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Níže podepsaní 

členové redakční rady časopisu Vodní hospodářství jsou velmi zne-
pokojeni situací na Ukrajině, která vznikla vpádem ruských vojsk na 
území suverénní země. Členům redakční rady je líto zmařených životů 
vojáků na ukrajinské i ruské straně, jsou zděšeni obětmi z řad civilis-
tů (lze předpokládat, že mezi nimi jsou i vodaři). Znehodnocována 
je Ukrajina. Není to první země, která se stala obětí bezohledného 
souseda. Podkopána byla víra ve spolupráci a důvěru mezi státy 
a národy. Obnova poničené Ukrajiny bude těžká. Ztráty společenské, 
na ekonomice jsou již teď nedozírné, ohromné bude i poškození jed-
notlivých složek životního prostředí a infrastruktury s jistým dopadem 
na klima. Válka určitě není klimaticky neutrální. Způsobuje devastaci 
jednotlivých složek životního prostředí.

Jsme přesvědčeni, že je třeba se ozvat a zastat se napadeného. I pro-
to, že příště bychom obětí mohli být i my. To by mělo jistě i dopad 
na svobodu slova, myšlení, dialogu, kvalitu vzdělávání, které jsou 
předpokladem pro řešení problémů, před které je civilizace vystavena. 
Reálně hrozí, že agresor neskončí napadením jednoho státu. Vybave-
ním své armády ohrožuje existenci více než sedm miliard lidí na této 
planetě. Myšlení agresora je těžko předvídatelné, vše nasvědčuje, že se 
nezdráhá porušit mezinárodní úmluvy, jakékoli dobré mravy a bourat 
principy, na nichž je založena civilizace.

Prosíme kolegyně a kolegy, aby zvážili pomoc vedoucí k zastavení 
války a přispěli nejen obnově vodohospodářské infrastruktury a ochra-
ně životního prostředí v samostatné Ukrajině. Vybízíme k šíření 
dobré mysli a naděje, že rozum a slušnost nejsou jen prázdná slova. 
Udělejme všechno pro vítězství svobody a demokracie na Ukrajině, 
na světě. Věřme tomu, že se naplní motto prezidenta Václava Havla 
„Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“.
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Poznatky z provozu staveb 
zemědělského odvodnění 
s regulací odtoku 
a související dynamikou 
jakosti vod
Zbyněk Kulhavý, Petr Fučík, Jana Kozlovsky Dufková, 
Tomáš Mašíček, Petra Oppeltová

Abstrakt
V článku jsou popsány dosahované efekty ovlivnění množství 
a jakosti drenážních vod při uplatnění regulace pomocí instalace 
manipulovatelných hradících prvků přímo do šachtic, tj. v rámci 
systému drenážního odvodnění na svodných drénech, jako jedné 
z řady možných strategií. Z hlediska ochrany jakosti povrchových 
vod se toto opatření projevuje snižováním emisí dvěma mechanismy: 
omezením odtoku znečištěných drenážních vod a odstraňováním 
znečištění prodloužením doby zdržení vody v půdě a využitím 
samočisticích procesů. Autoři formulují index DR jako podíl ploch 
dosahu regulace a dílčí plochy dotčené drenážní skupiny. Lineární 
závislost mezi sklonitostí terénu drenážní skupiny a indexem DR 
může být dále využita při posuzování efektů modernizace staveb 
odvodnění na systémy s regulací. Na základě monitoringu sedmi 
různých pilotních staveb, vyhodnoceného za období let 2019–2021, 
jsou v příspěvku popisovány drenážní procesy a je provedeno první 
dílčí srovnání dosahovaných efektů regulace odtoku.

Klíčová slova
jakost drenážní vody – regulace drenážního odtoku – snižování odnosu 
živin – modernizace staveb odvodnění

Úvod
Modernizace drenážních systémů zaměřené na řízení režimu odto-
ku instalací regulačních prvků, umožňujících podle potřeby vodu 
zadržovat (zahrazením odtoku a volbou výšky přelivné hrany), ale 
podle potřeby také její přebytky odvádět (přechodem na odvodňo-
vací fázi stavby, případně převáděním vody do míst vhodných pro 
její akumulaci nebo dočištění, například v biofiltrech, mokřadech 
apod. – viz [8]). Toto opatření se uplatňuje z hlediska ochrany jakosti 
povrchových vod snižováním emisí dvěma mechanismy: omezením 
odtoku drenážních vod a snižováním znečištění jejich déletrvajícím 
zadržením v půdě. První z uvedených efektů regulace se projeví 
zpravidla ve všech případech, kdy je dosaženo vzdutí hladiny pod-
zemní vody (HPV) regulačním prvkem [1]. Efekt druhého typu se 
uplatní: a) v závislosti na podílu plochy vymezené dosahem regulace 
k celkové ploše ovlivněné drenážní skupiny, což je dáno sklonitostí 
území, resp. drénů a charakterem modernizace stavby; b) v souvislosti 
s charakteristikami půdního prostředí, které je ovlivněno intenzitou 
souvisejících procesů a zemědělským managementem, tj. použitou 
agrotechnikou, pěstovanými plodinami a vstupy živin [21, 23]. Autoři 
formulují za tímto účelem pro bod a) index DR. Ve sklonitém území 
je pro dosažení vyšší hodnoty tohoto indexu na stávajících stavbách 
odvodnění potřeba instalovat složitější regulační systém (např. vyšší 
počet regulačních prvků, zpravidla podzemních, neomezujících 
provoz na povrchu). V rovinném území je dosažení vyšších hodnot 
indexu DR sice snazší, omezující však bývá zabezpečenost zdroje 
vody, zejména pokud je současným cílem realizovat závlahu a pod-
chyceny jsou pouze srážky spadlé na odvodněnou plochu a zpravidla 
jen doplňkově průsaky alochtonních vod [4].

Ztráty živin prostřednictvím drenážního odtoku jsou pro zemědělce 
ekonomickou ztrátou, což by měl být další argument podporující úva-
hy o modernizacích těchto staveb. V úvahu lze brát i snahu státních 
podniků Povodí či subjektů ochrany přírody zmírňovat příspěvky 
difuzních zdrojů znečištění pocházejících ze zemědělství. Probíhající 
výzkum zaměřený na tyto efekty (viz také projekt NAZV QK1910086) 
umožňuje prokázat účinnost regulace prvního typu, tj. účinnost 

samotného omezení odtoku drenážní vody. Prokazování efektů dru-
hého typu, jak je popisují zahraniční zdroje [2], je obtížnější, neboť 
realizované stavby s regulací, kde jsou dosaženy vyšší hodnoty indexu 
DR, v ČR prakticky neexistují. Popřípadě historické stavby regulační 
drenáže (RD), které z principu disponují vyššími hodnotami DR, ne-
jsou po více jak 30 letech absence provozu schopné plnohodnotného 
provozu. Příkladem jsou stavby Kolesa–Vápno a Uherčice, které jsou 
s poměrně značnými omezeními v řešeném projektu využity. Zdrojem 
závlahové vody je kromě zadržených srážek v případě stavby Uherčice 
řeka Svratka, stavba Kolesa–Vápno takový zdroj aktuálně nemá – voda 
byla v minulosti čerpána ze Sopřečského potoka, využity jsou nyní 
jen průsaky z výše ležícího Strašovského rybníka.

Metody snižování NO-
3 v ploše regulace zahrnují výměnu iontů, 

biologickou denitrifikaci a asimilaci, chemickou denitrifikaci, reverzní 
osmózu, elektrodialýzu, katalytickou denitrifikaci [10] a další.

Tento článek přináší první vyhodnocení výsledků ze sedmi expe-
rimentálních lokalit s různě regulovaným drenážním odtokem a růz-
nými způsoby využití pozemků za období let 2019–2021.

Materiál a metody
Experimenty probíhají na sedmi vybraných stavbách zemědělského 
odvodnění, lokalizovaných ve čtyřech geomorfologických oblastech: 
Polabská nížina v rámci České tabule, Českomoravská vrchovina na 
pomezí České tabule a Česko-moravské soustavy, podhůří Orlické ob-
lasti Krkonošsko-jesenické soustavy a sníženiny Pomoraví Západních 
Karpat. Cílem bylo provádět experimenty na dostatečně variabilním 
vzorku staveb odvodnění co do způsobu zemědělského hospodaření, 
podmínek pedologických (viz obr. 1), klimatických a vodohospodář-
ských, ale i co do potenciálu uplatnění regulace při modernizacích 
těchto staveb na systémy s regulací. Přehled vybraných charakteristik 
lokalit uvádí tab. 1. Dvě ze staveb byly již v době realizace navrženy 
jako regulační drenáž (Kolesa–Vápno a Uherčice; od devadesátých let 
minulého století však v tomto režimu nebyly provozovány). Před za-
hájením experimentů bylo třeba regulační prvky (dále použito značení 
R.P.) opravit a předmětnou část stavby zprovoznit. Další lokality byly 
nově vybaveny regulačními prvky, situovanými v šachticích. Každá 
lokalita je členěna na oblast s regulací a oblast kontrolní, bez uplatnění 
regulace (to se týká i staveb regulační drenáže, kdy jsou příslušné re-
gulační prvky vyhrazeny). Vyjádření lineární závislosti mezi průměr-
nou sklonitostí terénu drenážní skupiny a indexem dosahu regulace 
DR, vypočítaného podle rovnice 1, byla pro tyto modelové lokality 
popsána s dobrou shodou (R2 = 0,923), což může být dále využito při 
zobecnění této závislosti pro posouzení efektů modernizace staveb 
odvodnění. Je zde třeba připomenout, že plochu dosahu regulačního 
prvku i velikost drenážní skupiny (tedy index DR) lze vyjádřit až na 
základě detailní situace odečtené z projektové dokumentace.

Obr. 1. Klasifikace půdního druhu modelových lokalit s využitím 
trojúhelníkového diagramu. LEGENDA k použitému číselnému 
označení lokalit: 1 – Helvíkovice, 2 – Za Kněžourem, 3 – Kolesa–
Vápno, 4 – Louka–Skuteč, 5 – Pokřikov, 6 – Uherčice, 7 – Bzenec
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Kontinuální monitoring je od roku 2020 realizován s využitím či-
del hladiny vody, teplot vody a půdy, vlhkosti půdy, měření průtoku 
a jakostních ukazatelů drenážních vod (elektrody měření konduktivity 
a v testovacím režimu také ISE-NO-

3), měřeny jsou základní meteoro-
logické ukazatele (srážky, teploty a vlhkosti vzduchu). Interval sběru 
dat je 10 minut. Monitoring je průběžně modifikován a doplňován 
podle potřeb projektu. Realizován je souběžně i celoroční monito-
ring nespojitý v epizodách s odstupem 3–4 týdnů, zahrnující odběry 
drenážních a půdních vod s následným laboratorním vyhodnocením 
[12]. K odběrům jsou využívány vzorkovače vod s dálkovým řízením 
pomocí SMS příkazů, umožňující provádět odběry v přímé reakci na 
vývoj dynamiky odtoku nebo jakosti vod.

Na plochách probíhají další aktivity zaměřené na popis půdních 
charakteristik (propustnost, zrnitost, vybrané chemické ukazatele), 
na popis stavu drenážního systému (viz obr. 2), zemědělských aktivit 
a podobně.

Specifické provozní podmínky platily pro lokalitu Uherčice do 
závěru roku 2021. Přestože probíhal přítok vody ze Svratky odběr-
ným objektem, neuplatňoval se z důvodu závady/uzavření zemního 
šoupěte v RŠ1, tedy na vstupu do větve K1 na níž je aktuálně uplat-
ňována regulace. Tato část stavby tak byla dotována pouze srážkovou 
vodou a průsakem po obvodu drenážního souřadu, a nebylo proto 
možné zajistit plnohodnotnou závlahu. To se změnilo 11. 5. 2021, 
kdy bylo šoupě otevřeno, a byla zahájena závlaha vodou ze Svratky. 
Přechod na odvodňovací fázi byl vynucen 7. a 8. 10. 2021 plánem 
oprav, zajišťovaných na HMZ Státním pozemkovým úřadem, kdy bylo 
otevřeno šoupě regulačního prvku na větvi K1 a uzavřen byl přívod 
vody ze Svratky. Zpět do režimu závlahy se systém vrátil 2. 12. 2021 
jak je patrné z obr. 3. 

Netěsnosti regulačních prvků omezují také provoz stavby RD 
Kolesa–Vápno. Na stavbě Bzenec se nepodařilo pročistit odtokovou 
větev svodného drénu z regulačního prvku (závada je na pozemku 
sousedního majitele) a odtok tudíž probíhá 
otevřeným odpadem vybudovaným před cca 
15 lety jako náhradní řešení. Odvodňovací 
báze je tím zvýšena cca o 20 cm.

Použitá metodika
Provoz na jednotlivých lokalitách se zaměřil 
na cíl dosáhnout vzdutí hladiny na R.P. po 
co nejdelší dobu s přihlédnutím k tomu, aby 
nebyl omezen zemědělský provoz na pozem-
ku. To koresponduje se závěry zahraničních 
autorů (např. [1, 20]), kteří největší efekt 
druhého typu (tj. asimilace živin atd.) popisují 
při dlouhé době zdržení vody v půdním pro-
filu a při významnějším zvýšení úrovně HPV. 
Pro každý regulovaný profil je na téže stavbě 
vybrán profil podobný (stejné zemědělské 
využití, podobné přírodní podmínky), který 

je však provozován v režimu tradiční drenáže, tj. působící trvalým 
snižováním úrovně HPV k hloubce uložení drénů. Plošný dosah regu-
lace je pro jednotlivé plochy různý a byl odvozen ze statické hladiny, 
odpovídající přelivné hraně regulačního prvku. Porovnáním profilu 
s regulací a bez regulace je v projektu popisován efekt řízení provozu 
stavby jak z hlediska množství vod, tak z hlediska její jakosti. Vzorky 
vod jsou odebírány z uzávěrových profilů těchto drenážních skupin/
souřadů (automatickými vzorkovači a manuálními odběry) a také 
z HPV přilehlých půdních profilů (manuálním odběrem z vystroje-
ných mělkých vrtů). Pozornost je zvláště věnována uplatnění elektrod 
pro kontinuální měření elektrické konduktivity vody v roli indikátoru 
koncentrace rozpuštěných, iontově aktivních látek, a tedy celkové 
mineralizace ve vodách, z čehož lze vyhodnocením dovozovat inten-
zitu promývání půdního profilu, resp. podmínky tvorby drenážního 
odtoku vlivem propustnosti půdní matrix zahrnující projev preferenč-

Tab. 1. Přehled charakteristik modelových lokalit s cílem vyjádření podílu plochy s dosahem vzdutí hladiny monitorovaným regulačním 
prvkem (seřazeno dle hodnot indexu DR)

Lokalita/ okres Typ odvodňovací 
stavby

Využití pozemku/ průměrný 
výnosový potenciál /*2 [%]/ 
plodina v r. 2021

Plocha [ha]
drenážní skupiny/ 

souřadu

Plocha [ha]
dosahu 

regulačního prvku

Sklonitost 
drenážní skupiny

[%]

Index R /*1

[-]

Bzenec
okr. Hodonín

klasická orná půda / 100,6 / vojtěška 3,704 2,167 0,10 0,585

Kolesa-Vápno
okr. Pardubice

regulační drenáž orná půda / 103,3 / slunečnice 5,971 3,407 0,26 0,571

Uherčice
okr. Břeclav

regulační drenáž orná půda / 101,0 / kukuřice 25,784 11,553 0,06 0,448

Helvíkovice
okr. Ústí n.O.

klasická louka / 104,1 1,034 0,143 3,48 0,138

Pokřikov
okr. Chrudim

klasická orná půda / 100,7 / řepka 5,457 0,452 3,33 0,083

Za Kněžourem
okr. Chrudim

klasická, doplněná 
břehovou infiltrací

orná půda / 97,1 / kukuřice 3,337 0,084 5,00 0,025

Louka-Skuteč
okr. Chrudim

klasická louka / 97,8 2,675 0,041 3,75 0,015

*1  Výpočet Indexu DR = (Plocha dosahu regulace [ha]) / (Plocha drenážní skupiny či souřadu k místu předmětného R.P. [ha]) [-]
*2  Výnosový potenciál zpracoval pro lokality V. Lukas – průměrná hodnota v tabulce je stanovena z čtvercového rastru hodnot [17]

Obr. 2. Příklady aktuálního stavu sběrných drénů po jejich odkrytí 
v říjnu 2021 na stavbě RD Uherčice. Vlevo: drén větve K1, na níž je 
uplatňována regulace, situován mimo dosah mokřadu vzniklého po 
havárii části stavby v letech 2016-2019, viz vyjádření [19]. Vpravo: 
drén větve K1b v části, kde v rámci experimentů regulace uplatněna 
není; zde bylo provedeno odkrytí drénu v blízkosti kraje původního 
mokřadu po havárii – je patrné, že část drenážní skupiny je touto 
havárií poškozena, drény jsou však schopny nadále vodu vést. Autor 
fotografií: Z. Kulhavý

Obr. 3. Dosahované efekty regulace HPV na stavbě regulační drenáže Uherčice. Manipulaci 
omezily částečně nefunkční objekty stavby (zemní regulační šoupata)
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Obr. 4. Statistické vyjádření výsledků laboratorního testování elektrické vodivosti ode-
braných vzorků drenážních vod experimentálních lokalit za období let 2019–21. Použité 
zkratky: R.P. – odběr na regulačním prvku; K – odběr na kontrolním profilu (bez regulace); 
čísla v závorce u jmen lokalit na x-ové ose – počet zařazených vzorků

Obr. 5. Časový vývoj hodnot konduktivity a koncentrace nitrátů na lokalitách Helvíkovice 
a Louka–Skuteč měřených bodově v laboratoři na odebraných vzorcích drenážních vod 
a kontinuálně elektrodami. Použité zkratky: El – kontinuálně měřená data elektrodou 
konduktivity; R.P. – v místě regulačního prvku; K – v místě kontroly bez regulace

ních cest v půdních horizontech. Přestože je 
dynamika těchto projevů na měřených datech 
zřetelná (viz např. obr. 6), uplatnění této 
metody pro popis režimu látkových odnosů 
je dosud v procesu ověřování.

Vzorkování vod bylo prováděno v pravi-
delných intervalech a pro vybrané epizody 
odtokových vln také vloženými odběry pro-
vedenými dálkově řízenými automatickými 
vzorkovači (typ LISA fy ADCIS s.r.o.). Tyto 
vzorkovače jsou umístěny v obou monitorova-
ných místech (s regulací a bez regulace) všech 
lokalit. Umožňují odebrat v libovolných časech 
až 4 neslévané vzorky vody (používáme objem 
vzorkovnic 250 ml). Vzorky jsou následně ob-
sluhou vyzvednuty a odváženy do laboratoře. 
Pro stavby na Moravě zpracovává vzorky vod 
laboratoř Povodí Moravy, s.p. (do roku 2021 
laboratoř MENDELU), pro stavby v Čechách 
využíváme laboratoř VÚMOP, v.v.i. Na všech 
13 profilech (s výjimkou kontrolních profilů 
Pokřikov a Za Kněžourem, navíc však na 
profilu Uherčice – ŠK– pole) jsou instalovány 
snímače elektrické vodivosti vody (typ ESV11 
fy Fiedler AMS s.r.o.) a v testovacím provozu 
jsou na třech lokalitách (Kolesa–Vápno, Lou-
ka–Skuteč, Uherčice) instalovány elektrody 
ISE-NO-

3 (typ ISE485 NO3 fy Fiedler AMS 
s.r.o.). Manuálně jsou odebírány také vzorky 
vod z mělkých vrtů, monitorujících režim HPV 
přednostně v místě dosahu regulace (fluktuace 
HPV v profilech tradiční drenáže je popisována 
s využitím numerického modelu a ověřována 
měřenými průtoky na výstupech ze systému).

Půdní vzorky jsou analyzovány v laboratoři 
VÚMOP, v.v.i. Na vzorcích vod jsou stanovo-
vány následující charakteristiky: NO-

3, NH+
4, 

P-PO3+
4, Pcelk., konduktivita, pH.

Ve dvou termínech roku 2021 (7.–8. 4. 
a 13.–14. 10.) byly prováděny na všech lokali-
tách odběry půd ze dvou horizontů v místech 
dosahu regulace a byly stanovovány: zrnitost, 
pH aktivní (H2O), pH výměnné (KCl, CaCl2), 
oxidovatelný uhlík (Cox), sorpční kapacita 
(CEC), přístupné živiny – Mehlich III, celkový 
dusík, přístupný N/NO-

3 a N/NH+
4, P v oxalá-

tovém výluhu, Fe (Al) v oxalátovém výluhu, 
P Rennenson. V tomto článku jsou vyhodno-
ceny z hlediska jakosti vod nitráty a konduk-
tivita; další stanovované parametry vod jakož 
i charakteristiky půd a jejich vzájemné vazby 
budou analyzovány v návazných výstupech.

Pro sestavení konceptuálního modelu efek-
tu regulace je v projektu využito subrutiny 
DeZeeuw-Hellingy, v minulosti aplikované 
v rámci drenážního kalkulátoru [22], nově 
publikovaného na adrese hydromeliorace.
vumop.cz. Použita je modifikace pro zohled-
nění dosahu vzdutí HPV regulačním prvkem, 
což se projevuje zvýšením odvodňovací báze, 
a tudíž proporcionálním snížením drenážního 
odtoku [13]. Model byl po kalibraci měřenými 
daty využit pro kvantifikaci rozdílu objemu 
odtoků a na ně navazujících látkových od-
nosů jako vyjádření efektu regulace drenáž-
ního odtoku. S použitím modelu hydrauliky 
drenáže byly dále ověřeny hydropedologické 
parametry prostředí a zejména byla potvrzena funkčnost stavby dle 
předpokladů původní projektové dokumentace [15]. Ve srovnání 
s komplexnějšími modely (například DRAINMOD v jeho všech verzích 
[7]) je využití kalkulátoru pro běžnou praxi uživatelsky přívětivější 
a bylo proto využito i pro tvorbu konceptuálního modelu vyjádření 
efektu regulace. Úspěšnost konceptuálních modelů (např. jednodu-
chého regresního apod.) pro podporu zavádění nových drenážních 
praktik potvrzuje např. studie ze Severní Karolíny [18].

Výsledky
Na základě dvouapůlletého monitoringu sedmi pilotních staveb jsou 
popisovány drenážní procesy a je provedeno první srovnání dosaho-
vaných efektů regulace odtoku. Experimentální lokality jsou na obr. 4 
charakterizovány pomocí přehledu naměřených hodnot elektrické 
konduktivity odebraných vzorků drenážní vody a na obr. 5 jsou uve-
deny dva příklady dynamiky hodnot srovnáním s výsledky kontinuál-
ního monitoringu konduktivity pomocí stabilních elektrod, zobrazeny 

file:///D:\0_�koly\___13619%20NAZV%20-%20Jakost%20dren�n�ch%20vod%20-%20regulace\__2021%20aktivity%20�e�en�\Jost%20-%20�l�nek%20do%20VH\hydromeliorace.vumop.cz
file:///D:\0_�koly\___13619%20NAZV%20-%20Jakost%20dren�n�ch%20vod%20-%20regulace\__2021%20aktivity%20�e�en�\Jost%20-%20�l�nek%20do%20VH\hydromeliorace.vumop.cz
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Obr. 6. Detaily zimní a letní epizody měřené na lokalitě Louka–Skuteč (rok 2021). Pozn. 
k dolnímu obrázku: Drenážní průtok na vzestupném potrubí regulačního prvku měřený 
turbínovým průtokoměrem měl v tomto období výpadky při hodnotách nad cca 200 l.min-1 
a světle modrá čárkovaná čára byla proto odvozena z měřených hladin na měrném V-pře-
livu R.P. Z důvodu pokračujícího ověřování vhodnosti elektrody ISE-NO-

3 pomocí výsledků 
z laboratoře jsou v grafu použity primární hodnoty v milivoltech

jsou také koncentrace nitrátů stanovené na 
vzorcích vod v laboratoři. Výsledky potvr-
zují dostatečnou variabilitu charakteristik 
jednotlivých lokalit, související s přírodními 
podmínkami (především transmisivitou půd) 
a se způsobem využití pozemků. Ve statistic-
kém přehledu se vliv regulace významněji 

neuplatňuje, což se ale odlišuje v chronolo-
gickém zobrazení a zejména pak při popisu 
jednotlivých odtokových epizod – viz obr. 6.

Z prvních analýz dat je patrný zřetelný 
vliv regulace na zvýšení hladiny v drenážním 
systému i přilehlém půdním profilu a snížení 
objemu odtoku drenážních vod (obr. 7), což 

se projeví dle principu a) také snížením lát-
kových odnosů.

Pro stanovení drenážního odtoku v profilu 
bez regulace je použito modelu De Zeeuw-He-
llingy, neboť přímé měření často poskytovalo 
nespojité údaje z důvodu častých výpadků 
přenosů použitým radiovým modulem, vyho-
vělo však jako jeden z podkladů pro kalibraci 
modelu. Modrá součtová čára na dolním grafu 
obr. 7. vyjadřuje rozdíl objemů vod odteklých 
z plochy s regulací a bez regulace drenážního 
odtoku. Z prvních analýz vyplývá, že za 167 
dní (tj. od 18. 5. do 31. 10. 2021) se při regu-
laci snížil přímý odtok drenážním systémem 
o cca 4 500 m3, tj. o 1 684 m3.ha-1, neboli byla 
při regulaci zadržena ekvivalentní odtoková 
výška 168 mm (při přepočtu na celou plo-
chu drenážní skupiny 2,675 ha, viz tab. 1). 
Kulminace specifického drenážního odtoku 
dosahovala během tohoto období 1,12 l.s-1.ha-1 
v části bez regulace a 0,57 l.s-1.ha-1 v části s re-
gulací. Průměrný specifický drenážní odtok se 
vlivem regulace snížil z 0,21 na 0,09 l.s-1.ha-1, 
tj. o 43,7 %.

Při dlouhodobé průměrné koncentraci 
NO-

3 115,4 mg.l-1 na této lokalitě (zjištěné za 
dobu měření 2019–2021, viz také tab. 2) lze 
takto popisovat snížení specifického odnosu 
dusíku o 44 kg.ha-1 za 167 dní. Roční hodnoty 
budou ještě větší. Je však třeba připomenout, 
že lokalita Louka–Skuteč vykazuje v rámci 
sedmi pilotních staveb společně s lokalitou 
Kolesa–Vápno nejvyšší průměrné koncentrace 
nitrátů, jak uvádí tab. 2.

Diskuse
V rámci příspěvku představené dílčí vyhodno-
cení dat otevírá řadu nových otázek. Některé 
slouží jako zpětná vazba pro korekce nadále 
probíhajícího monitoringu experimentálních 
ploch a současně jsou významné pro pokra-
čující diskuse o dosahovaných efektech vlivu 
regulace a pro promítnutí nových poznatků do 
praxe. Ověřovány jsou zahraniční zkušenosti, 
které lze tak prezentovat s využitím dat získa-
ných v podmínkách ČR. Cílem článku je také 
přispět ke zlepšení podmínek pro aplikaci již 
poměrně dobře známých principů adaptace 
staveb odvodnění (ať již v rámci připravova-
ných komplexních pozemkových úprav nebo 
v rámci cílených podpor z programů MZe 
a MŽP) a následně tak vytvořit další prostor 

Lokalita
Konduktivita [μS.cm-1] Nitráty [mg.l-1] Počet

MAX MIN Medián Průměr MAX MIN Medián Průměr měření
Helvíkovice – R.P. 666 193 568 550 17,1 0,5 2,2 3,7 31
Helvíkovice – kontrola K1 764 159 557 554 15,1 0,5 2,5 3,6 27
Helvíkovice – kontrola K2 672 287 528 509 29,2 0,5 10,5 10,9 23
Za Kněžourem – R.P. 374 125 273 273 123,1 8,3 68,1 61,6 25
Za Kněžourem – kontrola 340 184 272 273 103,2 19,6 91,8 67,1 10
Kolesa–Vápno – R.P. 1 386 260 1 035 1 035 211,9 8,5 104,0 103,5 32
Kolesa–Vápno – kontrola 1 185 308 942 894 880,1 12,9 117,7 233,6 20
Louka – R.P. 581 285 313 345 227,9 49,4 107,8 115,4 32
Louka – kontrola 610 265 325 364 229,6 85,1 114,1 132,0 25
Pokřikov – R.P. 449 155 298 310 153,5 10,7 66,2 68,8 24
Uherčice – RŠ3 v MVE 1 018 451 753 761 6,0 0,0 1,0 1,7 68
Uherčice – ŠK–pole 1 037 450 795 786 3,8 0,1 0,7 1,7 16
Uherčice – RŠ3–K1b kontrola 1 083 502 914 825 3,4 1,4 3,1 2,9 9
Bzenec – RP 1 643 466 1 394 1 297 18,7 0,0 0,1 0,7 78
Bzenec – kontrola 1 872 580 1 343 1 257 6,4 0,1 0,2 1,0 29

Tab. 2. Přehled výsledků laboratorních stanovení koncentrace nitrátů a elektrické konduktivity odebraných vzorků drenážních vod za 
období VI. 2019 až XII. 2021
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Obr. 7. Objem vody zadržené regulačním prvkem na lokalitě Louka–Skuteč pro kvantifikaci 
efektu snížení látkových odnosů. Nahoře: Přehled vybraných dat kalendářního roku 2021 
v profilu s regulací. Dole: Bilance zadržených objemů na základě kumulativní čáry rozdílu 
odtoků v profilu bez regulace a v profilu s regulací téže stavby pro období 18. 5. až 31. 10. 
2021; bodově jsou vyjádřeny v laboratoři měřené koncentrace nitrátových iontů

pro získávání nových poznatků o vlivu regu-
lace na jakost drenážních vod.

Je však přitom třeba zmínit potřebu vhodné-
ho nasměrování motivací majitele pozemku, 
resp. zemědělce k provádění úprav stávajících 
melioračních staveb. Vedle zvýšení retence 
a akumulace vody v půdním profilu tím může 
být i lepší využití hnojiv, resp. jejich úspora. Na 
příkladu stavby regulační drenáže v Uherčicích 
(hospodaří fy ZEMOS Velké Němčice, a.s.) 
nebo v Helvíkovicích (Farma Dolní Dvůr, Ing. 
Šeda) se zdá, že zájem o provozování závlahy 
drenážním podmokem (v prvním případě) 
a o schopnost zvýšit podpovrchovou akumu-
laci vody (ve druhém případě) je již zřejmý, což 
se projevuje kroky, směřujícími k jejich záměru 
přijmout roli provozovatele stavby po skončení 
výzkumných prací. Větší zájem spatřujeme 
v těchto případech spíše s cílem zvýšení ob-
jemů vody než jako motivaci pro zlepšení její 
jakosti. V jiném případě (aktivity Povodí Vltavy, 
s.p. – viz [11]) se však jakost drenážních vod 
stává prioritní pro snížení zátěže povrchových 
vod difuzním znečištěním pocházejícím ze 
zemědělství. Do tohoto konceptu zapadají 
i příspěvkem představené aktivity.

Závěr
Z řady možných strategií se článek zaměřu-
je na uplatnění regulace pomocí instalace 
regulačních prvků do systému drenážního 
odvodnění – tedy provozem staveb regulační 
drenáže nebo modernizací stávajících tra-
dičních staveb odvodnění. Přitom větší efekt 
regulace drenážního odtoku na látkové odnosy 
dusíku bývá připisován snížení objemu odto-
ku než snížení koncentrací NO-

3 v drenážní 
vodě, což vyžaduje splnění řady doplňujících 
podmínek hydrologických i zemědělských 
[1, 9, 23]. Snížení odnosu dusičnanů cestou 
regulace drenážního odtoku je tedy v souladu 
se závěry autorů [16], kteří konstatují, že větší 
váhu na snížení zátěže povrchových vod dusičnany má objem odtoku 
než koncentrace látek.

Při naléhavé potřebě zmírňování dopadů klimatických změn, kdy 
probíhají intenzivní diskuse k opatřením zlepšujícím hospodaření 
s vodou přímo v ploše povodí, a tedy nejen v korytech a nivách 
vodních toků, je problematika modernizace tradičních, původně 
jedno-funkčních staveb zemědělského odvodnění na stavby více-
funkční – tedy s možností regulovat drenážní odtok a v příznivých 
podmínkách současně zajišťovat i závlahu, velmi aktuální. Průběh 
předloňského, ale zejména loňského roku dokumentuje na měřených 
datech modelových lokalit Čech i Moravy, že je schopnost těchto opat-
ření zvyšovat/řídit úroveň HPV dostatečná, a tedy i vhodná k adap-
tacím stávajících melioračních staveb a na příkladu stavby regulační 
drenáže Uherčice i po 30 letech schopná zabezpečovat projektovanou 
intenzitu závlahy pěstovaných plodin. Současně se také ukazuje, že 
pouhé „zrušení“ odvodňovací stavby nebývá vždy tím správným 
východiskem právě s ohledem na potřebu řešit současně se suchem 
i výskyt období s přebytkem vod a s dopady na nežádoucí přemokření 
nadále zemědělsky využívaných pozemků.

Poděkování: Autoři děkují L. Krejzkovi za provoz měřících systémů 
a prvotní zpracování naměřených dat, M. Čmelíkovi a M. Tiché za re-
alizaci odběrů vod a za související experimentální práce na plochách.
Tento příspěvek vznikl s podporou Národní agentury pro zemědělský 
výzkum (NAZV) v rámci projektu QK1910086 s názvem Snižování 
zátěže povrchových vod zdroji plošného zemědělského znečištění 
při uplatnění regulace drenážního odtoku na stávajících stavbách 
zemědělského odvodnění, řešeného v letech 2019 až 2023.
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Abstract
This paper describes the effects on drainage water volume and 
drainage water quality, acquired by employment of controlled 
drainage in the Czech Republic. The regulation of drainage flow was 

provided by installation of adjustable water level control structures 
directly in drainage manholes (i.e. on main drains) as one of many 
applicable drainage water management (DWM) strategies. Water 
quality improvement is influenced by DWM by two mechanisms: by 
reducing the flow of polluted drainage waters and via elimination 
of pollution in soil by longer water residence time, supporting the 
self-cleaning processes. The authors of this paper derive the DR 
index, as a ratio of the range of drainage flow control and the area 
of the particular drainage group. The linear relationship between 
the particular drainage group terrain slope and DR index can be 
further applied when mapping the suitability of free-flow drainage 
reconstruction into controlled drainage. This paper brings the very 
first analyses of controlled drainage-related hydrological processes 
and a comparison of the effects, based on monitoring of seven dif-
ferent pilot drainage systems, situated across the whole Czechia, 
monitored for the period 2019–2021.

Keywords
drainage water quality  – controlled drainage  –  reducing the loss of 
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Výstavba protipovodňových opatření 
na vodním díle Hněvkovice

Na vodním díle Hněvkovice v současnosti probíhají práce, které vedou 
k zajištění bezpečného převedení průtoku až desetitisícileté vody přes 
vodní dílo. Rekonstrukce se týká zejména úpravy plavební komory 
a zvýšení kapacity pravého a středního pole bezpečnostního přelivu. 

Vodní dílo Hněvkovice se nachází 5 km jižně od Týna nad Vltavou 
a 29 km severně od Českých Budějovic. Spolu s vodním dílem Kořen-
sko jsou nejnovějšími stupni Vltavské kaskády vybudovanými v letech 
1986 až 1991. O stupni Hněvkovice se uvažovalo už bezprostředně po 
1. světové válce, ale ke skutečné realizaci se přistoupilo až v souvis-
losti s výstavbou jaderné elektrárny Temelín, pro kterou bylo nutné 
zabezpečit spolehlivý odběr technologické vody. 

Vodní dílo tvoří přímá betonová tížná hráz se třemi poli koru-
nového bezpečnostního přelivu, hrazenými segmenty. Profil hráze 
se nachází na Vltavě v ř. km 210,39, celková délka koruny hráze je 
191 m, výška koruny hráze nade dnem je 23,5 m. Přes korunu hráze 
vede veřejná komunikace. Bezpečnostní přeliv, situovaný zhruba 
uprostřed délky hráze, je řešen jako korunový o třech polích světlosti 
12 m hrazených ocelovými segmenty a vzájemně oddělených pilíři 
šířky 5 m. Ocelové segmenty mají hradicí výšku 7 m, pod nimi vytéká 
voda po přelivné ploše skluzu do vývaru délky 44 m a hloubky 5 m. 
Dno vývaru je na kótě 349,10 m n. m. Nádrž délky 18,65 km sahá 
svým vzdutím pod jez v Hluboké nad Vltavou a zaujímá plochu 
276,67 ha. U pravého břehu je umístěna plavební komora pro lodě 
do nosnosti 300 t. U levého břehu je vodní elektrárna se dvěma Kap-
lanovými turbínami. Na levém břehu je v blízkosti hráze umístěna 
také čerpací stanice včetně přívodního potrubí technologické vody 
do areálu jaderné elektrárny Temelín. 

Hlavním předmětem prováděných prací je zvýšení kapacity dvou 
polí bezpečnostního přelivu a úprava plavební komory pro možnost 
převádění povodňových průtoků. Rekonstrukce bezpečnostního 
přelivu spočívá ve snížení přelivných hran pravého a středního pole 
o 1,5 m a v osazení nových segmentových uzávěrů včetně jejich 
ovládacích mechanismů. Při úpravě plavební komory došlo k pro-
dloužení dolní vrátně vrat horního ohlaví. Vrata dolního ohlaví budou 
kompletně vyměněna za nová. Došlo přitom ke snížení záporníku 
horního ohlaví o 6 m a zvýšení horního prahu dolního ohlaví o 2,2 m. 
Specifikem probíhajícího projektu je, že po celou dobu realizace musí 
zůstat vodní dílo v provozu, a to nejen pro odběr vody pro jadernou 

elektrárnu Temelín, ale i pro výrobu elektrické energie, zajištění plav-
by a další funkce vodního díla.

V současné době se dokončují zálivky bočního vedení vrat dolního 
ohlaví plavební komory, po kterých bude následovat samotná mon-
táž vrat, pohonů a příslušenství. Současně s těmito pracemi probí-
há montáž nového segmentového uzávěru bezpečnostního přelivu na 
bloku č. 9, která je rozdělená do několika etap, kdy jsou hlavní díly 
uzávěru skládány a spojovány na místě přelivu. Zároveň probíhají 
elektromontáže rozvaděčů ve velíně, pokládka elektrických kabelů 
a programování nového řídicího systému vodního díla.

Projekt Zabezpečení vodního díla Hněvkovice před účinky velkých 
vod realizuje pro státní podnik Povodí Vltavy společnost Metrostav, 
divize 6. Je financován z dotačního programu ministerstva zeměděl-
ství (Prevence před povodněmi IV) a z vlastních zdrojů investora. Jeho 
cílem je zvýšení protipovodňové funkce vodního díla a celé kaskády 
až na úroveň desetitisícileté povodně. 

Foto: Jiří Hazuka, Metrostav a.s.

Ing. Lukáš Havelka
Metrostav a.s., divize 6

lukas.havelka@metrostav.cz

Osazená horní vrata plavební komory Osazování středního dílu segmentu
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Za Ing. Petrem  
Hudlerem, CSc.

Ve věku nedožitých 80 let nás dne 20. 
ledna 2022 opustil bývalý generální ředitel 
státního podniku Povodí Vltavy Ing. Petr 
Hudler, CSc.

Vystudoval stavební fakultu Českého 
vysokého učení technického v Praze, obor 
hydrotechnických staveb, kde v roce 1965 
promoval a také v letech 1965–1967 půso-
bil jako odborný asistent na katedře hydro-
techniky. Od roku 1967 působil v organiza-
ci Povodí Vltavy jako vedoucí projekčního 
střediska v Českých Budějovicích, kde také 

měl stálé bydliště. V této funkci se podílel 
na projekční přípravě řady významných vo-
dohospodářských hydrotechnických staveb, 
jejich rekonstrukcích i opravách, zejména pak 
na Vltavské vodní cestě.

Jako první polistopadový ředitel Povodí 
Vltavy, se s velkým nadšením a intenzitou 
od roku 1991 pustil do transformace podniku 
v nových podmínkách, daných tehdy se roz-
víjejícím tržním hospodářstvím. Především 
díky jeho iniciativě se podařilo, na základě 
rozhodnutí tehdejšího ministra životního 
prostředí, od roku 1994 transformovat tehdejší 
příspěvkové organizace Povodí v celé České 
republice do moderních akciových společ-
ností se stoprocentní účastí státu. Tato právní 
forma, která existovala až do konce roku 
2000, umožnila nebývalý rozvoj tehdejších 
organizací Povodí tím, že se staly nezávislé na 
státním rozpočtu a mohly se účastnit finanč-
ního trhu, a zlepšovat tak svůj hospodářský 
výsledek, což bylo realizováno v nebývalém 
rozsahu výstavbou zejména vlastních vodních 
elektráren a další výstavbou na vodních tocích 
v jejich správě.

Ing. Petr Hudler, CSc., byl i významným 
podnikatelem, kdy jako spoluvlastník založil 
společnost na výrobu balené pitné vody. Tento 

počin byl počátkem 90. let zcela průkop-
nický a získal mu nejen obdiv, ale i přístup 
k tehdejší vrcholné, zejména vládní politic-
ké garnituře.

Stejně tak jako se intenzivně a naplno 
věnoval svým pracovním činnostem, se 
věnoval své rodině, kdy se svojí manželkou 
MUDr. Ludmilou Hudlerovou vychoval dva 
syny a jednu dceru.

Ve více než 50leté existenci organizace 
Povodí Vltavy patří bezesporu mezi její 
nejvýraznější osobnosti.

Čest jeho památce. Za všechny spolupra-
covníky, kolegy, přátele

RNDr. Petr Kubala
generální ředitel

Povodí Vltavy, státní podnik

Dovolím si i já s úctou vzpomenout jeho 
velké zásluhy při vydávání časopisu Vodní 
hospodářství. Vzpomínat na něj budu jako 
na odborníka a chlapa, který rád pomohl 
a držel slovo.

Ing. Václav Stránský
šéfredaktor časopisu

Vodní hospodářství

Světový den vody 2022 – „GROUNDWATER“

Petr Kubala

Po dvouletém odkladu způsobeném pan-
demií onemocnění COVID-19 se opět koná 
tradiční setkání představitelů vodohospodář-
ských společností a podniků, státní správy, 
samosprávy, vědeckých institucí a vysokých 
škol, kde si opět připomeneme Světový den 
vody. Jeho letošním hlavním mottem jsou 
podzemní vody, tedy „GROUNDWATER“. 
Doprovodným tématem je, volně přeloženo, 
„Podzemní voda je neviditelná, ale její do-
pad je viditelný všude“.

Domnívám se, že právě doprovodné téma 
vyjadřuje podstatu významu podzemních 
vod. Odhaduje se, že na Zemi se vyskytují 
podzemní vody v množství cca 4–60 mil. km3. 
Většina podzemních vod z tohoto množství je 
však zatím pro člověka nedosažitelná. 

V oblastech, kde jsme schopni „odhadnout“ 
využitelné množství podzemních vod, záro-
veň i sledujeme, že jejich zásoby se významně 
snižují. Tato skutečnost je dána tím, že jejich 
čerpání není v rovnováze s možnostmi a rych-

lostí jejich doplňování, Jinými slovy, obnova 
významných zdrojů podzemních vod je ča-
sově velmi dlouhá, pokud je vůbec možná.

Ano, je třeba si připustit, že pro lidstvo 
jsou podzemní vody jednoznačně strategic-
kým zdrojem pitné vody, a to zejména pro 
budoucí generace! 

Z tohoto úhlu pohledu jejich výhoda 
mnohde spočívá v jejich obtížné dostupnosti, 
na druhou stranu, pokud dojde k jejich kon-
taminaci, může jít o nenávratnou likvidaci 
zdroje podzemních vod. Podzemní vody jsou 
z hlediska jejich oběhu totiž úzce vázány na 
prostředí jejich výskytu, a to jak z hlediska 
jejich jakosti, tak množství. Z hlediska jejich 
dostupnosti a ochrany množství i jakosti je 
logicky rozdíl, zda se jedná o podzemní vody 
hlubinného či mělkého oběhu.

Nyní se z globálního úhlu pohledu na 
podzemní vody vrátím domů, do České re-
publiky. Vše o podzemních vodách, co jsem 
uvedl výše, platí v principu i u nás. Naše 
legislativa dává podzemním vodám, dle mého 
názoru, velký význam a přímo podzemním 
vodám se věnuje „Díl 2 Podzemní vody“ ve 
vodním zákoně. V ustanovení § 29 odstavec 1 
vodního zákona je přímo uvedeno, že „zdroje 
podzemních vod jsou přednostně vyhrazeny 
pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou 
a pro účely, pro které je použití pitné vody 
stanoveno zvláštním právním předpisem“. 
V dalších ustanoveních vodního zákona jsou 
uvedeny související vazby na ochranu množ-
ství a jakosti podzemních vod. Zdá se tedy, že 
je vše v naprostém pořádku, ale ono tomu tak 
úplně není. Jedna věc je legislativa a druhá 
věc je praxe…

Zásobování obyvatel pitnou vodou v České 
republice je v poměru cca 50/50 ze zdrojů po-
vrchových a ze zdrojů podzemních vod. Ob-
dobí roků 2014–2020 ukázalo, jak zranitelné 
jsou zdroje zejména mělkých podzemních vod 
v období sucha, kdy nejsou dostatečné srážky 
k jejich doplňování. Problémy jsou potom jak 
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s množstvím, tak s jejich kvalitou. Mnohde 
jsou z důvodu ekonomické výhodnosti ne-
úměrně více využívány zdroje podzemních 
vod místo povrchových vod. Rovněž je často 
díky velkému rozvoji a podpoře domovních 
čistíren odpadních vod ohrožena jakost pod-
zemních vod, protože, byť to neradi slyšíme, 
je z důvodu jejich špatného provozování, lépe 
řečeno neprovozování, ohrožována jakost pod-
zemních vod. Mohl bych pokračovat dále ve 
vyjmenovávání toho, kam je třeba upřít naši 
pozornost, ale to není smyslem tohoto článku.

Jak jsem již uvedl, tak vodní zákon (a nejen 
ten) definuje mnohé činnosti související s péčí 
o podzemní vody, ale jsou roztroušené pod 
různými paragrafy. Svaz vodního hospodář-
ství se dlouhodobě snaží prosadit do vodního 
zákona Institut správy podzemních vod. Při 
poslední, tzv. suché novele se to opět nepo-
dařilo, protože opět byl prioritní jiný, „aktuál-
nější problém k řešení“, kterým tentokrát bylo 

zejména sucho a nedostatek vody. Rozumím 
tomu, ale dle mého názoru přece právě s tím 
ta správa podzemních vod úzce souvisí.

Rád bych v souvislosti s významem pod-
zemních vod jako nenahraditelného zdroje 
pitné vody pro lidstvo připomněl, že na rozdíl 
od jiných „komodit“ je třeba se zabývat zvý-
šenou ochranou množství, jakosti i využívání 
podzemních vod s výrazným předstihem, než 
se projeví její nedostatek, či než dojde k zne-
hodnocení zdrojů podzemní vody, třeba z dů-
vodu její kontaminace závadnými látkami. 

Berme tedy motto letošního Světového dne 
vody jako obnovenou výzvu k uvědomění si 
významu podzemních vod i u nás v České 
republice. Ochrana podzemních vod je díky 
četnějším extrémním projevům počasí stále 
důležitější pro zajištění zdrojů pitné vody 
z podzemních zdrojů, zejména pro další 
generace. Proto by jednoznačně bylo vhod-
né realizovat dlouho diskutovanou změnu 

způsobu financování vodního hospodářství 
a zavést, při příležitosti další novely vodního 
zákona, dlouho diskutovaný Institutu správy 
podzemních vod, jehož hlavním cílem je 
právě ochrana zdrojů podzemních vod a péče 
o ně. Jsem přesvědčen že je na to akorát ten 
pravý čas, aby nebylo pozdě… 

V úvodu článku jsem vyjádřil radost nad 
tím, že je možné se opět po dvou letech osobně 
setkat na tradičním setkání vodohospodářů 
při příležitosti oslav Světového dne vody. Ta 
radost trvala ale jen do 24. února 2022. Setkání 
se koná v době, kdy se na Ukrajině bojuje, kdy 
Ukrajinci v podstatě bojují za celý svět. Pevně 
věřím, že tato válka brzy skončí, bez dalších 
velkých ztrát na lidských životech. Držme svě-
tu palce, bez vody a míru to totiž nepůjde…

RNDr. Petr Kubala
předseda představenstva 

Svazu vodního hospodářství ČR, z.s.

Co mimo jiné zaznělo na 7. ročníku konference 
Podzemní vody ve vodárenské praxi

Svatopluk Šeda

Myšlenka, která nás v roce 2014, v době 20. 
výročí vzniku většiny dnešních podniků vodo-
vodů a kanalizací, vedla k rozhodnutí uspo-
řádat první ročník konference Podzemní vody 
ve vodárenské praxi, vyplynula z z toho, že 
jsme nesdíleli „uspokojení“ většiny nad stavem 
zdrojů podzemní vody v ČR a chápali jsme 
„alarm“, který se ozýval v hlavách menšiny. 
Ti tušili, že období jisté nehybnosti vyplývající 
z poklesu spotřeby vody, z přebytku vybudova-
ných zdrojů vody, z existence technologických 
procesů, které se s primární jakostí surové vody 
obvykle nějak vypořádají, a z ekonomiky vo-
dárenských společnosti nastavené v důsledku 
regulované ceny vody udržitelně, dříve nebo 
později skončí.

Důvodem alarmu bylo přesvědčení, že nově 
se vytvářející rovnováha v přírodním procesu 
tvorby podzemní vody, vyplývající ze snížení 
potřeby vody, je narušována nejen klima-
tickými vlivy charakteristickými nebývalou 
koncentrací extrémů odtokového procesu, 
ale i změnami ve využití krajiny, velkoploš-
nou aplikaci látek dříve v podzemní vodě 
nesledovaných, živelností ve výstavbě studní 
pro individuální zásobování, budováním 
vrtů pro využití tepelné energie narušujících 
přirozenou hydrogeologickou stratifikaci hor-
ninového souboru. Důležité bylo i pochopení, 
že péče o zdroje podzemní vody neodpovídá 
potřebám a především možnostem převratné-
ho rozvoje lidského poznání. Ochrana a vy-
užívání podzemní vody je totiž především 
otázkou myšlení: kdy by neměly rozhodovat 
emoce či politická zadání typu „neprší, bojuj-
te proti suchu“ či „leje, rychle budujme proti-
povodňové hráze“, ale především informace 
a schopnost intuitivní orientace v přírodních 
procesech vodního ekosystému. Je nutno pro-

myslet každou věc, kterou děláme, je nutno 
si uvědomit, že naše příroda v samém středu 
Evropy má své limity a my ty limity musíme 
znát a neustále je ověřovat. Proti nám totiž 
stojí civilizační expanze, která limity nemá. 
Proto musíme být společně připravení, je to 
naše profesní povinnost. 

Cílem v roce 2014 zahájeného souboru 
odborných konferencí „Podzemní vody ve 
vodárenské praxi“ tedy bylo brát období do-
časné stagnace ve spotřebě vody jako neopa-
kovatelnou příležitost k nastartování procesu, 
kdy budeme mít čas důsledky našeho příštího 
konání v předstihu předikovat a v praxi veri-
fikovat. Ta první konference v roce 2014 tedy 
byla jakýmsi průřezem problémů a nedostat-
ků, především v oblasti jímání podzemních 
vod pro veřejné zásobování, které je třeba 
řešit okamžitě, a problémů, jejichž řešení 
bude dlouhodobým procesem, který je však 
nezbytné okamžitě nastartovat.

Mezi prvními úkoly se proto objevila 
nezbytnost pasportizace jímacích objektů 
podzemní vody, dokladů o odběrném množ-
ství a jejich dopadu na tlakové poměry vyu-
žívaných zvodní, do kategorie druhé připadla 
péče o ochranu celého vodního ekosystému. 
Zanedbanost v řešení obou těchto úkolů byla 
sice značná, leč proces nápravy nedostatků již 
byl u těch zodpovědných nastartován. Další 
ročníky konferencí se již týkaly jednotlivých 
dílčích problémů, která před námi stojí a které 
byly reakcí nejenom na naše nedostatky v péči 
o zdroje vody, ale i reakcí na vlivy přírodní či 
antropogenní, které přírodní proces tvorby 
a využití podzemní vody ovlivňují. Jmenujme 
na jedné straně prohlubující se vliv klima-
tického sucha na stav zásob podzemní vody 
v hydrogeologických strukturách, na druhé 

straně expanzi hlubších sondážních prací 
do zvodnělých kolektorů nebo omezování 
ploch, kde může srážková voda do podzemí 
zasakovat. 

V roce 2018 spatřila světlo světa nová ak-
tivita s názvem Renesance vodárenské hyd-
rogeologie. Kromě péče o zdroje vody, tedy 
jímací objekty podzemní vody, směřovala 
tato aktivita k péči o vodní zdroje, tedy masu 
pozemní vody, která je sice skryta našemu 
přímému pozorování, ale přesto máme dosta-
tek průzkumných metod a podpůrných pro-
středků, jak základní zákonitosti její tvorby, 
oběhu a akumulace poznávat v míře potřebné 
pro řešení ochrany tohoto nenahraditelného 
zdroje vody pro lidskou potřebu. Jenže každá 
lidská činnost v dnešní rozvinuté společnosti 
musí mít určitá pravidla a limity. Jak si dále 
ukážeme, naše současné vodní právo tyto 
limity, co se týká ochrany vod, do značné 
míry postrádá, a tak dochází k excesům, které 
důvěryhodnosti našich výstupů právě při ře-
šení ochrany vody nepřispívají. Proto dvakrát 
odložený 7. ročník konference Podzemní vody 
ve vodárenské praxi se mj. zabýval standardy 
v ochraně vodních zdrojů podzemní vody, 
tedy té přírodniny, která zajišťuje přibližně 
polovinu vody jímané v ČR pro potřebu našich 
obyvatel. Podívejme se proto nyní zkráceně na 
jednu z prezentací a na výzvu, kterou účastní-
cí konference na její závěr přijali.

Standardy ochranných pásem 
vodních zdrojů podzemní vody
ČR v době svého vzniku v roce 1993 převzala 
do svého vínku ochranu podzemní vody le-
gislativně řešenou zákonem č. 138/1973 Sb. 
[1] a metodicky směrnicí MZdr známou 
pod označením směrnice č. 51/1979 [2]. Ve 
smyslu těchto dokumentů bylo na území ČR, 
především v období let 1980–1985, v podstatě 
jednotnou metodikou navrženo mnoho set 
ochranných pásem (resp. PHO) vodních zdro-
jů podzemní vody a víceméně unifikovaný 
byl i soubor zákazů či limitujících činností, 
vztahujících se na území ochranných pásem. 
V praxi to znamenalo, že kolem každého 
jímacího objektu bylo taxativně vymezeno 
„PHO 1. stupně“, pro vymezení „PHO 2. stup-
ně – vnitřní část“ byl většinou využit výpočet 
nebo odhad tzv. 50denního zdržení vody 
v horninovém prostředí a do „PHO 2. stupně 
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– vnější část“ bylo zahrnuto infiltrační povodí 
vodního zdroje, případně jeho část. Platnost 
těchto pásem byla buď časově limitovaná 
nebo neomezená, a proto značná část z těchto 
ochranných pásem je dosud platná. Hlavním 
nedostatkem takto vymezených ochranných 
pásem často byla značná míra nejistoty dat, 
na základě kterých byla tato pásma stanovena. 
Tato nejistota vyplývala z reálného nedostatku 
potřebných údajů nebo z neodbornosti zpra-
covatele. Byla vymezena a dosud jsou stano-
vena ochranná pásma odpovídající přírodním 
podmínkám, ale také pásma neodůvodněně 
rozsáhlá nebo víceméně centricky stanovená, 
která nerespektovala to nejzákladnější – směr 
přítoku podzemní vody k jímacímu území. Jen 
ve výjimečných případech bylo při návrzích 
těchto pásem uplatněno kritérium kvantitativ-
ní ochrany nebo ochrany tlakových poměrů 
předmětných zvodní. 

V rámci samostatné ČR došlo k první změ-
ně až po vydání zákona č. 14/1998 Sb., resp. 
vyhlášky MŽP č. 137/1999 Sb., která však sou-
časně zrušila směrnici MZdr č. 51/1979. Této 
změně předcházela etapa pilotních projektů 
z roku 1997 realizovaná z iniciativy MZe na 
vodních zdrojích v západních Čechách [3], 
ve východních Čechách [4] a na jižní Mora-
vě [5], tedy v území krystalinika, křídových 
pánevních struktur a kvartérních fluviálních 
sedimentů.  Pilotní projekty nastínily celou 
řadu problémů, z nichž některé se podařilo 
vyřešit výše komentovanou změnou vodního 
zákona (zákon č. 14/1998 Sb.) a prováděcí 
vyhláškou (137/1999 Sb.), některé problémy, 
jako ochrana tlakových zvodní v pánevních 
strukturách nebo ochrana infiltračních úze-
mí vodních zdrojů podzemních vod, však 
zůstaly nedořešeny. V odborné veřejnosti se 
tak dodnes diskutuje o tom, zda tyto rozsáhlé 
infiltrační oblasti chránit formou ochranných 
pásem nebo jiným institutem (např. plány ob-
lasti povodí, územními plány apod.) a v míře 
absolutně nedostatečné jsou dosud chráněny 
tlakové poměry pánevních struktur, kde se 
přitom vytvářejí ty naše nejbohatší „zásobár-
ny“ vody určené pro lidskou potřebu. Zásadní 
změnou vyplývající ze zákona č. 14/1998 Sb. 
a následné vyhlášky č. 137/1999 Sb. byla 
redukce ochranných pásem pouze na dva 
stupně a dále vznik institutu individuálního 
posouzení jak rozsahu ochranných pásem, tak 
návrhů omezujících činností s tím, že obojí 
budou odvozeny především od analýzy rizika 

ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní 
nezávadnosti vodního zdroje. Což byl záměr 
určitě dobrý, ale bez nějakých limitů vedl jed-
nak k nejednotnosti, a především k možnosti 
bezbřehého vnímání ochrany ze strany pravo-
věrců, neboť pojem „ohrožení“ je sám o sobě, 
bez limitů, pojem relativní, do značné míry 
subjektivní a pod pláštík „předběžné opatr-
nosti“ se pak dalo schovat jakékoliv omezení 
lidské činnosti.

Poslední změna nastala po vydání zákona 
č. 254/2001 Sb. a jeho novel, kdy se stanove-
ní ochranných pásem vodních zdrojů stalo 
veřejným zájmem. K zákonu však dosud ne-
byla přijata prováděcí vyhláška o ochranných 
pásmech, jak předpokládá § 30, odstavec 13 
uvedeného zákona, takže nadále platí se záko-
nem ne zcela kompatibilní původní vyhláška 
č. 137/1999 Sb.

Není proto divu, že 7. ročník konference 
Pozemní vody ve vodárenské praxi, mající pod-
text Standardy vodárenských jímacích objektů 
a ochrany jímané vody se k situaci v ochraně 
podzemních vod v několika příspěvcích neje-
nom vyslovil, ale protože se jedná o problém 
stále aktuální, stále závažnější, a přitom stále 
centrálně neřešený, přijali účastníci v závěru 
konference výzvu adresovanou MŽP, v jejíž 
gesci ochranná pásma vodních zdrojů jsou. 
Tak se pojďme podívat na to nejdůležitější, co 
na konferenci zaznělo.

Co musíme znát?
Máme-li chránit vodní zdroj podzemní vody, 
tedy masu vody nacházející se pod povrchem 
území, musíme mít k dispozici tři základní 
informace:
– znát geometrii vodního tělesa které máme 

chránit;
– znát území, kde se tato voda tvoří;
– a znát cesty podzemní vody z místa její tvor-

by do místa její akumulace a identifikovat 
rizika, která jí v území tvorby, komunikace 
a místa její akumulace hrozí.
Co to v praxi znamená? Pomocí nejrůzněj-

ších průzkumných metod umět se podívat pod 
povrch území, sestavit konceptuální model 
proudění podzemní vody, optimálně formou 
geologického řezu nebo prostorového blokdia-
gramu od území infiltrace až do místa jejího 
jímání, případně až do místa její přirozené 
drenáže a pokusit se identifikovat veškerá ri-
zika, která ji ohrožují na povrchu infiltračního 
území její cestou podzemím, nebo v místě její 

akumulace. A to jak z hlediska jakosti vody, 
tak z hlediska jejího množství nebo tlakových 
poměrů. V ČR je vyčleněno 174 vodních útva-
rů podzemní vody, tedy útvarů, které zákon 
o vodách v § 2 odstavci 7 charakterizuje jako 
„vymezené soustředění podzemní vody v pří-
slušném kolektoru nebo kolektorech“ s tím, že 
„Kolektorem se rozumí horninová vrstva nebo 
souvrství hornin s dostatečnou propustností 
umožňující významnou spojitou akumulaci 
podzemní vody nebo její proudění či odběr“. 
To je první „záludnost“, protože tomuto kri-
tériu v důsledku složité geologické stavby ČR 
vyhovují snad tisíce vodních útvarů podzemní 
vody. Umět je identifikovat je věc mimořádně 
odborně náročná, ale pro řešení ochrany 
podzemní vody je to přitom ta nezákladnější 
věc. Podívejme se například na jeden z řezu 
hydrogeologickým rajonem základní vrstvy na 
jihozápadním úpatí Orlických hor (obr. 1), kde 
vodárensky mimořádně významný kolektor B, 
vázaný na puklinově propustné pelitickopsa-
mitické sedimenty bělohorského souvrství, je 
kryt slabě propustnými sedimenty jizerského 
souvrství (kolektor C). Na povrchu je téměř 
rovný terén, pod povrchem terénu je složitá 
vrásová struktura, kde například ochrana 
podzemní vody kolektoru B před hlubšími 
vrtnými pracemi (těch jsou v současnosti 
potenciálně minimálně desítky) vyžaduje 
mimořádné znalosti.

Jestliže máme identifikovaný vodní útvar 
podzemní vody, který chceme chránit, na-
stupuje druhý úkol, tj. specifikovat, kde se 
podzemní voda tvoří, tedy kde atmosférické 
srážky dopadají na zemský povrch a vsakují 
do podzemí. V případě indukovaných zdrojů 
je třeba zjistit, v kterém úseku povrchového 
toku se voda infiltruje do podzemí (obr. 2).

Následuje třetí předpoklad úspěšného 
a funkčního návrhu ochrany podzemní vody, 
tím je důkladná znalost rizik, které jakost 
nebo množství podzemní vody ohrožují. 
Vodní zákon 254/2001 Sb. v § 30 odstavci 10 
říká: V opatření obecné povahy o stanovení 
nebo změně ochranného pásma vodního 
zdroje vodoprávní úřad stanoví, které činnosti 
poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost 
nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje 
nelze v tomto pásmu provádět, jaká technická 
opatření jsou v ochranném pásmu povinny 
provést osoby podle odstavce 12, popřípadě 
způsob a dobu omezení užívání pozemků 
a staveb v tomto pásmu ležících. Vyhláška 

Obr. 1. Geologický řez v okolí Opočna pod Orlickými horami (sestaveno ve spolupráci s fir-
mou G-servis Praha, spol. s r.o.)

Obr. 2. Pohled na jímací území Ostrožská 
jezera s vyznačený a kvantitativně oceně-
nými indukovanými zdroji vody z Moravy 
v úsecích 3, 4 a 5. Sestaveno ve spolupráci s 
firmou Progeo, s.r.o. 
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č. 37/1999 Sb. v § 2 bodu C říká, že je třeba 
zpracovat analýzu rizik ohrožení vydatnosti, 
jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního 
zdroje zahrnující údaje o:
1. ohrožení vodního zdroje vlivem přírodních 

poměrů,
2. množství a jakosti podzemních a povrcho-

vých vod, které se nacházejí v blízkosti vod-
ního zdroje a mohou ovlivnit jeho vydatnost, 
jakost nebo zdravotní nezávadnost,

3. odběrech vody, nakládání s vodami včetně 
povolení k nakládání s vodami, které mo-
hou ovlivnit přirozené hydrologické poměry 
vodního zdroje,

4. charakteristice zástavby a hospodářského 
využívání území,

5. bodových a plošných zdrojích znečištění 
a z nich vyplývající možnosti vlivů na jakost 
nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje, 
jakož i činnostech, které mohou ohrozit jeho 
vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávad-
nost…

Nejednotnost v posuzování, 
stanovování, rozhodování
Přestože by to mohlo být pro kvalifikovaného 
předkladatele odborného návrhu na stanovení 
ochranného pásma vodního zdroje a pro vzdě-
laného úředníka vodoprávního úřadu jasné, 
vznikají několikanásobné až řádové rozdíly ve 
velikosti ochranných pásem vodních zdrojů, 
přestože podmínky tvorby, oběhu a akumula-
ce podzemní vody jsou srovnatelné. Na obr. 3 
jsou porovnány dvě přibližně stejně velké vo-
dárenské soustavy, a to Vodárenská soustava 
Východní Čechy s povoleným odběrem pod-
zemní vody ve výši přes 1000 l/s a Skupinový 
vodovod Olomouc s povoleným odběrem cca 
800 l/s. První s celkovou plochou ochranných 
pásem cca 450 km2, druhý s celkovou plochou 
ochranných pásem v rozloze cca 100 km2. 
Měrná velikost ochranného pásma pro 1 l/s 
povoleného odběru se tak pohybuje od 50 ha/l 
po 1200 ha/l. 

Ano, hydrogeologické podmínky obou sou-
stav jsou rozdílné, a mohlo by se tedy zdát, že 
logické jsou i rozdíly ve velikosti ochranných 
pásem. Ale vezměme si například dvě jímací 
území v české křídové pánvi. Královédvorská 
synklinála s povoleným odběrem 108 l/s má 
plochu ochranného pásma 141 km2 a Březová 
nad Svitavou s povoleným odběrem 1 180 l/s 
má plochu ochranného pásma pouze 51 km2. 
Tedy v přepočtu na plochu OPVZ potřebného 
k ochraně na 1 l/s podzemní vody 30násobný 
rozdíl! 

Obdobně tomu je s limity činností, které po-
škozují nebo ohrožují vydatnost, jakost nebo 
zdravotní nezávadnost vodního zdroje. Jímací 
území Nebanice v západních Čechách s 250 
l/s využitelných zdrojů má limity specifiková-
ny na cca 80 řádcích, jímací území Ostrožská 
Nová Ves rovněž s 250 l/s využitelných zdrojů 
má limity zpracovány na cca 260 řádcích. Ne-
jde ale jen o kvantitativní stránku stanovených 
ochranných pásem, ale i o stránku kvalitativ-
ní, kdy jednotlivé limity nebo zákazy mají 
charakter až lidové tvořivosti. V některých 
rozhodnutích se požaduje území zatravnit, 
v jiných založit trvalý travní porost, v někte-
rých je zakázáno skladovat látky, které mohou 
ohrozit jakost nebo zdravotní nezávadnost vod 
bez udaných množstevních limitů, přestože 
území OPVZ zahrnuje zastavěnou část obce, 
kde každý má doma čikuli nebo benzin do 

sekačky, v jiných jsou naopak vyjmenované 
zakázané chemikálie se specifikací limitních 
množství, některé obsahují limity pro činnosti 

Obr. 3. Měrná velikost ochranných pásem pro 1 l/s povoleného odběru

ohrožující vydatnost chráněného vodního 
zdroje, například studny, vrty pro tepelná 
čerpadla či energetické piloty, jiná rozhod-
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nutí tato rizika a z toho plynoucí ochranná 
opatření vůbec nezmiňují, přestože i tam je 
toto riziko evidentní. Pokud by to byl cár pa-
píru, který skončí někde v šupleti, jako tomu 
bylo v případně mnohých dříve stanovených 
pásmech hygienické ochrany, budiž! Ale dnes 
v době, kdy se cena 1 m2 plochy území pohy-
buje ve stovkách až tisících Kč, a na druhou 
stanu kdy 1 m3 vody stojí mnoho desítek Kč, 
a zároveň v době, kdy si každý pozemek zahr-
nutý do ochranného pásma nese tuto „pečeť“ 
v katastrálním operátu jako ve veřejné listině, 
měli bychom setsakramentsky vážit, které po-
zemky do ochranných pásem a s jakými limity 
pro hospodářskou či jinou činnost začlenit.  
Přesto se v řadě Opatření obecné povahy, 
tedy v opatření platící pro každého, objevuje 
například tento limit: „V OPVZ II. stupně je pří-
pustná pouze výstavba zařízení související s jí-
máním, čerpáním a úpravou podzemní vody“. 
To logicky znamená, že výstavba jakýchkoliv 
jiných zařízení, v daném případě v intravilánu 
obce, v území vzdáleném až několik set metrů 
od jímacího objektu podzemní vody, je zakázá-
na. Může snad výstavba plotu, reklamních či 
informačních zařízení, opěrných zdí do výšky 
1 m, veřejného osvětlení, ale třeba i staveb na 
bydlení, kde není ve větší míře zacházeno se 
závadnými látkami a kde jsou odpadní vody 
odvedeny mimo OPVZ, ohrozit vodní zdroj, 
a proto je jejich výstavba nepřípustná? 

Anebo co třeba takový limit, že „Zásahy, 
jimiž se narušuje půdní vrstva a zmenšuje 
mocnost krycích vrstev, zemní práce porušující 
půdní pokryv, těžba zemin a provozování za-

řízení, která mohou ovlivnit režim zvodnělých 
vrstev, musí posoudit vodoprávní úřad, na 
základě vyjádření hydrogeologa a kladného 
stanoviska provozovatele vodního zdroje“. Já 
jsem se asi mylně domníval, že vodoprávním 
rozhodnutím jako individuálním správním 
aktem nelze rozšiřovat pravomoci subjektů 
nad rámec zákona, tedy že rozhodnutí o výše 
uvedených činnostech náleží výhradně orgá-
nům státní správy a tuto pravomoc nelze roz-
hodnutím delegovat na vlastníka zdroje vody! 

Ale aby bylo jasno: já nekritizuji něco, co 
je nějak limitováno, vždyť i tyto limity jsou 
v praxi porušovány. Já kritizuji to, že plošný 
rozsah ochranných pásem vodních zdrojů 
nemá v ČR žádné limity. Právě tak chybí 
jakékoliv limity pro činnosti, které mohou 
vodní zdroj po kvalitativní nebo kvantitativní 
stránce ohrožovat. Protože pouze kritizovat 
nestačí, předložil jsem na 7. ročníku konfe-
rence Podzemní vody ve vodárenské praxi 
jako člověk s padesátiletou praxí ve funkci 
terénního hydrogeologa tento návrh řešení:

Volám po nastavení standardů v ochran-
ných pásmech vodních zdrojů. Začali jsme 
na nich s mými kolegy pracovat již před téměř 
deseti lety, a i dnes vidím nutnost postupného 
řešení v těchto krocích:
– nejprve bude třeba se v odborné veřejnosti 

shodnout na rámcovém obsahu závazné 
metodiky pro stanovení ochranných pásem 
vodních zdrojů podzemní vody;

– v intencích této směrnice upravit vyhlášku 
č. 137/1999 Sb.;

– a v konečné fázi bude třeba upravit zákon 

č. 254/2001 Sb. tak, aby umožňoval plné 
uplatnění principů uvedených v aktuali-
zované vyhlášce č. 137/1999 Sb. a postupů 
stanovených v budoucí metodice pro sta-
novení ochranných pásem vodních zdrojů 
podzemní vody.
Na závěr jsem konstatoval následující: zá-

kon č. 254/2001 Sb. v § 30 odstavci 1 říká, že 
stanovení ochranných pásem je vždy veřejným 
zájmem. Člověk by řekl, že když je něco ve-
řejným zájmem, tak by měl být tento veřejný 
zájem uplatňován jednotně, systematicky 
a na potřebné odborné úrovni, odpovídající 
soudobým poznatkům přírodních procesů 
a činitelů tyto procesy ovlivňujících. Pokud 
bych chtěl charakterizovat současný stav 
v ochraně vod v ČR, asi bych použil slovník 
antonym a hledal slova opačného významu 
k pojmům jednotný, systematický, odborný. 
Nebo diplomaticky řešeno: je co zlepšovat 
a síly je třeba spojovat. Proto jsme si na závěr 
7. ročníku konference Podzemní vody ve vo-
dárenské praxi dovolili vydat výzvu, která je 
otištěna v níže uvedeném boxu.

Literatura
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Výzva Ministerstvu životního prostředí ČR

Téměř 200 účastníků 7. ročníku odborné 
konference Podzemní vody ve vodárenské pra-
xi, která se konala ve dnech 1. a 2. listopadu 
2021 v letovisku Studánka u Rychnova nad 
Kněžnou, se po vyslechnutí odborných před-
nášek, vztahujících se k tématu ochranných 
pásem vodních zdrojů, shodlo na následující 
výzvě: 

V současnosti máme v ČR více než 15 000 
ochranných pásem vodních zdrojů pod-
zemních a povrchových vod, sloužících 
k veřejnému zásobování obyvatelstva pitnou 
vodou. Většina z nich byla vyhlášena před 
rokem 2001, kdy vstoupil v platnost nový 
vodní zákon č. 254/2001 Sb. V posledním 

odstavci § 30 tohoto zákona se říká, že „Mi-
nisterstvo životního prostředí vyhláškou sta-
noví seznam vodárenských nádrží a zásady 
pro stanovení a změny ochranných pásem 
vodních zdrojů“. Ani po 20 letech platnosti 
nového vodního zákona tuto vyhlášku nemá-
me, a proto existují až dramatické rozdíly ve 
velikosti ochranných pásem vodních zdrojů, 
byť geologické a hydrogeologické poměry 
území jsou srovnatelné, není k dispozici 
ani žádný odborný podklad, který by stano-
voval limity hospodářského využití území 
ve vztahu k činnostem poškozujícím nebo 
ohrožujícím vydatnost, jakost nebo zdravotní 
nezávadnost vodních zdrojů, a proto dochází 

k nedostatečné ochraně vodního zdroje nebo 
naopak k neodůvodněně velkému omezení 
využití území zahrnutých do ochranných 
pásem. Podzemní ani povrchová voda přitom 
nezná hranice územní působnosti jednotli-
vých osob oprávněných k odběru vody, tedy 
správců OPVZ, a protože neexistují žádné 
standardy ochrany vodních zdrojů, dochází 
k až absurdním situacím, kdy dva či více 
uživatelů odebírají vodu ze stejného vodního 
zdroje, ale každý má stanovena jinak velká a 
jinak omezující ochranná pásma. 

Vyzýváme proto Ministerstvo životního 
prostředí, aby se s pomocí odborných insti-
tucí zasadilo o to, aby stanovování a provoz 
ochranných pásem v ČR byly víceméně 
jednotně zakotvené ve standardech typu ná-
rodních předpisů, odpovídajících současné 
míře poznání vodních zdrojů a rizik, která 
tyto zdroje ohrožují. 

Letovisko Studánka  
u Rychnova nad Kněžnou

2. listopadu 2021 
Zpracoval: Svatopluk Šeda
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P. S. Navrhnout ochranné pásmo vodního 
zdroje a dokázat projít správním řízením až 
do fáze nabytí účinnosti Opatřeni obecné po-
vahy dnes, kdy máte proti sobě stohlavý dav 
inteligentů a i těch druhých, je řehole. A tak 
se nelze divit, že uspějí, byť s vypětím všech 
sil, jen ti zvlášť odolní. Tragédií ale je, když to 
pak nefunguje…

Život na pomezí mezi dnem a nocí

Jana Říhová Ambrožová

Tématem Organizace spojených národů 
pro Světový den vody, který připadá na 22. 
března 2022, je „Podzemní voda: Učinit nevi-
ditelné viditelným.“ (Groundwater – Making 
the invisible visible.) Podzemní vody hrají 
nezastupitelnou úlohu v koloběhu vody, mají 
zcela specifické složení (chemické a biolo-
gické) a charakteristiky, a i když tyto vody 
tzv. nevidíme a více se na jejich monitoring 
nesoustředíme, přesto bychom měli zvyšovat 
povědomí a posilovat odborné znalosti o pod-
zemních vodách. 

V Evropě bylo popsáno zhruba 2 000 
stygobiontů (organismů podzemních vod), 
což je srovnatelné s taxonomickou bohatostí 
tekoucích vod, která je na úrovni cca 3 000 
druhů. Celosvětový odhad počtu stygobiontů 
představuje 50 000 až 100 000 druhů, které 
tráví celý svůj životní cyklus v podloží. Pro 
kvantifikaci ekologicky relevantního dopadu 
povrchových vod na vody podzemní navrhl H. 
J. Hahn v roce 2006 tzv. GW-Fauna-Index [3]. 
Hodnoty indikátoru pro faunu podzemních 
vod (GW-Fauna-Index) se počítají z faktorů, 
které jsou silně ovlivněné povrchovou vodou, 

což je směrodatná odchylka teploty, obsahu 
kyslíku a množství detritu. 

Hydrobiologové ke studiu bioty podzem-
ních vod (speciálně stygobiontů) přistupují 
buď z pohledu intenzivního taxonomického 
zkoumání s cílem objevit a popsat nové druhy, 
anebo z pohledu možnosti studia přirozeného 
prostředí, kde se odráží evoluce, ekologie 
a chování organismů. Pokud půjdeme do his-
torie, najdeme o tomto přístupu první zmínku 
v 1894 ve studiích speleologa Édouard-Alfred 
Martela, který se významně zabýval studiem 
krasových oblastí a jeskynního systému. Ke 
studiu bioty podzemních vod neodmyslitel-
ně patří biotopy, které jsou pro hydrobiology 
snadno dostupné a které s podzemními vo-
dami komunikují. Jedná se o vrty, prameny 
a zvodnělé vrstvy. 

Zoolog Botosaneanu (1998) označil prame-
ny za vstupní bránu na řece Styx do řeckého 
mytologického podsvětí. Prameny jsou kom-
binovaným typem biotopu, ve kterém se pro-
mítají vlastnosti podzemní vody a povrchové 
sladké vody, biotopy s velkou rozmanitostí 
konektivity, propustnosti a samozřejmě i bio-

logické rozmanitosti. Díky této hranici mezi 
povrchovým a podzemním typem prostředí je 
velmi obtížné definovat přesnou prostorovou 
hranici mezi ekotony (viz obr. 1). Přechod 
bývá často tak náhlý, že významnou proměn-
nou bývá právě denní světlo (světelná inten-
zita). Kromě světla jsou dalšími limitujícími 
faktory dostupnost živin, hustota populace 
potenciálních predátorů a mikroklimatické 
podmínky. Prameny jsou hraniční biotopy, 
které jsou důležité pro regulaci procesů v eko-
systému a toku organické hmoty, a organismy 
mezi povrchovými (epigean) a podzemními 
(hypogean) biotopy. Prameny jsou skutečně 

Obr. 1
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biology vnímány jako niky, kde je možné 
studovat organismy (stygobionty) vyskytující 
se v jinak obtížně dostupném prostředí pod-
zemních vod. V nekrasových oblastech jsou 
prameny většinou jediná dostupná místa, jak 
se k organismům obývajícím podzemí dostat. 

Biodiverzita je mírou druhové bohatosti 
(počet různých druhů) a obecně se používá 
k popisu rozsahu živých organismů obývají-
cích biotop nebo přítomných v ekosystému. 
Na úrovni ekosystému je druhová diverzita 
v podzemních vodách typicky vysoká se stov-
kami až tisíci přítomných druhů bezobratlých 
a je srovnatelná s biologickou rozmanitostí 
prostředí nadzemní povrchové vody. Nicmé-
ně u jednotlivě posuzovaného pramene nebo 
vrtu je obecně druhová diverzita velmi nízká 
a často je přítomno pouze několik druhů. Tyto 
druhy jsou považovány za velmi vzácné, právě 
kvůli kombinaci omezené schopnosti jejich 
rozšíření a izolace většiny stanovišť podzem-
ních vod. Izolovanost druhů je kompenzována 
partenogenetickým způsobem rozmnožování 
(vývin nového jedince z neoplozeného samičí-
ho vajíčka) a často i zánikem samčí populace. 
Stygobionti si vyvinuli morfologické adaptace 
spojené s jejich místem výskytu převážně 
v podzemí. Těmito adaptacemi je redukce 
očí nebo slepota a depigmentace pokožky 
(troglomorfismus). Dále jsou pro stygobionty 
typické mohutně vyvinuté čichové a hmatové 
orgány a protáhlý tvar těla. Stygobionti snášejí 
velmi dlouhá období bez potravy a nízké kon-
centrace kyslíku, přežívají i dočasné anoxické 
podmínky, jsou typičtí relativně delší dobou 
života a pozdějším dospíváním. Pokud by-
chom posuzovali mezidruhovou konkurenci, 
byla by u stygobiontů na nízké úrovni. 

Tento ekosystém je specifický výskytem 
mnoha specializovaných živočichů, např. 
korýšů, červů, háďátek, vířníků a brouků, 
v některých jeskynních prostředích slepý-
mi druhy ryb a mloků, a v neposlední řadě 
mikrobů. Hydrobiologie podzemních vod 
rozlišuje kromě stygobiontů ještě stygofilní 
a stygoxenní organismy, které jsou citlivější 
na nedostatek kyslíku a dostupnost potravy. 
Výskyt těchto organismů koreluje s dostup-
ností dostatečného množství organických 
látek. Stigofilní druhy kolonizují stanoviště 
podzemních i povrchových vod, stygoxenní 
druhy žijí výhradně na povrchu a příležitostně 
jsou transportovány do podzemních vod. Vět-

Obr. 2 Obr. 3

šina stygofilních a stygoxenních druhů je pig-
mentovaná a mají více či méně dobře vyvinuté 
oči, jejich rychlost reprodukce je mnohem 
vyšší ve srovnání se stygobionty. Na rozdíl 
od stygobiontů, stygofilní a stygoxenní druhy 
organismů soutěží o potravu, což znamená, že 
se nepřizpůsobily biotopu podzemních vod 
jako životnímu prostoru. Pokud povrchová 
voda spolu s živinami a rozpuštěným kyslí-
kem infiltruje do podzemních vod, zlepšují se 
životní podmínky pro stygofilní a stygoxenní 
druhy. Tyto druhy pronikají do podzemních 
vod a vytlačují stygobionty. 

Známými zástupci stygofauny jsou zástupci 
rodu korýšů Bathynellacea, Arcticocamptus 
rhaeticus, Paracyclops fimbriatus atd., na kte-
rých laboratorně v mezokosmech probíhalo 
studium jejich životního cyklu, schopnosti 
produkce vajíček (často jen dvě v rámci 
reprodukční fáze) a adaptace na písčitý typ 
substrátu. V rámci těchto kultivačních studií 
bylo zjištěno, že problémem je hlavně dodrže-
ní konstantní teploty v rozmezí 8–11 °C a typ 
organického substrátu. Tím v podstatě dochází 
k eliminaci těchto organismů ze zamýšlených 
zkušebních organismů pro účely ekotoxikolo-
gického posuzování vod a prostředí. Dalšími 
typickými zástupci stygofauny jsou druhy 
rodu Parastenocaris (Harpacticoida), Troglo-
chaetus beraneckii (Nematoda). Různé druhy 
a populace rodu Niphargus (Amphipoda) 
vykazují typické rysy stygobiontů, včetně 
depigmentace a absence očí, a mají unikátní 
schopnost detekce světla (viz obr. 2). Tato 
schopnost jim umožňuje rozlišit hranici 
mezi povrchovým a podzemním prostředím 
a vyhýbat se rizikovým povrchovým bioto-
pům s výskytem UV paprsků nebezpečných 
pro depigmentovaný organismus. Díky tomu 
amfipodi (různonožci, korýši) vylézají v noci 
z podzemí za potravou do povrchových vod, 
toto bylo pozorováno i u rodu Stygobromus. 

Podzemní vody jsou typické nízkou vari-
abilitou stanovišť a nedostatkem primární 
produkce, což eliminuje výskyt zástupců 
producentů, tj. sinic, řas a makrofyt. Mikro-
biální společenstva zastoupená bakteriemi 
(hlavně chemoautotrofní), prvoky a houbami 
se podílejí na primární produkci tím, že získá-
vají svou energii prostřednictvím chemických 
reakcí s anorganickými molekulami, jako jsou 
sulfan, elementární síra a amoniak, v anaerob-
ních podmínkách anebo prostředí s nízkým 

obsahem kyslíku. Ve druhé polovině 19. sto-
letí Hassall a Cohn identifikovali ve studních 
s podzemní vodou bakterie zodpovědné za 
oxidaci železa a manganu (obr. 3). V současné 
době se celkový počet bakterií detekovaných 
v podzemních vodách pohybuje na úrovni 102 
až 106 buněk na cm3 vody a na úrovni 104 až 
108 buněk na cm3 sedimentu. Molekulárně 
biologické studie popisují zástupce skupin 
Proteobacteria, Firmicutes, Actinobacteria 
a Bacteroidetes. 

Na rozdíl od stygofauny nebyl dosud před-
ložen žádný důkaz o přítomnosti jedinečných 
endemických mikrobů v podzemních vodách. 
Všechny dosud nalezené mikrobiální organis-
my jsou všudypřítomné a jsou distribuovány 
v ekosystémech povrchových i podzemních 
vod. Dále nově publikovaná metagenomická 
analýza mikrobiálního společenství podzem-
ních vod kontaminovaných kovy naznačuje, 
že lidské zdroje kontaminace mohou význam-
ně snížit mikrobiální diverzitu v měřítku 
lokality a změnit klíčové biogeochemické 
procesy, jako je denitrifikace, redukce síranů, 
nitrifikace a oxidace metanu. Mikrobiální spo-
lečenstva vytvářejí seskupení biofilmů, zpra-
covávají zdroje uhlíku (organickou hmotu), 
které se infiltrují zvodnělou vrstvou, a vytvá-
řejí tak potravní základnu pro vyšší spásající 
organismy. Navíc jsou bakterie výbornými 
indikátory probíhajících rozkladných procesů 
a biogeochemické aktivity, což se významně 
používá při hodnocení zatížení prostředí 
polutanty a kontaminanty. Jedna z prvních 
studií, zaměřená na prokaryotické organismy 
ve znečištěných zvodnělých vrstvách, je 
z roku 1991 (Kämpfer, Steiof, Dott) a popisuje 
celkem 1 300 izolátů ze vzorků sedimentů 
a vody kontaminované topným olejem, která 
byla zastoupena významně gramnegativními 
bakteriemi rodů Pseudomonas, Comamonas 
a Flavobacterium. Podobná úroveň druhové 
rozmanitosti bakterií byla pozorována u vod 
kontaminovaných benzenem, toluenem, 
ethylbenzenem a xylenem, kdy byly deteková-
ni zástupci skupin Proteobacteria, Firmicutes, 
Bacteroidetes, Verrucomicrobia a Chloroflexi. 
Přísun pesticidů a produktů jejich rozkladu do 
podzemních vod se rovněž může projevit na 
skladbě mikrobiální komunity, zejména bak-
teriích rodu Pseudomonas a Brevundimonas, 
které jsou známy schopností metabolizovat 
širokou škálu xenobiotik [5]. 
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Jelikož biotopy podzemních vod (vrty, jíma-
cí zářezy, studny, zvodnělé vrstvy apod.) vyu-
žíváme jako zdroj surové vody pro úpravu na 
vodu pitnou, pohlížíme na ně kriticky s ohle-
dem na přítomné indikátory kvality vody 
detekující fekální zdroje znečištění (koliformní 
bakterie, intestinální enterokoky, klostridia, 
giardie a kryptosporidia) a vnímáme je jako 
jeden z kritických bodů v rizikové analýze, 
uplatňované významně v ČR od roku 2018 
(viz vyhláška č. 252/2004 Sb., příloha č. 7). 
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Výzvy v oboru kanalizací

David Stránský

Obor kanalizací prošel za sto sedmdesát 
let své moderní historie řadou změn, které 
ovlivňují jeho současnou podobu. Jedná 
se o větší důraz na poskytování kvalitních 
služeb, ochranu životního prostředí, nutnost 
adaptace na změnu klimatu a další. S tím 

nedílně souvisí i rozvoj technologií a nároky 
na energetické, finanční a personální zajištění 
oboru. Z toho vyplývají i současné problémy 
oboru, z nichž ty z mého pohledu hlavní 
zmiňuji níže. Text se soustředí zejména na 
kanalizace, byť je nezbytné tento dílčí segment 

vnímat integrálně ve vztahu k dalším prvkům 
městského odvodnění.

Z hlediska zátěže životního prostředí jsou 
klíčovým objektem na stokových sítích odleh-
čovací komory (v ČR cca 7 000 objektů), které 
zpravidla bez jakéhokoliv předčištění odhleh-
čují směs splaškových a srážkových vod do 
místních recipientů. Přepady odlehčovacích 
komor ještě donedávna nebyly považovány 
za vodu odpadní, nicméně i po změně tohoto 
narativu v legislativě je regulace jejich funkce 
nedostatečná. Jednoznačně chybí lepší prová-
zání požadavků příslušné technické normy 
(ČSN 75 6262) do praxe a zároveň zvažovaná 
opatření k snížení zátěže povrchových vod 
často směřují na technické úpravy vlastních 
objektů namísto soustředění se na příčinu 
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Vertikální vírový ventil s přelivem      
FluidVertic – Pond
Regulace odtoku s dlouhým 
vertikálním přelivným potrubím 
pro dešťové nádrže se stálým 
nadržením. Tento objem 
je využitelný na závlahy 
nebo pro požární 
účely. Konstrukce 
z nerezu a PVC, bez 
pohyblivých dílů. Není 
třeba el. přípojka. 
Přesná regulace 
malých a středních 
hodnot odtoků díky 
strmé odtokové křivce. 
Potrubí zakončené 
trychtýřem funguje jako 
bezpečnostní přeliv 
nádrže.

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

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

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

Zašleme referenční projekty  
na vyžádání.
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problému, tj. odpojování srážkového odtoku 
od jednotných kanalizací (viz další odstavec).

Udržitelné hospodaření se srážkovými 
vodami ve městech (vsakování, výpar, využití 
a zpomalení odtoku do lokálního koloběhu 
vody) se stalo trendem v posledních letech. 
Potřeba změny nakládání se srážkovými vo-
dami byla výrazně umocněna dopady změny 
klimatu, např. změnou rozložení srážkové 
aktivity, přehříváním měst ad. Dobrou zprá-
vou je, že řada měst tuto potřebu změny již 
zachytila a snaží se ve stavebních projektech 
důsledně požadovat udržitelné hospodaření 
se srážkovou vodou s důrazem na budování 
modrozelené infrastruktury. Přesto jsme stále 
ve fázi učení, řada projektů je „na půl cesty“ 
a nové principy zahrnuje pouze v nezbytně 
nutné míře, či hledá důvody, proč to nejde. 
S tím souvisí i řada dalších dílčích problémů, 
ať už to jsou konflikty s ostatními inženýrský-
mi sítěmi, .inženýrskými sítěmi, nároky na 
dopravní obsluhu či mnohdy nejednoznač-
nou legislativou. Samostatnou kapitolou je 
zpoplatnění odvádění srážkových vod do 
kanalizace pro veřejnou potřebu, ze kterého 

existuje řada výjimek (cca dvě třetiny staveb 
za odvádění neplatí). Důsledkem je nízká mo-
tivace k odpojování srážkových vod od jednot-
né kanalizace a nerovný přístup k majitelům 
staveb. Je-li naší ambicí efektivně adaptovat 
naše města na změnu klimatu, výjimky musí 
být ze zákona odstraněny.

Zásadní výzvou pro vlastníky infrastruktury 
je její obnova. Hodnota kanalizačních stok je 
600 mld. Kč a v posledních letech byl jedno-
značně upřednostňován rozvoj před obnovou 
(délka kanalizační sítě vzrostla od roku 1989 
ze 17 206 km na současných 52 067 km). To 
spolu s historickým podceněním obnovy před 
rokem 1989 vede k vnitřnímu dluhu obnovy, 
který je potřeba postupně snižovat. Základní 
podmínkou k tomu je odpovídající vývoj 
stočného a schopnost obhájení jeho růstu 
s cílem dosáhnout samofinancovatelnosti 
nejen provozu, ale i obnovy vodohospodářské 
infrastruktury. 

Otázkou je též, zda a jak dále rozvoj kana-
lizací podporovat, protože zejména v menších 
obcích jsou náklady na stavbu, provoz a ob-
novu kanalizací (a obecně vodohospodářské 
infrastruktury) neúnosně vysoké. Na jednoho 
občana připojeného před rokem 1989 připada-
lo 2,3 m kanalizace, od roku 1990 je to, díky 
posunu k odkanalizování menších obcí s roz-
ptýlenější zástavbou, 20,4 m. Skutečné celko-
vé náklady na odkanalizování tak v menších 
obcích mohou dosahovat částek převyšujících 
náklady na jiné způsoby odvodnění a čištění 
odpadních vod. Hledání alternativních způ-
sobů odvodnění (decentrální či semicentrální 
způsoby) je tak jistě na řadě míst adekvátní, 

a to nejen z ekonomických důvodů, ale třeba 
i z pohledu celkové zátěže životního prostředí 
(uhlíková stopa).

Posledním závažným problémem, který bych 
rád zmínil, je nedostatek kvalitních pracov-
ních sil ve vodohospodářství. Ze své pozice na 
ČVUT vidím obrovský zájem firem o nové ab-
solventy, bohužel na dvou největších veřejných 
vysokých školách promuje každý rok kolem 50 
absolventů, z nich se však do oboru vodního 
hospodářství obcí profiluje jen necelá polo-
vina. Ve středním školství je bohužel situace 
obdobná. Další ročníky vykazují mírný nárůst, 
který však souvisí zejména s demografickým 
vývojem. Proto je potřeba maximální důraz 
klást na propagaci oboru směrem k veřejnosti 
a zároveň také na odpovídající finanční ohod-
nocení pracovních pozic, které je ve srovnání 
s příbuznými profesemi znatelně nižší. 

V brzké době pak náš obor čekají další vý-
zvy, spojené např. s recyklací šedých vod či 
využitím tepla z odpadní vody.

Máme se tedy na co těšit, otázek je zatím 
pořád víc než odpovědí. Ale věřím, že není 
namístě se o budoucnost oboru obávat. Pokud 
dokážeme změnit zažité vzorce našeho myšle-
ní, dokážeme vyřešit i všechny problém, před 
které jsme postaveni.
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Zlato, stříbro, ropa… 
Nezapomínáme ale 

na poklad, který 
máme nad zemí 

i pod ní… zatím? 
Poklad, který máme 
v našich domovech, 

aniž bychom si často 
uvědomovali, o jaký
poklad jde — voda!

Vrt

Surová
voda

Úpravna 
vody

Ze země do vašich domovů

Pitná
voda

Vodojem

Podzemní voda:
poklad, který není vidět

Podzemní voda je voda, která se nachá-
zí pod zemským povrchem, zejména 

v pórech mezi částicemi půdy a v místech, 
kde je narušena kontinuita hornin. Pod-
zemní vodou je i voda ve studních, ve vr-
tech či voda vyvěrající z pramenů.

Zásoby vody v severních Čechách
Na severu Čech je vody dostatek a zá-
sobování pitnou vodou není problém. 
I  v  období přetrvávajícího sucha má 
tento region několikaleté zásoby vody 
a není třeba se obávat žádných výpadků. 
Zdroje podzemní vody jsou v celém re-
gionu a skupina Severočeská voda opa-
truje také „pokladnice“ — 1000 vodo-
jemů, do kterých se vejde 640 milionů 
litrů pitné vody; a cesty, kterými voda 
teče — přes 9000 km potrubí, kterým 

ročně putuje 50 miliard litrů pitné 
vody. Výhodou skupiny Severočeská 
voda je propojení jejích vodárenských 
systémů umožňující využívat zastupi-
telnosti hlavních zdrojů — oblast, kde 
je menší kapacita zdrojů, tak může být 
přepojena na zdroj, který je vzdálený 
třeba i desítky kilometrů.

Podzemní voda je podklad ukrytý 
pod našima nohama. Sama je nevidi-
telná, ale pokud jí je nedostatek, vní-
máme to všichni. Přesto, na rozdíl od 
vody v jezerech, potocích a řekách, kte-
rou jsme schopni vidět na vlastní oči, 
se podzemní vodě příliš pozornosti ne-
dostává. A měli bychom to změnit! Se 
změnou klimatu jsou zdroje podzemní 
vody stále menší. Právě proto je potřeba 
o ně pečovat.

2203_SVS_inzerce_Den_vody_186x273_Vodni_hospodarstvi.indd   1 11.03.2022   11:35
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Povodí Labe dokončilo revitalizaci Rozkošského 
potoka

Michal Vávra

Revitalizace vodních toků obvykle znamena-
jí přestavbu upravených koryt potoků či řek do 
přírodě blízkého stavu, případně vybudování 
nových, přírodě bližších koryt, kterými jsou 
stará, ekologicky nefunkční koryta nahrazo-
vána. Technickými úpravami byl v minulosti 

narušen ekologický stav mnoha vodních toků. 
Morfologická degradace koryt a znečištění vody 
neposkytují dobré podmínky pro zachování 
biodiverzity, zlepšení vodního režimu krajiny, 
samovolný vývoj koryta, zachování přirozené-
ho krajinného rázu vodního prostředí, ani pro 

přirozené autoregulační přírodní procesy, např. 
komplex jevů zvaný samočištění vody. 

Nejvhodnější území pro obnovu přírodě 
blízkého charakteru koryta vodního toku je 
ve volné, extenzivně hospodářsky využívané 
krajině. Nejinak tomu bylo i v případě re-
vitalizace vodního toku Rozkoš (zván i jako 
Rozkošský potok), který pramení ve výšce 
384 m n. m. v úžlabině nad obcí Vrchovi-
ny v Královéhradeckém kraji, jeho délka je 
13,6 km a plocha povodí 49,8 km2. Tento 
významný vodní tok napájí stejnojmennou 
přehradu Rozkoš. Tato přehrada byla vybu-
dována v letech 1965–1972, a přestože byla 
postavena zejména k vodohospodářským 
účelům, je dnes i jednou z nejvýznamnějších 
ornitologických lokalit v České republice jako 
důležité hnízdiště, významná tahová zastávka 
při sezonních migracích a zimoviště. Vodní 
plocha a členité pobřeží vodního díla funguje 
jako refugium vodního a mokřadního ptactva. 
V devadesátých letech 20. století vzrůstal tlak 
na víceúčelové využívání Rozkoše a v souvis-
losti se zvyšujícím se rekreačním využitím 
nádrže začaly počty druhů i velikosti populací 
ptactva klesat. I to byl důvod k realizaci první 
revitalizace vodního toku v Domkovské zátoce 
v devadesátých letech 20. století. V rámci této 
revitalizace byly odtěženy sedimenty přímo 
v zátopě nádrže a byly z nich vytvořeny ost-
rovy, které měly sloužit pro vodní a mokřadní 
ptáky v době tahu. Bohužel samotné technické 
řešení revitalizace vodního toku, při kterém se 
měla díky rozdělovacímu objektu na uprave-
ném korytě převádět jen část vody z Rozkoš-
ského potoka do původního meandrujícího 
koryta, se příliš neosvědčilo. Meandrující 
koryto nebylo vodou zásobeno dostatečně, Celkový pohled na lokalitu
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Meandrující koryto Ropucha obecná

pozvolna se zanášelo a přestávalo po většinu 
roku fungovat.

Z těchto důvodů byla navržena nová revita-
lizace Rozkošského potoka včetně zásahů do 
Domkovské zátoky v jižní nádrži VD Rozkoš. 
Tato revitalizace začíná u historické zatopené 
cesty, která tvoří při nižší hladině v nádrži 
brod přes Domkovskou zátoku a zároveň tvoří 
vzdutí v této zátoce. Nově vytvořené koryto 
vodního toku prochází lužním lesem a v ote-
vřené krajině protéká rákosinami, obklopený-
mi lučními porosty a ornou půdou. Vzniklé 
tůně tak podpořily stanovištní a druhovou di-
verzitu. Revitalizace končí v ř. km 8,8, necelý 
kilometr pod zástavbou obce Provodov–Šonov. 
Projekt revitalizace Rozkošského potoka vy-
cházel z opatření pro dosažení dobrého stavu 
vodních útvarů Plánu dílčího povodí Horního 
a středního Labe. Záměr revitalizace i násled-
ná projektová dokumentace byly mnohokrát 
konzultovány s AOPK ČR.

Vlastní realizace byla zahájena v listopadu 
roku 2019. Prioritním účelem stavby byla 
revitalizace Rozkošského potoka a jeho zaús-
tění v podobě „delty“ v Domkovské zátoce. 
Součástí revitalizace bylo také vytvoření tůní 

v údolní nivě, podpora renaturačního procesu 
původního upraveného koryta toku a zvýšení 
hladiny v zátoce navýšením brodu. Odbočení 
z původního koryta bylo realizováno oddělo-
vacím objektem v podobě zahrazení původ-
ního koryta a odvedení průtoků do sníženého 
levého břehu nivy. 

V nové 370 m dlouhé, meandrující části se 
střídají úseky brodové a úseky s tůněmi. Údol-
ní niva byla revitalizací obohacena o soustavu 
neprůtočných tůní s různou hloubkou a oslu-
něním, nově vytvořené koryto bylo zaústěno 
do koryta původní revitalizace, jehož dno 
bylo navýšeno vložením objektů z mrtvého 
dřeva. Důležitým revitalizačním prvkem byla 
také podpora samovolné renaturace původ-
ního koryta, při které byly boční eroze koryta 
a zpomalení průtoků podpořeny umístěním 
mrtvého dřeva z kmenů stromů.

Revitalizace delty v Domkovské zátoce byla 
koncipována rozvětvením původního, upra-
vovaného koryta do čtyř bočních větví, které 
vytvořily tři ostrovy. Nivelety dna jednotli-
vých ramen „delty“ byly navrženy v různých 
hloubkách tak, aby docházelo k periodickému 
obnažení dna a tím k vytvoření diferencova-

ných stanovišť v závislosti na klesání vodní 
hladiny v nádrži. Materiál vytěžený z nových 
koryt byl využit k prodloužení ostrovů smě-
rem do zátoky. Vzdouvací objekt v podobě 
brodu a mostku se zahrazeným propustkem 
byl rekonstruován a navýšen.

V období 2002–2012 bylo území zátoky 
vyhlášeno jako přechodně chráněná plocha 
Rozkoš, nyní je území vymezeno jako regis-
trovaný krajinný prvek „Rozkoš – východní 
zátoky“. Právě z důvodu výskytu mnoha dru-
hů vodních a mokřadních ptáků bylo vyústění 
Rozkošského potoka do Domkovské zátoky 
koncipováno anastomózně za vzniku tří os-
trovů, které nyní zvyšují pestrost vhodných 
biotopů pro ornitofaunu.

Aluviální tůně brzy po jejich vytvoření 
osídlila vodní a mokřadní makrofytní vege-
tace, např. hvězdoše (Callitriche spp.), žabník 
jitrocelový (Alisma plantago-aquatica), máta 
vodní (Mentha aquatica), přeslička poříční 
(Equisetum fluviatile), rdesno obojživelné 
(Persicaria amphibia), rozrazil drchničkovitý 
(Veronica anagallis-aquatica), pryskyřník 
lítý (Ranunculus sceleratus) a rdest kade-
řavý (Potamogeton crispus). Renaturované 
koryto i nové tůně záhy po realizaci osídlili 
obojživelníci, např. ropucha obecná (Bufo 
bufo), vodní měkkýši i zástupci entomofau-
ny. Detailnější výsledky budou známy po 
zpracování následného přírodovědeckého 
průzkumu lokality.

Revitalizací, která byla dokončena v březnu 
roku 2021, vzniklo nové přírodě blízké koryto 
Rozkošského potoka, nové vodní a mokřadní 
biotopy, jednotlivé prvky podpořily biodiver-
zitu rostlin, živočichů a hub, došlo k posílení 
akumulace vody a podpoření přirozené re-
tenční schopnosti krajiny. 

Projekční práce zajistila firma ŠINDLAR, 
s. r. o., stavební práce provedl zhotovitel P O P 
R spol. s r. o. Projekt o celkových nákladech 
3,7 mil. Kč byl financován z Operačního pro-
gramu Životní prostředí 2014–2020.

RNDr. Michal Vávra
Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8 
500 03 Hradec Králové

vavram@pla.cz

Hydrická rekultivace jam po těžbě hnědého uhlí 
v Podkrušnohoří

Jan Svejkovský

Rozvoj průmyslu, hlavně v minulém století, 
významně přetvořil tvář krajiny v severo-
západních Čechách, kdy zde vznikly a byly 
provozovány hnědouhelné lomy. Ty se staly 
součástí industriálního rozvoje, zaměstnaly 
tisíce lidí, a i v současnosti tvoří značnou 
sílu naší ekonomiky. Vše ale jednou skončí, 
hnědouhelné lomy nejsou výjimkou. Bude tak 

nutná jejich rekultivace a příprava krajiny pro 
budoucí přirozenější využití.

Nejlevnější a nejefektivnější způsob rekul-
tivace byl v několika případech již zvolen 
a nadále se navrhuje formou – zatápění zbyt-
kových jam vodou s doplněním klasických 
technických rekultivací nad hladinou. Každé 
zatopení se musí připravit nejen z pohledu 

stability břehů budoucího jezera, způsobu 
a rychlosti napouštění, ale i způsobu provozo-
vání. Na tyto jednotlivé kroky se musí myslet 
i ve vztahu k probíhajícím změnám klimatu. 
V současné době se sledují časové horizonty 
let 2050 a 2100. Na pořizování podkladů pro 
rozhodnutí Vlády ČR se podílejí Ministerstvo 
zemědělství a Ministerstvo průmyslu a ob-
chodu. Zpracování studií a koncepcí mají na 
starosti státní podnik Povodí Ohře, akciová 
společnost Severočeské doly a státní podnik 
Diamo, odštěpný závod Palivový kombinát 
Ústí v Chlumci. Státní podnik Povodí Ohře 
aktuálně zajistil zpracování tří studií, a to:

„Vodohospodářské řešení lokalit zbytkových 
jam ČSA a Vršany ve vazbě na ostatní zbytko-

Část určená k renaturaci Luční tůň
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Obr. 1. Schéma vodohospodářského řešení zatápění jam Obr. 2. Obrys budoucího jezera Libouš a propojení s VD Nechranice

Obr. 3. Situace navrhovaného propojení Li-
bouše s VD Nechranice otevřeným kanálem

vé jámy“, zpracovatel ČVUT v Praze, Fakulta 
stavební, listopad 2021; 

efektivní jak k zásobní, tak i retenční funkci 
stávající nádrže na řece Ohři. Zároveň takto 
velký vodohospodářský projekt s tak význam-
ným efektem není zřejmě jinde v celé České 
republice realizovatelný.

Studie ovlivnění vodního toku Bílina nava-
zuje na vodohospodářské řešení lokalit a řeší 
dopady na minimální zůstatkové průtoky a na 
kvalitu vody tohoto toku. Současně s tím hod-
notí i vodohospodářské využití zbytkové jámy 
dolu Bílina s retenčním i zásobním objemem.

Problematika zatápění jam je velice zajíma-
vá, ale také složitá na pochopení a v koneč-
ném důsledku i na výsledné rozhodovací pro-
cesy. Proto na podkladě těchto studií navazuje 
multikriteriální posouzení celé problematiky 
zatápění jam nejen s využitím vodohospo-
dářských funkcí, ale i funkcí energetických 
a jiných. Tuto navazující studii zajišťuje rezort 
Ministerstva průmyslu a obchodu.

Informace, které zde přinášíme, jsou pou-
hou návnadou a extrémně stručným přiblí-
žením pro připravované články, které budou 
letos otištěny v časopisu Vodní hospodářství.

Ing. Jan Svejkovský
technický ředitel

Povodí Ohře, státní podnik
jsvejkovsky@poh.cz

„Propojení zbytkové jámy Libouš s VD 
Nechranice“, zpracovatel Vodní díla-TBD, 
leden 2022; 

„Studie ovlivnění vodního toku Bílina 
odběrem pro napouštění a provoz zbytko-
vých jam, likvidace odpadních vod v celém 
povodí Bíliny, jakost vody v budoucích 
jezerech včetně zohlednění zdroje vody pro 
napouštění a provoz s důrazem na odvedení 
odpadních vod mimo povodí budoucích jezer, 
opatření ke zlepšení jakosti vody“, zpracovatel 
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Ma-
saryka, v.v.i., leden 2022.

Vodohospodářské řešení lokalit má za úkol 
zjistit variantní možnosti využití vody jednak 
pro zatápění jam a jednak pro jejich provozo-
vání tak, aby se minimalizovala energetická 
náročnost a zajistila se realizovatelnost celého 
projektu. Řeší různé kombinace vstupů vody 
do systému, který je znázorněn na obr. 1, a re-
distribuci průtoků v jednotlivých lokalitách.

Propojení zbytkové jámy Libouš s vodním 
dílem Nechranice (obr. 2 a 3) je logickým vo-
dohospodářským krokem, který by ze součas-
ných hodnot zásobního a retenčního objemu 
VD Nechranice zajistil další navýšení těchto 
objemů o cca 75 %. Přes náročnost propojení, 
které je ve studii doporučováno otevřeným 
kanálem délky přes 3 km, je toto spojení velmi 

XX. seminář z ekologie mokřadů a hydrobotaniky 
na paměť S. Hejného a D. Dykyjové

Jan Květ

V roce 2001, po úmrtí emeritního prvního 
ředitele Botanického ústavu Akademie věd 
a protagonisty výzkumu vodních a bažinných 
makrofyt Slavomila Hejného (1924–2001), 
vznikla spontánně skupina zájemců, kteří se 
rozhodli od roku 2002 pořádat na jeho paměť 
každoročně semináře z ekologie mokřadů 
a hydrobotaniky. Tato aktivita se ve svých 
prvních letech soustředila kolem tehdejšího 

hydrobotanického oddělení Botanického ústa-
vu AVČR v Třeboni a dnešní katedry biologic-
kých disciplín Zemědělské fakulty Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích. Později 
se přidávaly další instituce: katedra biologie 
ekosystémů Přírodovědecké fakulty JU, ENKI, 
o.p.s. Třeboň, třeboňské pracoviště Ústavu 
výzkumu globální změny (CzechGlobe) AV ČR 
zabývající se mokřady, český Ramsarský výbor 

při Ministerstvu životního prostředí a Česká 
limnologická společnost. Současně se rozši-
řovala tematika seminářů o biologii řas a sinic 
i ostatních typů organismů a jejich úlohu ve 
vodách a mokřadech, a o management, ochra-
nu a obnovu mokřadů. Mokřady nyní chápeme 
velice široce ve smyslu „ramsarské“ definice, 
která zahrnuje všechny typy podmáčených 
a mělce zaplavených biotopů, včetně pobřež-
ních oblastí přirozených i umělých stojatých 
a tekoucích vod.

Semináře se konaly každoročně (kromě r. 
2017). Po úmrtí Dagmar Dykyjové (1914–2011), 
která se nesmazatelně zasloužila o uplatňování 
ekosystémového přístupu k výzkumu mokřadů 
u nás i v mezinárodním měřítku (především 
v Mezinárodním biologickém programu (IBP) 
1965–74), se semináře konají také na její paměť. 
V posledních letech se ustálilo, že semináře 
střídavě pořádají ENKI o.p.s. v Třeboni a Země-
dělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích. 

mailto:jsvejkovsky@poh.cz
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Modernizace správy vodních zdrojů ve Vietnamu

Michal Schwarz

Vodohospodáře se zájmem o východní Asii 
bude jistě zajímat loňský titul z nakladatelství 
Springer: Innovations in Land, Water and Ener-
gy for Vietnam’s Sustainable Development [1]. 

Kniha pokrývá plánované inovace vietnamské 
ekonomiky spojené s městskými sítěmi, ener-
getikou a vodními zdroji. Podpora ekologie 
a udržitelných řešení je ve Vietnamu skutečně 

potřeba. Země stále trpí důsledky nevyváže-
ného vývoje a válek ve 20. století. S ohledem 
na vodní zdroje je země vystavena tajfunům 
a záplavám, které by měly být s pokračováním 
klimatické změny intenzívnější. Část území 
Hanoje je také pod úrovní hladiny Rudé řeky. 
Mnoho vietnamských sídel poblíž řek potře-
buje vylepšit systémy proti záplavám včetně 
včasného varování, protože poroste dešťový 
spad. Problémem je i postupující eroze po-
břeží, za kterou mohou monzunem a tajfuny 
rozbouřené vlny i růst mořské hladiny. 

My se zde zaměříme jen na inovace správy 
vodních zdrojů. Těch se týkají čtyři kapitoly 
italských a smíšených vietnamsko-italských 

Letošní seminář se konal v Českých Budě-
jovicích na půdě Zemědělské fakulty. Začal 
přesně na Světový den mokřadů (2. 2. 2022), 
v den 51. výročí vzniku Ramsarské úmluvy na 
ochranu mokřadů mezinárodního významu). 
Jeho program byl po úvodní části věnované mj. 
novinkám v uskutečňování Ramsarské úmluvy 
(L. Vlasáková, MŽP) rozdělen do čtyř tematic-
kých bloků a konečného krátkého zhodnocení 
semináře (H. Čížková, ZF JU). Letošní čtyři 
tematické bloky měly tyto názvy:
1. Ekologie mokřadních organismů, části I. a II. 

– osm přednášek;
2. Revitalizace mokřadů – pět přednášek;
3. Rybníky – čtyři přednášky;
4. Sedimenty a mokřadní půdy – pět předná-

šek.
Tematické bloky tradičně nejsou stanoveny 

předem, ale ustanoví je organizátoři semináře 
podle názvů a témat přihlášených přednášek.

Na semináři přednášeli, jak je to zvykem od 
počátku, výzkumní a odborní pracovníci nebo 
studenti všech generací a různých institucí. 
Semináře tak plní svoji úlohu katalyzátorů 
komunikace mezi vědci, výzkumníky a prak-
tiky v ochraně přírody, vodním hospodářství, 
rybářství, zemědělství, lesnictví a dalších obo-
rech. Specifickým rysem letošního semináře 
bylo značné zastoupení přednášek věnovaných 
praktickému uplatnění poznatků o mokřa-
dech a mělkých vodách, a také vztahům mezi 
populacemi a společenstvy různých ekologic-
kých skupin organismů obývajících mokřady 
a mělké vody. (Zkratky označující příslušnost 
přednášejících k různým organizacím jsou 
vysvětleny na konci tohoto článku.)

V prvním bloku k nim patřila přednáška 
o ochraně a revitalizaci lokalit ohroženého 
druhu bublinatky menší (Utricularia minor) 
(L. Adamec a A. Kučerová, oba BÚT), invazi 
řasy z rodu Vaucheria v arktických mokřadech 
na Svalbardu (J. Elster, BÚT a PřF JU), dvě 

přednášky o stanovištních nárocích populací 
vodních ptáků (D. Gajdošová a spol.; P. Musil 
a spol., všichni ČZU), databázi významných 
zimovišť vodních ptáků v ČR (Z. Musilová, 
ČZU), stavu zooplanktonu v rybnících hustě 
osídlených ptáky (I. Přikryl a M. Kosík, oba 
ENKI). Popsán byl též vznik nových mokřadů 
v poklesu půdy po důlní těžbě (M. Kosík, ENKI).

Ve druhém bloku bylo uvedeno několik 
příkladů revitalizace rybníků (K. Buriánová 
AOPK ČB; M. Musil a spol., ENKI), aluviálních 
vod a mokřadů v povodí Labe (M. Vávra, PLA), 
a opatřeních pro záchranu ohrožené perlorodky 
říční (Margaritifera margaritifera) (E. Zelenko-
vá, NPŠ).

Třetí. blok byl především věnován vztahům 
mezi rybničním hospodářstvím, ekologii 
a ochranou různých živých složek rybničních 
ekosystémů. Vysvětleny např. byly jednak 
struktura a dynamika rybničních společenstev 
zoo- a fytoplanktonu (J. Vrba a spolupracov-
níci, PřF JU; A. Ivanova a O. Strunecký, oba 
FROV JU), jednak vliv invazní ryby střevličky 
východní (Pseudorasbora parva) na stav ryb-
ničního ekosystému (I. Kajgrová, FROV JU). Po-
slední přednáška zhodnotila efektivitu ochrany 
přírody v rybničních rezervacích (V. Kolář, PřF 
JU a HBÚ BC).

Ve čtvrtém bloku se část přednášek rovněž 
zabývala rybníky, a to fungováním rybničních 
sedimentů a půd jako zdroje metanových 
emisí (P. Znachor, HBÚ BC) a fosforečného 
zatížení odtékající rybniční vody na kvalitu 
vody v jejích recipientech (F. Čejka a spol., 
Sweco Hydroprojekt a.s.), a také bilanci se-
dimentů rybníku Rožmberk (J. Duras a spol., 
PVL) a zatížení rybničních sedimentů a vody 
olovem z broků (M. Baxa a spol., ENKI). Jedna 
z přednášek pojednávala o vlivu obsahu vody 
na vlastnosti rašeliny v rašeliništích do rozdílné 
míry odvodněním degradovaných i posléze 
revitalizovaných (Z. Urbanová a T. Picek, oba 

PřFJU). Do čtvrtého tematického bloku by spíše 
též patřila přednáška o půdním mikrobiálním 
společenstvu v experimentálně napodobených 
mokřadech („mezokosmech“) s rozdílným 
obsahem organické hmoty v půdě (K. R. Ed-
wards, PřF JU), přednesená z časových důvodů 
v prvním bloku.

Kvůli ochraně před nákazou covidem-19 si 
mohli účastníci vybrat mezi osobní a virtuální 
(on-line) účastí na semináři. Celkový počet 
asi 50 až 60 účastníků semináře se zhruba 
rovnoměrně rozdělil mezi obě tyto skupiny 
a odpovídal průměrnému počtu 50 až 70 účast-
níků na jednotlivých předešlých seminářích, 
kromě asi poloviční účasti v r. 2021, kdy bylo 
možno účastnit se výhradně virtuálně. Vysoké 
ocenění si zaslouží perfektní příprava letošního 
semináře prof. Hanou Čížkovou a jejími spolu-
pracovníky a spolupracovnicemi ze ZF JU v Č. 
Budějovicích.

Doba konání seminářů se v průběhu 20 let 
jejich existence ustálila na měsíci únoru, na 
jehož počátku (2. 2.) si každoročně připomíná-
me vznik Ramsarské úmluvy. Je to také doba 
volných univerzitních poslucháren ve zkouško-
vém období mezi zimním a letním semestrem. 
Zřejmě tomu tak bude i v budoucnosti. Přejme 
těmto seminářům, jako zdařilému výsledku 
spontánní iniciativy „zdola“, zdar a udržení 
jejich žádoucí odbornosti i rozmanitosti pohle-
dů na mokřady a mělké vody a jejich ekologii, 
ochranu a jejich udržitelné využívání („moud-
ré“ ve smyslu Ramsarské úmluvy).

Vysvětlení použitých zkratek: AOPK ČB – 
Agentura ochrany přírody, České Budějovice; 
BÚT – Botanický ústav Akademie věd České 
republiky, Třeboň; ČZU – Česká zemědělská 
univerzita, Praha; ENKI – ENKI, obecně 
prospěšná společnost, Třeboň; FROV JU – 
Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích; HBÚ 
BC – Hydrobiologický ústav Biologického 
centra AVČR v Českých Budějovicích; IBP 
– International Biological Programme (Mezi-
národní biologický program); NPŠ – Správa 
Národního parku a chráněné krajinné oblasti 
Šumava Vimperk; PLA – Povodí Labe, státní 
podnik, Hradec Králové; PVL – Povodí Vltavy, 
státní podnik, Praha a jeho závod Berounka, 
Plzeň; PřF JU – Přírodovědecká fakulta Jiho-
české univerzity v Českých Budějovicích; ZF 
JU – Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích.

Použitá fotografie: Hana Čížková

Jan Květ
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týmů. První dvě reprezentativní kapitoly 
se zabývají zlepšením správy Rudé řeky 
s aglomeracemi Hanoje a Haiphongu a řeky 
Ca s větším městem Vinh. Povodí obou řek 
tvoří civilizační centrum severovietnamské 
kultury. První kapitoly na sebe navazují a jsou 
výstupem dvou návazných projektů. Jejich 
cílem byla optimalizace meteorologických 
předpovědí, předpovědí povodní a lepšího 
usměrnění záplavové vody. Společný název 
A Hydrometeorological Flood Forecasting Cha-
in for the Red and Ca rivers (China, Laos and 
Vietnam) má dle kapitol podtituly Investigated 
Areas and Model Setup (s. 3–14), a Applicati-
ons and Results (s. 15–26).

Povodí Rudé řeky má včetně čínské části 
rozlohu 169 000 km2 a ve Vietnamu má Rudá 
řeka hlavní přítoky Lo, Thao a Da. Roční 
srážkové úhrny zde mají rozmezí 1600 až 
2800 mm. Pod soutokem všech tří přítoků 
je průměrný roční průtok vody v Rudé řece 
3 500 m3/s, maximální průměrný průtok při 
záplavách za léta 1960–2004 je 16 450 m3/s. 
Při nejkatastrofálnější povodni z roku 1971 
byl průtok 34 300 m3/s. Na Rudé řece jsou 
aktuálně zhotovena čtyři přehradní díla: 
přehrada Thac Ba s kapacitou 2,49 mili-
ard m3 byla postavená na řece Lo roku 1971. 
Nejznámější a největší dílo Hoa Binh na řece 
Da má kapacitu 9,6 miliard m3 a je z roku 
1989. Nejnovější Tuyen Quang z roku 2005 
je na řece Lo a má kapacitu 2,245 miliard m3. 
Data v poslední kapitole (s. 200) přináší jiné 
údaje ke 4 přehradám: (kapacita v miliardách 
m3 /produkce elektřiny v MW): Son La = 
10,23 / 2400, Hoa Binh = 7,68 / 1920, Tuyen 
Quang 3,24 / 342, Thac Ba 2,08 / 120. Další 
díla jsou stejně jako v Laosu ve výstavbě. Je-
jich cílem má být ochrana sídel na Rudé řece 
a zadržování vody, aby v Hanoji nepřesáhla 
povodňovou úroveň. Přímý ekonomický efekt 
je ve vodních elektrárnách a lepší distribuci 
vody k zavlažování. 

Jižněji situovanou laosko-vietnamskou 
středovýchodní část Indočínského poloostrova 
odvodňuje řeka Ca. Také ona má většinu po-
vodí (29 850 km2) na území Vietnamu. Úhrn 
srážek je o něco nižší než v povodí Rudé řeky 
(1100 až 2400 mm), v posledních dekádách 
však měly záplavy ničivější důsledky a mnoho 
obětí na životech. Pět přehrad na jednotlivých 
přítocích řeky Ca má stejné ochranné funkce 
jako na Rudé řece a tamní hydroelektrárny 
dodávají přes 485 MW energie. Přehrady 
byly dosud spravovány individuálně a jejich 
propojení do jednoho systému bude mít vý-
znamný přínos. Vědecké týmy na obě řeky 
aplikovaly meteorologické modely BOLAM 
a MOLOCH a pro vietnamské podmínky Rudé 
řeky (vietnamsky Song Hong) vyvinutý hyd-
rologický model DIMOSHONG (DIstributed 
hydrological Model for the Song HONG).

V druhé kapitole je tento systém využit 
k simulacím předpovědí pro jednotlivé přítoky 
i povodí jako celek na základě 31 dešťů v prů-
běhu projektů včetně záplav ze září 2011. 
Simulace sice místy poskytovaly naddimenzo-
vané hodnoty. Systém by však měl být schop-
ný řešit současnou nerovnováhu propojením 
a softwarovou automatizací správy vodních 
děl. Výhodou je relativně dobrá schopnost 
předpovědi dešťů s třídenním předstihem. 
Podle skutečných dešťů se pak dají stále ještě 
s předstihem předpovídat záplavy a regulovat 
vodní díla na obou řekách. Cílem je snížit 

dopady škod a včas varovat města na tocích. 
Rezervoáry v budoucnu čeká zvýšená zátěž 
záplavami, které poškozují i biodiverzitu 
příbřežního ekosystému mořské zátoky Ha 
Long, kde je podle analýzy sedimentů a vzor-
ků z hluboké vody po záplavách vždy vyšší 
smrtnost mikroorganizmů. Vysoká biologická 
diverzita ostrovů Cat Ba se 4 622 známými 
druhy mořské i suchozemské fauny a flóry 
s mnoha zástupci v červené knize ukazuje, že 
je co chránit. Zátoku však více poškozují lidé 
[2], nehody lodí [3] a dopady klimatických 
změn [4]. Ty ohrožují i zemědělce a mnohem 
více pobřežní ekonomiku vzhledem k postu-
pující erozi břehů [5], růstu hladiny moře [6] 
a větší síle vln při tajfunech. Tyto přírodní 
hrozby jsou největším rizikem [7], které vede 
k nucenému vysídlování, škodám na majetku 
a veřejné infrastruktuře. 

Dvě další kapitoly se zabývají městskými 
vodními zdroji a odpadními vodami. V kapi-
tole The Bioenergy-Fertilizer Nexus: A Chal-
lenge Achievable from Municipal Wastewater 
(s. 143–166) se italští autoři věnují zlepšení 
managementu městských bioenergetických 
zdrojů z odpadních vod. Jejich využití povede 
ke snížení znečištění a pomůže řešit nedosta-
tek vody při rychlém sociálním rozvoji a sou-
časných klimatických změnách [8]. Autoři 
nejprve důkladně analyzují míru znečištění 
a správu odpadních vod v Evropě. Vietnamská 
města tvoří podobnou síť jako v hustě zalid-
něných evropských zemích. Vietnam však má 
málo propracovanou správu odpadních vod. 
Neznamená to, že by je nevyužíval. Nyní se 
téměř všude v jihovýchodní Asii mimo nej-
větší města odpadní voda svádí do rybníčků, 
kde dál slouží k chovu ryb, kachen a zalévání 
zeleniny [9]. Vietnamská města se mohou 
inspirovat evropskými technologiemi zpra-
cování a využitím tuhých filtrátů v cirkulární 
ekonomice. V Evropě je výhodná produkce 
bioplynů a hnojiv v udržitelném zemědělství. 
Filtráty se zpracovávají chemicky i biologicky 
s využitím červů Eisenia fetida a následně 
dalšími aerobními a anaerobními postupy. 
Výsledné produkty se využívají v zemědělství, 
v kompostování, jako paliva v teplárenství. 
Zbytek se i v ČR stále ukládá jako nebezpeč-
ný odpad. Ve Vietnamu se zatím bez využití 
ukládá největší podíl filtrátu. To přináší ekolo-
gická rizika i vyšší náklady. Naopak cirkulární 
zpracování jako v Evropě může tyto zdroje 
vytěžit. Ve Vietnamu to dosud nešlo, protože 
nebyly k dispozici zpracovatelské jednotky (s. 
154). Autoři přibližují, jaké chemické prvky 
a organické látky jsou nejčastěji ve filtrátech 
a jak je lze využít dle legislativy udržitelného 
zemědělství. Studii uzavírá seznam kroků 
pro další spolupráci v přenosu evropských 
technologií do Vietnamu. 

Italští autoři napsali i čtvrtou kapitolu 
Water Resources Planning and Manage-
ment in a Changing Climate and Society (s. 
197–215). Zde jsou tématem dodávky pitné 
vody a správa odpadních vod v Hanoji. 
Analýza zranitelnosti očekává zhoršování 
funkčnosti a stability dodávek. Současné 
vodovody a kanalizace budou hůř čelit zápla-
vám a enormnímu nárůstu spotřeby vody. Do 
větších aglomerací se ročně stěhuje přes 150 
tisíc lidí – jen do okolí Ho Či Minova města 
přes 80 tisíc. To souvisí s rychlým vývojem 
vietnamské společnosti, která si zvyšuje ži-
votní úroveň až nyní po odeznění konfliktů. 

Přitom už před deseti lety v okolí Hanoje a Ho 
Či Minova města poklesl stav hladiny spodní 
vody o 30 metrů. Nynější vodovodní systém 
v Hanoji zásobí ve dvanácti distriktech celkem 
3,7 milionu lidí a očekáváný nárůst distribuce 
vody je ze stavu 1,2 až 1,5 milionů m3 denně 
v roce 2020 na 1,9 až 2,3 milionů m3 denně 
v roce 2030 a konečně 2,6 až 3,1 milionů m3 
denně v roce 2050 [9, 10]. 

Ve městě je voda kvalitnější, ale i tak ji 
místní obyvatelé nepijí bez převaření. Horší 
je situace na venkově, kde desítky milionů 
lidí neměly před deseti lety k dispozici vodu, 
která by splňovala standardy ministerstva 
zdravotnictví [12, 13]. Není se proto co divit, 
že flexibilní velká města diverzifikují správu 
a i přes zachování kontroly nechávají část pro-
vozu základní infrastruktury na subdodavate-
lích ze zahraničí. Ti dokáží plnit vietnamské 
zadání a díky dobré praxi zajištují dodávky 
efektivněji. Jedním z příkladů je největší Ho Či 
Minovo město, kde nyní polovinu veškerých 
dodávek pitné vody zajišťuje filipínská Manila 
Water přes svou odnož Manila Water Asia Pa-
cific. Ta má další úspěšné investiční projekty 
v Indonésii, Myanmaru a v Thajsku [14]. 

Každopádně pokles stavu spodní vody i oče-
kávaný nárůst spotřeby poukazují na nutnost 
efektivnější správy a inovací. Internacionali-
zace je správná cesta, kterou se vydává nejen 
vietnamská ekonomika, ale i věda ve Vietnamu. 
V souvislosti s ekonomickým propadem při 
pandemii koronaviru budou infrastrukturní 
i akademické výzkumné projekty potřebovat 
externí financování a lze očekávat, že zahranič-
ní spolupráce Vietnamu se zintenzivní.

Poděkování: Článek vznikl v rámci projektu 
OP VVV „Interní grantová agentura Masary-
kovy univerzity“, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/
19_073/0016943, v podprojektu Water and 
Energy in Public Economics: Case Studies 
and Good Governance in Central and Sou-
theast Asian Countries in Transition.
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Vzpomínka na profesora Kunštátského

Jaroslav Hlaváč

Letos 2. ledna uplynulo již 
40 let od odchodu prof. Ing. 
Jiřího Kunštátského, DrSc., 
což je příležitost připomenout 
si tuto významnou osobnost 
našeho vodního hospodářství. 
Časový odstup sice vedl k tomu, 
že řady jeho pamětníků již pro-
řídly a většina z nich je již buď 
v závěru své aktivní činnosti, 
nebo už zcela mimo ni. To však 
nijak nesnižuje význam tohoto 
vynikajícího odborníka, peda-
goga i člověka. 

Jiří Kunštátský pocházel z Olešnice, kde 
se narodil 17. 1. 1908, tato krajina pravdě-
podobně mohla působit na jeho povahové 
založení ve smyslu cílevědomosti, houžev-
natosti a důslednosti, což jsou atributy pro 
rodáky z kopcovité a nepříliš bohaté krajiny 
příznačné. Další vliv na utváření jeho osob-
nosti můžeme tušit v učitelském prostředí 
jeho původní rodiny, což pokračovalo i po 
přestěhování do Šlapanic u Brna, kde jeho 
otec působil jako pedagog. Jiří Kunštátský pak 
po absolvování reálky studoval na České vyso-
ké škole technické v Brně, obor inženýrského 
stavitelství – směr vodohospodářský, který 
ukončil v roce 1932.

Následovala několikaletá praxe u Zemského 
úřadu v Brně, kde se věnoval hlavně přípravě 
a realizaci jezů, úprav toků a melioračních 
staveb, a to zejména v okolí Uherského Hra-
diště. Znal dokonale poměry na řece Moravě 
a v jejím dolním povodí, v souladu se svou 
přemýšlivou a badatelskou povahou už tehdy 
shromažďoval, třídil a zobecňoval odborné 
poznatky v terénu získané a započal záhy 
s jejich postupným publikováním. Docela 
však porozuměl i lidem kolem těchto staveb 
pracujících a svou odbornou erudicí si brzy 
získal jejich respekt a důvěru. Stal se také 
znalcem dobrého vína.

Jeho odborné renomé stálo za tím, že v roce 
1945 byl povolán k řízení příprav velkých 
vodohospodářských akcí, např. jihomorav-

ských závlahových systémů 
a vodních nádrží Koryčany, 
Mostiště a Znojmo. Tam se 
osvědčil a přesvědčil odbor-
nou úrovní natolik, že od roku 
1955 působil jako docent na 
Vysoké škole stavitelství v Brně, 
pozdějším VUT, kde získal vě-
deckou hodnost doktora tech-
nických věd a byl v roce 1957 
jmenován profesorem pro obor 
hydrauliky a vodních staveb. 
Jeho doménou byly takové teo-

retické oblasti, které tehdejší praxe vyžadovala 
a nebyly do té doby použitelně a jednoduše 
zvládnuty. Jako příklad jmenujme hydraulické 
řešení bočního přelivu, hydraulika propustků, 
mostů a přelivů přes širokou korunu, pro 
něž zpracoval metodiky, vzorce i prakticky 
použitelné tabulky. To vše se dělo v době, 
kdy o výpočetní technice nebylo v podstatě 
potuchy, v padesátých létech minulého století, 
kdy praktické výpočty se prováděly převážně 
na logaritmickém pravítku nebo na mecha-
nické kalkulačce. Proto se uchyloval často 
k výpočtovým metodám postupného přibli-
žování, na němž byla založena i jeho metoda 
výpočtu hltnosti dešťových vpustí. Vždycky 
měl na mysli použitelnost svých postupů 
v inženýrské praxi, s níž byl po léta pevně 
spojen. Zvláště oblíbené byly a dodneška 
jsou oceňovány jeho vysokoškolské učebnice 
a příručky, které dodnes slouží jak studentům, 
tak i odborníkům z praxe.

Zvláštní pozornosti si zaslouží jeho vztah 
ke studentům. Přes značný věkový odstup 
jim velmi dobře rozuměl, snad se na tom po-
dílely jeho učitelské geny, v každém případě 
jeho výklady i texty byly naprosto srozumi-
telné. V době, kdy byl proděkanem fakulty 
pro pedagogickou činnost, chodili za ním 
studenti se žádostmi o prodloužení termínu 
odevzdání ročníkových projektů (které tehdy 
byly obsáhlé a náročné). Říkával jim: „Do-
neste mi ukázat ten projekt hotový a já vám 
pak termín dodatečně prodloužím.“ Inu, znal 

lidi a studenty zvláště. Měl i svérázný smysl 
pro humor, pamětníci mohou dosvědčit, že 
když při zkouškách zjistil neznalost, poslal 
studenta na chodbu, ať se to doučí a pak zno-
vu přijde. Pokud takoví provinilci byli aspoň 
dva (což bylo obvyklé), po jejich příchodu 
jim otázky prohodil a často šli na chodbu 
znovu. Každá jeho zkouška začínala výpo-
čtem příkladů, zpravidla složitějších potrubí, 
což pak kontrolovali asistenti a pan profesor 
k tomu dával otázky, aby ověřil, zda student 
výpočtům rozumí. Stalo se také, že student 
správným postupem vypočetl příklad, ale 
na posledním řádku udělal početní chybu. 
Pan profesor samozřejmě na první pohled 
poznal, že takový výsledek není možný, ob-
jevil chybu a s pobavením zvolal: „Skaličko 
(to byl jeho asistent, pozdější docent), pojď se 
podívat, jaká blbost mu vyšla, to je legrace“. 
Pak se obrátil ke studentovi: „Postup máte 
správný, ale v praxi by to nešlo, ten výsledek, 
to by byl průšvih. Asi vás budu muset vyho-
dit. Ale jinak jste všechno věděl, dám vám 
doplňující otázku.“ Tak následovalo několik 
dalších doplňujících otázek, než studenta 
s vykonanou zkouškou propustil. Student 
tak dostal praktické poučení, jak důležitá je 
správnost každého detailu. Po dvou semest-
rech přednášek hydrauliky v dalším semestru 
zúžené studijní skupině řekl: „Už toho znáte 
dost, teď budete přednášet vy“, a rozdal jim 
témata. V dalších hodinách příslušný student 
začal s pečlivě připraveným výkladem, ale 
pan profesor ho zpravidla po několika větách 
zarazil a výklad dokončil sám. 

Zastával myšlenku, že inženýr by měl vo-
dohospodářské dílo pokud možno navrhnout, 
vyprojektovat, realizovat a nakonec i provozo-
vat. Málokdy se to takto podaří, ale pokud ano, 
je to velmi produktivní, motivující a efektivní, 
vyplývá z toho, že dílo neprojektujeme proto, 
abychom je postavili, ale hlavně proto, aby 
řadu desetiletí úspěšně sloužilo. 

Prof. Kunštátský věnoval téměř 20 let výcho-
vě několika generací vodohospodářů na VUT 
v Brně až do konce své kariéry v roce 1972, 
kdy se ze zdravotních důvodů uchýlil do 
ústraní ve Šlapanicích, kde trávil odpočinek 
ve svém domku, tam také přijímal návštěvy 
bývalých kolegů a přátel, jimž při dobrém 
rozmaru, ač prakticky slepý, hrál na klavír. 
Byl pro mnoho z nás uznávanou autoritou, 
učitelem, rádcem i lidským vzorem. 

S použitím vzpomínek Ing. Víta Nezvala, 
webu VUT a s technickou podporou Radima 
Cicvárka

doc. Jaroslav Hlaváč, pamětník
hlavac.jaroslav@volny.cz
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79 km  
revitalizovaných toků

537 projektů  
tůní, mokřadů, rybníků 

1 227 projektů  
pro obnovu přirozené  
funkce krajiny

3 140 km  
nové kanalizace

305 tis. obyvatel  
nově napojených na kanalizaci

285 projektů  
nových ČOV

111 projektů  
intenzifikovaných ČOV 

740 km  
nového vodovodu 

52 projektů  
úpraven vody

1 849 tis. obyvatelům  
se zlepšila dodávka pitné vody

30 tis. obyvatel  
nově napojených na vodovod 

692 415 m3  
uspořené pitné vody

Pokračování Operačního programu Životní 
prostředí (OPŽP) se naplno rozjede v polo-
vině letošního roku. Naváže na velmi úspěš-
né předchozí, v němž ještě některé projek-
ty dobíhají. Do vodovodní infrastruktury, 
kanalizací, čistíren, dešťovky a zadržování 
vody v krajině natekly desítky miliard korun 
a především obce z nich pořídily tisíce kilo-
metrů kanalizace, zlepšily se dodávky pitné 
vody a vznikly stovky tůní, mokřadů a ryb-
níků, které pomáhají zadržet a udržet vodu 
v přírodě.   

A co čeká žadatele v novém programovém 
období? Dotační výzvy budou pokračovat 
v podpoře vodohospodářských projektů. 
Konkrétně se bude znovu jednat o kanaliza-
ce a čistírny odpadních vod, na které půjde 
zhruba 10,4 miliardy korun. Další podporo-
vanou oblastí bude výstavba či dostavba ve-
řejných vodovodů, úpraven a nových zdrojů 
vody, kde se počítá s 3,7 miliardami korun. 
Stranou nezůstane ani nakládání s dešťovou 
vodou v zastavěném území, protipovodňo-
vá opatření a podpora vodních prvků v kra-

jině. Podpora projektů vodní infrastruktury 
je určena především pro obce, jejich svazky 
a společnosti či sdružení ovládaná z více než 
50 % majetku obcemi a městy nebo jinými ve-
řejnoprávními subjekty. 

První výzvy by měly být vyhlášeny v polo-
vině letošního roku, týkat se budou výstaveb 
kanalizací a ČOV a oblasti zásobování pit-
nou vodou. Další výzvy zaměřené na efektiv-
ní nakládání s dešťovou vodou či ochranu 
před povodněmi budou následovat rovněž 
v letošním roce. 

Operační program Životní prostředí 2021+ 
znovu nabídne miliardy na vodní projekty 
Evropské dotace budou znovu pomáhat vodárenské infrastruktuře. 
Operační program Životní prostředí ve svém třetím programovém 
období zaplatí projekty za více než čtrnáct miliard korun.

wwww.opzp.cz

Podpořené projekty z OPŽP 2014–2020
Vodovody, úpravny vody, přivaděče 

140 projektů
dotace 3,5 mld. Kč

Kanalizace, ČOV

411 projektů
dotace 11,5 mld. Kč

Hospodaření s dešťovou vodou  

194 projektů 
dotace 673 mil. Kč

Zeleň a zadržování vody v krajině

1 915 projektů 
dotace 7,3 mld. Kč

Energetické 
úspory

Oběhové  
hospodářství

Obnovitelné  
zdroje energie

Adaptace na  
změnu klimatu

Vodovody  
a kanalizace

Příroda  
a znečištění

Specifické cíle OPŽP 2021–2027

Konkrétní přínosy
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Ohlédnutí za druhým ročníkem 
semináře Kalový den
Dne 2. 12. 2021 se uskutečnil druhý ročník semináře Kalový den 
pořádaný odbornou skupinou Kaly a odpady při CzWA ve spolupráci 
s Ústavem technologie vody a prostředí VŠCHT Praha. Když jsme se 
před více jak dvěma roky rozhodli, že budeme pořádat toto setkání 
odborníků z oblasti kalů a odpadů, předpokládali jsme, že se bude 
konat pravidelně vždy první prosincový čtvrtek. Po prvním úspěšném 
setkání v roce 2019, kdy se semináře zúčastnilo více než 134 účast-
níků, se již druhý ročník potýkal s problémy způsobenými epidemií 
koronaviru. Minulý rok nebylo možné seminář uspořádat vůbec. 
Letos to až do poslední chvíle vypadalo, že se konečně budeme moci 
potkat osobně, ale nakonec zvítězilo rozhodnutí, že seminář proběhne 
online formou. Vedlo nás k tomu přesvědčení, že hygienická opatře-
ní, která bychom museli všichni dodržovat, by určitě nepřispěla ke 
komfortnímu průběhu celé akce a jistě by ovlivnila i počet účastníků 
limitovaných hygienickými pravidly. Přesto počet registrovaných 
účastníků přesáhl jedno sto.

Letošní seminář jsme se rozhodli věnovat památce pana prof. Mi-
chala Dohányose, který nás bohužel na sklonku roku navždy opustil. 
Všichni, kteří jsme ho znali, si ho budeme určitě pamatovat nejen 
jako vynikajícího odborníka, ale i jako bezvadného člověka. Jakožto 
pedagog na VŠCHT Praha, kde působil více než 50 let, zasvěcoval 
studenty do tajů anaerobie a s mnohými následně už jako s kolegy 
spolupracoval na technologických aplikacích anaerobních procesů. 
Všem, kdož ho znali, bude velmi chybět jeho přátelský přístup a lid-
skost a jeho ochota vždy pomoci a poradit. 

Na programu druhého ročníku Kalového dne bylo celkem 11 před-
nášek s tématikou technologií zpracování kalů a odpadu v platném 
legislativním rámci.

Na úvod účastníky přivítali Ing. Dana Pokorná, CSc., za odbornou 
skupinu Kaly a odpady CzWA a prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc., za 
Ústav technologie vody a prostředí VŠCHT Praha. Společně účastní-
ky pozvali na jubilejní 30. ročník konference Kaly a odpady, která se 
tradičně uskuteční v Brně, ve dnech 15. a 16. 6. 2022.

Jako první vystoupila s odbornou přednáškou Ing. Veronika Jarolí-
mová z Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí s přednáškou 
Nakládání s kaly z ČOV. Ve svém vystoupení se věnovala kalům 
a odpadům z pohledu legislativy platné pro tento sektor v EU, případ-
ně Švýcarsku či Norsku. Definovala kaly z ČOV a jejich potenciálně 
rizikové prvky a mikrobiologické zatížení jako požadavky stanovené 
legislativou na kvalitu kalů z ČOV. Zdůraznila, že ročně je v ČR produ-
kováno asi 800 000 t kalů, z čehož 1/3 je aplikována na zemědělskou 
půdu a 2/3 jsou kompostovány nebo slouží na výrobu rekultivačních 
substrátů. Z tohoto pohledu existují v různých zemích EU k nakládání 
s kaly různé přístupy v souladu s platnou legislativou podle podmínek 
příslušné země. Zatímco severské státy ponechávají stávající přístup 
aplikace kalů na zemědělský půdní fond, Německo z pohledu možnos-
ti ukládání kalů na ZPF snižuje velikost ČOV čistících odpadní vody 
z menších měst, které tak mohou činit, na méně než 100 000 EO (od 
r. 2029) a na méně než 50 000 EO (od r. 2032). Zároveň ukládá všem 
stávajícím čistírnám vypracovat koncepci znovuzískávání P u kalů 
obsahujících v jednom kilogramu 20 g P a více. Stejnou cestou se 
ubírá i Rakousko. Naopak úplný zákaz aplikace kalů na zemědělskou 
půdu platí ve Švýcarsku, kde jsou kaly spalovány.

V současné době probíhá revize Směrnice 86/278/EEC z r. 1986 
o ochraně životního prostředí, a zvláště půdy při používání čistíren-
ských kalů v zemědělství, připravuje se nová směrnice o hnojivech, 

dochází k průběžnému vyhodnocování zatížení kalů cizorodými 
látkami a je prováděn výzkum v oblasti pyrolýzy jako technologie na 
zpracování kalů z ČOV. Nová legislativa z oblasti odpadů je uvedena 
v Zákoně č. 541/2020 Sb., o odpadech, jehož součástí je Vyhláška 
č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů 
a Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
Tento zákon upravuje definici kalu a upraveného kalu (§ 67, odst.1), 
přičemž neupravené kaly se zařazují jako ostatní odpad (§ 67, odst. 2), 
musí s nimi být nakládáno s ohledem na zdravotní rizika, jejich 
přeprava musí být ohlašována (1. 1. 2023) a musí být označeny údaji 
o původci a jejich úpravě. Upravené kaly musí splňovat podmínky 
pro předávání kalů pro použití na zemědělskou půdu a tato aplikace 
musí být předem schválena Ústředním kontrolním zkušebním ústa-
vem zemědělským. Zákon č.541/2021 Sb., o odpadech rovněž v § 69 
definuje zákazy, kdy kaly není možno aplikovat na zemědělskou 
půdu. V přípravě je v současnosti operační program Životní prostředí 
(OPŽP 2021–2027) na podporu zařízení na úpravu kalů z ČOV, včetně 
kompostování. Otevírání výzev se předpokládá do 3. čtvrtletí 2022.

Prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc., z Ústavu technologie vody a prostředí 
VŠCHT Praha ve své přednášce Teplotně fázovaná anaerobní sta-
bilizace (TPAD) poukázal na potřebu inovativních řešení anaerobní 
stabilizace kalů vzhledem k rostoucím nárokům na jejich hygienizaci 
a odvodnitelnost, maximální produkci bioplynu a odstraňování no-
vých specifických polutantů. Technologie TPAD kombinuje výhody 
termofilní a mezofilní stabilizace a umožňuje tak efektivně optimali-
zovat podmínky pro předmethanizační a methanizační fázi procesu. 
V předmethanizační fázi termofilní podmínky zvyšují rychlost a účin-
nost hydrolýzy, methanizační fáze pracující za mezofilních podmínek 
optimalizuje podmínky hlavně pro methanizaci, která je vzhledem 
k citlivosti methanogenů na technologické parametry procesu nejcit-
livějším stupněm anaerobního rozkladu organických látek. Na základě 
laboratorních pokusů se předpokládá nižší potřebná doba zdržení ve 
srovnání s termofilním procesem, úspora energie oproti termofilnímu 
procesu, hlubší rozklad substrátu, s čímž souvisí i zvýšení specifické 
produkce bioplynu, dosažení hygienizačního účinku srovnatelného 
s termofilní stabilizací a stabilnější provoz.

Přiblížení se energetické soběstačnosti ČOV a snížení uhlíkové sto-
py procesů na ČOV jsou cíle, které si ve své přednášce Bioflokulace 
na podporu tvorby bioplynu vytýčil Ing. Petr Dolejš, Ph.D., z Ústa-
vu technologie vody a prostředí VŠCHT Praha. Vzhledem k vysoké 
energetické náročnosti aktivačního procesu a mineralizaci organic-
kých látek na CO2, je snaha maximální separace organických látek 
před vstupem do aktivace a jejich energetické využití při anaerobní 
stabilizaci. Pro tyto účely slouží bioflokulace, která je alternativou 
k chemickému srážení. Ta má potenciál snížit nároky na aeraci a spo-
třebu chemikálií na ČOV schopností recyklovat 38–42 % chemické 
energie přítoku OV do podoby methanu bez nutnosti chemického 
předsrážení, přičemž bioflokulační kal vykazuje vysokou anaerobní 
rozložitelnost (73–81 %).

Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., z Veolia Česká republika, a.s., přednesl 
přednášku Biomethan (technologie zpracování bioplynu MemGas) 
a AnitaMox (technologie Anammox v nárostové kultuře). Bioplyn 
je v současné době využit na výrobu tepla a elektrické energie v ko-
generačních jednotkách. Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných 
zdrojích energie, novelizovaný v roce 2021 zákonem č. 382/2021 Sb., 
stanoví, že KGJ uvedené do provozu před rokem 2006 budou mít 
provozní podporu až do roku 2025, provozní podpora mladších KGJ 
je omezena na 15 let. Bez této podpory budou producenti bioplynu 
nuceni hledat jiné způsoby využití svého koncového produktu. Nabízí 
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se jednoznačně biomethan, který je možno vtláčet do distribuční sítě 
zemního plynu nebo využít v dopravě, což ovšem znamená nutnost 
podpory jak investiční, tak provozní a zajištění certifikátu původu 
pro možnost využití zahraničního obchodování s biomethanem, kdy 
se výkupní cena může pohybovat až do 1 900 Kč/MWh v případě, že 
jde o tzv. dosud nepodporovaný obnovitelný zdroj energie. Schvále-
ná vyhláška č. 78/2021 Sb. účinná od 1. 7. 2021 vypouští parametr 
spalného tepla, zpřísňuje podmínky pro koncentraci organicky váza-
ného křemíku v biomethanu (≤ 0,3–1,0 mg/m3) a zvyšuje povolenou 
koncentraci dusíku v biomethanu na ≤ 3 %. Z abiotických technologií 
produkce biomethanu vede membránová separace pomocí selektivní 
membrány s vysokou výtěžností methanu (nad 99 %). Technologie 
MemGasTM je navržena pro ČOV v Praze, Plzni a Českých Budějovi-
cích. Odpadní CO2 je dále možno zpracovat biologickou cestou pomocí 
elektrolytického vodíku. Druhou zmiňovanou technologií je ANITATM 
Mox, která provádí ve dvou krocích aerobní nitritaci a anoxickou 
oxidaci amoniaku prováděnou bakteriemi anammox. Technologie 
spotřebovává při biologickém odstraňování dusíku výrazně méně 
energie i organického substrátu a je vhodná jak pro kalovou vodu, tak 
pro průmyslové a skládkové odpadní vody.

Přednáška prof. Ing. Jany Zábranské, CSc., z Ústavu technologie 
vody a prostředí VŠCHT Praha Perspektivy a možnosti využití a zno-
vuzískávání fosforu z čistírenských kalů vychází ze skutečnosti, že 
komunální odpadní voda má potenciál pokrýt asi 20 % poptávky po 
fosforu. Odstraňování fosforu v anaerobním prostředí je biologická 
akumulace do aktivovaného kalu, kdy je jeho přebytečný podíl zpra-
cováván v anaerobních fermentorech. Za anaerobních podmínek je 
fosfor ve formě fosfátů v rozpuštěné formě uvolňován do kalové vody 
a vracen tak zpět do vodní linky, čímž se zvyšují náklady na čištění 
a dochází ke koloběhu fosforu bez jakéhokoli jeho využití. Ulehčení 
technologii čištění a snížení nebezpečí vzniku provozních problémů 
může přinést kontrolované srážení dusíku a fosforu do struvitu, he-
xahydrátu fosforečnanu hořečnato-amonného. Struvit získaný z ČOV 
představuje způsob opětovného využití fosforu a dusíku a je v souladu 
s principem minimalizace využívání neobnovitelných zdrojů.

Ověřování účinnosti hygienizace technologií úpravy kalů byl ná-
zev přednášky Ing. Ladislavy Matějů ze Státního zdravotního ústavu 
v Praze. Ve svém příspěvku zdůraznila přínosy aplikace kalů na půdu 
na její vlastnosti a na poskytování živin plodinám, stejně tak i důvody, 
proč kaly na zemědělskou půdu nevyužívat. Touto problematikou se 
zabývá nová euronorma ISO/DIS 19698 Sludge recovery, recycling, tre-
atment and disposal – Beneficial use of biosolids – Land application, 
která je v současnosti u nás v připomínkovém řízení. Kaly z ČOV by 
měly podléhat hygienizaci a dekontaminaci, kdy účinnost hygienizace 
znamená, že je dosaženo 99,9999 % redukce původních mikroorga-
nismů. Validace účinnosti mikrobiologické kontaminace probíháhá 
ve třech stupních – ověření technologie probíhající za validovaných 
podmínek stanovených zákonem, stálá kontrola procesu, pravidelná 
kontrola výstupu. Vyhláška č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládá-
ní s odpady ze dne 12. července 2021 uvádí, že na zemědělské půdě 
smí být použity pouze upravené kaly s ohledem na nutriční potřeby 
rostlin a v souladu se schváleným programem použití kalů tak, aby 
použitím kalů nebyla zhoršena kvalita zemědělské půdy a kvalita 
povrchových a podzemních vod. Tato vyhláška stanovuje požadavky 
pro monitoring kalů (§ 63), mezní hodnoty koncentrací vybraných ri-
zikových látek a prvků v upravených kalech a mikrobiologická kritéria 
pro použití upravených kalů na zemědělské půdě (§ 61), požadavky na 
ověření technologie biologického zpracování biologicky rozložitelných 
odpadů z hlediska účinnosti hygienizace (§ 57).

Prof. Ing. Jan Bartáček, Ph.D., z Ústavu technologie vody a pro-
středí VŠCHT Praha přednesl příspěvek Porovnání hygienizačních 
technologií z hlediska odstranění genů antibiotické rezistence z čis-
tírenských kalů v provozním měřítku zaměřený na velmi aktuální 
problém současnosti, kterým je růst rezistence patogenních organismů 
vůči antibiotikům. Byly prezentovány výsledky projektu, v kterém 
jsou porovnávány dosud používané hygienizační technologie z hle-
diska odstranění genů antibiotické rezistence z čistírenských kalů.

Poslední skupina prezentací byla zaměřená na konkrétní moderní 
technologie úpravy a likvidace odpadů a kalů z ČOV.

Václav Kutil z K&K Technology a.s. ve své přednášce Energetické 
využití kalu a biomasy pro ČOV Písek popsal přípravu a realizaci 
nové technologie pro termické zpracování kalů a biomasy. Odvodněný 
kal je dopravován ze stávajících sítopásových lisů do akumulačního 
zásobníku a odtud dále do vstupní části sušícího zařízení. Sušení 
kalu probíhá v horkovzdušné sušárně. Zdrojem tepelné energie pro 

sušení je horkovzdušný kotel, v němž se spaluje usušený kal spolu 
se štěpkou. Ročně zpracuje až 3 900 tun strojně odvodněného kalu 
a vyprodukuje zhruba 360 tun popelovin bohatých na fosfor, draslík, 
dusík a další cenné elementy.

Ing. Miroslav Kos, CSc., z SMP CZ., a.s., ve své přednášce Solární 
sušení – příklad řešení pro Mariánské Lázně seznámil účastníky se-
mináře s technologií sušení kalu pomocí solární energie, která využívá 
projevů globální klimatické změny. Jde o nízkoenergetickou zelenou 
technologii, která současně zabezpečuje požadavky na hygienizaci 
kalů a otevírá možnosti zpracování kalů směrem k znovuzískávání 
fosforu a k energetickému využití kombinací solární energie a energie 
kalů uvolněnou následnými termochemickými procesy při transfor-
maci kalů na zdroj energie. Snížení hmotnosti kalů při termickém 
zpracování redukuje dopravní náklady a platby za jejich zpracování. 
Sušárna v Mariánských Lázních bude první provozní sušárnou u nás, 
realizace jsou dosud pouze v zahraničí. Výhodou této technologie je 
využití energie ze Slunce a tím velmi nízké provozní náklady, ne-
výhodou jsou velké zastavěné plochy. Celkově lze říct, že investiční 
náklady jsou obdobné jako u nízkoteplotních sušáren, ale provozní 
náklady jsou mnohonásobně nižší.

Zástupci firmy HST Hydrosystémy s.r.o. Ing. Jaroslav Fuka a Ing. 
Petr Hellmich, MBA, ve své přednášce Zpracování kalů sušením 
a pyrolýzou na ČOV Trutnov představil typický příklad cirkulární 
ekonomiky, kdy se nejedná o likvidaci kalu, ale o jeho přeměnu spo-
jením nízkoteplotní sušárny Eliquo NT16 a pyrolýzní jednotky PYREC 
P500 KSF (550–700 °C). Spojením odstředivky, nízkoteplotní sušárny 
a pyrolýzní jednotky bylo dosaženo významného snížení hmotnosti 
finálního výstupu kalového hospodářství, karbochar představuje 
pouze 13,7 % původní hmotnosti odvodněného kalu a jeho kvality 
z hlediska předpokladů pro jeho možnou registraci jako pomocné 
půdní látky nebo hnojiva podle Vyhlášky 474/2000 Sb., primární py-
rolýzní plyn je spalován ve spalovací komoře, čímž pokrývá tepelnou 
spotřebu sušárny z 43,8 %.

Ing. Oto Zwettler z Arko Technology, a.s., ve své přednášce Re-
gionální kalové centrum na ČOV Přerov představil řešení kalové 
koncovky na čistírně v Přerově zřízením kalového centra, které bude 
zpracovávat kaly nejen z přerovské čistírny, ale také z ČOV Kojetín, 
Lipník a Hranice. Jedná se o první projekt svého druhu na Moravě. 
Projekt předpokládá spojení dvou dekantačních ostředivek nahrazují-
cích původní kalolisy, a nízkoteplotní sušárny Pro-Dry M 2/4 LT, která 
je při maximálním zatížení schopna zpracovat 6 977 t odvodněného 
kalu za rok na množství usušeného kalu 2 588 t za rok s výstupní 
sušinou 85 %. Výhřevnost suchého, anaerobně stabilizovaného kalu 
se pohybuje od 9 do 12 MJ/kg a je obdobná jako u méně kvalitního 
energetického uhlí, případně dřeva (10–14 MJ/kg). Sušený kal je 
v současnosti odvážen na spalování ve spalovně Cement Hranice.

V závěrečné diskusi se objevila nejen řada zajímavých diskusních 
otázek a příspěvků, ale také přání účastníků, aby se v této tradici 
pořádání Kalového dne pokračovalo i v dalších letech. Takže už nyní 
můžeme říct, že další, již 3.ročník semináře, plánujeme uskutečnit 
24.11.2022 a pevně věříme, že se budeme moci potkat v tradiční formě 
opět v Ballingově sále Národní technické knihovny v Praze-Dejvicích.

Ing. Dana Pokorná, CSc.
prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc.

Ústav technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha
Danka.Pokorna@vscht.cz

Konference 
Kaly a odpady

se bude konat v Brně  
ve dnech 15.–16. června 2022.

Přihlášky příspěvků s názvem 
a abstraktem příspěvku zašlete  
nejpozději do 31. března 2022  

na service@czwa.cz 

mailto:service@czwa.cz
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Akcelerace změn ve vodohospodářské 
infrastruktuře

Ve čtvrtek dne 16. září 2021 se konala konference Voda 4.0 ve prospěch 
infrastruktury – Akcelerace změn. Jednalo se o bienální konferenci 
odborné skupiny CZWA Životnost a obnova vodohospodářské infra-
struktury. Vedoucím OS CZWA ŽOVI je moje maličkost, zástupcem 
vedoucího OS je Ing. Michal Král ze SČVK, a.s. Celkem se konference 
zúčastnilo 45 osob včetně řečníků. Považuji za úspěch, že jsme v sou-
časné situaci mohli konferenci zorganizovat a že po dvou posunech 
termínu z dubna a června na září proběhla prezenčně. Konference 
so konala potřetí v hotelu Jalta na Václavském náměstí. Prostředí 
a kuchyně hotelu vždy dobře sekundují odbornému programu věno-
vanému tak významné záležitosti, jakou je životnost vodohospodářské 
infrastruktury, plánování obnovy a příprava investic. Záštitu nad 
konferencí převzal ministr zemědělství Miroslav Toman a CZWA, 
Asociace pro Vodu ČR.

Odborný program konference se skládal celkem z 13 příspěvků. 
Všichni přednášející i jejich témata byli velmi inspirativní. Po mém 
krátkém úvodním slově jako první vystoupil Ing. Radek Hospodka 
z Ministerstvo zemědělství ČR s příspěvkem „Regulace VAK, dohle-
dová role Ministerstva zemědělství se zaměřením na udržitelnost 
sektoru VaK“. Poté následoval druhou přednáškou Ing. Peter Ďuroška, 
generálny riaditeľ Podtatranské vodárenské spoločnosti, a.s., s před-
náškou „Financovanie obnovy vodovodov a kanalizácií“. Jako třetí 
jsme si vyslechli kolegy ze SFŽP, Ing. Jakuba Němce a Ing. Gabrielu 
Baštářovou, s příspěvkem „Udržitelnost a obnova VHI v kontextu 
OPŽP 2021+“.

Po přestávce na kávu nás velmi zaujala přednáška z personální 
oblasti paní Mgr. Lenky Štíbrové ze SČVK, a.s., „Personalistika 4.0“. 
Pokračoval Ing. Bohdan Soukup, Veolia Česká republika s přednáš-
kou „Povodňový informační systém používaný ve Středočeských 

Peter Ďuroška vystoupil s přednáškou o fi-
nancování obnovy

O digitalizaci vodárenství hovořil Ing. Petr 
Dolejš

Předzahrádka hotelu byla inspirativním 
místem ke konverzaci

vodárnách“ a Ing. Jan Lukeš z Pražské vodohospodářské společnosti, 
a.s.. s přednáškou Modernizace Ústřední čistírny odpadních vod na 
Císařském ostrově.

Po obědě jsem se velmi těšil na všechny přednášky. Ing. Martin 
Lukeš, Veolia Česká republika nás informoval o „Poruchovosti vodo-
vodní sítě“, pokračoval Ing. Vlastimil Dvořák, Xylem Česká repub-
lika spol. s r.o., který mluvil o „Hodnocení stavu potrubí – účinném 
nástroji pro efektivní spravování vodohospodářských sítí“. Další 
na řadě byla paní doc. Ing. Eva Nezbedová, CSc., z laboratoře UNO 
PRAHA, spol. s.r.o., s přednáškou „Moderní hodnocení životnosti 
HDPE potrubí“. Následoval Ing. Petr Dolejš, PhD., z VŠCHT Praha 
s tématem „Digitalizace vodárenství v praxi – prediktivní údržba, 
diagnostika pohonů, IoT cloudové služby a využití BigData“. Ing. 
Markéta Andreides, také z VŠCHT, představila „Využití cloud-com-
putingu a prediktivní analýzy odpadní vody za účelem řízení 
provozu ČOV“ a jako poslední vystoupili Ing. Marek Kolář, Ing. Ale-
xandr Bareš, Martin Vojan, Juraj Donoval s příspěvkem „Prezentace 
laboratoře UNO“.

Při sledování programu konference, věnované vedle otázek život-
nosti a obnovy a plánování investic také tématu Voda 4.0, tj. čtvrté 
průmyslové revoluci, jsem si uvědomil, že vyvíjíme stále nové a nové 
technologie, které nám pomáhají v každodenním životě. Ten vývoj je, 
řekl bych, až překotný. Při sledování přednášky paní Mgr. Štíbrové 
jsem si uvědomil, že velmi vylepšujeme technologie okolo nás a sko-
ro vůbec se nestaráme o posílení mentálních schopností a duševní 
úrovně lidí. Spíš to vypadá naopak. 

Na závěr bych chtěl poděkovat organizátorovi, společnosti Aquion 
s.r.o., za dobrou organizaci konference, partnerům konference – spo-
lečnostem VDT Technology a.s., Xylem Česká republika spol. s r.o. 
a ENVI-PUR, s.r.o.

Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA

Pokonferenční exkurze do laboratoře 
společnosti UNO Praha

V pátek 17. října 2021 ráno jsme jako odborná skupina CZWA Ži-
votnost a obnova vyrazili na prohlídku laboratoře, která se zabývá 
testováním plastů a plastového potrubí. Coby projektanty liniových 
staveb nás zajímalo, jakým způso-
bem se stanovuje celková a zbytková 
životnost výrobků z plastů. 

Laboratoř společnosti UNO Praha 
byla vybudovaná s finanční podpo-
rou EU a byla zprovozněna v roce 
2019–2020. Laboratoř je vybavena 
především zařízením k posouze-
ní krátkodobých i dlouhodobých 
vlastností granulátu a zkušebních 
těles odebraných z hotových vý-
robků. Hlavní činnost laboratoře je 
zaměřena na posuzování životnosti, 
resp. zbytkové životnosti trubek 
a potrubních systémů. Tato činnost 
je podporována běžnou zakázkovou 
činností i běžícím projektem a návr-
hem nového projektu.

K posouzení životnosti je používáno strukturní hodnocení, a to 
pomocí DSC zařízení. Pro dokumentaci poruch je pracoviště vyba-
veno stereo lupou. Z hlediska lomově mechanického chování jsou 
k dispozici zařízení pro stanovení životnosti dle FNCT (dle ISO 
16770) a PENT testu (dle ISO 16241). Trhací stroj (obr. 1) je vybaven 
přídavným zařízení (komorou) umožňujícím realizovat zkoušky ži-
votnosti dle SHT (dle ISO 18 488). Dále je stroj vybaven zařízením 
na vrubování zkušebních těles a tlakovou nádobou pro měření za 
nízkých teplot. Samozřejmě na trhacím stroji jsou realizovány stan-
dardizované zkoušky. 

Dalším zařízením je instrumentované rázové kladivo, které umož-
ňuje stanovit krátkodobé zkoušky rázové a vrubové houževnatosti 
(ISO 175), a to za normálních i snížených teplot. Součástí vybavení 
je i vrubovací zařízení s indikátorovými hodinkami. Upravený 
software umožňuje na upraveném zkušebním tělese pro stanovení 
vrubové houževnatosti stanovit lomově mechanický parametr (GI), 
který celkem dobře koreluje se standardizovanými zkouškami odol-
nosti proti rychlému šíření trhliny (RCP). Dalšími zařízeními jsou 
plastometr pro stanovení indexu toku taveniny (MFR dle ISO 1133), 
tvrdoměr a sušárna.

Při návštěvě exkurze jsme zhlédli ukázky laboratorních postupů 
a dostali cenné informace k jednotlivým zkouškám.

Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA
Obr. 1. Trhací stroj
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Lednový Vodárenský čtvrtek – PFAS 
v pitných vodách

Nová evropská směrnice pro pitnou vodu přináší změny i do naší 
legislativy. Jedním z nově sledovaných ukazatelů jsou per- a po-
lyfluoralkylované sloučeniny (PFAS). Jedná se o širokou skupinu 
syntetických látek používaných v mnoha oborech lidského počínání. 
Jsou všudypřítomné a díky jejich perzistenci jsou v životním prostředí 
věčné. Co pro nás bude znamenat zavedení tohoto ukazatele? Jaké 
jsou možnosti eliminace PFAS z vody? O tom hovořili hosté prvního 
vodárenského čtvrtku v roce 2022.

Jako první se ujala slova Darina Dvořáková z ústavu Analýzy potra-
vin a výživy, VŠCHT Praha. Hned z úvodního přehledu bylo zřejmé, 
že látek ze skupiny PFAS je obrovské množství a můžeme se s nimi 
běžně setkat v každodenním životě. V rámci prezentace bylo objas-
něno, jakým způsobem se tyto kontaminanty dostávají do životního 
prostředí a jakým způsobem jim člověk může být vystaven. Hlavní 
expoziční cestou je příjem kontaminovaných potravin (především 
ryby, maso a vnitřnosti, významné je i ovoce a zelenina), ale i příjem 
z pitné vody může přispívat k celkové expozici. PFAS prokazatelně 
poškozují játra, štítnou žlázu, zvyšují hladinu cholesterolu nebo mají 
vliv na vývoj plodu při dlouhodobé expozici matky.

Významný prostor byl v přednášce věnován způsobu stanovení 
PFAS včetně možných úskalí, kterým je nutné se v analýze těchto 
látek věnovat. Na oficiální určení metody stanovení pro účely nové 
direktivy pro pitnou vodu ale budeme muset ještě počkat.

V závěru přednášky se dr. Dvořáková podělila o výsledky stanovení 
PFAS v pitné vodě vzorkované po celé České republice, kdy vzorky 
byly získány ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, který 
komplexní monitoring realizuje. Jakkoliv získaná data nejsou ve světle 
evropského limitu nikterak alarmující, s ohledem na perzistenci těchto 
látek je nutné počítat se zvyšováním 
jejich koncentrace v životním prostředí 
a tím potenciálně i v pitných vodách.

Druhý host, Radka Hušková z Praž-
ských vodovodů a kanalizací, shrnula 
v první části svého vstupu nové uka-
zatele nebo změny limitů u stávajících, 
které přináší novela evropské směrnice 
pro pitnou vodu. Mezi nimi jsou i chlo-
rečnany a chloritany, kterým byl věno-
vaný Vodárenský čtvrtek v říjnu 2021. 
Zde je odkaz:

Ve druhé části Ing. Hušková zhodnotila použitelné technologie 
odstranění PFAS ze surové vody. Jedná se o sorpci na GAU, anionto-
vou výměnu a reverzní osmózu. Ačkoliv může být potěšující fakt, že 
všechny tyto technologie jsou při odstraňování PFAS účinné, v kaž-
dém případě se jedná o investiční a provozní náklady, kterým je lepší 
předcházet omezením vstupu kontaminantů do vodního prostředí. 
Navíc žádná z těchto metod není prosta nevýhod. U GAU a aniontové 

výměny je nutné kontrolovat, zda nedošlo k vyčerpání nebo nasyce-
ní. Reverzní osmóza přináší známé hygienické nebezpečí redukce 
minerálů a potřebu remineralizace upravené vody. U všech metod 
je pak komplikací likvidace vedlejších produktů procesu – odpadu, 
regeneračního roztoku nebo retenátu. Vždy ale záleží na tom, jaký typ 
PFAS (vzhledem k délce řetězce) se ve vodě vyskytuje a která z mož-
ných technologií odstranění PFAS je pro konkrétní případ optimální.

V následující diskusi vystoupili T. Halešová a M. Liška a podělili se 
o zkušenosti se stanovováním PFAS na jejich pracovištích. Potvrdili 
složitost metodiky a potřebu dobrého vybavení, profesionálního týmu 
a velké pečlivosti při provádění analýz těchto fluorovaných látek.

Helena Sochorová pak upozornila na možnou sezónnost výskytu 
PFAS ve vodách související s převažujícím zdrojem znečištění. V hor-
ských oblastech to mohou být prokazatelně lyžařské vosky, jak lze 
zjistit z českých dat i z výsledků rozborů alpských vod.

Z přednášek plyne doporučení pro provozovatele vodovodů zařadit 
co nejdříve screening PFAS do plánů rozborů a získat tak přehled 
o výskytu a případně i dynamice PFAS v jejich surových a uprave-
ných vodách.

V závěru webináře Jiří Paul informoval o připravovaném stanovisku 
Národního referenčního centra pro pitnou vodu k otázkám výskytu 
farmak v pitných vodách. Stanovisko bude založeno na principu 
předběžné opatrnosti a závěrech dobře provedené rizikové analýzy 
zejména s ohledem ke zdroji surové vody. Výskyt farmak v surové 
vodě je nutno považovat za indikaci možné kontaminace i jinými 
antropogenními polutanty. Je zřejmé, že pro zajištění vysoké kvality 
a bezpečnosti pitné vody vyráběné z povrchové vody s antropogenním 
ovlivněním se doplnění technologie o filtraci na GAU stane vbrzku 
standardem.

Počet účastníků živého vysílání překročil stovku. Pro ty, kteří se 
nemohli účastnit, je dostupný záznam na Youtube kanálu CzWA:

Přehled všech Vodárenských čtvrtků včetně odkazů na záznamy 
a souhrny najdete na webu CzWA na stránkách odborné skupiny Vo-
dárenství.

Za OS Vodárenství CZWA
Jiří Paul

Jiri.Paul@vakberoun.cz

Aktuálně z on-line konference 
„Vodárenská biologie 2022“
Ve dnech 10. až 11. února 2022 se v konferenčním sále Interhotelu 
Olympik v Praze 8 konal již 38. ročník mezinárodní konference VO-
DÁRENSKÁ BIOLOGIE 2022, který probíhal v on-line formátu. Na or-
ganizaci odborné akce se podílely Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Česká limnologická 
společnost. Mediálními partnery konference byly Vodní hospodářství, 
Vodohospodársky spravodajca, EnviWeb s.r.o. a Vodovod.info.

Konference byla rozdělena do několika odborných bloků, které byly 
převážně zaměřeny na výskyt polutantů a rizikových agens v život-
ním prostředí, geny antibiotické rezistence, možnosti detekce viru 
SARS-CoV-2, molekulárně biologické metody, mikroskopické metody, 
monitoring povrchových vod, technologie v úpravě a čištění vody, 
zdravotní rizika z odpadních vod při jejich znovuvyužití, biologický 
monitoring ve vodárenství a energetice, legislativní předpisy a normy. 
Na konferenci bylo předneseno celkem 29 odborných témat, jejichž 
stručný obsah uvádí následující text. Další informace lze získat na 
internetové adrese www.ekomonitor.cz/seminare/2022-02-10-voda-
renska-biologie-2022#hlavni, popř. se s tématy blíže seznámit ve 

sborníku z akce, který vychází od roku 2022 už pouze elektronicky 
(Vodárenská biologie 2022, 10. až 11. února 2022, Praha, Česká repub-
lika, Říhová Ambrožová Jana, Petráková Kánská Klára (Edit.), str. 178, 
ISBN 978-80-88238-24-9, © Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o., 
Chrudim 2022).

Metodami molekulární biologie a jejich využitím při detekci virů, 
bakterií a mnohobuněčných organismů se zabývalo několik příspěvků. 
Molekulárně biologické metody (PCR, qPCR, sekvenace apod.) jsou 
běžnou součástí mnoha klinických, potravinářských a výzkumných 
laboratoří. Nicméně v oblasti analýzy vod se standardizované postupy 
na běžné využití metod molekulární biologie stále připravují a jsou 
předmětem intenzivního testování. Paní Ing. Veronika Tomi (Pražské 
vodovody a kanalizace, a.s.) v příspěvku s názvem Zavedení stano-
vení bakterií a virů metodou PCR v provozní vodohospodářské 
laboratoři uvedla důvod zavedení qPCR v laboratoří PVK, a.s. Me-
toda qPCR je alternativní metodou ke klasické kultivační metodě pro 
stanovení legionel v prioritních budovách hodnocených jako rizikové 
podle Směrnice EP a Rady EU 2020/2184. Ve svém příspěvku popsala 
vše, co je relevantní při navrhování nové PCR laboratoře (přístroje, 
pomůcky, prostory), včetně samotné validace a verifikace postupu. 
S výsledky prvních analýz uměle připravených vzorků a porovnání 
výsledků stanovení indikátorů fekálního znečištění (E. coli) kulti-

https://youtu.be/i56Z0XVBJpE
https://youtu.be/U8NarGgG39Y
https://www.czwa.cz/vodarenske-ctvrtky-CZ418
https://www.czwa.cz/vodarenske-ctvrtky-CZ418
http://www.ekomonitor.cz/seminare/2022-02-10-vodarenska-biologie-2022#hlavni
http://www.ekomonitor.cz/seminare/2022-02-10-vodarenska-biologie-2022#hlavni
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vačně a metodou qPCR při monitoringu koupacích vod vystoupila 
paní RNDr. Šárka Bobková, Ph.D. (Státní zdravotní ústav) ve své 
přednášce s názvem Využití metod molekulární biologie v biolo-
gii koupacích vod. Na praktických příkladech identifikace kmenů 
bakterií významných skupin diskutovala svou přednáškou s názvem 
MALDI-TOF v mikrobiologii vody … dobrý sluha paní RNDr. Dana 
Baudišová, Ph.D. (Státní zdravotní ústav) využití metody MALDI-TOF 
v mikrobiologii vody (Matrix – Assisted Laser Desorption/Ionization, 
tj. matricí asistovaná laserová desorpce/ionizace molekul za účasti 
matrice). Perspektivy molekulárních metod pro detekci původců 
cerkáriové dermatitidy v praxi prezentoval svou přednáškou pan 
Bc. Jan Procházka (Katedra parazitologie PřF UK). Původci cerkáriové 
dermatitidy jsou od roku 2021 sledováni jako jeden z parametrů pro 
hodnocení kvality koupacích vod. Vyhláška č. 238/2011 Sb. upravuje 
podmínky pro posouzení rizika výskytu původců cerkáriové der-
matitidy, jejich monitoring i hodnocení nálezu v koupacích vodách 
z hlediska závažnosti. Podrobná metodika monitoringu založená na 
sběru vodních plžů na postižených lokalitách a jejich vyšetřování na 
přítomnost cerkárií ptačích schistosom po nasvícení v laboratoři je 
předmětem normy ČSN 75 7737 vydané v únoru 2021. V zahraničí se 
v souvislosti s ověřováním přítomnosti ptačích schistosom ve vodním 
prostředí nově objevují i molekulárně biologické postupy, které jsou 
schopné ve filtrovaném vzorku vody potvrdit přítomnost parazita na 
základě tzv. environmentální DNA (eDNA).

Princip diagnostiky odpadních vod založený na qPCR detekci 
koronaviru SARS-CoV-2 za účelem zjištění průběhu pandemického 
rozšíření nemoci covid-19 prezentoval pan prof. Ing. Jan Bartáček, 
Ph.D. (VŠCHT Praha) ve své přednášce Monitoring viru SARS-CoV-2 
v odpadních vodách a jeho potenciální přínosy pro zvládání epide-
mie COVID-19 a paní RNDr. Hana Zvěřinová Mlejnková, Ph.D. (Vý-
zkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.) v přednášce 
Detekce virů v odpadních vodách v ČR jako nástroj včasného 
epidemického varování. Z předložených výsledků a závěrů probí-
hajících studií je možné jednoznačně říct, že diagnostika odpadních 
vod může být při jejím cíleném a systematickém provádění vhodným 
přístupem pro formulaci epidemiologických prognóz a tím ochranu 
veřejného zdraví.

Rostoucí množství kontaminantů vyskytujících se ve vodách je 
stále závažným problémem současnosti. Jednou z účinných metod 
odstranění kontaminantů, jakými jsou různá léčiva, detergenty 
a mikroplasty, je sorpce. Využívají se různé sorbenty ať již komerč-
ní, či laboratorně připravené; např. zeolity, bentonity, aktivní uhlí 
a v poslední době také různé typy biocharů, které jsou připravová-
ny pomocí pyrolýzy ze všech možných zbytků rostlinné biomasy. 
Paní Ing. Markéta Spáčilová (Ústav chemických procesů AV ČR, 
v. v. i.) ve své přednášce s názvem Biochary – účinné sorbenty 
pro odstranění kontaminantů z vod prezentovala výsledky testů 
zaměřených na sorpční vlastnosti biocharů připravených z různých 
typů rostlinné biomasy (zjm. slunečnicové slupky, mořské makro-
řasy Ecklonia maxima a sladkovodní mikrořasy Chlorella vulgaris). 
Biochary byly úspěšně porovnány s komerčním aktivním uhlím 
Supersorbonem. Technologie sorpce, aktuálně použitá k odstra-
nění fosforu na čistírně odpadních vod, byla představena panem 
Ing. Markem Holbou, Ph.D. (ASIO TECH, spol. s r.o.) v přednášce 
s názvem Srovnání dlouhodobého provozu technologií odstranění 
fosforu v poloprovozních podmínkách na komunálních čistírnách 
odpadních vod. V rámci řešeného projektu byly vyvinuty selektivní 
sorbenty, jejichž maximální sorpční kapacita (v pokusu 38 mg P/g,) 
byla srovnatelná s průmyslově vyráběnými sorbenty (40 mg P/g). Po 
ukončení laboratorních testů byl vyvinutý sorbent otestován v dlou-
hodobém měřítku na dvou komunálních čistírnách odpadních vod 
(ČOV) spolu s dalšími konkurenčními technologiemi odstraňování 
a recyklace fosforu v terciárním stupni. Hodnocením akumulace 
fosforu v bakteriích aktivovaného kalu pomocí fluorescenční 
mikroskopie se blíže věnoval ve svém příspěvku pan Ing. Dominik 
Matýsek (VŠCHT Praha).

Týmem, zastoupeným na konferenci paní Ing. Kateřinou Sklenič-
kovou (ÚMCH AV ČR a VŠCHT Praha), byla navržena a připravena 
hydrofilní a plně alifatická biodegradabilní polyuretanová (PUR) pěna 
s otevřenou buněčnou strukturou, která byla následně použita jako 
nosič biofilmu a zdroj živin v reaktoru simulující domácí ČOV. Na 
základě chemických, hydrobiologických analýz, vývoje mikroorganis-
mů a enzymatických aktivit bylo zjištěno, že PUR pěna může úspěšně 
sloužit jako nosič pro mikroorganismy aktivovaného kalu a zároveň 
může být jimi postupně biodegradována při omezeném přísunu výživy 

aktivovaného kalu (viz příspěvek Vliv biodegradabilní polyuretano-
vé pěny na biocenózu a kalovou aktivitu v reaktorech simulující 
provoz domácích čistíren odpadních vod).

Nepřímé vypouštění průmyslových odpadních vod do kanalizace 
představuje možné riziko pro kanalizační síť i koncovou biologickou 
ČOV. Problematikou nepřímého vypouštění průmyslových od-
padních vod a speciálně pak případovou studií pro město Kladno 
se detailně ve svém příspěvku věnovala paní Ing. Karolína Kepr-
tová (Česká informační agentura životního prostředí). V odpadních 
vodách devatenácti obcí v povodí VN Švihov byla v rámci projektu 
„Ochrana kritické infrastruktury – vodního zdroje Želivka“ měřena 
denní produkce 35 farmak a 10 metabolitů. Naměřené, resp. vypočte-
né hodnoty se staly základem bilančního modelu, který díky reprezen-
tativnosti zdrojů lze zobecnit pro celou ČR. Detailně a erudovaně se 
k této problematice vyjádřil pan Mgr. Daniel Fiala (Výzkumný ústav 
vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.) v přednášce Farmaka pod 
drobnohledem – specifická denní produkce, vliv hotspots a úrovně 
čištění odpadních vod.

Případná rizika, spojená s výskytem mikroplastů ve vodním 
prostředí a jejich ekotoxikologických účinků na standardizovaných 
organismech Allivibrio fischeri, Daphnia magna, Desmodesmus 
subspicatus, Raphidocelis subcapitata, Thamnocephalus platyurus 
a dalších druzích Daphnia pulex, Haematococcus pluvialis a Lemna 
minor představila paní Ing. Lenka Wimmerová, MSc., Ph.D. (ČZU 
v Praze, FŽP, Katedra aplikované ekologie) přednáškou s názvem Eko-
toxikologické aspekty mikroplastů ve vodním prostředí. Obdobně 
zaměřeným příspěvkem, týkajícím se snížení znečištění vod plasty, 
byl příspěvek s názvem Anaerobní rozložitelnost bioplastů, který 
prezentovala paní Bc. Martina Nová (VŠCHT Praha). V přednášce 
byly diskutovány výsledky testů anaerobní rozložitelnosti bioplas-
tů pro gastronomické využití, kdy např. tyto materiály (bioplasty) 
v termofilních podmínkách vykazovaly vysokou výtěžnost i kvalitu 
bioplynu a rozkládaly se velmi dobře. 

Šíření antibiotické rezistence zařazuje Světová zdravotnická 
organizace mezi hlavní světové hrozby současnosti. Hygienická 
opatření v technologii vody jsou obecně nezbytná pro zachování 
životního prostředí a lidského zdraví lokálně i globálně. ČOV jsou 
vnímány jako klíčová místa pro šíření antibiotické rezistence, čímž 
vyvstává potřeba definice a standardizace nových kritérií kvality 
vody z hlediska přítomnosti bakterií rezistentních na antibiotika 
(ARB) a genů antibiotické rezistence (ARG). Nezbytným předpokla-
dem zavedení těchto kritérií jsou jak spolehlivé a standardizované 
metody pro detekci a kvantifikaci ARG v různých komplexních 
matricích ČOV (odpadní voda, aktivovaný kal, vyhnilý kal atd.), tak 
spolehlivé znalosti o faktorech podporujících šíření, koloběh a emise 
ARB a ARG. Příspěvek paní Ing. Sabiny Purkrtové, Ph.D. (VŠCHT 
Praha) s názvem Projekt REPARES: parametry qPCR kvantifika-
ce genů antibiotické rezistence v čistírnách odpadních vod se 
konkrétně věnoval koncepci mezilaboratorní srovnávací studie při 
tvorbě metodiky pro kvantifikaci ARG v odpadních kalech a vodách 
metodou qPCR probíhající v rámci projektu REPARES. Studií pří-
tomnosti ARGs a ARB izolovaných z aktivační a dosazovací nádrže 
ČOV a z recipientu vyčištěných odpadních vod (VN Žermanice) 
a hodnocením výskytu multirezistentních bakteriálních kmenů 
v odpadních vodách se blíže zabývala paní Mgr. Tereza Stachuro-
vá (Katedra biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta Ostravské 
univerzity). Kvůli operační a finanční náročnosti se naprostá většina 
studií týkajících se antibiotické rezistence v environmentálních 
kontextech věnuje pouze genetické informaci vázané na buňky 
(intracelulární DNA) a opomíjí DNA volnou (extracelulární DNA), 
která se nezachytí při konvenčních metodách extrakce. Pan Ing. Bc. 
Stanislav Gajdoš (VŠCHT Praha) se v příspěvku s názvem Vakuová 
odparka – koncentrační metoda pro extrakci extracelulární DNA 
ze vzorků vody zabýval alternativou k sorpčně-chromatografickému 
přístupu. Odtok z mechanicko-biologických ČOV obsahuje řadu 
patogenních mikroorganismů, mikropolutantů a genů antibiotické 
rezistence, což je problematické z hlediska přímého opětovného 
využití této vody nebo kontaminace vodních zdrojů např. pro vodá-
renské účely. Zvýšení kvality odtoku z ČOV v těchto parametrech je 
perspektivní zabezpečit pomocí terciárního dočištění. Předmětem 
projektu Microgenel, který ve své přednášce představil Ing. Vojtěch 
Kouba, Ph.D. (VŠCHT Praha), byl návrh a provozní otestování jed-
notky pro terciární dočištění odtoku z membránové ČOV. Jednotka 
kombinuje pokročilé oxidační procesy (peroxid vodíku a UV) se 
sorpčně-filtračním stupněm granulovaného aktivního uhlí a zeolitu 
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s hygienickým zabezpečením pomocí NaClO je umístěna za odtokem 
membránové ČOV. Problematikou detekce bakterií z čeledi Entero-
bacteriaceae a možností stanovení E. coli v recyklovaných vodách 
na TBX médiu se věnovala přednáška paní RNDr. Dany Baudišové, 
Ph.D. (Státní zdravotní ústav). Téma zaměřené na bakterie z čeledi 
Enterobacteriaceae v recyklovaných vodách se týkalo druhového 
složení koliformních bakterií v čištěných šedých vodách a jejich 
antibiotické rezistence.

Gonyostomum semen je velký bičíkovec vázaný na stojaté vody 
s nižší hodnotou pH a vyššími koncentracemi huminových látek. Při 
hromadném výskytu může díky výrazné produkci slizu způsobovat 
problémy koupajícím se osobám nebo při vodárenské úpravě. O druhu 
Gonyostomum semen (Raphidohyceae) a jeho významu v praxi 
referoval pan Mgr. Petr Pumann (Státní zdravotní ústav). Améby 
(meňavky) mohou způsobit u člověka vážné onemocnění v souvislosti 
s využíváním pitné vody, teplé vody a vody pro koupání (rekreace). 
Paní Mgr. Lucia Chomová, Ph.D. (Úrad verejného zdravotníctva SR) 
informovala o výskytu améb ve zdravotnických a rekreačních zaří-
zeních a jejich monitoringu. V průběhu let 2014–2021 bylo odebráno 
a na přítomnost améb vyšetřeno 136 vzorků z 24 rekreačních zařízení 
a 284 vzorků ze 30 zdravotnických zařízení. V několika vzorcích byla 
potvrzená přítomnost měňavek rodu Acanthamoeba. 

V biologii a mikrobiologii se často setkáváme s potřebou přímo 
mikroskopovat průhledné a nezbarvené vzorky. Cílem příspěvku paní 
Mgr. Veroniky Vymětalové, Ph.D. (České vysoké učení technické v Pra-
ze, Fakulta biomedicínského inženýrství) bylo upozornit na použití 
metody Nomarského diferenciálního interferenčního kontrastu 
(DIC) při vizualizaci mikroorganismů (pozorování cyanobakterií, řas, 
kvasinek a prvoků) a možnost zavedení této speciální mikroskopické 
techniky do běžné vodárenské praxe. Stanovení objemové biomasy 
sinic je už od roku 2004 obsaženo jako alternativa ke stanovení počtu 
buněk (mikroskopicky) v národních metodických normách a legislati-
vě pro koupací vody. Pan Mgr. Petr Pumann (Státní zdravotní ústav) 
se ve svém příspěvku zaměřil na problémy se stanovením objemové 
biomasy sinic v koupacích vodách. 

Biomanipulace rybí obsádky je metoda, kterou lze účinně řídit kva-
litu vody v mělkých jezerech, nádržích a rybnících. Projektem OP3V 
„Biomanipulace jako nástroj zlepšení kvality vody nádrží“ bylo zjiš-
ťováno, zda je odlovem planktonožravých a podporou dravých druhů 
ryb možné ovlivňovat vodní ekosystém a kvalitu vody i v hlubokých 
stratifikovaných nádržích (jm. Římov, Žlutice a Klíčava). Pan doc. Ing. 
Josef Hejzlar, CSc. (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.) prezentoval 
výsledky účinnosti biomanipulace pro řízení vodního ekosystému 
a kvality vody ve vodárenských nádržích. V průběhu čtyř sledova-
ných let se značně měnily hydrologické podmínky a kolísání hladiny 
v nádržích v závislosti na meteorologických poměrech v konkrétních 

letech, a tudíž i zatížení nádrží živinami, což na vodní ekosystémy 
mělo mnohem větší vliv než biomanipulace.

Identifikací příčin vzniku a rozvoje bodových poruch v těsnící 
vrstvě asfaltobetonových návodních plášťů horních nádrží přečer-
pávacích vodních elektráren se věnoval pan Ing. Miroslav Brouček, 
Ph.D. (ČVUT v Praze, Fakulta stavební) v přednášce s názvem Poten-
ciální spolupůsobení mikrobiologických společenstev na bodových 
poruchách asfaltobetonových plášťů přehrad. 

Vliv organismů, přítomných v technologických průmyslových vo-
dách, na korozi, tvorbu biofilmů atd. bývá v provozech s chladicími 
systémy podceňován. Pan Ing. Pavel Kůs, Ph.D. (Centrum výzkumu 
Řež s.r.o.) se ve své přednášce zaměřil na stabilitu oxidu chloričité-
ho ve vodě a jeho možnosti využití při ochraně technologických 
okruhů. Ze zkušeností z biologických auditů procesních vod tech-
nologických okruhů vyplývá nutnost komplexního a soustavného 
řešení vhodného ošetřování chladicích vod, které vychází ze znalosti 
složení ošetřované vody (tj. charakter chemických, a hlavně i biolo-
gických parametrů). Zkušenosti z prováděných biologických auditů 
chladicích okruhů prezentovala v přednášce s názvem Potřebují vody 
z technologických okruhů legislativní předpisy? paní doc. RNDr. 
Jana Říhová Ambrožová, Ph.D. (VŠCHT Praha). 

Nové normy vydané v roce 2021 představila paní Ing. Lenka 
Fremrová (Sweco Hydroprojekt a.s.). Jmenovitě se jedná o revize 
norem ČSN ISO 5667-10, ČSN EN 1018 (75 5891), ČSN P CEN/TS 
16800 a ČSN 75 5355 a nově zpracované normy ČSN EN 16941-2, 
ČSN EN 17233, ČSN ISO 16075-1, ČSN ISO 16075-2 a ČSN 75 6780. 

Kromě orientační senzorické analýzy (viz ČSN 75 7340) a stanovení 
prahového čísla pachu/chuti (viz ČSN EN 1622) existuje celá řada 
dalších standardních metod, které se v moderním vodárenství uplat-
ňují a kterým by měli laboratoře i výrobci vody v ČR začít věnovat 
pozornost a zařazovat je do spektra používaných nástrojů. Metodám 
senzorické analýzy vody a jejich použití ve vodárenské praxi se 
blíže věnovala paní Ing. Lenka Mayerová (Státní zdravotní ústav).

Důležité sdělení! Zveme Vás na 39. ročník konference Vodáren-
ská biologie 2023, který se bude konat v prostorách hotelu Olympik 
v Praze ve dnech 9. až 10. února 2023. 

doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.
VŠCHT

Ústav technologie vody a prostředí
Technická 5

166 28 Praha 6
jana.ambrozova@vscht.cz

+420 220 445 123

OECD/EU 4 Environment webinar – 
webinář k řešení venkovských oblastí
Seminář OECD/EU 4 Environment webinar: Water and wastewater – 
Experience of EU countries with connecting rural and remote areas 
o zkušenostech s řešeními týkajícími se pitné a odpadní vody ve 
venkovských oblastech se uskutečnil v pátek 28. 1. 2022 a byl po-
měrně bohatý zejména na všeobecné informace o tom, jaká je situace 
v jednotlivých zemích (Rumunsko, Slovensko, Ukrajina). Cílem bylo 
poskytnout informace zástupcům státu Ázerbájdžán o zkušenostech 
z řešení venkova. Bylo zajímavé sledovat, jak se k problematice staví 
relativně rozvinutá a zkušená země (Rakousko), země, která to začíná 
řešit (Slovensko) a země, která zatím venkov z hlediska vody v pod-
statě neřeší (Rumunsko) a najít v tom mixu informace použitelné 
i pro nás.

Rumunsko 
Paní Pienaru sdělila, že nejčastější technologie pro řešení malých 
sídel a decentrálního způsobu jsou SBR, MBR a UASB reaktory. 
Cílem je povinnost připojit se do roku 2030 na veřejnou centrální 
kanalizaci. Z dalšího mne zaujalo, že kontroly DČOV se provádí 4x 
za rok. Odtokové hodnoty z ČOV jsou na jedné straně přísné (např. 
amoniakální dusík 3 mg/l i u ČOV do 2000 EO), na druhé jsou celé 
oblasti neřešené. Z následné debaty vyplynulo, že bez peněz z EU 
situaci řešit nemohou, a tak na řešení zatím rezignovali (nejlépe to 
vystihuje konstatování, že téma je pod rozlišovací schopností poli-

tiků). Informace o Rumunsku potvrdil i seminář pořádaný Světovou 
bankou, který konstatoval, že Rumunsko se v době, kdy reálně řeší 
desetitisícové ČOV, upjalo na venkově zcela nesmyslně na nejdražší 
(a v místních podmínkách nereálné) řešení – a sice vyvážení jímek. 
Bez toho, aby byly domyšleny sociální dopady. 

Slovensko
Z příspěvku profesora Bodíka vyplynulo, že Slovensko je na tom pod-
statně lépe. Mají zpracovanou celou řadu projektů odkanalizování 
lokalit (s představou řešit centrálně), ale postupně zjišťují, že tyto 
projekty jsou z hlediska ekonomického tak náročné, že bez toho, aby 
byly skoro stoprocentně dotovány, tak v blízké době realizovatelné 
nejsou. Ve výhledu dotace, které by tak velkoryse řešily malé obce, 
zatím nejsou, protože Slovensko bojuje ještě s požadavkem na vy-
řešení ČOV větších než 2 000 EO (víceméně úspěšně, ale pomaleji, 
než se čekalo). 

Podle mého je zřejmé, že otázkou ekonomické udržitelnosti (aby 
se ČOV zaplatily během své životnosti provozem) se už na první 
pohled při řešení některých projektů nikdo nezabýval. Obdobně jako 
v ČR tak komínem pravděpodobně vyletí miliony korun za projekty, 
které se nikdy realizovat nebudou.

Rakousko
Z rakouské strany, od pana Alexandera Sommera, zazněl vzhledem 
k jejich zkušenostem nejpraktičtější příspěvek. To nejpodstatnější 
je, že Rakušané odkanalizování neberou jako státní nebo Evropskou 
záležitost, ale jako výraz vlastní odpovědnosti. V Rakousku je totiž za 
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sanitaci, podobně jako za odpady, odpovědná obec. Občané jsou do 
problematiky více zapojeni, a proto jak požadavky, tak i řešení jsou 
reálnější, protože se všechny strany – vlastník (občan), projektant, 
úřad – cítí odpovědné za co nejlepší „možné“ řešení. Je zajímavé, 
že obec nebo občané si často vytvářejí družstva, prostřednictvím 
kterých tuto problematiku řeší. Stát dotuje sanitaci obce max. ze 
30 %. Tím pádem družstva (občané) daleko odpovědněji hledají to 
nejudržitelnější řešení, které je pro ně vhodné, a v rámci obce se na 
něm shodnou. Nejsou pak běžné situace jako např. v Rumunsku: 
membránové ČOV na vesnici, ani drahé kanalizace za každou cenu. 
Vždyť jsou placené z dotací. I z tohoto důvodu patří k nejrozšířeněj-
ším vegetační ČOV (nízké provozní náklady a jednoduchost obslu-
hy). Pokud se obec rozhodne pro řešení domovními ČOV, tak obec 
převezme i odpovědnost za vyvážení kalů, kontrolu provozu atd. 
Aplikují přístup: odpovídám za to, co dělám, protože to dělám pro 
sebe a pro své děti. Na rozdíl od přístupu například u nás: někdo mi 
něco nařídil, aby si to mohl odškrtnout (EU, stát, kraj), a já to „nějak“ 
musím udělat. Ideálně na to získat dotace, a tedy i zdánlivě vydělat.

Úvaha nakonec
Myslím, že asi nejpodstatnější, co z těchto prezentací vyplynulo, 
je, že všechno začíná přijetím odpovědnosti samotnými občany. 
Jejich zájmem je dostat se do reality ohledně nákladů (investičních 
i provozních) a vícekriteriálně si rozhodnout, co chtějí a za kolik, 

a které kompromisy jsou ochotni akceptovat. Představa o řešení 
musí být v souladu s ekonomickými možnostmi. Čemuž může hodně 
napomoci legislativa; např. prosazením zásady, že obec odpovídá 
a obec rozhoduje (v ČR kraj rozhodne a obec to zaplatí). V Rakousku 
stačí i menší pobídka k tomu, aby se věci uvedly do pohybu a byly 
i udržitelně funkční.

Šablonovité rozhodování politiků (bez objektivních znalostí), 
nereálné požadavky na kvalitu čištění a způsob řešení lokalit bez 
zhodnocení dopadů vedou k plýtvání veřejnými prostředky a v pod-
statě dříve nebo později důsledky dopadnou na občany samotné. 
Když zahraničním účastníkům (např. Němcům) některých seminářů 
sdělíte, jak obec se 400 obyvateli s pomocí státu realizovala odkana-
lizování za 100 mil. Kč, tak se nestačí divit, jak jsme jako stát bohatí. 
Po chvilce, až jim to dojde, se logicky ptají, jak je to možné, že tak 
nehospodárně nakládáme s evropskými prostředky, jak je možné, 
že nám to projde? Následně se dotazují, jestli občané ví, že si kou-
pili tak „drahé auto“, a že logicky budou potřebovat v budoucnu 
drahé „náhradní díly“.

Přeji tedy Ázerbájdžáncům (kvůli těm obyvatelům vesnic), aby 
z prezentací pochopili to (podle mne) hlavní – že je nutné přijmout 
odpovědnost sami za sebe (viz Rakousko a družstva). Jako první 
krok je potřebné jim vysvětlit, že to, co se bude řešit, je pro ně, 
Azerbajdžánce, že oni to nakonec zaplatí a na nich bude záležet, jak 
dílo bude fungovat. V druhém kroku je nutné mít informace o mož-
nostech řešení (včetně ekonomiky) a o následném provozu, aby po 
čase neměli pocit, že byli někým zneužiti jen kvůli tomu, že někdo 
dostane procento z dotací, provizi z prodeje, nebo bude hodnocen 
za další procenta obyvatel připojených na kanalizaci…

Závěrem
Pro ty, které problematika venkovských oblastí zajímá, je určen 
seminář skupiny ČAO CzWA, letos s očekávanou účastí zahranič-
ních hostů z Německa a Slovenska (mimochodem Slovensko má 
připravenu novou legislativu regulující domovní ČOV). Seminář 
se bude konat v hotelu Tálský mlýn (www.talskymlyn.cz), lokalita 
Žďárské vrchy, v termínu 26.–27. května 2022. Náměty na přednášky 
zasílejte na adresu czwa@czwa.cz. Témata budou ve stejném duchu 
jako v předchozích seminářích (ČOV z malých zdrojů, horské ČOV, 
venkov, intenzivní a extenzivní ČOV, recyklace OV, legislativa, na-
kládání s kalem, CHKO, ...).

Pozor! Letos se skupině podařilo zajistit účast světové legendy 
v oblasti udržitelných řešení sanitace – autora a realizátora řady 
projektů řešících odkanalizování s dělením vod nebo bez vody, a to 
i pro celé části měst. Účast přislíbil prof. Otterpohl z Technické uni-
verzity v Hamburku.

Ing. Karel Plotěný
ploteny@asio.cz

ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU VODY
• Filtrace, odželezování, odmanganování 

a další procesy úpravy pitné vody

• Technologie změkčování, 
demineralizace, reverzní osmózy a jiné

• Návrhy, instalace, kompletní servisní 
zaruční i mimozáruční služby

• Modulární koncepce a moderní řídící 
systémy s on-line dohledem

• Vlastní výroba zařízení výhradně v EU

• Bohaté zkušenosti díky již téměř 30-leté 
praxi v Čechách i na Slovensku

321 727 745 
info.cz@eurowater.com

http://www.talskymlyn.cz
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Ústí nad Labem 2022

Srdečně zveme všechny zájemce na letošní 
vrcholnou a největší odborně-společenskou akci 
oborů hydrogeologie a inženýrská geologie v ČR, 

kterou bude

XVI. hydrogeologický kongres 
a IV. inženýrskogeologický kongres, 

které se budou společně konat v Ústí nad 
Labem ve dnech 6.–9. září 2022 v prostorách 

UJEP. Součástí jednání bude předání ocenění za 
celoživotní přínos našim oborům, společenský 
večer a celodenní odborná exkurze. Abstrakty 

příspěvků a předběžné přihlášky k účasti 
zasílejte do 10. dubna přes online formulář na 
kongresovém webu https://hgig.cz/ , kde jsou 

uvedeny další informace. 
Hlavními pořadateli je Česká asociace 
hydrogeologů www.cah-uga.cz a Česká 

asociace inženýrských geologů www.caig-uga.
cz, mediálním partnerem kongresů je časopis 

Vodní hospodářství. Těšíme se na hojnou účast, 
množství zajímavých příspěvků a podnětná 

setkávání.

https://hgig.cz/
http://www.cah-uga.cz
http://www.caig-uga.cz
http://www.caig-uga.cz


Co je pro společnost nebezpečnější?  
COVID, nebo degradace prostředí?

Můj syn studuje tercii víceletého gymnázia při Lauderových školách 
v Praze. Jejich paní profesorka na chemii a biologii, Mgr. Pavlína Jirouš-
ková, mě požádala, abych vystoupil s přednáškou o vodě. Povídal jsem 
o ní jako o médiu, které nás provází celým životem, jak s ní nakládáme 
a jak bychom nakládat měli. Zasadil jsem ji do kontextu životního pro-
středí člověka v kulturní krajině a v době změny klimatu. Vysvětloval 
jsem, že její kvalitativní i kvantitativní změny v okolí a s tím související 
změna počasí je nebezpečím plíživým, ale dojde-li do určitého bodu, 
pak půjde s velkou pravděpodobností o jev nevratný. Porovnával jsem 
to se situací, kterou vytvořil koronovirus a s tím, jak k těmto nebezpe-
čím přistupují občané i politici. Na závěr jsem požádal studenty, aby 
napsali krátkou esej, v níž by se zamysleli nad tím, co je pro společnost 
nebezpečnější, zda degradace životního prostředí, nebo koronovirus? 
Práce měly rozdílnou úroveň, někdo to bral jako povinný domácí úkol, 
někdo, bylo vidět, o věci přemýšlel do hloubky. Ve spolupráci s paní 
profesorkou a s ohledem na hodnocení mých přátel, které jsem oslovil 
s prosbou o hodnocení, jsme vybrali ty práce, které nejvíce zaujaly. 
Otiskuji je v abecedním pořadí autorů. Věřím, že čtenáři nad příspěvky 
budou přemýšlet a třeba i trochu korigují svoje názory. Vždyť nyní my 
rozhodujeme o tom, jak bude vypadat svět v době, kdy tito studenti 
budou aktivní pracovně, společensky, politicky. Snažme se jim předat 
prostředí co nejvíce uzpůsobené kvalitnímu životu.

Václav Stránský

Petr Bobrakov: Pandemie koronaviru i degradace prostředí jsou 
aktuálními problémy, které je potřeba řešit. Co je ale horší, trvalejší 
a obtížněji se to řeší? Já osobně si myslím, že degradace prostředí! 

Nejdříve se ale podívejme na COVID. Koronavirus je nemoc, která 
se rozšířila všude po světě. Má již několik variant a celkově se šíří 
velmi rychle a dokáže některé lidi zabíjet. Je to velice smutné, ale lidé 
s těžkým průběhem se hospitalizují a je jim poskytnuta péče, díky které 
mají větší šanci přežít i uzdravit se. Navíc už většina obyvatel má proti 
koronaviru imunitu, jelikož ho prodělala. Také mnoho lidí mají jednu 
z nedávno vytvořených vakcín. Vlády většiny zemí zavedly různá opat-
ření (nošení roušek, uzavření některých prostorů), která šíření nemoci 
spolu s očkováním zpomalují. Je vidět, že tímto tématem se společnost 
zabývá a veřejnost je často dobře informována, jak se proti COVIDu 
bránit. Vláda předpokládá, že pokud budou skoro všichni očkováni, 
koronavirus přestane být problémem pro společnost. Bohužel se tomu 
tak ještě nestalo, ale podle mě není toho tak těžké dosáhnout (hlavně se 
musí zastavit dezinformace o koronaviru, které lžou o očkování a straší 
lidi). Proto si tedy myslím, že COVID je dočasný a že brzy skončí.

Oproti tomu degradace prostředí má schopnost uškodit ještě 
více. Skoro všechno v dnešním životním prostředí degraduje nebo 
je znečišťováno. Přispívá k tomu člověk, a to poměrně odnedávna. 
Lze vyjmenovat spoustu věcí, které poškozují nějakou určitou část 

prostředí. Například vodní plochy (obzvlášť oceány) jsou zaplaveny 
plasty, které se rozdělují na mikroplasty, které jsou pak konzumovány 
mořskými živočichy. Kromě toho jsou znečištěny i chemickými výrob-
ky (v minulosti třeba insekticidem DDT). Tito živočichové kvůli tomu 
mají pochopitelně zdravotní problémy a mohou i umřít. I v Česku 
(Rakovnicko) nyní probíhá desertizace, což je rozšiřování plochy 
pouští. Kvalita půdy klesá, nejen kvůli relativně nedávné socialistické 
kolektivizaci, ale i kvůli používání chemikálií, nadměrnému hnojení 
nebo odnosu půdy. Kromě toho je velkým problémem plýtvání vodou. 
Zatímco v některých zemích už vody není moc a chudé obyvatelstvo 
si ji musí hodně šetřit, v ČR jedna osoba v průměru denně spotřebuje 
více než 100 litrů! Chápu, že to může být těžké, ale jen si to představ-
te: 100 velkých lahví vody! Kromě spotřeby jednotlivých osob se ale 
opravdu hodně vody spotřebuje na velkochovech domácích zvířat, kde 
jsou mimochodem zvířata držena ve špatných podmínkách a masově 
zabíjena. Tento problém se řeší např. v Izraeli, kde odsolují mořskou 
vodu, aby byla pitná, a také lidé v domácnostech jsou velmi šetrní 
a ohleduplní k vodě. I když se degradace prostředí bude řešit, je nutné 
si dát pozor na dotace. Hodně lidí je totiž chce dostat, a když je jeden 
z nich dostane, je pravděpodobné, že sice projekt, na který se ty dotace 
dávaly, bude realizován, ale ne tak kvalitně, protože si tento člověk 
pro sebe vezme nějaký podíl této částky. 

Když už máme tolik problémů, je degradaci prostředí těžké zastavit, 
ale zároveň pokud budeme ignorantní, můžeme zničit celou Zemi 
a vyplýtvat všechnu vodu, což přivede k zániku lidstva (peníze vzaté 
z dotací totiž nejdou pít). Také si myslím, že vlády většiny zemí nemají 
dobře promyšlený plán zastavení degradace prostředí a veřejnost se 
o to nezajímá tak hodně jako o COVID nebo třeba o politiku.

Šimon Frankl: Před dvěma lety se pozornost celého světa zaměřila 
na nemoc Covid-19. A právem, vždyť jde o lidské životy. Pandemie 
však upozadila téma dlouhodobě pro lidstvo i celou planetu mnohem 
nebezpečnější; stále se zhoršující stav naší Země vinou člověka. Ač ko-
ronavirus jistě představuje velký problém, ke kterému se nelze otáčet 
zády, je to stále krize spíše krátkodobá, ze které se během několika let 
zotavíme. Přestože klimatickou a pandemickou krizi nemůžeme objek-
tivně srovnávat, z degradace prostředí se budeme zotavovat výrazně 
déle a některé změny jsou nevratné. Mnoho lidí přehlíží, že změna 
klimatu a prostředí způsobuje neméně velké ekonomické a zdravotní 
problémy. V posledních letech jsme zažili nesmírné množství pří-
rodních pohrom od povodní po tornáda, které mají na svědomí velké 
množství lidských životů a škody stovek miliard korun. To je vše do 
jisté míry způsobeno člověkem a jeho činností. I právě epidemie koro-
naviru má pravděpodobně původ v lidském vměšování se do přírody, 
vynesení viru z jeho přirozeného vyváženého prostředí. V budoucnu 
lze takových epidemií, doufejme však, že rychle potlačených, očekávat 
více. Ať kvůli přenosu ze zvířete, či rozmrznutí nějakého prastarého 
organismu vlivem globálního oteplování.

Ničení a znečišťování životního prostředí a vytváření silnějšího 
skleníkového efektu oxidem uhličitým a metanem je velmi nebez-
pečná kombinace, kterou musíme okamžitě začít řešit. Zároveň však 
řešení narozdíl od covidu přináší i příležitosti a výhody (čistý vzduch 
a prostředí, revitalizace krajiny, potravinová soběstačnost atd.).

(Pokračování příště)
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