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Vítám vás do nového roku

Všichni jsme asi dostávali mnohá přání, většinu elektronických. 
I u mě tomu tak bylo. Za všechny děkuji a děkuji dvakrát za těch 
několik, které jsem dostal poštou. Já jsem stará „konzerva“ a na 
novoty si těžko zvykám… Péefka povětšinou byla neutrální, mnohá 
vtipná, většina optimistických, nadějeplných. Jedno ve mně vybudilo 
takovej ten hořkej úsměv: „Přeji Vám, aby nastupující rok nebyl o moc 
horší, než očekáváte“. Já jsem spíše pesimista, skeptik a pak se mohu 
jen nechat příjemně překvapit. Tak snad se ono přání nenaplní… 
Ostatně i před rokem touto dobou jsem měl obavy a honily se mi 
hlavou všelijaké myšlenky. Nakonec rok skončil nad očekávání dobře 
ekonomicky a snad i (a to je smysl vydávání Vodního hospodářství) 
obsahově. Za to děkuji PT (abecedně) autorům, čtenářům, 
inzerentům, redakční radě, všem spolupracovníkům od sazby přes 
tisk a distribuci a ovšemže i administrativu. 

Co se změnilo s Novým rokem? Ovšemže jsme zdvihli ceny, 
snad na nás za to nezanevřete, ale opravdu jsme s nimi nehýbali 
snad deset let. Oceňuji, že se zvětšuje počet ohlasů na články, 
nejen k těm recenzovaným. Rozhodli jsme se proto vypustit boxy 
za recenzovanými články informujícími, že k článkům je možné se 
vyjadřovat, jelikož by musely být i u těch ostatních. Nyní budeme 
připomínat možnost diskuse jedním sdělením pod obsahem 
a v tiráži. Mě opravdu dělají radost ohlasy na články. Značí to, že 
časopis je čten a že jsou otiskovány názory hodné diskuse, s kterými 
někdo nadšeně souhlasí a jiný třeba i zásadně nesouhlasí. Mrzí mě, 
že dosti často někdo mi sdělí i pochvalný i kritický názor, ale nechce, 
aby byl otištěn. Je to škoda, já bych opravdu otiskl oba příspěvky. 
Občanem se člověk stává, má-li názor a je ochoten jít s kůži na trh, 
přicházet s myšlenkami, které často nejsou mnohým příjemné. Stejně 
tak by tomu mělo být i v našem oboru. Hodně o tom diskutujeme 
s kolegy. Jistě to přispěje k tomu, že i nadále budeme dávat prostor 
většinovým i menšinovým názorům.

O to nemám obavy. Nastupující rok ve mně vzbuzuje spíše obavy 
vyplývající z toho, jak o desítky procent se vše zdražilo, přesto však 
doufám, že i tuto ekonomickou disturbanci Vodní hospodářství 
překoná. Stejně jako obor vodní hospodářství překonává disturbance 
v podobě povodní a sucha a i těch právních, ekonomických aspektů 
oboru. Snad tomu napomůže i nová vláda.

Ač u některých jejích záměrů pochybuji… Pokud je myšlena 
ústavní ochrana vody vážně, jak se postaví vláda k Turowu? Lze 
předpokládat, že budou ne ohroženy, ale dokonce když ne zničeny, 
tak aspoň výrazně omezeny podzemní vody na české straně lokality. 
Tam by měla platit ta případná ústavní ochrana vody tak, že přes 
to vlak nejede. Zatím to ve mně vzbuzuje spíše rozpaky. Poté, co 
se několikanásobně zvětšila cena energií bez žádné (asi je to tak 
správně) intervence státu, jsem si s trpkým pousmáním vzpomněl na 
„sociálně únosnou cenu vody“. Proč se tento konstrukt dělal? Vždyť 
energie je v tomto ohledu podle mě na stejno, ne-li v tomto zimním 
období ještě důležitější pro člověka než voda?!

Distributoři energie začali krachovat (tomu tak snad u vody 
nebude), kouzlem nechtěného bylo i to, že zkrachoval distributor 
dodávající energii do nemovitostí, kde sídlí regulátor trhu energie 
– Energetický regulační úřad. Když se Úřadu ptali, proč si vybrali 
neznámého dodavatele bez historie, tak mluvčí odvětil, že to bylo 
proto, že při výběrových řízeních rozhodují jen objektivní kritéria 
a tím nejvyšším kritériem je nejnižší cena, a ona firma nabídla 
cenu nejnižší. Stát by se měl snad naučit, že není tak bohatý, 
aby si mohl dovolit kupovat levné věci. Prý v některých zemích 
s vyšší rozhodovací kulturou platí to, že při výběrových řízeních se 
automaticky vyřazují nabídky s nejnižší a i nejvyšší cenou. Možná 
by to mohlo být inspirativní. 

Na druhou stranu i ze svého okolí vidím, jak některé stavby jsou 
předražené. Ale to už je jiná písnička.

Ing. Václav Stránský
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Ekotoxikologické aspekty 
přítomnosti mikroplastů  
ve sladkovodním prostředí
Marie Válová, Lenka Wimmerová

Abstrakt
Výskyt mikroplastů ve sladkovodním prostředí a jejich přestup 
do vodních organismů, ať do drobných korýšů či větších ryb, je 
známou skutečností a v současné době již bohužel potvrzenou 
realitou. V rámci experimentálních prací byla ověřována akutní 
a chronická toxicita komerčních částic mikroplastových FMB 
(Fluorescent Polymer Microspheres) a PES (polyesterových) vlá-
ken připravených definovanými pracími cykly trička z umělých 
vláken. Ekotoxicita byla testována na vybraných druzích vodních 
organismů: Daphnia magna, D. pulex a Thamnocephalus platyu-
rus. Hodnocení toxicity bylo prováděno podle příslušných norem 
a současně bylo doplněno o snímkování organismů pod UV zdro-
jem s cílem ověřit pozření mikroplastů organismy. Bylo potvrzeno, 
že všechny druhy vodních organismů použitých pro testování, 
mikroplasty, zejména FMB částice, konzumují ve velkém množství 
bez okamžitého dopadu ve formě jejich smrti či imobilizace. Sou-
časně bylo ověřeno, že většinu částic jsou schopny organismy po 
24 h vyloučit z těla ven. V případě chronické expozice mikroplasty, 
které byly vystaveny oba druhy realizované u obou druhů dafnií, 
také nebyl pozorován významný dopad jejich přítomnosti, naopak, 
dafnie byly životaschopné a rozmnožovaly se i ve vzorcích vody 
obsahující mikroplasty.

Klíčová slova
mikroplasty – voda – sladkovodní – toxicita – Daphnia magna – Da-
phnia pulex – Thamnocephalus platyurus

1. Úvod
Během posledních několika desetiletí se kontaminace vodního pro-
středí plasty stala hlavním objektem znepokojení mezi vědci, politiky 
a veřejností. Podle dostupných informací světová produkce plastů 
překonala v roce 2019 hranici 368 milionů tun [1]. Na plastový od-
pad působí degradační procesy (např. sluneční záření, mechanické 
síly, mikroorganismy), které se podílí na jejich rozkladu, což vede 
ke fragmentaci těchto materiálů na mikroplasty. Pohyb a dostupnost 
mikroplastů v životním prostředí jsou také ovlivněny jejich chemic-
kými a fyzikálními vlastnostmi, jako jsou např. druh plastu, velikost 
a tvar [2]. 

Mikroplasty nemusí nutně vznikat degradací. V minulosti bylo vel-
ké množství těchto materiálů produkováno záměrně, např. v kosme-
tickém průmyslu [3]. V této souvislosti se předpokládá určité zlepšení 
stavu, protože Evropská chemická agentura (ECHA) připravila rozsáh-
lé omezení, které by mělo snížit emise mikroplastů o více než 90 % 
a mělo by zabránit uvolnění dalších 500 tis. tun mikroplastů během 
20 let. Optimistická je určitě varianta, která uvádí, že k plánované-
mu omezení by mělo dojít v průběhu roku 2022, pokud to bude člen-
skými zeměmi schváleno [4, 5]. I přes připravované omezení produkce 
mikroplastů je třeba vzít v úvahu, že obrovské množství mikroplastů 
bylo již do životního prostředí uvolněno a je nutné jejich přítomnost 
a následně možné dopady pečlivě sledovat. Vědecké studie zaměřené 
na hodnocení sladkovodního nebo mořského prostředí jsou jednou 
ze základních možností, jak obecně studovat mechanismy působení 
mikroplastů na definované populace organismů.

2. Toxický účinek mikroplastů ve vodním prostředí
Problematika toxicity mikroplastových částic ve vodním prostředí byla 
v obecné rovině autory diskutována již ve Vodním hospodářství v roce 
2020 [6]. V tomto příspěvku bylo konstatováno, že toxicita mikroplas-
tových částic úzce souvisí s výskytem možných mikropolutantů na 
jejich povrchu. Dále bylo konstatováno, že případná míra adsorpce 
polutantů souvisí s povrchovou aktivitou mikroplastů, která se mění 
nejen v závislosti na jejich stáří a vlastnostech okolního prostředí, ale 
také polaritě a lipofilitě sorbovaných polutantů.

Většina dostupné literatury v této souvislosti udává, že čisté mikro-
plastové částice (tj. částice bez nasorbované kontaminace) o rozměrech 
> 10 µm žádné akutní toxické účinky vůči vodním organismům ne-
vykazují ani po jejich prokazatelném pozření. Zajímavá je například 
studie Jemec Kokalj a kol. z roku 2018 [7], která využívala pro testování 
ekotoxicity sladkovodní organismus Daphnia magna a mořský orga-
nismus Artemia franciscana. Pozitivem této studie je také skutečnost, 
že pro testy byly využity reálně se vyskytující mikroplasty, které byly 
získány ze dvou čisticích prostředků na obličej, plastového sáčku 
a polyethylenové (PE) fleecové tkaniny, přičemž průměrná velikost 
studovaných částic se pohybovala mezi 20 až 250 µm. V rámci experi-
mentů byly mikroplastové částice prokazatelně nalezeny uvnitř obou 
organismů při všech expozicích, avšak pouze u dafnií byla zjištěna 
jasná exponenciální korelace mezi absorpcí mikročástic a jejich veli-
kostí. Dafnie preferovaly mikročástice o velikosti > 100 µm. V rámci 
této studie rovněž nebyly zjištěny žádné akutní toxické účinky na oba 
organismy, nicméně v případě A. franciscana byl částečně ovlivněn 
jeho růst [7]. Oba tyto závěry (nulová akutní toxicita a preference 
malých částic dafniemi) byly potvrzeny autory tohoto článku v rámci 
prvotní screeningové studie publikované v r. 2020 [6]. Tyto závěry 
vedly současně k nasměrování dalšího výzkumu v této oblasti, který 
je prezentován v rámci tohoto příspěvku. 

3. Metodika

3.1 Použité materiály a chemikálie

Pro experimenty byly využity jak komerčně dodávané, tak připrave-
né mikroplasty (obr. 1). Jako zástupci primárních mikroplastů byly 
použity částice směsného polymeru kulovitého tvaru již obarveného 
fluorescenčním barvivem, prodávaného pod komerčním názvem 
FMB – Blue Fluorescent Polymer Microspheres (1,3 g/cc – 1–5 µm).  
Tyto částice byly zakoupeny u firmy COSPHERIC LLC (USA). Jako 
sekundární mikroplast byla použita polyesterová (PES) vlákna, s max. 
délkou 5 mm, která byla připravena následujícím postupem [8]: 
1) 100 % PES tričko bylo automaticky vypráno v pěti stejných cyk-

lech při teplotě 30 °C a 400 ot./min po dobu 37 minut, bez použití 
pracího prášku, 

2) uvolněná PES vlákna byla přefiltrována na bavlněnou látku a ná-
sledně promyta ultračistou vodou, 

3) takto získaný vzorek byl vysušen při 45 °C v sušárně s automatickou 
regulací teploty po dobu 12–24 h, 

4) na závěr byl vzorek obarven roztokem fluorescenčního barviva Nile 
Red (koncentrace 0,01 mg barviva v 1 ml ethanolu) a opakovaně 
vysušen při 45 °C v laboratorní sušárně ED 115 (Binder, Německo). 
Pro vlastní testování ekotoxicity byla vybrána PES vlákna (nejmen-

ších rozměrů), která byla před testováním opakovaně propláchnuta 
ultračistou vodou za účelem ověření stability obarvení vláken. Mik-
ročástice FMB nebyly upravovány.

Použité fluorescenční barvivo Nile Red (CAS: 7385-67-3, pro 
mikroskopii) bylo pořízeno u firmy Sigma-Aldrich Chemie (Němec-
ko); ethanol (CAS: 200-578-6, > 90 hm. %) byl zakoupen u firmy 
Severochema (ČR). Pro oživení testovaných organismů byl použí-
ván standardizovaný roztok SFW (Standard Freshwater) od firmy 
MicroBioTest (Belgie), který obsahuje čtyři typy solí v následujících 
koncentracích: hydrogenuhličitan sodný (NaHCO3) 64,75 mg/l, 
dihydrát chloridu vápenatého (CaCl2.2H2O) 294 mg/l, heptahydrát 
síranu hořečnatého (MgSO4.7H2O) 123,25 mg/l a chlorid draselný 
(KCl) 5,75 mg/l. 

Vlastní testy ekotoxicity byly prováděny v přírodní vodě odebrané 
ručně do skleněné nádoby se zábrusem z demonstrační vodní nádrže 
Fakulty životního prostředí, ČZU v Praze. Odebraná voda byla násled-

Obr. 1. Použité mikroplasty – komerční FMB částice (vlevo) a při-
pravená PES vlákna (vpravo)
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ně přefiltrována v digestoři Q-Cell 2 s nuceným odsáváním přes HEPA 
filtry (MERCI, Česká republika) za použití celoskleněného filtračního 
zařízení Sartorius (Sartorius AG, Německo) pomocí membránové 
vývěvy Laboport N 86 KT.18 (KNF Neuberger SAS, Francie). Filtrace 
probíhala přes skleněný filtr Whatman GF/B 47 mm (WhatmanTM, 
Velká Británie). U přefiltrované vody byla měřena hodnota pH, tep-
lota a koncentrace kyslíku přístrojem WTW Multi 3420 IDS (WTW, 
Německo). Naměřené průměrné hodnoty činily: pH 8, teplota 22 °C 
a obsah kyslíku 8,7 mg/l.

3.2 Použité organismy
Testy byly prováděny na živočiších druhu Daphnia magna (Straus, 
1820), Daphnia pulex (Leydig, 1860) a Thamnocephalus platyurus 
(Packard, 1877) (obr. 2). Druhy D. magna a T. platyurus byly zakoupe-
ny u firmy MicroBioTest (Belgie); druh D. pulex byl zakoupen u firmy 
Petra-Aqua (ČR). Efipia D. magna byla oživena v Petriho miskách 
s 15 ml SFW. Líhnutí jedinců probíhalo v uzavřených miskách po 
dobu 72 h při teplotě 22 ± 1 °C za stálého svícení na podsvícené 
pracovní desce Artograph LightPad 930 LX (MicroBioTest, Belgie). 
Jedinci D. pulex byly získány z komerčně prodávaného živého kr-
miva pro dravé druhy akvarijních rybiček. Pro laboratorní testy byli 
ručně vybráni pouze mladí viditelně neoplození jedinci. Rehydratace 
cyst T. platyurus byla provedena ve skleněných zkumavkách s 1 ml 
SFW při 30minutovém protřepávání. Následně byly cysty přendány 
do Petriho misek s 10 ml SFW pro líhnutí. V uzavřených Petriho 
miskách probíhalo líhnutí jedinců po dobu 20 h při teplotě 22 ± 1 °C 
na podsvícené pracovní desce. 

V rámci chronických testů toxicity byly dafnie přikrmovány 20 ml 
směsi zelených řas Desmodesmus subspicatus (CCALA 688) a Pa-
rachlorella kesslerii (CCALA 253) získaných ze Sbírky autotrofních 
organismů Botanického ústavu v Třeboni.

3.3 Metodika testů
Při testování ekotoxicity bylo postupováno podle ČSN EN ISO 6341 [9] 
a ČSN ISO 14380 [10] s drobnými modifikacemi uvedenými v tomto 
článku. U obou druhů dafnií (D. magna a D. pulex) byl sledován jak 
akutní, tak dlouhodobý chronický účinek na růst populací. U druhu 
T. platyurus byla, s ohledem na jejich životnost, hodnocena pouze 
akutní toxicita. Akutní toxicita byla ve všech případech hodnocena 
po 24 a 48 h od expozice mikroplastů; chronická toxicita byla u dafnií 
sledována po dobu 21 dnů.

Všichni vodní korýši byli vystaveni expozici obou druhů mikroplas-
tových částic a vláken výše uvedených; expozice byla individuální, ne 
směsná. Dávkování mikroplastů bylo realizováno objemově, nikoliv 
hmotnostně. 

V průběhu testů byly oba druhy dafnií umístěny ve skleněných 
kádinkách a T. platyurus ve zkumavce s teflonovým víčkem. Víčko 
bylo z vnitřní strany obaleno hliníkovou fólií, aby bylo zabráněno 
nežádoucí expozici teflonu; rovněž tak kádinky byly zakryty hliní-
kovou fólií, aby bylo zabráněno kontaminaci mikroplasty z vnějšího 
prostředí. Kádinky obsahovaly 300 ml a zkumavky 30 ml přírodní 
vody. V takto připravených kádinkách/zkumavkách bylo vždy 30/15 
jedinců a reprezentativní množství daného mikroplastu (cca 3 µl 

dafnie a 1,5 µl T. platyurus). 
Po celou dobu testu byly všechny vzorky (jak s mikroplasty, tak 

kontrolní) inkubovány při teplotě 20 ± 2 °C na prosvětlovacích 
deskách s celodenní periodou svícení. Organismy byly sledovány 
vizuálně každých 24 h. V intervalu 1–2 dny pak byli vybraní jedinci 
pozorováni pod UV kamerou nebo optickým mikroskopem s externím 
UV zdrojem.

Vzorky s D. magna a D. pulex byly po 48 h, po vyhodnocení akut-
ního testu, dokrmeny směsí řas a následně byly přikrmovány stejnou 
směsí každých 7 dní po celou dobu trvání chronického testu. Vizuální 
hodnocení probíhalo stejně jako v případě akutního testu.

Pro všechny organismy byly připraveny kontrolní vzorky, do kte-
rých nebyly přidány mikroplastové částice. Se vzorky bylo zacházeno 
identicky jako se vzorky s mikroplasty.

3.4 Obrazová analýza
Pro zhodnocení výsledků bylo podstatné ověření přítomnosti mikro-
plastů v trávicí soustavě jedinců. Samotné mikroplasty byly již z vý-
roby nebo při jejich přípravě pro tuto studii obarveny fluorescenčním 
barvivem. Proto bylo možné je pozorovat za pomoci UV záření. Zob-
razení s pomocí UV kamery Dino-Lite AM4113FVT2 s vlnovou délkou 
záření 375 nm (Dino-Lite, Nizozemí) umožňovalo ověřit přítomnost 

mikroplastů v živých jedincích, avšak pouze s menším zvětšením 
(10–30×), přičemž byl současně pozorován rušivý vliv UV osvětlení. 
Mikroskopováním pod optickým mikroskopem MBL 2000-T Trinokular 
(A. Krüss Optronic, Německo) bylo možné dosáhnout většího zvětšení 
(40–100×). Použití Bürkerovy komůrky (Marienfeld, Německo) a exter-
ního UV zdroje záření délky 395 nm (Vorel, Česká republika), umožnilo 
sledovat živé jedince bez poškození a možnosti jejich vrácení do experi-
mentu. Pro získání detailního snímku byly po ukončení testů vytvořeny 
a nafoceny trvalé preparáty vybraných jedinců. V obou případech bylo 
k focení použito video okuláru VOPC93 USB 2.0 s rozlišením 3 MPx 
(A. Krüss Optronic, Německo). Pro zpracování dat byl použit Tablet PC 
Acer Iconia Tab W700 (Acer, USA) se softwarem Vimicro USB2.0 UVC 
PC Camera (Microsoft, USA) u mikroskopu a program DinoCapture 
(Dino-Lite, Nizozemí) v případě UV kamery.

4. Výsledky

4.1 Akutní toxicita

V rámci testů akutní toxicity se nepodařilo prokázat žádný ekotoxiko-
logický účinek obou druhů testovaných mikroplastů, ani u jednoho 
z použitých organismů. 

V případě T. platyurus nebyla zaznamenána žádná imobilizace ani 
úmrtí jedinců po 24 a 48 h od zahájení expozice mikroplastovými čás-
ticemi. K úmrtí jedinců došlo ve vzorcích až po 72 h, a to i ve vzorcích 
kontrolních, protože jedinci nebyli schopni se rozmnožovat a přežívat 
tak po delší dobu. Z pořízených fotografií je zřejmé, že jedinci T. pla-
tyurus v době svého života bez problémů přijímali mikroplastové 
částice FMB. Přítomnost vláken v tělech jedinců nebyla jednoznačně 
prokázána tak, jak je popisováno v jiných výzkumech [11]. Vlákna se 
spíše nacházela na povrchu a v okolí těl jedinců T. platyurus (obr. 3). 

Obdobných výsledků bylo dosaženo u obou druhů dafnií, D. magna 
a D. pulex. Přes jednoznačné pozření mikroplastových částic, opět 
výrazné u FMB částic v porovnání s PES vlákny (obr. 4 a 5), nebylo 
možné po 48 h potvrdit akutní toxický účinek mikroplastových částic, 
přestože v případě dafnií došlo k úmrtí několika jedinců v testovaných 
variantách.

4.2 Chronická toxicita
Výsledky 21denních testů chronické toxicity, které byly hodnoceny 
pouze u dafnií, nejsou jednoznačné. 

Při dlouhodobé expozici oběma testovanými mikroplasty došlo 
k nárůstu populace u obou druhů dafnií. Do 7. dne testu počet 
dafnií pozvolna klesal a následně došlo ke zvýšení jejich počtu 

Obr. 2. Použité organismy – D. magna (vlevo), D. pulex (uprostřed) 
a T. platyurus (vpravo) – zvětšeno 40×, mikroskopováno pod běž-
ným osvětlením 

Obr. 3. Přítomnost mikroplastů uvnitř těla T. platyurus – FMB čás-
tice (vlevo), PES vlákna (vpravo) – zvětšeno 40×, mikroskopováno 
pod UV osvětlením 
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po 14 dnech. Nárůst byl výraznější u D. pu-
lex v porovnání s D. magna. Při porovnání 
mikroplastových částic a vláken, oba druhy 
dafnie vykázaly vyšší nárůst populace u FMB 
částic (tab. 1). Nicméně tento nárůst je v pří-
padě D. pulex po 14 a 21 dnech i D. magna po 
21 dnech srovnatelný s kontrolním vzorkem, 
a proto není možné hodnotit vliv expozice 
mikroplasty na tyto organismy jako průkazný.

5. Diskuse
Při akutních testech toxicity se organismy nepřikrmují. V přirozeném 
prostředí se ale obvykle setkávají s dlouhodobou expozicí látky. Proto, 
aby bylo možné potvrdit potenciální účinek mikroplastových částic 
v přírodním prostředí, byla použita kromě standardního testování 
akutní toxicity podle ISO norem i metoda dlouhodobé expozice, kdy 
pro přežití organismů je nutné jejich dokrmování [12]. U zooplankto-
nu, jako je D. magna, jsou hlavní potravou zelené řasy, které mohou 
kolonizovat a růst na povrchu plastových materiálů, což již bylo 
potvrzeno předchozími výzkumy. Bylo dokonce zjištěno i zvýšení 
produkce řasové biomasy v přítomnosti mikroplastů [13–15]. Tato 
skutečnost by mohla zdůvodňovat vyšší nárůst populace, dosažený 
ve vzorcích s FMB částicemi. 

Pozření mikroplastových částic organismy nepopiratelně závisí 
na jejich druhu, tvaru a velikosti. U druhu D. magna byly v trávicí 
soustavě pozorovány částice o maximální velikosti až 528 µm, vlák-
na o délce 1,4 mm [11] a kuličky o velikosti 106 µm [16]. Dále bylo 
předchozími pracemi potvrzeno, že organismy nehromadí mikroplasty 
uvnitř svých těl, ale že je po 24 h v čistém médiu viditelně vyloučí 
[7]. Tato skutečnost byla pozorována také v rámci prezentovaných 
experimentů u FMB částic (obr. 3 a 4).

Doprovodné testy akutní toxicity prováděné na semenech Sinapis 
alba a na luminiscenční bakterii Allivibrio fischeri podle příslušné 
metodiky a normy (pozn. data nejsou v tomto příspěvku prezentována) 
rovněž neprokázaly toxicitu obou druhů testovaných mikroplastů. 
Bylo by však nesprávné interpretovat dosažené výsledky testů jako po-
tvrzení „bezpečnosti“ (netoxicity) testovaných mikroplastů ve vodním 
prostředí. Ekotoxicita mikroplastů totiž velmi úzce souvisí s vazbou 
toxických látek na jejich povrchu, které paradoxně mohou v prostředí 
působit pozitivně i negativně. Některé výzkumy dokonce poukazují 
na možnost detoxikace prostředí mikroplasty právě jejich zvýšenou 
afinitou vůči vybraným toxickým látkám [17]. Vztah polutantů, resp. 
mikropolutantů a mikroplastů je tím pádem zásadní oblastí, na kterou 
je nezbytné zacílit další výzkum.

6. Závěr
Článek shrnuje základní výsledky a poznatky z provedených testů 
akutní a chronické toxicity dvou typů mikroplastů (komerčně za-
koupených FMB částic a připravených PES vláken) na vybraných 
vodních organismech, zástupcích korýšů druhů D. magna, D. pulex 
a T. platyurus. Přestože akutní toxicita obou testovaných mikroplastů 
nebyla v rámci výzkumu potvrzena a dosažené výsledky chronické 
expozice jsou nejednoznačné, bylo by mylné se domnívat, že testované 
mikroplasty jsou pro vodní organismy netoxické. V rámci výzkumu 
byly použity materiály, které byly nové, bez známek stárnutí povrchu 
a bez přítomných mikropolutantů na jejich povrchu. Ekotoxicita mik-
roplastů však velmi úzce souvisí s možnou vazbou polutantů na jejich 
povrchu. Mikroplasty mohou rovněž fungovat jako nosič či vektor 
„toxicity“, kterou mohou distribuovat nejen v rámci organismu, ale 
i v životním prostředí jako celku.

Poděkování: Článek byl vytvořen v rámci řešení projektu č. FV40126 
„Pokročilé sorbenty pro separaci mikroplastů a mikropolutantů z vod“ 
realizovaného za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu 
prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v programu 
TRIO.
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Ecotoxicological aspects of microplastics presence in the 
freshwater environment (Valova, M.; Wimmerova, L.)

Abstract
Presence of microplastics in freshwater environments and their 
transfer into water organisms, either small crustacean or bigger 
fishes, are well-known as well as at the moment unfortunately the 
already confirmed reality. During the experimental work was tested 
acute and chronic toxicity of the commercially available FMB (Flu-
orescent Polymer Microspheres) particles and the PES (polyester) 
fibres prepared by defined washing cycles of an artificial fibre T-
-shirt. Ecotoxicity was observed on selected species of water biota: 
Daphnia magna, D. pulex and Thamnocephalus platyurus. The 
toxicity assessment was evaluated according to relevant standards 
together with an imagine analysis of organisms under a UV light 
with the aim to check microplastics ingestion. It was confirmed that 
all water species used for testing, swallowed microplastics, mainly 
the FMB particles, in large amounts without any immediate impact 
on their lethality or immobilisation. As well, that tested organisms 
were also cable to excrete microplastics within 24 hrs. out of their 
body. Similarly, the chronic exposure of microplastics on Daphnia 
sp. did not show any considerable harmful effect of microplastics. 
Moreover, both daphnia species were viable and able to reproduce 
themselves also in water with microplastics.

Keywords
microplastics – water – freshwater – toxicity – Daphnia magna – 
Daphnia pulex – Thamnocephalus platyurus

Vodule – přehlížené organismy našich vod

Pavel Punčochář

Vodní roztoči, vodule, jsou běžnými oby-
vateli prakticky všech našich vod. S ohledem 
na malé rozměry těla (většinou 0,5–1,5 mm) 
unikají pozornosti a jen výjimečně si možná 
rybáři nebo vodohospodáři občas povšimnou 
malých, „červených“ kuliček, které se pohybu-
jí v litorálech rybníků. S výjimkou pracovníků 
vodohospodářských laboratoří, především bio-
logů, kteří se zabývají hodnocením biologické 
složky vodních ekosystémů, jsou vodule pro 
většinu vodohospodářů neznámým pojmem. 
Tím spíše, že druhy vodulí z tekoucích vod 
nejsou červeně nebo jinak nápadně zbarvené 
a s velikostí kolem 1 mm opravdu nemohou 
vzbudit pozornost.

Občas však může, i když spíše výjimečně, 
nastat situace, kdy jejich přítomnost nelze 
přehlédnout. Zde chci připomenout situaci 
ve vodárenské nádrži Hubenov (mezi Jihla-
vou a Pelhřimovem) krátce po jejím napuš-
tění v r. 1972. Tehdy se v letech 1974–1977 
objevoval pravidelně „Fantom Hubenova“, 

tedy pozoruhodné červenohnědé „nárosty“ 
houbovité konzistence, které pokrývaly po-
vrchy některých kamenů na hrázi, povrch 
betonového odběrového zařízení a také 
kotevní řetězy lodí nebo lana ponořená ve 
vodě (ilustrace viz foto 1, 2). Ukázalo se, že 
jde o obrovská množství vajíček vodule Piona 
carnea Koch, 1836, nakladených v mnoha 
vrstvách na povrchy různých předmětů 
v povrchové vrstvě vodního sloupce (nejvíce 
v hloubkách 1–2 m pod hladinou) v období 
od června do poloviny srpna. Vzhledem k vý-
jimečnosti této situace jsem se po několik let 
věnoval zjišťování příčin tohoto enormního 
výskytu zmíněného druhu vodulí v rámci vý-
zkumných činností tehdejší Hydrobiologické 
laboratoře ČSAV. Rybí obsádka od prvního 
napuštění nádrže byla rovněž výjimečná, 
tzv. účelová, neboť ji tvořili výhradně pstru-
zi – pstruh potoční a pstruh duhový, jiné 
druhy ryb byly v zanedbatelném množství, 
šlo tedy o „monokulturu“ dravců. Následkem 
absence malých („plevelných“) rybek se vý-
znamně rozvíjel zooplankton velkých druhů 
perlooček, které efektivně kontrolovaly vývoj 
fytoplanktonu, a byl opět potvrzen význam 

Foto 1. Snůšky vajíček vodule Piona carnea 
na zařízení pro sledování nárostů v nádrži 
Hubenov

Foto 2. Snůšky vajíček vodulí Piona carnea 
na podložním mikroskopickém skle pono-
řeném na 7 dnů ve vodě v nádrži Hubenov 
v r. 1977, měřítko v mm

Obr. 1. Obecné schéma životního cyklu vo-
dulí. Vyznačené přerušení cyklu reprezentuje 
určité časové prodlevy vývoje. (Upraveno 
podle Gerecke, [2])
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skladby rybí obsádky pro jakost vody. Prů-
měrná průhlednost vody dosahovala 5 m, 
což při průměrné hloubce nádrže 5,9 m bylo 
prakticky až ke dnu (maximální hloubka 
nádrže 17,5 m, u hráze průhlednost dosa-
hovala 9 m!). Velká biomasa zooplanktonu 
představovala dostatek potravy pro vodule 
(jsou to dravé organismy) a zároveň absence 
nedravých druhů ryb umožňovala nerušený 
rozvoj organismů na dně nádrže, zejména 
larev pakomárů. Ti představují hlavní hos-
titele larev vodulí, neboť vodule mají velmi 
komplikovaný vývoj podmíněný dostatečnou 
přítomností hostitelských organismů, jak 
uvádím v dalším textu. Uvedená souhra 
okolností a vztahů jednotlivých článků bio-
cenózy nádrže vedla k masovému výskytu 

vodule Piona carnea, která tvořila ve fauně 
vodulí nádrže 70–88 % a pod 1 m2 hladiny se 
v průměru vyskytovalo 60 dospělých jedin-
ců. Situace v nádrži se výrazně změnila po 
r. 1978, kdy monokultura pstruhů vyhynula 
následkem choroby a rozvíjela se „obvyklá“ 
skladba ichtyofauny reprezentovaná okouny, 
ouklejemi, ploticemi – obecně „bílou rybou“. 
Tak se stalo, že po r. 1981 již vodule Piona 
carnea naprosto z fauny zmizela a nahradily 
ji druhy Piona pusilla Neuman, 1875 a Piona 
rotundoides Thor, 1897, ovšem v nesrovnatel-
ně nižších početnostech. Podrobnější údaje 
o počtech vajíček vodule Piona carnea, vztah 
k výběru barvy povrchů pro kladení vajíček 
a vztahy jednotlivých organismů v ekosysté-
mu byly uvedeny v publikaci [7].

I když byla opakovaně popsána predace 
vodulí na zooplanktonu (s preferencí vyžírání 
některých druhů perlooček, viz např. [10]), 
výskyt vodulí vesměs není tak podstatný, aby 
měly výrazný vliv nebo význam pro utváření 
společenstev vodních organismů. Z těchto dů-

Foto 3. Mikroskopický pohled na snůšku va-
jíček vodule Piona carnea, měřítka u všech 
fotografií z mikroskopu představují 0,5 mm

Foto 4. Vylíhlá larva vodule Piona carnea 
z Hubenova

Foto 5. Samička vodule Piona carnea Koch, 
1836, původce snůšek vajíček na ponořených 
předmětech v nádrži Hubenov

Foto 6. Arrenurus (Arrenurus) crassicaudatus 
Kramer, 1875, běžný druh vodule z rybníků; 
pohled na břišní stranu těla samce, silně chiti-
nizované tělo má pozoruhodné utváření zadní 
části, kde je zřetelný významný determinační 
znak – petiolus, označený šipkou.

Foto 7. Nejčastější druh vodule v drobných 
vodních tocích Českomoravské vysočiny, 
Lebertia glabra Thor, 1897. Břišní strana těla 
samičky s několika vajíčky uvnitř

Foto 8. Běžná vodule tekoucích vod To-
rrenticola amplexa (Herman, 1804) se sil-
ně chitinizovaným tělem, pohled na břišní 
stranu. Vlevo nahoře je ústní ústrojí vybrané 
z výkroje na přední části těla

vodů byla pozornost zoologů (hydrachnologů) 
zaměřena v minulosti na taxonomické studie 
a na popisy nových druhů. Pro čtenáře, pokud 
dočetli až sem, bude možná překvapivé, jak 
velkou druhovou pestrost má fauna vodulí. 
Na našem území bylo nalezeno více než 300 
druhů vodulí a na celém světě bylo popsáno 
zatím přibližně 6 000 druhů, i když mnozí 
autoři považují tento počet za podhodnocený 
[3]. Velice pozoruhodný je především kom-
plikovaný životní cyklus vodulí (viz obr. 1), 
jak již naznačila situace v nádrži Hubenov. 
Z kladených vajíček se líhne parazitická larva 
(má pouze 3 páry nohou) a hostiteli jsou různí 
zástupci vodního hmyzu (zejména pakomá-
ři, vodní ploštice, vážky, a dokonce i vodní 
brouci). Na jejich tělech opouští larvy vodulí 
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vodní prostředí a zpět se navracejí, když 
hostitelé kladou do vody svá vajíčka. Tato 
fáze života vodulí výrazně přispívá k šíření 
jejich výskytu. Pak následují klidová stadia, 
která přecházejí na volně žijící nymfu. Ta se 
již skladbou těla blíží dospělým organismům, 
ale nemá vyvinuty pohlavní orgány. Z nymfy 
se, po dalším klidovém stadiu, mění v dospělé 
jedince schopné rozmnožování. Pozoruhodná 
je také odlišná morfologie těla samců a samic 
(pohlavní dimorfismus). Volně žijící stadia 
se živí dravě jako predátoři zooplanktonu, 
larválních stadií vodního hmyzu atp. Existují 
také druhy žijící v těle škeblí. 

I když se výzkumu vodulí již po staletí vě-
nuje omezený počet zoologů, existuje velmi 
rozsáhlá literatura soustředěná v minulosti 
převážně na popisy nových druhů a taxono-
mické studie. Je třeba uvést, že čeští zoologo-
vé, hydrachnologové, patřili k významným za-
kladatelům poznání vodulí v Evropě. Nejenom 
že popsali nové taxony, ale mnozí přispěli 
k objevení funkcí jejich fyziologie a anatomie 
těla. Jako příklad zmíním několik významných 
jmen autorů publikací: Karel Písařovic, Karl 
Thon, Julius Komárek a Ladislav Halík, jejichž 
přehled uvedl významný český hydrachnolog 
RNDr. František Láska (1904*–1965†) ve své 
první práci z r. 1951 [4]. Během svého života 
publikoval o vodulích 37 prací, popsal 15 
nových druhů a 7 poddruhů vodulí z území 
Čech, Moravy a Slovenska, dodnes citovaných 
v zahraničních publikacích. RNDr. Láska byl 
mým jediným učitelem preparace a určování 
vodulí v době univerzitních studií na Přírodo-
vědecké fakultě UK v Praze. Opakovaně jsem 
ho navštívil v jeho bytě v Brně v šedesátých 
letech minulého století.

V posledních 30–40 letech se výzkum 
vodulí orientuje na možnosti využít je jako 
indikátory stavu vodních ekosystémů [1, 3] 
a rovněž použít je k detailnímu poznávání 
jejich životního cyklu i fyziologie. Následkem 
zmíněné komplexity a komplikovanosti jejich 
životního cyklu je zřejmé, že výpadek určitého 
druhu hostitelů larev vodulí vede ke změně 
druhového složení jejich fauny. Představují 
tedy integrovanou indikační hodnotu oživení 
vodních útvarů. Proto pro hodnocení ekologic-
kého stavu vodních ekosystémů analýzou bio-
logického oživení vodních útvarů podle Rám-
cové směrnice vodní politiky (2000/60/ES) již 
vznikají práce s rozborem možnosti využít 
indikační „hodnoty“ společenstev vodulí, 
zejména v tekoucích vodách [5]. 

Příkladem může být rovněž historické po-
rovnání výskytu a skladby fauny vodulí. 
Z hodnocení jejich fauny v malých poto-

cích na Českomoravské vysočině z let 1964 
a 2018 [8] jsem zaznamenal výrazný pokles 
početnosti jejich výskytu v současnosti. Je 
to jen dalším potvrzením trendu poklesu 
množství a biodiverzity nejrůznějších skupin 
organismů, které prokazuje řada současných 
zoologických prací, jejichž výsledky jsou 
často uváděny ve sdělovacích prostředcích. 
Jde zjevně o důsledky zátěže krajinných 
ekosystémů aplikací škodlivých látek (např. 
pesticidů) a dalších mikropolutantů z od-
padních vod, které stávající technologie 
čištění odstraňují pouze zčásti. V neposlední 
řadě jde i o dopady antropogenních změn 
hydromorfologie drobných vodních toků, 
struktury krajiny i následky vývoje klimatu 
(růst teplot, extrémně nízké průtoky apod.). 
Naopak překvapila srovnatelná biodiverzita 
fauny vodulí v několika našich rybnících 
porovnáním výskytu druhů v publikaci z r. 
1900 se současným stavem [9]. V laboratořích 
státních podniků Povodí se vodulemi zabývá 
Mgr. Jan Špaček, Ph.D. (s. p. Povodí Labe), 
který publikoval informace o výskytu vodulí 
při průzkumu makrozoobentosu vodních toků 
Krkonošského národního parku [11].

Omezujícím faktorem využívání druhového 
složení fauny vodulí je obtížnost identifikace 
(determinace) druhů, a dokonce i rodů. Je 
totiž nezbytné zachycené jedince vodulí po 
usmrcení v roztoku směsi kyseliny octové, 
glycerinu a vody následně preparovat (pod 
binokulární lupou). Po zahřátí v hydroxidu 
draselném se zvýrazní chitinizované části těla 
a zároveň se obsah tělních tkání zhomogeni-
zuje. Po převedení do glycerinu se preparují 
jednotlivé části ústního ústrojí, které předsta-
vují spolu s utvářením těla, kožních struktur 
a morfologie nohou významné určovací znaky. 
Preparovaní jedinci jsou uloženi do trvalých 
preparátů (v tradiční glycerin–želatině). 
Identifikaci do rodů s využitím mikroskopu 
lze celkem rychle zvládnout, určování druhů 
je však výrazně náročnější. Proto první snahy 
o hodnocení vztahu diverzity fauny vodulí 
k podmínkám lokalit (např. ke znečištění) 
vycházely z úrovně určení do čeledí.

Pro představu o morfologii a velikosti těla 
vodulí připojuji několik fotografií pořízených 
z mikroskopických preparátů druhů s nejčas-
tějším výskytem v našich tekoucích a stojatých 
vodách (viz foto 3–8).

Poděkování: Autor děkuje paní doc. RNDr. 
Janě Říhové Ambrožové, Ph.D., z VŠCHT, 
Ústavu technologie vody a prostředí, za její 
cenné připomínky k formě a obsahu článku.
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Přehrada Orlík, nejobjemnější vodní dílo v republice, 
nedávno slavilo 60 let od svého spuštění do provozu

Hugo Roldán

První návrhy na zkrocení řeky Vltavy pře-
hradami pocházejí již z konce 19. století. 
Tehdejší projektanti se inspirovali především 
na Západě, kde budování přehrad se stalo 
módní stavební vlnou. S konkrétním plánem 
postavit na Vltavě vysoká vodní díla přišel 
v roce 1911 Dr. Ing. František Radouš, a to na 
místě dnešních elektráren Orlík a Slapy. Jeho 
myšlenky byly značně revoluční – maximálně 
využívaly vodní kapacitu, ale zároveň rušily 
vodní plavbu. Ve stejném roce předložil svůj 
návrh také Ing. Josef Bartovský, který plánoval 
výšku hrází maximálně 19 metrů a za hlavní 
považoval zachování splavnosti celého toku 
Vltavy. Pro realizaci Vltavské kaskády však v té 
době chyběly geologické, hydrologické i hospo-
dářské podklady.

Jak probíhala výstavba?
Po druhé světové válce se úvahy o výstavbě 
orlické přehrady mění postupně v realitu. 
V roce 1946 začal Okresní národní výbor 
v Písku fakticky „lobbovat“ u ostatních národ-
ních výborů v okolí, aby si naklonily veřejné 
mínění na jihu Čech ve prospěch iniciativy 
výstavby přehrad v místě dnes již neexistu-
jících a zatopených vesnic Orlické Zlákovice 
a Podolsko. Po roce 1948 se vše urychluje 
a přehrada Orlík dostává projektovou podobu. 
Prioritou zůstává jen energetika, splavnost 
ustupuje do pozadí.

V roce 1951 začíná geologický průzkum 
v oblasti Zbenických a Orlických Zlákovic 
a rozjíždí se první etapa stěhování obyvatel 
ze zátopové oblasti. Staví se sídliště v Sole-
nicích, obci, která byla vybrána jako hlavní 
centrum pro stavaře. Projektanti podnikají stu-
dijní cesty do zahraničí (tehdejší Leningrad, 
Francie, Švýcarsko), aby načerpali potřebné 
znalosti. Přípravné práce na vlastní stavbu 

vodního díla Orlík začaly v roce 1954 a 4. led-
na 1955 zazněla v Solenicích Píseň práce, 
která avizovala začátek stavby. Projektantem 
stavby byl Hydroprojekt, hlavními inženýry 
projektu byli Ing. Libor Záruba – Pfeffermann 
a Ing. Miloš Kredba, generálními dodavateli 
byly Vodní stavby n. p. a ČKD Blansko. První 
kubíky betonu padly do bednění pro hráz na 
pravém břehu Vltavy ale až v dubnu 1957, od 
tohoto data se počítá vlastní začátek výstavby 
vodního díla Orlík. Budování se však potýkalo 
se spoustou problémů. Chyběly pracovní síly 
a příjezdové cesty, terénní práce v místech 
budoucí hráze byly velmi náročné. 

Zde je namístě zmínit a vyzdvihnout výji-
mečnou osobnost hlavního vedoucího stavby, 
pražského rodáka Ing. Aloise Krause, který do-
kázal zorganizovat a řídit až 1 900 pracovníků 
mnoha různých profesí tak, aby jejich práce 

plynule na sebe navazovala, a přitom řešit 
nejrůznější provozní problémy. Ing. Kraus měl 
ale i odvahu uplatňovat a využívat do té doby 
nikde jinde v praxi nevyzkoušené technolo-
gické postupy, jako bylo přimíchávání elektrá-
renského popílku do betonové směsi na úkor 
vápna, aby docházelo k rychlejšímu tuhnutí 
směsi bez vzniku nadměrného tepla. Tento 
zcela nový technologický postup ušetřil nejen 
drahocenný čas, ale i mnoho tun kovových 
trubek, které by se jinak musely zabudovat do 
betonových konstrukcí a vhánět do nich stu-
denou vodu k ochlazení tuhnoucího betonu, 
což byl tehdy obvyklý postup. Touto inovací 
ovšem ušetřil Alois Kraus i peníze z rozpoč-
tu. To tehdy, nepříliš dlouho po válce, hrálo 
nemalou roli. Ing. Kraus měl lví podíl na tom, 
že vodní dílo Orlík bylo dokončeno v termínu, 
který neurčili sami stavitelé, nýbrž vederní 
Komunistické strany Československa, která 
z výstavby přehrady učinila svou politickou 
prioritu a sledovala i prostřednictvím agentů 
obávané Státní bezpečnosti každý krok a kaž-
dé rozhodnutí hlavního vedoucího stavby. 

V létě 1958 byla uvedena do provozu velmi 
výkonná, plně automatizovaná betonárka. Bez 
dotyku lidské ruky od dopravy štěrkopísku 
a cementu až po výrobu betonové směsi, 
dokázala vyrobit až 270 metrů krychlových 

Na stavbě pracovalo i mnoho žen Pohled na stavbu bloku hráze z dolní vody

Poslední voraři na Vltavě před začátkem výstavby VD Orlík Ing. Alois Kraus s pověstným logaritmickým pravítkem v ruce – 
žádné kalkulačky ani počítače v té době neexistovaly.
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betonu za hodinu. Z levobřežní stavební jímky 
se stal největší lom v republice. Dvacet vrtných 
souprav vylámaly až 2 000 metrů krychlových 
skály denně. Pro výstavbu přehrady byla 
také vybudována 13,5 km dlouhá železniční 
vlečka z Tochovic, která přivážela materiál až 
na stavbu. 

Se stavbou elektrárny začali dělníci v květ-
nu 1959. V roce 1960 bylo zahájeno napouště-
ní vodní nádrže a koncem roku 1961 byla, dle 
vlastnoručního zápisu Ing. Krause, slavnostně 
přestřižená páska přes silnici vedoucí po 
koruně hráze vodního díla Orlík. Od tohoto 
data se počítá zahájení jeho provozu. Montáž 
posledního, čtvrtého turbogenerátoru a spuš-
tění první Kaplanovy turbíny na vodním díle 
Orlík pak proběhlo na jaře 1962. Následně 
až do roku 1966 byly dokončovány některé 
rekultivační práce kolem hráze vodního díla. 

Záchrana historických památek
V rámci výstavby byly také zabezpečeny 
některé historické památky, v místě nádrže, 
především hrady Orlík a Zvíkov, zámek v Ko-
lodějích a byl zachráněn i románský kostelík 
u Červené nad Vltavou z 12. století nebo 
poslední zachovalý řetězový most v Evropě 
v Podolsku. Byly vybudovány nové silniční 
mosty u Podolska, dva u Zvíkovského Podhra-
dí a konstrukčně výjimečný Žďákovský most. 
U Červené nad Vltavou byl vybudován nový 
železniční most.

V souvislosti se stavbou vodního díla Orlík 
se často uvádí, že přehradě musela ustoupit 
mnohá obydlí. Skutečně, stavbě Orlíka mu-
selo ustoupit 14 mlýnů, velký počet pil a 650 
obytných a hospodářských staveb v několika 
osadách a obcích. V průběhu následujících 
desetiletí se ovšem oblast orlické vodní ná-
drže stala vyhledávanou rekreační destinací 
mnoha obyvatel a tím i významnou oporou 
tuzemského cestovního ruchu.

Funkce Orlíka
Objemem nádrže 716,5 milionů krychlových 
metrů je Orlík největší českou přehradou, 
a je proto nejvýznamnějším článkem Vltav-
ské kaskády. Nádrž Orlíku je dlouhá 68 km, 

Orlík vývar před opravou po povodni roku 2002

Skluz nového doplňkového přelivu na dolní vodě – vizualizace

Nátoky nového doplňkového přelivu – vizualizace

Silnice vedoucí k elektrárně po podvodni 
r. 2002

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_tra%C5%A5_Tochovice_-_Orl%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_tra%C5%A5_Tochovice_-_Orl%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ml%C3%BDn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pila_(provoz)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stavba
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zasahuje i na Otavu a Lužnici, s celkovou 
délkou břehů přes 300 km a plochou 2 733 
hektarů. Hlavním úkolem orlické přehrady 
je akumulovat vodu a zajistit minimální 
zůstatkový průtok na dolním toku Vltavy. To 
hraje klíčovou roli pro zachování vodních 
a na vodu vázaných ekosystémů, má hygie-
nicko-zdravotní funkci při nařeďování přečiš-
těných odpadních vod z ČOV. Další úlohou 
Orlíka je samozřejmě výroba ekologicky čisté 
elektrické energie. 

Vodní dílo Orlík hraje ovšem významnou 
roli i při povodních. Dokáže částečně zpomalit 
a snížit povodňovou vlnu tak, aby se města 
a obce na dolním toku mohly na povodeň 
připravit. V roce 2002, kdy oddálilo kulmi-
nační odtok o 17 hodin, poskytlo tím nejenom 
Praze čas na provedení nezbytných protipo-
vodňových opatření. Tehdy byl Orlík zatížen 
podstatně větším objemem vody, než na který 
byl původně navrhován, ale dokázal splnit svůj 
účel akumulační nádrže bezezbytku. V roce 
2013 postihla území povodí Vltavy další velká 
povodeň, kdy správně provedenými manipula-
cemi na nádrži Orlík byl získán tolik potřebný 
čas pro realizaci nutných protipovodňových 
opatření na dolním toku Vltavy. Orlík tehdy 
znovu prokázal svůj nezastupitelný význam 
při ochraně před velkými vodami. 

Zcela právem proto vzdáváme dnes hold 
všem, kteří toto dílo vyprojektovali a poté 
i postavili. Je to důkaz technického umu, 
řemeslné poctivosti a fortelné práce stovek 
techniků a tisíců dělníků a řemeslníků. Orlík 
jako víceúčelové vodní dílo však plní řadu 
dalších důležitých funkcí, které je zde třeba 
zmínit. Jde o zajištění odběrů povrchové vody 
pro průmysl a zemědělství, pro Úpravnu vody 
v Praze-Podolí pro účely zásobování vodou 
Prahy a Středočeského kraje, a v neposlední 
řadě umožňuje vodní nádrž Orlík provozovat 
rekreační plavbu, vodní rekreaci a vodní spor-
ty, včetně rybolovu. 

Nový bezpečnostní přeliv
Příběh přehrady Orlík však nekončí. Od 
doby, kdy byl Orlík postaven, došlo ve světě 
ke zvýšení bezpečnostních standardů i ve 
vztahu k vodním dílům. Vybudováním nové-
ho doplňkového bezpečnostního přelivu na 
pravobřežním zavázání Orlíku bude docíle-
no, že až do průtoku tzv. desetitisícileté po-
vodně nebude překročena maximální hladina 
na vodním díle Orlík, k čemuž při povodni 
v roce 2002 došlo. V rámci realizace nového 
doplňkového bezpečnostního přelivu budou 
vybudována tři pole hrazená segmentovými 
uzávěry, každý o šířce 13,3 m a světlé výšce 
8,15 m a navazující skluz bezpečnostního 
přelivu délky 360 m. Při výstavbě bude spo-
třebováno přes 50 000 m3 vodostavebního 
železobetonu. Stavba je situována mimo 
hlavní těleso hráze a segmentové uzávěry bu-
dou umístěny v místě současné manipulační 
plochy vodního díla. 

Tímto technickým opatřením dojde ke sní-
žení zátěže na vodní dílo, a tedy ke zvýšení 
jeho protipovodňové ochrany. Nově vybudo-
vaným bezpečnostním přelivem, jehož vý-
stavba byla slavnostně zahájená poklepáním 
na základní kámen dne 20. října 2021, bude 
Orlík přísnějším předpisům plně vyhovovat. 
Vodní dílo bude schopno bezpečně převést 
i povodňovou vlnu, která se teoreticky může 
vyskytnout jednou za deset tisíc let (o průtoku 

5 300 metrů krychlových za sekundu), a sou-
časně zvýší míru protipovodňové ochrany 
pro téměř čtvrt milionu lidí a jejich majetku 
na dolním toku Vltavy. Nový přeliv tedy se-
hraje svoji roli v případě, kdy by se vyskytla 
významná extrémní povodeň, jako byla ta 
v roce 2002 a větší. 

Realizace doplňkového bezpečnostního 
přelivu je plánována na období 2021–2026 a fi-
nancování stavby proběhne v rámci programu 
Ministerstva zemědělství 129 360 – „Prevence 
před povodněmi IV“. Tato strategická investi-
ce ve vodním hospodářství České republiky 
si vyžádá náklady ve výši 1,78 mld. korun, 
z nichž plných 95 % pokryje financování právě 
z programu „Prevence před povodněmi IV“, 
zbývající náklady hradí státní podnik Povodí 
Vltavy z vlastních zdrojů. Hlavní projekční 
práce odvedly pracovníci AQUATIS, a.s., 
zhotovitelem stavby je Metrostav a.s., divize 6. 

Lodní výtah a lodní zdvihadlo
Připomeňme ještě, že při pravém břehu pře-
hrady Orlík je umístěn lodní výtah pro malá 
sportovní plavidla, která jsou převážena ploši-
novým vozíkem. Státní podnik Povodí Vltavy 
postupně dokončuje modernizaci tohoto 
lodního výtahu spočívající ve zvýšení všech 
jeho parametrů, včetně vlastního zařízení pro 
převážení plavidel tak, aby byl plně v provozu 
od zahájení plavební sezony 2022. Původní 
lodní výtah byl v provozu nepřetržitě od roku 
1984. Procházel sice pravidelnou údržbou, ov-
šem jeho konstrukční části dožily a bylo třeba 
výtah modernizovat. Bylo proto ve spolupráci 
se Státní plavební správou rozhodnuto o na-
výšení nosnosti výtahu z původních 3,5 tuny 
až na 6,6 tun, došlo rovněž k prodloužení ko-
lejové dráhy přepravní klece výtahu o 10 m do 
délky a o 3,5 m do hloubky. To umožní udržet 
výtah v provozu i ve velmi suchých letech, 
kdy kvůli tomu klesla hladina na vodní nádrži 
Orlík natolik, že provoz lodního výtahu musel 
být předčasně ukončen.

Plavební zařízení pro velké lodě do výtlaku 
300 tun je řešeno jako šikmé lodní zdvihadlo, 
které je však od doby výstavby provedeno 
pouze ve stavební části, bez vybavení pří-
slušnou technologií. Tato skutečnost by se 

měla změnit po roce 2026, kdy plánujeme 
jeho dokončení, tedy vybavení příslušnou 
technologií.

VD Kamýk, menší sourozenec 
orlické přehrady
S vodním dílem Orlík je ovšem úzce spjaté 
vodní dílo Kamýk, jehož výstavba probíhala 
souběžně s orlickou přehradou, a proto jej 
zde také krátce zmíníme. Projektantem stavby 
vodního díla Kamýk byl Hydroprojekt, hlavní-
mi inženýry projektu byli Ing. Holoubek a Ing. 
Ryšavý, generálními dodavateli byly Vodní 
stavby Sezimovo Ústí a ČKD Blansko.

Hlavním účelem vodního díla Kamýk 
je zejména vyrovnání špičkových odtoků 
z elektrárny Orlík a využití spádu a průtoku 
k dalšímu energetickému využití, včetně 
nadlepšování průtoků pro plavbu na dol-
ním toku Vltavy a Labe. Při pravém břehu 
je umístěna plavební komora pro přepravu 
plavidel do 300 tun s užitnou délkou 35 m 
a šířkou 6,5 m. Na tomto vodním díle připra-
vuje státní podnik Povodí Vltavy v období do 
roku 2025 investici do modernizace a zvýšení 
parametrů plavební komory.

Ing. Hugo Roldan
Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8
150 00 Praha 5 – Smíchov

hugo.roldan@pvl.cz

Na právě spuštěné webové prezentaci 
https://www.orlikppo.cz/ jsou nyní k nale-
zení podrobnější informace o výstavbě no-
vého doplňkového bezpečnostního přelivu 
na vodním díle Orlík. Na tomto portálu 
budeme společně se zhotovitelem, kterým 
je společnost Metrostav a.s., průběžně 
informovat širokou veřejnost o aktuálním 
dění souvisejícím s touto strategickou 
vodohospodářskou investicí na ochranu 
před povodněmi. Zájemci zde najdou také 
informace o historii výstavby této největší 
přehrady v České republice, doplněné řa-
dou dobových snímků. Portál má i nástroj 
pro zasílání komentářů a dotazů.

Vodní dílo Orlík v roce 2021

https://www.orlikppo.cz/
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Ing. Jiří Krupička
7. 1. 1959–4. 12. 2021
Velký ochránce přírody 
a cestovatel

pokud našel vhodné místo na zavodnění 
tůně nebo starého koryta, udělal to pomocí 
krumpáče a lopaty. Připravil mnoho těch 
nejefektivnějších revitalizací toků, kdy dostal 
vodu ze zatrubněných úseků do soustav tůní 
a meandrů nových přírodních koryt. 

Byl také cestovatelem – procestoval více 
než 50 zemí světa, přesné číslo ho nezajímalo, 
nebylo důležité. Cestoval vždy sám a zajímal 
ho život prostých lidí a místní příroda. Svým 
skromným, milým, a upřímným způsobem 
navazoval kontakty ve všech koutech světa, 
a možná dobrou charakteristikou je příhoda, 
kterou vyprávěl po výpravě po indonéských 
stezkách… Jednou ho přijali domorodci do 
svého chudičkého obydlí a nabídli mu k po-
hoštění hrst rýže. S díky přijal a odvděčil se 
svojí poslední konzervou rybích olejovek. 
Domorodci dar posvátně přijali, a rozdělili 
mezi všechny přítomné – každý dostal malin-
ký kousíček, tak na olíznutí, přesto vyjádřili 
obrovskou vděčnost. Takovým způsobem ces-
toval Jirka po světě a se stejným přístupem 
potom pracoval i doma. S pokorou, vděčností, 
moudrostí, skromností, ale i vytrvalostí. Byl 
velkou osobností, ale tak skromnou, že jen ten, 
kdo ho opravdu poznal, to mohl ocenit.

V čem byl Jirkův přístup k práci jiný, dobře 
vystihuje následující vyprávění: povolání 
„správce toku“ vykonával podle svých před-
stav. To, co dokázal udělat vlastními silami 
a jednoduchým nářadím, udělal sám, včetně 
oprav opevnění koryt a různých vylepšení 
vodního režimu. Administrativní práce u po-
čítače, které musí všichni správci řešit, dělal 
po večerech a nocích. Příčilo se mu vyhazovat 
státní peníze za jednoduché projekční práce 
projektantům. Tak si projekty vyčištění koryt 
včetně projednání s úřady zpracovával sám.

Já jsem se s ním seznámil v roce 2007, když 
jsem jako projektant rybníků získal zakázku na 
opravu Kočičích rybníků u Branky u Tachova. 
Padli jsme si do oka, brzo jsme si začali tykat. 
Za těch 15 let jsem v jeho rajonu projektoval 
obnovu asi deseti rybníků. Ze všech těch ryb-
níků bych zmínil alespoň jeden. Rybník Zadní 
Žďár na Ševcovském potoce severně od Halže. 
Ten rybník je nádherný. Tři metry čisté vody, 
návodní svah opevněný rovnaninou z obrov-
ských kamenů, zcela neobvyklý nátok a odtok 
z rybníka. Malá perla Českého lesa, vybudo-
vaná v režii Jirky Krupičky a díky výbornému 
zhotoviteli, panu Antonínu Moravcovi.

Jeho povahu a přístup k práci dokreslují 
dvě příhody: S Jirkovým šéfem a pracovníkem 
AOPK jsme se jeli podívat na dokončenou 

revitalizaci přítoku Bezděkovského potoka 
u obce Třemešné. Součástí stavby jsou 
také dvě velké tůně s plochou hladiny přes 
1000 m2. Voda je v nich částečně zadržena 
zemními hrázkami. Bylo po jarních vytrva-
lých deštích, výjimečnou shodou okolností 
potokem v tu dobu protékal extrémní prů-
tok vody. U jedné z těch velikých tůní se 
valila voda přes nezpevněnou zemní hráz. 
Bylo to těsně po dokončení stavby, hráz ješ-
tě nebyla porostlá vegetací, proudící voda 
rozebírala vzdušný svah hráze. Hrozilo, 
že dojde k jejímu protržení. Zvláštní bylo, 
že přes kamenitý bezpečnostní přeliv na 
boku hráze netekla voda žádná. Zhotovitel 
stavby dokázal udělat hranu přelivu výše, 
než byla koruna hráze. No ale co teď? Dříve 
než se povede uplatnit reklamace a zhoto-
vitel zajistí úpravu bezpečnostního přelivu, 
voda hráz zcela rozebere. Rozpačitě jsme 
si podali ruce a rozloučili se. Večer přišel 
mail od Jirky, s přiloženou fotkou hráze, 
již bez proudící vody. Po našem odjezdu se 
Jirka vrátil s rýčem a krumpáčem k hrázi, 
po třech hodinách práce přeliv upravil, 
odstranil z něj kameny, které přenesl do na-
rušené hráze. Vodu usměrnil do sníženého 
přelivu. Jak já si tenkrát nadával, že jsem 
tam s ním nezůstal a nepomohl. Nenapadlo 
mě to. Jirku ano.

Druhá příhoda: na jaře, myslím v dubnu 
2019, jsme se domluvili, že po inspekci na-
šich rybníků přespíme na nějakém pěkném 
místě. Jirka měl dlouhodobý cíl přespat na 
vrcholu rozhledny na Havranu, tak bylo 
rozhodnuto. Jirka se předem omlouval, 
že ráno musí brzo odjet, bude mít ráno 
nějaký kontrolní den, a ještě před tím musí 
vyhloubit nějaký odvodňovací příkop.

Večer jsme si vyšli na vrchol rozhledny, 
bylo tam fakt hnusně, bál jsem se, že nás 
to sfoukne. Teplota byla těsně nad nulou, 
ČHMÚ vydal varování před vichřicí. Pod 
rozhlednou jsme si v zákrytu opekli buřty, 
vypili lahev vína. Já si postavil stan. Jirka 
byl sveřepý. Cíle se mají plnit. Vzal si svůj 
nepříliš kvalitní spacák a bez karimatky 
a bez baterky vyrazil na vrchol rozhledny. 

Noc byla bouřlivá. Vítr cloumal kon-
strukcí mého relativně ukrytého stanu. 
Mnohokrát jsem se probudil a trápil před-
stavami, co se asi odehrává na rozhledně. 
Ale vylézt ze spacáku a jít se podívat za 
Jirkou nahoru jsem se neodhodlal. V šest 
ráno mě Jirka vzbudil, přišel se rozloučit. 
Drkotal zubama, sotva mluvil. Spěchal. Ale 

Takto je psáno na Jirkovo parte... A my by-
chom ještě přidali poctivý vodohospodář, 
fotograf s nesmírným citem pro detaily, 
dendrolog, botanik, zoolog... a především 
člověk.

Vystudoval gymnázium v Tachově a VŠ 
zemědělskou v Praze, obor zemědělské 
meliorace. V letech 1983–1986 absolvoval 
studijní pobyt ve výzkumném ústavu pro 
zúrodnění zemědělských půd na pobočce 
v Českých Budějovicích, poté krátce pra-
coval u Státních statků v Tachově. V roce 
1988 nastoupil na tehdejší Státní meli-
orační správu, kde působil jako vedoucí 
pracoviště Tachov. Ta byla po reformách 
transformovaná na Zemědělskou vodo-
hospodářskou správu a později část správy 
toků byla převedena na Lesy České repub-
liky, kam byl Jirka převeden. Prakticky celý 
život se tedy věnoval správě drobných vod-
ních toků, ovšem s úplně jiným přístupen, 
než bylo a je v naší republice běžné…

Jirka byl zároveň předseda Českého 
svazu ochránců přírody (ČSOP), základní 
organizace Tachov, a propojoval tak svoje 
profesní dovednosti s těmi ochranářskými. 
S velkým citem pro přírodu připravoval 
různé revitalizace vodních toků jedno-
duchým způsobem, s minimem investic 
a maximálním osobním nasazením. Vlast-
níma rukama zasadil tisíce stromů, které 
ozelenily vodní stružky uprostřed polí, 

Fotka z Bangladéše. Jirka s místní kra-
savicí

Rybník Zadní Žďár, foto Jiří Krupička Hamerský Horní rybník
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ne domů, dospat se a dát si teplou sprchu. 
Šel kopat ten příkop. V rychlosti vyprávěl, 
že nespal ani vteřinu, celou noc hlídal boty, 
aby mu neodletěly, a jen čekal, až se roze-
dní, aby mohl sejít dolů.

Posledním Jirkovým dokončeným ryb-
níkem byl Hamerský Horní rybník. Stavba 
byla dokončena letos, na podzim. Byl jsem 
se tam podívat 12. listopadu. Rybník (dnes 
obří tůň s hrází) byl poprvé napuštěn. Měl 
jsem z toho velkou radost, hned z hráze 

jsem volal Jirkovi. Jirka sotva mluvil, má prý 
Covid, leží doma. Druhý den jsem ho kontro-
loval, bylo to ještě horší, převoz do nemocnice 
odmítal... nakonec zemřel v umělém spánku. 

Teprve v posledních Jirkových dnech vyšlo 
najevo, že již delší dobu bojoval s těžkou ne-
mocí. Nikdo to na něm nepoznal, nepolevil 
ve svých aktivitách, neubral nic ze své práce, 
naopak. Zároveň se svou pracovitostí si vy-
chutnával každý kousek života. A to vzkazuje 
i nám ostatním: Užívejte toho dobrého, co 

nám život dává. A jeho životním poselstvím 
bylo jistě také: chraňte tu krásu kolem sebe.

Eva Barešová, Martin Dobeš
potentilla@seznam.cz

Bohužel jsem tohoto muže neznal. Ško-
da. Chtělo by to více takových, o hodně 
více takových! Nadšenců, v dobrém slova 
smyslu krásných bláznů, pro které je prá-
ce posláním. Obdivuji je. Václav Stránský

Hydrogeologie, věda, intuice…

Svatopluk Šeda

Složitými cestami se ke mně přes šéfre-
daktora tohoto časopisu dostal následující 
dotaz pana Jindráka: …Konkrétně jde o to, že 
jsme zhruba před týdnem byli s kamarády na 
výletě v Českých Budějovicích a krom jiného 
jsme šli na prohlídku Budvaru. Dozvěděli 
jsme se, že základem Budvaru je tamější 
voda čepovaná na povrch artéskou studnou, 
přičemž voda je v hloubce zhruba 300 m pod 
povrchem země a byla nalezena před více než 
dvě stě lety. Přirozeně mi vyskočila otázka, jak 
před 200 lety mohli lidé s jistotou vědět, že po 
300 metrech kopání/vrtání narazí na obrovský 
zdroj podzemní vody, protože se mi nezdá 
moc pravděpodobné, že by se rozhodli kopat/
vrtat na náhodném místě a byli tak vytrvalí, 
že by slepě vykopali 300 metrů. Bohužel, paní 
průvodkyně si odpovědí nebyla jistá a jako 
možné řešení nabízela proutkaření, což mne 
vůbec neuspokojilo. Rozhodl jsem se tedy, že 
se na dotaz zeptám kamarádovy maminky, 
která vyučuje na stavební škole a specializuje 
se na vodohospodářské stavby, a jejích kama-
rádů z vysoké školy. Bohužel, nejlepším tipem 
těchto v oboru vzdělaných jedinců byla stále 
náhoda, což mne opět neuspokojilo. Naštěstí 
mě ale dokázali odkázat na pana Šedu s tím, 
že cokoliv se dozvím od něj, bude naprosto 
svaté. Rád bych se tedy zeptal, i kdybych vzal 
v potaz, že náhoda hraje jistou roli, neexistuje 
(resp. neexistovala v oné době) alespoň nějaká 
heuristika, díky které se dalo jít štěstí trochu 
naproti?

A protože mě pan šéfredaktor vyzval, zdali 
bych nemohl odpovědět a zároveň i pro něj 
a i pro čtenáře Vodního hospodářství trošku 
rozvést, jak to vlastně my hydrogeologové 
s tím hledáním vody máme, a protože pan 
Jindrák velmi příhodně použil slovo heuris-
tika jakožto vědu zkoumající něco založené 
na intuitivním úsudku, vznikl, snad k potěše 
a poučení pana Jindráka, pana šéfredaktora 
a snad i jiných zvídavých nebo zvědavých, 
tento novoroční příspěvek.

Mýty a Učebnice obecné 
hydrogeologie v několika řádcích
Téměř každý laik, dá Bůh že s výjimkou větši-
ny hydrogeologů či vodohospodářů, používá 
pro vyjádření toho, že v některých místech se 

nachází nebo předpokládá vydatný zdroj pod-
zemní vody, pojem „podzemní jezero“. Ve sku-
tečnosti se však nejedná o nějakou ohromnou 
jeskyni s vodní plochou a půjčovnou loděk 
u Poděbrad, ale o horninový soubor, v němž 
větší póry, pukliny, trhliny nebo dutiny jsou 
spojitě vyplněny podzemní vodou, vzniklou 
výhradně vsakem srážkové vody. Mluvíme 
o tzv. zóně saturace, ve které se šíří hydro-
statický tlak, a vodu proto můžeme jímat. 
Póry a dutiny nad hladinou podzemní vody, 
přes které srážková voda prosakuje k hladině 
podzemní vody, jsou vyplněny převážně 
vzduchem a mluvíme o tzv. zóně aerace, v níž 
se hydrostaticky tlak nešíří a tuto vodu proto 
reálně jímat nemůžeme. 

Horniny zpevněné i nezpevněné (tedy ze-
miny) mají obsah pórů a dutin schopných vést 
vodu omezený. Ten se u propustných hornin 
pohybuje zpravidla v jednotkách procent ob-
jemu horniny a pouze výjimečně (například 
štěrkopísek) i nad 10 % objemu horniny. Tyto 
pro vodu propustné horniny označujeme jako 
kolektory. Celá řada hornin je však pro vodu 
nepropustných, póry a dutiny schopné vést 
vodu ve významnější míře neobsahují, tyto 
horniny označujeme jako izolátory. Směrem 
do hloubky se v horninovém souboru polohy 
propustné a nepropustné mohou střídat, pak 
mluvíme o tzv. hydrogeologické stratifikaci 
s existencí několika kolektorů pod sebou, 
oddělených mezilehlými izolátory. Voda 
v jednotlivých kolektorech se může lišit jak 
svou jakostí, tak svou vydatností nebo úrovní 
hladiny podzemní vody, a proto klíčovým 
předpokladem pro úspěšné budování jímacích 
objektů podzemní vody a její odběr je znalost 
stavby horninového souboru, tedy umět 
zpracovati jakýsi obraz toho, jak to v zemi 
pod povrchem terénu do hloubek desítek až 
stovek metrů, kam až může srážková voda 
běžně zasakovat, vypadá.

Charakteristickou vlastností hornin, pře-
devším skalních masivů, je jejich heteroge-
nita a filtrační anizotropie, tedy schopnost 
propouštět podzemní vodu jen v určitých 
místech a v určitém směru. Nejlépe to je 
patrné na skalních výchozech nebo na lomo-
vých stěnách, kdy voda vsakuje přes půdní 
profil ve směru působení gravitace pouze po 

otevřených puklinách omezujících skalní 
bloky, zatímco vlastní skalní blok je s dílčími 
výjimkami (například hrubozrnný pískovec) 
v podstatě nepropustný (obrázek 1). 

Po dosažení hladiny podzemní vody se její 
rychlý vertikální pohyb mění ve velmi pomalý 
pohyb subhorizontální, kdy se voda pohybuje 
průměrnou rychlosti zpravidla pouze několik 
centimetrů za den. Ale i v údolních nivách 
řek, kde jsou zachovány pro vodu velmi 
dobře propustné štěrkopískové sedimenty 
v mocnostech až několik metrů, existují určité 
zóny zvýšené průtočnosti, kde podzemní voda 
proudí rychleji, a tedy ve větším jímatelném 
množství než v místech jiných. 

Poslední informace z Učebnice obecné 
hydrogeologie se týká horninových struktur, 
kdy vodu lze ve významnějším množství jímat 
pouze v oblasti její akumulace, tedy v místech, 
kde propustný horninový soubor vytváří něja-
kou mísu, podzemní žlab nebo koryto. 

Výčet obecných informací by nebyl úplný, 
pokud bychom nezmínili ještě jeden mýtus 
velmi úzce se týkající obecné hydrogeologie, 
a to funkce proutku neboli virgule při hledání 
vody. Proutek nebo virgule jakékoliv kon-
strukce na vodu nereaguje a neumí ji hledat, 
protože je pouhou ručičkou na přístroji. Tím 
přístrojem je člověk, jak si povíme dále.

Pouze hydrogeolog takto vybavený obec-
nými znalostmi může vyrazit do terénu, 
pokusit se tyto obecné znalosti „napasovat“ 
na konkrétní území, specifikovat parametry 
tamních hornin, vytvořit si jakýsi rentgenový 
snímek „podzemím“, pochopit zákonitosti 
oběhu podzemní vody v něm a teprve potom 
přistoupit k výběru místa pro vybudování 
nového jímacího objektu. Ti vyvolení patrně 
i s využitím intuice, pokud byli touto schop-
ností obdarováni. Dnes, jako v minulosti. 
Pokud Vás to ještě zajímá, čtěte dále…

Budějovice, Budvar
Budějovice neměly díky své poloze na souto-
ku Vltavy a Malše nikdy nedostatek užitkové 
vody a již v roce 1501 se ve starých doku-
mentech hovoří o tom, že voda byla rourami 
vedena do města. Avšak kupodivu ne z řek, 
ale ze dvou rybníků situovaných východně 
od města, které byly napájeny Rudolfovským 
a Dobrovodským potokem. Citelný však byl 
nedostatek pitné vody a teprve po opakova-
ných „morových“ epidemiích se v letech 1881 
a 1882 podařilo pro Budějovice zajistit zdroje 
kvalitní podzemní vody a někdejší „morové 
hnízdo“ přeměnit mezi nejzdravější města 
tehdejšího Rakouska. Cesta k tomu však byla 
dlouhá a – jak jinak – začala u geologa. Tím 
prvním byl patrně Říšský geolog Heinrich 
Wolf. Ten poté, co označil vydatnost Dobro-
vodských pramenů za nedostatečnou, ocenil 
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Obr. 1. Snímek skalní stěny s puklinami a trhlinami, prostřednictvím kterých vsakuje sráž-
ková voda k hladině podzemní vody

jako perspektivní oblast pro jímání podzemní 
vody území mezi Včelnou a vesnicí Roudné, 
mezi toky Vltavy a Malše. Od tohoto projektu 
sice bylo pro špatnou jakost zdejší vody po-
cházející ze štěrkopískových říčních náplavů 
upuštěno, ale to již v Budějovicích působila 
firma Aird&Marc s hydrotechnikem Fritzem 
Passinim. I dnes stojí za to jako návod na 
hledání podzemní vody tehdejší dokument 
doslovně citovat [1]:

„Následujícího dne 10. října 1879 bylo vy-
hověno jeho přání navštívit místa, na kterých 
byly provedeny pokusy a vůbec se seznámit 
s okolním terénem na místě samém. Doprová-
zení stavebním správcem panem L. Hackem 
podnikli jsme nejprve cestu do již prozkouma-
ných výskytů podzemní vody u tzv. Kamenného 
domku (rozuměj do míst Wolfova projektu). 
Během obchůzky a obhlídky této oblasti vzbu-
dila pozornost vrchního inženýra Passiniho 
odtud viditelná roklina, která se táhla z území 
mezi Doubravickým kopcem a městským lesem 
do údolí Malše u Vidova... V bažinatém lučním 
údolí jsme k našemu překvapení našli vydatné 
prameniště, odkud voda vytékající ze slatin-
ného podloží louky protéká výše uvedenou 
roklinou a jižně od Vidova se vlévá do Malše. 
Další den jsme pokračovali v obchůzkách 
východním směrem přes Srubec, Pohůrku, 
Dobrou Vodu, Dubičné až po Rudolfov a v zá-
padním a jihozápadním směru z Habří až do 
Brloha na úpatí Kletě. Před odjezdem nařídil 
vrchní inženýr Passíni vrty a průzkum půdy na 
vícero místech Nedabylské rokle provést, které 
stavební úřad zahájil již 15. října 1879. Výsle-
dek vrtů na terciérní naplavenině byl ohledně 
mocnosti materiálu podle polohy rozdílný, jeho 
vlastnosti však byly téměř stejné. Pod horní 
vrstvou slatiny, jakožto i pod většinou písčitou 
humusovou vrstvou ukázaly se průběžně půl 
až tři metry mocné vrstvy hrubozrnného bílého 
křemičitého písku... Na vícero místech, kde vrty 
pronikly do písečné vrstvy ihned vystoupila 
na povrch voda. Namátkový průzkum vedl 
k závěru, že tato písčitá vrstva je tzv. vrst-
vou plovoucí a že je plně nasycena vodou… 
O těchto pečlivě autorem osobně sledovaných 
a zaznamenaných průzkumech byla 5. listo-
padu 1879 informována stavební firma Karl 
von Schwarz z Vídně a tato již 12. listopadu 
1879 vyslala do Budějovic své nejschopnější 
odborníky: vrchního inženýra Passiniho, prof. 
Grimburga a barona Schwarz ml., aby provedli 
podrobné studie. Ještě jednou prozkoumali 
celé okolí Budějovic, vyhotovili studie o růz-
ných geologických poměrech a po vícedenním 
pobytu označili: „Prameniště a oblast výskytu 
podzemní vody pod Nedabylí, kvůli význam-
nému rozsahu, výhodné poloze a vydatnosti 
vody, jako nejvhodnější místo pro zásobování 
Budějovic dobrou vodou“.

„Program výstavby byl 10. listopadu 1880 
schválen městskou radou a stavební komisí 
a pravilo se v něm: Zásobování města vodou 
bude tvořiti vodovod pitné vody z území Neda-
byle – Mladé a vodovod vody užitkové z Vltavy. 
Pitná voda bude přivedena pomocí gravitační-
ho vodovodu s garantovanou kapacitou ales-
poň 450 krychlových metrů denně, tj. 15. litrů 
na hlavu pro 30 000 obyvatel za 24 hodin, do 
31 výtokových stojanů ve městě a na předměs-
tích. Vodovod užitkové vody má být postaven 
s co možná největším využitím stávající vodní 
síly a vodárny s parním pohonem coby rezer-
vou pro minimální kapacitu 1230 krychlových 

metrů za 24 hodin, to znamená pro 30 000 
obyvatel 41 litrů na hlavu… 13. říjen 1882 byl 
slavnostním dnem otevření a převzetí obou 
vodovodů“. Tak takto, i z dnešního pohledu 
kvalifikovaně a poctivě, se tehdy, před více 
než 150 lety, přistupovalo na Budějovicku 
k hledání kvalitní podzemní vody, kdy bylo 
objeveno prameniště mimořádně kvalitní 
tlakové podzemní vody, pocházející z hluboko 
uložené sedimentární výplně budějovické 
pánve.

Ve vztahu k úvodnímu dotazu pana Jindrá-
ka je ve zmíněném spisu tato osobní poznám-
ka autora publikace Joh. Stegmanna staršího: 
…je dokonce toho názoru, že budějovická 
občanská správa pivovaru byla by udělala 
lépe, kdyby namísto budování velmi nákladné 
artéské studně s velmi pochybnou kvalitou 
a kapacitou vody, pro veškeré pivovarnické 
účely odebírala čistou, chutnou a o teplotě 8–9 
°C stále svěží vodu z oblasti u tzv. Kamenného 
domku“ (rozuměj z oblasti Nedabylského 
prameniště).

Přesto právě vrtné práce pro Budějovickou 
občanskou správu pivovaru se ukázaly být 
základem zrodu dnešních jímacích objektů 
pro Budvar. První artéská studna hluboká 
téměř 197 m byla v pivovaru vyvrtána v roce 
1922 a dnes využívané vrty HV-2a o hloubce 
298 m z roku 2002 a HV-3 o hloubce 312 m 
z roku 1991 vykazují, pokud mám správné 
informace, využitelnou vydatnost přes 50 
l/s. Jímají vodu ze slepenců a pískovců tzv. 
klikovského souvrství, voda je Mg-Ca-HCO3 
typu, mimořádně měkká, slabě kyselé reakce, 
s nadlimitní koncentrací železa a manganu, 
která je pro výrobu piva technologicky sni-
žována. A na jednu z otázek pana Jindráka, 
zda alespoň existovala nějaká heuristika, díky 
které se dalo jít štěstí trochu naproti, odpoví-
dám takto: ano, byla to nepochybně intuice 
a víra v úspěch, avšak podložená znalostmi 
o geologické stavbě budějovické pánve. Stačilo 
najít v lesích na Vráži k východu skloněné 
výchozy pískovců a slepenců, tedy hornin 
pro vodu propustných, využít trigonometrie 
pro výpočet předpokládané hloubky uložení 
těchto vrstev v oblasti Budvaru a znát funkci 
spojitých nádob. A pak již jen řídit a usměr-
ňovat několik měsíců probíhající vrtné práce 

a s napětím očekávat zastižení zvodnělé 
vrstvy. Podařilo se a voda pro jejím zastižení 
vystoupila až nad terén.

A jen pro úplnost, naši předchůdci sice 
pracovali bez exaktních znalostí geologických 
profilů konstruovaných dnes z několika desí-
tek hlubších vrtů, avšak například již s po-
znatky z prameniště z Nebylanské rokle, kdy 
tamní vody musely mít díky své stálé teplotě 
a nebývalému množství nějaký hlubší původ, 
vyplývají z obrázku 2. 

Proutek neboli virgule
Jak dále vyplývá z dotazu pana Jindráka, 
zmínka o možném využití proutkařství při 
hledání vody v hloubkách přes 300 m ho 
příliš neuspokojila. A přesto jen málo tak 
jednoduchých pomůcek sloužících člověku 
k pokrytí jeho životních potřeb jako je prou-
tek, přečkalo prakticky beze změny tisíce let! 
I dnes by se běžný zájemce o novou studnu 
cítil trošku ošizen, kdyby hydrogeolog nevzal 
při hledání „podzemního pramene“ do ruky 
proutek neboli virguli. Z historických pra-
menů je sice známo, že proutek se využíval 
již před mnoha tisíci lety, zmiňme například 
jeskynní kresbu člověka s rozvětvenou hůlkou 
z Libye nebo tzv. Aquileges, kteří rozsochatým 
prutem hledali v Římě vhodná místa pro ko-
pání studní, ale současná věda se k fenoménu 
proutkařství staví spíše odmítavě. Více než 50 
let praxe v hydrogeologickém terénu mě však 
přivedla k následujícímu vnímámí fenoménu 
proutkařství:
– proutek v rukou zkušeného hydrogeologa 

může být vhodnou pomůckou k identifi-
kaci nespojitostí v horninovém prostředí, 
které pro svůj oběh využívá podzemní voda. 
Vzpomeňme si na úvodní řádky tohoto 
článku, kde píšu o tom, že pouze větší póry, 
pukliny, trhliny a dutiny jsou vyplněny 
vodou a vlastní horninový blok je prakticky 
bezvodý. Jestliže má zvodnělá puklina nebo 
bezvodý skalní blok vzájemně rozdílné 
silové pole, právě tak jako je rozdílné silové 
pole zakopaného hrnce zlaťáků, základů ně-
kdejšího kostela nebo plynovodu či kabelu 
od okolní zeminy a jestliže na člověka toto 
silové pole nějak působí, lze si představit, 
že na tuto změnu člověk, respektive jeho 
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nervový systém, nějak reaguje. Třeba vlivem 
nepodmíněného reflexu dojde k neznatelné-
mu smrštění svalů na předloktí a proutek 
nebo drát nacházející se v rukou proutkaře 
v labilní rovnováze se pohne. Nebo pouhým 
vnitřním pocitem nějakého chvění, potících 
se rukou, anebo vzbuzením nějaké intuice;

– jen zkušený hydrogeolog ví, že voda není 
bod, ale nějaká pohybující se linie, tedy 
že voda odněkud někam teče a že ta linie 
má své zákonitosti, protože hlavní směry 
otevřených puklin propustných pro vodu 
v jednotlivých strukturách jsou na skal-
ních výchozech identifikovatelné, a proto 
známé. Právě tak jako jsou představitelné 
směry přehloubených koryt řek v údolních 
nivách vyplněných pro vodu propustným 
štěrkopískem. Problémem totiž není jenom 
identifikace nějaké pod zemí skryté inhomo-
genity, to se dá většinou i naučit, ale její in-
terpretace, protože odchylku silového pole 
může způsobovat kdeco skrytého v zemi. 
A laik nepozná, zdali je to voda nebo něco 
jiného;

– ale i zkušený hydrogeolog který zná zá-
konitosti oběhu a akumulace podzemní 
vody v konkrétní struktuře, se může mýlit. 
Například proto, neboť stejné nebo obdob-
né silové pole má pravděpodobně puklina 
vyplněna „tekoucí“ vodou, právě tak jako 
puklina vyplněná jílem plně nasyceným 
vodou. V tomto druhém případě se jedná 
o vodu bez pohybu, tedy vodou nejímatel-
nou. V rámci své někdejší aspirantské práce 
na téma „Paranormální jevy v hydrogeolo-
gii“ jsem popisoval a formou Gausových 
křivek hodnotil výsledky 50 provedených 
studní v krystaliniku vytýčených prout-
kaři a stejného počtu studen vytýčených 
neproutkaři. V případě neproutkařů byla 
Gausova křivka plochá, bez větších extré-
mů, když vydatnost studen se pohybovala 
zpravidla v desetinách l/s. Naopak v přípa-
dě proutkařů byla Gausova křivka výrazná, 
neboť téměř polovina studen vykazovala 
extrémní vydatnost až v jednotkách l/s, ale 
naopak více než 10 % studen bylo prakticky 
suchých. I dnes se domnívám, že příčinou 
byla chybná interpretace výsledků prout-
kaření, kdy proutkař – hydrogeolog vodu 
našel, ale nepohyblivou, nejímatelnou, jako 
je třeba školní houba nasycená vodou;

– vše výše uvedené se však dle mého názoru 
reálně týká toho, co se v dosahu proutku, 
resp. nervového systému člověka nachází. 
Tedy poměrů v jednokolektorovém zvod-
nělém systému, kdy se pod povrchem 
terénu nachází jedna významná zvodeň, 
tedy horninové prostředí plně nasycené 
vodou. Úspěšné využití proutku ve více-
koletorovém systému s hlouběji uloženými 
zvodněmi pod sebou, jako tomu bylo v pří-
padě studen v Budvaru, je dle mého názoru 
nereálné, neboť silová pole se vzájemně 
překrývají. Ledaže by…
A jak to mám já? Proutek používám často, 

ale obvykle pouze pro identifikaci propust-
ných zón v první zvodni. Ale i v těchto pří-
padech vždy s otevřenýma očima a s výbavou 
pokud možno podrobně nastudovaných 
znalostí především o strukturních poměrech 
konkrétního území. Vnímám tedy terénní 
reliéf, vegetační pokryv, úlomky hornin 
a podvědomě i místní geologickou stavbu, 
a proutek je pro mě určitým prostředkem 

pro absolutní soustředění. Čekám na jeho 
odezvu, která je reakcí na mé intenzivní 
komplexní vnímání prostředí, v němž se 
nacházím a o němž již mám rámcovou před-
stavu. Výsledkem mé pochůzky s proutkem je 
snad indicie, ale spíše intuice a tu se snažím 
převtělit do praktického řešení. Je to málo, 
ale s tím se musím smířit, neboť hydrogeo-
logie je vědou navýsost pravděpodobnostní 
a i neúspěch může být výsledkem poctivé 
práce rodící budoucí úspěch. 

Jak to tedy ti hydrogeologové 
dělají?
Popis práce vrchního inženýra Passiniho 
může být vzorem, bohužel dnes většinou 
nedostižným, pro každého z nás. Znamená to 
mít v hlavě základní body učebnice obecné 
hydrogeologie transformované na konkrét-
ní lokalitu a potom chodit, vnímat, měřit, 
zaznamenávat, a vcítit se do prostředí, ve 
kterém máme podzemní vodu hledat. Někdo 
použije proutek, jiný vyhodnotí snímky tek-
tonických poruchových linií ze satelitních 
družic, další si vezme na pomoc geofyziky, 
ale každý by se měl poučit z práce našich 
předchůdců, tj. z geologických map, z archiv-
ních údajů o vrtné prozkoumanosti, z údajů 
o výsledcích laboratorních analýz vzorků 
vody apod. Proč tomu tak někdy nebývá? 
Protože není časový prostor, neboť zákazník 
si zpravidla vybere cenově nejvýhodnější 
nabídku. Pak prostě nechodíme, nevnímáme, 
neměříme, nezaznamenáváme. Ale tak jako 
v jiných oborech, existují výjimky, a i v tom 
dnešním chvatu stále ještě v terénu potkávám 
lidi typu vrchního inženýra Passiniho. Ti 
vědí, že zviditelnit pro blaho jiných nevidi-
telné je jejich profesní ctí.
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Jak zabezpečit ochranná pásma vodních zdrojů?

Václav Stránský

Stále častěji zjišťuji, že na mnohé vodařské 
přístupy nejsou shodné názory. Zaplať pán 
Bůh za to. Rozdílnost evokuje diskusi, otázky 
a z nich pak mohou vykrystalizovat nové 
poznatky, které jsou pak využitelné v praxi 
a mohou ušetřit všechny možné druhy pro-
středků, finanční, personální, intelektuální. 
Sledování těchto názorů může čtenáře „donu-
tit“ k uvažování o věci. Proto jsem se rozhodl, 
že se pokusím v časopise tyto různé pohledy 
čtenářům přiblížit. 

Napoprvé se seznámíme se dvěma pohledy 
na to, jak by se z hlediska hydrologického mělo 
přistupovat k vodním zdrojům.

Pánům PT Tomáši Kvítkovi a Janu Pokor-
nému jsem položil otázku: Jaký pokryv by 
mělo mít okolí zdrojů pitné vody, podzemní 
i povrchové? Les nebo travní porost? A zde 
jsou jejich názory.

Kvítek: Je obecně známo, že voda vsakuje 
do půdy a horninového prostředí v celé ploše 
povodí, vyjma nepropustných ploch. Nej-
příhodnější podmínky pro vsakování vody 
z hlediska rychlosti infiltrace [v = k*I, (m/s), 
kde k = koeficient nasycené hydraulické vo-
divosti, jinak nazývaný též koeficient filtrace, 
I = hydraulický gradient], jsou na půdách 
mělkých, kamenitých, zrnitostně lehkých, 
obecně propustných s podložím rozpukaných 
propustných hornin, na temenech kopců, 
resp. v málo sklonitých lokalitách. Pojem 
č. 94, Názvosloví Hydrogeologie definuje tuto 
oblast jako území hydrogeologické struktury, 
kde nastává infiltrace. Tedy jedná se o území, 
kde by měla nastávat jen infiltrace a povrcho-
vý odtok by zde měl být de facto nulový, resp. 
minimální.

Nadpis evokuje, jak zabezpečit co největší 
objem, resp. vydatnost vody pro vodní zdroj 
a současně i nejlepší jakost vody. Každý kon-
krétní vodní zdroj má určitou funkci v krajině, 
např. zásobování obyvatel pitnou vodou (viz 
obr. 1). Je vědecky prokázáno, ale i prakticky 
doloženo, že lesy a trvalé travní porosty „umí 
vytvářet výbornou jakost vody“, jejich koře-
nový systém, a „A“ horizont půdy s humózní 
složkou, s mikroorganismy a všemi dalšími 
organismy je „výrobce“ kvalitní vody. O tom 
nelze pochybovat. 

Na úvod je třeba zdůraznit základní po-
znatky o evapotranspiraci lesa a luk a dále 
i o intercepci lesa. Odborná literatura uvádí, 
že na většině lesních ploch je množství srážek 
redukováno intercepcí porostu, může činit až 
240 mm. Redukce srážek intercepcí je nejvý-
znamnější v územích kolem 500 m.n m. a činí 
až 40 %. Evapotranspirace zahrnující fyzikální 
i fyziologický výpar činí pro lesní povodí na 
našem území v průměru 510 ± 90 mm za rok, 
tj. 60 % průměrných ročních srážek. Právě 
redukce srážek intercepcí může hrát velkou 
roli při vydatnosti vodních zdrojů. U luč-

ních porostů je variabilita evapotranspirace 
větší, díky jejich širšímu druhovému složení. 
Intercepce v těchto porostech se uvažuje jako 
méně významný prvek. Evapotranspirace 
může dosahovat hodnot od 350 do 600 mm 
za vegetační období v závislosti na srážkách 
a stanovištních podmínkách.

Do uvažování nad problematikou, zda les, 
nebo louka v infiltrační oblasti, je třeba za-
hrnout i nárůst teploty vzduchu v poslední 
době, a tedy i zvyšující se evapotranspiraci 
porostů tvořících pokryv infiltračních ob-
lastí a dále i v jakém klimatickém regionu se 
daná infiltrační oblast nachází. Zda se jedná 
o klimatický region s kladnou hydrologickou 
bilancí (hory, podhůří), nebo o oblast se zápor-
nou hydrologickou bilancí (Rakovnicko, Jižní 
Morava), nebo zda se jedná o „přechodovou“ 
oblast, kde vývoj teploty vzduchu v budouc-
nu může změnit současný stav hydrologické 
bilance. Je třeba znát poměr srážek/evapotran-
spiraci za vegetační období, i vláhovou jistotu 
dané klimatické oblasti, ale i vodní (hydrický) 
režim dané půdy, na které uskutečňujeme 
výsadbu dřevin, nebo setí trav. Ten je závislý 
na těchto faktorech: a) umístění půdy z hle-
diska geomorfologie terénu, b) hydrologických 
vlastnostech půdy – důležité jsou hodnoty 
hydrolimitů a hydraulické vodivosti, dále 
pak zvrstvení půdního profilu nebo podloží, 
c) hloubce hladiny podzemní vody a dosahu 
horní hranice kapilárního pásma, d) vlivu lidí 
na danou oblast, kteří ovlivňují půdní vlhkost 
agrotechnickými nebo lesními zásahy.

Z hlediska land use může být pokryv 
infiltrační oblasti tvořen: a) ornou půdou, 
b) trvalými travní porosty (pastvinou nebo 
loukou), c) lesem.

Ornou půdu by bylo možno z úvahy 
vypustit. Aplikace různých látek na orné 
půdě (živin, prostředků na ochranu rostlin) 
nedává dobrou perspektivu jakosti vody. To 
je vidět všude, kde je větší rozsah orné půdy. 
Většinou jsou zde vyhlášeny restrikce dle 
Nitrátové směrnice. A všude tam, kde je více 
dusičnanů ve vodních zdrojích, lze z hlediska 
mobility pesticidů předpokládat i jejich větší 
koncentraci ve vodních zdrojích. No to pít 
jistě nechceme.

Pak nám zbývá pastvina, louka a les. 
U pastvin je třeba být opatrný, a to především 
z hlediska mikrobiálního a bakteriálního 
znečištění. Otázkou je i aplikace antibiotik 
a dalších léků v chovu dobytka a jejich roz-
prostření v exkrementech na pastvině. Je to sa-
mozřejmě otázka intenzity využívání pastviny, 
zatížení pastviny počtem dobytčích jednotek, 
systémem spásání atd. Myslím, že je zde třeba 
aplikovat zásadu předběžné opatrnosti. 

Zbývá tedy louka a les. Louka se většinou 
vyskytuje na zemědělské půdě a les na lesní. 
Pokud se na věc tedy podíváme čistě teoretic-
ky a měli bychom volit mezi lesem a loukou, 

je třeba si nejdříve ujasnit následující vlivy, 
které působící na vydatnost vodního zdroje. 
Jsou to především:
1. Evapotranspirace, v hydrologické rovnici 
označena znaménkem „minus“ - záporná 
složka bilance, a to z toho důvodu, že její 
množství (mm) se nestává součástí systému 
půda–hornina–vodní zdroj. To je jediná složka 
hydrologické bilance, kterou jsme v infiltrační 
oblasti (za předpokladu, že se zde nevy-
skytuje povrchový odtok) schopni ovlivnit. 
Srážky jsou variabilní v čase a prostoru – ty 
neovlivníme. Les v období dlouhodobějších 
vyšších teplot vzduchu a suchých období má 
problémy se zásobováním vodou, omezuje 
evapotranspiraci a tím i svou vitalitu a je po-
tom i náchylnější ke kůrovcovým kalamitám. 
To samé se děje u lučních porostů, ale ty jsou 
po odeznění suššího období „životaschopné“.
2. Exploatace luk. Na trvalých travních po-
rostech (pokud jsou ve vlastnictví vodohos-
podářské společnosti) jsme schopni omezovat 
evapotranspiraci úpravou agrotechniky:
a) porosty nehnojit, snižovat výnosy, upravit 

počet sečí, porosty mulčovat, podporovat 
nízké druhy trav v porostu, 

b) pomocí dlouhodobého pískování povrchu 
travních porostů snižovat výnos, zvyšovat 
infiltraci vody do hlubších vrstev půdy, kde 
již nebude docházet ke kapilárnímu vzlíná-
ní půdní vody a výparu vody mimo půdu,

c) na podzim a na jaře nechávat v infiltrační 
oblasti vyšší suchý nesklízený porost, který 
bude pomaleji obrůstat, na jaře zastiňuje 
půdní povrch, omezuje evapotranspiraci, 
zvyšuje vlhkost půdy, později je třeba jej 
zmulčovat a ponechat na místě,

d) v období sucha a dlouhodobějších vyšších 
teplot vzduchu je důležité nesekat porost, 
aby se půda neodkryla a nezvyšovala se 
evaporace půdy.
Tato opatření u lesním porostů nejsou dost 

možná, prakticky se neprovádějí. 
3. Zhutnění půdy. Opatření ke snížení zhut-
nění povrchu lučních porostů je povícero. 
Zhutnění omezuje zasakování vody do půdy 
i hydrogeologické struktury. To jsme na 
loukách schopni docela zásadně ovlivňovat 
(vertikutací, provzdušněním, hloubkovým 
kypřením i pískováním povrchu). Při odtěžo-
vání kmenů v lesích, kde se používá „masivní“ 
technika, mohou nastávat problémy se zhut-
něním povrchu.

V našich českých podmínkách nelze spo-
léhat v infiltrační oblasti vodního zdroje na 
jiný zdroj vody, než jsou srážky, hodně je 
diskutován malý cyklus oběhu vody v krajině. 
Malý cyklus je teoreticky zajímavý a prakticky 
i fungující (např. ranní rosa v porostu trav, 
ale ta evaporací odchází do ovzduší), ale 
objemově se pravděpodobně nebude jednat 
o velký podíl. Nějaká souhrnná hydrologická 
data ohledně vlivu malého cyklu vody na 
hydrologickou bilanci krajiny prozatím ne-
jsou v širším měřítku k dispozici. Je zřejmé, 
že všichni ti, kdo chodí krajinou a vyjdou za 
teplého slunného dne z lesa na louku, ucítí 
závan teplého vzduchu. Ochlazující účinek 
lesních porostů je znám, oproti lučním poros-
tům je teplota podstatně menší. Co způsobuje 
tento ochlazující účinek? Evapotranspirace 
„konaná“ přes fotosyntézu. Respektuji názory 
i teorii malého cyklu vody v krajině, ale nemo-
hu souhlasit s tím, že větší plocha lesa bude 
ve výsledku generovat větší objemy srážek 
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v českých podmínkách. Dle meteorologů je 
v našem českém regionu 99 % spadlých srážek 
na povrch terénu výsledkem vlivu oceánského 
proudění. Jsem přesvědčen, že tento malý 
cyklus se významně uplatňuje v oblastech 
s tropickým podnebím, nebo v monzunových 
oblastech, kde je dostatek srážek. 

Pro kalamitní podmínky lesa a suchá obdo-
bí by měly platit i následující pravidla, často 
nedodržovaná. Pokud nastane kůrovcová či 
jiná kalamita, je snaha uschlé, či pokácené 
stromy hned odvézt. Pokud však odklidíme 
veškerou organickou hmotu, která pokrý-
vala a zakrývala půdu, výrazně zvyšujeme 
evaporaci půdy, i když pravděpodobně jen 
krátkodobě, než dojde k rozvoji vegetace trav. 
Odkrytím povrchu podpoříme vyschnutí 
povrchových horizontů půdy, snížíme určitý 
objem vody, který byl disponibilní zasakovat 
a tvořit podzemní vody. Zastínění povrchu 
jak u lesa, tak i luk omezuje evaporaci a pod-
poruje tvorbu podzemních vod. Na to je třeba 
pamatovat především v období delších such 
s výskytem kalamitních jevů.

Rozhodnout se, zda preferovat les nebo lou-
ku v infiltrační oblasti nelze dělat paušálně. 
Rozhodující jsou komplexní stanovištní pod-
mínky s ohledem na zajištění dlouhodobě pro-
sperujícího porostu. To lze dokázat pouze na 
základě hydrologické bilance daného území. 

V infiltračních oblastech vodních zdrojů je 
primární podpora vydatnosti vodního zdroje, 
obecně omezení hydrologického sucha, pod-
pora zasakování vody do půdy a hydrogeo-
logického podloží. Pokud chceme zachovat 
vodní zdroj – jedinečný zdroj splňující např. 
požadavek na zásobování obyvatel vodou, 
musíme z tohoto důvodu omezovat evapotran-
spiraci (především v obdobích delšího sucha 
resp. v sušších oblastech) a tím i ochlazující 
účinek lesní vegetace pro krajinu. 

Pro podporu ochlazujícího účinku vegetace 
je třeba s rozmyslem umísťovat lesy tam, kde 
je dostatek vody, kde vyvěrá hladina podzem-
ní vody a lesy nejsou závislé pouze na sráž-
kách. To platí, pokud se bude zvyšovat teplota 
vzduchu a bude i v budoucnu nastávat suché 
delší období, jako v minulých letech. Závislost 
lesa pouze a jen na srážkách s velkou variabili-
tou (bez jiných zdrojů vody) je silně limitující 
pro jeho rozvoj. Tam, kde jsou výsušné oblasti, 
nelze preferovat les, který má vysokou evapo-
raci a evapotranspirační schopnost. Louku lze 
mít ve všech lokalitách v ČR, travní porost je 
široce variabilní od xerofytních stanovišť po 
hygrofytní, to je jeho přednost, výhodou je 
i jeho schopnost přizpůsobit se měnícím se 
klimatickým podmínkám. 

Bez lesa by to však též nebylo v pořádku, 
nedovedu si představit českou krajinu bez 
lesa, se samými loukami. Vše je tedy nutno 
prosazovat s rozmyslem, pouze na základě 
odborných výpočtů, a nedávat prostor pouze 
jednostranným názorům a jednostranným 
opatřením. Česká krajina si to nezaslouží, 
život je mnohotvárný, a tak je mnohotvárné 
i doporučení, zda les nebo louku preferovat 
v infiltračních oblastech vodních zdrojů.

Na závěr uvádím převzatý text, zcela bez 
úprav, meteorologa Šálka (2021, https://ne-
viditelnypes.lidovky.cz/klima/klima-sucho.
A211114_161439_p_klima_wag): „…už 1 800 
let (zhruba od r. 200 našeho letopočtu) se 
podle náhradních (proxy) dat i podle přístro-
jových měření Evropa dlouhodobě vysušuje, 

což jednoznačné vysvětlení nemá, přičemž 
tento dlouhodobý trend se vyznačuje poměrně 
značným kolísáním. Velmi podobné období 
sucha nastalo podle této rekonstrukce kolem 
roku 1500, což zhruba odpovídá Spörerovu 
slunečnímu minimu podle práce M. Ionito-
vé. Je jasné, že existuje-li dlouhodobý trend 
(v rámci tisíciletí) k vysušování, má každé 
výrazně suché období v řádu roků vyšší šanci 
se stát rekordně suchým, aniž bychom museli 
„povinně“ zmiňovat skleníkové plyny (i když 
jejich vliv samozřejmě nelze vyloučit)“. Takže 
se připravujme, ale bez emocí a skoro povinné 
zelené ideologie.

prof. Ing. Tomáš Kvítek. CSc.
Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity

Povodí Vltavy, státní podnik
kvitekggg@volny.cz

Jan Pokorný: Výklad o funkci lesa v záso-
bování vodou lze začít následující úvahou: 
Jste správce přehrady, která zásobuje město 
pitnou vodou. V posledních letech má přehra-
da nedostatek vody. Přečetl jste si ve vědecké 
literatuře, že les zadrží i přes 70 % dešťových 
srážek a do přehrady odteče 30 %, zatímco 
louka zadrží 40 % a do přehrady odteče 60 % 
srážek. Na základě vědeckých výsledků měře-
ní srážkově odtokových poměrů tedy logicky 
dáme přednost loukám, protože pak přiteče 
více vody do přehrad.

Tento přístup se nazývá drainage para-
digm, tedy odvodňovací paradigma. Cílem je 
odvést dešťovou vodu do přehrady, „do tru-
bek“. Zavlažované oblasti v povodí „Murray 
Darling River“ v Austrálii (NSW) jsou zásobo-
vány vodou z hor na východním pobřeží (Blue 
Mountains). Opakovaně se diskutuje, zda 
částečné odlesnění v polovině minulého sto-
letí vedlo k poklesu srážek a dále k nevyrov-
nanému průtoku a letnímu nedostatku vody. 

Kolumbus si zapsal do deníku, že na Jamaj-
ce prší každé odpoledne tak, jako pršívalo na 
ostrovech u Španělska, než byly odlesněny. 
V oblasti Great Rift Valley v Keni bylo vykáce-
no přes 1000 km2 horského lesa (Mau Forest), 
hydroelektrárna na řece Sondumiriu vyrábí 
méně elektrické energie, protože průtok je 
nepravidelný a v suchých letech nedostateč-
ný. Navíc, tradiční obyvatelé horských vesnic 
byli nuceni přestat pěstovat některé druhy 
zeleniny, protože rostliny byly opakovaně 
poškozeny ranními mrazy. Les udržoval vlh-
kost vzduchu a ta bránila vyzařování tepla do 
jasné oblohy. 

Zvláštní výklad si zaslouží funkce rozsáh-
lých lesních celků v transportu vlhkého vzdu-
chu od oceánů do vnitrozemí kondenzačně 
indukovaným pohybem vzdušných proudů.

Dlouholetí hospodáři na Šumavě upozor-
ňují na úbytek rosy a drobných srážek, poté 
co uschly lesy na hřebenech. Na letošní kon-
ferenci SOVAK referoval Ing. M. Ondráček 
o výrazném zhoršení kvality vody u vodního 
zdroje, kde byl vytěžen les, který uschnul 
při kůrovcové kalamitě. Je velký rozdíl v tep-
lotách a vodním režimu zdravého lesního 
porostu a uschlého lesa s hustým (travním) 
porostem třtiny křovištní.

Zásadní význam mají horizontální srážky, 
tedy „vyčesávání vody“ z mraků. V nadmoř-
ských výškách nad 1000 m v mírném pásmu 
se uvádí jejich roční hodnota 400–600 mm 
a stoupá se stoupající nadmořskou výškou. 

Navíc živý vzrostlý les má inverzní rozložení 
teploty: v osluněných korunách je teplota vyš-
ší ve srovnání s teplotou v dolní části porostu. 
Chladný vzduch je těžší a drží se v porostu 
a s ním se udržuje v porostu i vlhkost. Les 
o výšce kolem 30 metrů komunikuje s atmo-
sférou přes koruny stromů, které odpařují 
vodu, tím se chladí (mají nižší teplotu nežli 
louky, pole) a vzduch nad nimi má vysokou 
relativní vlhkost. Stromy vylučují terpenoidy 
a další volatilní organické látky, které působí 
jako kondenzační jádra. Nad lesem se vytváří 
mlhy a mraky, které tlumí přicházející sluneč-
ní záření. Podrost a kořeny stromů jsou ve vlh-
ké půdě, kde se hromadí organické látky, půda 
je oživena (edafon) a živiny jsou zadržovány 
v potravní síti. Z funkčního lesa odtéká voda 
vyrovnaně a o nízkém obsahu živin. 

Rozdíly mezi travním a lesním porostem 
jsou shrnuty v grafice na obr. 2 sestaveném na 
základě 20letého srovnávacího monitoringu 
tří povodí na pravém břehu Lipna: Pastvina 
má vyšší povrchové teploty za slunného po-
časí (nechladí se výparem vody), z pastviny 
odtéká voda o vyšší elektrické vodivosti a vyš-
ším obsahu živin i alkalických kovů a odtok 
z pastviny je nevyrovnaný. Obrázek je převzat 
z: Procházka, J.; Pokorný, J.; Vácha, A.; Novot-
ná, K.; Kobesová, M. (2019) Land cover effect 
on water discharge, matter losses and surface 
temperature: Results of 20 years monitoring 
in the Šumava Mts. Ecological Engineering 
127, 220–234.

Lze shrnout, že odlesnění relativně men-
ších ploch zvýší odtok srážkové vody do 
nádrže. Když to ovšem přeženeme, povodí 
se přehřívá, stoupající ohřátý vzduch vynáší 
vodu vysoko do atmosféry a ta se nevrací ve 
formě odpoledních srážek a ranní rosy. 

doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.
ENKI o.p.s.

pokorny@enki.cz

https://neviditelnypes.lidovky.cz/klima/klima-sucho.A211114_161439_p_klima_wag
https://neviditelnypes.lidovky.cz/klima/klima-sucho.A211114_161439_p_klima_wag
https://neviditelnypes.lidovky.cz/klima/klima-sucho.A211114_161439_p_klima_wag
mailto:pokorny@enki.cz
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Dokončení staveb na horní Opavě v roce 2021 

Eva Hrubá, Pavla Holečková, Hana Burkovičová, Jiří Konečný

Povodí Odry, státní podnik, jako investor 
protipovodňových opatření na horní Opavě 
soustavně již od zpracování Investičního 
záměru v roce 2009 pracuje na jednotlivých 
částech protipovodňové ochrany sídel na 
horním toku řeky Opavy.

Nejednotnost stupně připravenosti dílčích 
opatření vyjádřená v čase je dána odlišností 
přístupu vlastníků pozemků dotčených bu-
doucími opatřeními, jednotlivých samospráv 
obcí v dotčeném úseku a zároveň legislativ-
ním rámcem, který umožňuje obstrukcemi 
přípravu zpomalovat a u některých staveb se 
tak děje. Nic to však nemění na snaze o do-
sažení cíle, kterým je dobudování navržené 
koncepce ochrany před povodněmi v oblasti 
horní Opavy. Ta je založena na funkci nádrže 
Nové Heřminovy, která bude schopna trans-
formovat v profilu nádrže Q100= 206 m3/s na 
100 m3/s. 

Každopádně dílčí výsledky se dostavují, 
čehož důkazem jsou již zrealizovaná opatření 
v minulých letech, jako například dokončení 
čtyř suchých nádrží (Lichnov V, Lichnov III, 
Loděnice a Jelení), vybudování ochranné 
hráze pod Krnovem na českém území, do-
budování systému měřících stanic v povodí 
horní Opavy a v letošním roce dokončení pro-
tipovodňové hráze v Holasovicích, opatření 
v prostoru jezu Kunov nebo kompenzačního 
opatření na území Polské republiky. Opatření 
dokončená v roce 2021 v našem příspěvku 
blíže představujeme.

Opatření na horní Opavě, opatření 
Holasovice, ochrana pravobřežního 
území
V říjnu 2021 byla dokončena realizace stavby 
protipovodňových opatření v obci Holasovice.

Účelem stavby v říčním km 48,5 až 50,0 
vodního toku Opavy je ochrana obyvatel 
a zástavby zmíněné obce na úroveň odpoví-
dající návrhovému průtoku 290 m3/s, s bez-

pečnostním převýšením minimálně 0,60 m. 
Díky tomuto opatření v kombinaci s tlumicím 
efektem suché nádrže Loděnice dojde k ome-
zení rozlivů povodňových průtoků na pravém 
břehu řeky Opavy.

Zemní ochranná hráz má délku 1 486 m, 
šířku v koruně 3 m, převýšení nad okolním 
terénem je převážně 1,5 m. Trasa ochranné 
hráze je umístěna mezi břehovou hranou 
a stávající zástavbou rodinných domů tak, aby 
s ohledem na svůj účel nezhoršila stávající 
průtokové poměry v území a aby byly zároveň 
minimalizovány zábory soukromých pozem-
ků. V místě křížení trasy hráze se silnicí je 
vybudováno železobetonové žebro, kde bude 
v případě povodňového rizika instalováno 
provizorní hrazení ve spolupráci s dobrovol-
nými hasiči obce Holasovice. Celková délka 
protipovodňového opatření – hráz a provizor-
ní hrazení – má délku 1 497 m. 

Pro omezení průsaků a případných filtrač-
ních deformací jsou v několika úsecích pro-
vedeny podzemní štětové stěny. Na vzdušné 
straně je podél ochranné hráze proveden 
odvodňovací příkop tak, aby odvedl zahrázové 
vody mimo zástavbu. 

Stavba hráze je doplněna funkčními ob-
jekty, tj. hrázovými propustmi, vyústěním 
vodního toku Lipinka, přeložkami kanalizací, 
které budou zajišťovat běžný režim v zájmo-
vém území. Stejně tak funkční objekty umožní 
manipulaci s vodou v případě povodňových 
stavů v řece Opavě a na vodním toku Lipinka. 

Na základě vzájemných dohod s obcí Ho-
lasovice byla pro zachování kontaktu občanů 
s řekou provedena schodiště na návodní 
i vzdušné straně hráze, lavičky na koruně 
hráze a napojení hráze na budovanou lávku 
pro pěší přes řeku Opavu.

Financování akce je zajištěno z dotační-
ho programu Ministerstva zemědělství ČR 
„Podpora prevence před povodněmi IV“, 
z něhož jsou hrazeny stavební náklady ve 
výši 102 mil. Kč. Ostatní náklady akce ve 
výši 4 mil. Kč jsou hrazeny z vlastních zdrojů 
státního podniku Povodí Odry.

Opatření na horní Opavě, opatření 
v úseku pod Krnovem, ochrana LB 
území – Polsko
Stavba je vyvolanou investicí, která kompen-
zuje vliv českých protipovodňových opatření 

Obr. 1. Holasovice, ochranná hráz

Obr. 2. Ochranná hráz na polském území pod Krnovem Obr. 3. Jez Kunov
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na polském území v rámci staveb opatření na 
horní Opavě. Je umístěna na území Polské 
republiky v obci Branice, pod městem Krnov, 
na levém břehu řeky Opavy v km 64,90–68,44 
(podle staničení polského správce toku) a na-
vazuje na již zrealizovaná protipovodňová 
opatření na území České republiky, na levém 
břehu řeky Opavy pod Krnovem, dokončené 
v minulých letech. 

Účelem stavby je ochrana zástavby obce 
Branice, místní části Bliszczyce před povod-
němi rekonstrukcí stávající protipovodňové 
hráze v délce 2 827 m s výškou koruny na 
úrovni hladiny vody odpovídající návrhové-
mu průtoku QNÁV=270 m3/s, s bezpečnostním 
převýšením 0,8 m. Hodnota návrhového 
průtoku byla stanovena při zpracování studie 
OHO a přibližně odpovídá Q50–Q100 se zohled-
něním transformačního účinku nádrže Nové 
Heřminovy a dalších opatření navrhovaných 
v povodí horní Opavy. Parametry rekonstruo-
vané hráze zároveň odpovídají požadavkům 
polské legislativy na převedení Q200 s bezpeč-
nostním převýšením min. 0,3 m.

Součástí stavby byla také přestavba stávající 
betonové propusti na přítoku do MVE Blisz-
czyce, byly upraveny čtyři přejezdy přes hráz, 
zřízeny zpevněné manipulační komunikace 
na obou stranách hráze, meliorační příkopy 
na vzdušné straně hráze a ve dvou úsecích 
bylo provedeno opevnění vodního toku Opava 
lomovým kamenem. Dále na vzdušné straně 
hráze byla provedena obslužná komunikace 
v úseku od bývalé jednotky hraniční stráže až 
po státní hranici. 

Na základě dohody o spolupráci mezi 
státním podnikem Povodí Odry a Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (Státní 
vodohospodářský podnik Polské vody) byla 
stavba připravována a realizována podle pol-
ského práva a v souladu s polskými stavebně 

technickými normami a předpisy. Realizace 
stavby probíhala v období 05/2020–11/2021 
zhotovitelem Sdružení opatření Krnov – Leso-
stavby – ZVÁNOVEC. Financování stavebních 
prací bylo plně hrazeno z dotačního programu 
Ministerstva zemědělství 129360 Podpora 
prevence před povodněmi IV. se stavebními 
náklady ve výši 109,270 mil. Kč. 

Opatření na horní Opavě, opatření 
v prostoru jezu Kunov
V listopadu 2021 byla dokončena rekonstruk-
ce jezu v Kunově, místní části Nové Heřmi-
novy. Práce na stavbě byly zahájeny na konci 
srpna 2020. Po slibném úvodu byly v říjnu 
2020 práce přerušeny povodňovými průtoky, 
které silně poškodily čerstvě vybudovanou 
staveništní jímku a obtok. Následné odstra-
ňování škod a práce na znovuobnovení jímky 
a obtoku posunuly zahájení betonářských 
prací až na březen roku 2021.

Práce spočívaly v odstranění původního 
jezového tělesa a výstavbě nového železo-
betonového jezu doplněného kamenným 
obložením. Jez je nově vybaven štěrkovou 
propustí. Na levém břehu byl pro zajištění 
migrační prostupnosti vybudován rybochod 
a pro potřeby vodáků zřízeny schody v nadjezí 
a sjezd do podjezí pro snadný přenos lodí. 
Nad přelivem je pro potřebu ochrany řeky 
Opavy a připravované přehrady Nové Heřmi-
novy zřízen havarijní profil pro zachytávání 
škodlivých látek v případě jejich úniku do 
toku, umožňující snadné natažení norné stěny, 
a zajištěn přístup pro složky hasičského sboru.

Po celou dobu stavby bylo potřeba s ohle-
dem na požadavek ochrany blízkého lužního 
lesa v přírodní rezervaci Kunov zajistit v náho-
nu odebírajícím vodu z nadjezí a zásobujícím 
lužní les dostatečné množství vody. Toho bylo 
dosaženo pomocí dvou řad potrubí o průměru 

400 mm, procházejících štětovnicemi jímky 
přes část staveniště. Vzhledem k odstraněné-
mu vzdouvacímu objektu bylo vzdutí vody 
do potrubí zajišťováno sypanou hrázkou na 
obtoku, která se při zvýšení průtoků v řece 
Opavě mohla rozplavit a po opadu vody byla 
opět obnovována. Kritickým obdobím byl 
přelom let 2020 a 2021, kdy probíhaly práce 
na obnovení jímky a obtoku po povodni bez 
možnosti regulace vzdutí a současně byly 
v řece Opavě velmi nízké průtoky.

V průběhu výstavby vstoupil do provádění 
prací další prvek, a to potřeba koordinace 
stavebních prací, pohybu strojů a pracovníků 
se stavbou pravobřežní příjezové vodní elek-
trárny soukromého investora, která s jezem 
bezprostředně sousedí. 

Dokončená stavba bude umožňovat odběr 
vody pro potřeby lužního lesa, stabilizovat ko-
ryto řeky Opavy a omezovat chod splavenin, 
pro případ havárie na vodním toku bude profil 
jezu záchytným bodem pro zachycení znečiš-
ťujících látek v toku a současně nebude již mi-
grační překážkou pro vodní živočichy a zlepší 
průchodnost jezu pro rekreační plavbu.

Náklady na realizaci stavby dosáhly výše 
44,1 mil. Kč, na kterých se dotačně podílelo 
Ministerstvo zemědělství částkou 39,5 mil. Kč.

Ing. Eva Hrubá
Ing. Pavla Holečková

Ing. Hana Burkovičová
Ing. Jiří Konečný

Povodí Odry, státní podnik

Revitalizace Svitávky u Kunratických rybníků

Jan Železný, Lenka Bartošová, Jan Svejkovský

Zájmová lokalita se nachází v Liberec-
kém kraji na jižním podhůří Lužických hor, 
v údolí říčky Svitávky. Svitávka sem přitéká 
z Mařeniček, v řešeném úseku prochází po-
dél východního břehu Horního a Dolního 
Kunratického rybníka a dále pokračuje do 
Kunratic. Dvojice rybníků byla vybudována 
v letech 1981–1983. Malé vodní nádrže jsou 
napájeny vodou ze Svitávky, jejíž tok byl 

sveden do betonového obtokového koryta, 
které bylo předmětem revitalizace. Oba 
rybníky se využívají k chovu a lovu ryb 
a k vodohospodářským účelům. Řešený úsek 
vodního toku Svitávky se nachází ve II. zóně 
CHKO Lužické hory, je součástí Evropsky 
významné lokality Svitávka a také se nachá-
zí v Chráněné oblasti přirozené akumulace 
vod Severočeská křída. Z hlediska ÚSES je 

Svitávka v řešeném úseku lokálním bioko-
ridorem č. K236.

Smyslem revitalizace bylo odstranění 
veškerých migračních překážek, betonových 
konstrukcí a v části koryta navrácení původ-
ního přírodního charakteru. Celková délka 
revitalizovaného toku je 1 190 m, kterou lze 
rozdělit na tři ucelená řešení:

V první části řešeného úseku, dlouhé 
459 m, došlo k odstranění stávajícího opev-
nění koryta a byl vybudován balvanitý skluz 
s tůněmi umožňující migraci ryb. Druhý 
úsek revitalizace tvoří složené koryto dlouhé 
585 m. V příčném profilu jsou zde dvě kynety, 
v podélném profilu tvoří osa toku protisměrné 

Celkový pohled Původní betonové migračně neprostupné koryto
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Rybí přechod jako součást revitalizace Směrově rozvolněná kynetka v korytě

oblouky. Posledním úsekem, dlouhým 146 m, 
je rozvolněná trasa koryta. Tento úsek tvoří 
mělké miskovité přírodě blízké koryto. Roz-
volnění toku do přilehlého lužního lesa bylo 
umožněno díky místním geomorfologickým 
podmínkám. 

Po dokončení prací na stavebních objektech 
byl do koryta toku ručně aplikován sediment 
fr. 0–8 mm v tl. 50 mm, který zajistí vytvoření 
vhodného prostředí pro vodní živočichy.

Po dokončení stavby byl proveden srovná-
vací monitorovací odlov ryb na revitalizované 
části říčky Svitávky, kdy byla zaznamenána 
rybí obsádka v minimálním množství. V září 
2021 proběhl druhý odlov ryb, jehož výsledky 
jsou velmi povzbudivé, protože ryby se již 
v současnosti přirozeně nacházejí v celém 
upraveném úseku. Z odlovených druhů ryb 
zde převažoval pstruh obecný, dále vranka 

obecná, mřenka mramorovaná, mihule potoč-
ní a byl rovněž zaznamenám výskyt bílé ryby. 
Oproti prvnímu srovnávacímu monitorova-
címu odlovu došlo k podstatnému navýšení 
počtu ryb. Vše napovídá tomu, že stavba bude 
plnit svůj účel, tj. že díky ní dojde ke zvýšení 
ekologické stability řešeného úseku toku Svi-
távky, zlepšení migrace živočichů a zvýšení 
biodiverzity v této části vodního toku.

Realizace stavby proběhla od 6. 11. 2018 do 
30. 6. 2021, navrhovatelem celé akce byl stát-
ní podnik Povodí Ohře, projektovou činnost 
včetně autorského dozoru při realizaci stavby 
zajišťovala firma AZ CONSULT, spol. s r. o. 
Zhotovitelem byla společnost RRR spol. s r. o. 
Celková smluvní cena činila 77 531 451,- Kč 
bez DPH. V této částce není zahrnuta cena 
za projektovou dokumentaci, cena za výkon 
autorského a technického dozoru. Tyto částky 

byly hrazeny investorem v plné výši, tedy bez 
nároku na dotaci ze státního rozpočtu. Akce 
byla spolufinancována dotačním titulem 
OPŽP CZ.05.4.27/0.0/0.0/17051/0005873.

Jan Železný, DiS.
Ing. Lenka Bartošová

Ing. Jan Svejkovský
Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219
430 03 Chomutov

zelezny@poh.cz

Milan Drda (1964)

Je spolumajitelem, jednatelem a technickým 
ředitelem ENVI-PUR, s. r. o. Je důkazem toho, 
že rozsáhlé formální vzdělání není nutnou 
podmínkou kreativity a úspěchu. V roce 1983 
ukončil Střední průmyslovou školu strojnic-
kou v Táboře, obor Mechanizace stavebnictví 
a poté se už věnoval praxi. V roce 1991 začal 
podnikat a od roku 1997 je bytostně svázán 
s ENVI-PURem, který spoluzakládal. Jde 
o jednu z nejvýznamnějších českých spo-
lečností v oblasti čištění, úpravy a recyklace 
vody v domácnostech, obcích i průmyslových 
objektech na českém trhu. Stále více se etablují 
i v zahraničí.

Stránský: V listopadu proběhl už 24. ročník 
pravidelné konference Nové trendy v čistíren-
ství a vodárenství. Jak tu loňskou hodnotíte? 

Drda: Loňská konference měla být již 25. 
ročníkem, v roce 2020 jsme ale z pochopitel-
ných důvodů konferenci nepořádali. Po této 
přestávce jsme byli trochu nervózní, jestli se 
podaří navázat na účast v předchozích roční-
cích. Navíc jsme se ještě rozhodli den předem 
pořádat seminář Hospodárnější užívání vod 
v průmyslu a energetice. Semináře se zúčast-
nilo 87 účastníků z řad zástupců největších 
energetických, průmyslových a vodohospo-
dářských firem. Během semináře se v devíti 
přednáškách seznámili s metodikou vodních 
auditů, možnostmi využití dotací od MPO 
a konkrétními postupy a technologiemi, které 
jsou vhodné na čištění, úpravu a recyklaci vod 
a důrazem na předprojektovou přípravu s vy-
užitím výsledků poloprovozního testování. 

Abychom to zvládli, přesunuli jsme mimo-
řádně místo konání semináře a konference 
z Kulturního domu města Soběslav do hotelu 
Palcát v Táboře. Na konferenci se nám přihlá-
silo 287 účastníků, skutečně jich pak přijelo 
252. Pro porovnání s předchozí konferencí, 
v roce 2019, kdy bylo přihlášeno 313 účastní-
ků, skutečně přijelo 277 posluchačů. 

V součtu jsme tedy ve dvou dnech měli 
364 účastníků. To je v současné situaci skvělá 
účast. Takže hodnotím 24. ročník velmi dobře. 
Nesmím zapomenout poděkovat našim za-
městnancům za obětavou práci při přípravě 
a realizaci konference. Ti, kteří něco podob-
ného dělají, ví, o čem mluvím.

Stránský: Jestli se nemýlím, tak jste jediná 
vodařská firma, která takto velkou akci pořádá. 
Co vás k tomuto rozhodnutí vedlo? Jistě je to 
i finančně velice nákladná záležitost.

Drda: Začnu odzadu. Je to finančně náročná 
akce, účast na konferenci byla a zůstane pro 
všechny účastníky zdarma. Zpočátku jsme 
veškeré náklady nesli sami, pak se nám po-
dařilo získat sponzory, kteří nám za reklamu 
v rámci konference s financováním této konfe-
rence pomáhají. Za to jim i jménem účastníků 
konference upřímně děkuji. 

Z počátku to bylo spíše takové přátelské se-
tkání s našimi nejbližšími obchodními partne-
ry v počtu cca 60 účastníků, kde jsme je sezna-
movali s novými věcmi a technologiemi. Dále 
jsme zvali zástupce státní správy, aby nám 
přednesli novinky v zákonech a předpisech. 
Z toho brzy vznikl nápad, že bychom měli 
udělat také něco pro státní správu, projektanty 
a případné zákazníky. A tak jsme se rozhod-
li, že se budeme věnovat vedle prezentace 
vlastní činnosti také novinkám v legislativě 
a informacím o nových technologiích v oblasti 
čištění a úpravy vody se zaměřením na státní 
správu, vlastníky i provozovatele vodohospo-
dářské infrastruktury, studenty i další, které 
tato témata zajímají. Jsme rádi, že se z toho 
stala pravidelná akce pro cca 300 účastníků. 

Stránský: Dále budeme mluvit i o tom, že 
přebíráte i organizování táborské konference 
Pitná voda. Budete v této konferenci Nové tren-
dy… i nadále pokračovat ve stejném rozsahu?

Drda: Pokračovat budeme určitě, i v minu-
lých letech jsme přece souběžně s konferencí 
Pitná voda Tábor naše konference pořádali. Od 
doby, kdy se dohodlo s už bohužel zesnulou 
organizátorkou konference Pitná voda v Tren-
čianských Teplicích Janou Buchlovičovou, 
že se budou ob rok konference Pitná voda 

mailto:zelezny@poh.cz
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Technologická část úpravny v Moravské Nové vsi přečkala tornádovou spoušť bez pohromy

v Táboře a Trenčianských Teplicích střídat, 
jsme program naší konference přizpůsobili 
tak, aby naše konference nijak nekonkurovala 
konferenci Pitná voda v Táboře. Tzn. v letech, 
když byla konference Pitná voda v Táboře, 
program naší konference byl pouze o odpad-
ních vodách, když ne, byl pouze o úpravě 
vody. Výjimkou byla naše poslední konference 
v listopadu 2021, kdy jsme v programu měli 
kombinaci přednášek jak z oblasti čištění 
odpadních vod, tak z oblasti úpravy vody. To 
bylo ale z toho důvodu, že konference Pitná 
voda v Táboře v tomto roce ani v roce před-
chozím nebyla pořádána. 

Budeme se snažit, pokud se slovenští vodár-
níci rozhodnou pokračovat v pořádání konfe-
rencí Pitná Voda v Trenčianských Teplicích 
nebo kdekoli jinde na Slovensku, aby dohoda 
o pořádání konferencí ob rok dále platila. 

Stránský: Jak moc by mělo být spojeno pod-
nikání s vědou a výzkumem?

Drda: Podle mého názoru velmi úzce. Asi 
ne úplně s tím základním, ale aplikovaný 
výzkum je velká šance pro podnikatelské 
subjekty. Tím bych nechtěl snížit význam 
základního výzkumu, ten je samozřejmě pri-
oritní, bez něj se k aplikaci vůbec nedostanete. 

Stránský: Tu konferenci pořádáte už přes 
čtvrtstoletí. To je jedna vodařská generace. Jak 
se za tu dobu změnilo spektrum účastníků? 
Jsou dnešní mladí jiní, než byli mladí v prvním 
ročníku?

Drda: Ano, kdyby nebyla nucená pauza 
v roce 2020 vyvolaná epidemií nemoci Co-
vid-19, byl by vloni v listopadu již 25 ročník 
této konference. Účastníci se samozřejmě bě-
hem let mění, někteří ale jezdí pravidelně. Ti 
mladší asi nejsou jiní, než jsme byli my před 
25 lety. Jen vyrostli v jiném prostředí, mají jiné 
možnosti, příležitosti, motivaci a mohou mít 
jiné cíle a priority. 

Stránský: Nedávno jsem někde četl, že dneš-
ní mladí už často vysokou školu nedokončují 
a vrhají se rovnou do praxe. Vy s tím máte 
vlastní zkušenosti. Jak hodnotíte tento přístup? 
A jakou úroveň mají vlastně dnešní mladí?

Drda: Dnešní mladí mají spoustu možností, 
co dále dělat po střední škole. Je mnoho no-
vých vysokých škol s různými obory. Dostat 
se na vysokou školu je snazší než v době, kdy 
jsem já byl po maturitě (1983), a tak to více 
dnešních maturantů zkouší. Možná proto se 
nám zdá, že jich více než dříve vysokou školu 
nedokončí. Od vzniku naší firmy (1. 9. 1997) 
do dneška jsme přijali k dnešnímu datu přesně 
777 zaměstnanců (jsou v tom i brigádníci, stu-
denti na praxi apod.). S většinou z nich jsem 
se osobně setkal a mohl hodnotit výsledky 
jejich práce. Někteří z nich to zkoušeli na 
vysoké škole a nedokončili ji. Pokud věděli, 
co chtějí, práce je bavila a byli ochotni se učit 
novým věcem, brzy byli pro naši firmu stejně 
platní, jako absolventi vysokých škol. Myslím 
si, že motivace něčeho brzy dosáhnout, je 
mnohdy to, proč studenti v průběhu vysoké 
školy odházejí do praxe. 

Stránský: Stačili jste už zaregistrovat, zda 
se odrazila on-line výuka na odborné úrovni 
mladých? 

Drda: Vůbec ne, je ještě moc brzy. Myslím 
si ale, že se projevit musí, minimálně v oblasti 
přímé lidské komunikace, respektování autorit 
a pravidel. 

Stránský: Co si ostatně o přechodu na 
on-line komunikaci myslíte obecně?

Drda: Začínám si myslet, že tenhle svět už 
pro mě není, je nastaven pro mladší generace, 
což je ale dobře. Snažím se udržet si orientaci 
v on-line světě a využívat jeho možnosti. 
Přestože jsem přesvědčen, že právě možnosti 
on-line komunikace jsou rozhodujícím moto-
rem dnešní prosperity, snažím se nebýt jejím 
otrokem. 

Stránský: A co témata? Jak se měnila témata 
na konferencích?

Drda: Zpočátku to bylo především o tom, co 
bylo, co se podařilo a o informacích ohledně 
požadovaných standardů a limitů. Dnes se 
snažíme zahrnout i témata týkající se bu-
doucích kroků, vývoje a inovací. Aktuálně se 
tomu říká „mít vizi“.

Stránský: Vím, že jste se s Petrem Dolejšem 
dohodli, že převezmete organizování konfe-
rence Pitná voda. Co vás k tom vedlo? Počítáte 
i nadále se spoluprací s panem Dolejšem? Jaké 
máte záměry pro letošní rok? 

Drda: S Petrem Dolejšem jsem se potkal 
v roce 1999, krátce po založení naší firmy. 
Přiznávám, že se stal mým velkým „panem 
učitelem“ a blízkým přítelem. Petrovi jsme 
pak pomáhali s pořádáním jeho táborských 
konferencí. Je nám velkou ctí, že jsme od 
něj dostali nabídku na převzetí pořádání 
konferencí Pitná voda v Táboře. Každopádně 
Petr Dolejš pro nás zůstane emeritním (ne ve 
významu vysloužilým, bývalým, ale pouze ve 
významu zasloužilým) odborným garantem 
této konference. Jsme domluveni, že dokud 
to Petra bude bavit, bude na nás dohlížet, 
bude nám pomáhat a radit, a snad nás bude 
i chválit (doufám). 

V letošním roce budeme mít premiéru, 
neplánujeme žádné zásadní změny, od 23. 
do 26. května 2022 již máme zarezervovaný 
hotel Dvořák. Brzy začneme rozesílat další 
podrobnější informace. Věříme, že většina 
účastníků ani nepozná, že konferenci nepo-
řádá Petr Dolejš, protože Petr bude nadále její 
nejdůležitější součástí. 

Stránský: Vrátím se ještě k té listopadové 
konferenci. Velice zajímavě jste povídal o tom, 
jak jste těsně před tornádem z 26. 6. 2021 do-
končili rekonstrukci úpravny vody v Moravské 
Nové Vsi. Když jste se pak na místo v září do-

stal, byl jste tím také zasažen. Myslím, že tyto 
postřehy by mohly být zajímavé i pro čtenáře 
Vodního hospodářství.

Drda: Před třemi lety jsme pomáhali firmě 
W&ET Team s poloprovozními pokusy na 
Úpravně vody Moravská Nová Ves. Následně 
jsem se dostal ke zpracování projektu na re-
konstrukci této úpravny, a pak jsme v rámci 
realizace dodávali kompletní technologii. 
Potkával jsem se s lidmi na této úpravně a bylo 
to fajn. Myslím, že se nám tam podařilo udě-
lat spoustu dobré práce. V dubnu 2021 jsme 
uvedli úpravnu do zkušebního provozu a vše 
se zdálo být v pořádku. Pak přišel 26. červen 
a sedm lidí z úpravny přišlo o střechu nad 
hlavou. Z toho u dvou statik nařídil domy 
zbourat. 

Okamžitě jsme nabídli pomoc, ale bylo 
potřeba zejména stavebních činností. Tím se 
nezabýváme, a tak jsme alespoň v rámci naší 
firmy uspořádali sbírku a skoro 200 tis. jsme 
poslali poškozeným zaměstnancům úpravny. 

Když pak v září už bylo možné se do Morav-
ské Nové Vsi dostat, zajel jsem se na úpravnu 
vody podívat. Moje pocity při příjezdu do obce 
Moravská Nová Ves byly děsivé. Místa, kudy 
jsem tři roky projížděl, jsem vůbec nepozná-
val. Asi jedna třetina obce byla k nepoznání, 
najednou ale o kousek dál, jako by se vůbec 
nic nestalo, vše bylo v původním stavu. 
Vyprávění vedoucího úpravny pana Cmola, 
jednoho z nejvíce zasažených, o tom, jak byl 
na zahradě, když se to všechno událo, a jako 
zázrakem se mu nic nestalo, si budu pamato-
vat do konce života. 

Stránský: V souvislosti s ekonomickou 
a finanční krizí, rozhodnutím vlády šetřit, 
energetickou politikou, novou agendou vlády, 
jak vidíte blízkou budoucnost oboru?

Drda: Jsem optimista, který si uvědomuje, 
že po časech dobrých musí přijít i časy horší. 
Za posledních 30 let, co se pohybuji v oboru, 
jsem už zažil ledacos. Vodní hospodářství je 
ale obor, bez kterého se nelze obejít. Věřím 
sobě a lidem okolo mě, že přijdou nové příle-
žitosti a my budeme umět nabídnout zajímavé 
služby a produkty.

Ing. Václav Stránský
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Konference VODA ZLÍN

Václav Stránský

Vodohospodářská konference VODA ZLÍN se 
stala za svou pětadvacetiletou existenci jedním 
z tradičních setkání vodohospodářských odbor-
níků v České republice. Konference je pořádána 
společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., 
v první polovině března, u příležitosti Světo-
vého dne vody. Po loňské přestávce způsobené 
nepříznivou epidemiologickou situací se blíží 
jubilejní 25. ročník tohoto vodohospodářského 
setkání – VODA ZLÍN 2022, které proběhne ve 
dnech 10.–11. 3. 2022 v Interhotelu Moskva 
ve Zlíně. U této příležitosti přinášíme rozhovor 
se zástupci organizačního výboru konference 
Ing. Markem Coufalem, Ph.D., a Ing. Pavlem 
Adlerem, CSc.

Stránský: Troufnu si tvrdit, že konference 
VODA ZLÍN patří mezi TOP10 akcí v oboru. 
Jestli mě paměť neklame, tak první ročníky 
proběhly už v minulém tisíciletí. Mohli byste 
historii konference připomenout?

Coufal: Já patřím už k nové generaci orga-
nizátorů konference ve Zlíně, takže v otázce 
začátků konference bych tady předal slovo 
kolegovi Pavlu Adlerovi, který je jedním ze 
zakladatelů konference. 

Adler: Historie vodohospodářské konfe-
rence VODA ZLÍN sahá do druhé poloviny 
devadesátých let, konkrétně do roku 1997. Za 
myšlenkou pořádání konferencí ve Zlíně stojí 
setkání budoucích zakladatelů konference 
s profesorkou Alenou Sládečkovou. Na tomto 
setkání paní profesorka vznesla myšlenku, 
že by bylo dobré uspořádat vodárenskou 
konferenci také na Moravě. A jelikož je 
paní profesorka váženou osobností vodního 
hospodářství, pustili se zúčastnění do práce 
a v nejbližší době začala příprava prvního 
ročníku.

Coufal: Profesorka Sládečková pak byla ne-
jen dlouholetou účastnicí konference, bedlivě 
sledující, jakým způsobem se konference ve 
Zlíně rozvíjí, ale také pravidelně přispívala do 
odborného programu konference.

Adler: Konference VODA ZLÍN se pak za 
čtvrtstoletí své existence stala jednou z tra-
dičních vodohospodářských akcí v České 
republice. Za významnou devizu organizátoři 
považují polohu Zlína prakticky ve středu 
území bývalého Československa, která přímo 
nahrává setkávání odborníků z Čech i Sloven-
ska na půlce cesty.

Coufal: Konference VODA ZLÍN se od prv-
ního ročníku koná v Interhotelu Moskva. Díky 
nadčasovému řešení architekta Karfíka při 
jeho výstavbě je budova interhotelu schopna 
plně pokrýt potřeby účastníků odborné kon-
ference. V roce 2015 došlo k celkové rekon-
strukci interiéru interhotelu, v rámci které 
byla provedena výrazná modernizace velkého 
konferenčního sálu, který je nyní vybaven 
potřebnou moderní audiovizuální technikou. 
Kapacita velkého konferenčního sálu činí 350 
míst, což z něj činí ideální místo pro organiza-
ci obdobných akcí. 

Adler: Na tomto místě bychom ještě měli 
zmínit, že konference se tematicky zabývá 
tzv. čistou vodou a pokrývá oba související 
vodárenské podobory, a to dopravu i úpravu 
pitné vody. U obou těchto součástí oboru bý-
vají v přednáškách řešeny aspekty technické, 
technologické, provozní i ekonomické. Mimo 
to se konferenční přednášky zabývají také sou-
visející legislativou, financováním vodárenské 
infrastruktury, dotační politikou, prognózami 
vývoje atd.

Stránský: Lze vystopovat, jak program 
konference odráží trendy v technice, řízení, 
ekonomice a právu?

Adler: Celý obor vodního hospodářství se 
stále průběžně mění. Jako organizátoři progra-
mové části konference se vhodným výběrem 
příspěvků snažíme reagovat nejen na aktuální 
problémy vodního hospodářství, ale také na 
nové trendy v oboru a zavádění nových tech-
nologií. Na tomto místě je ovšem také nutno 
ocenit jednotlivé přednášející a jejich ochotu 
sdílet cenné zkušenosti z oboru.

Coufal: Konference se také snaží reagovat na 
měnící se legislativu v oboru vodního hospo-
dářství. A i zde je spolupráce vodohospodář-
ských odborníků velmi výhodnou záležitostí. 
Dlouholetým účelem tohoto odborného setká-
vání je výměna informací a zkušeností, a také 
prezentace dosažených výsledků. Například 
zavádění legislativních úprav do vodárenské 
praxe není vždy úplně jednoduchou záleži-
tostí, a publikace získaných zkušeností může 
výrazně pomoci v implementaci novinek 
ostatním.

Adler: Každoročně bývá součástí konání 
konference také prezentace předních firem 
zabývajících se výrobním, dodavatelským, 
obchodním i servisním programem v oboru 
vodního hospodářství. V předsálí konference 
se tak mohou návštěvníci konference seznámit 

také s novinkami ve výrobní a dodavatelské 
sféře. 

Stránský: Konference se pořádá každoročně, 
ale minulý rok byla zrušena, podobně jako 
mnoho dalších odborných akcí. Neuvažovali 
jste o změně formátu konference na video-
konferenci?

Coufal: Bohužel začátek roku 2020 pořádá-
ní obdobných akcí nepřál. V důsledku krajně 
nepříznivé epidemiologické situace a neustále 
se měnících vládních opatření bylo rozhodnu-
to ročník 2021 kompletně zrušit. V rámci jed-
nání organizačního výboru byla diskutována 
i možnost změny formátu na videokonferenci, 
nakonec jsme se však rozhodli k variantě kom-
pletního zrušení celého ročníku. 

Adler: Konference VODA ZLÍN byla vždy 
tradičně pořádána tak, že po odborné části 
prvního dne konference následovala večerní 
společenská část, která dávala zúčastněným 
možnost neformálních diskusí na aktuální 
témata. I tuto společenskou část považujeme 
za důležitou součást konference. Samozřejmě 
však bylo nutno respektovat nepříznivou epi-
demiologickou situaci a platná vládní nařízení. 

Coufal: Každopádně, letos doufáme v pří-
znivější vývoj situace. Jsme názoru, že 
i osobní setkávání a neformální diskuse mezi 
vodohospodářskými pracovníky mají svou 
nezastupitelnou roli.

Stránský: Konference se týká výchovy 
a vzdělávání. Jak by měla podle vás taková 
edukace ve vodařině probíhat podle profesního 
zařazení zaměstnanců a asi i věku?

Coufal: Osobně si myslím, že vzdělávání 
ve vodárenství není záležitostí věku. Jako 
prakticky v každém oboru, i ve vodárenství 
dochází k dynamickému rozvoji a zavádění 
nových trendů. Dle mého názoru je proto 
nutné, aby se vodárenští pracovníci vzdělá-
vali průběžně, a to po celou dobu pracovní 
kariéry. A odborné konference jsou jedním 
z vhodných nástrojů pro průběžné vzdělávání 
pracovníků. Samozřejmě je nutné, aby za-
městnavatelé zohledňovali pracovní zařazení 
jednotlivých pracovníků při jejich vysílání na 
odborné vzdělávací akce dle jejich odborného 
zaměření. Jen tak budou prostředky vydávané 
na vzdělávací akce vynakládány efektivně.

Adler: Stoprocentně souhlasím.
Stránský: Jak by měla vypadat spolupráce 

mezi praxí a vědou a výzkumem?
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Adler: Již v prvopočátku konference VODA 
ZLÍN byla navázána úzká spolupráce organi-
zátorů se zástupci všech složek působících 
v oboru vodního hospodářství. Tím máme na 
mysli zástupce výzkumných ústavů, univer-
zitního školství, rozvojových a projekčních 
institucí, jakož i provozních společností. 

Coufal: Odborní pracovníci výzkumu a uni-
verzit dostávají možnost prezentovat výsledky 
své výzkumné činnosti před odborníky z pra-
xe. A je jisté, že prezentace výsledků nových 
výzkumů před vodárenskými praktiky může 
výrazně pomoci zavádění nových technolo-
gických postupů do praxe. A platí to i opačně. 
Pro vědecké a univerzitní pracovníky zabýva-
jící se výzkumnou činností mohou zase být 
zajímavé poznatky a zkušenosti pracovníků 
z praxe, čímž se vytváří zpětná vazba. 

Stránský: S jakými plány a představami se 
chystáte na letošní setkání?

Adler: Naším jednoznačným cílem je znovu 
obnovit pravidelné setkávání vodohospodářů 
ve Zlíně, po výpadku způsobeném pandemií 
onemocnění COVID-19. Tohle je pro nás 
v současné době asi největším úkolem a vý-
zvou.

Coufal: Přesně tak. V loňském roce bylo 
pořádání odborných akcí výrazně ovlivněno 
nepříznivou epidemiologickou situací. Kaž-
dopádně loňský podzim, kdy se opět začaly 
uskutečňovat některé konference v prezenční 
formě, jasně ukazuje, že prezenční setkávání 
vodohospodářských odborníků není jen pou-

VODA ZLÍN 2018 – Ing. Pavel Adler, CSc.; Ing. František Barák; prof. RNDr. Alena Sládečková, 
CSc.; Ing. Jana Hubáčková, CSc.

hou historií překonanou videokonferencemi. 
Letošní ročník konference je již v pořadí 25. 
a já osobně vidím v této číslovce i jistou formu 
závazku udržet tradici konání vodohospodář-
ských setkání ve Zlíně i v budoucnu. 

Stránský: Jak se mohou zájemci o účast 
přihlásit?

Coufal: Pořadatelem konference je společ-
nost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Pro-
gram konference bývá v průběhu ledna zve-
řejňován na webových stránkách společnosti, 

kde bývá i interaktivní formulář s pokyny 
pro přihlášení. Informace a formulář jsou 
k dispozici na adrese https://www.smv.cz/o-
-spolecnosti/odborna-cinnost/. Tímto bychom 
jménem organizačního výboru rádi pozvali 
vodohospodářské odborníky k účasti na 
jubilejním 25. ročníku konference VODA 
ZLÍN 2022. Budeme se těšit na březnové 
sekání ve Zlíně.

Václav Stránský

Bude letos XXXV. setkání vodohospodářů  
v Kutné Hoře? 

Iva Kupecká

Sdružení vodohospodářů České republiky, 
z.s. oblast Kutná Hora, si letos opět napláno-
valo uspořádání dvoudenní akce pro vodo-
hospodáře v Kutné Hoře, a to ve dnech 21. až 
22. 6. 2022. Setkání by se mělo konat tradičně 
v konferenčním sále hotelu U Kata. Zde máme 
zajištěno i ubytování pro posluchače včetně 
večerního kulturního programu. 

Věříme, že tato dlouholetá akce má pro 
většinu posluchačů odborný přínos a zároveň 
že se pro ně stala místem setkávání s lidmi 
se stejným zaměřením, se stejnými zájmy 
a je důležitým místem pro osobní výměnu 
zkušeností. To při různých webinářích v on-
-line verzích nelze. Možnost využití setkání, 
na které navazují osobní neformální diskuse, 
je zkrátka nenahraditelná. 

Přednášející budou jako obvykle odbor-
níci z ministerstev, úřadů, státních podniků 
a právníci, všichni z praxe. Pokud máte nějaký 
konkrétní námět na přednášku nebo něco, 
co by Vás zajímalo z oblasti vodního hospo-
dářství či jiného souvisejícího oboru, můžete 
nám poslat námět a my se pokusíme zařadit 
předmětné téma do programu, pozvat lektora, 
který se danou problematikou zabývá. Můžete 
nám posílat (po zveřejnění programu) i kon-
krétní dotazy a my je předáme příslušnému 
lektorovi předem. Aktualizovaný program 
setkání najdete od května na webu našeho 
sdružení www.vodakh.cz. 

Zájem o naše setkání nás moc těší a zároveň 
i zavazuje. V minulých letech se účastníci 
hlásili již od ledna a koncem dubna byla ka-
pacita sálu naplněna. Proto jsme nerozesílali 
již pozvánky na setkání a museli jsme bohužel 

i některé zájemce odmítat. Jak to bude letos, si 
netroufáme odhadnout. 

Přejeme si, abychom mohli uspořádat kro-
mě přednášek i koncert v chrámu Svaté Bar-
bory v Kutné Hoře, komentovanou prohlídku 
večerního města a ukončit den společenským 
posezením přímo v hotelu U Kata. 

V současné době nejsme schopni ve stá-
vajících prostorách zajistit požadovaná hy-
gienická opatření ministerstva zdravotnictví, 
která se navíc neustále mění, a my nevíme, 
jaká opatření budou platit v době konání akce. 
Nechceme realizovat akci s celodenní účastí 
pouze v rouškách, v rozestupech min. 1 m od 
sebe, odmítat neočkované a podobně. To vše 
je nepříjemné jak pro posluchače, tak i pro 
lektory. Realizovat akci v době další vlny pan-
demie nebude možné. Je pro nás nepřijatelné, 
že by účastníci našeho setkání odjížděli s tím, 
že mohou být nakaženi nebo že budou muset 
absolvovat karanténu. 

Doufáme a věříme, že se nám tuto dlouhole-
tou akci v navrženém termínu podaří uspořá-
dat. Že koronavirus konečně přestane vytvářet 
nové a nové mutace a že se naše společnost 
vrátí do normálního životního rytmu. Že tento 
rok bude rokem normálním, běžným, takovým, 
na jaký jsme byli zvyklí a že se sejdeme očkova-
ní i neočkovaní 3. a 4. května 2022 na setkání 
vodohospodářů u nás v Kutné Hoře. 

Do nového roku 2022 vám všem přejeme 
hodně pohody, šťastné náhody, legrační pří-
hody, žádné nehody, důležité dohody a další 
všemožné výhody. 

Za Sdružení vodohospodářů České repub-
liky, z.s. oblast Kutná Hora 

Mgr. Iva Kupecká
předsedkyně oblasti Kutná Hora

ivakuhora@gmail.com
Pan RNDr. Pavel Punčochář, CSc v Kutné 
Hoře pravidelně informuje o dění v oboru

https://www.smv.cz/o-spolecnosti/odborna-cinnost/
https://www.smv.cz/o-spolecnosti/odborna-cinnost/
http://www.vodakh.cz
mailto:ivakuhora@gmail.com
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Odposlechnuto v terénu při diskusích se zemědělci 
v povodí VN Švihov na Želivce

Tomáš Kvítek

Nedávno jsem se v jednom zemědělském 
podniku, v povodí VN Švihov na Želivce, 
zúčastnil neformálního jednání se zeměděl-
ci ohledně projektu proveditelnosti (realiza-
ce) Přírodě blízkých a technických opatření 
na zemědělské půdě. Vlastní projekt Přírodě 
blízkých a technických opatření byl ukon-
čen v roce 2019.

Cílem projektu navrhovaných drobných 
přírodě blízkých a technických opatření na 
zemědělském půdním fondu je omezením 
plošného zemědělského znečištění pomoci 
retenci a akumulaci vody na zemědělské 
půdě. Opatření byla navrhována v lokalitách 
určených Zemědělským svazem ČR a zá-
roveň zranitelných plošným zemědělským 
znečištěním na základě kategorizace ploch 
ohrožujících jakost vod ze soustředěného 
povrchového a podpovrchového odtoku. 
Navržená opatření mají být schopna zpoma-
lit a zachytit povrchový odtok z kritických 
lokalit především při přívalových srážkách 
a takto zachycený objem povrchové vody 
postupně odpouštět (uplatní se zde soubor/
systém opatření). 

Dalším efektem těchto opatření je snížení 
intenzity zanášení vodních toků a nádrží 
vlivem vstupu erozního smyvu do vod-
ních toků nebo dokonce přímo do vodních 
nádrží. Opatření pro snížení znečištění 
z podpovrchových zdrojů byla navrhována 
na odvodněné zemědělské půdě, resp. na stá-
vajících stavbách zemědělského odvodnění 
či na lokalitách s hydrologickou návazností 
na tyto stavby; tj. geomorfologicky nad, 
resp. vně těchto staveb. Opatření byla na 
rizikových lokalitách navrhována tak, aby 
jednak snižovala zátěž pozemků aplikací 
dusíkatých látek/pesticidů, resp. aby zvy-
šovala retenci a dobu zdržení vody v půdě, 
což způsobí snížení odnosu anorganického 
dusíku a pesticidů ze zemědělské půdy dre-
nážním odtokem. Opatření byla navrhována 
v 73 povodích IV. řádu.

Celkem bylo navrženo 1 037 opatření. 
Z těchto opatření bylo 255 zaměřeno na 
snížení znečištění z podpovrchových zdrojů 
(na drenáži), 681 opatření protierozních, 
68 opatření kombinovaných a 33 opatření 
doprovodných. Navržená opatření byla 
zpracována do podoby listů opatření typu A. 
Každý jednotlivý List opatření typu A popi-
suje, lokalizuje a dimenzuje jedno konkrétní 
opatření (např. lokální eliminaci drénu). 
Opatření byla navrhována v hydrologicky 
ucelených systémech opatření, které umožní 
efektivnější dosažení cílových návrhových 
parametrů, a to především zpomalením 
či transformací složek odtoku a snížením 
transportu živin a sedimentů do vodních 
toků a nádrží přímo v kritických lokalitách. 
Součástí listu opatření je uvedení navazují-

cích opatření, s nimiž opatření popisované 
tvoří systém opatření (tj. 2–10 navazujících 
opatření na jedné hydrologické jednotce, 
např. svah či subpovodí).

Poznatky z tohoto jednání, stojí dle mého 
názoru za to předat široké veřejnosti i státní 
správě. 

Vedení Povodí Vltavy, státní podnik, si je 
vědomo toho, že opatření navržená v projek-
tu lze realizovat jak pomocí Komplexních 
pozemkových úprav, tak i vlastní iniciativou 
státního podniku (investora) ve spolupráci 
se zemědělci. V průběhu jednání byl tedy 
vznesen dotaz, jak by zemědělci reagovali, 
pokud bychom se snažili tato opatření rea-
lizovat pomocí komplexních pozemkových 
úprav. Odpověď byla jednoznačná: na to 
zapomeňte, to bychom spolupráci s vámi 
ukončili. Zajímalo mě, kde je kritický uzlo-
vý bod tohoto rozhodnutí, a bylo konstatová-
no, že zemědělci mají dlouhodobé smlouvy 
s majiteli pozemků. Jsou rádi, že se na nich 
nic nemění, neboť pozemky jsou jejich vý-
robními prostředky a jakékoliv změny jsou 
příležitostí pro spekulanty s pozemky, rea-
litní kanceláře a další „podnikatele“. Nako-
nec je známo, že pro zahájení komplexních 
pozemkových úprav v daném katastru musí 
být majitelé více jak 50 % plochy daného 
katastru. Nehledě na to, že realizace 1037 
opatření ve více jak 50 katastrálních úze-
mích by byl zásadní finanční, organizační 
a logistický problém pro Státní pozemkový 
úřad. Takže tudy cesta jistě nevede. 

Zemědělci též upozorňovali, že neproduk-
tivní investice na drobná vodohospodářská 
opatření v rámci Strategického plánu Státní 
zemědělské politiky byly vypuštěny a rea-
lizace všech drobných vodohospodářských 
opatření směřuje jen a jen přes Komplexní 
pozemkové úpravy. 

Takže co tedy zbývá? Inciativa státního 
podniku Povodí Vltavy. Tato iniciativa je ze-
mědělci velmi vítána, cení si hlavně přímé-
ho a vstřícného jednání se státním podni-
kem a zpracovateli opatření. Sami zemědělci 
rozdělili soubor 1 037 opatření připravených 
v projektu na dva typy: ty, co mohou realizo-
vat sami – zatravnění, a ty, co budou vyža-
dovat zemní práce a zpracování projektové 
dokumentace. U zatravnění zemědělci vědí, 
jak dosáhnout požadovaného efektu, ale 
přesto upozorňovali, že se bude v roce 2023 
měnit Státní zemědělská politika a existuje 
zde nejistota, zda budou zachovány všechny 
dotační tituly pro zatravnění. Jsem však pře-
svědčen, že MZe podporu travním porostům 
zachová jako plošnou ekoplatbu.

Dále však zemědělci během diskuse pou-
kázali na nejasnosti, problémy, nejistoty při 
realizaci opatření vyžadujících zemní práce 
a při realizaci vodohospodářských opatření, 

kde se bude muset zpracovat projektová 
dokumentace.

Představitelé zemědělských podniků na-
stolili následující otázky: 
1) Jak chcete na zemědělské půdě prosadit 

vodohospodářská opatření, pokud je na 
dané části půdním bloku více vlastníků? 
Neznehodnotí se pozemek a následně 
cena pozemku po výstavbě? Jaké kom-
penzace dostane vlastník pozemku s tím, 
když bude souhlasit s navrhovanými 
opatřeními? 

2) Budou opatření evidována v katastru 
nemovitostí? Dojde ke změně druhu 
pozemku po výstavbě? Nezmění se daň 
z nemovitosti po výstavbě drobných vo-
dohospodářských opatření?

3) Zůstanou na plochy, kde budou realizo-
vána drobná vodohospodářská opatření, 
přímé platby zemědělcům? Kdo to bude 
garantovat? Bude SZIF s těmito opatření-
mi souhlasit?

4) Dojde k nějaké kompenzaci od investora 
uživatelům pozemku za ztrátu produkce?

5) Dojde k nějaké kompenzaci od investora 
za zvýšené náklady na obhospodařování 
pozemku?

6) Kdo bude zajišťovat údržbu opatření? 
Budou od investora nějaké kompenzace za 
údržbu opatření? Jak dlouho budou muset 
být tato opatření udržována?

7) Kdo bude hradit projekci a realizaci 
vodohospodářských opatření? V jakém 
rozsahu budou hrazeny projekty a realiza-
ce, v procentech? Bude něco muset platit 
vlastník pozemku? 
Takto poležené otázky zemědělci jsou 

zcela přirozené, zemědělec nesmí být ten, 
kdo na veřejně prospěšné mimoprodukční 
funkce zemědělské půdy bude doplácet. Jak 
již bylo zdůrazněno, zemědělská půda je 
výrobním prostředkem a na ní je zemědělec 
přímo závislý. Bez „dobrých, pozitivních 
a motivačních“ odpovědí zůstává i tato cesta 
„zarubaná“.

Zde je třeba konstatovat, že za šest let 
snahy mnoha organizací o změnu legisla-
tivy a dotační politiky státu v této oblasti 
nedošlo k žádnému výraznému posunu pro 
bezproblémové řešení vodohospodářské pro-
blematiky na zemědělském půdním fondu. 
Nestálo by za to, když cesta přes komplexní 
pozemkové úpravy není moc schůdná a ni-
kdy nebude rychlá, začít měnit podmínky 
pro zemědělce a umožnit zemědělským 
podnikatelům vnést více iniciativy (kdo 
lépe než oni ví, odkud odtéká voda, živiny, 
pesticidy a zemina) do budování drobných 
vodohospodářských staveb? Je to námět pro 
státní správu jak rychleji a komplexně řešit 
přívalové srážky a erozi půdy, přívalové po-
vodně, agronomické a hydrologické sucho, 
zvýšení hladin podzemní vody, znečištění 
vodních toků a vodních nádrží sedimenty, 
znečištění povrchové a podzemní vody. 
Dalším bonusem tohoto námětu by mohl 
být nezpochybnitelný přínos pro snížení 
negativních dopadů všemi pády skloňované 
změny klimatu a nárůstu teploty vzduchu. 

prof. Ing. Tomáš Kvítek, CSc.
Povodí Vltavy, státní podnik

Tomas.Kvitek@pvl.cz
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Zpráva z konference  
Počítáme s vodou 2021: celostní 
pohled na město při plánování 
modro‑zelené infrastruktury 
Dne 11. 11. 2021 se konalo 7. pokračování mezinárodní konference 
Počítáme s vodou, které bylo již druhou konferencí pořádanou 01/71 
ZO ČSOP Koniklec v roce 2021. Podtitulek konference tentokrát zněl 
Celostní pohled na město při plánování modro-zelené infrastruk-
tury. Konference proběhla hybridní formou: v kongresovém centru 
Vavruškovi byla přítomna většina řečníků (12) a 76 posluchačů, on-line 
se připojilo 79 účastníků a přes stream přednášel i zahraniční mluvčí 
ze Spojených států.

Po moderátorovi konference Lukáši Kouckém přivítal účastníky 
krátkým projevem ředitel Státního fondu životního prostředí ČR 
Ing. Petr Valdman, který zastoupil ministra životního prostředí, pod 
jehož záštitou se konference konala. Rozvedl tři nástroje, které má 
stát k dispozici pro podporu modro-zelené infrastruktury (MZI): 
1. legislativu, 2. ekonomickou a finanční motivaci, 3. edukaci. V rámci 
legislativních změn podporujících MZI je nutná shoda několika 
resortů, zejména MŽP a MMR. Podařilo se shodnout na změně hierar-
chie nakládání se srážkovými vodami, kdy prioritou se stává užívání 
srážkové vody a při územním plánování je povinností zahrnout hospo-
daření se srážkovými vodami (HDV). V novele vodního zákona je nově 
definována užitková voda a možnosti jejího užívání, což otevírá cestu 
užívání srážkové vody. V novele vyhlášky 428/2001 Sb. byly zavedeny 
odtokové koeficienty zelených střech, které umožňují lépe zohlednit 
zelené střechy při plánování a podpořit tak rozvoj MZI. Nejúčinněj-
ším ekonomickým motivačním nástrojem by bylo zrušení výjimek ze 
zpoplatnění odvádění srážkové vody do kanalizace. Investoři by si 
mohli vytvářet fondy, kam by tyto poplatky byly odváděny a sloužily 
pro budování opatření HDV. Pro toto zrušení je však nutno nalézt 
politickou shodu nejen napříč resorty, ale i sektory a organizacemi. 
Druhým ekonomickým stimulem jsou dotace, a to zejména evropské. 
Důležitá je i edukace laické veřejnosti (např. informační kampaně, po-
pulárně-technické pořady v TV), vzdělávání projektantů a zastupitelů 

Moderátor Lukáš Koucký a Petr Valdman, ředitel SFŽP, při zahájení 
konference 

(např. projekt Počítáme s vodou) a vznik a podpora různých metodik 
(např. Voda ve městě ve spolupráci s TAČR).

Navazující mluvčí doc. Ivana Kabelková z ČVUT v Praze a CzWA 
pozdravila účastníky jménem odborných garantů konference a pou-
kázala na nutnost multidisciplinárního a multiresortního přístupu 
k HDV. V přednášce představila Systém dokumentů pro koncepční 
hospodaření se srážkovou vodou v obcích. Tato analýza, kterou 
zpracoval široký tým z CzWA pro MŽP, se zabývá komplexně celým 
spektrem srážek od běžných přes silné po extrémní a odpovídajícími 
nástroji HDV, což je MZI, stoková síť, dočasné retenční prostory a nou-
zové cesty povrchového odtoku. Rámcové podmínky pro zavádění 
HDV v obci by měl vytvářet Plán zavádění HDV, na nějž by měly 
navazovat Standardy HDV jakožto technický manuál. Plán zavádění 
HDV by měl být propojen s oborovými koncepcemi HDV, kterými jsou 
Generel modro-zelené infrastruktury, Generel odvodnění a Plán odvá-
dění extrémních srážek, jež musí být provázány navzájem i s dalšími 
oborovými koncepcemi (Studie systému sídelní zeleně, koncepce 
veřejných prostor, Koncepce dopravy, Koncepce inženýrských sítí). 
Plán zavádění HDV je rovněž propojen s územním plánem, a to 
prostřednictvím adaptačních indikátorů a koeficientů adaptace. Pro 
vybrané dokumenty se chystá podpora v rámci OPŽP.

Po úvodních slovech konference pokračovala prvním blokem 
přednášek nazvaným Globální a lokální klimatické poměry. 
Doc. Jan Pokorný, ENKI Třeboň, ve svém příspěvku Voda a vegetace 
tlumí extrémy klimatu – principy a výukové materiály zopakoval zá-
kladní pojmy z fyziky, které bychom všichni měli umět již ze základní 
školy. Na jednoduchých výpočtech nás snadno přesvědčil, že stromy 
a vegetace jsou důležitými klimatizačními jednotkami, protože při 
výparu je spotřebováváno značné množství latentního tepla (konkrét-
ně při výparu 20 l vody/h je spotřebováno 14 kWh, což je výkon cca 
pěti klimatizačních jednotek). Proto ve stínu stromu naměříme jen 
29 °C, zatímco na osluněném chodníku 51 °C. Druhým klimatizačním 
efektem stromu je, že ohřívá místa chladná při kondenzaci vodní páry 
zpět na vodu kapalnou. Stromy tak přispívají k vyrovnávání teplot. 
Pomocí teorie biotické pumpy pak doc. Pokorný vyvrátil mylný názor, 
že lesy vedou v důsledku zvýšeného výparu k úbytku srážek v ob-
lasti. Následkem intenzivní evapotranspirace obsahuje vzduch nad 
lesem vysoké procento vodní páry, která v noci kondenzuje, přičemž 

Ivana Kabelková vysvětluje definici HDV
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Jan Pokorný diskutuje s Michaelou Koutskou 

Snímek z prezentace doc. Pokorného, vysvětlující rozdíl v distribuci 
sluneční energie v krajině s vegetací a v suché krajině bez vegetač-
ního krytu a vodních nádrží

tlak vzduchu nad lesem klesá a vzduch stoupá vzhůru nad les. Díky 
sníženému tlaku vzduchu se nasává vzduch horizontálně z okolí. 
Pokud je lesů dostatek, nasává se vlhký vzduch z oceánů hluboko do 
kontinentů, což zrychluje kondenzaci vodní páry nad lesem a zesiluje 
pak transport vodní páry z oceánu na pevninu a srážky nad pevninou. 
Přehřáté odvodněné plochy naopak vysušují i okolní lesy, mokřady 
a rybníky. V rámci projektu TAČR byly k tématu vytvořeny materiály 
pro učitele a metodické listy pro pracovníky městských úřadů, kterým 
pomohou např. argumentovat proti nevhodným záměrům developerů 
vedoucím k dalšímu ohřívání místního klimatu či vyčíslit ekosysté-
mové služby městské zeleně.

RNDr. Bc. Gabriela Licková, Ph.D., MISOT, s.r.o., vystoupila 
s přednáškou připravenou společně s prof. Kvítkem z JČU „Vztah 
vody v krajině a v intravilánu – je třeba opatření propojovat.“ Ve své 
části se věnovala zejména územnímu plánování jakožto nástroji pro 
pochopení souvislosti zastavěného území s volnou krajinou. Zdůraz-
nila nutnost respektovat identitu neboli jedinečnost území. Varovala 
před sídelní kaší, kdy venkovská sídla zanikají a prorůstají s městem. 
Za velice negativní považuje vznik průmyslových zón na okrajích 
měst, které jsou velkým nárazem do přilehlé, zpravidla zemědělské, 
krajiny. V těchto zónách je sice předepsán koeficient zeleně, avšak při 
rozrůstání podnikání často bývá podána žádost o změnu územního 
plánu. Vzhledem k tomu, že prezentace měla 70 snímků, na část prof. 
Kvítka se již téměř nedostalo. Nicméně na webu je celá prezentace 
k dispozici. Klade se v ní důraz na rozlišení významu retence a aku-
mulace vody z hlediska opatření v krajině. Retence je krátkodobé 
zadržení vody v půdním profilu a vegetaci či v nádržích a význam 
má zejména pro evapotranspiraci, zlepšení jakosti vod, omezení ná-
sledků přívalových srážek a eroze půdy a pro podporu biodiverzity. 
Akumulace je dlouhodobé zadržení vody jako vody podzemní (nut-
ná podpora průsaku) nebo v nádržích a je důležitá pro zásobování 
obyvatel vodou, vyrovnané průtoky na malých vodních tocích či pro 
dostatek vody v mokřadech. Prof. Kvítek apeluje též na propojování 
přírodě blízkých a technických opatření v krajině. Zatímco přírodě 
blízká opatření zlepšují jakost vody, avšak k retenci vody přispívají 
pouze částečně, u technických opatření je tomu naopak. Vytvářet by 
se měly soustavy opatření, která řeší retenci, akumulaci a jakost vody 
(na ploše 100 ha cca 5–7 opatření). Propojen by měl být odtok vody 
na svahu nad obcemi s vodou v obcích a vodou ve vodních tocích. 

Druhý blok přednášek byl zaměřen na Plánování měst s principy 
MZI. Ing. Miroslav Pauch, vodohospodář z Útvaru hlavního archi-
tekta města Olomouce, se věnoval Úloze samosprávy při prosazování 
principů modro-zelené infrastruktury a přednášku pojal jako doklad 
toho, že město může být vhodným subjektem zprostředkovávají-
cím přenos nejnovějších poznatků ve vodním hospodářství mezi 
akademickou, odbornou a laickou veřejností. Olomouc patří k jedněm 
z nejprogresivnějších měst v ČR v oblasti HDV a s HDV má již 10 let 
zkušeností. Za tu dobu bylo schváleno několik koncepčních dokumen-
tů města souvisejících s HDV, a to Koncepce vodního hospodářství 
města Olomouce, která se stala výchozím materiálem pro další strate-
gické dokumenty, Hospodaření se srážkovými vodami – cesta k mod-
ro-zelené infrastruktuře a Městské standardy objektů HDV a MZI 
na veřejných prostranstvích. Rozpracovány jsou i další koncepční 
dokumenty, a to Adaptační a mitigační strategie města Olomouce, 
Koncepce veřejných prostranství a Strategický plán rozvoje města. 

Gabriela Licková a základní teze její prezentace

Miroslav Pauch ukazuje, jaké koncepční dokumenty týkající se HDV 
a MZI jsou již v Olomouci schváleny

Město plánuje uplatnění koeficientu MZI v územním plánování, od 
něhož si slibuje, že větší volnost investorům a projektantům povede 
ke kvalitnějšímu prostředí. Představeno bylo několik pilotních 
projektů města, jejichž cílem bylo zejména ověřit modely kompletní 
rekonstrukce podle principů MZI. Město prezentuje MZI i v přednáš-
kách pro odbornou veřejnost, občany i studenty a na řadě veřejných 
expozic či v ekologickém centru. 

Ing. arch. Ingrid Konrad z Kanceláře primátora hlavního města SR 
Bratislavy již jednou na konferenci Počítáme s vodou přednášela, a to 
v roce 2016. To jí dalo možnost seznámit nás s tím, Jak se v Bratislavě 



vh 1/2022 25

Ingrid Konrad zdůrazňuje celostní pohled na město při plánování 
MZI

Nově vysazené hrušně na Hlavním a Františkánském náměstí v Bra-
tislavě nebrání pohledu na historické budovy

Michael Shorey a Jamie Kukadia jsou připraveni zodpovídat dotazy 
ohledně modré a zelené infrastruktury v Enfieldu v Londýně

mění projekty s vodou v čase. Vyzdvihla důležitost Útvaru hlavního 
architekta, který je multidisciplinární a sám si vytváří odbornou 
infrastrukturu. Pro město je zásadní holistický pohled, kdy na prv-
ním místě je zdraví člověka (např. v souvislosti s čistotou životního 
prostředí či s optimální vlhkostí vzduchu). Za pomoci evropských 
projektů, které se věnovaly adaptaci a mitigaci na změnu klimatu, byl 
vytvořen Atlas hodnocení zranitelnosti a rizik nepříznivých důsledků 
změny klimatu na území hlavního města Bratislavy. Důležité je dát 
všechna data o městě do souvislosti (např. místa záplav v důsledku 
změny režimu podzemních vod vyvolaného neuváženou zástavbou, 
hydrogeologické podmínky pro vsakování, tepelné ostrovy, informace 
o zdraví obyvatelstva). Z projektů představených před 5 lety paní 
architektka komentovala opatření pro zadržení vody na svazích ma-
lých Karpat, kdy se ukázalo – podobně jako v jiných projektech – že 
rychlejší a levnější jsou přírodě blízká opatření, dále výsadbu stromů 
na Hlavním náměstí pro snížení letních teplot (osvědčily se hrušně 
oproti lípám), parčík Svoradova, kde byl veden participativní proces 
a vznikl amfiteátr v zeleni, dům seniorů Archa, kde byla lepenková 
střecha přeměněna na střešní zahradu a nyní slouží jako ukázka 
pro developery, a bývalý cyklostadion, který byl přeměněn na park 
s opatřeními na zadržování vody a s jezírkem pro akumulaci vody 
pro zalévání. Na závěr I. Konrad zdůraznila nutnost holistického 
přístupu k městu.

O Motivaci ze strany státu pro rozvoj modro-zelené infastruktury 
a finanční podpoře modro-zelené infrastruktury pro domácnosti, 
obce, podniky promluvil opět Ing. Petr Valdman. Nejprve zdůraznil, 
že úlohou dotací je poskytnout příležitost, ale zodpovědnost za jejich 
využití je na investorovi. Představil řadu dotačních titulů v rámci 
Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 (Zlepšení prostře-
dí v sídlech, Posílení přirozených funkcí krajiny, Povodňová ochrana 
a hospodaření se srážkovou vodou) i Národního programu Životní 
prostředí (Výsadba stromů, Domovní čistírny odpadních vod, Nová 
zelená úsporám) a zmínil rovněž tituly připravované (Hospodaření 
se srážkovou vodou v obcích, Zakládání a obnova veřejné sídelní 
zeleně, Protipovodňová opatření či Odstranění negativních funkcí 
odvodňovacích zařízení v krajině). Na závěr uvedl několik zajíma-
vých čísel: od r. 2014 SFŽP podpořil např. 15 000 m2 zelených střech, 
55 000 vysázených stromů a dřevin či 540 vybudovaných rybníků, 
tůní a mokřadů.

Třetí blok konference se věnoval příkladům udržitelných systémů 
odvodnění. Prvním z nich byla Modrá a zelená infrastruktura v En-
fieldu v Londýně, kterou prezentovali hosté z Velké Británie, Jamie 
Kukadia a Michael Shorey z Úřadu pro udržitelné odvodnění v En-
fieldu. Enfield je nejseverněji položenou londýnskou čtvrtí a má 
poněkud jiný charakter než ostatních 32 čtvrtí. Protékají jím tři větší 
řeky, které ústí do řeky Lee. Horní povodí jsou rurální, dolní povodí 
směsí městské a průmyslové zástavby. V důsledku odpojení řek od 
říční nivy hrozí v Enfieldu vysoké riziko záplav. V celém povodí byl 
proto přijat program pro snížení rizika povodní pomocí přírodě blíz-
kých protipovodňových opatření, která zahrnují výstavbu rybníků 
a mokřadů, revitalizaci řek, opětovné propojení řek s říční nivou 
a výsadbu lesů. Kromě řady mokřadů vybudovaných v posledních ně-
kolika letech po celém území Enfieldu nejen za účelem zadržení vody, 
ale i kvůli jejímu čištění, je významnou realizací Albany Park River, 
kde bylo revitalizováno 400 m řeky Turkey Brook, v parku vytvořeno 
2 000 m2 mokřadů a retenční objem 50 000 m3 pro zadržení jednoleté 
povodně. Kromě mokřadů se v Enfieldu budují i dešťové zahrady, což 

jsou vlastně mokřady v malém. Jsou vhodné především do městského 
prostředí a v současnosti jich bylo realizováno kolem 160. Zajímavá 
jsou zjištění projektu, který vyhodnocoval přínosy dešťových zahrad: 
dostatečné množství dešťových zahrad vhodně rozložených v povodí 
významně přispívá ke snížení rizika povodní; nejvyšší hydraulický 
přínos mají opatření v horních částech povodí; větším přínosem 
než snížení povodní je často zklidnění dopravy a zdravotní benefity 
(v zeleném prostředí se lidé více procházejí či jezdí na kole a tráví 
více času venku). Pěkným příkladem zklidnění ulice je Westham 
Street – široká ulice s obchody, do níž lidé dříve jezdili pouze autem, 

Ulice Westham Street v Enfieldu se po aplikaci MZI stala příjemným 
místem pro nákupy a procházky
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Jiří Vítek a David Hora se při prezentaci modro-zelené infrastruk-
tury v českém stavebnictví střídali

Miroslav Kobera prezentuje udržitelný přístup v nové městské čtvrti 
Modřanský cukrovar

se díky dešťovým zahradám stala místem procházek za nákupy. Dalším 
příkladem je revitalizace sídliště Four Hills Estate – původně šedé, 
vybetonované místo se pomocí dešťových zahrad a průlehů změnilo 
ve velmi atraktivní kvetoucí lokalitu. Řadu opatření MZI nyní realizuje 
nejen město, ale i developeři sami. Na závěr nám byly doporučeny 
dvě knihy: Designing Rain Gardens a Urban Wetland Design Guide, 
kterou jsou obě ke stažení na webu.

Modro-zelené infrastruktuře v českém stavebnictví se věnovala před-
náška Ing. Jiřího Vítka, JV PROJEKT VH, s.r.o. a Davida Hory, Dis., 
Treewalker, s.r.o. Na začátku J. Vítek upozornil na rozpory v české 
legislativě, kdy novela vyhlášky 501/2006 Sb. v § 20 odstavci c) po-
žadavky na HDV formuluje značně nezávazně a de facto podporuje 
konvenční odvodnění dešťovou kanalizací bez retence srážkové vody, 
na rozdíl od novely vodního zákona 254/2001 Sb., která v § 5, odst. 3) 
přesně předepisuje způsoby a priority omezení odtoku povrchových 
vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby v duchu 
HDV. Problémem však je, že objekty HDV často nejsou považovány 
za vodní díla, a proto se vůbec nedostanou k vyjádření vodoprávním 
úřadům. Lokální předpisy jako územní plány, studie, strategie, kon-
cepce, standardy či metodiky naštěstí umožňují ustanovit si v obci 
pravidla. Důležité je, aby obce měly Koncepci MZI provázanou na 
Generel odvodnění a Stavební standardy a MZI se řešila systémově 
s vazbou především na Koncepci dopravy. D. Hora kritizoval koefici-
enty zeleně v územních plánech a studiích jakožto zastaralý nástroj, 
který nesprávně nastavuje parametry zeleně: dostatečné množství 
zelených ploch neznamená kvalitní bydlení, protože důležitá je 
jejich funkce. Zástavba ve městech by se neměla rozmělňovat do 
okolí, ale zahušťovat s důrazem na funkce MZI. V zahraničí jsou 
místo koeficientu zeleně používány různé indikátory MZI, v Česku je 
vyvíjen obdobný index MZI. Výhodou tohoto přístupu je, že podporuje 
kreativní tvorbu prostředí využívající MZI s ohledem na jeho funkč-
nost. Pro realizaci MZI je vhodné propojovat různé rozpočtové kapi-
toly města, např. péči o zeleň a kanalizaci. Pro správnou funkčnost 
MZI jsou důležitá správná technická řešení vč. detailů, což zaručují 
Stavební standardy.

Ing. Miroslav Kobera, Green Business Manager, Skanska Reality, 
a.s., nás v příspěvku Modřanský cukrovar: první modro-zelená čtvrť 
v Praze seznámil s projektem nové městské čtvrti, kde kultura bydlení 
je založena na principu udržitelnosti. Udržitelné cíle jsou naplněny 
v oblastech voda, recyklace, energie a CO2, zeleň, ekomobilita a ko-
munita. Žádná dešťová voda nemá odtéct do kanalizace, což v lokalitě 
podporuje 14 000 m2 zelených střech, akumulace vody pro závlahu, 
odvod vody ke stromům, povrchová retence v zeleni a vsakování. Šedé 
vody budou po přečištění využívány ke splachování a praní, čímž 
se uspoří cca 30 % pitné vody. Velký důraz je kladen na komunitní 
život a na utváření veřejného prostoru (náměstí, amfiteátr, nábřeží), 
polosoukromého prostoru (vnitrobloky) i soukromého prostoru (sdí-
lené terasy).

Další zahraniční host, Joshua Lighthipe, KPFF Consulting Engi-
neers, Portland, Oregon, představil Příklady zelené infrastruktury 
z deštivého severozápadního pobřeží Tichého oceánu USA. Na začátku 
přednášky porovnal klima v Oregonu a v Praze: velmi rozdílné je roz-
ložení srážek – v Oregonu v zimě a na podzim více prší a nemrzne, ale 
v létě je sucho a tepleji. Stoková síť v Oregonu je jednotná a docházelo 

Joshua Lighthipe prezentoval příklady zelené infrastruktury v Port-
landu on-line a diskuse byla tlumočena

Kancelářská budova Providence Office Building 2 v Portlandu a ře-
šení nátoku do vsakovacích zařízení přes deštník

k více než 50 přepadům z odlehčovacích komor za rok. To vedlo na 
začátku 90. let k návrhu opatření ke snížení počtu přepadů. V letech 
1991–2011 byly vystavěny tři tunely pro retenci odpadní vody za 
deště a její následné čerpání na ČOV. Toto řešení je velmi drahé, 
a proto je budována i řada zelených opatření. J. Lighthipe ukázal osm 
projektů v různých vsakovacích podmínkách: 1. odpojení dešťových 
svodů ze střech od kanalizace a vsakování vody do zeleně (odpojeno 
bylo již 56 000 svodů; motivací pro obyvatele Portlandu je úspora 
na poplatku za odvádění srážkové vody – v případě J. Lighthipa se 
jedná o 90 dolarů ročně), 2. komunitní projekt Tabor Commons, kde 
byly nepropustné povrchy nahrazeny propustnými a voda z ulice je 
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odváděna do dešťové zahrady a vsakuje se, 3. kancelářská budova 
Providence Office Building 2 s vtipným řešením, kdy voda ze střechy 
byla odpojena od kanalizace a přes velký „deštník“ natéká ke vsaku 
do zeleně, dále do vsakovací šachty a k případnému následnému pře-
padu do kanalizace (jedná se o vsakování v kombinaci s regulovaným 
odtokem ve středně dobrých vsakovacích podmínkách), 4. Francis 
and Claire Commons – místo s velmi omezenými vsakovacími pod-
mínkami, kde pod dešťovou zahradou byla použita podzemní retence 
v plastových boxech zakončených šachtou se clonou pro regulaci od-
toku, 5. ozelenění ulic pomocí dešťových zahrad sloužících k retenci 
a částečnému vsaku a k čištění srážkové vody odváděné do dešťové 
kanalizace (vč. záchytu sedimentů před každou vpustí do elementu 
zahrady) a také ke zklidnění provozu, 6. odvádění srážkové vody ze 
střech Portlandské státní univerzity povrchovými kanálky k čištění 
průsakem, akumulaci v podzemní nádrži a užívání ke splachování, 7. 
Stephens King Crossing– složitý projekt v oblasti, kde vsakování není 
možné, protože historická zástavba se nachází v údolí v pramenné 
oblasti potoka; požadavek na zpomalení a čištění srážkového odtoku 
před jeho odvedením do potoka byl naplněn pomocí série osázených 
průlehů, 8. Tanner Springs – znovuvybudování mokřadu na místě, 
kde kdysi býval, vytvoření vlastního uzavřeného ekosystému a ob-
novení biodiverzity. Díky všem opatření poklesl v současnosti počet 
přepadů z odlehčovacích komor na 1 až 3 ročně, přepady jsou kratší 
a odlehčován je menší objem vody. Řeka Willamette v Oregonu je nyní 

tak čistá, že si do ní každé ráno chodí zaplavat lidé vč. J. Lighthipa.
Na závěr D. Hora shrnul nejdůležitější myšlenky z konference, 

kterou pokládá za velmi inspirativní. Za důležitý posun považuje, 
že modro-zelená infrastruktura se stala již veřejně známým pojmem. 
Přednášky zdůrazňovaly holistický přístup k tvorbě měst, jedinečnost 
území, spolupráci s odborníky a zdraví obyvatel měst jakožto 
prioritu. Viděli jsme řadu hezkých příkladů MZI. Velmi významné 
je, že i developeři mohou být vedoucí silou při prosazování MZI 
a předběhnout tak stát. Vše je evidentně na lidech a budeme doufat, 
že se časem změní i česká legislativa a podpora MZI bude větší.

Sborník, prezentace a fotografie z konference si můžete prohlédnout 
na www.pocitamesvodou.cz/akce/konference/.

Poděkování: Článek vznikl díky projektu „Počítáme s vodou“ www.
pocitamesvodou.cz podporovanému Ministerstvem životního prostře-
dí ČR a Státním fondem životního prostředí.

doc. Dr. Ing. Ivana Kabelková
Katedra zdravotního a ekologického inženýrství

Fakulta stavební  ČVUT v Praze
Thákurova 7

166 29 Praha 6
Ivana.Kabelkova@cvut.cz

Možnosti využití modrozelené 
infrastruktury v intravilánu 

Úvod
Možnosti využití prvků modrozelené infrastruktury jsou prezentovány 
na návrhu projektu DUR akce Soubor staveb Městský okruh (dále jen 
MO) a Libeňská spojka (Stavba MO č. 0081 v úseku Pelc–Tyrolka – 
U Kříže a Stavba Libeňské spojky č. 8313 v úseku Vychovatelna–Ba-
labenka). Stavba MO č. 0081 v úseku Pelc–Tyrolka – U Kříže má délku 
2,3 km. Stavba Libeňská spojka č.8313 v úseku Vychovatelna–Balaben-
ka má délku 1,6 km. Všechny úseky Městského okruhu těchto staveb 
jsou navrženy v tunelu, na povrch tak zasahují pouze křižovatky a vy-
volané úpravy komunikací a přilehlých území. Z pohledu kanalizací 
a vodovodů se jedná o rozsáhlou výstavbu, na stavbě MO č. 0081 bude 
celkem 169 objektů přeložek a realizací nových kanalizací a vodovodů 
a rušení stávajících sítí. Na stavbě č. 8313 jich bude celkem 73. V rámci 
obou staveb tak bude vybudováno celkem 242 objektů s délkou nových 
řadů (bez přípojek) cca 17,9 km a prakticky stejná délka bude rušených 
stávajících sítí. Nejvýznamnější je přeložka kmenové stoky F v profilu 
DN 3200 v délce 0,6 km.

V území obou staveb je v současné době 
zcela dominantně jednotná kanalizace, na 
které jsou umístěny oddělovače. Odlehčovací 
stoky jsou zaústěny do Vltavy a potoka Ro-
kytka. Do kanalizací jsou odváděny prakticky 
všechny srážkové vody kromě malých území 
podél potoka Rokytka.

Rozsah a umístění obou staveb v Praze je 
zřejmé z obrázku 1. 

Při zpracování vodohospodářských ob-
jektů byla snaha o minimalizaci rozsahu 
kanalizací (budou využity i příkopy a mělce 
podpovrchové vedení vody v kombinaci 
se vsakovacími příkopy, povrchové vedení 
vody atd.). Současně je navržena výstavba 
dešťových kanalizací a rekolaudace stávající 
jednotné kanalizace na dešťovou kanalizaci, 
což povede ke snížení nátoku srážkových vod 
na ÚČOV. Snahou je i využití srážkových vod 
v místě jejich dopadu. V následujícím textu 
jsou popsány vybrané problematiky HDV 
a modrozelené infrastruktury.

Stromy

Požadavky na umístění stromů 
v uličním profilu

Možnost využití výsadby nových stromů 

v zastavěném území s historicky realizovanými inženýrskými sítěmi 
v uličním profilu je velmi problematická, protože v mnoha případech 
nelze, při dodržení dnes požadovaných vzdáleností mezi stromy 
a inženýrskými sítěmi, stromy do uličního profilu umístit ani jed-
notlivě, natož realizovat vytvoření pravidelné aleje. K problémům 
dochází i v případě doplnění stromů do stávající aleje. Stávající 
stromy nesplňují dnešní požadované vzdálenosti od inženýrských 
sítí, a tak nelze nové stromy do aleje doplnit minimálně bez přeložek 
inženýrských sítí.

Požadavky Pražských stavebních předpisů 
Minimální vzdálenosti podzemních sítí od paty kmene stromu
Vodovod
– 1,5 m,
– 1,0 m při obnově a s použitím technických opatření.
Kanalizace
– 3,0 m bez omezení,
– 1,5–3,0 m, je-li stoka do hloubky 5 m a s použitím technických 

opatření,
– 1,0 m pro přípojky s použitím technických opatření.

Obr. 1. Umístění navrhovaných staveb MO v Praze 

http://www.pocitamesvodou.cz/akce/konference/
http://www.pocitamesvodou.cz
http://www.pocitamesvodou.cz
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Plynovod
– 2,5 m,
– 1,5 m s použitím technických opatření.

V projektu se obvykle navrhuje osová vzdá-
lenost mezi podzemní sítí a stromem. V Praze 
není stanoveno, jaký průměr kmene se má 
při osazování nových stromů uvažovat, po 
konzultacích s dendrology počítáme průměr 
0,30 m. Ke kolizím stromů dochází v husté 
zástavbě nejčastěji s vodovody a plynovody, 
u kterých lze s malou rezervou uvažovat 
obvykle s průměrem 0,2 m. Celkově to tedy 
znamená, že při návrhu umístění stromů od 
uvedených sítí je nutno požadované vzdále-
nosti zvětšit cca o 0,25 m. Jedná se o vzdále-
nost, kterou v husté zástavbě uličního profilu 
lze dodržet jen velmi problematicky.

Vyvstává otázka: Opravdu nelze stromy 
umístit k inženýrské síti blíže? Lze splnit 
požadavek správce sítě na jejich opravu, aniž 
by bylo potřeba kácet strom, popř. aniž by 
hrozilo takové poškození kořenového systé-
mu, při kterém by hrozilo uschnutí stromu? 
Tuto problematiku jsme řešili již v letech 
2002 a 2003 v rámci výstavby Městského 
okruhu a doprovodných staveb na Smíchově 
v Praze. Po projednání s projektantem sado-
vých úprav a správci sítí se podařilo najít 
řešení: stromy byly umístěny do trasy již 
neprovozované mělce vedené zděné kana-
lizace (400/500). Prostor pro kořeny stromů 
byl navržen o šířce cca 0,5–0,6 m a jeho kraje 
byly vymezeny dřevěnými pražci, které se 
používaly u tramvají.

V současné době je zpracováván projekt rekonstrukce ul. Vinohrad-
ské v Praze. V této ulici je v její převážné části stromová alej. Stávající 
podzemní sítě jsou v mnoha případech vedeny přímo v kolizi s kořeny 
stromů, výše uvedené vzdálenosti nejsou ve většině případů dodrže-
ny. Problém vzniká u snahy vysazení chybějících stromů v aleji. Na 
mnoha místech nelze pro strom uvolnit místo ani přeložkou inženýr-
ské sítě, protože pro ni není v uličním profilu místo. S projektantem 
sadových úprav bylo navrženo technické řešení osazení stromů, 
které umožňují menší vzdálenosti, než jsou požadovány v Pražských 
stavebních předpisech, aniž by byla znemožněna rekonstrukce sítě 
a ohrožen kořenový systém stromu. Na obrázku 2 je vidět, že lze 
vzdálenost mezi konstrukcí podzemní sítě a kmenem stromu zkrátit 
na cca 0,8 m. Ke zmenšení vzdálenosti přispívá i vyosení stromu 
v prostoru, kde ho lze vedle obrubníku umístit.

Současně jsou stromy v této aleji (jak stávající, tak nově navrhované) 
v kolizi s přípojkami vesměs kanalizací, vodovodů a i plynovodů do 
jednotlivých objektů. Požadavky správců přípojek vyžadují, aby pří-
pojka byla vedena kolmo k ose komunikace bez lomů na trase. Jedná 
se o situaci, se kterou jsme se setkali při rekonstrukcích komunikací 
v Praze již mnohokrát. I v tomto případě lze nalézt při vstřícném pří-
stupu všech zainteresovaných řešení, které umožní provoz a případné 
opravy přípojek bez ohrožení kořenového systému stromu. Přípojky 
navrhujeme umístit v rozsahu kolize se stromem do chrániček. Koře-
novému systému stromu toto řešení při vhodném výškovém vedení 
chráničky nevadí a chránička umožňuje bezproblémovou rekonstrukci 
přípojek.

Využití srážkové vody pro závlahy stromů  
u staveb MO
V komunikacích, které budou v rámci výstavby Městského okruhu 
rekonstruovány, je navržena výsadba stromů (obr. 3). Ty budou 
místěny buď do kraje chodníku, nebo mezi parkovací stání. V ma-
ximální míře se navrhuje zavlažování těchto stromů srážkovou 
vodou. Vody budou do rabátek stromů přitékat po povrchu, vlastní 
povrch okolo stromů bude tedy oproti okolí snížen. Přepady z těchto 
rabátek budou vedeny dále po povrchu a u vybraných stromů bude 
vybudován přepad do dešťové, popř. do jednotné kanalizace. Pro 
zvýšení akumulace těchto vod a zlepšení podmínek pro růst kořenů 
se kromě jiného počítá s využitím prokořenitelných buněk u jednot-
livých stromů, které lze alternativně nahradit vhodnou směsí štěrků 
a humózní zeminy. 

Obr. 2. Návrh technického řešení umístění stromu v blízkosti podzemní inženýrské sítě

Obr. 3. Umístění stromů v uličním profilu rekonstruovaných ko-
munikací

Využití srážkové vody pro závlahy stromů – 
Plečnikova alej
V rámci této akce dojde k rekonstrukci ulice U Prašného mostu mezi 
ulicemi Milady Horákové a Jelení před Pražským hradem (obr. 4). 
V rámci akce je navrženo odvádění vod z dešťové kanalizace do sousta-
vy retenčních hrázek, v nichž dochází k průsaku vody do drenážního 
potrubí s následným rozvodem této vody k navrženým alejím stro-
mů. Do vsakovacích hrázek jsou odváděny i vody z uličních vpustí. 
Zachycení a zdržení vody v dešťové kanalizaci je jedním z opatření 
pro ochranu tunelů Banka MO před zatopením a tyto vody jsme pak 
s výhodou využili pro závlahy stromů.

Nebezpečí plynoucí ze špatné spolupráce projektantů
Zcela zásadní pro správnou funkci vodohospodářských objektů, které 
slouží k hospodaření s dešťovými vodami a umožňují i výsadu stromů 
a keřů, je vzájemná spolupráce všech zúčastněných, která musí být 
dodržena i při provozu. Navrhli jsme v rámci výstavby Městského 
okruhu na Prašném mostě objekty, které slouží jak k zasakování 
srážkových vod (místo jejich odvádění do jednotné kanalizace), tak 
slouží současně jako jedno z opatření na ochranu proti zaplavení 
tunelů městského okruhu. Na terénu se objekt projevuje opticky jako 
průleh, resp. dva průlehy. U obou průlehů je pod povrchem retenční 
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Obr. 4. Situace a podélný řez retenční kaskády hrázek s rozvodem vody ke stromům

Obr. 5. Vsakovací retenční objekt na Prašném mostě

štěrkový prostor, protože koeficient vsaku je 
zde cca 1×10-6 m/s a retenční prostor na teré-
nu nebyl dostatečně velký. Retenční prostory 
jsou propojené a bezpečnostní přepad z níže 
umístěného je vyveden na terén a následně 
přes chodník na komunikaci s uličními 
vpusťmi. Výsadba stromů byla v území prová-
děna dodatečně cca 1,5 roku po zprovoznění 
objektu, a to bez konzultace s projektantem 
vsakovacího zařízení. Horní větší vsakovací 
průleh tvořil opticky přirozený prostor pro 
výstavbu stromů, a tak byl prakticky do středu 
vsakovacího objektu umístěn strom včetně po-
třebného valu pro kořeny (viz šipka na obr. 5). 
Došlo tím k zmenšení vsakovacího prostoru 
z povrchu a docházelo k dlouhému zatopení 
stromu, které by mělo negativní dopad na jeho 
růst. Teprve v této chvíli, a to zcela náhodně, 
jsem se o tomto stavu dověděl. Po projednání 
byl strom ze vsakovacího prostoru odstraněn 
a vysazen do svahu nad úroveň návrhové 
vsakovací hladiny.

Vodní prvek v ul. Vosmíkových
V této ulici je v současné době jednotná 

kanalizace. V rámci výstavby MO bude v ulici 
umístěna nová dešťová kanalizace, do které 
budou odváděny vody ze střech přilehlých 
objektů, dále do ní bude napojena drenážní 
voda z tunelů a přepady od stromů. Tato ka-
nalizace bude zdrojem vody pro vodní prvky 
na náměstí Vosmíkových. Na náměstí (vlevo) 
je navržena mělká čtyřúhelníková vodní nádrž 
(brouzdaliště) s několika vodními tryskami. 
Napříč středním a dolním prostorem bude 
vedena vlnovka vodního prvku – mělkého 
koryta s můstky, popř. herními prvky pro děti 
a s tůněmi na obou koncích (viz obr. 6).

Tento vodní prvek by měl být obdobný jako 
umělé vodní koryto v parku Maxe van der Sto-
ela (viz obr. 7). Zde se jako zdroj vody využívá 
čerpaná podzemní voda od tunelu Brusnice 
vybudovaného v rámci městského okruhu, 
čímž je tento tunel ochráněn před průsaky podzemních vod. Voda 
následně zajišťuje minimální průtok v potoce Brusnice v prostoru 
Pražského hradu, bez tohoto přítoku by nebyl zajištěn stálý průtok 
vody v potoce Brusnice.

Drenážní vody z tunelů
Při provozu tunelů je nutno odvádět drenážní a průsakové vody. 
Charakterem se jedná o podzemní vody, které se obecně nesmí vy-
pouštět do jednotných kanalizací. Tyto vody jsou z tunelů čerpány 
převážně v místech technologických center (TGC), kterých je na obou 
stavbách celkem sedm. V projektu jsme se snažili najít pro tyto vody 
další využití. Pro vodní prvky v parku Vosmíkových budou využity 
vody od TGC L2 a TGC L3. Z TGC L1 a samostatné čerpací stanice 
budou vody vedeny do nové víceúčelové nádrže u Rokytky (VUN-2). 
Z TGC 2 budou vody vedeny do kanalizace, která bude z jednotné 
rekolaudována v rámci této akce na dešťovou kanalizaci. Z TGC 3 
budou vody využity pro závlahy stromů a případné další vodní prvky 
na Horově náměstí. Z TGC 4 jsou vody odváděny do potoka Rokytka, 
protože v místě nejsou potřebné prostory pro jejich další využití. 
Poslední TGC 1 je umístěno v těsné blízkosti Vltavy. Zde je navržen 
umělý potůček s jezírkem s litorálním prostorem (viz obr. 8). Odtok 
z této vodní plochy bude do Vltavy. Potůček bude začínat nad tune-
lem a stékat po svahu násypu tunelu do jezírka a následně do Vltavy.

Víceúčelové nádrže
Na této stavbě jsou navrženy tři nádrže se stálou hladinou vody a lito-
rálním prostorem. Budou sloužit jako vodní i okrasný prvek v území, 
pro předčištění vody a pro zlepšení mikroklimatu v území. Největší 
a současně nádrž s nejvíce funkcemi je víceúčelová nádrž VUN-2, 
která se nachází v prostoru mezi sjízdnou rampou 1 do tunelu MO 
z Čuprovy ulici a Rokytkou. Hlavní přítok do nádrže bude ze stoky 
DN 1500, která odvádí vody z několika oddělovačů na jednotné ka- Obr. 6. Navržené vodní prvky na nám. Vosmíkových
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Obr. 7. Umělý potůček v parku Maxe van der Stoela s hracími prvky

Obr. 8. Umělý potůček s vodní plochou zásobený drenážními vo-
dami z TGC 1

Obr. 9. Víceúčelová nádrž VUN-2

nalizaci do potoka Rokytka. Tato VUN-2 (viz obr. 9) je dimenzována 
tak, že má parametry usazovací nádrže (DUN) s dalším prostorem 
pro retenci. Dojde tak k retenci a předčištění vod od oddělovačů. 
Do nádrže bude dále zaústěno odvodnění parkového prostoru mezi 
Proseckou ulicí až po Rokytku. Odvodnění je navrženo otevřenými 
příkopy s kaskádami. Do tohoto odvodňovacího systému budou dále 
zaústěny drenážní vody z TGC L1 a čerpací stanice u ul. Čuprové. 
Odtok z nádrže bude do koryta Rokytky. 

Závěr
Z výše uvedených údajů je zřejmé, že lze i v husté zástavbě s velkým 

množstvím podzemních inženýrských sítí využít prvků hospodaření 
s dešťovými vodami i prvků modro-zelené infrastruktury. Rozsah 
využití těchto prvků je ale mnohdy závislý na vstřícném postoji zain-
teresovaných orgánů a správců inženýrských sítí, protože je potřeba 
upravit požadavky některých platných předpisů, nebo přijmout neob-
vyklá a nestandardní řešení, která nejsou v předpisech jednotlivých 
správců dnes řešena – nejsou zakázána ani povolena.

Poznámka: Příspěvek byl prezentován na konferenci Městské vody 
2021.

Ing. Richard Kuk 
Lenka Matznerová

PUDIS a.s.
Nad Vodovodem 2/3258, 100 00 Praha 10

richard.kuk@pudis.cz

Možnosti adaptace měst a obcí na 
přívalové deště v důsledku změny 
klimatu
Změna klimatu se v posledním desetiletí stává v Evropě stále reálnější 
hrozbou. Projevy důsledků klimatické změny jsou v podmínkách na-
šeho kontinentu viditelné v podobě turbulentních změn počasí, které 
s sebou přináší jednou extrémní sucha spojené s rozsáhlými požáry 
a problémem tepelných ostrovů ve městech, podruhé přívalové deště 
ohrožující základní funkce městské infrastruktury, extrémní bouřková 
činnost je dále spojena s extrémní větrnou činností. To jsou některé 
viditelné projevy změny klimatu, se kterými se stále častěji v Evropě 
setkáváme. Je zřejmé, že ke změně klimatu dochází (a to pravdě-
podobně s větší dynamikou, než jsme donedávna předpokládali) 
a společnost se na tyto změny musí připravit, naučit se před těmito 
změnami chránit a spoluexistovat s nimi.

Možnosti adaptace měst na přívalové srážky
Základní teze adaptace měst na přívalové srážky je založena na tvr-
zení, že jediným způsobem, jak se ochránit před těmito extrémními 
dešti, je zajistit jejich bezproblémový odtok po povrchu povodí. Kana-
lizační sítě jsou tradičně navrhovány na 2letý, 15minutový déšť, a na 
odvodnění přívalových srážek nejsou v principu stavěny. Zvýšení 
jejich kapacity (velikosti potrubí) by bylo neúnosně drahé a v praxi 
téměř nerealizovatelné. Přitom extremicita přívalových dešťů bude 
podle předpovědí klimatických modelů v následujících desetiletích 
dále růst. Za těchto podmínek je jediným možným řešením ochrany 

měst před přívalovými srážkami zajištění ochrany před záplavou na 
povrchu povodí. Toto řešení je zpravidla kombinováno s optimalizací 
funkce stávajících kanalizačních sítí jednotné nebo oddílné dešťové 
kanalizace. Modifikace terénu má pak za cíl dešťové přívaly bezpečně 
odvést po povrchu do míst nejmenších škod a tím ochránit městskou 
infrastrukturu a její funkce. 

Funkce navržených adaptačních opatření například v podobě 
vodních koridorů nebo lokálních povrchových retencí jsou ověřo-
vány pomocí simulačních modelů. S jejich pomocí je pak možno 
analyzovat důsledky různých extrémních hydrologických situací 
(přívalových dešťů) a optimalizovat adaptační opatření navržená na 
povodí. S ohledem na multifunkční využití těchto opatření je celé 
řešení často kombinováno s rozšířením zelených ploch a míst k od-
dechu a rekreaci, přičemž takováto místa mohou zároveň plnit funkci 
ochrany proti vzniku tepelných ostrovů a celkově narůstajícím letním 
teplotám ve městech. 

Mezi typová adaptační opatření lze zařadit například nouzové cesty 
odtoku (dešťové koridory), zelené a vodu zpomalující ulice nebo do-
časné povrchové retence. Zelené ulice jsou navrhovány v horní části 
povodí a jsou napojeny na vodu zpomalující ulice a dešťové koridory. 
Dešťový koridor je prioritně navržen pro odvodnění povrchové vody 
z extrémních srážek při současné ochraně okolní infrastruktury. 
Dočasné povrchové retence jsou navrženy v parcích a v otevřených 
prostranstvích, kde je možno srážkové vody zpozdit tak, aby celý 
systém mohl být navržen v rozumných rozměrech (např. kaskáda 
centrálních retencí propojená dešťovými koridory).

Požadavek řešení vlivu klimatické změny je stále více zdůrazňován 
i v zadávací dokumentaci vodohospodářských projektů. Odborníkům 
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je nicméně jasné, že toto řešení není jednoduché. Výstupy klimatic-
kých modelů a jejich interpretace pro různé scénáře vývoje společnosti 
jsou k dispozici víceméně jen pro vědeckou komunitu a jejich využití 
ve vodohospodářské praxi je téměř nemožné. Přesto je požadavek na 
řešení vlivu klimatické změny relevantní a je třeba hledat cesty k jeho 
naplnění. Jednou z možných cest tohoto řešení pro přívalové srážky je 
využití hodnot tzv. „Klimatického Faktoru“ (CF). Jedná se o součinitel 
reprezentující nárůst srážkových intenzit dešťů v důsledku změny kli-
matu, který se stanovuje pro určitou oblast a zvolený časový horizont, 
pro který je prognóza zpracována. Klimatický faktor je zpracováván 
na základě prognózy klimatických modelů a jeho výsledná hodnota 
představuje předpokládaný nárůst intenzity deště dané doby trvání 
a opakování.

Vliv klimatu na srážkovou činnost v Pražské kotlině
PVS a.s. zadala v roce 2020 studii „Vyhodnocení a stanovení souboru 
N-letých extrémních přívalových zatěžovacích dešťů (dešťových in-
tenzit) pro posudkové metody pomocí simulačních modelů“, která se 
zabývala stanovením hodnot klimatického faktoru pro oblast hl. m. 
Prahy. Cílem studie bylo stanovit vliv klimatické změny na extremicitu 
náhradních dešťů s využitím řešení podle klimatického faktoru a otes-
tovat vliv změny klimatu na srážkový odtok v Praze s využitím simu-
lačního modelu. Studie byla zpracována firmou AQUA PROCON ve 
spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v letech 2020 až 2021. 

Jedním z klíčových bodů této studie bylo stanovení klimatického 
faktoru pro oblast Prahy tak, aby mohl být, pokud možno, jednoduše 
využit ve vodohospodářské praxi. Pro účely stanovení hodnot klima-
tického faktoru byly uvažovány simulace regionálních klimatických 
modelů z projektů ENSEMBLES (2009) a CORDEX (aktuální) v hodi-
novém kroku. Menší část dat byla získána přímo od modelářů (cca 
30 %), zbytek byl nedávno uvolněn v rámci Earth System Federation 
Grid. Celkem bylo uvažováno 62 simulací 10 regionálních klimatic-
kých modelů řízených 13 globálními klimatickými modely pokrý-
vajícími období 1970–2100 v prostorové rozlišení 10–40 km. Tyto 
modely podávají prognózy vývoje klimatu pro zvolené scénáře vývoje 
společnosti pomocí předpokládaného vývoje produkce skleníkových 
plynů (RCP – „Representative Concentration Pathway“). Pro konečné 
odvození změnových faktorů byly využity s ohledem na požadavky 
strategie adaptace České republiky na klimatickou změnu simulace 
dle RCP4.5 a RCP8.5, které jsou nejběžněji využívané v ČR.

Podobně jako při analýzách měřených dat byly pro jednotlivé si-
mulace extrahovány roční srážkové extrémy vzhledem k hodinovému 
rozlišení simulací klimatických modelů pro doby trvání 1 h a více. 
Byly uvažovány výpočetní body klimatických modelů pokrývající 
cca území Středočeského kraje. Pro jednotlivé simulace a doby trvání 
byl formulován nestacionární regionální pravděpodobnostní model 
GEV (Generalised Extreme Value distribution) a dále byla provedena 
disagregace na subhodinové extrémy. Všechny vybrané modelové 
výstupy byly dále otestovány na reálně naměřených srážkových da-
tech srážkoměrné sítě hl. m. Prahy. (23 srážkoměrů s 20letou řadou 
dat) s cílem prověřit těsnost disagregačních parametrů mezi modelem 
a realitou. Takto byl celý soubor simulací zredukován na osm simu-
lací provedených čtyřmi různými globálními klimatickými modely, 
třemi regionálními modely a jedním scénářem koncentrací (RCP8.5). 
Pro tyto simulace byla provedena clusterová analýza („Dynamic time 
warping“) a byla vypočtena hodnota klimatického faktoru změny pro 
zvolené doby trvání a opakování deště. V tab. 1 jsou prezentovány 
výsledky výpočtu průměrného klimatického faktoru pro tři časové 
horizonty – 2050, 2080 a 2100.

Klimatický faktor prezentovaný v tabulce představuje průměrnou 
hodnotu této veličiny pro dané dešťové intenzity. GEP metoda nic-
méně předkládá i hodnoty (minimum a maximum) na obou okrajích 
intervalu nejistot. Volba pravděpodobnosti/zabezpečenosti spojené 

s návrhovými hodnotami je rozhodnutí spíše politické/manažerské 
než odborné a mělo by být založeno na širším konsenzu. Pro účely 
využití ve vodohospodářské praxi je nicméně v dalším hovořeno 
pouze o hodnotách průměrných z tabulky výše.

Výsledky prezentované v tabulce lze shrnout do následujících 
závěrů:
• Nárůst intenzity dešťů k roku 2050 lze očekávat na úrovni +12 %, 

k roku 2080 na úrovni +20 % a k roku 2100 na úrovni +30 %.
• Nárůst intenzity dešťů bude větší u dešťů delší doby opakování 

(20–100 let) oproti dešťům menší doby opakování (2–10 let).
• Nárůst intenzity 10letého deště (představujícího v principu kapacitu 

stokové sítě) dosáhne do roku 2050 cca 10 %, k roku 2080 20 % 
a k roku 2100 cca 30 %.

• Hodnoty Intenzity návrhového dvouletého deště o trvaní 15 minut 
se k roku 2100 zvýší o 25 %.
Lze tedy očekávat, že důsledky klimatické změny v podmínkách 

České republiky povedou ke zvýšení dešťových intenzit přívalových 
dešťů, a tudíž je tento fakt vhodné vzít v úvahu při návrhových a po-
sudkových činnostech v oblasti městského odvodnění.

Důsledky přívalových dešťů na odvodnění hl. m. Prahy
V rámci projektu bylo provedeno otestování důsledku prognózova-
ných změn srážkové činnosti na městské odvodnění hl. m. Prahy (pro 
zvolenou oblast Žižkova). Zpracovatel použil spojený jednorozměrný 
a dvourozměrný simulační model Mike Urban, který byl zatížen zvole-
nými srážkovými intenzitami s cílem odhadnout důsledky stávajících 
a budoucích přívalových dešťů na městskou infrastrukturu v Praze. 

Na základě zpracovaných výstupů lze konstatovat, že na intravilánu 
města existují dobře lokalizovatelné oblasti, ve kterých bude srážková 
odpadní voda činit za přívalových dešťů problémy. Tyto zaplavené 
lokality se nebudou pravděpodobně významně lišit podle velikosti 
dešťového přívalu, bude se ale lišit objem vod zatápějící terén a také 
doba záplavy. V důsledku toho lze očekávat v těchto lokalitách pro-
blémy se zatopením sklepů a níže položených míst, blokaci místní 
dopravy a v některých kritických místech pak i nebezpečí pro chodce 
(v případě naší lokality například v místě pěšího podchodu pod Žiž-
kovským památníkem, který muže být během záplavy částečně nebo 
zcela zaplaven). 

Na obr. 1 je zobrazena zátopa oblasti Žižkova v důsledku extrémní-
ho stoletého deště pro současný stav (modrá – rok 2021) a pro výhled 
(červená – rok 2100 s vlivem klimatické změny). (Jedná se o dvě vrstvy 
na sebe položených oblastí záplavy pro oba zvolené časové horizonty.)

Porovnáním obou záplav lze konstatovat, že lokalita a rozsah se 
nijak významně nezmění vzhledem k morfologii terénu. Změna ale 
nastává u velikosti očekávaných průtoků na povrchu uliční sítě. 
V označeném místě („A“) pod napojením Prokopovy ulice na Husit-
skou ulici dochází ke zvýšení průtoku o cca 3,5 m3/s (ze stávajících 

Klimatické faktory pro rok 2050 Klimatické faktory pro rok 2080 Klimatické faktory pro rok 2100
N 2 5 10 20 50 100 2 5 10 20 50 100 2 5 10 20 50 100
T

10 1,13 1,16 1,17 1,17 1,18 1,18 1,24 1,28 1,3 1,31 1,32 1,33 1,3 1,36 1,38 1,4 1,42 1,43

15 1,11 1,13 1,14 1,15 1,16 1,16 1,2 1,24 1,26 1,27 1,29 1,3 1,25 1,31 1,34 1,35 1,37 1,38

30 1,09 1,11 1,12 1,13 1,14 1,14 1,16 1,2 1,22 1,24 1,25 1,26 1,2 1,26 1,29 1,31 1,32 1,33

60 1,08 1,1 1,11 1,11 1,12 1,12 1,13 1,17 1,19 1,2 1,21 1,22 1,17 1,22 1,24 1,26 1,27 1,28

90 1,07 1,09 1,1 1,11 1,11 1,11 1,12 1,16 1,18 1,19 1,2 1,2 1,16 1,21 1,23 1,24 1,25 1,26

Tab. 1. Klimatické faktory pro N-leté deště pro horizont r. 2050, 2080 a 2100

Obr. 1. Zátopa v oblasti Žižkova přívalovým deštěm (modrá součas-
nost, červená výhled r. 2100)
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5 m3/s na výhledových 8,5 m3/s) a zvýší se také celkový objem sráž-
kových vod protékající tímto profilem.

Jako příklad možné adaptace města na přívalové deště je možno 
představit řešení navržené pro studii odtokových poměrů Seifertovy 
ulice. Za stávajícího stavu způsobí 100letý přívalový déšť dopravní 
problémy na křižovatce U Bulhara, jak je znázorněno na obr. 2. 

Výstavbou systému svodných drénů nouzové cesty odtoku a sou-
stavy otevřených retencí, jako je na obr. 3, lze dosáhnout ochrany této 
lokality před přívalovými srážkami, přičemž vhodnými architekto-
nickými opatřeními lze zajistit multifunkční řešení, ve kterém se tyto 
ochranné prostory mohou za bezdeštného stavu využívat i pro účely 
rekreace, oddechu, sportovního vyžití a podobně.

Na tomto místě je vhodné připomenout, že klasické hospodaření 
s dešťovou vodou (HDV) nemůže poskytnout dostatečnou ochranu 
proti přívalovým dešťům (a není to ani jeho cílem), a je proto vhodné 
ho zkombinovat s prvky povrchové ochrany proti záplavě tak, aby 
společně snížily riziko škod na majetku a případný kolaps některých 
funkcí města.

Závěr
V podmínkách České republiky je problematika klimatické změny 
a přívalových srážek diskutována již několik let. Hlavní město se připra-
vuje na zpracování adaptačního plánu ochrany města proti extrémním 
dešťům jako součásti celkové adaptační strategie města. Bylo také již 
zpracováno několik pilotních projektů ověřujících metodiky a techno-
logie použitelné pro projekty adaptace města. Zároveň se pracuje na 
legislativním zázemí pro tento druh vodohospodářských prací. Zdá 
se tak, že téma adaptace na klimatickou změnu je již bráno vážně i ve 
střední Evropě, a to i s ohledem na velké potenciální negativní důsledky 
těchto jevů a škody na majetku. V tuto chvíli je ale třeba, aby se kompe-
tentní orgány státní i místní správy začaly zamýšlet nad zpracováním 
studií přívalových dešťů a nad tvorbou adaptačních plánů měst tak, 
aby byla městská infrastruktura adekvátně ochráněna (a pokud možno 
bez velkých investičních nákladů do rekonstrukce kanalizací), protože 
otázka nezní „jestli“, ale „kdy“ přívalové deště na danou lokalitu udeří. 
Dnes již existují praktické zkušenosti, jak tyto koncepční práce zadat 
tak, aby poskytly potřebné informace a účelně a efektivně řešily návrh 
a posouzení adaptačních opatření, která reflektují důsledky klimatic-
kých změn. Nutnost ochrany měst proti extrémním srážkám také vy-
volává potřebu řešení legislativních souvislostí a vyžaduje součinnost, 
diskuzi a spolupráci mnoha zainteresovaných subjektů, z nichž každý 
řeší dílčí souvislosti řešeného území (veřejné plochy, plochy spravované 
různými subjekty jako technická správa komunikací, provoz a správa 
vodohospodářské infrastruktury atp.).

Poznámka: Příspěvek byl prezentován na konferenci Městské vody 
2021.
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Obr. 2. Simulace zátopy stoletého deště v Seifertově ulici u křižo-
vatky „U Bulhara“ 

Obr. 3. Simulace rozlivu stoletého deště po realizaci adaptačních 
opatření
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Jak správně psát latinské názvy taxonů 
v odborném nebo vědecko‑populárním 
článku?

Cílem tohoto krátkého příspěvku je poskytnout technikům, ekologům 
anebo těm, kteří pracují s odbornými texty obsahujícími latinská jmé-
na taxonů „jednoduchý“ návod, jak tato jména správně interpretovat, 
používat a uvádět. K napsání mě inspirovala nejen práce se studenty 
na VŠCHT v rámci jejich studia oboru technologie vody, ale i moje 
činnost při recenzních odborných nebo vědecko-populárních článků 
autorů různých odborností a profesního zaměření.

Na úvod by bylo jistě vhodné uvést základní termíny, které se 
při identifikaci a následně specifikaci určeného (determinovaného) 
nebo popisovaného organismu v textu používají. Taxon je jakákoliv 
taxonomická entita, resp. jednotka stanovení na jakékoliv úrovni 
v taxonomické kategorii. To znamená, že taxonem může být druh, 
rod, čeleď, řád atd., což v praxi znamená úroveň, na kterou je schop-
ný determinátor (osoba, která určuje/determinuje) určit pozorovaný 
objekt. A jak vypadá ona hierarchie? Vezmeme-li to sestupně, pak je 
sled taxonomické hierarchie následující: říše (regnum), oddělení (di-
visio) nebo kmen (phylum), třída (classis), řád (ordo), čeleď (familia), 
rod (genus), druh (species), poddruh (subspecies), varieta/odrůda 
(varietas), forma (forma).

Vědecká jména organismů zaznamenávaná v odborném textu by 
měla být jednoznačná a specifická. Na mezinárodní úrovni existují 
pravidla pro nomenklaturu, v tzv. nomenklatorických kódech, z nichž 
nejdůležitější je Mezinárodní kód nomenklatury pro bakterie (Inter-
national Code of Nomenclature of Bacteria, ICNB), Mezinárodní kód 
nomenklatury řas, hub a rostlin (International Code of Nomenclature 
for algae, fungi, and plants, ICN), Mezinárodní pravidla zoologické 
nomenklatury (International Code of Zoological Nomenclature, ICZN). 
Pro taxonomii virů jsou dostupná pravidla z ICTV (The International 
Committee on Taxonomy of Viruses).

Vědecké jméno druhu je kombinací jména rodu a specifického 
epiteta (používá se tzv. binomická nomenklatura), a tento specifický 
epiteton se píše s malým počátečním písmenem. Principiálně vědecká 
jména rodu a vyšších taxonů (čeleď, řád, třída atd.) jsou většinou jed-
notlivá jména psaná v textu s velkým počátečním písmenem. Jména 
taxonů na úrovni vyšší, než je rod, je možné v textu psát normálním 
písmem s použitím velkého počátečního písmene. Jména taxonů na 
úrovni rodu a nižší jsou v textu psaná kurzivou.

Příklad: oddělení Chlorophyta druh Desmodesmus subspicatus 
(zelená řasa).

V taxonomii existují složitější názvy, kdy jsou vědecká jména tzv. 
infraspecifických taxonů (tj. všech taxonů pod úrovní druhu, napří-
klad poddruh, variety, sorty) kombinací tří i více jmen, tj. jména rodu 
a dvou epitetonů. V psaném textu tak může být název taxonu uveden 
prvním jménem rodu a následně pak druhým a třetím jménem se 
zkrácenými připojenými termíny, např. „subsp.“ (pro poddruh), „var.“ 
(pro varietu), „f.“ (pro formu) apod.

Příklad: rozsivka Nitzschia sigma var. diminuta. Povšimněte si, že 
kurzivou se nepíše pouze označení variety. V botanickém klíči pro 
učování řas (a nejen tam) se setkáme i s uvedením jmen vědců, kteří 
daný taxon objevili a popsali. Například Peridinium umbonatum var. 
inaequale Lemmerman 1910. Jestliže není naše práce taxonomicky 
zaměřená, pak není nutné uvádět detailně celý popis taxonu, tj. je 
možné psát jako Peridinium umbonatum var. inaequale.

V mikrobiologii díky sérotypizaci a bližší specifikaci patogenních 
kmenů bakterií je možné se setkat s tím, že se specifikace daného 
sérotypu poddruhu druhu bakterie uvede jako zkrácená forma celého 
názvu bakterie jménem, které je psané normálním písmem s počáteč-
ním velkým písmenem.

Příklad: Salmonella Typhi, což odpovídá dlouhému popisu jména 
Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi.

Pokud se v textu publikace opakovaně uvádí jméno druhu nebo 
různá jména druhu patřící do stejného rodu, má se jméno rodu při 
prvním použití (uvedení) psát celé a dále je potom možné ho zkrátit 
na iniciály následované tečkou. 

Příklad: rozsivka Cymbella aculeata zkráceně C. aculeata. Zkrácení 
rodového jména často vychází i z podstaty odborného textu. Autor 
může například psát o rozsivkách rodů Cyclotella a Cymbella, pak by 
bylo vhodné specifikovat, jakou zkratku bude pro dané rody používat, 
aby opět nedošlo k záměně.

Výše uvedená informace neplatí v případě jména druhu, to nezkra-
cujeme nikdy, protože by mohlo dojít k záměně taxonu.

Příklad: Cymbella aculeata a Cymbella acuta, v porovnání s Cym-
bella ac. Zde je patrná jasná záměna dvou taxonů.

V textu se můžeme setkat se zkratkami namísto druhového označení 
(sp., spec.) v případě obecného a blíže nespecifikovaného druhu dané-
ho rodu. Determinátor nebyl schopný určit pozorovaný objekt v mi-
kroskopu na druhovou úroveň a je si jistý pouze rodem. V takovém 
případě se uvádí u taxonu rodové jméno bez bližší specifikace druhu 
ve zkratce „sp.“ nebo „spec.“. Tato zkratka se nikdy kurzivou nepíše.

Příklad: bakterie Legionella spec. nebo Legionella sp.
Doplním další příklad, který se týká nespecifického a tím i bližšího 

určení jedince například ze skupiny háďátek (Nematoda), která jsou 
všeobecně obtížně identifikovatelná. Ve vodárenské praxi se vžilo 
používat pro obecné označení identifikovaného zástupce háďátek 
v záznamu na protokolu o zkoušce bližší identifikaci ve zkratce „g. sp.“ 
tj. blíže nespecifikovaný rod (genus). Záznam pak bude vypadat ná-
sledovně: Nematoda g. sp.

Ve skutečnosti je to ještě složitější, jak uvádí například ČSN EN 
16493, která specifikuje postup jednoznačného uvádění údajů o bio-
diverzitě organismů přítomných ve vodním prostředí. V determinač-
ním protokolu nebo ve zprávě může být uvedena i zkratka „cf.“, což 
znamená confer (srovnej s). Toto označení se používá pro taxony, které 
nemohou být identifikovány s jistotou a předpokládá se, že jsou té 
formě podobné nebo příbuzné.

Příklad: cf. Chironomus plumosus (determinátor si není jistý rodem 
daného pakomára) nebo Chironomus cf. plumosus (zde si není jistý 
druhem v rámci rodu pakomára).

U bakterií, řas a mikromycet (plísní a kvasinek) se označení ranku 
„kmen“ používá i ve smyslu nižší taxonomické úrovně v hierarchii, 
než je druh. Kmen je v tomto kontextu populace organismů odvozená 
z jedné buňky jedince, udržované v čisté kultuře za definovaných 
podmínek v laboratorních podmínkách a udržovaná například ve 
sbírce organismů.

Příklad: zelená řasa (sbírkový kmen) Desmodesmus subspicatus 
CCALA 688. Akronym CCALA je označení sbírky, odkud daný kmen 
řasy pochází, tj. Culture Collection of Autotrophic Organisms (https://
ccala.butbn.cas.cz). Obdobně to probíhá i v případě uvádění specifika-
ce referenčních kmenů bakterií používaných v mikrobiologii v rámci 
validace a verifikace zkoušek, např. Escherichia coli CCM 3954. CCM 
je zde specifikace sbírky Czech Collection of Microorganisms (https://
ccm.sci.muni.cz).

Taxonomie je díky metodám molekulární biologie a elektronové 
mikroskopie ve své podstatě velmi dynamický vědní obor. Jména 
taxonů nejsou stálá anebo trvalá. V odborném textu, zjm. v histo-
rických přehledech se setkáme většinou s taxony na úrovni druhů 
s více validními jmény (tzv. objektivní synonyma). Praxe je taková, 
že by se mělo v takovém případě uvádět to synonymum, které je 
známé jako preferované a které odráží současně akceptovatelné 
taxonomické názory. 

Příklad: u bakterie druhu Enterobacter sakazakii byla v roce 2007 
metodou DNA–DNA hybridizace zjištěna odlišnost od ostatních druhů 
rodu Enterobacter, a proto byla navržena i změna názvu rodového 
jména na Cronobacter. Správně se pak tato bakterie má uvádět jako 
Cronobacter sakazakii.

To jsou v kostce asi nejzákladnější pravidla psaní latinských názvů 
taxonů různých úrovní. Další věcí je pak počešťování latinských názvů 
taxonů nebo nesprávné uvádění jmen entit přímo v textu.

Příklad: Co je špatně? – V tomto časovém období byl sledován 
nárůst teploty studené vody, která je kritická pro růst Legionell 
v potrubí. Jak to má být napsané dobře – V tomto časovém období 
byl sledován nárůst teploty studené vody, která je kritická pro růst 
bakterií rodu Legionella v potrubí. Nebo – V tomto časovém období 
byl sledován nárůst teploty studené vody, která je kritická pro růst 
legionel v potrubí.

V mikrobiologii je už ve své podstatě zažito počeštění latinských 
rodových názvů entit, jako například bakterie rodu Salmonella jako 
salmonela nebo v plurálu salmonely s jedním „l“. A když píšeme 
například o bakteriích rodů Klebsiella, Yersinia, Pseudomonas apod., 
pak lze v plurálu uvádět je jako klebsiely, yersinie a pseudomonády.

A na závěr v souvislosti s vlastní kontrolou textů uvádím i doporu-
čení. Při psaní jména druhu je vždy nutné zkontrolovat jeho správnost, 
aby nedošlo ke špatné interpretaci záznamu. Biologové, kteří dočetli 
text až sem, jistě pochopili, kam touto vsuvkou mířím. Ostatním 
vysvětlím následovně.

https://ccala.butbn.cas.cz
https://ccala.butbn.cas.cz
https://ccm.sci.muni.cz
https://ccm.sci.muni.cz
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Příklad: Closterium navicula v porovnání Closterium, navicula. 
Zde mě napadá určitá podobnost názvu jedné zelené řasy ze skupiny 
dvojčatkovitých (desmidií) druhu Closterium navicula. Jméno entity, 
druhu řasy Closterium navicula obsahuje dvě známá jména, Closte-
rium (desmidie) a Navicula (rozsivka). Při rychlém psaní taxalistu ze 
sledovaného biotopu, můžeme udělat chybu a namísto druhu jednoho 
máme najednou dva, z nichž jedním je zelená řasa rodu Closterium 
a druhým je rozsivka rodu Navicula. 

Vážený čtenáři, věřím, že byl tento text určitým obohacením 
a rozšířením znalostí spojených s uváděním latinských jmen taxonů 
v odborném nebo vědecko-populárním textu, případně jejich počeš-
ťování. V návaznosti na uvedenou problematiku možná do budoucna 
zmíním v „Listech“ třeba přehled používaných zkratek u latinských 

jmen taxonů. Případně mě nasměrujte, co by mohlo zaznít a stojí za 
to se o tom pobavit.
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Říjnový Vodárenský čtvrtek na téma 
Chlorečnany a chloritany v pitné vodě
Nežádoucím látkám, které jsou do vody vnášeny spolu s dezinfekčním 
prostředkem nebo které vznikají bočnými reakcemi při vlastním dez-
infekčním procesu, je v poslední době věnována významná pozornost. 
A tak se k již dříve diskutovaným trihalomethanům přidávají například 
halooctové kyseliny a také chloritany a chlorečnany. Tyto anorganické 
látky byly tématem říjnového Vodárenského čtvrtku. Jejich problematika 
je poměrně nová a v praxi ještě ne zcela dobře zavedená. Snažili jsme se 
proto umožnit široké odborné veřejnosti se s tímto tématem podrobně 
seznámit, a to v různých rovinách tohoto problému.

Úvodní přednášku vedl RNDr. Svatopluk Krýsl, který se věnoval 
chemii vzniku chlorečnanů a chloritanů, jejich analýze 
a hygienické závažnosti. Akcentován byl oxid chloričitý 
jako dezinfektant, který do vody vnáší dominantně 
chloritany, ale také příspěvek chlorečnanů nelze za-
nedbat. Vystoupení pana doktora bylo velmi zajímavé, 
vycházelo nejen z teoretického základu, ale i z jeho 
dlouhodobých praktických zkušeností v analytické 
laboratoři. Přednáška měla také přesah do hygienického 
významu diskutovaných sloučenin, kde pan doktor 
Krýsl využil svých znalostí z praxe hodnotitele zdra-
votních rizik. 

Další příspěvky navázaly na předchozí základ pohledem popi-
sujícím provozní zkušenosti a praktická řešení. Technoložka Ing. 
Helena Sochorová, Ph.D., zprostředkovala zkušenosti o trendech 
obsahu chloritanů a chlorečnanů ve vodě distribuované v reálném 
vodárenském systému s primární dezinfekcí oxidem chloričitým 
a následným dochlorováním chlornanem sodným. Připomenuty byly 
také zásady pro správnou provozní praxi skladování a dávkování 
chlornanu sodného tak, aby byl vnos chlorečnanů do dezinfikované 
vody minimalizován.

Závěr semináře byl věnován možnosti ovlivnění vnosu chlorečnanů 
při dezinfekci chlornanem sodným přímo jeho výrobou v provozu 
úpravny vody či vodojemu. Ing. Josef Drechsler, Ph.D., technolog 
firmy Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., hovořil o vlastních 
bohatých zkušenostech s přípravou chlornanu sodného in situ elek-

trolýzou solanky. Tato moderní metoda snižuje vnos 
chlorečnanů do upravované vody, a to zvláště pokud 
se jedná o membránovou modifikaci s možností od-
pouštění anolytu.

Záznam celého semináře je, stejně jako ostatní Vo-
dárenské čtvrtky, uložen na YouTube kanálu CzWA. 
Odkaz naleznete i na webu Vodárenských čtvrtků nebo 
si jej přečtěte z QR kódu.

Jiří Paul
Jiri.Paul@vakberoun.cz

Ohlédnutí za listopadovým 
Vodárenským čtvrtkem –  
Specifické polutanty

Specifické polutanty patří k nosným a aktuálním tématům vodního 
hospodářství. Tyto látky jsou i jedním z hlavních bodů Vodního 
manifestu vydaného CzWA v září 2021. Jedná se o látky, které již 
v malých množstvích mohou znamenat velké riziko pro naše zdraví 
a celé životní prostředí, proto je jim v současné době věnována velká 
pozornost nejen ve vodním hospodářství. Abychom nad těmito cizo-
rodými látkami ve vodním prostředí získali potřebnou kontrolu, jsou 
vyvíjeny metody jejich sledování, záchytu a odstranění jak v odpad-
ních, tak povrchových vodách. CzWA se aktivně podílí na posouzení 
nejen zdravotních rizik, ale i posouzení vnosu specifických polutantů 
do vodního prostředí a aplikaci nejnovějších výsledků výzkumu 
a vývoje do praxe.

Na listopadovém Vodárenském čtvrtku Jana Nábělková, která je 
asociační mluvčí skupiny pro specifické polutanty, shrnula ve své 
úvodní přednášce výstupy z konference VODA 2021 týkající se té-
matu. Zdůraznila šíření myšlenky, že nejlepší znečištění je to, které 
vůbec nevzniká, a proto je nutno motivovat veřejnost 
k omezování, a tedy snižování produkce těchto látek.

Taťána Halešová vystoupila s příspěvkem „Léčiva 
(ne)jsou nové pesticidy“, ve kterém informovala o roz-
dělení léčiv a jejich negativních dopadech na životní 
prostředí, resp. jejich osudu v prostředí (odpadní 
a povrchové vody, půda). Zajímavé bylo srovnání spo-
třeby humánních a veterinárních léčiv u nás a ve světě 
a jejich výskyt v povrchových a odpadních vodách. 
Léčiva a jejich metabolity se do životního prostředí 
dostávají s odpadními vodami, kaly, hnojem, kejdou 

i šedou závlahovou vodou. Mohou mít negativní vliv na jednotlivé 
složky životního prostředí – vodní ekosystém, půdní organismy 
i člověka a bylo by záhodno nastavit vhodná kritéria. Dosud žádná 
léčiva nebyla zařazena na seznam prioritních látek v oblasti vodní 
politiky, některá (především ze skupiny antibiotik) se už ale dostávají 
na tzv. Watch list. 

Roman Grabic představil pasivní vzorkování a necílenou hmotnost-
ní spektrofotometrickou analýzu s vysokým rozlišením (HRMS) jako 
nový nástroj pro hodnocení znečištění vod. Pasivní vzorkování je tech-
nika založená na samovolném toku molekul ze vzorkovaného média 
do vzorkovače jako výsledek rozdílu chemických potenciálů. Tento 
typ vzorkování je pro monitoring specifických škodlivin v přírodních 
vodách mnohem vhodnější než klasické odběry bodových vzorků, 
neboť dává představu o látkovém vnosu za určité časové období.

Marek Liška pak přednáškovou část uzavřel příspěvkem, ve kterém 
nás seznámil s vývojem zatížení povodí VN Švihov rezidui léčiv 
a pesticidů. VN Švihov je zdrojem pitné vody pro zhruba 1,5 mil. 
obyvatel. Plocha povodí je 1178 km2, a není překvapením, že na tak 
velké ploše se vyskytují významné zdroje (bodové i plošné) obou uve-
dených typů specifických škodlivin. Marek Liška podtrhnul význam 
výskytu metabolitů látek jak ve vodě, tak v půdě a prezentoval přehled 
nejčastěji nalézaných pesticidních látek a jejich metabolitů v povodí. 

Významnou roli hrají např. dusíkaté pesticidy.
Záznam celého semináře je, stejně jako ostatní Vo-

dárenské čtvrtky, uložen na YouTube kanálu CzWA. 
Odkaz naleznete i na stránce Vodárenských čtvrtků na 
webu CzWA nebo si jej přečtěte z QR kódu.

Eliška Maršálková
Jana Nábělková

eliska.marsalkova@ibot.cas.cz
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Výsledky benchmarkingu  
za rok 2019 – důsledky vysokého 
stupně atomizace trhu

Již popáté Ministerstvo zemědělství (MZe) ukončilo cyklus benchmar-
kingu vlastnických a provozovatelských subjektů působících v sektoru 
VaK. Jeho výsledky jsou prezentovány prostřednictvím Zprávy z ben-
chmarkingu za rok 2019 a jsou dostupné také na webu ministerstva. 
Obecně je cílem benchmarkingu MZe přehledně prezentovat dosažené 
výsledky, hodnoty nejdůležitějších ekonomických a provozních ukazate-
lů, přibližovat a prezentovat zjištěné nedostatky vlastníků infrastruktur-
ního majetku a jeho provozovatelů. V rámci Zprávy z benchmarkingu 
MZe navíc informuje o závěrech projektů, vyhodnocuje realizovaná 
opatření a navrhuje další regulační opatření.

Již v roce 2016, kdy byl na MZe proveden první cyklus benchmar-
kingových projektů, byl jako základní příčina bránící efektivnějšímu 
fungování sektoru identifikován vysoký stupeň atomizace. Vysoký 
počet často malých vlastnických a provozovatelských subjektů vý-
razně snižuje využití úspor z rozsahu (kdy jsou fixní náklady rozlo-
ženy do vysokého objemu fakturované vody, a tak může být snížena 
fakturovaná cena). Pokud za tohoto stavu nechtějí příjemci vodného, 
resp. stočného překračovat sociální únosnost ceny, nemohou vlastníci 
infrastruktury generovat dostatečné množství prostředků na obnovu 
a rozvoj infrastruktury, provozovatelé mají nižší možnost zavádět ino-
vativní postupy vyžadující často vyšší počáteční investici. Konečných 
odběratelů služeb se negativní důsledky atomizace dotýkají zejména 
tak, že by mohli za stejnou, ne-li ještě vyšší úroveň služeb platit méně 
(pokud jim v současnosti není příjemcem fakturována dotovaná cena). 

V roce 2019 bylo MZe evidováno 7 480 vlastníků infrastruktury 
(zdroj: Vodovody a kanalizace ČR 2020). Vysoký stupeň atomizace vý-
razně ovlivňuje schopnost vlastníků dosáhnout samofinancovatelnosti 
a udržitelnosti infrastruktury a má negativní dopad na kvalitu péče 
o infrastrukturní majetek (systematická péče je důležitá pro dobrý stav 
infrastruktury v průběhu její životnosti). Následně stav infrastruktury 
přímo omezuje efektivitu provozování a má významný vliv na kvalitu 
a cenu poskytovaných služeb odběratelům. 

Dostatek vodních zdrojů, požadované kvality a fungující infra-
struktura v dobré kondici jsou předpokladem zachování současné 
vysoké úrovně služeb v ČR. Zjednodušeně řečeno – regulátor sleduje 
a vyhodnocuje schopnost sektoru vyprodukovat dostatečné množství 
kvalitní pitné vody, dopravit ji v požadovaném množství a čase ke 
koncovým odběratelům a schopnost odvádět v potřebném množství 
a čase a čistit odpadní vodu v požadované kvalitě tak, aby nedocháze-
lo ke znečišťování vodních zdrojů. To vše ideálně za odpovídající ceny, 
které nebudou odběratelům způsobovat problémy s jejich zejména 
ekonomickou dostupností. 

Při vyhodnocování stavu infrastruktury jsou v rámci benchmarkin-
gu MZe využívány zejména následující ukazatele: „vysoká porucho-
vost“ (pro pitnou vodu v kombinaci s ukazateli „vysoký objem ztrát 
pitné vody v m3/km/den“ a „podíl nefakturované vody na vodě určené 
k realizaci“), „nedostatečná tvorba prostředků na obnovu“, „chybějící 
prostředky na obnovu VIM“ a „počty obnovených kilometrů vodovod-
ních, resp. kanalizačních řadů“.

V průběhu roku 2019 obnovili vlastníci v průměru 1,89 % délky vo-
dovodních řadů (celková délka vodovodních 
řadů v analyzovaných datech činí 67 tis. km, 
z toho obnoveno 1 269 km) a 0,95 % délky 
kanalizační sítě (celkové délka kanalizační 
sítě v analyzovaných datech činí 44,8 tis. 
km, obnoveno 427 km). Lze předpokládat, 
že nižší rychlost obnovy u kanalizační sítě 
souvisí s vyšším stupněm atomizace trhu 
odpadní vody a vyšší orientací na obnovu 
infrastruktury související s dodávkami pitné 
vody (poruchovost vodovodních sítí je více 
sledována z důvodu vyššího rizika omezení 
dodávek pitné vody). Podíl obnovených ki-
lometrů vodovodní a kanalizační sítě je však 
průměrný ukazatel a při bližším pohledu 
odhalí čísla skutečnost, že se obnově věnují 
zejména velké vlastnické i provozovatelské 
celky. Tato skutečnost potvrzuje výše kon-
statovaný negativní dopad vysoké atomizace 

trhu na finanční možnosti menších vlastníků infrastrukturního ma-
jetku. Nejenže větší vlastníci, popřípadě jejich sdružení obsluhují více 
odběratelů, a tedy fakturují vyšší objem vody dodané a odvedené, ale 
vyšší tržby jim umožňují generovat dostatečné množství prostředků 
na obnovu a v porovnání s menšími vlastníky disponují i dostateč-
nými kapacitami pro zabezpečení systematické péče o infrastrukturu 
(specializované lidské zdroje, strojní vybavení). 

Podle § 8 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech 
a kanalizacích) musí každý vlastník vytvářet rezervu finančních pro-
středků na obnovu infrastruktury a dokládat jejich použití. V rámci 
benchmarkingu proto MZe každoročně sleduje dostatečnost tvorby 
prostředků na obnovu. Z výsledků benchmarkingu vyplývá, že 
v letech 2016 až 2019 byl vůči obnově infrastruktury vytvořen dluh 
v celkové výši přibližně 5,6 mld. Kč. V roce 2019 tvořil podíl hodnoty 
infrastrukturního majetku s rizikem dluhu na prostředcích obnovy 
na celkové hodnotě infrastrukturního majetku 23,34 % u vodovodu 
a 31,53 % u kanalizace. Problém s nedostatečnou tvorbou prostředků 
na obnovu přímo souvisí s atomizací trhu, což opět potvrzuje bližší 
pohled na velikost vlastníků, u kterých se tento nedostatek vyskytuje. 
Velikost majetku těchto vlastníků přeceněného podle Metodického 
pokynu MZe čj. 401/2010-15000 se pohybuje do 100 mil. Kč. (Blíže 
Zpráva z benchmarkingu za rok 2019, kap. 6.1.5 a 6.2.5). 

MZe jako hlavní regulátor řeší problematiku nedostatečné tvorby 
prostředků na obnovu průběžně. Na základě zjištění benchmarkingu 
za rok 2016 přistoupilo v roce 2018 k oslovení více než 1900 vlastníků 
vodovodů a kanalizací, u kterých bylo ze zaslaných hlášení jedno-
značně zjištěno, že netvoří dostatečnou výši prostředků na obnovou 
infrastrukturního majetku. V rámci této výzvy byli tito upozorněni na 
možná rizika dluhu na prostředcích na obnovu a současně byli vyzvá-
ní ke zjednání nápravy spočívající primárně v navýšení prostředků na 
obnovu v kalkulaci ceny pro vodné a stočné pro rok 2019 (s ohledem 
na sociální únosnost těchto cen pro obyvatele). MZe na datech za rok 
2019 vyhodnotilo postup dotčených vlastnických subjektů a v průbě-
hu příštího roku bude s vlastníky, kteří stále neplní povinnost tvorby 
prostředků na obnovu v minimální teoretické výši, o řešení tohoto 
problému dále komunikovat. 

MZe sleduje v rámci benchmarkingu i dostupnost služeb, kterou se 
rozumí možnost dodávat pitnou vodu a odvádět a čistit odpadní vodu 
za cenu, která nepřevyšuje sociálně únosnou cenu. (Blíže – Zpráva 
z benchmarkingu za rok 2019, kap. 6.1.6 a 6.2.6). Pokud by vlastníci 
souhlasili se zavedením ceny pro vodné a stočné, která by pokrývala 
veškeré vykázané ekonomicky oprávněné náklady a minimální teore-
tickou výši prostředků na obnovu, pak by přibližně 134 tis. odběratelů 
pitné vody a přibližně 379 tis. připojených obyvatelů u vody odpadní 
hradilo cenu vyšší, než je cena sociálně únosná (viz graf 1). Sociálně 
únosnou cenu stanovuje ministerstvo životního prostředí pro potřeby 
posuzování projektů financovaných z fondů EU a její překročení není 
porušením legislativních předpisů upravujících fungování sektoru 
vodovodů a kanalizací.

Jak řešit atomizaci?
Ze zahraniční praxe jsou známé různé přístupy a způsoby řešení ato-
mizace trhu, které jsou zaváděny za výrazné účasti regulátora. Jejich 
společným znakem je časová náročnost docílení žádané agregace trhu. 
Nicméně v zahraničí existuje dostatek již realizovaných projektů, 
kterými se lze inspirovat. Vznikem větších vlastnických společností 
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(z tuzemské i zahraniční praxe by se měly preferovat specializované 
majetkové obchodní společnosti, jako akciové společnosti nebo spo-
lečnosti s ručením omezeným, před sdruženími obcí) bude možné 
provozovat větší majetkové celky s vyšší obslužností a tím i s možností 
využívat solidární ceny a úspor z rozsahu. Lze předpokládat, že se 
vznikem větších majetkových celků by rostla i úroveň provozování 
VIM jako důsledek přirozené expanze zkušenějších provozovatelů. 

Vzhledem k uspořádaní regulace českého trhu (MZe – hlavní regu-
látor a tvůrce stěžejní legislativy) bude MZe muset usměrnit činnost 
jednotlivých ministerstev (ostatních regulátorů) při navrhování za-
mýšlených postupů a nástrojů tak, aby směrovaly ke snižování atomi-
zace trhu zejména na straně vlastníků infrastruktury (např. zavedení 

povinnosti příjemců dotací vložit dotovaný majetek po ochranné lhůtě 
do většího majetkového celku) nebo atomizaci alespoň nezvyšovaly.

V neposlední řadě je také třeba pracovat na osvětě veřejnosti v tom 
smyslu, že dodávky pitné vody a odvádění a čištění vody odpadní 
jsou životně důležité služby, jejichž zabezpečení stojí finanční pro-
středky, a investice do infrastrukturního majetku jsou investicemi do 
budoucnosti nových generací. 

Ing. Želmíra Macková, MBA.
Ing. Jitka Révayová

Ministerstvo zemědělství ČR
zelmira.mackova@mze.cz

WATER LOSS 2022
CzWA bude pořádat ve dnech 19.–22. června 2022 v Kongreso-
vém centru v Praze bienální konferenci IWA Water Loss. Jedná se 
o prestižní akci, na které se očekává účast více jak 300 účastníků 
z celého světa.

Program konference je tematicky zaměřen na tyto okruhy:
• Řešení ztrát vody ve spojení s chytrými městy a Smart meteringem
• Pokročilé techniky snižování ztrát
• Klimatická změna a udržitelné vodárenství
• Rekonstrukce sítí – technické a finanční souvislosti
• Strategie snižování ztrát vody
• Měřící úseky a optimalizace tlaku

• Ekonomické aspekty ztrát vody
• Sociální dopady a veřejné mínění

Předběžný podrobný program konference je zveřejněn na webové 
stránce www.waterloss2022.org/. Zde už je také otevřena online 
registrace pro zájemce o účast se zvýhodněnými poplatky pro 
účastníky z ČR.

Pevně věříme, že pořádání konference v Praze bude pro zahra-
niční účastníky atraktivní nejen z důvodu samotného místa konání. 
Naše republika, podobně jako další státy bývalého východního 
bloku, může ukázat dramatické změny v přístupu ke ztrátám vody, 
ke kterým došlo v uplynulých 30 letech. Kromě toho ale máme 
také rozsáhlé zkušenosti s chytrými technologiemi, hydraulickým 
modelováním, praktickým použitím pokročilých systémů hospo-
daření s vodou a v neposlední řadě také se systematickou a řízenou 
obnovou vodovodů.

Pro firmy nabízíme širokou nabídku firemní prezentace, v katalogu 
naleznete balíčky sponzoringu či podmínky pro vystavovatele. 

Pro naše odborníky to bude rozhodně skvělá příležitost, jak se po-
tkat se špičkami oboru a dozvědět se, jaké jsou nejnovější poznatky. 

Jana Šmídková
czwa@czwa.cz

Listy CzWA – pravidelná součást časopisu Vodní hospodářství 
– jsou určeny pro výměnu informací v oblastech působnosti CzWA
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Kmeny stromů budou sloužit přírodě i nadále

Povodí Moravy vytvořilo mezi Ladnou a Podivínem ve volné 
krajině velké broukoviště. Z devíti masívních kmenů zapuštěných 
do země vzniklo stanoviště, které poskytne ochranu organismům 
vázaným na dřevo. K výstavbě broukoviště vodohospodáři použili 
kmeny z Břeclavi, které byly pokáceny kvůli připravované výstavbě 
protipovodňových opatření.

Nové broukoviště poskytne domov nepřebernému množství organis-
mů u Ladenské strouhy mezi Podivínem a Ladnou. Pracovníci Povodí 
Moravy vytvořili z devíti kmenů stromů stanoviště, které má po obvo-
du téměř dvacet a na výšku pět metrů. Kmeny v něm jsou umístěny 

vertikálním způsobem a jsou zapuštěné jeden metr do země. „Kmeny 
stromů vytvářejí chráněný prostor pro četné druhy živočichů. Přitom 
se zdaleka nejedná pouze o hmyz, ale tato stanoviště vyhledávají 
například ještěrky, slepýši, užovky, ropuchy, hlodavci i drobné zpěvné 
ptactvo a šplhavci,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p., 
Václav Gargulák. Instalaci broukoviště Povodí Moravy provedlo na 
základě předchozích zkušeností. Podobná stanoviště pracovníci 
Povodí Moravy vytvořili např. v Olomouci nebo Uherském Hradišti.

Broukoviště lze spatřit z veřejně dostupné cesty mezi Podivínem 
a Ladnou. Výstavba broukoviště proběhla 22. listopadu. „Lokalita 
pro umístění broukoviště byla vybrána na základě spolupráce s panem 
Karlem Hrubým, který nám nabídl na svém pozemku místo pro jeho 
instalaci. Zvolené místo je pro vytvoření tohoto stanoviště perfektní, 
nachází se na přímém slunci, v okolí má pan Hrubý řadu významných 
krajinných prvků a lokalita nese pobytové znaky mnoha živočichů. 
Za spolupráci bych chtěl panu Hrubému poděkovat,“ říká Gargulák.

Kmeny stromů, použité na stavbu broukoviště, byly přivezeny 
z Komenského nábřeží v Břeclavi, kde došlo k jejich pokácení kvůli 
připravované výstavbě protipovodňových opatření. Část pokácených 
kmenů byla uznaná jako biologicky hodnotná pro saproxylofágní 
hmyz a Povodí Moravy ji proto využilo na stavbu broukoviště. Zbýva-
jící kmeny budou z nábřeží odstraněny do konce listopadu. Pokácené 
stromy nahradí po dokončení protipovodňové ochrany nová výsadba. 
Ta zahrnuje 20 stromů složených z vrb a dubů. 

Práce na protipovodňových opatřeních na Komenského nábřeží 
v Břeclavi naplánovalo Povodí Moravy na příští rok a potrvají přibližně 
6 měsíců. Budou spočívat v rekonstrukci stávající protipovodňové zdi 
v délce 133 metrů, na kterou naváže stavba zcela nové protipovod-
ňové zdi v délce 377 metrů. Současný stav opatření v těchto místech 
nezajišťuje potřebnou ochranu a v době povodňových průtoků by zde 
mohlo docházet k rozlití vody mimo koryto vodního toku. Předpoklá-
dané investiční náklady akce jsou vyčísleny na 10 mil. Kč.

Petr Chmelař
chmelar@pmo.cz Broukoviště mezi Ladnou a Podivínem
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Severočeští vodohospodáři
letos dají téměř

miliardy
na investice1,9 

Vodu upravujeme
v 63 úpravnách

Pitnou vodu 
shromažďujeme 
v 965 vodojemech

Pitná voda
k vám teče ve 
vodovodech o délce 
9 077 kilometrů

Odpadní vodu 
čistíme ve 

187 čistírnách

Odpadní vody tečou
v kanalizaci dlouhé

4 045 kilometrů

Odpadní vodu
odvádíme
kanalizací
od 943 tisíc
obyvatel 

149 mil. Kč
11 staveb

77 mil. Kč
9 staveb

Vodovody Přivaděče Kanalizace

Úpravna vody Vodojemy Čistírna odpadních vod

Významné naplánované investice:

238 mil. Kč
6 staveb

ŠEST ÚPRAVEN VODY, JEDENÁCT ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD ČI DEVĚT VODOJEMŮ  TO JE JEN 
ZLOMEK Z CELKOVÉHO POČTU OBJEKTŮ, DO JEJICHŽ OBNOVY ČI MODERNIZACE BUDE V LETOŠNÍM 
ROCE SKUPINA SEVEROČESKÁ VODA INVESTOVAT. NAVZDORY NEPŘÍZNIVÉMU RŮSTU PRAKTICKY 
VŠECH NÁKLADOVÝCH POLOŽEK SE I V ROCE 2022 PROSTŘEDKY NA INVESTICE A OPRAVY
V ÚSTECKÉM A LIBERECKÉM KRAJI OPĚT PODAŘILO NAVÝŠIT, TENTOKRÁT O STO MILIONŮ KORUN.

1,1 milionu
obyvatel

zásobujeme 
pitnou vodou

Litoměřice

Ústí 
nad Labem

Děčín

Varnsdorf

Roudnice 
nad Labem

Česká Lípa

LiberecNový Bor

Lovosice

Litvínov

Teplice

Chomutov

Kadaň

Žatec

Louny

Jablonec
nad Nisou

Most
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