 
splaveninami přináší [3], v tabulce 1 je údaj 
pro VN Švihov na Želivce. Z tabulky vyplývá, 
že údaj 1,65 t/ha/rok pro ČR je v tomto povodí 
cca 3,68krát vyšší, a je nižší než limit v při-
pravované vyhlášce. Jak je vidět, tudy cesta 
tedy nepovede.

Tvrdím, že pokud nebudou na poli technic-
ká opatření k zadržení vody, tak erozi ovliv-
ňující jednotlivé složky přírodního prostředí 
zásadně neomezíme. Protože velké přívalové 
srážky není samotná půda s plodinou nikdy 
schopna zadržet, i kdyby byla půda v ide-
álním stavu! Když na poli budou technická 
opatření, eroze nebude nikoho zajímat! Voda 
se zeminou se zadrží v záchytném příkopě, 
průlehu, voda vsákne – podpoří vznik vyšší 
hladiny podzemní vody, nezpůsobí škody 
na pozemku, intravilánu, komunikacích. 
Eroze byla, je a bude, jak tvrdí zemědělci, 
ale zemina z erozí postiženého pole bude na 
něm zadržena, vytěžena a dána zpět na pole. 
Eroze tedy bude, ale nebude škodit vodním 
a vodárenským nádržím, rybníkům, říčním 
a přilehlým ekosystémům, jakosti vody.

A nebudeme muset určovat nějaké číslo, 
které je stejně jen a jen číslo. Jak prosté, milý 
Watsone. Třicet promarněných demokratic-

Celková eroze (t/rok) 722 547

Intenzita eroze (t/ha/rok) 6,08

Celkové zachycení ve VN (t/rok) 119 085

Celkové zachycení v ploše povodí, mimo VN (t/rok) 572 912

Vstup splavenin do vodních toků (t/rok) 149 635

Tabulka 1. Parametry eroze v povodí VN Švihov na Želivce (1178 km2)

https://me.vumop.cz/
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kých let! A tak příběh eroze bude i navzdory 
vyhlášce stejně dál pokračovat. Škoda!
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Eroze půdy ovlivňuje mnoho složek přírodního prostředí – zde jakost 
vody a např. i údržbu vodních toků

Půda z eroze zadržená v požární nádrži

Pobřežnice jednokvětá – kriticky ohrožená rostlina 
břehů čistých nádrží

Andrea Kučerová

Ponořené vodní rostliny jsou v našich 
stojatých vodách dlouhodobě na ústupu. 
Vysoké koncentrace živin, které umožňují 
bohatý rozvoj fytoplanktonu s následnou 
nízkou průhledností vody, a početnými rybími 
obsádkami zvířené bahno těmto rostlinám 
příliš neprospívají. To platí i pro drobnou 
růžicovitou rostlinu, pobřežnici jednokvětou 
(Littorella uniflora), která na první pohled 
může připomínat nízkou sítinu. Ale nenech-
me se zmýlit – je příbuzná jitrocelům (patří 
do čeledi jitrocelovitých Plantaginaceae), 
avšak na rozdíl od nich se dobře adaptovala 
na podvodní podmínky. 

Až do poloviny 20. století byla u nás po-
břežnice jednokvětá doložena na více než 70 
lokalitách, její porosty se vyskytovaly přede-
vším na větších rybnících s písčitými břehy 
v Třeboňské a Českobudějovické pánvi a na 
Jindřichohradecku. V těchto dobách naše pra-
babičky běžně chodily do tehdy čistých rybní-
ků máchat prádlo a celé rodiny v létě na očist-
né koupele. Nicméně intenzifikace rybářského 
hospodaření (početné rybí obsádky, hnojení, 
vápnění, odbahňování a ústup od tradičního 
letnění) a všeobecná eutrofizace povrchových 
vod v 2. polovině 20. století vedly k zániku 

většiny jejích populací. Dnes bychom ji našli 
už jen na devíti lokalitách, z nichž tři jsou 
vodárenské nádrže (VN) a na jedné z nich má 
pobřežnice vůbec největší a nejperspektivnější 
populaci u nás (obrázek 1). Některé populace 
dosud přežívají i v rybnících, ale zpravidla jen 
v těch s dostatečně průhlednou vodou, kde 
se uplatňuje extenzivní rybářství nebo slouží 
k rekreaci. Pobřežnice jednokvětá je chráněna 
zákonem a ve třech vyhlášených přírodních 
památkách je i hlavním předmětem ochrany.

Jak název rostliny napovídá, pobřežnice jed-
nokvětá roste převážně na pobřeží stojatých 
vod, a to od Arktidy až po Středomoří. Hoj-
nější je v severní a západní Evropě na pozvol-
ných březích oligotrofních až mezotrofních 
jezer s mírně kyselou vodou. Na lokalitách 
s vysokou průhledností vody může vytvářet 
podvodní „trávníky“ i v hloubkách okolo 2 m. 

Pobřežnice jednokvětá patří do skupiny tzv. 
isoetidů, což je specifická životní forma pono-
řených vodních rostlin rostoucích v měkkých 
a živinami velmi chudých stojatých vodách. 
Tato životní forma byla pojmenována podle 
podvodních plavuní – šídlatek (latinsky rod 
Isoëtes) se stejnými morfologickými a fyziolo-
gickými adaptacemi. Isoetidy bývají převážně 

drobné, stálezelené růžicovité rostliny, které 
jsou vytrvalé a pomalu rostou. Pro fotosyntézu 
dokáží vedle CO2 rozpuštěného ve vodě využí-
vat i CO2 ze sedimentu, kde vzniká při rozkla-
du organických látek. Navíc mohou CO2 při-
jímat i v noci a pro světelnou fázi fotosyntézy 
ho skladovat ve formě organických kyselin ve 
vakuolách, podobně jako některé druhy rostlin 
z velmi suchých oblastí z čeledi tlusticovitých 
(Crassulaceae, tzv. CAM fotosyntéza). Svými 
porézními kořeny okysličují okolní sediment 
a získávají tak živiny, nepřístupné jiným dru-
hům vodních rostlin.

Pobřežnice jednokvětá je schopná tolerovat 
poměrně velké kolísání hladiny, nevadí jí ani 
úplné vynoření z vodního sloupce, naopak, 
pouze v této ekofázi dochází k tvorbě květů 
a semen. Vynoření rostliny je doprovázeno 
řadou morfologických změn. Podvodní listy, 
které jsou zpravidla delší, bez průduchů 
a obsahují více aerenchymu (provětrávacího 
pletiva), během 1–2 týdnů odumírají a vyrůs-
tají listy nové – suchozemské. Ty již obsahují 
méně aerenchymu, mají průduchy, kterými 
může rostlina regulovat příjem CO2 a ztrátu 
vody, povrch listu chrání silnější kutikula. 
Během 3-4 týdnů po vynoření se za přízni-
vých podmínek objevují první květy, nejčas-
těji v květnu. Pobřežnice však běžně kvete 
až do pozdního léta. Rostlina je jednodomá 
a má květy odděleného pohlaví (obrázek 2). 
Nápadné jsou především samčí květy na delší 
stopce nad vlastní listovou růžicí. Samičí 
květy snadno přehlédneme, snad proto byla 
rostlina pojmenována druhovým jménem 
jako jednokvětá. Samičí květy se nacházejí ve 
středu listové růžice a jejich přítomnost pro-
zrazuje asi 1 cm dlouhá bílá blizna. Semínka 
dozrávají v sedimentu a udržují si klíčivost 
po mnoho let. Právě trvalá semenná banka je 

https://doi.org/10.1073/pnas.2001403117
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Obr. 1. Rozsáhlé koberce pobřežnice jednokvěté můžeme vidět na 
pravidelně obnažovaných březích VN Láz (okres Příbram, CHKO 
Brdy)

Obr. 2. Kvetoucí pobřežnice jednokvětá s již odkvetlými samčími 
květy na delších stopkách a nenápadnými samičími květy, které 
prozrazují jen bílé nitkovité blizny uvnitř listové růžice

nadějí, že i na lokalitě, kde došlo například 
následkem povodní nebo změn v hospoda-
ření k výraznému zhoršení kvality vody, má 
tento druh šanci na obnovu populace, pokud 

se podaří zlepšit kvalitu a průhlednost vody. 
Kromě semen se pobřežnice, podobně jako 
většina vodních rostlin, velmi intenzivně 
rozmnožuje i vegetativně – pomocí delších 
výběžků, ze kterých vyrůstají dceřiné růži-
ce, podobně jako se množí svými šlahouny 
jahodník. Dceřiné růžice mohou vznikat pod 
vodou i na souši.

Díky své obojživelnosti je pobřežnice jedna 
z mála vodních rostlin, které vyhovují teplá 
suchá léta. Následkem nižších srážek klesají 
hladiny rybníků a VN, dochází k obnažení 
pobřežních mělčin a častějšímu vynoření po-
břežnice, která následně může jak vykvést, tak 
spontánně obnovit svoji populaci ze semenné 
banky. Semínka klíčí především na obnaže-
ných vlhkých březích. Klíčení spouští výrazné 
kolísání teplot mezi dnem a nocí, které je 
typické právě pro suchozemské podmínky.

Na třech VN našla obojživelná pobřež-
nice jednokvětá nové útočiště, vyhovuje jí 
pravidelný mírný pokles hladiny spojený 
s periodicky obnažovanými břehy a vysoká 
průhlednost vody. Nicméně ani zde nemusí 
být bez ohrožení. Ve 2. polovině 20. století 
zanikla populace na VN Pilská a v součas-
nosti je v ohrožení i populace na VN Karhov. 
Výrazné snížení průhlednosti vody v souvis-
losti s vysokými koncentracemi huminových 
látek v přitékající vodě nebo v důsledku 
změn chemismu po odeznění acidifikace 
mohou výrazně zhoršit podmínky pro výskyt 
tohoto kriticky ohroženého druhu. Pro málo 

početnou populaci pobřežnice může být 
ohrožující i velká rychlost sedimentace např. 
po rozsáhlém kácení v povodí, kdy může do-
jít k „pohřbení“ drobných vytrvalých rostlin, 
včetně semenné banky pod vrstvou erodova-
ného materiálu. Podobně jako v rybnících 
i ve VN populace pobřežnice jednokvěté 
citlivě reaguje na kvalitu vody v celém po-
vodí a je tak výborným indikátorem změn 
v ekosystému.

Další literatura: Čepelová B., Kolář J., Kuče-
rová A. (2016): Pobřežnice jednokvětá. Mizejí-
cí rostlina čistých a letněných nádrží. AOPK 
ČR, Praha. https://www.ochranaprirody.cz/res/
archive/335/043470.pdf?seek=1485154638

Poděkování: Monitoring stavu a ohrožení 
recentních populací pobřežnice jednokvěté 
v ČR probíhal díky finanční podpoře EHP 
fondů 2009−2014 a Ministerstva životního 
prostředí v rámci projektu MGSII-11 „Zpra-
cování odborných podkladů pro rozhodnutí 
o vytvoření záchranného programu pro 
zvláště chráněné druhy pobřežnice jednokvě-
tá, prasetník lysý a rozchodník huňatý“, 
jehož řešitelem byla AOPK ČR ve spolupráci 
s Botanickým ústavem AV ČR a Jihočeskou 
univerzitou v r. 2015–2016.

 
Mgr. Andrea Kučerová, Ph.D.

Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 
Dukelská 135 

379 01 Třeboň
Andrea.Kucerova@ibot.cas.cz

https://www.ochranaprirody.cz/res/archive/335/043470.pdf?seek=1485154638
https://www.ochranaprirody.cz/res/archive/335/043470.pdf?seek=1485154638
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Vzhledem k tomu, že se s Vámi nemůžeme setkávat osobně na 
oblíbených hromadných akcích, na které jsme se těšili, jako je napří-
klad tradiční seminář v Moravské Třebové anebo veletrh Vodovody 
a kanalizace, rozhodli jsme se Vás s tím, co se u nás děje nového, 
seznámit na stránkách Vodního hospodářství.

Nové sídlo
Velmi zásadní změnou pro naši firmu bylo, že jsme se v lednu 2021 
přestěhovali. Naše portfolio a činnosti se rozšiřují, a tak vznikla potře-
ba nových prostor. Nové sídlo jsme budovali od roku 2018. Vše ještě 
není zcela hotovo, ale nová budova nám poskytla příjemné, moderní 
prostory, ve kterých se nám všem dobře pracuje. Máme velkou radost 
a budeme rádi, když se u nás zastavíte, třeba jen na kávu a pár slov.

hloubku. Přístroj automaticky zvolí 
optimální místo pod hladinou a pak 
proměřuje rychlostní pole. Výška 
hladiny je měřena ultrazvukovým 
senzorem přes odrazovou plochu, 
aby byla eliminována mrtvá zóna. 
Přístroj zjišťuje jak výšku hladiny, 
tak i vzdálenost senzoru od hladiny. 
Stejně jako u ostatních kontinuit-
ních průtokoměrů je tvar a rozměr 
kanálu zadáván softwarově. Větši-
na běžných tvarů je již v softwaru 
přístroje naprogramována. Měřicí 
senzor je uzpůsoben i pro případ-
né kompletní zatopení. Laser je 
chráněn vzduchovou kapsou, aby 
nedošlo k jeho znečištění odpadní 
vodou. ISCO LaserFlow může být 
použit jako stacionární měření s jednotkou Signature nebo pro krátko-
dobé měření s přenosným modulem Isco 2160. Multifunkční stanice 
Signature umožňuje připojit vzorkovač, měření fyzikálně-chemických 
parametrů a následný přenos dat přes různé typy výstupů.

Pro zachování měření i v zaplněném profilu lze systém kombinovat 
s kontaktní rychlostní sondou. Stejně jako u ostatních Isco průtoko-
měrů není nutné provádět manuální kalibraci profilu. Systém je určen 
pro měření rychlosti proudění oběma směry. Pro drobné odchylky 
polohy má přístroj možnost elektronické kompenzace.

OVERFLOW DETECTOR IJINUS – limitní spínač 
se záznamem

Na menších ČOV jsme instalovali pou-
ze limitní spínače IJINUS OVERFLOW 
DETECTOR se záznamem, které ukládají 
v paměti údaje o času a délce odlehčo-
vání. Ke stejnému účelu byly na několika 
místech použity i ultrazvukové autonomní 
snímače hladiny, které mají bateriový pro-
voz a ukládají nejen časové údaje o době 
odlehčování, ale také přesnou hladinu 
v odlehčovací stoce.

Multiparametrální sondy MANTA+
Multiparametrální sondy Manta+ jsou 
vyráběny v 6 velikostech a jsou osazeny 
různými typy senzorů pro monitoring 
fyzikálně-chemických parametrů. Tyto 
sondy je možné provozovat autonomně, 
například při sledování kvality vody 
ve vodních nádržích, ale i připojené 
například na výše zmíněnou jednotku 
Signature a tím rozšířit například sle-
dování odlehčování. Sondy používáme 
i pro měření některých parametrů v od-
padních vodách.

V našem sortimentu je i mnoho dalších zajímavých přístrojů, které 
Vám rádi blíže představíme telefonicky nebo osobně.

Použité materiály: archiv Technoaqua s. r. o. 

Za společnost TECHNOAQUA, s.r.o.
Michaela Povýšilová
čp. 332, 252 41 Libeř

Tel: +420 244 460 474
mob.: +420 724 971 161

mail@technoaqua.cz
www.technoaqua.cz

Monitoring odlehčovacích stok na ČOV
Již v roce 2019 jsme věnovali čas školení a přednáškám na téma 
možností sledování odlehčování. S měřením průtoku a odběru vzorku 
na odlehčovacích stokách máme dlouholeté zkušenosti. I v dobách, 
kdy to legislativa ještě nevyžadovala, instalovali jsme taková měření. 

V roce 2020 jsme provedli mnohé instalace měřicí techniky na 
odlehčovacích stokách na ČOV. Jednalo se o různé sestavy nebo samo-
statné přístroje. Někde šlo pouze o stacionární vzorkovače ISCO 5800, 
které jsme připojovali na již existující měření průtoku. Na větších 
ČOV jsme instalovali měřicí komplety, které se skládají ze vzorkovače 
ISCO 5800 a průtokoměru ISCO 
Signature. 

Na odlehčovacích stokách je 
hlavním problémem při měření prů-
toku to, že zde může být jak průtok 
velmi nízký, tak i zaplněný profil 
při přívalových deštích. Vzhledem 
k tomu je nejvhodnějším měřidlem 
rychlostní průtokoměr, který měří 
výšku hladiny a rychlost proudění. 
Na základě zadaného tvaru a roz-
měrů průtočného profilu vyhod-
nocuje přístroj průtok. Na menších 
stokách jsme instalovali kontaktní 
rychlostní sondy, které měří výšku 
hladiny tlakovým čidlem a rychlost 
proudění ultrazvukem.

Průtokoměr ISCO LaserFlow
Na větších profilech, případně na profilech, kde dochází k sedimenta-
ci, jsme instalovali měření průtoku pomocí laserového průtokoměru 
ISCO LaserFlow. Naměřenou rychlost násobí příčným řezem daného 
profilu. Sedimenty, velký obsah hrubých nečistot, nízká hladina spolu 
s vysokou rychlostí nebo agresivní média nejsou pro tento bezkon-
taktní systém problémem. Jedná se 
o první bezkontaktní kontinuitní 
průtokoměr, který měří rychlosti 
v toku, a ne pouze rychlost povr-
chovou. 

ISCO LaserFlow měří rychlost 
proudění v toku pomocí laserového 
paprsku, který je vysílán pod hladi-
nu kapaliny, a to s ohledem na její 

mailto:mail@technoaqua.cz
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Přínos významných přehradních nádrží ve správě 
státních podniků Povodí v roce 2020

David Mareček, Daniel Pokorný

V uplynulých letech se Česká republika potýka-
la s významným hydrologickým suchem, které 
lze i z historického pohledu řadit mezi ta nejvý-
znamnější období sucha, která Českou repub-
liku zasáhla. Ministerstvo zemědělství se proto 
v minulém roce rozhodlo průběžně informovat 
odbornou i laickou veřejnost o stavu vodních 
zdrojů na území České republiky v pravidel-
né týdenní zprávě zveřejňované v rámci tzv. 
Vodního zpravodajství. V rámci tohoto zpra-
vodajství jsou každou středu na stránkách 
Ministerstva zemědělství (http://eagri.cz/public/
web/mze/voda/vodni-zpravodajstvi/) zveřejňo-
vány informace o stavu povrchových a pod-
zemních vod ve vztahu k jejich využití pro 
zajištění zásobování vodou pro obyvatelstvo, 
průmysl, zemědělství apod. Součástí vodního 
zpravodajství jsou tak mimo jiné informace od 
státních podniků Povodí (dále jen „s. p. Povo-
dí“) o aktuálním stavu naplněnosti zásobních 
prostorů (jednou týdně), o množství zadržené 
vody v zásobních prostorech významných pře-

hradních nádrží v jejich správě a o množství 
vody, kterým bylo nadlepšováno do vodních 
toků pod těmito přehradami (jednou měsíčně).

Cílem tohoto článku je ukázat přínos 
přehradních nádrží v roce 2020 z pohledu 
akumulovaných objemů v zásobních prosto-
rech vybraných přehradních nádrží a objemů 
nadlepšených do vodních toků pod těmito 
přehradami v kontextu hydrologické situace 
roku 2020 a poukázat tak na nezastupitelnou 
funkci těchto nádrží v naší společnosti.

Úvod
Zprávy o aktuálním stavu vodních zdrojů byly 
původně zaměřeny na informování veřejnosti 
o probíhajícím suchu a zhodnocení aktuální 
situace z pohledu jednotlivých s. p. Povodí. 
Jak se však v průběhu roku ukázalo, rok 2020 
byl, zejména v období od června do října, na 
většině území České republiky srážkově nad-
průměrný (s výjimkou severozápadu území 

České republiky, kde byly srážkové úhrny 
podprůměrné) a nenavázal tak (naštěstí) na 
předchozí „suché“ roky z let 2015 až 2019. 
Zpráva o aktuálním stavu vodních zdrojů je 
zveřejňována každou středu na stránkách Mi-
nisterstva zemědělství a je rozčleněna do ně-
kolika kapitol obsahujících informace o stavu 
podzemních a povrchových vod, naplněnosti 
přehradních nádrží a zhodnocení aktuální si-
tuace ze strany s. p. Povodí. V období od listo-
padu do dubna je součástí zprávy také kapitola 
zaměřená na vyhodnocení aktuálních zásob 
vody ve sněhu v územní působnosti jednotli-
vých s. p. Povodí. Zpráva rovněž využívá data 
zveřejňovaná Českým hydrometeorologickým 
úřadem (dále jen „ČHMÚ“) a portálu HAMR 
zabývajícím se monitoringem sucha. Kromě 
výše uvedeného je do zprávy vždy první 
středu v měsíci doplněna informace o množ-
ství zadržené vody v zásobních prostorech 
vybraných přehradních nádrží ve správě s. p. 
Povodí a o množství vody nadlepšené do vod-
ních toků pod těmito přehradami. Díky tomu 
tak lze alespoň částečně kvantifikovat přínos 
přehradních nádrží v průběhu roku 2020.

Zhodnocení hydrometeorologické 
situace v roce 2020
Rok 2020 byl teplotně silně nadnormální 
(graf 1), průměrná roční teplota vzduchu 
(9,1 °C) byla o 1,2 °C vyšší než normál 
1981–2010. V průběhu roku se vyskytly pouze 
dva měsíce se zápornou odchylkou průměrné 
měsíční teploty, a to květen (-2,1 °C) a čer-

Graf 1. Průměrné měsíční teploty vzduchu na území ČR v roce 2020 
ve srovnání s normálem 1981–2010 (zdroj: ČHMÚ)

Graf 2. Měsíční úhrny srážek na území ČR v roce 2020 ve srovnání 
s normálem 1981–2010 (zdroj: ČHMÚ)

Obr. 1. Úhrn srážek v roce 2020 v procentech normálu 1981–2010 
(zdroj: ČHMÚ)

Obr. 2. Mapa vybraných přehradních nádrží zahrnutých do výpočtů 
(zdroj: Ministerstvo zemědělství)

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/vodni-zpravodajstvi/
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/vodni-zpravodajstvi/
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venec (-0,1°C). Nejvýraznější odchylku od 
normálu (+4,6 °C) měl teplotně mimořádně 
nadnormální únor.

Srážkově byl rok 2020 na území ČR nad-
normální (graf 2), průměrný roční úhrn 
srážek 766 mm představuje 112 % normálu 
1981–2010. Jedná se o 10. nejvyšší roční 
úhrn srážek zaznamenaný v období od roku 
1961. K vysokému srážkovému úhrnu přispěl 
především mimořádně nadnormální červen 
se srážkovým úhrnem 152 mm (192 % nor-
málu). Srážkově silně nadnormální byly také 
měsíce únor (205 % normálu) a říjen (214 % 
normálu). Srážkově nadnormální byly pak 
měsíce srpen (139 % normálu) a září (128 % 
normálu). Naopak tři měsíce roku 2020 byly 
srážkově silně podnormální, a to leden (43 % 
normálu), duben (43 % normálu) a listopad 
(45 % normálu). 

Prostorové rozložení ročního úhrnu srá-
žek bylo nerovnoměrné. Na území Moravy 
a Slezska spadlo v průměru 868 mm (126 % 
normálu), zatímco na území Čech to bylo pou-
ze 716 mm srážek (105 % normálu). Nejméně 
srážek ve srovnání s normálem spadlo na 
severozápadě republiky v krajích Libereckém, 
Ústeckém a Karlovarském (90 % normálu 
a méně). Naopak nejvíce v kraji Moravskoslez-
ském (132 % normálu) a Pardubickém (128 % 
normálu) – viz obr. 1.

Vydatné srážky v průběhu měsíců června 
a října způsobily na mnoha místech povodně.

Zásoby vody ve sněhové pokrývce v zimě 
2019–2020 byly v porovnání s průměrem za 
období 1981–2010 značně podprůměrné, jak 
je vidět z grafu 3.

Rok 2020 byl z hydrologického hlediska vel-
mi rozmanitý. Od ledna do května převažovaly 
podprůměrné hodnoty průtoků ve všech sle-
dovaných povodích, pouze v únoru se v dů-
sledku srážek a odtávání sněhové pokrývky 
průtoky přiblížily průměru nebo dosahovaly 
i mírně nadprůměrných hodnot. Z hlediska 
hydrologického sucha byla situace nejhorší 
v dubnu a na začátku května, kdy poklesly 
průměrné průtoky k minimálním hodnotám 
a vypadalo to, že bude pokračovat velmi suché 
období z předchozích let. Od konce května se 
situace začala výrazně zlepšovat. Následkem 
vydatných srážek, které pokračovaly i v prů-
běhu celého června a také v dalších letních 
měsících, se hydrologická situace výrazně 
zlepšila. V červnu došlo po delším období 
sucha k regionálně významnějším povodním 
a také v dalších měsících převažovaly nad-
průměrné nebo průměrné průtoky s výjimkou 
severozápadu České republiky, kde byla vod-

nost toků i v tomto období spíše podnormální. 
Druhá povodňová situace s významnějším 
plošným rozsahem nastala v říjnu. Do konce 
roku hodnoty průtoků v jednotlivých povo-
dích postupně klesaly, takže v prosinci již opět 
převažovaly podprůměrné průtoky (graf 4).

Z hlediska odtoků vody z povodí lze rok 
2020 posuzovat ze dvou časově oddělených 
období (graf 5). Zatímco v prvních pěti mě-
sících roku 2020 vykazovala většina sledova-
ných profilů podprůměrné (místy i výrazně 
podprůměrné) průtoky, druhá polovina roku 
byla odtokově průměrná či jen mírně nad-
průměrná. Výjimkou byl prosinec, kdy kromě 
povodí Moravy a Dyje zaznamenala všechna 
hlavní povodí opět výrazně podprůměrné 
průtoky.

Metodika výpočtu akumulace vody 
v přehradních nádržích a nadlepšení 
průtoků ve vodních tocích 
Akumulace vody a nadlepšení průtoků pod 
přehradami jsou vyhodnocovány na vybra-
ných významných přehradních nádržích ve 
správě s. p. Povodí. Celkem se jedná o 47 
nádrží (viz obr. 2), z toho je 24 nádrží vodá-
renských a 23 má jiné než vodárenské využití. 
Přehradní nádrže Vranov a Slezská Harta ne-
jsou uvedeny v seznamu vodárenských nádrží 
(příloha k vyhlášce č. 137/1999 Sb.), jedná se 
však o přehradní nádrže s významným vodá-
renským odběrem.

V období zvýšených průtoků, kdy je ve 
vodních tocích dostatek vody pro zajištění 
ekologických (dostatek vody pro vodní eko-
systémy) a hospodářských (dostatek vody pro 
odběry níže na toku) funkcí vodního toku, do-
chází ke zvýšení akumulace vody ve vodních 

nádržích. Prostory nádrží, ve kterých dochází 
k zadržení zvýšených průtoků, lze z hlediska 
funkce rozdělit na zásobní a retenční (ochran-
ný) prostor (viz obr. 3). 

Zásobní objem nádrže (objem vody zadr-
žený v zásobním prostoru) slouží k zásobo-
vání vodou, dle jejího následného využití lze 
rozlišovat vodárenské nádrže, které slouží 
primárně k zásobování obyvatelstva pitnou 
vodou, a nádrže, u nichž zásobní objem slouží 
k zásobování průmyslu, zemědělství, hydro-
energetice či nadlepšování průtoků pod vodní-
mi díly v době sucha. Retenční prostor nádrží 
se nachází nad zásobním prostorem a slouží 
k zachycení a transformaci povodňové vlny, 
jeho primární funkce je tedy protipovodňová. 
Po odeznění povodňové situace dochází k jeho 
cílenému vyprázdnění, aby mohl být následně 
znovu využit pro zachycení povodňových 
průtoků.

Do výsledného akumulovaného objemu 
byla pro účely tohoto sdělení započtena 
pouze voda zachycená v zásobním prostoru 
(bez retenčního prostoru). Tento výsledný 
objem byl zjednodušeně spočten jako rozdíl 
v zásobním objemu na konci a na začátku 
měsíce. V případě záporných hodnot byla uve-
dena nulová hodnota akumulace – docházelo 
naopak k nadlepšování (zvyšování) průtoků 
pod nádržemi nebo odpouštění vody, např. 
z provozních důvodů. 

Naopak v období nízkých průtoků dochází 
díky vodním nádržím k nadlepšování průtoků 
ve vodních tocích pod nimi, aby byl zajištěn 
alespoň minimální zůstatkový průtok, díky 
kterému mohou ve vodních tocích i v období 
sucha a nedostatku vody přežívat vodní a na 
vodu vázané ekosystémy. Nadlepšené průtoky 

Graf 3. Množství vody akumulované ve sněhové pokrývce na území ČR v jednotlivých zimách 
1980–2020 (zdroj: ČHMÚ)

Graf 4. Odtoky z hlavních v povodí v roce 2020 (zdroj: ČHMÚ) Graf 5. Týdenní změny průměrné vodnosti v hlásných profilech na 
území ČR v roce 2020 (zdroj: ČHMÚ)
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zajišťují také dostatečné množství vody pro 
odběry, které jsou umístěny na tocích pod 
vodními díly a zároveň zajišťují potřebné na-
ředění vypouštěných vyčištěných odpadních 
vod vytékajících z čistíren odpadních vod do 
vodních toků.

Nadlepšení probíhá pouze v období nízkých 
průtoků, tedy v době, kdy přirozené průtoky 
ve vodních tocích nedosahují potřebné výše 
pro zajištění minimálního zůstatkového 
průtoku či odběrů níže na toku. Do nadlepše-
ných objemů jsou v období nízkých průtoků 
zahrnuty také odběry z nádrží, které jsou 
následně vypouštěny níže na vodních tocích, 
kde rovněž přispívají k nadlepšení průtoků. 
Naopak do nadlepšených průtoků nejsou za-
počteny zvýšené odtoky z nádrží v důsledku 
mimořádných manipulací (opravy, údržba 
apod.), předvypouštění nádrží před povodně-
mi či provádění manipulací za povodňových 
situací. Během povodní je naopak průtok 
transformován na tzv. neškodný průtok.

Aby byl zajištěn jednotný přístup k výpo-
čtu nadlepšení (na jednotlivých s. p. Povodí 
nebyla používána jednotná metodika výpočtu 
nadlepšených objemů), vytvořili zaměst-
nanci Povodí Labe, státní podnik, metodiku 
stanovení výše dotovaného objemu vody 
z vodních nádrží do říční sítě, která byla pro 
potřeby výpočtu nadlepšení využita všemi 
s. p. Povodí. Metodika obsahuje dvě varianty 
výpočtu nadlepšení v závislosti na tom, jestli 
jsou do hodnoty odtoku z nádrže zahrnuty 
také odběry z nádrže. Samostatně je výpočet 
rovněž řešen pro atypické případy, kdy je třeba 
upravit výpočet dle specifik lokality a hospo-
daření s vodou. 

Akumulace a nadlepšení  
v roce 2020
Průběh hladin ve významných přehradních 
nádržích odpovídal během roku 2020 odtoko-
vě nadprůměrnému období s výjimkou měsíce 
ledna, který byl srážkově i odtokově silně 
podnormální. V důsledku odtávání sněhové 
pokrývky a srážkově výrazně nadprůměrnému 
únoru došlo během února a března k postup-
nému naplnění nádrží, následkem toho se Obr. 3. Rozdělení hladin a prostorů vodních nádrží (zdroj: Ministerstvo zemědělství)

na naplnění nádrží výrazněji neprojevilo ani 
srážkově silně podnormální období v dubnu 
a na začátku května. V důsledku srážkově 
bohatého období od druhé poloviny května 
trval vysoký stupeň naplnění nádrží až do po-
loviny listopadu. V závěru roku pak docházelo 
k mírným poklesům hladin v přehradních 
nádržích, které však neovlivnily zajištěnost 
odběrů z nádrží (tab. 1).

K významným akumulacím vody v zásob-
ních prostorech vodních nádrží většinou do-
chází koncem zimy a začátkem jara, kdy jsou 
nádrže plněny zvýšenými průtoky z tající sně-
hové pokrývky (na zachycení těchto průtoků 
jsou nádrže připraveny tzv. předvypouštěním 
zásobních prostorů) a v období zvýšených 
průtoků v důsledku vydatných srážek. V uply-
nulém roce tak k největším akumulacím došlo 
v únoru, březnu a v červnu, čemuž odpovídala 
hydrologická situace v České republice v roce 
2020 (viz výše). Únor patřil mezi srážkově 
nadprůměrné měsíce, březen byl srážkově 
mírně podprůměrný, ale zároveň probíhalo 
tání sněhové pokrývky. Naopak červen byl 
z pohledu dlouhodobého průměru srážek 
mimořádně nadprůměrný. V některých měsí-
cích s nadprůměrnými srážkami nedocházelo 
k výrazným akumulacím vody v zásobních 
prostorech přehradních nádrží, neboť zásobní 
prostory byly již téměř zaplněny (např. v říj-
nu, který byl srážkově také nadprůměrný).

Za rok 2020 bylo v zásobních prostorech 
vybraných přehradních nádrží zadrženo té-
měř 896 mil. m3 vody, nejvíce pak během mě-
síců února (361,78 mil. m3), března (188,85 
mil. m3) a června (167,44 mil. m3). 

Jak jsme již uvedli, voda zachycená v re-
tenčním prostoru nebyla do výsledného aku-
mulovaného objemu započtena, avšak v roce 
2020 přispěly přehradní nádrže významně 
také k transformaci povodňových průtoků, 
zejména v červnu a říjnu, kdy v důsledku 
vydatných srážek došlo k vyhlášení nejvyš-
ších stupňů povodňové aktivity na několika 
vodních tocích převážně ve východní části 
České republiky. 

K nejvýznamnějšímu nadlepšení průtoků 
dochází obvykle na konci jara a v létě, kdy 
vyšší výpar následkem vysokých teplot 
vzduchu může vést při déletrvajícím období 
nízkých srážkových úhrnů k výraznému 
snížení průtoků ve vodních tocích či k jejich 
vysychání. 

V roce 2020 byly průtoky ve vodních 
tocích nejvíce nadlepšeny v lednu, květ-
nu, červenci, srpnu a září (tab. 2). Leden 
byl z pohledu srážko-odtokových poměrů 
výrazně podprůměrný, v únoru se situace 
zlepšila díky nadprůměrnému množství 
srážek. Po srážkově normálním březnu však 
následoval silně podnormální duben, a to se 
projevilo také na výrazném poklesu průtoků 
ve vodních tocích. Z hlediska hydrologického 
sucha byla situace v roce 2020 nejhorší právě 
v dubnu a na začátku května. Přehradní ná-
drže na tuto situaci byly připraveny a došlo 
k významnému nadlepšování průtoků vod-
ních toků pod přehradami. Následkem vy-
datných srážek koncem května a v průběhu 
června se hydrologická situace výrazně zlep-
šila, zejména na východě České republiky. 
K významnému nadlepšování průtoků vod-

Státní podnik 
Povodí

Objem akumulovaný v zásobních prostorech vybraných přehradních nádrží za jednotlivé měsíce roku 2020 [mil. m3]
Celkem 

2020

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII [mil. m3]

Povodí Vltavy 2,30 177,27 133,29 23,45 5,93 111,42 7,81 2,11 3,42 12,11 6,88 19,88 505,87
Povodí Ohře 1,05 75,76 17,62 5,51 2,94 2,85 0,18 0,55 0,06 1,13 0,76 1,06 109,47
Povodí Labe 31,86 30,74 4,18 1,60 1,07 3,17 0,54 1,45 0,43 5,22 3,65 3,74 87,64
Povodí Moravy 1,00 52,50 26,50 1,50 2,00 44,00 0,60 4,70 1,00 2,70 2,00 3,00 141,50
Povodí Odry 3,18 25,51 7,26 0,00 1,97 6,00 0,03 0,73 0,37 3,03 0,00 3,08 51,16
Celkem 39,39 361,78 188,85 32,06 13,91 167,44 9,16 9,54 5,28 24,19 13,29 30,76 895,65

Státní podnik 
Povodí

Nadlepšené objemy z vybraných přehradních nádrží za jednotlivé měsíce roku 2020 [mil. m3]
Celkem 

2020

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII [mil. m3]

Povodí Vltavy 24,75 0,02 0,26 9,88 15,22 3,69 11,94 16,39 21,46 5,86 4,10 18,10 131,67
Povodí Ohře 0,37 0,01 0,08 1,09 2,46 1,75 7,74 8,56 2,43 1,13 0,99 1,05 27,66
Povodí Labe 1,13 0,22 0,21 0,83 0,97 0,43 0,41 0,61 0,96 0,30 0,22 0,78 7,06
Povodí Moravy 3,90 0,10 0,00 5,80 11,21 1,00 8,00 0,50 6,50 0,00 0,00 0,00 37,01
Povodí Odry 0,03 0,00 0,03 1,70 1,52 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,04 3,36
Celkem 30,18 0,35 0,58 19,30 31,38 6,87 28,09 26,08 31,36 7,29 5,31 19,97 206,76

Tab. 1. Akumulované objemy v zásobních prostorech vybraných přehradních nádrží v roce 2020

Tab. 2. Nadlepšené objemy z vybraných přehradních nádrží v roce 2020
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ních toků docházelo také v průběhu prosince, 
kdy už opět převažovaly spíše podprůměrné 
průtoky ve vodních tocích.

Za rok 2020 bylo do vodních toků pod 
vybranými přehradami nadlepšeno téměř 
207 mil. m3 vody, nejvíce pak během měsíců 
ledna (30,18 mil. m3), května (31,38 mil. m3) 
a září (31,36 mil. m3).

Závěr
Díky pravidelným informacím od s. p. Povodí 
se daří shromažďovat údaje o akumulovaných 
objemech v zásobních prostorech význam-
ných přehradních nádrží a o nadlepšených 
objemech vody vypouštěných do vodních 
toků pod těmito přehradami. Uvedená situace 
z roku 2020 neobsahuje sice data ze všech 
vodních nádrží na našem území, ale i na 
výběru těch nejvýznamnějších se podařilo 
popsaným metodickým přístupem alespoň 
částečně kvantifikovat přínos přehradních 
nádrží pro udržení a posílení průtoků vodních 
toků pod přehradami a pro zajištění dostatku 
vody pro zásobování vodou. 

Ačkoliv v roce 2020 nebylo území České 
republiky zasaženo hydrologickým suchem 
v takovém rozsahu jako v letech 2015 až 2019, 
bylo hydrologické sucho patrné v období od 
ledna do května. Zejména v průběhu dubna 
a začátkem května se na mnoha místech 
vyskytly průtoky ve vodních tocích v úrov-
ni Q355 (tedy průtoku, který se považuje za 
indikaci hydrologického sucha). Díky dobré 
práci vodohospodářů ze s. p. Povodí se však 

podařilo během zimního období naplnit zá-
sobní prostory přehradních nádrží a následně 
akumulované objemy využít pro zásobování 
vodou či k nadlepšení průtoků vodních toků 
pod přehradami v době, kdy by nedosahovaly 
požadovaných hodnot minimálního zůstatko-
vého průtoku. 

Přehradní nádrže mají v naší společnosti 
nezastupitelné místo, což jen potvrzují získa-
né hodnoty akumulovaných a nadlepšených 
objemů, přestože v roce 2020 se hydrologické 
sucho neprojevilo v takovém rozsahu jako 
v předchozích letech. V současné době je po-
měr mezi zásobováním obyvatelstva pitnou 
vodou z povrchových a podzemních zdrojů 
přibližně 1:1. Následkem vývoje klimatu 
však dochází k pomalejšímu a nevyvážené-
mu doplňování podzemních vod a nelze na 
ně spoléhat jako na trvale udržitelné zdroje 
vody. Naopak zásobování pitnou vodou 
z povrchových zdrojů, převážně z vodáren-
ských nádrží, probíhalo průběžně bez ohledu 
na vývoj sucha i v hydrologicky suchých 
letech 2015 až 2019, neboť zásobní objemy 
vodárenských nádrží se v průběhu zimy 
a jara zatím vždy stačily doplnit. S ohledem 
na uvažované scénáře klimatické změny, 
kdy se předpokládá růst průměrných teplot 
vzduchu a přibližně stejné roční srážkové 
úhrny (s odlišným rozložením srážek během 
roku – méně srážkových událostí, ale s vět-
šími intenzitami), lze očekávat, že nároky na 
zásobování vodou (nejen pitnou, ale také pro 
průmysl, zemědělství apod.) z povrchových 

zdrojů se budou zvyšovat, a proto úloha 
přehradních nádrží bude ještě významnější, 
než je tomu nyní.

Kromě nezastupitelné role přehradních 
nádrží v boji s nedostatkem vody bychom 
neměli opomíjet úlohu těchto nádrží při 
opačném hydrologickém extrému – při po-
vodních. Polovina měsíců roku 2020 byla 
srážkově nadprůměrná, v červnu a v říjnu 
byly dokonce zaznamenány významné 
povodně, během kterých přehradní nádrže 
umožnily výraznou transformaci povodňo-
vých průtoků, takže nedošlo k významnějším 
povodňovým škodám.

Zdroje

[1] Roční zpráva o hydrometeorologické situaci v České 
republice 2020 (ČHMÚ, březen 2021)

[2] Data státních podniků Povodí
[3] Metodika stanovení výše dotovaného objemu vody 

z vodních nádrží do říční sítě (Povodí Labe, státní 
podnik, 2020)

Ing. David Mareček
Ing. Daniel Pokorný

Odbor státní správy ve vodním 
hospodářství a správy povodí
Ministerstvo zemědělství ČR

Těšnov 17
110 00 Praha 1

daniel.pokorny@mze.cz

mailto:david.marecek@mze.cz
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KROHNE CZ, spol. s r.o.
Je dceřinou společností německé firmy 
KROHNE, která letos slaví sto let od svého 
vzniku. Během těch let prošla dynamickým 
vývojem, avšak po celou dobu si zachovala 
charakter rodinné firmy a kladla důraz na 
filantropii. KROHNE hraje i velkou roli v pro-
sazování nových přístupů v dnešním měnícím 
se světě. O tom jsme si povídali s panem Ing. 
Davidem Hönschem, jednatelem KROHNE 
CZ, spol. s r.o.

Jaký sortiment měřicí techniky vlastně 
firma nabízí?

Firma KROHNE patří k předním světovým 
výrobcům měřicích přístrojů, kompletů 
a služeb pro měření v průmyslu i v dalších 
odvětvích. Náš sortiment zahrnuje přístroje 
pro měření průtoku, výšky hladiny, teploty, 
tlaku a analytických veličin. Dodáváme také 
různé speciální komplety a soupravy pro 
určité aplikace, například kalibrační soupra-
vy, analytické panely, systémy pro detekci 
netěsností v potrubích apod. Celé portfolio 
je doplněno širokým sortimentem služeb, od 
technických konzultací při přípravě projektů 
měřicí techniky, přes podporu při montáži, 
uvádění do provozu a zaškolení obsluhy až po 
následný servis, kalibrace a ověřování. 

A komu je určen? Obzvlášť s ohledem na 
vodohospodářský segment?

Firma KROHNE dodává své výrobky prak-
ticky do všech průmyslových odvětví a ve-
řejných služeb, našimi zákazníky jsou však 
i univerzity, nemocnice, zemědělské podniky 
a zákazníci působící v dalších segmentech.

Firmy v sektoru vodárenství a čištění 
odpadních vod patří tradičně k našim nej-
významnějším klientům. Pro tento segment 

dodáváme průtokoměry – pro běžné provozní 
měření i pro měření v obchodním styku, mag-
neticko-indukční vodoměry napájené z bate-
rií, na požádání dodávané i s integrovaným 
snímačem tlaku v potrubí, dále průtokoměry 
pro měření v částečně zaplněných potrubích, 
přístroje pro měření průtoku bioplynu apod. 
Zajišťujeme i široký sortiment hladinoměrů 
pro různé druhy a velikosti nádrží, jímek 
i studní, snímače tlaku a teploty, a také ana-
lytické senzory a komplety pro měření a kon-
trolu parametrů vody.

Jak dlouho působí v ČR, SR?
Již před rokem 1990 dodávala firma KRO-

HNE na český trh přístroje jako součást růz-
ných technologických linek a strojů. V letech 
1992 až 1997 zde působilo výhradní zastou-
pení firmy KROHNE pro Českou republiku. 
Firma KROHNE CZ, spol. s r.o., byla založena 
v roce 1997 jako 100% dceřiná společnost 
KROHNE Messtechnik GmbH. Na Slovensku 
působí výhradní zastoupení, firma Microwell 
spol. s r.o.

Krohne byla založena v Německu před 
sto lety. Mottem firmy je „The Spirit of 
Creativity“ – Duch kreativity. Co tím chce 
navenek sdělit?

Jedná se o hlavní slogan a poselství pro 
oslavy 100. výročí založení firmy KROHNE 

a zdůrazňuje jedinečnou stránku firmy, která 
přesahuje rámec měřicích technologií. Jejím 
základem je firemní kultura zaměřená na 
rodinu (KROHNE vlastní rodina Rademacher-
-Dubbick), na podnětnou firemní kulturu 
a také speciální spojení firmy KROHNE s umě-
ním (firma je velkým mecenášem zejména 
výtvarného umění). Představuje otevřený pří-
stup k nekonvenčním myšlenkám a řešením 
a ukazuje, že 100letá historie firmy KROHNE 
byla naplněna kreativitou a inovativními 
technologiemi. 

Firma na začátku června spouští virtuální 
veletrh „KROHNE Insights“. Co bude nabíd-
nuto? A co je cílem tohoto záměru? 

Tento virtuální veletrh nabídne účastníkům 
přehled trendů a témat představených ve for-
mě modelů ve výstavních sálech zaměřených 
na určitá průmyslová odvětví, videozpráv 
o zajímavých výrobcích a aplikacích a také 
přímo sdílených webinářů zaměřených na 
nejrůznější témata. Současně se budou moci 
účastníci dozvědět více o mottu „The Spirit 
of Creativity“ naší společnosti a o její 100leté 
historii ve speciální prezentační místnosti. 
„KROHNE Insights“ bude k dispozici pro 
zákazníky z celého světa v 15 jazycích od 
7. června 2021 na adrese insights.krohne.com 
(https://insights.krohne.com/).

Veletrh bude ve 15 jazycích. Je mezi nimi 
i čeština? 

Po volbě češtiny jako hlavního jazyka 
budou moci účastníci zhlédnout uvítací 
obrazovku a vyslechnout uvítací zprávu, 
v češtině budou všechny názvy a popisky 
modelů, titulky ve videozprávách a rovněž 
bude k dispozici celý obsah webových 
stránek firmy KROHNE zaměřený na výrob-
ky, průmyslová odvětví a řešení, na který 
bude možno přecházet z výstavních sálů 
„KROHNE Insight“ a z informačních popisů 
jednotlivých modelů.

Ing. Václav Stránský

Pohled na obrazovku počítače účastníka veletrhu, jak bude 
vypadat (vlevo videozpráva, vpravo jedna z výstavních hal)

Magneticko-indukční  
průtokoměr  
s krytím IP68  
a s napájením z baterií

https://insights.krohne.com/
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Oheň a kouř v Kalifornii

Herbert Krill

Nyní je klid. Sezona požárů skončila. Jsme 
v období dešťů, ač ještě moc nepršelo. Jak 
dlouho bude klid? A co zemětřesení? Samo-
zřejmě může nastat kdykoli, i ve chvíli, kdy 
píši tyto řádky. Nebo za týden nebo za deset 
let. Ale sezona požárů je předvídatelná. Kali-
fornie hoří většinou mezi zářím a prosincem.

Ale loni požáry začaly již v polovině srpna. 
Nad severní Kalifornií se přehnala neobvyklá 
bouřka s nebývalým množstvím blesků. V le-
sích a chaparralech (obdoba středomořské 
biotopů, s tučnolistou, trnitou, nepropustnou 
vegetací – pozn. red.) začalo mnoho malých 
požárů, které rychle rostly a spojovaly se. 
Během předchozího období dešťů v severní 
polovině státu moc nepršelo. Bylo tu sucho 
téměř takové jako před několika lety, ne „ex-
trémní“, ale „střední až drsné“. Dost na to, aby 
se vytvořily vhodné podmínky pro požáry.

V následujících měsících se šířily požáry 
a vznikaly nové v severní Kalifornii. V jižní 
Kalifornii se rok 2020 ukázal být největší 
požární sezonou od doby, kdy jsou vedeny 
záznamy. Největší požár vůbec, „August 
Complex“, zasáhl téměř 4 200 km2. Celkově 
vloni shořelo asi 4 % Kalifornie! Tato zpráva 
oběhla celý svět.

Stále častější extrémy ohrožují
Období rozsáhlých a intenzivních požárů jsou 
nyní spíše pravidlem než výjimkou. V roce 
2018 požár ve městě Paradise v podhůří 
severní Sierry Nevady způsobil smrt 85 lidí. 
Shořelo téměř 19 000 staveb. Rok předtím 
v důsledku požáru na okraji města Santa 
Rosa, velkého města 90 km severně od San 
Franciska, zemřelo 22 lidí a shořelo více než 
5 000 staveb.

Také v jižní Kalifornii došlo k velkým požá-
rům. Například „Thomas Fire“ v prosinci 2017 
obklíčil Ojai, malé městečko dobře známé 
mnoho svými uměleckými řemeslníky, ležící 
zhruba sto kilometrů severozápadně od Los 

Angeles. Byl to největší požár v historii Kali-
fornie: lehlo popelem cca 1 100 km2. Vzniklá 
škoda dosáhla 2,2 miliardy dolarů. Z toho asi 
10 % byly náklady na hašení požáru. Hlavní 
příčinou šíření tohoto ohně byly neobvykle 
silné a trvalé větry nazývané Santa Ana. Tyto 
větry nepřicházejí z oceánu, ale z pouště – 
přinášejí tedy velmi nízkou vlhkost. Kromě 
toho do začátku ledna téměř nepršelo (první 
deště obvykle přicházejí v listopadu). Spále-
ním přirozené vegetace byla odkryta úbočí 
hor. Když konečně dorazily deště, byly často 
extrémně silné a následovalo mnoho příva-
lových povodní a bahenních proudů. Valící 
se balvany a síla samotné vody poškodily 
a zničilymnoho domů. V komunitě Montecito 
nedaleko Santa Barbary bylo 25 lidí chyceno 
do pasti náhlými povodněmi plnými trosek. 
Neměli šanci přežít!

O událostech v Montecito se hodně psalo, 
jelikož město, dvě hodiny autem od Holly-
woodu, krásně umístěné mezi horami a oce-
ánem, je oblíbeným místem pobytu mnoha 
osobností. Michael Jackson tam žil na svém 
„Neverland Ranch“. Oprah Winfrey se tam 
pohybovala těsně před ohněm a sesuvy půdy. 
Žádná z hvězd neztratila své domovy, ale ně-
kolik z nich muselo být evakuováno.

Přitom v minulosti požáry způsobily ztrátu 
mnoha vil a domů patřících bohatým a slav-
ným. Vzpomeňme „Bel Air Fire“, který v roce 
1961 zachvátil Hollywood Hills. Tehdejší 
viceprezident Richard Nixon byl vyfotografo-
ván, jak polévá střechu svého domu zahradní 
hadicí předtím, než musel být evakuován. 
Burt Lancaster a Zsa Zsa Gabor byli mezi těmi, 
kteří tehdy přišli o domov. Aldous Huxley, 
autor knihy „Brave New World“, na otázku 
reportéra, jak se cítí po zničení svého domu, 
odpověděl zajímavě: „Cítím se mimořádně čis-
tý!“ Tento postoj vycházející z učení zenu se 
zcela lišil od obvyklé nálady lidí v obdobných 
situacích, kteří jsou nešťastní, frustrovaní 

a naříkají nad ztrátou svého majetku a memo-
rabilií (památečních, vzpomínkových věcí).

Hasiči nestíhají
Nejdůležitější je samozřejmě především 
neztratit svůj život a svůj dům. Proto stále 
více a více bohatých již nespoléhá na státní 
hasiče, ale najímá si na ochranu svých do-
movů soukromé společnosti. Často jsou to 
jejich pojišťovací společnosti, které s nimi 
uzavírají smlouvy. Soukromý hasičský zásah 
je kontroverzní téma, protože teoreticky by 
mělo jít o „společné dobro“. Jelikož však jde 
o Spojené státy, jedná se o rostoucí podnikání. 
V současné době existuje nejméně 250 soukro-
mých společností zaměřených na boj s požáry. 
Jeden z největších, Wildfire Defense Systems, 
používá více než padesát motorových vozidel 
k ochraně asi tisíce domů těch nejbohatších 
v Kalifornii.

Zásahy státních hasičských sborů jsou 
limitovány rozpočtovými a personálními 
omezeními. Cal Fire, hlavní veřejná agentura 
odpovědná za sledování, správu a hašení 
požárů v Kalifornii, má v současné době 
roční rozpočet 2,5 miliardy USD, ale i tak je 
podfinancovaná. V loňském roce bylo také 
omezeno nasazení vězňů v roli hasičů. Vzhle-
dem k tomu, že kalifornské věznice ovládal 
Covid-19, bylo obtížné z nich získat dostatek 
dobrovolníků (obvykle vězni tvoří asi čtvrti-
nu z přibližně 12 000 hasičů zaměstnaných 
v Cal Fire).

Průvodní jev požárů: kouř
Když člověk mluví o požárech, nikdy by ne-
měl zapomenout na kouř. Zatímco samotné 
požáry jsou velmi dramatické a nabízejí dobré 
záběry (ač všechny vypadají vesměs velmi po-
dobně), kouř dopadá na mnohem více lidí než 
samotný oheň. Může ovlivnit mnoho milionů 
obyvatel. V září 2020 v oblasti zálivu v San 
Francisku byl kouř vůbec nejhorší. Nepříznivý 
vítr nasměroval hodně kouře z nedalekých 
požárů do oblasti zátoky, kde žije více než 
sedm milionů lidí. Takto tomu bylo po několik 
týdnů. Lidé neopouštěli domov, aniž by se 
podívali na zprávy o kvalitě ovzduší, které 
upozorňovaly, že situace je „nebezpečná pro 
citlivé lidi“, „nebezpečná pro všechny“, „ne-
zdravá pro všechny“. To byla některá z nepří-
jemných hlášení o stavu znečištění. Byly dny, 
kdy úřady jednoduše doporučily zůstat uvnitř. 
Jít ven vyžadovalo masku. Nejen chatrnou 

Letadlo DC 10 k hašení požárů používá chemické prostředky tlumící 
oheň. Foto otištěno s laskavým svolením CAL FIRE

Požáry jsou trvalou součástí Kalifornie (2012). Foto otištěno s laska-
vým svolením CAL FIRE
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Satelitní záběr požárů v r. 2018. Je vidět, že kouř se šíří stovky kilo-
metrů do moře. foto: NOAA (Národní úřad pro oceán a atmosféru)

Oranžová obloha nad San Franciskem, 9. 9. 2020. Foto: Christopher 
Michel, Wikipedia

koronavirovou roušku, ale alespoň respirátor 
N95, která odfiltruje většinu pevných částic.

Nejhorší kouř vycházel z relativně nevý-
znamného požáru na poloostrově Pt. Reyes, 
přírodní rezervace severozápadně od San 
Franciska. Oheň tam byl ponechán k vypále-
ní, protože neohrožoval žádné stavby. Avšak 
převládající větry foukaly zplodiny z tohoto 
ohně přímo do oblasti zátoky. Den 9. září 2020 
byl jedním z nejneobvyklejších dnů v místní 
historii. Ve skutečnosti jakoby nenastal den 
a atmosféra měla děsivě oranžovou záři. Vy-
padalo to apokalypticky.

Problém středomořského podnebí Kalifor-
nie – vlhké zimy a suchá léta – spočívá v tom, 
že během léta vysychá velmi bujná vegetace. 
V září, ale někdy dříve – jak již bylo zmíněno 
– začíná sezona požárů. Ta může trvat něko-
lik měsíců, než dorazí první výrazné deště. 
Podmínky pro požáry jsou optimální: spousta 
uschlé vegetace, nízká vlhkost, teploty stále 
poměrně vysoké. Je to opakující se jev, který 
není výjimkou. Ve skutečnosti to tak vždy 
bylo. Ekologie v Kalifornii je totiž „ekologií 
ohně“.

Některé druhy rostlin, jako jsou slavné sek-
vojovce, přímo potřebují požáry k tomu, aby 
se mohly šířit. Jejich šišky nepadají ze stromu, 
šupiny jsou uzavřeny speciálním voskem. 
Pouze působením tepla se šupiny otevřou a se-
mena vypadnou. Teprve pak mohou semena 

klíčit. Masivní kmeny nejsou obvykle ohněm 
zasaženy. Mohou se na nich vytvořit „jizvy“, 
ale ty se uzdravují. Během svého dlouhého 
života může sekvojovec zažít mnoho požárů. 
Oheň také pomáhá vracet živiny z rostlinných 
látek zpět do půdy a odumřelé stromy vytvoře-
né vysokými požáry vytvářejí podmínky, které 
jsou prospěšné pro divokou zvěř.

Požáry jsou přirozené, obydlí 
nikoliv
Indiáni to všechno samozřejmě věděli a podle 
toho žili. Zakládali sami ohně a hospodařili 
s kalifornskými lesy a pastvinami. Je vhodné 
připomenout, že se v předhistorických dobách 
spálilo každý rok stejně velké území, v prů-
měru 17 000 km2, jako nyní v těch nejhorších 
letech. Ale kvůli velmi nízké hustotě osídlení 
to nebylo považováno za katastrofu, jako je 
tomu dnes.

Od chvíle, kdy se Kalifornie v roce 1850 
stala státem USA, byl oheň považován za 
nepřítele. Zakládání ohňů, tak jak to Indiáni 
dělali tisíce let, aby mohli spravovat svou 
půdu, bylo postaveno mimo zákon. Ukázalo 
se však, že potlačovat každý požár není správ-
ný přístup. Nějakou dobu to fungovalo, ale 
nakonec nikoliv. Nahromadilo se příliš mno-
ho suchého materiálu ve formě keřů, větví 
a malých stromů. Na konci 60. let se oficiální 
paradigma změnilo. Začaly se zakládat „přede-

psané ohně“, napodobující indiánské metody. 
Je však obtížné je kontrolovat a ospravedlnit 
je vůči majitelům domů, kteří se považují za 
potenciálně ohrožené.

Skutečným jádrem problému jsou lidská 
obydlí. Příroda si sama s ohni poradí. Ale 
miliony lidí se usadily v dříve neobydlených 
oblastech. Tato zóna se nyní nazývá „rozhraní 
divočiny a měst“ (wildland-urban interface, 
WUI). Je to okraj divočiny, je to místo, kde se 
lidé rádi usazují, protože samotná města jsou 
přeplněná a drahá. Žít ve zvlněných kopcích, 
v lese nebo na svazích pohoří Sierra Nevada 
může být atraktivní. Ale také nebezpečné. 
V zóně „na rozhraní“ se průměrný majitel 
domu může na svém dvorku setkat s kojoty, 
pumami nebo chřestýši. A existuje všudypří-
tomné (byť někdy zanedbávané) nebezpečí 
požáru. Je možné zmírnit nebezpečí tím, že 
budete mít správný druh střechy, udržovat 
bezprostřední okolí obydlí bez keřů a respek-
tovat další postupy, často vyžadované i záko-
nem. Když se však přiblíží velký oheň, často 
velice rychle, nemusí to pomoci.

Je důležité si uvědomit, že v Kalifornii stále 
existuje spousta divočiny. Kalifornie ještě není 
úplně zkrocená a nebude to tak snadné. Je to 
mladý region, silně ovlivněný „západní civi-
lizací“ pouze po století a půl. Není to Evropa. 
Kalifornská vlajka může být připomínkou: 
pochází z roku 1846 a zobrazuje medvěda gri-
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Zveme Vás na konferenci  
Voda 4.0 ve službách infrastruktury: 
Akcelerace změn

Zabýváte se problematikou spojenou s výstavbou, provo-
zem a životností vodovodů, kanalizací a dalších vodohos-
podářských staveb? Hledáte odpovědi na otázky správného 
plánování, projektování, výstavby, provozu a údržby? 
Využijte příležitosti. Na konferenci „Voda 4.0 ve službách 
infrastruktury: Akcelerace změn“ budete mít možnost uve-
dená témata prodiskutovat s odborníky a kolegy. 

Problematika technických a ekonomických aspektů vý-
stavby, provozu a životnosti vodovodů, kanalizací a dalších 
prvků vodohospodářské infrastruktury je důležitá, protože 
vodohospodářské stavby stavíme s výhledem na mnoho let. 
Zejména u vodovodů a kanalizací se setkáváme se stavba-
mi, které mohou být v provozu i století. Vysoká životnost 
vodohospodářské infrastruktury je základním předpokla-
dem úspor investičních prostředků. Dlouhodobé životnosti 
dosáhneme pouze za předpokladu správného návrhu všech 
prvků infrastruktury tak, aby nedošlo k předčasnému ze-
stárnutí, a to za použití kvalitních materiálů a správných 
postupů při výstavbě. Také provoz a údržba infrastruktury 
má svůj nezanedbatelný vliv. 

Dokážeme najít takový způsob výběru řešení, který 
splní svůj účel a pomůže nám k úsporám finančních 
prostředků? Jak optimalizovat náklady na investici? Jaké 
jsou správné postupy pro hodnocení kvality inženýrských 
staveb? Jak zajistit vysokou životnost infrastruktury? 
A v neposlední řadě, jak se projeví současná situace na 
všech procesech?

Vzhledem k stávající nejistotě, zda bude v květnový 
termín možné setkávání lidí, přesouváme konferenci na 
čtvrtek, 16. září 2021.

Konference se bude konat v Praze. O bližší informace si 
pište na info@aquion.cz.

Organizace: Aquion, s.r.o.

Voda 4.0 ve službách 
infrastruktury: Akcelerace změn

5. ročník konference 
Praha, čtvrtek 16. září 2021

Záštitu nad konferencí převzal
ministr zemědělství Miroslav Toman

Asociace pro vodu ČR

Partneři konference

Konferenci pořádá 
Odborná skupina CZWA Životnost a obnova vodohospodářské 

infrastruktury

zzly (samozřejmě mezitím ve státě vyhynul). 
Divoká zvěř v době Indiánů hojná ustoupila, 
ale úplně nezmizela. To, co nezmizelo, je 
počasí nebo podnebí, ale přitom se změnilo 
a mění. Změna klimatu je zde pociťována 
stejně jako všude jinde ve světě. Většinu roku, 
alespoň ve velkých pobřežních městech, je 
klid, slunečno, středomořské podnebí. Ale 
benigní rovnováha, homeostáze, tu už není. 
Nedávno tu bylo několik let trvající sucho. 

Pak přišel déšť, kterého bylo až přespříliš, 
a sucho bylo prohlášeno za skončené. Možná 
ale právě začalo nové období sucha. V době, 
kdy píšu tyto řádky, spadlo za sezonu jen asi 
třetina běžných srážek. Jak ukazují statistiky, 
průměrná teplota v Kalifornii stoupá.

Možná pomůže samoregulace. V poslední 
době poprvé opustilo Kalifornii více lidí, než 
se přistěhovalo. Je stále více zřejmé všem, 
obyvatelům i cizincům, že stát není rájem, jak 

byl původně inzerován. Ceny domů a nájem-
ného klesají. Existuje nejistota ohledně toho, 
co přinese budoucnost. Některé společnosti 
se stěhují do států, jako je Texas: Elon Musk, 
Oracle, Hewlett-Packard. Je to začátek úpadku, 
nebo kolaps? Když se rázně „zatřese“, jak se 
zde říká zemětřesení, stěhují se pryč další lidé. 
Což je možná dobře.

Na druhou stranu, lidé tak snadno nezmizí. 
Někteří ano, ale ne všichni. Po ničivých požá-
rech lidé znovu staví. Ve velké většině vlastní 
pozemek, takže je pro ně nejlepší v bydlení 
zde pokračovat. Oblast, kde před šedesáti 
lety zuřil požár Bel Air, vypadá nyní zcela 
normálně. Vše se zdá bohatší než kdykoli 
předtím. Také příroda se vzkřísí. Na kmenech 
stromů jsou jizvy po ohni, ale stromy přežijí, 
tráva nově naroste, keře znovu obrazí a po 
několika letech vše vypadá jako předtím. Pří-
roda vždy dosáhne určité rovnováhy. Pokud 
by se lidé naučili rozumět požárům, přijímat 
a zvládat je, mohli by také s nimi nakonec žít 
v rovnováze.

Herbert Krill
San Francisco Bay Area

Značky „extrémního požárního nebezpečí“. 
Foto Herbert Krill

Zakládající členové spolku pro využití sekvo-
jí (1900). Příroda dosud vždy tahala za kratší 
konec pily…
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 
členové i nečlenové CzWA, 
když jsem v listopadu loňského roku listoval Listy a začetl se do „Slo-
va na rozloučenou“ prof. Wannera, poslední odstavec tohoto článku 
jsem přešel jaksi mimoděk. Když jsem Listy prolistoval znovu letos 
v březnu, už jsem věděl, že zmíněný poslední odstavec je adresován 
právě mně. 

V Listech bylo od roku 1998, kdy v lednu toho roku vyšlo první číslo 
pod názvem „Čistírenské listy“, napsáno mnoho slov a od té doby se 
také k nepoznání změnilo mediální prostředí. Dnes již známe mnohá 
nová média, která umožňují až bleskový přenos ke svému publiku.

Tyto změny si v redakční radě plně uvědomujeme, a proto budeme 
v nových Listech postupně zavádět některé nové prvky, abychom se 
přiblížili novým trendům naší digitální doby a alespoň dohlédli na 

záda „těm novým“ médiím. Jednou z novinek, kterou můžete spatřit 
v aktuálním čísle Listů hned několikrát, je QR kód. Další připravova-
nou novinkou je například fotoreportáž. 

Závěrem bych rád zdůraznil, že Listy vidím jako výkladní skříň 
CzWA, jejichž obsah tvoří všichni členové asociace, ale přispět mohou 

i pisatelé z vnějšku. Prosím, dejme se 
do toho. Panu prof. Wannerovi děkuji 
za symbolické předání štafety, já ji 
s díky a s úctou přebírám. 

Také bych se rád na tomto místě 
představil, ale udělám to již moder-
ním způsobem, totiž tím „kvéerkem“. 
Přeji příjemné čtení Listů 03/2021.

Tomáš Kučera

Zpráva z konference Počítáme 
s vodou 2021: Systém modro-zelené 
infrastruktury jako investice do měst

Šesté pokračování mezinárodní konference Počítáme s vodou bylo 
přesunuto z plánovaného podzimního termínu do on-line prostředí 
a konalo se dne 11. 2. 2021. Podtitulek konference tentokrát zněl Sys-
tém modro-zelené infrastruktury jako investice do měst. Konferenci 
organizoval 01/71 ZO ČSOP Koniklec pod záštitou ministra životního 
prostředí. Vysílalo se ze studia, kde někteří mluvčí byli osobně pří-
tomni, jiní se zapojili přes stream.

Po moderátorovi konference Lukáši Kouckém přivítal účastníky 
krátkým projevem ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Ing. 
Petr Valdman a navázal na své úvodní slovo z minulého ročníku 
konference. Uvedl, že současná pandemická situace se neprojevila 
negativně na zájmu investorů o hospodaření se srážkovými vodami 
(HDV) a o modro-zelenou infrastrukturu (MZI). Zvyšuje se zájem 
i o „Velkou dešťovku“, z níž je možno financovat projekty zaměřené 
na revitalizaci veřejných prostor s ohledem na zlepšení HDV a zeleň. 
Covid přinesl velké finanční zdroje z Evropské unie, které bude 
v příštích letech možno použít i na řešení problematiky klimatu, HDV 

a energetických úspor. V rámci programu Nová zelená úsporám bude 
dotačně podporována i kombinace energetických úspor a HDV včetně 
realizací s prvky MZI. Podpora „Velké dešťovky“ bude zintenzivněna 
podporou komplexní projektové přípravy.

Navazující řečník doc. David Stránský z ČVUT v Praze a CzWA 
poukázal na posun tématiky konferencí Počítáme s vodou: od vodo-
hospodářských benefitů k řešení mikroklimatu měst a společenským 
benefitům, od řešení jednotlivých budov po řešení městských čtvrtí, 
od izolovaných vodohospodářských úloh po multioborová řešení 
a nově i zahrnutí financování a zadávání veřejných zakázek na vý-
stavbu modro-zelené infrastruktury.

Po úvodních slovech konference pokračovala 1. blokem přednášek 
s tématikou modro-zelených měst. Prof. Čedo Maksimovič, Imperial 
College a Blue Green Global Ltd, London, Velká Británie, zahájil svůj 
příspěvek nazvaný Modro-zelená řešení jako jádro inovativního sys-
tému městského plánování — od myšlenky k plnohodnotné realizaci 
s kvantifikovatelným výkonem videem názorně ukazujícím přínosy 
modro-zelených řešení. Modro-zelená řešení jsou dalším vývojovým 
stupněm hospodaření se srážkovými vodami. Zahrnují řadu opatření, 
např. biofiltraci pro zlepšení kvality vody, ochranu před záplavami 
pomocí ozeleněných průlehů a odkrývání zatrubněných městských 
vodních toků a jejich revitalizaci, která přinášejí i další benefity, jako 
zlepšení mikroklimatu a biodiverzity ekosystémů či ochranu před 

Moderátor Lukáš Koucký zahajuje konferenci Úvodní slovo Ing. P. Valdmana, ředitele SFŽP
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Model pro kvantifikaci interakcí v rámci inovativního přístupu 
k městskému plánování vyvinutého v projektu Blue-Green Dream

Komunitní park s dešťovými zahradami a šroubovicí pro převádění 
srážkové vody (Bridget Joyce Square; návrh Robert Bray Associates)

hlukem. Prof. Maksimovič představil inovativní přístup k plánování 
měst, který vyvinuli v rámci projektu Blue-Green Dream. Tento pří-
stup využívá současné problémy, kdy plánování měst není v souladu 
s jejich růstem a nenaplňuje požadavky jeho obyvatel, k vytváření 
příležitostí pro zlepšení udržitelnost, odolnosti vůči změně klimatu 
a nákladovosti řešení. Byla vyvinuta komplexní metodologie pro spo-
lupráci multioborového týmu složeného z vodohospodáře, krajinář-
ského architekta, architekta, urbanisty, inženýra životního prostředí 
a energetika, který je řízený mitigátorem. Studovány jsou interakce 
různých aspektů (koloběh vody, zeleň, klima, budovy, znečištění, ener-
gie, urbanismus a jejich vlivy na kvalitu prostředí a sociální oblast), 
případně jsou zahrnuty i další interakce, jako zdraví, doprava, eko-
systémové služby či čištění odpadních vod. Cílem je najít optimální 
řešení pro všechny tyto aspekty současně. Pro plánovací metodologii 
byly vyvinuty nástroje v podobě plánovacích matic, jejichž výstupem 
je detailní zadání projektu s optimalizovanými náklady a zlepšením 
životního prostředí. Prof. Maksimovič demonstroval nový přístup na 
řadě projektů z celého světa. Velmi zajímavá je např. úspora až 60 % 
energie po zastínění budovy Světové banky v Paříži stromy či přestav-
ba původní tradiční ČOV v Japonsku na přírodě blízkou (Metabolic 
Network Reactor) s podstatně menšími nároky na plochu (cca 10 %), 
umožňujícími výstavbu obchodní čtvrti na původním lukrativním 
pozemku. Na závěr své prezentace prof. Maksimovič vyzval zájemce 
z České republiky k potenciální spolupráci a uvedl řadu odkazů na 
projekty a publikace.

Další zahraniční mluvčí, krajinářský architekt Kevin Barton, Robert 
Bray Associates, London, Velká Británie, ve svém příspěvku Modro-
-zelená pro šťastnější a zdravější města zdůraznil, že na modro-zele-
ná řešení je nutno pohlížet jako na příležitost, ne jako na problém. 
Zejména projekty revitalizace měst lze vhodně využít a přičlenit též 
MZI. Ukázal pak řadu konkrétních realizací, např. zklidnění rušné 
ulice (zúžení, zjednosměrnění, odtok srážkové vody do dešťových 
zahrad), výsadbové pásy pro stromy, odvod vody ze silnic do zelených 
ploch a dešťových zahrad, projekt sociálního bydlení se začleněním 
herních prvků do HDV/MZI či lineární dešťové zahrady pro odtok 
ze silnic. Nejzajímavější byla přeměna komunikace spojující školu 
s hřištěm, kde dříve parkovala řada aut rodičů, na komunitní park. 
Řešení vzniklo i na základě spolupráce s místními obyvateli. Místo 
teď slouží pro setkávání obyvatel a dětské hry. Voda byla zviditelněna 
např. skulpturou se šroubovicí na zachytávání vody a její převádění 
do dešťové zahrady. Přes dešťové zahrady vedou lávky a cestičky, 
na nichž se děti mohou třeba učit jezdit na kole. Voda se tak stává 
součástí běžného života.

Ing. Ondřej Nečaský, krajinářský architekt z Kanceláře architekta 
města Brna, v prezentaci Modro-zelená infrastruktura: jedno měs-
to, různé přístupy představil nástroje, jimiž MZI může vstoupit do 
územního plánu. Je to na úrovni ploch s rozdílným využitím území, 
regulativů a karet lokalit. MZI byla v územním plánu postavena na 
stejnou úroveň jako technická infrastruktura, což je dosud nevídané. 
Je zde rovněž požadavek, že městská zeleň musí plnit ekosystémové 
služby. Území pak podrobněji řeší územní studie, kdy regulativy jsou 
přizpůsobeny místním podmínkám a je možno užít konkrétní zámě-
ry. Příklady takových studií v Brně jsou bulvár s výsadbovými pásy 

nebo výstaviště. Územně analytické 
podklady byly nově uspořádány tak, 
aby bylo možno uplatňovat principy 
MZI. MZI je také požadováno při 
zadávání architektonických soutě-
ží, např. na hlavní nádraží Brno, 
ulici Pekařskou či rekonstrukci 
Mendelova náměstí. KAM vydal 
manuál Principy tvorby veřejných 
prostranství, který slouží zejména 
politikům a městským úředníkům. 
Při implementaci MZI je nutná úzká 
spolupráce více organizací (různých 
odborů Magistrátu města Brna, Br-
něnských komunikací, Veřejné zele-
ně města Brna, Brněnských vodáren 
a kanalizací a dalších).

2. blok přednášek byl zaměřen na 
systémovost a součinnost profesí. 
Ing. Lýdia Šušlíková představila 
Procesní postupy k opatření hospodaření s dešťovou vodou, které byly 
velmi systematicky vypracovány v rámci projektu Voda ve městě 
ČVUT UCEEB. I ona zdůraznila nutnost multidisciplinárního týmu 
zahrnujícího odborníky, vlastníky, správce i PR a komunikaci s ve-
řejností. Metodika pro HDV obsahuje 5 fází:1. Orientace v tématu 
HDV (co vše lze v území udělat jinak a zvýšit i další přidané hodnoty, 
studium podkladů, úvodní konzultace), 2. Koncepční přístup k HDV 
(pojetí HDV jako systému opatření od budov, přes veřejná prostranství 
po příjemce srážkových vod, vytvoření koncepčních dokumentů pro 
město, zakomponování HDV/MZI do územního plánu prostřednictvím 
územní studie a regulačního plánu), 3. Příprava konkrétního zadání 
a projekční práce (výběr projektanta a projekční příprava, časové 
návaznosti v projekční praxi), 4. Realizace opatření HDV (výběr 
zhotovitele, realizace, kolaudace, provozní řád), 5. Údržba a provoz 
opatření HDV (výběr dodavatele péče nebo zadání péče městské 
organizaci). Všechny fáze mají definované milníky. Ve všech fázích 
je kladen důraz na osvětu a participaci veřejnosti. Jako příklad pak 
uvedla obnovu Jiráskových sadů v Litoměřicích.

Ing. Eva Neudertová, green business manager, Skanska Reality, nás 
v příspěvku Modrá a zelená začínají města bavit seznámila s příběhem 
brownfieldu modřanského cukrovaru. Místo původně plánových 
výškových budov je záměrem Skansky vybudovat 800 bytů v něko-
lika nižších budovách. Součástí zadání architektonické soutěže byla 
participace veřejnosti na návrhu, což je ukotveno v iniciativě Skansky 
„Dobrý soused“. Základními pravidly participace veřejnosti je přítom-
nost kvalitního facilitátora, ochota investora opravdu něco změnit 
a investor musí předem definovat, co změnit nelze. Uskutečnila se 
dvě setkání s veřejností, o která byl velký zájem (2x100 účastníků) 
a která poskytla nový pohled na projekt a měla do něj reálné dopady 
(navržen jiný typ zástavby a vznik centrálního náměstí). Architek-
tonický návrh obsahuje výrazné zapojení nejen prvků MZI a HDV, 
např. hodně stromů a zelených pásů, povrchové vsakování srážkové 
vody, zelené střechy, vodní prvky vylepšující mikroklima, podzemní 

Ondřej Nečaský při prezen-
taci
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Eva Neudertová sleduje ve studiu prezentaci Lýdie Šušlíkové David Hora prezentoval ve studiu

vsakování pod parkovištěm, retenční dešťo-
vé nádrže před odvodem srážkové vody do 
Vltavy, ale i využití šedé vody z domácností. 
Sympatické je, že tato udržitelná řešení jsou 
již považována za standard.

Arborista David Hora, DiS., Treewalker, 
s.r.o., nazval svůj příspěvek Cesta bez cíle se 
obtížně hledá. Tím cílem je myšleno správné 
nastavení systémových požadavků. Vhodnější 
než předepsání parametrů projektu (např. 
přípustný odtok z území, předčištění sráž-
kového odtoku, podíl nezastavěných ploch) 
je aplikace indikátorů MZI, které vyjadřují 
míru ekosystémových služeb a zlepšení pro-
storu. Tento způsob zadání stanoví cíl, ale 
nesvazuje kreativitu projektanta. Důležitá je znalost principů MZI 
a příslušných technologií. Systém implementace principů MZI vede 
přes celoměstské politiky (např. strategie adaptace na změnu klima-
tu), celoměstské koncepce zahrnující požadavky MZI, cílový záměr 
veřejného prostranství vycházející z konsensu všech uživatelů tohoto 
prostoru a kvantifikovaný indexem MZI po zpracování projektové 
dokumentace zohledňující požadavky na technická řešení zakotvená 
např. v městských standardech.

Prof. Wolfgang Dickhaut, HafenCity Universität Hamburg, Němec-
ko, vede projekt BlueGreenStreets a o něm také v přednášce Modro-
-zelené ulice: nové přístupy v adaptaci na změnu klimatu hovořil. 
Představil cíle a vize projektu a pilotní projekty v Hamburku. Projekt 
iniciovaly jednak záplavy v důsledku extrémních přívalových dešťů 
v Hamburku dne 27.8.2019, jednak nutnost velké infrastruktury pro 
závlahu stromů (pitnou vodou) v ulicích Hamburku v době sucha a ve-
der. Vizí je vybudovat multifunkční modro-zelené ulice sjednocující 
řadu zájmů a kvalitu životního prostředí a zohledňující ekonomické 
podmínky realizace. Multifunkční cíle kombinují cíle modré, zelené 
a chladné (ochranu před vedrem). Pro dosažení těchto cílů jsou 
aplikovány tři přístupy: 1. reorganizace dopravy v ulici a vytvoření 
vhodných míst pro MZI, 2. identifikace a vytvoření potenciálu pro 
MZI v těsné blízkosti komunikací a ulic (např. odvod vody do zele-

Návrh přeměny Königstrasse v Hamburku (projekt BlueGreenStreets)

ně), 3. začlenění MZI do stávající struktury ulice (např. zpropustnění 
povrchů). Používá se kaskádová integrace prvků MZI: zadržení vody 
– akumulace/závlaha – výpar – vsak – odvádění/bezpečnostní přepad. 
V rámci projektu byly navrženy pilotní realizace po celém Německu. 
Představen byl návrh nového uličního profilu Königstrasse v Hambur-
ku a výsadbové jámy pro stromy v Hölertwiete. Königstrasse je velká 
značně dopravně zatížená ulice. V návrhu byl snížen počet doprav-
ních pruhů pro auta a jeden byl vyčleněn pro MZI, a to lineární zelené 
prvky jako stromové výsadbové jámy, průlehy a dešťové zahrady. Vyu-
žit byl rovněž potenciál přilehlých ulic pro retenci srážkové vody a její 
předčištění pomocí MZI. Stávající povrchy byly i v malém měřítku 
využity pro zvýšení evapotranspirace (např. pomocí dešťových zahrad 
různých velikostí). V pilotním projektu stromových výsadbových jam 
v Hölertwiete je navrženo odpojení srážkového odtoku ze střech, ulic 
a parkovišť od kanalizace a jeho vsakování ve stromových jamách. 
Vyvinuto bylo technické řešení výsadbových jam s akumulací vody 
v kořenovém prostoru pro jeho lepší zásobování. 

3. blok konference se věnoval zadávání veřejných zakázek na vý-
stavbu modro-zelené infrastruktury. Karolína Barič, MSc. z České 
rady pro šetrné budovy přednesla příspěvek vytvořený společně 
s Ing. Petrem Zahradníkem na téma Udržitelné principy stavebních 
veřejných zakázek pro zadavatele i uchazeče. Vysvětlila negativa sou-
těžení na cenu, kterými jsou riziko víceprací při nepřiměřeně nízké 
ceně a nezohlednění kvality, komplexnosti a provozuschopnosti. Tým 
odborníků je zapotřebí mít již při definici zadání a je nutno stanovit 
jasná kritéria vč. udržitelnosti a kvality. Dále byly představeny druhy 
zadávacího řízení a jejich výhody a nevýhody. Pro jednoduché stavby 
je nejrozšířenějším způsobem zadávání samostatná projektová přípra-
va a samostatná realizace díla s nevýhodou dvou soutěží a s rizikem 
„přehazování viny“ mezi projektantem a dodavatelem. Pro novostavby 
je vhodné zadat projektovou přípravu a realizaci jako jednu zakázku, 
což může být zdlouhavější, ale celý proces je pak rychlejší s minima-
lizovanými konflikty. Poměrně složitou přípravu zadání a administra-
tivu vč. smluv má pak zahrnutí i správy objektu do zadání, nicméně 
tento přístup může garantovat efektivní životní cyklus stavby (jak 
novostavby, tak rekonstrukcí). Kvalitní zadání je velmi důležité a je 
vhodné, aby na něm participovala i veřejnost. Jako příklady hodnoti-
cích environmentálních kritérií týkajících se i HDV/ MZI v budovách 
mohou sloužit některá kritéria certifikací LEED, BREEAM, SBToolCZ 
či WELL (např. úspora vody či snižování tepelného ostrova). Karolína Barič při prezentaci ve studiu
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Mgr. Jiří Nezhyba, Frank Bold Advokáti, se zabývá stavebním prá-
vem, územním plánováním a ochranou životního prostředí a seznámil 
nás se Zásadami pro spolupráci s investory a podporu modro-zelené 
infrastruktury. Nejprve kritizoval současný stav legislativy, v níž chybí 
definice MZI, úprava ve stavebním a vodním zákoně je nekoordino-
vaná a nekoncepční, technické normy nejsou provázány s TNV 75 
9011 Hospodaření se srážkovými vodami. Nicméně obce již teď mají 
nástroje, jak prosazovat aplikaci HDV/MZI v územním plánování. 
V územním plánu je možno zakotvit požadavek na zeleň a vodní prvky 
např. pomocí koeficientu zeleně nebo indexu MZI. Detailní úpravu 
pak umožňuje regulační plán, v němž lze např. stanovit povinnost 
zelených střech, výsadby stromů či dešťových zahrad. Vhodným 
nástrojem je též plánovací smlouva, kdy obec může s developery 
dohodnout podmínky realizace jejich záměrů včetně realizace MZI 
a jejích parametrů. Obec může také vydat koncepční dokument Zásady 
pro spolupráci s investory, které řeší, jakým způsobem stavebník při-
spěje na vybudování veřejné infrastruktury vč. MZI, ať již peněžním 
plněním či přímo její realizací. Mohou též stanovit slevu z finanční-
ho příspěvku pro investory za realizaci MZI. Zásady tak mohou být 
důležitým nástrojem pro dosažení cílů v oblasti adaptace na změnu 
klimatu a zlepšení životního prostředí.

Posledním přednášejícím byla architektka/urbanistka Rozálie 
Kašparová, MSc. z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, která 
představila Zadávání veřejných zakázek jako kreativní proces, a to 
díky kreativní spolupráci architektů a právníků, která zajistí efektivní 
řešení zakázky, pro niž nesmí být rozhodující pouze cena. Zadávání 
veřejné zakázky pak demonstrovala na příkladu zpracování koncepce 
Rohanského ostrova. Pro zpracování jednoduchého nekreativního 
úkolu s jasným zadáním, jako dendrologický průzkum či zaměření, 
je možno oslovit min. tři kvalitní dodavatele a výsledného vybrat na 
základě ceny. Při hledání externího kolegy (např. vodohospodáře) pro 
doplnění interního týmu je nutno oslovit min. tři dodavatele a vybírat 
především na základě kvality pomocí strukturovaného pohovoru, při 
němž musí vypracovat řadu úkolů (např. identifikace výzev a potenci-

Jiří Nezhyba (vlevo na obrazovce) prezentoval on-line (vpravo na 
obrazovce moderátor Lukáš Koucký)

Rozálie Kašparová ve studiu

álů revitalizace Rohanského ostrova 
z vodohospodářského hlediska) (tzv. 
profesní přístup s hodnotícími krité-
rii). Obdobně se soutěží externí tým 
pro zpracování kreativního úkolu 
(např. krajinářská studie pro pro-
stor pod Libeňským mostem a jeho 
okolí). Nejnáročnější je zadání pro 
kreativní úkol a externí zpracova-
telský tým, konkrétně zpracování 
koncepce Rohanského ostrova, kdy 
jde o mezinárodní výběrové řízení se 
soutěžním dialogem a výběrem do-
davatele na základě kvality. Dostali 
jsme i tipy pro soutěžní dialog, který 
by měl proběhnout jako workshop 
(např. dvoudenní) s adekvátní od-
měnou všem účastníkům, pro port-
folia by měla být vytvořena šablona 
a mělo by být zajištěno, aby návrhy byly porovnatelné.

Na závěr doc. Stránský shrnul nejdůležitější myšlenky z konferen-
ce, konstatoval, že už u nás nejde jen o pilotní projekty, ale hledají se 
cesty realizace, a vyjádřil přesvědčení, že modrozelený sen se přemění 
ve skutečnost.

Konference ukázala, že i on-line prostředí je vhodným místem pro 
setkávání. Velmi intenzivně probíhal chat s mluvčími i mezi účastníky 
navzájem. Účastníků bylo téměř 150, což je dokonce o něco více, než 
v minulých ročnících. Prezentace z konference můžete shlédnout na 
https://www.pocitamesvodou.cz/akce/konference/.

Poděkování: Článek vznikl díky projektu „Počítáme s vodou“ www.
pocitamesvodou.cz.

doc. Dr. Ing. Ivana Kabelková
Ivana.Kabelkova@cvut.cz

David Stránský při závěreč-
ném slovu

Hospodárnější užívání vod v průmyslu 
a energetice ČR
Cílem projektu bylo definovat věcné zaměření programů podpory 
v konkrétních oblastech průmyslové výroby a energetiky, které přispějí 
k úsporám vody a podpoří odolnost uvedených odvětví vůči výskytům 
sucha způsobeným změnami klimatu a současně nalézt slabá místa 
a navrhnout opatření, která mohou být učiněna primárně ze strany 
státu. Tato opatření by měla podpořit snižování závislosti průmyslové 
výroby na vodě jako vstupní surovině, a tím snížit dopady nedostatku 
vody na konkurenceschopnost jednotlivých podniků.

Hlavními výstupy projektu jsou:
• Analýza spotřeby vody dle průmyslového odvětví.
• Analýza bariér.
• Návrh opatření na podporu činností zaměřených na úsporu vody 

v průmyslu a energetice.
• Návrh podpory inovačních aktivit v oblasti snížení spotřeby vody.
• Metodika hodnocení využívání vody na úrovni podniků.

Klíčovým neinvestičním nástrojem by měl být takzvaný Vodní audit, 
který by měl umožnit podnikům analyzovat strukturu svého vodního 
hospodářství, nalézt slabá místa a navrhnout konkrétní kroky k jejich 
odstranění. Za tímto účelem byla zpracována metodika vodního auditu, 
která je již veřejně přístupná, a současně byl i vypsán dotační program, 
který umožní podnikům požádat o dotaci v programu Poradenství, která 
jim zpřístupní expertní vypracování tohoto dokumentu.

Pro zpracování vodního auditu, ale i k dalšímu širokému využití, 
je připraven tzv. Katalog technologií, 
které snižují spotřebu vody, například 
recyklací, a opatření, která rovněž 
mohou být aplikována s cílem snížit 
nároky výrobního procesu na vodu. 
Namísto textového dokumentu byl 
tento katalog zpracován do podoby 
webové stránky s možností filtrování 
a vyhledávání. Katalog je veřejně 
přístupný na stránce: http://recyklace-
-voda.vscht.cz/.

https://www.pocitamesvodou.cz/akce/konference/
http://recyklace-voda.vscht.cz/
http://recyklace-voda.vscht.cz/
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balíčků partnerství konference, účast na výstavě a/nebo inzerci formou 
vložených reklamních letáků či barevnou inzerci ve sborníku předná-
šek a posterů. Kompletní nabídku naleznete také na webu konference. 

Přejeme všem pevné zdraví a stále doufáme, že se osobně setkáme 
v krásné Litomyšli.

Za programový a organizační výbor konference

Jana Šmídková 

Dalším výstupem byla analýza bariér, které brání podnikatelským 
subjektům realizovat inovace v oblasti úspory vody. Popis bariér 
není konečný výčet všech možných bariér, postihuje především ty 
nejvýznamnější. U některých bariér jsou možnosti jejich překonávání 
velmi omezené. Naproti tomu lze v některých oblastech předpokládat 
účinné snížení výše bariéry pro inovace ve vodním hospodářství 
pomocí aktivní politiky ze strany státu.

Nejvýznamnějšími bariérami jsou:
• Dlouhá návratnost investic do vodohospodářské infrastruktury, 

nízká cena vody.
• Nedostatečná dotační podpora inovativních projektů, strach z do-

tačních peněz a složitá administrace dotací.
• Délka a složitost stavebního řízení.
• Neexistující nebo naopak příliš složitá legislativa, případně nesmy-

slné legislativní požadavky v oblasti vodního hospodářství.
• Nedostatek dat jak na straně státu, tak i průmyslových podniků.
• Nedostatečné lidské zdroje.
• Konzervativnost a nízká úroveň společenské zodpovědnosti.

Jedním z posledních výstupů pak je návrh opatření vedoucích 
k úspoře vody, primárně využívající principy recyklace nebo alter-
nativních zdrojů vody. Další významnou oblastí, pro kterou byla 
navrhována opatření, jsou změny výrobních technologií za inovativní 
bezvodé technologie nebo technologie se sníženými nároky na vodu. 
Další prioritou s potenciálem úspor vody je detekce ztrát vody a sni-
žování ztrát ve vodohospodářské infrastruktuře. 

Poděkování: Projekt TITOMPO941 Hospodárnější užívání vod 
v průmyslu a energetice ČR je financován se státní podporou Techno-
logické agentury ČR v rámci Programu BETA2, konečným uživatelem 
je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Za autorský kolektiv

Ing. Jana Křivánková, Ph.D.
ENVI-PUR, s.r.o.

krivankova@envi-pur.cz

14. bienální konference  
CzWA VODA 2021 
Zámecké návrší, Litomyšl

Bylo ukončeno podávání abstraktů 
příspěvků, které nyní programový 
výbor hodnotí a sestavuje do programu 
konference. Program bude zveřejněn 
v červnu 2021 ve 2. cirkuláři. Regist-
race k účasti na konferenci bude zahá-
jena také v polovině června.

Nabídka firemní prezentace
Pro firmy máme připravenou bohatou 
nabídku firemní prezentace, několik 

Připravuje se revize normy ČSN 
75 5355 pro navrhování a provoz 
vodojemů

Úvod do problematiky

Vodojemy jsou nedílnou a důležitou součástí distribuční sítě, na něž 
jsou směrovány legislativní předpisy respektující Water Safety Plans 
a Evropskou směrnici 2020/2184/ES o jakosti vody určené k lidské 
spotřebě (nahradila verzi 98/83/ES). O jejich negativním vlivu na 
jakost dopravované vody, spojeném s nevhodnou konstrukcí a pro-
vozováním, disponuje naše české vodárenství ucelenými projekty 
a publikacemi, z nichž lze zmínit např. obecnou publikaci s názvem 
Hygienické minimum pro pracovníky ve vodárenství [1], dále pak 
studii reflektující rizikovou analýzu u malých vodních zdrojů [2] 
a nakonec detailnější dokument Technické doporučení I-D-48 Kon-
strukční uspořádání, provoz a údržba vodojemů [3]. V roce 2011 byla 
vypracována norma ČSN 75 5355 Vodojemy, která platí pro navrho-
vání a provoz vodojemů [4]).

Proč revize normy?
V době platnosti nově zavedené normy ČSN 75 5355 probíhaly ve 
vodárenských společnostech v následujících 10 letech rekonstruk-
ce objektů vodojemů a současně i biologické audity zaměřené na 
kvalitu akumulované pitné vody v objektech (stav smáčených stěn 
akumulačních nádrží s ohledem na tvorbu biofilmů, úroveň kon-
taminace vzduchu v akumulačním prostoru a optimalizaci skladby 
filtračních vložek filtrační jednotky). Díky této soustavné spolupráci 
s provozovateli vodojemů a distribuční sítě bylo možné získat mnoho 
cenných dat, zkušeností a případně i doporučení potřebných pro re-
vizi stávající normy. Této revizi významně napomohla nově vzniklá 
povinnost výrobcům a dodavatelům pitné vody a provozovatelům 
veřejných vodovodů zpracovat posouzení rizik. Tato rizika se musí 
adekvátně promítnout do provozního řádu a monitorovacího progra-

mu. Nejedním provozem bylo potvrzeno, že vodojemy jsou kritická 
místa distribuční sítě a je zapotřebí důkladně posoudit jejich stav ze 
všech hledisek, stavebně-technických, konstrukčních a provozních.

Čeho se hlavně revize týká?
Návrh normy se revizemi zaměřil na souvisící a citované ČSN, před-
pisy a dokumenty a zásadně byl zrevidován čl. 2. Dále byly upraveny 
a doplněny některé články specifikující vybavení nádrží okny a oken-
ními prostupy s odkazem na TD-I-48 (čl. 6.1.17), umístění a skladbu 
větracího zařízení (čl. 6.1.20.1, čl. 6.1.20.2), umístění a skladbu 
vzduchových filtrů podle ČSN EN ISO 16890-1 včetně požadavků 
na přístupnost a možnost pravidelné kontroly a monitoringu stavu 
filtračních vložek, osazení zábran sekundární kontaminace (čl. 6.1.22) 
a charakteristiku vodního uzávěru (čl. 6.5.7). Upraven byl čl. 8.8 
s ohledem na zajištění objektu v době kosení trav. Zrevidován byl čl. 
11, významně pak čl. 11.4 specifikující filtrační zařízení včetně jeho 
skladby a optimalizace provozu.

Co se do textu normy už nedostalo?
Nové a kvalitnější zabezpečení filtrace vzduchu na vodojemech přiná-
ší další posun k udržení kvality dodávané vody v celém systému záso-
bování pitnou vodou. Vzhledem k únosným investičním a provozním 
nákladům je jednoznačně smysluplné věnovat významnou péči za-
jištění a kontrole stavu objektu vodojemů. Tato péče se vyplatí! Jako 
podklad (seriózní) pro investice může sloužit riziková analýza stejně 
jako správně provedený biologický au-
dit. Revize normy je v současné době 
v připomínkovacím řízení.

V souvislosti se zajištěním objektů 
vodojemů před sekundární kontamina-
cí byla významně řešená problematika 
monitoringu funkčního stavu filtrač-
ních vložek s cílem vhodné koncepce 
jejich provozu a návrhu na četnost 
jejich výměny. Plný text této přílohy, 
pojatý jako informativní návrh, je 
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k dispozici v ucelenější publikaci [5] Návrh na monitoring funkčního 
stavu filtračních vložek větracích průduchů vodojemů (dostupné zde: 
bit.ly/3dZT6XA nebo přes QR kód.) 
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doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.
VŠCHT Praha

Jana.Ambrozova@vscht.cz

Sponzorovaný přístup k technickým 
normám

V nedávné době došlo k poměrně výrazné změně v přístupnosti tech-
nických norem koncovým uživatelům. Úpravou legislativy vznikla 
možnost tzv. sponzorovaného přístupu k plným zněním vybraných 
norem. Ačkoliv se v mnohých médiích objevily zprávy, že na základě 
upravené legislativy jsou vybrané technické normy zdarma, není 
tato informace zcela přesná. Poplatníkem poplatku za sponzorovaný 
přístup k ČSN jsou příslušná ministerstva nebo jiné ústřední správní 
úřady, do jejichž působnosti spadají právní předpisy, pro účely kterých 
je stanovena závaznost sponzorované ČSN. Sponzorované normy jsou 
tak zdarma pro koncové uživatele, platby za ně však provádí výše 
jmenované instituce.

Přístup k těmto normám je možný na stránkách sponzorpristup.
agentura-cas.cz. Podmínkou přístupu ke sponzorovaným normám je 
registrace vyplněním formuláře a ověřením pomocí e-mailové adresy. 
Portál sponzorovaných norem není přístupný ze zahraničních IP adres.

Otázka zpoplatnění nebo volné přístupnosti norem koncovému 
uživateli vyvolává mezi odbornou veřejností diskuse poměrně dlou-
hou dobu. Do nedávné doby byly normy přístupné online placeným 
přístupem přímo na webovém portálu Úřadu pro technickou norma-
lizaci, metrologii a státní zkušebnictví, nebo pak v tištěné podobě 
u specializovaných prodejců norem. Od 1. 1. 2018 došlo k organizač-
ním změnám Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví, který zajišťoval online přístup k ČSN. Na základě zákona 
č. 265/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzová-
ní shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Úřad 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zřídil 
Českou agenturu pro standardizaci, která od 1. 1. 2018 přebrala od 
ÚNMZ všechny činnosti související s tvorbou, vydáváním a distribucí 
technických norem.

V dřívějších dobách přístupnost technických norem upravoval 
přímo ve Stavebním zákoně § 196 odst. 2 následujícím ustanovením: 
„Pokud tento zákon nebo jiný právní předpis vydaný k jeho provedení 
stanoví povinnost postupovat podle technické normy (ČSN, ČSN EN), 
musí být tato technická norma bezplatně veřejně přístupná“. Minister-
stvo pro místní rozvoj zveřejnilo na svém webovém portálu jedinou 
normu (ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací), s odkazem 
že povinnost postupovat dle této normy je stanoven §20 odst. 5 písm. 
a) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území. Od 1. 1. 2015 navíc došlo k výraznému zdražení přístupu 
k normám. Ministerstvo financí ČR tehdy vzneslo požadavek na 
zvýšení příjmů z prodeje norem (jako důvod bylo uvedeno udržení 
prezentovaného schodku státního rozpočtu). Následně došlo k úpra-

vám cenové vyhlášky, které prakticky zdvojnásobily ceny přístupů 
k elektronickým formám norem. V roce 2015 došlo k události, která 
znamenala dočasný obrat v systému placených přístupů k technickým 
normám. V soudním sporu tehdy uspěl člen České pirátské strany 
Jakub Michálek se žalobou na Český úřad pro technickou normalizaci, 
který mu normy odmítal poskytnout. Soud navíc rozhodl, že normy 
mají být dle stavebního zákona bezplatně a veřejně přístupné. Tuto 
situaci ovšem brzy změnila ve prospěch zpoplatnění přístupu k tech-
nickým normám novela č. 91/2016 Sb., kterou se změnil zákon č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a která vstoupila 
v platnost 15. dubna 2016.

Součástí novely bylo také ustanovení, kterým se ve stavebním záko-
ně vypuštěním § 196 odst. 2 zrušila povinnost poskytovat veřejnosti 
bezplatně normy, na něž se tento zákon nebo jiný právní předpis vyda-
ný k jeho provedení odkazuje. Technické normy tak zůstaly přístupné 
pouze komerčně, byť byl tento stav mnoha odbornými organizacemi 
(včetně České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě) kritizován. K současnému stavu se situace změnila 1. 
ledna 2021, kdy vstoupila v platnost novela zákona o technických po-
žadavcích na výrobky, která mj. zavádí přístup veřejnosti k vybraným 
technickým normám formou tzv. sponzorovaného přístupu. 

Z pohledu technika účastnícího se projektové přípravy staveb se 
lze plně sloučit s názorem, že technické normy by neměly být před-
mětem komerčního podnikání a jejich přístupnost odborné veřejnosti 
by měla být co nejjednodušší. Na tomto místě je však nutno zmínit 
také pohled z druhé strany problematiky. Tím je financování tvorby 
a překladů norem, kdy prodej norem pomáhá financovat jejich tvorbu. 
Nutno také zmínit fakt, že technické normy nejsou obecně volně pří-
stupné ani v zahraničí. Odpověď na otázku zpoplatnění, (a s tím úzce 
související problematikou cenového nastavení přístupu k technickým 
normám) nebo zcela volného přístupu k technickým normám, tak 
není zcela jednoduchá a vyžaduje komplexní pohled na problematiku. 
Technická normalizace zahrnuje širokou škálu oblastí a problematik 
z různých oborů, stanovuje parametry na výrobky a zkušební metody, 
technická řešení různých celků, pomáhá chránit zdraví a bezpečnost 
pracovníků i veřejnosti v neposlední řadě dává pravidla pro ochranu 
životního prostředí. Technické normy jsou také důležitým nástrojem 

vzájemné kompatibility. Mimo vlastní 
tvorbu norem je pak důležitá i jejich 
bezproblémová přístupnost odborné 
veřejnosti, aby byla příslušná stan-
dardizace co možná nejjednodušeji 
přenášena do praxe. 

Ing. Marek Coufal, Ph.D.
OS Vodárenství

marek.coufal@centrum.cz

Vodárenský čtvrtek 18. března 
představil téma Biokoupaliště jako 
příklad možností řízení kvality 
povrchových vod
Naši hosté, Bohumil Šťastný, který se zabývá zejména balneotechni-
kou (ČVUT Praha), Blahoslav Maršálek, který se zaměřuje na přírodě 
blízké technologie čištění vod (BÚ AV ČR, v.v.i.), Petr Pumann (SZÚ) 
zabývající se hygienou koupacích vod a Michal Vránek z Asociace 
Biobazénů a jezírek odpovídali na otázky jako např.: Jaký je rozdíl 

mezi klasickým koupalištěm a biokoupalištěm? Jak fungují biolo-
gické čistící zóny koupališť? Lze tyto technologie využít i pro účely 
dočišťování odtoků malých ČOV a zdrojů znečištění a případně 
i předčištění na přítocích do nádrží? Jaké jsou hygienické aspekty 
přírodních koupališť a biokoupališť? Jaké jsou zkušenosti s koupa-
cími biotopy u nás?

Informace o novém trendu – koupací jezírka a koupací biotopy 
začala pronikat do povědomí odborné, ale i laické veřejnosti v České 
republice po roce 2000. Díky přírodní úpravě vody bez chemikálií se 
stávají tato koupaliště stále populárnější především pro návštěvníky. 
Vůbec první koupací biotop byl otevřen v roce 2007 v obci Kovalovice 
nedaleko Brna a stal se inspirací pro další obce i města. Dnes sledují 

http://vodovod.info.
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hygienici kvalitu vody ve více jak 25 biotopech. Ale vzniká i řada 
soukromých a hotelových jezírek s přírodními způsoby čištění vody.

Byl vysvětlen rozdíl mezi „klasickým“ bazénem a biokoupalištěm 
a kromě jejich výhod a nevýhod byly ukázány i finanční aspekty. 
Vzhledem k tomu, že lze očekávat zvyšování počtu veřej-
ných biokoupališť, jak vyplynulo z diskuse, bude nutná 
úprava legislativy, vymezení požadavků na konstrukci 
a vybavení, stejně tak požadavků na monitoring.

Prezentace také ukázaly, že technologie čistících zón 
jsou využitelné nejen pro koupaliště, ale i pro dočištění 
odtoků z malých ČOV (např. od zbytků farmak), anebo 
naopak předčištění přítoků do nádrží, jezer a rybníků. 
Tyto technologie se tedy mohou stát vhodným řešením 
pro řízení kvality povrchových vod. Nutné je ale jejich 

správné provozování. V tomto ohledu, jak se během semináře ukázalo, 
je nutné vzdělávání provozovatelů, ale i stavitelů koupacích jezírek 
a biokoupališť. Pro širší využití těchto technologií pro čištění a do-
čišťování v oblasti čistírenských a úpravárenských technologií bude 

nutná větší osvěta mezi odbornou veřejností.
Záznam z akce najdete na kanálu YouTube (https://

youtu.be/8NYqCzPi1gQ nebo pod QR kódem).

Za OS Vodárenství

Jiří Paul
Eliška Maršálková

Česká membránová platforma se 
představuje
Česká membránová platforma, z.s. (CZEMP) sdružuje odborníky 
a významné instituce zaměřené na výzkum, vývoj, inovace a aplikace 
membránových procesů v širokém spektru technologických a výrob-
ních odvětví. Byla založena v roce 2008 z iniciativy 
významného výrobce elektromembránových tech-
nologií světové úrovně, a to společnosti MEGA a.s. 
se sídlem ve Stráži pod Ralskem. Členy platformy 
je většina technických univerzit se zaměřením na 
chemické technologie, tj. VŠCHT Praha, Univerzita 
Pardubice, Technická univerzita Liberec, Západo-
česká univerzita Plzeň, Univerzita Tomáše Bati ve 
Zlíně, VŠB – Technická univerzita Ostrava. Členy 
jsou i instituce Akademie věd – Ústav makromolekulární chemie 
AV ČR v.v.i. a Ústav chemických procesů AV ČR v.v.i. Přidruženým 
členem je VUT Brno. 

Hlavní činností platformy je propagace a popularizace membráno-
vých procesů, vzdělávání laické i odborné veřejnosti, vydávání odbor-
ných publikací a studií. Důležitou činností je organizace seminářů, 
workshopů a národních i mezinárodních konferencí. Významná je 
spolupráce se subjekty využívajícími membránové procesy ve výzku-
mu, vývoji a konkrétních aplikacích s důrazem na inovace, transfer 
technologií a spolupráci mezi průmyslovou a akademickou sférou 
v České republice i v zahraničí.

V rámci projektů realizovaných CZEMP vznikly odborné publikace, 
které jsou určeny pro vzdělávání vysokoškolských studentů. Příkla-
dem jsou kniha Membránové procesy (ISBN 978-80-7080-808-5) nebo 
monografie Elektromembránové procesy (ISBN 978-80-7080-865-8). 
Pro středoškoláky je určena publikace Základní membránové procesy 
(ISBN 978-80-906831-5-0, 978-80-7592-023-2). 

Propagaci membránových technologií organizuje CZEMP formou 
národních a mezinárodních konferencí. Mezinárodní konference 
MELPRO – Membránové a elektromembránové procesy – je pořádána 
ve dvouletých cyklech od roku 2012. Poslední ročník této konference 

proběhl on-line formou na podzim roku 2020. Národní konference 
MEMPUR – Membrány pro udržitelný rozvoj – se pořádá od roku 2017 
také ve dvouletých cyklech. Její další ročník proběhne na Univerzitě 
Pardubice ve dnech 6. -7. září 2021 (www.mempur.cz). CZEMP je čle-
nem Evropské membránové společnosti EMS a pro tuto společnost po-
řádala Letní membránovou školu v roce 2015 ve Stráži pod Ralskem. 

Mezi další významné aktivity CZEMP patří i pořádání workshopu 
MEMPROPO – Membránové procesy pro potra-
vinářství. Letošní ročník se uskuteční v UTB dne 
14. 10. 2021. Program workshopu bude rozšířen 
o čištění odpadních vod z potravinářských procesů 
a recyklaci vody. 

V současnosti CZEMP pracuje na projektu 
MEM4LIFE (Membrány pro život) – reg. č. 
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_105/0018786. Zásadní 
aplikační možnosti jsou v oblastech úspory spo-

třeby vody v průmyslu recyklací, modernizací čistíren a dalších 
aplikací těchto technologií v potravinářství. Jedním z cílů projektu 
je zpracování cestovní mapy – vize, kde lze membránové technologie 
při řešení problémů s nedostatkem vody (ve výrobě) využít, jak se 
v jednotlivých odvětvích mohou implementovat a jaký bude jejich 
očekávaný přínos. 

Ing. Jan Bartoň, CSc.
projektový manažer CZEMP

jan.barton@czemp.cz

Ukázka ze dvou prezentací, ze které je vidět, jak se  řečníci vhodně v tématu doplňovali

Info:
Česká membránová platforma, z.s.

Mánesova 1580/17, 470 01 Česká Lípa
724 959 544, conference@czemp.cz

https://youtu.be/8NYqCzPi1gQ
https://youtu.be/8NYqCzPi1gQ
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Od tabule k monitoru a snad i zpátky. 
Aneb distanční výuka na vysokých 
školách
Byl loňský březen, necelá půlka semestru krátce před polednem, měl 
jsem přednášku vodárenství jako obvykle. Najednou v půlce přednáš-
ky šum jako v úle. Nechápal jsem, co se děje, studenti byli neklidní, 
něco si pořád šeptali, žádné obvyklé finty vedoucí ke zvýšení pozor-
nosti nezabíraly. O hodinu později jsem pochopil. Byl vydán mimo 
jiné zákaz osobní přítomnosti studentů na studiu na vysoké škole. 

Ačkoliv se k tomuto a jiným opatřením schylovalo, nikdo z nás (vy-
učujících ani studentů) na to nebyl připraven. Co teď s výukou, ptali 
jsme se. Opatření jsme brali jako dočasné přerušení výuky, tedy tak 
asi na 14 dní. Ten semestr už jsme se k tabulím nevrátili. Za pochodu 
jsme zjišťovali, jaké všechny aplikace pro distanční on-line výuku 
existují, a docházelo nám, že je budeme muset začít rychle používat. 
Mezitím jsme se všichni naučili ovládat ony aplikace pro on-line 
výuku, objevili jsme slova jako teamsy, jitsy, meets, formsy, chat, …

Přišlo zkouškové a s ním i částečné zklidnění situace, takže bylo 
možné zkoušet v učebnách alespoň písemně, při zachování omeze-
ného počtu zkoušených studentů a omezení kontaktu s vyučujícím. 
Státní zkoušky v květnu proběhly víceméně normálně, jen jsme nafa-
sovali ty legrační štíty a museli jsme dodržovat hygienická opatření. 

Jak se blížil začátek dalšího, zimního semestru, situace se zhoršo-
vala a my jsme se s kolegy vsázeli, jestli semestr začne normálně, či 
nikoliv. Začal normálně. Ale jen na dva dny a pak jsme se opět vrátili 
k monitorům, webkamerám a dalším digitálním vymoženostem.

Tento stav už trvá přes rok a jak by řekl klasik, na všechno se dá 
zvyknout. Co nám tedy distanční výuka na vysokých školách přinesla 
a naopak vzala? Za sebe a své nejbližší kolegy musím konstatovat, že co 
se týče obsahu a rozsahu výuky, je stejná jako za běžného stavu. Co nás 
tíží, je ten sociální aspekt. Představte si, že víc jak hodinu a půl sedíte 
u monitoru, snažíte se co nejlépe vysvětlit danou problematiku, v klí-
čových momentech přitáhnout pozornost, ale… Nevidíte před sebou 

publikum, svoje studenty. Na monitoru počítače pouze vězí mřížka iko-
nek se jmény, pouze občas je někdo ze studentů ochoten zapnout obraz 
kamery. Už nesčetněkrát jsem si u tohoto způsobu výuky říkal: „Slyší 
mě? Poslouchají? Rozuměli tomu?“ To je ten rozdíl oproti prezenční 
výuce v učebně. V učebně vždy probíhá nějaká neverbální (ale samo-
zřejmě i jiná) komunikace mezi studenty a vyučujícím, z které může 
vyučující vyčíst, zda je výklad vnímán, je třeba získat další pozornost, 
či je potřeba se u něčeho déle zastavit. A pak je tu ta tabule. Nikdy jsem 
si nemyslel, že mi bude tak chybět. Jsou totiž situace, kdy potřebujete 
spontánně něco dovysvětlit či reagovat na dotaz a jak je známo, technik 
se nejlépe vyjádří kresbou náčrtku, schématu. Pak tabule je ideálním 
prostředkem pro tyto situace, nikoliv už monitor a myš. 

V případě závěrečných prací (bakalářek a diplomek) se ukázalo, 
že konzultace online formou, kdy obě strany vysílají obraz i zvuk, 
je dobře zvládnutelná a dostatečně efektivní. Jisté těžkosti nastaly 
v souvislosti s řešením bakalářských a diplomových prací, co se týče 
naplánovaných úkolů v terénu. Skrz přísná epidemická opatření často 
nebylo možné navštívil daný objekt v souladu s původním plánem. 
Zde musel nejeden vedoucí diplomky improvizovat tak, aby bylo 
naplněno zadání dané práce. 

Musím ale podotknout, že i v tomto složitém období vznikají di-
plomové práce vysoké kvality. Například jeden z mých diplomantů, 
původem z Ukrajiny, řešil rekonstrukci části vodovodního přivaděče 
Dnipro–Mykolajiv provedeného z ocelového potrubí DN 1400, a to 
s obrovským zápalem pro věc, kdy přes všechny „kovidové“ překážky 
absolvoval cestu z Brna na Ukrajinu a zpět, aby si opatřil všechny 
potřebné podklady. Každý takový student dodává chuť a dávku energie 
svému vyučujícímu do další práce. 

Osobně už se těším, až zase začneme učit normálně. Jen doufám, 
že při prvním příchodu do učebny místo pozdravu neplácnu: „A sly-
šíme se?“

Tomáš Kučera
VUT v Brně, Fakulta stavební

tomas.kucera@vut.cz

Listy CzWA – pravidelná součást časopisu Vodní hospodářství 
– jsou určeny pro výměnu informací v oblastech působnosti CzWA
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CENIA představila dva projekty

ENVIROMETR
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, jakožto hlavní 
datová a informační základna resortu životního prostředí, si klade 
za cíl zvyšovat informovanost a povědomí široké odborné i laické 
veřejnosti v řadě oblastí životního prostředí. Dnes tolik diskutovaná 
změna klimatu a s ní související hrozby pro životní prostředí je pro 
řadu občanů těžko uchopitelná a představitelná, stejně jako její příči-
ny. Stejně tak i další, leckdy i drobné, lidské činnosti, jejichž vliv na 
životní prostředí si ani neuvědomujeme, vytvářejí na přírodu a ekosys-
témy v součtu značný vliv. Proto jsme vyvinuli ENVIROMETR – nový 
nástroj, který napomáhá uvědomit si souvislosti mezi lidskou činností 
a jejím vlivem na jednotlivé složky životního prostředí. 

Každou hodinu, minutu a vteřinu vytváříme kontinuální tlak 
na životní prostředí a ekosystémové služby, na kterých je naše 
společnost existenčně závislá. Jak tento tlak vypadá v čase, simu-
luje na vybraných ukazatelích životního prostředí v ČR Envirometr 
https://issar.cenia.cz/envirometr/, který vyvinula CENIA.

Účelem Envirometru je zvýšit povědomí o zátěži životního prostře-
dí. Roční datové úhrny představují pro běžného uživatele těžko před-
stavitelná množství. Většina lidí, odborníky nevyjímaje, má problém 
představit si třeba milion tun. Naopak informace, že za krátkou dobu 
od načtení stránky se vyprodukovalo pět tatrovek emisí a byla zabrána 
zemědělská půda velikosti dětského hřiště, už poskytuje perspektivu, 
kterou z ročních úhrnů nelze získat.

Envirometr vychází z reálných dat, která jsou sbírána jednak CE-
NIA, českou informační agenturou životního prostředí, ale i dalšími 

institucemi, např. Českým statistickým úřadem, státní správou, Čes-
kým hydrometeorologickým ústavem atd. Všechna data jsou dostupná 
v Informačním systému statistiky a reportingu životního prostředí 
ISSaR a jsou řádně opatřena zdrojem. Pro potřeby Envirometru jsou 
roční data pro daný fenomén přepočtena na vteřinový krok a následně 
na nativní jednotky.

Cílem Envirometru primárně není poskytovat data, ale nabídnout 
perspektivu, kterou data na hlavním datovém portálu ISSaR neumož-
ňují. Pro prezentaci na Envirometru byly proto vybrány ukazatele, 
které jsou nejen důležité, ale zároveň mají lidsky uchopitelný vteři-
nový rozměr.

Mapová aplikace
CENIA spustila novou mapovou aplikaci Rastrová data 
https://map.dpz.cenia.cz/ určenou pro analýzy obrazových dat. 
Obsahuje historickou ortofotomapu, současnou ortofotomapu, mapy 
II. a III. vojenského mapování, topografickou mapu, družicovou mapu 
a zobrazuje i katastrální mapy s možností libovolných kombinací 
prolínání všech vrstev. Mapová aplikace byla vyvinuta Laboratoří 
dálkového průzkumu CENIA a je určena pro nejširší veřejnost, nabízí 
přehledné uživatelské rozhraní vytvářené s cílem intuitivního a jed-
noduchého ovládání všech funkcionalit.

Aplikace svým zaměřením navazuje na dřívější web Kontaminova-
ná místa, nabízí však nové funkcionality, je založena na aktuálních 
technologiích a představuje moderní, minimalistický design. Aplikace 
je optimalizovaná pro použití na počítačích, tabletech i na mobilních 
telefonech, což umožňuje její využití i v terénu. Díky podpoře GPS 
a zobrazení aktuální polohy na mapě budete i v přírodě, s mobilním 
přístrojem v ruce, přesně vědět, kde se nacházíte. Pro vyhledání 
požadované adresy nebo lokality slouží vyhledávací políčko s na-
šeptávačem.

Kromě názvů obcí, katastrálních území, adres a místních názvů je 
možné vyhledávat např. i názvy horských vrcholů, významné objekty, 
známé stavby, sídla úřadů, provozovny podnikatelských subjektů 
a mnohé další.

Věříme, že aplikace bude využívána nejen zájemci o přírodu 
a historii, ale i mnoha dalšími uživateli se zájmem o krajinu kolem 
nás a její historický vývoj, např. v environmentálním vzdělávání 
a volnočasových aktivitách. Sledovat je možné např. vývoj zalesnění, 
lokality pohraničního opevnění, polohu zrušených železničních tratí, 
budovy v zaniklých obcích v pohraničí, vývoj povrchových lomů 
a dolů, postup výstavby infrastrukturních staveb apod. Další využití 
záleží pouze na fantazii uživatele.

Mgr. Helena Benešová
Komunikace

helena.benesova@cenia.cz

https://issar.cenia.cz/envirometr/
https://issar.cenia.cz/
https://issar.cenia.cz/
https://map.dpz.cenia.cz/


JV PROJEKT VH s.r.o. 
projektová a inženýrská firma, autorizované 
služby v oboru vodohospodářských staveb  
a krajinného inženýrství v urbanizovaném území 

 

 

 

 

 

 
 

Ve firmě JV PROJEKT VH s.r.o. se:  

… projektují, projednávají a autorsky 
dozorují stavby kanalizací, vodovodů, 
zdravotně technických instalací (ZTI), 
systémů hospodaření s dešťovou vodou 
(HDV) 

… tvoří plány, koncepce, standardy, 
metodiky pro aplikaci modrozelené 
infrastruktury (MZI) pro města i stát 

… vymýšlí unikátní technická řešení, ale  
i přírodě blízká opatření – kvalitní, 
účinná, rentabilní, perspektivní návrhy, 
která stojí na vodě, resp. na její ochraně  

… velmi soustředí na adaptaci 
urbanizovaných území na změnu klimatu 
prostřednictvím MZI a přináší spolupráci 
s MŽP, MPO, SFŽP, MHMP, MMB, 
MMOL, IPR, KAM, MAPPA atd. 

… snaží šířit povědomost o potřebě MZI 
ve městech, a tak o tom píší články, 
přednáší na konferencích, univerzitách, 
učí a školí na seminářích 

… zabývají výzkumem a modelují, testují, 
zkoumají a hledají materiály, nástroje  
a postupy, které povedou k dostatku 
zdravé vody, která bude nadosah 

 
… máme spoustu nápadů a nechceme, aby 
skončily v koši, nebo šuplíku.  

 

 

 

 

 

 
 

JV PROJEKT VH s.r.o. 
Kosmákova 1050/49,  

615 00 Brno 
www.jvprojektvh.cz 

 
Obsahem práce JV PROJEKT VH s.r.o. 
jsou: 

• Kanalizace a vodovody pro veřejnou 
potřebu, ZTI v nemovitostech 

• Decentrální způsoby odvodnění 
integrované do systémů MZI pro 
nemovitosti, areály i města 

• Plány adaptace měst na změnu klimatu 
prostřednictvím MZI: 
o koncepce HDV s vazbou na 

generely odvodnění 
o pravidla pro koordinaci MZI 

s ostatními obory ve stavebnictví – 
stavební standardy pro MZI 

o pravidla pro aplikaci MZI do 
územního plánování měst s indexy 
MZI 

o dokumentace odvodnění staveb  
a areálů s využitím dotací ze SFŽP 

toto je náš  
symbol MZI  

symbol naděje  
na zdravá a 
bezpečná města 

symbol cesty 
k MZI 

 

JV PROJEKT VH s.r.o. pravidelně přispívá řadě 
charitativních a vzdělávacích nadací. 

PRŮMYSLOVÁ & KOMUNÁLNÍ FILTRACE VODY

www.aquaglobal.cz

INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ 
FILTRACE A ÚPRAVY VODY

ŠPIČKOVÁ IZRAELSKÁ FILTRAČNÍ ZAŘÍZENÍ A TECHNOLOGIE 
PRO FILTRACI, ÚPRAVU A DOČIŠTĚNÍ PITNÉ, 
TECHNOLOGICKÉ A ODPADNÍ VODY.
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