
9.–10. 6. Konference Rybníky 2022. Praha, ČVUT. Info: vaclav.david@seznam.cz
15.–16. 9. Čištění průmyslových odpadních vod. Konference.  

Viz vložený leták
6.–7. 10. Městské vody. Konference. Viz inzerát na str. 25

mailto:vaclav.david@seznam.cz


Filtrace

HENNLICH s.r.o

www.hennlich.cz/hydro-tech

Profesionální 
pøístup, 
profesionální øešení...

Armatury  

Čerpací 
technika 

Přesné 
trysky



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

163 00 Praha 6 - Řepy

www.g-servis.cz

• průmyslové úpravny vod

• komunální úpravny vod

• reverzní osmózy

• ultrafiltrace

EKOSYSTEM spol. s r. o.
Třanovského 622/11,  

163 00 Praha 6 - Řepy

www.ekosystem.cz

• průmyslové čístírny  
odpadních vod

• komunální čistírny 
odpadních vod

• dekontaminační jednotky
• plastová výroba

30
let na trhu

Velikonoční přemítání

Tento úvodník píši o velikonočním pondělí. Musel jsem dnes syna 
přemlouvat, abychom šli na koledu. Dělali jsme tak každoročně od 
nějakých jeho tří čtyř let, kromě dvou let minulých, kdy nám to 
zakázal kovid. Vysvětloval jsem mu, že je to pro mě důležité. Možná 
moje poslední koleda. Pochyboval jsem, že příští rok by se Metoděj 
uvolil se takhle ztrapňovat. Je mi jasné, že vnoučat se (skoro jistě) 
nedočkám. Abych šel sám a přiopil se panáky, to nemám zapotřebí, 
vysvětloval jsem mu. Nakonec se nechal překecat. Obešli jsme pár 
sousedek, bývalé učitelky z mateřinky, základky i lidušky. Kromě 
klasických koled přednášel i koledy nevhodné, které se iniciativně 
naučil. Ty se asi nejvíce líbily. Setkání byla milá: paní se ptaly, 
jakže se daří v Praze? Bylo vidět, že jim svojí návštěvou udělal 
radost a rády mu nastavily i svá pozadí. Pro mě je nadějeplné, že 
mi syn nakonec řekl, že to bylo docela fajn a že možná půjde i příští 
rok. Tedy pokud se mu do té doby podaří složit koledu, kde bude 
vystupovat Playboy zajíček. Tak uvidíme.

Velikonoce byly tedy veselé, jak se povětšinou přeje. Já si ale 
opravdu myslím, že by to měl být i (spíše hlavně) čas k pročištění 
mozku, obdobě defragmentace disku. Jedním ze základních pilířů 
evropské civilizace je Bible (mám ji trvale u postele), kde Ježíšův 
příběh hraje ústřední roli. To snad přijmou všichni, bez ohledu 
na (bez)vyznání. Ježíš je symbol pro ochotu se obětovat, umět se 
rozdělit, uvědomovat si svůj podíl zodpovědnosti. To nám všem tak 
moc chybí. Obzvlášť v čase, kdy jsme vystaveni tvrdým zkouškám, 
omezením a výzvám. COVID zamával našimi představami o tom, že 
můžeme, kam chceme, setkávat se s kým chceme, že svět patří nám. 
Putinova agrese na Ukrajině zamávala našimi představami, že když 
Evropa žije třičtvrtě století v míru, že tomu tak bude navěky. Obávám 
se však, že nás čeká ještě těžší zkouška v podobě (z)konzumované 
planety. Myslím, že společnost založená na spotřebě je dlouhodobě 
neudržitelná. Jen si to nejsme ochotni přiznat a politikům se do toho 
kyselého jablka nechce kousnout.

Je báječné, že jsme ochotni pomáhat utečencům, ale pomáhat 
bychom měli i prostředí, ve kterém žijeme a ve kterém hlavně budou 
žít i naši vnuci (třeba se jich i dočkám). To znamená omezit se. Ne 
strádat, ale nebýt rozežraný. Učím se, že pomáhání a omezování se 
obohacuje (opravdu to není „žádnej kec“). Začleníme-li, přijmeme-li 
Ukrajince mezi sebe do společnosti, pak to prospěje i nám. Pomáháme 
tady asi 15 Ukrajincům. Jsou to různé osudy. Je mezi nimi vícečlenná 
rodina úspěšného podnikatele z města, kterému ruská armáda 
srovnala se zemí dům i s prostory k podnikání. Ti chtějí zůstat. V té 
skupině je i ta nejobyčejnější vesnická maminka s dvěma malými 
dětmi s mnohokrát opraným oblečením. Ta se chce vrátit zpět domů 
na vesnici. Všichni se snaží nebýt na obtíž a nemít jen nastavenou 
ruku. Ten podnikatel tady přijmul těžkou manuální práci na pile, jeho 
manželka s pěstěnýma rukama a s kabelkou Gucci začala sázet stromky 
v lese. Práce se tedy nebojí. Kolik našinců by se takto zachovalo?

Mnozí z nás drží nějakou dietu, snaží se o suchý únor. Důvodem 
je skoro vždycky to, že chceme být zdraví a chic a že je to módní. 
Málokdo z nás drží půst v původním významu očisty a skromnosti. 
To nám určitě chybí. 

Já u postele mám trvale nejen Bibli ale i Švejka. Často si 
připomínám pasáž, jak starý ovčák, který Švejka při jeho budějovické 
anabázi hostil brambory na loupačku, lamentuje nad zkažeností 
lidstva: „… a lidi si tý války zasloužili. Dyť se pámbu už na to nemoh 
dívat, jak to všechno zpejchlo. Už jim ani to skopový maso nešlo 
pod fousy, už vám ho, hoši, ani nechtěli žrát… Tak se pámbu na ně 
rozhněval pro tu jejich pejchu…“.

Nechci být za zapšklého prďocha, ale lekce přiměřenosti 
a umírněnosti by nám prospěla. Nejen nám ale i životnímu prostředí 
kolem nás. Já se o to snažím. Přiznám se, že se mi to daří tak napůl: 
nemám potřebu si kupovat pořád novou a novou elektroniku, nové 
vybavení domácnosti nebo oblečení, ale dobré jídlo mám rád. Aspoň 
se snažím.

Ing. Václav Stránský
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Odstranění metabolitů 
pesticidů pomocí metod 
pokročilé oxidace a sorpce 
na GAU – poloprovozní 
testy
Adam Fendrych

Abstrakt
V období 1. 7.–25. 11. 2019 probíhaly poloprovozní zkoušky separace 
pesticidů z podzemní vody na ÚV Studená Voda. Účelem pilotních 
testů bylo ověření účinnosti odstranění zejména metabolitů pesti-
cidních látek acetochloru ESA a alachloru ESA pomocí různých 
oxidačních metod (ozonizace, AOP – pokročilé oxidační procesy) 
a sorpce na zrnité aktivní uhlí (GAU). Hodnoty těchto metabolitů 
v surové vodě překračují až 10x limit pro pitnou vodu. Poloprovoz-
ním testům předcházely laboratorní zkoušky prováděné na VŠCHT 
Praha, na jejichž základě byl vybrán vhodný typ GAU. V rámci 
poloprovozu bylo prokázáno, že samotná sorpce na GAU dokáže 
spolehlivě odstranit sledované pesticidy a dále že z testovaných 
způsobů oxidace vykazuje nejvyšší účinnost kombinace O3 + UV. Při 
dávce ozonu 1 mg/l a UV 1 800 J/m2 dochází ke snížení koncentrace 
sledovaných pesticidů bezpečně pod limit daný pro pitnou vodu 
vyhláškou MZ ČR 252/2004 Sb. Výsledky získané v této studii byly 
použity jako podklad pro návrh technologie separace pesticidů na 
úpravně vody Studená Voda.

Klíčová slova
pesticidy – pokročilé oxidační procesy – AOP – zrnité aktivní uhlí – 
GAU – sorpce

Úvod
Se stále rostoucím okruhem legislativně sledovaných mikropolutantů 
v pitné vodě a pokrokům v analytice vody je logické, že zde nalézáme 
stále více polutantů, o kterých provozovatelé v minulosti neměli ani 
ponětí (i když zde prokazatelně byly). Tento příspěvek se zabývá 
problematikou metabolitů chloracetanilidových pesticidů, které byly 
v nadlimitních koncentracích zachyceny nejprve v upravené vodě 
ve skupinovém vodovodu Holice a následně byly identifikovány ve 
vybraných zdrojích surové podzemní vody. První nadlimitní nález 
acetochloru ESA a alachloru ESA na síti s dobou trvání více než 30 dní 
byl zaznamenán v 8/2018. Nález byl oznámen na KHS. Vzhledem 
k tomu, že z kapacitních důvodů nebylo možno kontaminované zdroje 
odstavit, byl zpracován znalecký posudek a podána žádost o určení 
mírnějšího limitu pro zmíněné ukazatele. Mírnější limit byl v platnosti 
od 1. 3. 2018 na dobu 3 let. Ihned byl rozšířen rozsah pravidelně 
stanovovaných pesticidů v rámci krácených a úplných rozborů su-
rové, vyrobené a pitné vody. Následně byly ve spolupráci s VŠCHT 
Praha provedeny laboratorní testy sorpce na GAU včetně předřazené 
oxidace (O3, O3+UV, O3+H2O2) [1]. Účelem laboratorních testů bylo 
z celkem 7 vzorků GAU (Chemviron Carbon, 
Norit) vybrat nejvhodnější typ a ověřit účin-
nost oxidačních metod. Na základě výsledků 
laboratorních testů byly provedeny polopro-
vozní testy, které definovaly návrh budoucí 
technologické linky a její provozní parametry. 
V současné době se zpracovává projektová 
dokumentace na doplnění technologického 
stupně odstranění pesticidů z vody.

ÚV Studená voda
Úpravna vody Studená Voda leží 5 km SV 
od Holic a je v provozu od roku 1967. Slouží 
jako zdroj pitné vody pro skupinový vodovod 
Holice, který zásobuje zhruba 7 500 obyva-
tel. Současný výkon technologické linky ÚV 

Studená voda, daný kapacitou zdrojů, je 10 l/s. Směs surové vody 
z vrtů a z gravitačního zářezu je shromažďována v akumulační nádr-
ži (400 m3) a odtud je čerpána na vodojem Koudelka 1 (800 m3). Do 
sání výtlačných čerpadel je dávkována vápenná voda pro odkyselení 
a dále chlornan sodný pro hygienické zabezpečení vody. Úpravna 
vody však nedisponuje technologií schopnou odstranění pesticidů 
a jejich metabolitů. 

Na úpravnu vody přitékají 2 proudy surové vody:
1. voda z vrtů – směs H-1a a HV-7, společné přívodní potrubí (6,5 l/s),
2. gravitační zářez – nátok ze sběrné pramenní jímky (3,5 l/s).

U obou zdrojů surové vody se jedná o vodu s nízkou hodnotou pH 
a alkalitou, vykazující agresivní charakter. Zdroje jsou umístěny na 
lesních pozemcích, avšak infiltrační území vrtů zasahuje na blízká ze-
mědělsky obdělávaná pole. Ochranné pásmo vodních zdrojů není bo-
hužel vyhlášeno v dostatečném rozsahu, aby postihlo i zónu infiltrace.

Voda z vrtů je prokazatelně zatížena splachy z blízkých polí, což 
se projevuje vysokou koncentrací dusičnanů a výskytem metabolitů 
pesticidů ve vodě (tab. 1). Jedná se o mělké vrty (15 a 20 m). Naproti 
tomu voda z gravitačního zářezu vykazuje koncentrace pesticidů 
pod mezí stanovitelnosti. Dále je třeba zmínit, že aplikace pesticidů 
obsahujících acetochlor byla zakázána v roce 2013 a alachlor v roce 
2008. Jde tedy o starou zátěž a metabolity těchto pesticidů jsou po-
stupně vyluhovány z půdního prostředí. Přitom se nejeví, že by jejich 
koncentrace v surové vodě v čase vykazovala klesající trend.

Poloprovozní jednotka
Poloprovozní zařízení tvořily jednotlivé technologické celky kom-
paktně umístěné na společném rámu (tab. 2, obr. 1). Surová voda 
byla k pilotnímu zařízení přiváděna odbočkou z nátokového potrubí 
vody z vrtů do akumulační nádrže surové vody na ÚV Studená voda. 
Rozsah výkonu poloprovozní jednotky byl 300–1000 l/h. Vzhledem 
k nízkému tlaku surové vody byla poloprovozní jednotka dlouhodo-
bě provozována při max. výkonu 800 l/h. Při vyšších průtocích by 
se nádrž surové vody poloprovozní jednotky nestačila doplňovat. 
Výhodou jednotky bylo, že celý proces byl v tlakovém provedení, 
takže nehrozilo riziko uvolňování ozonu z volné hladiny vody apod. 
Veškerý plyn z odvzdušňovacích ventilů byl veden přes termický 
destruktor ozonu. S touto konfigurací bylo počítáno i pro rekonstrukci 
technologické linky ÚV Studená voda.

Pracovní postup
Poloprovozní testy probíhaly ve dvou režimech:
1. dlouhodobý – fixně nastavený průtok, pouze filtrace přes GAU, 

vzorkování v intervalu 1 týden;
2. krátkodobý – testy AOP + GAU opakovaně v rozsahu 4 h, ověřování 

účinnosti oxidace pomocí různých kombinací AOP.

lokalita acetochlor ESA (µg/l) alachlor ESA (µg/l)

H-1a 1,63–1,83 2,95–3,42

HV-7 0,878–1,2 3,46–5,01

H-1a + HV-7 (směs) 0,954–1,25 2,79–3,28

gravitační zářez < 0,05 < 0,05

limit pro pitnou vodu 0,1 1

mírnější limit KHS 0,7 3

Tab. 1. Množství pesticidů v surové vodě

název počet parametry

nádrž surové vody 1 objem 100 l, doplňována surovou vodu, na nátoku solenoid 
řízený dle hladiny 

podávací čerpadlo 1 CRN 1-3, průtok regulován škrcením ventilu na nátoku 
na GAU, blokováno na min. hladinu 

Dávkovací čerpadlo NaOH 1 Gala 1601
Dávkovací čerpadlo H2O2 1 Gala 1601
Ozonizátor 1 OZVa 5, max 17,5 g O3/hod, výroba z kyslíku
UV lampa 1 nízkotlaká, 400 J/m2 @ 4,5 m3/h, 0,09 kW
Reakční nádrž 1 a 2 2 provozní objem 95 l, tlaková nerezová nádoba s odplyněním 

a termickou destrukcí O3

GAU filtr 1 a 2 2 AK 1354, d = 325 mm, objem GAU 50 l, 60 cm vrstva 
filtrační náplně Chemviron Carbon Filtrasorb 400

Tab. 2. Parametry pilotní jednotky
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Během krátkodobých testů byly ověřeny následující kombinace 
oxidačního procesu:
• O3;
• O3+UV;
• O3+H2O2.

Výsledky a diskuse

Dlouhodobé testy s GAU

V rámci dlouhodobých testů byla ověřována reálná kapacita GAU pro 
sorpci acetochloru ESA a alachloru ESA. Návrhová doba kontaktu 
20 min (všechny doby kontaktu v textu jsou uváděny jako empty bed 
contact time – EBCT) nebyla použita hned od začátku testů z jasného 
důvodu.

Doba zápůjčky pilotního zařízení, a tedy i testů, byla časově 
omezená. Během ní bychom nestihli při hodnotě EBCT 20 min 
získat výsledky ohledně sorpční kapacity samotného GAU. Měřit 
pouze účinnost adsorpce u nového GAU je rovněž nesmysl. Proto 
byla sorpční kapacita GAU vyčerpána v první fázi při krátké době 
kontaktu, což odpovídalo EBCT 3,75 a 7,5 minut u sériově řazených 
filtrů. Fáze pro dosažení vyčerpání sorpční kapacity testovaného GAU 
probíhala, dokud nedošlo k překročení hodnoty 0,1 µg/l acetochloru 
ESA na odtoku z modelového filtru GAU 2, a následně bylo ověřeno 
chování vyčerpané náplně při zvýšení doby kontaktu (EBCT) na 10, 
resp. 20 minut.

V grafu (obr. 2) vidíme závislost účinnosti odstranění acetochloru 
ESA sorpcí na GAU v závislosti na upraveném množství vody (BV – 
bed volume1) pro různé doby kontaktu.

Vzorky odebrané za GAU 1 byly odebrány při hodnotách EBCT 
3,75 min. Vzorky odebrané za GAU 2 byly odebrány při hodnotách 
EBCT 7,5 min. To má vliv i na hodnotu ukazatele bed volume, který 
má souvislost s objemem vrstvy GAU v modelovém sorpčním filtru.

Na základě výsledků poloprovozního měření bylo možné konstato-
vat, že průnik acetochloru ESA je přibližně lineární. K průniku ace-
tochloru ESA za GAU 1 došlo při úpravě množství vody odpovídající 
hodnotě 9 000 BV. Za GAU 2 to bylo při hodnotě 16 000 BV.

Z toho je zřejmé, že hodnota BV do doby průniku není konstantou, 
kdy po jejím vynásobení objemem GAU získáme objem vody, který 
je možno upravit, ale je závislá právě na hodnotě EBCT. S rostoucí 
dobou kontaktu rostla, v podmínkách realizovaného poloprovozu, 
i využitelná sorpční kapacita testovaného GAU.

V podstatě totožný průběh vykazuje i sorpce alachloru ESA. Zde je 
však limit pro pitnou vodu mírnější (1 µg/l), a proto by zde k překroční 
limitu došlo mnohem později. 

Limitujícím ukazatelem z pohledu účinnosti odstranění byla tedy 
koncentrace acetochloru ESA.

Z aproximace naměřených dat za sníženého průtoku při celkové 
době kontaktu 20 minut (GAU 1+2) bylo odvozeno že k překročení 

1  Výpočet bed volume vychází z rovnice: BV = Vupr/VGAU

Vupr – množství upravené vody [litr]; VGAU – objem náplně GAU ve filtru [litr]

Obr. 1. Pilotní zařízení na ÚV Studená Voda (ProMinent)

Obr. 2. Odstranění acetochloru ESA pro různé doby kontaktu

Obr. 3. Vliv dávky ozonu na účinnost oxidace acetochloru ESA 
(hodnota EBCT 38 minut)

limitu koncentrace acetochloru ESA pro pitnou vodu by došlo po 
úpravě 22 700 BV (2 270 m3 vody). Pro návrh sorpčního stupně je tedy 
počítáno s minimální kapacitou 20 000 BV. Toto je již z ekonomického 
hlediska přijatelná kapacita a regenerace/výměna GAU by připadala 
v úvahu po 1,4 roku za současného provozu.

Oxidace pesticidů
Během testů oxidace sledovaných pesticidů byly použity následující 
metody:
• O3 (dávka 0,5–4 mg/l);
• O3 + UV záření (dávka 0,5–1,5 mg/l O3, dávka UV 1800–6000 J/m2);
• O3 + H2O2 – peroxone proces (dávka 0,5–1,5 mg/l O3, stechiomet-

rická dávka peroxidu vodíku).
Jak již bylo uvedeno v tomto textu, byly pro poloprovozní testy 

klíčové hodnoty koncentrace acetochloru ESA. V rámci provede-
ných testů s ozonizací vody, nebyla při žádném nastavení dosažena 
limitní koncentrace acetochloru ESA ≤ 0,1 µg/l. Při zvyšování dávky 
ozonu v rozsahu 0,5–1–1,5–4 mg/l docházelo k očekávanému nárůs-
tu účinnosti odstranění sledovaných pesticidů (obr. 3). Od dávky 
1,7 mg/l O3 se účinnost zvyšuje jen velmi málo. Ozonizace surové 
vody vedla pouze k částečnému odstranění sledovaných pesticidů. Při 
použití maximální povolené dávky O3 4 mg/l byla dosažena účinnost 
odstranění pro acetochlor ESA 70 %, ovšem za cenu velmi vysokých 
zbytkových koncentrací ozonu (1,4 mg/l) za reaktorem, což je nežá-
doucí vzhledem k provozu aktivního uhlí, kvůli snižování sorpční 
kapacity GAU a ztrátám samotné náplně. Při dlouhodobém provozu 
GAU pro redukci zvýšených koncentrací silného oxidantu dochází 
k postupnému zmenšování velikosti zrn GAU, což vede k vysokým 
ztrátám během regenerace uhlí a regenerace se tak může stát ekono-
micky neproveditelná.

Peroxone proces přinášel za podmínek poloprovozních testů jen 
minimální nárůst účinnosti odstranění pesticidů oproti aplikaci 
ozonizace. Zajímavé bylo pozorování, že po nadávkování peroxidu 
nedošlo k rozkladu ozonu v reakční nádrži, jak tomu bylo u UV záření 
při stechiometrické dávce peroxidu i při zvýšení na 10násobek. To 
bylo potvrzeno měřením zbytkového ozonu a oxidačně redukčního 
potenciálu za reakční nádrží, které jsou značně vyšší než u O3+UV 
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Obr. 4. Srovnání účinnosti jednotlivých procesů při době kontaktu 
5,7 minut, Dávka UV 1800 J/m2

procesu. Vliv přídavku stechiometrického množství H2O2 na rychlost 
rozkladu ozonu a tvorbu ·OH radikálů byl omezený a nejvíce se pro-
jevil u malých dávek ozonu.

Z následujícího grafu (obr. 4) je patrné, že při době kontaktu 
5,7 minuty byla účinnost odstranění acetochloru ESA u ozonizace 
a peroxone procesu srovnatelná. Řádově účinnější a zároveň jediná 
oxidační metoda, která je schopna snížit koncentraci acetochloru ESA 
za přijatelných podmínek pod limit pro pitnou vodu, je kombinace 
ozonizace a UV záření.

Závěr
V rámci poloprovozních testů bylo prokázáno, že sledované pesticidní 
látky lze účinně odstraňovat pouhou sorpcí na zrnité aktivní uhlí 
(GAU) i kombinací oxidace a sorpce na GAU. V případě pouhé sorpce 
na GAU (EBCT 20 min) dojde k průniku acetochloru ESA v nadlimitní 
koncentraci po úpravě 20 000 BV, což odpovídá 1,4 roku provozu na 
ÚV Studená voda.

Ze všech testovaných způsobů oxidace surové vody se jako nejlepší 
varianta ukázala kombinace O3 + UV. Při dávce ozonu 1 mg/l a dávce 
UV 1800 J/m2 došlo k odstranění sledovaných pesticidů bezpečně pod 
limit pro pitnou vodu. GAU zde sloužilo pouze k separaci fragmentů 
oxidačních produktů reakce. V tomto případě by mohl GAU filtr teore-
ticky pracovat primárně na principu biologické filtrace s odhadovanou 
životností 5 let při hodnotě EBCT pouhých 10 minut [2].

Provoz pokročilého oxidačního procesu (AOP) bez navazujícího 
sorpčního stupně není doporučen především z pohledu snížení bio-
logické stability vody a zvýšení potenciálu tvorby halogenovaných 
uhlovodíků (THMFP) a možné tvorby neznámých štěpných produktů 
oxidace.

Z pohledu investičních a provozních výdajů vycházela nejlépe 
technologie oxidace O3 + UV následovaná adsorpcí na GAU. A to 

hlavně díky menšímu počtu filtrů, množství GAU a četnosti regene-
race/výměny uhlí.

Vznik vedlejších produktů (bromičnany a dusitany) během ozoni-
zace a UV ozáření nebyl prokázán.

Na základě provedených testů byla metoda AOP (O3+UV) se 
zařazenou sorpcí na zrnitém aktivním uhlí vyhodnocena jako nej-
vhodnější varianta pro odstraňování pesticidních látek z vody na 
ÚV Studená Voda.
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Pesticide metabolites removal by advanced oxidation proce-
sses and GAC adsorption – pilot tests (Fendrych, A.)

Abstract
From 1 July to 25 November 2019, field tests of pesticide removal 
from groundwater have been performed at the Studená Voda DWTP. 
The purpose of the pilot tests was to verify the removal efficiency of 
pesticide metabolites acetochlor ESA and alachlor ESA using various 
oxidation methods (ozonation, AOP - advanced oxidation processes) 
and sorption on granular activated carbon (GAC). The concentration 
of these metabolites in raw water exceed up to 10 times the limit for 
drinking water. The pilot tests were preceded by laboratory tests 
performed at the Institute of Chemical Technology in Prague. Based 
on the results a suitable type of GAU was selected for field tests. It 
was shown that the sorption on the GAC alone can reliably remove 
the monitored pesticides and that the O3 + UV combination shows 
the highest efficiency of the tested oxidation methods. At a dose of 
ozone 1 ppm and UV 1,800 J/m2, the concentration of monitored 
pesticides is safely below the limit given for drinking water by the 
Decree of the Ministry of Health of the Czech Republic 252/2004 
Coll.. Based on the results obtained the new water treatment line 
for Studená Voda DWTP was designed.

Key words
pesticides – advanced oxidation processes – AOP – granular activated 
carbon – GAC – sorption

Infiltrace srážek 
do podzemních vod 
v urbanizovaném území 
na příkladu severního 
okraje Prahy
Rolf Fonseca Rodriguez, Josef Vojtěch Datel, 
Anna Hrabánková

Abstrakt
V urbanizované oblasti existuje mnoho překážek pro infiltraci srá-
žek jako hlavního zdroje podzemní vody. Cílem tohoto příspěvku 
je upozornit na význam podzemních vod v městské krajině a na 
možný způsob hodnocení změn infiltrace srážek do podzemních 
vod v důsledku pokračující zástavby původně volné krajiny. Výzkum 
probíhal na severním předměstí hl. m. Prahy, kde za posledních 

100 let došlo k intenzivnímu rozvoji území a nárůstu evapotrans-
pirace vlivem klimatických změn, což se projevuje nižším doplňo-
váním podzemních vod ze srážek. Opatření na podporu infiltrace 
srážek by měla být soustředěna do míst s vhodnějšími přírodními 
podmínkami pro vsakování.

Klíčová slova
podzemní voda – Praha – hydrogeologie urbanizovaného území – 
infiltrace

Úvod
Na množství a kvalitu podzemní vody dopadají klimatické změny 
[1] a zásahy člověka do přírodních podmínek území [2]. Schopnost 
krajiny k infiltraci srážek do podzemních vod zvyšuje odolnost kra-
jiny vůči různým klimatickým extrémům, snižuje rizika a dopady 
povodňových situací, a dostatek podzemní vody v krajině významně 
pomáhá překlenout období sucha. I podzemní voda ve městech je 
tak nedílnou součástí integrovaného managementu vodních zdrojů 

Urbanizovaná území, ať ve formě městské nebo průmyslové zástav-
by, se vyznačují významnými dopady na podzemní vody a celý hydro-
logický cyklus [3, 4]. Budovy, dopravní komunikace a další zpevněné 
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Obr. 1. Postup urbanizace Prahy s vymezením zájmového území 
a povodím Vinořského potoka z obr. 2 

Obr. 2. Srovnání využití území povodí Vinořského potoka 1860 a 2020 [9, 10] 

plochy omezují infiltraci srážek a zvyšují povrchový odtok, podzemní 
stavby a inženýrské sítě uměle odvodňují území a snižují hladinu 
mělké podzemní vody, jsou zde i umělé zdroje dotující podzemní 
vody ve formě úniků z vodovodních a kanalizačních řadů, kdy lokálně 
dochází i ke zvyšování hladiny podzemní vody [5]. V urbanizovaném 
území je množství potenciálních zdrojů znečištění, které mají dopad 
na kvalitu a čistotu povrchových i podzemních vod [6, 7].

Zachování co největší infiltrace má několik pozitivních dopadů na 
vodní režim městské krajiny:
• Zvýšením základního odtoku (base flow) dochází k prodloužení 

doby trvání průměrných průtoků na povrchových tocích.
• Větší infiltrace znamená vyšší přírodní zdroje a zásoby podzemních 

vod.
• Větší infiltrace zlepšuje zabezpečenost množství zdrojů povrchové 

a podzemní vody pro vodárenské a jiné účely.
• Zvýšené množství infiltrované vody znamená snížení povrchového 

odtoku a tím zmenšení okamžitých povodňových stavů.
Článek shrnuje dílčí části výzkumu realizovaného na okrajových 

územích hlavního města Prahy, kde za posledních 100 let dochází 
k intenzívní zástavbě volných ploch, a navíc se v současnosti stále 
více projevující dopady probíhající klimatické změny. Zájmové území 
vymezené v severní části vnější Prahy ukazuje obr. 1. V dalším textu je 
popsán přístup k hodnocení infiltrace v těchto územích ve formě map 
potenciální infiltrace srážek a jejích změn, a upozorňuje na potřebná 
opatření k podpoře infiltrace v urbanizovaném území.

Z mapy odtoku podzemní vody [8] vyplývají dlouhodobé hodnoty 
podzemního odtoku v zájmovém území severní části Prahy průměrně 
kolem 1 l/s na km2. Infiltrace je dále snižována i postupující zástav-
bou území a v současné době i vlivem klimatických změn. Je proto 
důležité pokusit se další výstavbu aspoň částečně usměrnit tak, aby 
měla co nejmenší dopad na stav podzemních vod.

Velikost infiltrace je ovlivňována řadou faktorů, z nichž se článek 
soustředil na charakter horninového prostředí (propustnost a volný 
zásobní prostor) a na ztížení infiltrace v důsledku urbanizace území 
(zástavba a nepropustné povrchy), a zohledňuje i svažitost území.

Zájmové území
Historický postup urbanizace Prahy ukazuje obr. 1. Původní historické 
město se 134 hektary se v roce 1922 rozšířilo o okolní města a obce 
na 171 km2 a v 70. letech 20. stoleté zahrnulo další obce, a dostalo se 
na dnešní velikost 496 km2. 

Zájmové území bylo zvoleno v severní části tzv. vnější Prahy, kde se 
za posledních 160 let proběhla intenzivní urbanizace území a v jejím 
důsledku i zásadní změny ve vodním režimu krajiny (viz fialově ohra-
ničené území na obr. 1). Typickým příkladem intenzivní urbanizace 
je povodí Vinořského potoka na sv. okraji Prahy (červeně ohraničené 
území na obr. 1); podobným způsobem byla analyzována všechna 
dotčená povodí v zájmovém území. Na obr. 2 je srovnání zástavby 
krajiny v povodí Vinořského potoka mezi roky 1860–2020. Původní 
zemědělská krajina jen s drobnou rozptýlenou venkovskou zástavbou 
v roce 1860 se změnila v dnešní intenzívní zastavěné území (sídliště, 
letiště, průmyslové a obchodní areály).

Aby bylo možné odhadnout trend a analyzovat změny srážek a teplo-
ty v zájmové oblasti, byly připraveny grafy srážkových a teplotních dat 
(obr. 3 a 4). Všechny údaje o srážkách i teplotách za období 1961–2019 
vycházejí z měřených dat, která jsou přepočtena na plochu hlavního 
města Prahy v systémovém nástroji HAMR [11]; starší srážková data 
byla získána z hydrologických ročenek [12]. Průměrný roční úhrn 

srážek za období 1910–2019 činí 540 mm (obr. 3), a průměrná teplota 
za období 1961–2019 činí 9,3 °C (obr. 4). Klimatická změna se v území 
projevuje růstem teplot (až o 2,4 °C za posledních 60 let). I když se 
roční srážkové úhrny dlouhodobě příliš nemění, v důsledku zvyšující 
se evapotranspirace vlivem vyšších teplot se dlouhodobě omezuje dis-
ponibilní množství vody pro povrchový a podzemní odtok. Současné 
hodnoty aktuálního výparu jsou na úrovni 71 % srážkových úhrnů.

Metodika hodnocení vhodnosti urbanizovaného území 
k infiltraci 
Při definování hlavních parametrů pro obecné hodnocení vhodnosti 
území k infiltraci [13] se ukázalo, že jde o stejné parametry používané 
pro stanovení zranitelnosti podzemních vod z hlediska průniku zne-
čištění z povrchu do podzemní vody, např. v metodě DRASTIC [14]. 
Jejich význam je třeba ale většinou chápat inverzně, území označené 
jako nejvíce zranitelné je často zároveň vhodné pro infiltraci, a naopak, 
území málo zranitelné je obvykle i nevhodné k infiltraci vody pod 
povrch území. Specifickým novým parametrem v urbanizovaném 
prostředí je pak informace o intenzitě a charakteru zástavby.

Jak zranitelnost, tak vhodnost k infiltraci se většinou hodnotí 
v rámci zájmového území v relativních kategoriích. To je dáno úče-
lem těchto hodnocení – definovat ty části území, kde je vhodnost – 
a tím i efektivnost opatření k podpoře infiltrace – relativně největší, 
a naopak kde je nejmenší. Tyto informace lze pak účinně využívat 
v územním plánování, v ochraně ploch s vysokou infiltrací před zá-
stavbou, v lepším umísťování environmentálně rizikových provozů 
a v efektivnější podpoře zasakovacích prvků v území. Byla vytvořena 
mapa vhodnosti území k infiltraci rozdělující plochu zájmového 
území do čtyř kategorií.

Při hodnocení vhodnosti území k infiltraci, stejně jako u zranitel-
nosti, hraje významnou roli měřítko zpracování. Zatímco detailní 
hodnocení zranitelnosti na malé ploše předpokládá znalost prefe-
renčních cest průsaku a proudění (půdní edafon, pukliny, propustné 
vrstvy apod.), při regionálním hodnocení jsou důležité zprůměrované 
hodnoty hydraulických parametrů a litologických popisů. Protože 
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u nás převažují podobné mapové podklady v měřítku 1 : 50 000, stejné 
měřítko bylo zvoleno i zde. 

Pro analýzu infiltrace srážek a jejích změn v zájmovém území byly 
využity následující mapové vrstvy:

Mapa hloubky hladiny podzemní vody
Znalost hloubky hladiny podzemní vody je zásadní, protože (společně 
s pórovitostí hornin) určuje velikost zásobního prostoru pro infiltrova-
nou vodu. K její konstrukci byly využity údaje z inženýrskogeologické 
mapy Prahy v měřítku 1 : 5 000 [15]. Protože byla k dispozici jen v ras-
trové formě, údaje byly v prostředí ArcGIS zdigitalizovány a ověřeny 
terénní rekognoskací území. Všechna data byla georeferencována 
a zpracována pomocí softwaru ESRI ArcGIS 10.7.1. Parametr hloubky 
hladiny byl pro účely syntetické mapy infiltrační kapacity rozdělen do 
tří kategorií podle průměrných hloubek: 0–2 m pod povrchem, 2–6 m, 
a více než 6 m pod povrchem (obr. 5). 

Mapa charakteru horninového prostředí
Propustnost horninového prostředí je zásadní parametr pro kon-

strukci mapy. S využitím dat z inženýrskogeologických map Prahy 
1 : 5 000 [15], geologických map 1 : 50 000 [16] a mapy zranitelnosti 
1 : 50 000 [17] bylo území rozděleno do čtyř kategorií. Nejlépe propust-
né horniny (pískovec, štěrk, písek) mají vysoký potenciál k infiltraci 
(kategorie 1), do kategorie 2 spadají další celkem dobře propustné hor-
niny (hlinitý písek, rozpukaný a zvětralý slínovec, jílovitý a vápnitý 
pískovec), kategorie 3 je tvořena méně propustnými horninami (písčitá 
hlína, sprašová hlína, jílovitý a vápnitý pískovec, písčitý slínovec, 
slepenec, arkóza, droba), a nejméně propustné horniny tvoří kategorii 
4 (jílovitá hlína, jílovec, kompaktní slínovec, břidlice). 

Mapa svažitosti terénu
V konstrukci syntetické mapy byly zohledněny svahy se strmostí větší 
než 7 °, jako území s rychlejším povrchovým stokem, a tedy méně 
významné pro infiltraci, a také technicky méně vhodné pro opatření 

na podporu infiltrace. Strmé svahy netvoří větší plochy zájmového 
území, v trochu významnější míře jsou zastoupeny v západní části 
zájmového území v údolí Šáreckého potoka.

Mapa změn zástavby mezi roky 1920 a 2020
Stav zástavby v zájmovém území k roku 1920 (obr. 6) vychází z his-
torické analýzy postupu urbanizace území hlavního města Prahy 
[10]. Současná zástavba (obr. 7) vychází ze současné ortofotomapy 
[9]. Území bylo zhodnoceno z hlediska hustoty zástavby a byly 
vytvořeny dvě mapy v měřítku 1 : 50 000 zohledňující orientační 
hustotu zástavby ve třech kategoriích: 0–10 % zastavěné plochy, 
10–50 %, a více než 50 % zastavěné a zakryté plochy. Z porovnání 
obou obrázků je zřejmé, jak výrazná urbanizace zájmového území 
nastala za posledních 100 let. 

Je vhodné také uvést, že významná část doposud nezastavěného 
území je v územním plánu Prahy vedena v kategoriích rozvojových 

Obr. 3. Roční úhrny srážek 1910–2019 v zájmovém území (s lineár-
ním trendem a 12letým klouzavým průměrem)

Obr. 4. Průměrná teplota vzduchu v zájmovém území za období 
1961–2019 (s lineárním trendem a 12letým klouzavým průměrem)

Obr. 5. Mapa hloubky hladiny podzemní vody (tmavě modrá 0–2 m 
pod povrchem, středně modrá 2–6 m pod povrchem, světle modrá 
více než 6 m pod povrchem)

Obr. 6. Mapa zástavby 1920. Zeleně: převažující volná krajina se 
zastavěnou plochou do 10 %, žlutě: rozptýlená venkovská zástavba 
se zastavěnou plochou 10–50 % 

Obr. 7. Mapa zástavby 2020. Zeleně: převažující volná krajina se 
zastavěnou plochou do 10 %, žlutě: rozptýlená zástavba se zastavě-
nou plochou 10–50 %, červeně: intenzívní zástavba a nepropustné 
povrchy tvořící více než 50 % plochy území
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a zastavitelných ploch, intenzivní postup urbanizace zájmového 
území lze tedy očekávat i do budoucna. 

Mapa vhodnosti území pro infiltraci 
Použité parametry byly v prostředí ArcGIS vhodně zkombinovány za 
účelem vytvoření výsledné syntetické mapy vhodnosti území pro infil-
traci v měřítku 1 : 50 000. Kromě výše uvedených parametrů (hloubka 
hladiny podzemní vody, charakter a propustnost horninového pro-
středí, svažitost, zástavba) byly pro tvorbu mapy zvažovány ještě dva 
další aspekty, které ale nakonec do výsledné mapy nebyly zahrnuty:
• Variabilnost srážek je důležitý parametr pro hodnocení infiltrace 

ve velkých územích s variabilní morfologií a nadmořskou výškou. 
V oblasti pilotního území je však tento parametr monotónní bez 
významnějších plošných změn [11].

• Pro přirozenou infiltraci přímo z povrchu území má důležitý vý-
znam charakter půdního pokryvu. Ukázala se dobrá použitelnost 
hydrologických skupin půd, které půdy dělí podle propustnosti do 
čtyř základních skupin A, B, C a D [18]. Protože půdy většinou vyka-
zují v rámci zájmového území podobné charakteristiky propustnosti 
jako jejich podloží, do výsledné syntetické mapy nebyl proto půdní 
pokryv jako zvláštní vrstva zahrnut. Význam vlivu půdního pokryvu 
také klesá v případech, kdy nehodnotíme přirozenou infiltraci z po-
vrchu, ale infiltraci podpořenou technickými zasakovacími prvky, 
které se většinou nacházejí v určité hloubce pod terénem.
Syntetická mapa vhodnosti území pro infiltraci (obr. 8) byla vytvo-

řena průnikem dvou hlavních informačních vrstev, a to charakteru 
horninového prostředí a hladiny podzemních vod. Výsledek byl ko-
rigován plochami se svažitostí nad 7 °.

Zájmové území bylo rozděleno do čtyř kategorií podle vhodnosti 
k infiltraci:
I. vysoký infiltrační potenciál: velmi dobrá průlinová a/nebo pukli-

nová propustnost hornin a vysoká zásobní kapacita horninového 
prostředí (na obr. 8 tmavozelená barva).

II. střední infiltrační potenciál: dobrá průlinová a/nebo puklinová 
propustnost a vysoká až střední zásobní kapacita horninového 
prostředí (na obr. 8 světle zelená barva).

III. nízký infiltrační potenciál: méně propustné horniny s dostatečnou 
zásobní kapacitou horninového prostředí, nebo dobře propustné 
horniny s malou zásobní kapacitou horninového prostředí (na 
obr. 8 oranžová barva).

IV. zanedbatelný infiltrační potenciál: středně a málo propustné hor-
niny s malou zásobní kapacitou horninového prostředí (na obr. 8 
červená barva).

Současný stav zástavby tvořící rastr v pozadí mapy ukazuje, kde 
a jak může zástavba omezovat přírodní podmínky infiltrace srážek do 
podzemních vod (šikmý rastr ukazuje rozptýlenou zástavbu, křížový 
rastr intenzivně zastavěné plochy, plocha bez rastru je volná krajina).

Území s vysokým a středním infiltračním potenciálem se vyskytuje 
spíše ve vyšších částech území, kde je hladina podzemní vody hloubě-
ji pod povrchem a kde se vyskytují horniny více a středně propustné. 
Naopak území s nízkým až zanedbatelným infiltračním potenciálem 
zaujímá spíše nižší části terénu – údolí a přilehlé svahy, kde je malá 
objemová kapacita pro infiltrovanou vodu z důvodu hladiny podzemní 
vody mělko pod povrchem a také častějšího výskytu méně propust-
ných hornin; lokálně se projevuje i vyšší svažitost v některých údolích 
s hlouběji zaříznutými vodními toky.

Popsaný postup hodnocení vhodnosti urbanizovaného území pro 
infiltraci ověřený na severním okrajovém území hlavního města Prahy, 
lze dobře aplikovat i na jiné oblasti, kde dochází k intenzivní zástavbě 
území a v jejím důsledku k omezování infiltrace srážek, a tedy k dlou-
hodobému trendu zmenšování přírodních zdrojů podzemní vody. 

Aby bylo možné toto hodnocení provést, je třeba mít několik okruhů 
nezbytných údajů.

Základem je geologická nebo hydrogeologická mapa vhodného 
měřítka podle velikosti hodnoceného území, která poskytne informace 
o vyskytujících se horninách a jejich propustnosti, např. ve formě hyd-
raulických údajů o hydraulické vodivosti nebo transmisivitě, případně 
i pórovitosti. Cílem je vymezit plochy s nejvíce propustnými horni-
nami, případně naopak plochy s nejméně propustnými horninami.

Nezbytnou znalostí je hloubka hladiny podzemní vody, na základě 
které je možné odhadovat objem volných pórů v hornině nad hladinou 
podzemní vody, které jsou k dispozici pro infiltrovanou vodu. Ideální 
je, když je k dispozici mapa izolinií hladiny podzemní vody, pro jejíž 
konstrukci lze vycházet z měření hladiny ve studnách, vrtech, výko-
pech, z úrovně pramenů, povrchových toků, z hloubky drenáží staveb 

a pozemků, z morfologie terénu apod. Pro účely mapy infiltrace nejsou 
třeba přesné informace, důležité je hlavně vyloučit plochy s mělkou 
hladinou podzemní vody, méně než 2 m pod terénem. 

Z dalších přírodních parametrů je vhodné posoudit půdní pokryv, 
zda v některých místech není překážkou pro infiltrovanou vodu (aleu-
ropelitické půdy a sedimenty). Důležité je vymezit svažité pozemky 
(nad 7 °), kde je obvykle obtížnější infiltraci podpořit technickými 
vsakovacími prvky. 

V urbanizovaném území je nezbytnou informací plocha zástavby. 
Jde nejen o budovy, ale i veškeré další zpevněné plochy bránící v in-
filtraci srážkových vod (komunikace, parkoviště, manipulační plochy), 
ale i další plochy – např. drénované plochy, plochy zakryté nepropust-
nými vrstvami apod. V některých případech může být podíl zástavby 
součástí územních plánů měst, častěji ale je třeba vyjít z podrobných 
topografických map, ortofotomap, map využití území (např. CORINE), 
a provést analýzu zástavby v potřebné podrobnosti. Zásadní je pře-
devším vymezení ploch s většinově zakrytým povrchem, a na druhé 
straně vymezení dosud volné krajiny, kde zástavba zatím nemá vliv na 
infiltraci srážek. Reálná infiltrace srážek do podzemních vod je dána 
vedle přírodních podmínek i charakterem využívání území. Zatrav-
něné plochy (louky, pastviny, zahrady, parky), případně další plochy 
volné krajiny tvoří ideální plochy umožňující maximální možnou 
infiltraci. Na druhé straně jsou území s hustou zástavbou s velkými 
budovami, sklady, nepropustnými povrchy významných dopravních 
staveb, parkovišť apod., kde je infiltrace snížená na minimum. A mezi 
těmito krajními variantami využití krajiny jsou ostatní způsoby vyu-
žívání krajiny, které jsou více či méně šetrné pro udržení potenciálu 
území k infiltraci – rozptýlená či kompaktní zástavba se zahradami, 
extenzívní zemědělské a průmyslové areály různé velikosti, lesoparky, 
plochy navážek, sportovních areálů, letišť aj.

Z hlediska dopadů zástavby území na velikost infiltrace lze odhado-
vat, že při zastavěné ploše do 10 % nedochází k měřitelnému omezení 
infiltrovaných srážek. U rozptýlené zástavby s průměrnou zastavěnou 
plochou kolem 30 % lze počítat s omezením infiltrace o 10 % ve 
prospěch povrchového odtoku (včetně kanalizace a drenáží), a u in-
tenzivní městské zástavby s průměrnou zastavěnou plochou 60–70 % 
může být infiltrace omezena o více než 50–60 %, opět ve prospěch 
povrchového odtoku, částečně i výparu. Menší poměrový dopad roz-
ptýlené zástavby na infiltraci je způsoben faktem, že voda ze střech 
a zpevněných ploch má většinou možnost snadno dotéct do místa 
s volnou půdou, kde je možný vsak. U intenzivní zástavby (typické 
např. pro centra měst) je však takovýchto míst s volnou půdou velmi 
málo, a většina vody tak odtéká pryč (po povrchu, příkopy, kanalizač-
ními sběrači apod.), navíc vyšší teplota mezi budovami zvyšuje výpar. 

V zájmovém území severních předměstí Prahy tak můžeme dojít 
k závěru, že řídká zástavba v roce 1920 měla naprosto zanedbatelný 
vliv na přirozenou infiltraci srážek. Současný stav zástavby ale zna-
mená, že omezení infiltrace může dnes činit 15–20 % ve srovnání 
se stavem v roce 1920, s trendem k dalšímu zhoršování, jak bude 
pokračovat další zástavba území.

Opatření na podporu infiltrace 
Tento nepříznivý stav lze vhodnými opatřeními významně pozitivně 
ovlivnit. Možnost podpory infiltrace srážek do podzemní vody se týká 
především doposud volných ploch krajiny, kterých ale v zájmovém 
území rychle ubývá vlivem intenzivní výstavby obytných budov, 
průmyslových areálů nebo rozvojem dopravní infrastruktury kolem 
měst. Možná nápravná opatření, která by opětovně zvětšila tvorbu 

Obr. 8. Výsledná mapa vhodnosti území pro infiltraci
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podzemní vody v urbanizovaných oblastech (nebo by aspoň zajistila 
nezhoršování stávající situace), by mohla být následující:
• Zajistit ochranu zatím nezastavěného území s vysokým a středním 

infiltračním potenciálem před další zbytečnou zástavbou, nešetrnou 
k vodnímu režimu krajiny.

• Pokud bude v těchto územích nutné jakoukoliv výstavbu realizovat, 
zachovat v maximální možné míře plochy k infiltraci srážkových 
vod. 

• Trvat v těchto územích na důsledném zasakování srážkových vod 
ze střech podle platné legislativy (případně řešit vsakování i dalších 
neznečištěných vod z dalších ploch), a zabránit zbytečnému odtoku 
srážkových vod kanalizací a drenážemi.

• Potřebný stavební rozvoj území směrovat pokud možno spíše do 
území s nízkým a zanedbatelným infiltračním potenciálem.

• V území s již existující zástavbou a zároveň vysokým a středním 
infiltračním potenciálem maximálně podporovat opatření na doda-
tečné zadržení srážkových vod a jejich infiltraci, např. i ze střech 
starších budov, a omezovat tak doposud převažující volný odtok 
těchto vod do nejbližší vodoteče. 

• Netrvat na zasakování srážkových vod v nevhodném území s níz-
kým nebo zanedbatelným infiltračním potenciálem. Finanční pro-
středky budou zbytečně vynaloženy na málo funkční zasakovací 
prvky a zasakování nebude mít potřebný efekt na tvorbu zdrojů 
podzemní vody. Ale pokud by to v daném území bylo možné (včetně 
vlastnických vztahů) a v technicky dostupné vzdálenosti, pokusit 
se posunout místo vsakování do místa s vhodnějšími infiltračními 
parametry.

• V dosud nezastavěné volné krajině (zvláště v částech s vhodnými 
infiltračními parametry) podporovat všechna systémová opatření 
na co největší zadržování vody v krajině a její přirozenou infiltraci 
metodami přírodě blízkými (opatření na zemědělské půdě, biotech-
nická opatření, podpora výstavby malých vodních nádrží, opatření 
na tocích a nivách, opatření v lesích [19].

Závěr
Předložený článek upozorňuje na problematiku omezení tvorby 
podzemní vody v urbanizovaných územích. Infiltrace srážek je ome-
zována v důsledku antropogenní činnosti (pokračující intenzivní 
zástavba území, dopravní komunikace a další nepropustné plochy aj.), 
a v posledních 30 letech se k tomu navíc připojují negativní dopady 
klimatických změn. Pro detailní posouzení hydrogeologických poměrů 
byla využita severní část území vnější Prahy, kde za posledních sto let 
došlo vlivem intenzivní zástavby k omezení infiltrace o cca 15–20 %. 
Je oprávněný předpoklad, že nepříznivý trend bude s postupující další 
zástavbou rychle pokračovat. Výsledky jsou potvrzovány i závěry 
předchozích výzkumů [20]. 

Po zhodnocení všech dostupných podkladů byly pro zájmové území 
vnější Prahy využity tři okruhy dat: propustnost horninového pro-
středí, hloubka hladiny podzemní vody a svažitost území. Kombinací 
těchto údajů s informacemi o zástavbě území vznikla výsledná synte-
tická mapa vhodnosti území pro infiltraci. Přesnost mapy odpovídá 
měřítku regionálního zpracování 1 : 50 000, což umožňuje poměrně 
podrobný pohled na hodnocené území, ale nikoliv až do úrovně jed-
notlivých pozemků. Jde tedy o nástroj využitelný spíše v územním 
plánování, než pro řešení jednotlivých staveb a pozemků.

Prezentovaný postup lze dobře použít i v jiných urbanizovaných 
územích, pokud se podaří shromáždit data potřebná pro hodnocení 
(propustnost hornin a půd, hloubka hladiny podzemní vody, morfolo-
gie terénu, velikost zástavby území). Přesnost a podrobnost výsledné 
mapy bude dána přesností a podrobností vstupních dat, která se 
podaří shromáždit. 

Hlavním praktickým výstupem je vymezení částí území s vhodněj-
šími parametry pro infiltraci srážkových vod, do kterých je efektivní 
zacílit různá technická i přírodě blízká opatření za účelem zadržení 
vody v krajině, zvětšení její infiltrace, a ochrany těchto území před 
zbytečnou zástavbou v procesu územního plánování. 

Závěrem uvádíme, že danou problematikou se zabývají i jiné 
výzkumy poskytující zajímavé a prakticky využitelné výstupy, např. 
mapa potenciálního vsaku území ČR [21], nebo ve společnosti JKENVI 
postupně vznikající vsakovací mapy území hlavního města Prahy jako 
podklad pro hospodaření s dešťovými vodami [22].

Poděkování: Tento článek byl připraven v rámci projektů Technolo-
gické agentury ČR SS01010208 Řízená dotace podzemních vod jako 
nástroj k omezení dopadů sucha v ČR a SS02030027 Vodní systémy 
a vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny klimatu, a dále 
projektu CZ.07.1.02/0.0/0.0/16-040/0000380 Analýza adaptačních 
opatření ke zmírnění dopadů změny klimatu a urbanizace na vodní 
režim v oblasti vnější Prahy, financovaného z Operačního programu 
Praha – pól růstu ČR. 
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Infiltration of precipitation into groundwater in urbanized 
areas (Rodriguez, R. F.; Datel, J. V.; Hrabankova, A.)

In an urbanized area, there are many obstacles to the infiltration 
of precipitation as the main source of groundwater. The aim of this 
paper is to draw attention to the importance of groundwater in the 
urban landscape, and to the possible way for evaluating precipita-
tion infiltration into groundwater. The research took place in the 
northern suburbs of the Capital City of Prague, where over the last 
100 years there has been an intensive development of the area, and 
an increase in evapotranspiration due to climate change, which is 
reflected in lower groundwater recharge from precipitation infil-
tration. Measures to support infiltration of precipitation should be 
concentrated in places with more suitable natural conditions for 
infiltration.

Keywords
urban hydrogeology – infiltration maps – groundwater – Prague

K článku „Výsledky benchmarkingu za rok 2019 – 
důsledky vysokého stupně atomizace trhu“ v lednovém 
Vodním hospodářství

Zuzana Kousalíková

Po přečtení článku „Výsledky benchmar-
kingu za rok 2019 – důsledky vysokého 
stupně atomizace trhu“ nevím, zda žiji na 
stejné planetě jako úředníci MZe. Abych se 
netrápila zbytečným pátráním, která planeta 
je reálná a která virtuální, rozhodla jsem se 
místo pilného vyplňování únorových výkazů 
(VUME_VUPE pro MZe) shrnout svou tezi 
o příčinách vysoké atomizace trhu VaK. 

Příčina je jednoduchá a očividná – jasně 
ekonomická. Protože jako takovou ji neumí mi-
nisterstvo zemědělství řešit, pokouší se složitě 
pomocí byrokratické regulace řešit důsledky.

Jako pamětník (chvála Bohu nemusím 
si dělat moc starostí do budoucna) si ještě 
pamatuji doby, kdy ministerstvo „Lesů, vod 
a strání“ přímo řídilo VaKy prostřednictvím 
„plánovaných ztrát“. Takže závody, kde se 
vedení prioritně staralo o investice, byly zase 
poslední v kolonce „mzdové prostředky“. 
Mám takový dojem, že Ministerstvo země-
dělství na tento stav nostalgicky vzpomíná 
a jeho tužby jdou přesně tímto směrem. Tedy 
regulací a represí přimět drobné provozovate-
le k pokornému vplynutí do náruče velkých 
firem se zvláštními vazbami na svého regulá-
tora. Ovšem většina drobných provozovatelů 
jsou obce, které jsou si jaksi „rovnější“, takže 
politickým kličkováním se umějí represi 
vyhnout (zatím). 

Takový typický drobný vlastník je obec 
500–700 obyvatel, tj. cca tři km veřejné 
kanalizace převážně z dob socialismu, tedy 
v technicky nevyhovujícím stavu. Čištění 
chybí. Takovou kanalizaci nevnutíte podniku 
Vak ani zadarmo. Leda si to za takových as-
poň 30 melounů spravit. Ty v rozpočtu obce 

ovšemže nejsou, takže skládat na obnovu 
nějaké statisíce ročně. To vychází ve stočném 
kolem 40 Kč/m3 jen na obnovu. Zkuste si 
přesvědčit svou tchýni, že je nezbytné dávat 
ročně patnáct set do kanalizace. U švagra je 
to potom už 6000 a hned se přihlásí ti, kteří 
se přece sprchují v práci… Kdo nezkusil, 
tomu se snadno rozumuje. Proto obce vybírají 
většinou co nejnižší stočné, které pokryje jen 
nejnutnější náklady, a prostředky na obnovu 
tvoří z rozpočtu. To ovšem za 10 let vydá už 
miliony a při rozpočtech těchto obcí v řádu 
milionů vychází neřešitelně. A co investice 
do čištění? Ta půjde navíc. A na kterou obno-
vu? Nejsou velké profily spíš zatrubněnými 
vodotečemi, kterým by spíše než obnova 
slušela revitalizace? Nebo alespoň ponechání 
netěsné kanalizace s velkým podílem balast-
ních vod jako dešťové a zřízení nové splaško-
vé kanalizace a centrálního čištění? Ale kdo 
poradí? Obchodníci s dotacemi přesvědčují 
starosty tu na pořízení domovních čistíren 
odpadních vod, tu na čistírny kořenové, MŽP 
na oddílné kanalizace (ale potom přijdou 
s požadavkem na dešťové zdrže). Podmín-
ky se neustále mění. Já si tedy radit vůbec 
netroufám, protože na rozdíl od dotačních 
mágů nevidím ekonomickou průchodnost. 
Úřady jsou v ekonomice také mimo. Jak 
za této situace obhájit před občany vysoké 
stočné? Obce jsou ochotny do kanalizací 
investovat, ale tak, aby jim to dávalo smysl, 
ne protože to nějaký předpis žádá!

Posuďte příklad: obec s rozpočtem v řádu 
milionů Kč je horko těžko pod hrozbou sankcí 
dotlačena k investici do čištění odpadních vod 
v řádu desítek milionů Kč. Samozřejmě čás-

tečně jde o dotaci, ale vlastní prostředky jsou 
také nezanedbatelné. Daruje tyto prostředky 
VaKu za 5000 (slovy pět tisíc, aby nebyla mýl-
ka) Kč a příslib solidárního stočného? Není to 
náhodou na žalobu za nehospodárné nakládá-
ní s obecním majetkem? Takže druhá možnost 
– nájem a provozování podnikem VaK za cenu 
dle cenových předpisů. Jen prostředky na 
obnovu (které se dle MZe musí odkládat už 
v době, kdy ještě není ani splacený úvěr) bu-
dou činit víc než 100 Kč/m3. Takže jaké bude 
stočné? Opět možno jedině s nemalou a trva-
lou dotací obce. Takže třetí možnost: budeme 
si to provozovat sami a nějak to s prostředky 
na obnovu zašolícháme. Kterou možnost byste 
si jako zastupitelé takové obce vybrali?

Že odbornost provozování není rozhodu-
jícím kritériem a její úroveň je v takovém 
případě nepříliš vysoká, je bez diskuse. 

Na druhou stranu nechci, aby situace 
vypadala jako jednoznačná vina vyděračství 
podniků VaK. Přebírání infrastruktury malých 
obcí je pro ně při nastavených pravidlech 
stejně nevýhodné, jako pro obce samotné. 
Rozhodující vlastníci (velká města) mají sami 
problém vysvětlit svým občanům, proč mají 
doplácet na stávající drobné spoluvlastníky 
solidární cenou. Proto takové podmínky.

Ještě poznámka k množství vlastníků ve-
řejných vodovodů a kanalizací z řad firem. 
Podle legislativy má dnes veřejný vodovod 
nebo kanalizaci kdekterá firma. Naštěstí vět-
šina z nich žije zatím v blahé nevědomosti. 
Ale stačí prodat dvě budovy firemního areálu 
a oni jednu z nich prodají dál, a problém je 
na světě. S takovými „veřejnými vodovody“, 
na něž není napojena žádná veřejnost, je po-
rovnání se s pravidly pro výkaznictví vysokou 
artistickou. Nehledě už na technickou stránku 
věci, kdy z areálového vodovodu mnohdy 
vůbec nezdokumentovaného je najednou 
veřejný, ale nevyhovující. 

Ještě perlička na závěr: finanční auditor se 
nad vybíráním stočného nejmenované obce 
podivoval a dost dlouho trvalo, než jsme jej 
přesvědčili, že obec vybírat může. Tak ne-
vím, není zde náhodou prostor ke snižování 
byrokracie?

Ing. Zuzana Kousalíková
zkousalikova@seznam.cz
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Cesta Sweco Hydroprojekt začala 
před 70 lety
Sweco Hydroprojekt a.s. si připomíná 70 let od svého za-
ložení! Těchto sedm dekád je zajímavým obrazem vývoje 
projektování a realizace staveb ve vodním hospodářství 
v České republice. 

Význam jednotlivých odvětví se v čase měnil od dominu-
jící pozice v oboru až po pozici zcela mimo zájem institucí 
a investorů. Postupně se těžiště zájmu posouvalo od po-
třeby pokrytí základních zdrojů (voda, energie) směrem 
k tvorbě a ochraně životního prostředí.

V ohlédnutí za historií společnosti lze sledovat i vývoj 
a pokrok v metodách, postupech, technologiích a vy-
bavení v projektové práci, „cestu od skicáku, pauzáku 
a logaritmického pravítka k BIM“.

Padesátá a šedesátá léta 20. století
Stěžejním oborem byla hydrotechnika a hydroenergetika. Do 
tohoto období patří např. projektová dokumentace pro soustavu 
hydroenergetických děl na Vltavě: Lipno, Orlík, Kamýk, Slapy 
a stejně tak přehrady pro zásobování pitnou vodou, pro zemědělské 
závlahy a průmysl a zásobování elektráren a pro rekreační účely (Vír, 
Kružberk, Křímov, Orava, Fláje, Žermanice, Vrchlice, Nechranice 
a Hracholusky). Začaly se objevovat vodárenské projekty, které 
reagovaly na potřeby doby. Byly vyprojektovány velké skupinové 
vodovody a úpravny vody, které jsou dodnes základem zásobování 
vodou v ČR (skupinové vodovody s úpravou povrchové i podzem-
ní vody pro oblast Kladna, Liberce, Jablonce n. Nisou, skupinový 
vodovod pro Ostravu z nádrže Kružberk, rekonstrukce a rozšíření 
úpravny vody z Vltavy v Praze-Podolí a mnoho dalších). S rychlým 
rozvojem sídelních aglomerací, průmyslu a zemědělství vyvstaly 
vážné problémy se znečišťováním toků. Začalo se výstavbou sou-
stavných kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod. Mezi největší 
patří Ostravsko, Plzeň, České Budějovice, Karlovy Vary, Liberec, 0lo-
mouc, Zlín, Jihlava, Košice a další. Projekty Hydroprojektu přispívaly 
v oboru hydromeliorací ke zkulturnění zemědělské půdy a ochraně 
zemědělských pozemků před povodněmi. Intenzifikace zemědělské 
výroby si vyžadovala výstavbu provozně výhodných mechanizo-
vaných a automatizovaných závlahových systémů. Z největších 
závlahových komplexů je možno uvést závlahy na horním a dolním 
Labi, na Ohři a na jižní Moravě, které jsou dodnes využívány. 

V padesátých a šedesátých letech se vše dělalo „ručně“. Výkresy 
vznikaly na rýsovacích prknech. Projektant rýsoval tužkou a kreslička 
výkres překreslovala tuší na pauzák, tak vznikala matrice pro kopí-
rování výkresů. Výpočty se dělaly ručně s použitím logaritmického 
pravítka nebo tabulek. Texty se psaly rukou a písařky je přepisovaly 
na psacím stroji. Jedním z hlavních problémů byly změny v doku-
mentaci. Změna v projektové dokumentaci znamenala v podstatě začít 
výkres znovu. Vizualizace, které stále působí „kouzelně“ a vypadají 
jako umělecké dílo, byly kresleny ručně, nejčastěji technikou akvarelu, 
mnohdy monochromatického připomínajícího černobílou fotografii.

Sedmdesátá a osmdesátá léta 20. století
V sedmdesátých letech se společnost významněji začala podílet na 
projektech v zahraničí. Ze všech zmíníme alespoň dva: komplexní ře-
šení víceúčelové vodohospodářské soustavy na Sava River a podzemní 
vodní elektrárna Machu Picchu v Peru. V tuzemsku se společnost 
podílela na několika unikátních, v té době velmi vyspělých řešeních: 
zpracování komplexního vodohospodářského plánu zahrnujícího 
optimalizaci zásobování vodou a protipovodňové ochrany, výstavbu 
umělé slalomové dráhy Trnávka (tehdy největší umělá dráha v Evro-
pě), projekty na trase metra A včetně stanic Staroměstská a Malostran-
ská, vodohospodářské projekty související s výstavbou JE Temelín. 
V oboru vodárenství se naše vývojové pracoviště významně podílelo 
na přípravě technologických koncepcí včetně laboratorních testů 
a poloprovozů. Nejvýznamnější stavbou je bezesporu druhá etapa 
úpravny vody Želivka s celkovým výkonem 7,3 m3/s. Byla rozšířena 
umělá infiltrace v Káraném a vodárna byla na pražský distribuční 
systém napojena II. káranským řadem ukončeným ve vodojemu Ládví. 
Čistírenství v osmé dekádě bylo zaměřeno především na projektování 
a následnou výstavbu velkých průmyslových čistíren odpadních vod, 
jako ČOV Štětí, obchvatný kanál Větřní – Český Krumlov, ČOV Syn-
thesia Semtín. V Praze v této době došlo k velkému rozvoji sídlištní 
zástavby, proto bylo nutné řešit kapacitní problémy na historické 
kanalizaci. Současně vyvstala potřeba rozšíření centrální čistírenské 
kapacity. Z těchto důvodů byly v Hydroprojektu připraveny dvě 
významné investiční akce: výstavba nové kmenové stoky „K“ včetně 
shybky pod Vltavou a první studie na NČOV Hostín, která měla na-
hradit ÚČOV na Císařském ostrově. 

Pracovní metody a technické vybavení se od dříve používaných 
v podstatě moc nelišily. Přinejmenším v oblasti tvorby výkresové doku-
mentace. Ta zůstala po obě dekády ruční prací. V 70. letech se objevily 
první elektronické kalkulačky a v druhé polovině osmdesátých let byly 
některé již programovatelné. Konec období předznamenal následující 
rozvoj výpočetní techniky. Společnost začala využívat první sálové 
počítače k výpočtům ustáleného nerovnoměrného pohybu vody v ko-
rytech, řešení složitých geotechnických problémů metodou konečných 

Obr. 1. Výpočetní středisko – vybavení na začátku 70. let minulého 
století

Obr. 2. Výpočetní středisko – podoba z 80. let minulého století
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prvků nebo řešení víceúčelových vodohospodářských soustav. V polo-
vině osmdesátých let byl v podniku vlastní počítač Hewlett–Packard. 
Byl využíván především pro statiku, rozpočtování, zavádění kreslících 
programů pro podélné a příčné profily nebo výpočty kubatur.

Devadesátá léta 20. století
Společenské a politické změny po roce 1989 pochopitelně ovlivnily 
další vývoj společnosti. Státní podnik se postupně transformoval na 
tržní prostředí a přizpůsobil novým podmínkám jak svou kapacitu 
a odbornosti, tak i přístup. Společnost si udržela profil komplexní 
konzultační inženýrsko-projektové organizace s personálním zázemím 
pro většinu hlavních oborů a profesí v oblasti projektové přípravy 
vodohospodářských staveb. Prostřednictvím moderních technologií 
projektování, razantním investováním do technického vybavení 
společnosti a průběžné transformace vzdělání zaměstnanců bylo 
možné i nadále garantovat vysokou kvalitu prací. S vývojem trhu 
společnost opustila některé tradiční obory (např. hydromeliorace) 
a naopak vybudovala expertizu v jiných (např. hydroinformatika, 
finanční poradenství, EIA apod.).

Klasická hydrotechnika procházela v devadesátých letem obdobím 
útlumu. Objevily se však nové výzvy, zejména v oblastech životního 
prostředí nebo protipovodňové ochrany. V oblasti sanací starých 
ekologických zátěží společnost zpracovala celou řadu projektů no-
vých skládek, recyklačních dvorů a dalších zařízení pro odpadové 
hospodářství. Významným projektem byla protipovodňová ochrana 
historického centra Prahy, jehož částečně dokončená realizace uchrá-
nila historické centrum před totální devastací během katastrofální 
povodně v roce 2002.

V souvislosti s probíhající privatizací a restrukturalizací vodáren-
ských společností došlo rovněž k výraznému útlumu v přípravě no-
vých staveb v oboru vodárenství. Jedinou výjimkou byla rekonstrukce 
úpravny vody Podolí, která probíhala celá devadesátá léta. Projekční 
činnost byla významně zaměřena na koncepční projekty typu Plány 
rozvoje vodovodů a kanalizací a rozvoje vodárenských soustav s cílem 
zajistit další odběratele s ohledem na trvale klesající spotřebu vody.

Využití prvních počítačů třídy PC umožnilo využití textových 
a tabulkových editorů vč. provádění výpočtů a zásadně se tak měnil 
i přístup k projektování. V souvislosti s digitalizací grafických příloh 
mluvíme o první digitální revoluci v projektování. Tím byl přechod 
na CAD systémy (obvykle 2D), které postupně, ale velmi rychle zcela 
vytlačily klasickou ruční výrobu. Do projektového procesu se zapo-
jují moderní metody matematického modelování systémů, procesů 
a informačních systémů. Tyto modely časem nahradily klasické, tzv. 
hydrotechnické výpočty, které byly přímo spojeny s příslušnými tech-
nickými normami. Simulační modely se postupně prosadily nejen do 
hydrologie, hydrauliky, ale i do celé řady aplikačních úloh včetně prou-
dění podzemní vody a 3D CFD výpočtů. Začaly se používat systémy 
GIS pro grafickou interpretaci informací nad mapovým podkladem.

21. století
V posledních dvaceti letech formovalo obor vodního hospodářství 
a tím i oblasti působnosti společnosti několik zásadních vodohospo-
dářských témat. 

Obr. 3. Logaritmické pravítko – základní „pomůcka“ pro výpočty po 
dobu více než 20 let existence Hydroprojektu

Obr. 4. Současnost – BIM pracoviště

Průchod extrémní povodně v roce 1997 vyvolal rozsáhlou společen-
skou diskusi na téma protipovodňové ochrany urbanizovaných území. 
V prvních letech nového tisíciletí se tak začaly připravovat a realizovat 
významné projekty protipovodňové ochrany, jako např. PPO Vlašim, 
Mělník, Děčín, Terezín, Lovochemie a další. Významné aktivity v tom-
to období zaznamenal také rozvoj říční dopravy v podobě splavnění 
horní Vltavy do Českých Budějovic, kdy naše společnost zpracovala 
projekty plavebních komor České Vrbné a Hluboká nad Vltavou.

Fenoménem posledních let se stal boj s klimatickou změnou a s tím-
to tématem spojené projekty pro udržitelné, a především přírodě 
blízké hospodaření s vodou s důrazem na přirozené zadržení vody 
v krajině. Získané komplexní zkušenosti z klasických vodohospodář-
ských projektů se naplno zúročily v jednom z nejrozsáhlejších projek-
tů – studie proveditelnosti plavebního kanálu Dunaj–Odra–Labe, která 
svou podrobností a přesahem do dalších oborů nemá bezpochyby 
v našem regionu obdoby. 

Přijetí směrnice Rady č. 91/271/EHS „O čištění městských odpad-
ních vod“ a prohlášení České republiky za „citlivou oblast“ znamenalo 
požadavek na odstraňování dusíku a fosforu při čištění odpadních 
vod a nutnost následně rekonstruovat prakticky všechny ČOV. Ze 
všech projektů zpracovávaných v tomto období je bezesporu co do 
významu, objemu i doby trvání stěžejní celková přestavba a rozšíření 
ÚČOV Praha na Císařském ostrově

IV. průmyslová revoluce je určujícím trendem v 21. století i v ob-
lasti projektové přípravy, charakterizovaná zejména přechodem od 
dvourozměrného „kreslení“ k tvorbě komplexního informačního 
modelu budovy nebo stavby (BIM). Informační model budovy je 
digitálním dvojčetem reálného objektu, včetně charakteristických 
informací vázaných na jednotlivé prvky modelu. Tento model 
slouží jako komplexní databáze potřebných informací po celý 
životní cyklus objektu od projekce přes výstavbu, provoz, rekon-
strukci a nakonec až po demolici. V posledních letech se využití 
informačních modelů pro potřeby tvorby výkresové dokumentace 
v naší společnosti začalo přesouvat z pilotních projektů do běžné 
celofiremní praxe. Jako komplexní BIM projekty byly zpracovány 
například dokumentace pro přístav Veselí nad Moravou, hlavní 
čerpací stanici ÚČOV Praha, rekonstrukci úpravny vody Želivka či 
zásobovací koridor na Letišti Praha.

V současné době je tvorba BIM projektů pro všechny stupně pro-
jektové dokumentace již naším standardním nabízeným řešením. 
Samozřejmostí je individuální přístup ke každému projektu a snaha 
přizpůsobit zvyklosti tvorby informačního modelu potřebám zadava-
tele. Při tvorbě BIM se zaměřujeme i na další fáze cyklu projektů a sta-
veb (facility management, asset management). Ve využití informačních 
modelů staveb vnímáme obrovský potenciál, a proto rozšiřujeme naši 
činnost i o nové oblasti, jako posuzování uhlíkové stopy s využitím 
BIM modelu či generativní navrhování (automatizovaný návrh opti-
málního řešení dle zadaných okrajových podmínek).

Ing. Vladimír Mikule a kol.
vladimir.mikule@sweco.cz

Táborská 940
140 00 Praha 4-Nusle

mailto:vladimir.mikule@sweco.cz


vh 4/202212

Od kompletního vodárenského 
sortimentu po moderní úpravny vody.
Značka HUTIRA je spolehlivým 
partnerem pro oblast vodárenství 
s ohledem na udržitelnost

Značka HUTIRA je zásadním hráčem hned v několika ob-
lastech. Ve svých začátcích v 90. letech se nejprve věnovala 
báňské činnosti, nedlouho poté však začala své aktivity 
rozšiřovat směrem k plynárenství, průmyslu a také vodá-
renství. Právě na tento segment se primárně zaměřují hned 
dvě společnosti, jež jsou součástí značky HUTIRA, konkrétně 
HUTIRA – VISION a ATJ special.

Moderní úpravny vody
HUTIRA – VISION se z velké části věnuje kvalitě a řešení nedostatku 
pitné vody. Již několik let proto vyrábí a dodává vlastní úpravny vody 
HUTIRA CCW, které umožňují upravit vodu povrchovou, studniční, 
dešťovou nebo vodu z hlubinných vrtů na vodu pitnou. Díky těmto 
technologiím tak za poslední roky získaly přístup ke kvalitní pitné 
vodě tisíce lidí. 

jedna osoba – úspora nákladů spojených 
s instalací, šachtu lze navíc naložit i do 
osobního vozu. Garance odolnosti proti 
mrazu, šachtu není nutné dodatečně 
zateplovat! Při nutnosti uzavření vody, 
výměny a odečtu vodoměru není třeba 
do šachty vstupovat (vše je přístupné 
z terénu). Velmi dobrým příkladem byla 
v tomto ohledu například dodávka a in-
stalace šachet Modulo v moravské obci 
Slatinice. 

Od roku 2021 zaštiťuje řešení malých 
vodoměrných šachet Modulo v rámci 
značky HUTIRA společnost ATJ special, 
která v segmentu vodárenství působí již 
téměř 30 let. Její portfolio tvoří kromě 
malých vodoměrných šachet především 
ucelený sortiment evropských výrobců vodárenského materiálu, jako 
je například rozsáhlá řada hydrantů, regulačních ventilů, spojek, 
šoupátek či materiálu pro domovní přípojky.

Společnost pružně reaguje i na současné trendy spojené s moderní-
mi technologiemi. „Aktuálně tak nabízíme například chytré regulační 
ventily Cla-Val či smart hydranty MONECA vybavené dálkovými 
komunikačními moduly, které umožňují hospodárnější a bezpečnější 
nakládání s pitnou vodou. Podobně jako další společnosti, jež jsou 
součástí značky HUTIRA, čerpáme i v ATJ special ze svých dlouhole-
tých zkušeností a silného odborného zázemí. Poskytujeme proto také 
poradenské služby či návrhy řešení tlakových pásem na vodovodní 
síti a jejich dodávky na klíč,“ sdělil ředitel společnosti ATJ special 
Pavel Kazda.

„Naše úpravny vody mají obrovský význam pro obce či větší 
oblasti, které trpí nedostatkem pitné vody. Problémy tohoto rázu 
totiž umí velmi efektivně řešit. Úpravny vody vyrábíme a dodá-
váme jak ve stacionárních, tak v mobilních řešeních, díky čemuž 
je možné je využít i ve výjimečných situacích a vodu tak zároveň 
upravit z téměř jakéhokoliv vodního zdroje,“ řekl ředitel společnosti 
HUTIRA – VISION Petr Hajný.

Systém úpravy povrchových podzemních vod přitom kromě 
zmíněných obcí či měst mohou plně využít i firmy, koupaliště, aqua-
parky, ubytovací zařízení či vodárenské společnosti. V krizových 
situacích pak mohou najít využití i u armády, což platí zejména pro 
mobilní jednotky. „U mobilních jednotek nabízíme pronájem včetně 
zprovoznění, zaškolení obsluhy či vzdálené správy a servisu,“ uvedl 
Petr Hajný.

Kromě těchto řešení vyrábí a dodává HUTIRA – VISION úpravny 
technologické vody a vyvíjí nové inovativní technologie na čištění 
a recyklaci problematických odpadních vod. „Velmi intenzivně 
se pak věnujeme snižování energetické náročnosti těchto proce-
sů a celých průmyslových provozů,“ doplnil ředitel společnosti 
HUTIRA – VISION.

Kompletní vodárenský sortiment včetně chytrých 
technologií
V oblasti vodárenství značka HUTIRA není žádným nováčkem. 
Naopak ji lze považovat za průkopníka progresivních řešení. V roce 
2010 uvedla na trh malé vodoměrné šachty Modulo, které postupně 
začaly nahrazovat doposud využívané velké šachty. Malé vodoměr-
né šachty si postupně získaly díky svým unikátním, a především 
praktickým vlastnostem vynikající renomé, k uživatelům si jich tak 
našly cestu desítky tisíc. Výhodou malých vodoměrných šachet je 
kompletní řešení včetně armatur připravené pro rychlou a snadnou 
instalaci, minimální výkop bez nutnosti betonáže, manipulaci zvládne 

Odbornost, profesionalita a úcta k přírodě
Značka HUTIRA si zakládá na tom dělat věci poctivě a šetrným 
způsobem. Mezi největší odborníky na trhu ji řadí nejen kvalitní 
a několik desetiletí budované know-how, ale také profesionální přístup 
a špičková kvalita nabízených produktů. Kromě toho se však napříč 
jednotlivými společnostmi snaží vnímat řadu problémů a výzev spo-
jených s ekologií a udržitelností. Při výzkumu či zavádění nových 
technologií tak nezapomíná na své ústřední motto – úctu k přírodě. 
V segmentu vodárenství tedy maximálně dbá na nejcennější zdroj na 
celé planetě – vodu.

Jednou z hlavních předností značky HUTIRA je její působení hned 
v několika oblastech, součástí celé skupiny je dnes přitom více než 
desítka firem. Díky zaměření i na sektory plynárenství, kde se mimo 
jiné ve společnosti HUTIRA green gas zaměřujeme na technologii 
výroby biometanu, průmyslu, báňské činnosti či stavebnictví, tak 
může HUTIRA nabídnout komplexní řešení, která jsou postavena na 
maximální odbornosti a vynikají maximální kvalitou napříč jednot-
livými segmenty.

Tomáš Stone
HUTIRA

stone@hutira.cz
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Idea Světového dne vody vznikla před 30 lety

Václav Stránský

Před třiceti lety, v červnu roku 1992, se v Rio 
de Janeiru v Brazílii uskutečnila konference 
OSN o životním prostředí a rozvoji (UNCED). 
Bylo zde přijato prohlášení známé jako Agenda 
21. Najdete ho na: https://sustainabledevelo-
pment.un.org/outcomedocuments/agenda21. 
Budete-li mít chvíli času a trpělivosti, začtěte 
se do něj. Je dobré si minulé vize připomínat 
a zkoumat, jak se naplňují, zda očekávání byla 
přespříliš pesimistická, přiměřená, nebo byla 
přehnaně opatrná. V tomto dokumentu byly 
kromě konkrétních kroků navrženy i aktivity 
oslovující širokou veřejnost, dalo by se říci, 
že už tehdy byl kladen důraz na „píár“. Proto 
tehdy padlo i rozhodnutí každoročně si připo-
mínat Světový den vody, jehož smyslem má 
být, volně parafrázováno, „šíření informací 
a vzdělávání, včetně provozních pokynů pro 
využití vodního bohatství lidskou společností 
tak, aby bylo dlouhodobě únosné…“

Proč 22. březen?
Zvolen byl 22. březen. Snažil jsem se zjistit, 
proč padlo rozhodnutí právě na tento konkrét-

ní den, ale přiznám se, nikde jsem odůvodnění 
nenašel. Pokud ho někdo ze čtenářů ví, prosím, 
zda by mě a určitě i čtenáře mohl poučit a vy-
světlit to. Skutečností je, že Světový den vody 
byl připomínán poprvé v roce 1993. Letošní 
ročník byl tedy ročníkem třicátým. V České 
republice je dlouholetou tradicí, že v tento den 
probíhá slavnostní pracovní setkání vodařů 
za účasti vrcholových politiků a manažerů 
v oboru. Na tato pracovní setkání v minulosti 
navazovaly slavnostní neformální koncerty 
a plesy vodohospodářů. Tato tradice byla v po-
sledních dvou letech ze všeobecně známých 
důvodů přerušena. Úspěchem je, že se letos 
podařilo obnovit alespoň to Slavnostní setkání. 

Snad následující léta umožní uskutečnění 
i dalších tradičních akcí. Nejen těch výše zmí-
něných, ale i akcí určených široké občanské 
veřejnosti. Už i letos se některé akce uskuteč-
nily. Třeba na Staré čistírně v Praze-Bubenči 
si návštěvníci 26. března mohli prohlédnout 
původní zařízení z první poloviny minulého 
století. Ty vypulírované stroje vypadají tak 
nostalgicky! Byla to však tvrdá, nepříjemná 

dřina v nevábném prostředí. Obsluha velké 
vědomosti mít nemusela. Čistírenství za to 
více než století učinilo ohromný skok jak ve 
vlastním čištění, tak i v pracovním prostředí. 
Obsluha čistíren je nyní sofistikovaná, nutná 
je k ní velká odbornost. Ale to se netýká jen 
čistírenství. Mnohé se změnilo i ve velké 
vodě. Kdysi bylo cílem vodu co nejrychleji 
z krajiny odvést, jelikož se sledovali cíle spíše 
ekonomické. Na omluvu našich předchůdců je 
třeba zdůraznit, že to často odráželo tehdejší 
způsob nahlížení na funkci vody a negativní 
důsledky nebyly většinově uvažovány.

Že voda má mnoho funkcí, že na ni lze 
pohlížet z různých pohledů, se odráží v tom, 
že každý rok Světový den vody připomíná 
jinou podobu, funkci vody. Letos to byla 
voda podzemní, jejíž význam byl připomenut 
těmito tezemi. 
• Podzemní voda je neviditelná, ale její dopad 

je vidět všude.
• Pod našima nohama z dohledu je podzemní 

voda skrytým pokladem, který obohacuje 
náš život.

• Téměř všechna tekutá sladká voda na světě 
je podzemní voda.

• Se zhoršující se změnou klimatu bude pod-
zemní voda stále kritičtější.

• Musíme spolupracovat na udržitelném 
řízení tohoto vzácného zdroje.

• Podzemní voda může být v nedohlednu, ale 
nesmí zmizet z mysli.

Jak tedy oslavy probíhaly?
Zásadní akci k Světovému dni vody zorga-
nizoval Svaz vodního hospodářství ČR ve 

Předsednictvo Slavnostního setkání …mezi s účastníky

…na tiskové konferenci Řečníci zaujali

https://sustainabledevelopment.un.org/outcomedocuments/agenda21
https://sustainabledevelopment.un.org/outcomedocuments/agenda21
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spolupráci se SOVAK ČR, Ministerstvem 
zemědělství ČR a Ministerstvem životního 
prostředí ČR. Setkání, jako v době předkovi-
dové, proběhlo v Kongresovém centru Praha. 
Zúčastnilo se ho bezmála dvě stě zástupců 
státní správy, vodohospodářských podniků 
a společností z oborů vodovodů a kanalizací, 
vodních toků, inženýrských a projektových 
společností. V neposlední řadě je třeba připo-
menout i účastníky z řad výzkumných ústavů 
a vysokých škol a různých zájmových sdru-
žení. Na závěr tohoto setkání bylo předáno 
ocenění vítězům soutěže Vodohospodářská 
stavba roku 2021, kterou organizovaly společ-
ně Svaz vodního hospodářství ČR a SOVAK 
ČR pod záštitou obou ministerstev. Přehled 
oceněných je v následujícím článku. 

Co na setkání zaznělo?
Petr Kubala, coby předseda představenstva 
Svazu vodního hospodářství ČR, na úvod při-
vítal účastníky slavnostního setkání a předsta-
vil čestné předsednictvo, složené ze zástupců 
dalších organizátorů setkání. Poděkoval part-
nerům převážně ze soukromého sektoru, kteří 
letos oslavy Světového dne vody podpořili. 
Zdeněk Nekula připomněl, že poslední roky 
byly složité a obtížné pro celou společnost. 
Postihlo nás sucho, po němž následovala 
pandemie onemocnění covid-19. Nyní na nás 
dolehla válka na Ukrajině! Přechod ze zimy 
do jara také věští, že rok 2022 může být velice 
suchý. Ministr ocenil, že se vodohospodářům 
daří všechny tyto mimořádné situace úspěšně 
zvládat a zajišťovat plynulou a bezpečnou 

dodávku pitné vody, i odkanalizování a čištění 
odpadních vod. Vyjádřil přesvědčení, že tomu 
tak bude i v budoucnu.

Je třeba ocenit, že ministerstvo prioritně 
v souladu s nově přijímanou zemědělskou 
politikou směřuje k podpoře opatření na po-
sílení vodních poměrů v krajině zadržením 
srážkové vody tam, kam dopadla. K tomu 

Neformální střetávání Předávání ocenění zástupcům jednoho z oceněných projektů

má napomoci i záměr podporovat především 
zemědělce hospodařící na menších blocích. 
Zadržování vody v krajině má zásadní význam 
pro zemědělce i pro vodohospodáře, vlastně 
je to zásadní, dlouhodobé téma pro celou 
společnost. Nemohu tedy se ztotožnit s kritiky 
této koncepce, kteří upozorňují, že to zdraží 
potraviny. Možná že opravdu zdraží, ale určitě 

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
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tento krok přispěje k tomu, aby krajina ožila 
už dnes a uživila i naše potomky. Byla takovou, 
abychom ji co nejvíce mohli přirovnat onomu 
verši z naší hymny: zemský ráj to na pohled. 

Anna Hubáčková je původem vodařka. 
Na jejím vystoupení to bylo vidět. Potvrdila 
úvodní slova ministra Nekuly o významném 
pokroku v komunikaci mezi oběma rezorty, 
a to zejména při podpoře opatření a projektů 
ve prospěch zadržování vody v krajině. Věřím, 
že tomu tak opravdu bude. Pamatuji si, že 
obdobná prohlášení padala i v minulosti…

S ohledem na motto tohoto Světového dne 
vody – „Podzemní voda je neviditelná, ale její 
dopad je viditelný všude“ – připomněla, že 
Ministerstvo životního prostředí je kompe-
tenčně odpovědné za ochranu podzemních 
vod z hlediska množství i kvality. 

S ohledem na svou zákonnou působnost se 
ministerstvo významně angažuje v projekto-
vém výzkumu týkajícím se podzemních vod. 
Aktuálně je hlavním rámcem program Pro-
středí pro život, kterým bylo v řádech vyšších 
desítek milionů Kč podpořeno sedm projektů 
zaměřujících se na podzemní vody, např. 
projekty „Řízená dotace podzemních vod jako 
nástroj k omezení dopadů sucha v ČR“ nebo 
„Zadržování vody v krajině pomocí umělé 
infiltrace jako nástroj v boji proti suchu“.

Vládní prohlášení v části nazvané Voda 
a adaptace na změnu klimatu podporuje ved-
le jednoznačné priority MŽP, jíž je zadržování 
vody v krajině a obnova přirozeného vodního 
režimu, také návrh na ústavní ochranu vody. 
MŽP plánuje výrazně dotačně podpořit bu-
dování nových zdrojů pitné vody, vodovodů, 
propojování vodárenských soustav, systémů 
vsakování a využití dešťových vod, techno-
logií úpravy pitné vody, kanalizací a systémů 
čištění odpadních vod.

Se znalostí problematiky oboru se paní 
ministryně zmiňovala nejen o současných 
rizicích dopadu sucha na bezpečné zajištění 
pitné vody pro obyvatele, ale v souvislosti 
s problematikou čištění odpadních vod ho-
vořila také o rizicích provozu domovních 
čistíren odpadních vod, které by měly být 
podporovány jen výjimečně v lokalitách, kde 
se nepředpokládá výstavba kanalizace.

Petr Kubala vyzdvihl to, že motto letošního 
Světového dne vody přesně vystihuje nejvyšší 
hodnotu vody, tedy i té, která se v rámci oběhu 
vody zrovna vyskytuje pod zemským povrchem 
v pásmu nasycení. K podpoře ochrany vydat-
nosti a jakosti zdrojů podzemních vod podle 
něj vede celá řada opatření, jejichž základním 
smyslem je například zvyšování schopnosti 
krajiny a půdy zadržovat vodu, šetrné a účelné 
nakládání s přípravky na ochranu rostlin v ze-
mědělství nebo omezení vypouštění odpadních 
vod do vod podzemních. 

O podzemní vody, vzhledem k jejich význa-
mu, je v naší republice legislativně postaráno 
docela dobře. Tato skutečnost ale nebrání 
ptát se, zda by nemohlo být o podzemní 
vody, vzhledem k jejich nenahraditelnému 
významu, v naší republice postaráno ještě 
lépe – například zakotvením institutu správy 
podzemních vod do vodního zákona.

Prezentaci uzavřel svým dlouhodobě zmi-
ňovaným krédem rozšířeném o dvě slova „Bez 
vody a míru to opravdu nepůjde… teprve ve 
chvíli, kdy nám voda začne chybět, nebo je 
jí přespříliš, uvědomíme si význam vodního 
hospodářství.“

Vilém Žák se ve své prezentaci zaměřil na 
současný stav a problémy oboru vodovodů 
a kanalizací. Zdůraznil, že i když v uplynu-
lých dvou letech během kulminace pandemie 
zavíraly stovky firem své provozy, vodárny 
svoji činnost neomezily. Díky tomu nedošlo 
k žádnému přerušení dodávek pitné vody ani 
ohrožení její kvality. 

Pan Žák zdůraznil, že SOVAK ČR v po-
sledních dvou letech efektivně komunikoval 
s SVH, CzWA nebo MZe. Tím se podařilo de-
finovat společné problémy a navrhnout jejich 
řešení. Jde například o vytvoření koncepce 
nové střednědobě platné cenové regulace od 
letošního roku, a to ve shodě s MF a MŽP. 
Stabilizaci by měla pomoci i nově nastavená 
dlouhodobě platná a pokud možno neměnná 
koncepce regulace oboru VaK a její vymaha-
telnost.

Aleš Kendík, náměstek ministra a ředitel 
sekce vodního hospodářství MZe, poté 
seznámil účastníky setkání s působností 
jednotlivých odborů své sekce, popsal také 
jejich dosavadní aktivity, aktuální činnost 
i budoucí cíle. Jedná se o tyto odbory: státní 
správy ve vodním hospodářství a správy 
povodí; vodohospodářské politiky a protipo-
vodňových opatření; vodovodů a kanalizací; 
vody v krajině a odstraňování povodňových 
škod; hlavního regulátora a vrchního dohledu 
sektoru vodovodů a kanalizací. 

Jan Kříž, náměstek ministryně životního 
prostředí, nejprve informoval o přínosu Ope-
račního programu Životní prostředí (OPŽP) 
v uplynulém období 2014–2020 pro vodní 
hospodářství. V současné době probíhá inten-
zivní příprava nového OPŽP 2021–2027 včet-
ně souvisejících jednání s Evropskou komisí.

Ve 2. čtvrtletí 2022 se předpokládá schvá-
lení Programového dokumentu, pracovní 
verze je zveřejněna na www.opzp.cz. První 

výzvy budou vyhlášeny v polovině roku 
2022. V rámci Specifického cíle Podpora 
přechodu na oběhové hospodářství budou 
podpořena i opatření na úpravu a zpracování 
čistírenských odpadních kalů včetně úpravy 
vyčištěných odpadních vod pro jejich opě-
tovné využívání. Realizace protipovodňových 
opatření či zpomalení odtoku, retence nebo 
akumulace srážkové vody apod. budou pod-
pořeny v rámci specifického cíle: Podpora 
přizpůsobení se na změnu klimatu, prevence 
rizika katastrof. 

Veškeré podrobnosti k popisu podporova-
ných opatření včetně oprávněných příjemců 
a výše podpory lze nalézt na www.opzp.cz.

Program prezentací uzavřelo vystoupení 
zástupce CzWA, člena výboru Martina Srba. 
Úvodem představil Vodní manifest CzWA, 
který shrnuje společné stanovisko členů 
CzWA na základní principy vodního hos-
podářství ČR. Vodní manifest je podle něj 
plně v souladu s Pozičním dokumentem SVH 
a SOVAK, ke kterému se CzWA připojila. Mar-
tin Srb poté představil vizi budoucnosti pro 
oblast „vody“ v roce 2030, založenou zejména 
na těchto zásadách: voda ani kal nejsou od-
padem, ale zdrojem; specifické polutanty 
jsou hrozbou pro životní prostředí, nad 
kterou musíme získat kontrolu.

Co říci závěrem?
Co nás do budoucna v oblasti nakládání 
a ochrany vod čeká, podle mě velice přesně 
vystihla tisková zpráva k Světovému dni vody, 
kde se praví: Prioritou vodního hospodářství do 
následujících let je zajistit dostatečné a kvalitní 
zdroje vody pro zásobování obyvatel pitnou 
vodou, pro energetiku, průmysl i zemědělství. 
V praxi to znamená, mimo jiné, zajistit pro-
pojování vodárenských i vodohospodářských 
soustav, realizovat opatření podporující za-

Požádal jsem svého oblíbeného karikaturistu pana Kemela o to, zda by pro Vodní hospodář-
ství mohl podle svých časových možností připravovat vtipy, komentující obor. Souhlasil a na-
psal časopisu a čtenářům toto věnování: Pro Vodní hospodářství mám slabost, jak by taky 
ne, pět let jsem na ČVUT studoval obor Vodní hospodářství a vodní stavby pod dohledem 
svého otce doc. Ing. Miroslava Kemela, CSc., který na fakultě učil hydrologii. Jsem rád za 
tu možnost alespoň občas se k tématu vrátit v roli kreslíře na stránkách tohoto časopisu.

http://www.opzp.cz/
http://www.opzp.cz/
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Soutěž Vodohospodářská stavba roku 2021

Jan Plechatý

Během setkání vodohospodářů v Kon-
gresovém centru v Praze byly vyhlášeny 
výsledky soutěže Vodohospodářská stavba 
roku 2021. Celkem bylo do soutěže přihlá-
šeno 17 staveb.

V každé z kategorií – tedy v oboru VaK 
(Kategorie I) a oboru vodních toků (Kategorie 
II) – byly samostatně hodnoceny stavby ve 
dvou „velikostních“ podkategoriích, a to o in-
vestičních nákladech do 50 mil. Kč a nad 50 
mil. Kč. Z celkem 17 přihlášených staveb jich 
představenstvo Svazu vodního hospodářství 
ČR schválilo k ocenění „Vodohospodářská 
stavba roku 2021“ osm, dále dvě stavby v ka-
ždé kategorii získaly Zvláštní ocenění SVH ČR 
a SOVAK ČR.

KATEGORIE I – podkategorie nad 50 mil. Kč
Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na 
Císařském ostrově – NVL
Investor: Hl. m. Praha; Správce stavby: 
Pražská vodohospodářská společnost a. s.; 
Projektant: SWECO Hydroprojekt a. s.; Zho-
tovitel: Sdružení ÚČOV Praha – SMP CZ, a. s. 
(vedoucí společník), Hochtief CZ a. s., SUEZ 
International SA, Wassertechnik GmbH
Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)
Investor: VODA Želivka, a. s.; Projektant: 
SWECO Hydroprojekt a. s.; Zhotovitel: Spo-

lečnost ÚV Želivka – Metrostav a.s. (vedoucí 
společník), SMP CZ, a. s., GEOSAN Group a. 
s.; Správce stavby a TDI: Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba a. s. 

KATEGORIE I – podkategorie do 50 mil. Kč
Rozšíření ČOV Uhlířské Janovice
Investor: Vodohospodářská společnost Vrch-
lice – Maleč, a. s.; Projektant: VIS – Vodo-
hospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.; 
Zhotovitel: Metrostav a. s.
Věžový vodojem Moravská Huzová
Investor: VHS SITKA, s. r. o.; Projektant: VO-
DING HRANICE, spol. s.r.o.; Zhotovitel: ARKO 
TECHNOLOGY, a. s.

Zvláštní ocenění SVH ČR a SOVAK ČR v ka-
tegorii I – stavby oboru VaK 
ČOV Přerov – kalová koncovka
Investor: Vodovody a kanalizace Přerov, 
a. s.; Projektant: SWECO Hydroprojekt, a. s.; 
Zhotovitel technologické části: ARKO TECH-
NOLOGY, a. s.; Zhotovitel stavební části: 
OHL ŽS, a. s., Divize M – Morava; Technický 
dozor investora: Vodohospodářský rozvoj 
a výstavba, a. s. 

KATEGORIE II – podkategorie nad 50 mil. Kč
Úprava ohlaví plavební komory Hořín

Investor: Ředitelství vodních cest ČR; Pro-
jektant: Valbek, spol. s r.o. a AQUATIS a. s.; 
Zhotovitel: Metrostav a. s. 
Višňová, Víska – výstavba suché nádrže na 
Krčelském potoce
Investor: Povodí Labe, státní podnik; Pro-
jektant: HG partner, s.r.o.; Zhotovitel: SMP 
CZ, a. s. 

KATEGORIE II – podkategorie do 50 mil. Kč
Revitalizace Bartošovického potoka
Investor: Lesy ČR, s. p.
Dyje, retenční prostor Novosedly
Investor: Povodí Moravy, s. p.; Projektant: 
Ateliér FONTES, s.r.o.; Zhotovitel: KAVYL, 
spol. s r.o.

Zvláštní ocenění SVH ČR v kategorii II – stav-
by v oboru vodních toků
DVT Andělice, Pocinivice, Rekonstrukce 
úpravy
Investor: Povodí Vltavy, státní podnik; 
Projektant: SWECO Hydroprojekt a.s.; Zho-
tovitel: Společnost pro výstavbu DVT Andě-
lice – IMOS Brno, a.s. (vedoucí společník), 
IMOS Brno, POHL cz, a.s., odštěpný závod 
Plzeň

Podrobnější popis všech přihlášených a oce-
něných staveb z oboru vodních toků včetně 
jejich fotografie bude uveden v následujících 
číslech časopisu Vodní hospodářství, který 
byl rovněž mediálním partnerem akcí k při-
pomenutí Světového dne vody 2022.

Ing. Jan Plechatý
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

plechaty@vrv.cz

držování vody v krajině, sledovat možnosti 
potřebných akumulací povrchových vod, a to 
se zohledněním vývoje klimatických scéná-
řů. Nedílnou součástí těchto priorit je i péče 
o podzemní vody. S ohledem na aktuální 
bezpečnostní situaci související s válkou na 
Ukrajině, nabývají mnohé z uvedených priorit 
na ještě větším významu. 

Časopisu Vodní hospodářství je ctí, že bylo 
jedním z mediálních partnerů akce. Členové 

redakční rady i já osobně si uvědomujeme, že 
časopis čtou malo- i velkovodaři, odborníci, 
z nichž někteří jsou zaměřením spíše techni-
ky, jiní preferují environmentální pohled na 
vodu. Protože starost o vodu je záležitost mul-
ti- a interdisciplinární, tak jsme přesvědčeni, 
že by všichni o sobě měli vědět, navzájem si 
naslouchat a vžívat se do myšlení ostatních. 
O to se časopis snaží dlouhodobě. K vzájem-
né komunikaci slouží pravidelná setkávání 

k Světovému dni vody. Nechť je více takových 
setkání, jakým bylo to letošní…

Děkuji Ing. Janu Plechatému za poskytnutí 
informací o prezentacích na akci a Svazu 
vodního hospodářství za poskytnutí foto-
grafií.

Ing. Václav Stránský
stransky@vodnihospodarstvi.cz
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SERENÁTO může znamenat i název 
zajímavé karetní hry

Napadlo vás někdy, co všechno se musí stát, aby se od-
padní voda mohla vrátit zpátky do přírody? Čistírnám 
odpadních vod se tak neříká nadarmo. Právě tady se 
lidmi „použitá voda“ zbavuje všech nečistot. Mnohdy to 
ale není úplně jednoduché a čistírnám i všem, kteří se 
o vodu starají, umí práci pořádně zkomplikovat předmě-
ty a látky, které do odpadní vody nepatří. A právě o tom 
je zábavně vzdělávací hra SERENÁTO. U příležitosti 
letošního Světového dne vody ji představila skupina 
ENERGIE AG BOHEMIA, jejíž dceřinou společností je 
ČEVAK a.s.

Hra je nejnovějším výstupem vzdělávacího programu DOODPADU 
aneb Co do kanalizace nepatří, který se zabývá právě problematikou 
odpadních vod. Ve svých lokalitách jej již téměř deset let realizují 
společnosti ČEVAK, VaK Beroun, VHOS Moravská Třebová, VODOS 
Kolín, VS Chrudim a AQUA SERVIS Rychnov nad Kněžnou.

Program DOODPADU aneb Co do kanalizace nepatří je primárně 
zaměřen na věkovou skupinu žáků prvního stupně základních škol 
a studentů středních škol. Problematika, kterou se zabývá, ale oslovuje 
i širokou veřejnost. Maskotem a zábavným průvodcem je animovaný 
kocour „AGI“. Ten ukazuje nejen, co do kanalizace nepatří, ale odpoví-
dá na klasickou nerudovskou otázku Kam s ním? Například, že prošlé 
léky se nesplachují do toalety, ale odnášejí do lékárny. Zároveň děti 
i dospělé učí, že odstranění těchto látek z odpadní vody její čištění 
komplikuje a prodražuje. 

Za uplynulé roky navštívil kocour AGI, v doprovodu vodohospo-
dářů několik tisíc žáků prvního stupně základních škol. Při výuko-
vých hodinách se tak zábavnou formou dozvěděli, že toaleta není 
odpadkový koš, jak správně s odpadní vodou zacházet a co všechno 
se musí stát, aby se vyčištěná mohla vrátit zpátky do přírody. Mnozí 
z nich se pak podívali i na opravdové čistírny odpadních vod, a to 
nejen u příležitosti Světového dne vody nebo Dne Země, ale v rámci 
projektových dnů v jednotlivých školách. 

Druhou skupinou, na níž se projekt dlouhodobě zaměřuje, jsou stu-
denti gymnázií a středních škol. Ti se mohli zúčastnit tří projektových 
soutěží. Napoprvé natáčeli příběhy a klipy s tématem „DOODPADU“, 
druhý ročník patřil skicám a grafice. Naposledy bylo úkolem vymyslet 
hru na zadané téma „To fakt nespláchneš“. Porotu pokaždé překvapila 
různorodost a nápaditost odevzdaných prací. Právě v prvním ročníku 
soutěže překvapili studenti profesionálním klipem „Chtěl bych být 
čističem vody“, druhý ročník přinesl znamenitou grafiku s mottem 
„Než to spláchneš do odpadu, popřemýšlej o dopadu“. Ostatně o její 
úspěšnosti svědčí i to, že v jižních Čechách je možné vidět tuto grafiku 
na vozidlech vodohospodářů. 

V posledním ročníku soutěže zasvěceném hraní a hrám, se sešly 
tři desítky návrhů. Porota posuzovala nejen hry karetní a stolní, ale 
i funkční herní aplikaci pro mobilní telefony. Právě ta se stala abso-
lutním vítězem středoškolského klání. 

Samotné SERENÁTO však inspirovaly další oceněné práce, jako 
byla pečlivě propracovaná stolní hra „Třípatrovka“ Střední pedago-
gické školy v Berouně, hra „Odpadovka“ Gymnázia Kolín nebo „Válka 
odpadků“ z autorské dílny studentů berounského Gymnázia. V SE-
RENÁTU se propojilo to nejlepší z nich. Každý z úspěšných kolektivů 
v něm tak jistě najde nějaký ze svých nápadů. 

A o čem tedy SERENÁTO je?
Hra je určena pro dva až šest hráčů, poradí si s ní už sedmileté děti, 
ale nudit se nebudou ani ti dříve narození. Všichni se při SERENÁTU 
promění v čistírny odpadních vod. Zábavným způsobem zjistí, že 
vyčistit námi „použitou vodu“ není jednoduché. Dozvědí se napří-
klad, co zabírá na zbytky léků, nebo na oleje a tuky. Vyhrává ten, 
který nejlépe svou čistírnu ochrání před kontaminací nežádoucími 
předměty a látkami. 

SERENÁTO se nedá koupit v běžné obchodní síti, lze jej ale získat 
jako odměnu při projektových dnech a soutěžích, které se s osvětovou 
kampaní DOODPADU pojí. Více o hře i projektu najdou zájemci na 
www.doodpadu.cz či na webových stránkách jednotlivých vodohos-
podářských společností a také na Facebooku. 

Ing. Jitka Kramářová
vedoucí útvaru marketingu a komunikace spol. ČEVAK a.s.

jitka.kramarova@cevak.cz

http://www.doodpadu.cz
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Lesy ČR revitalizují koryta vodních toků

Pavel Hopjan, Jiří Kubíček

Vzhledem k probíhajícím klimatickým 
změnám projevujícím se extrémními výkyvy 
počasí spojenými s enormním nedostatkem 
vody se snaží Lesy ČR o zpomalení odtoku 
vody z krajiny také prostřednictvím revita-
lizací koryt dříve upravených vodních toků. 
Tyto revitalizace realizují v zemědělsky ob-
hospodařované krajině, v lesních porostech, 
ale i v zastavěných intravilánech měst a obcí. 
Přestože se záměr často dotýká pozemků ve 
vlastnictví cizích osob, kdy je limitujícím fak-
torem jejich souhlas s realizací akce, povedlo 
se již řadu opatření zrealizovat. Za poslední 
tři roky bylo dokončeno 24 akcí. Kromě podél-
ných revitalizací jsou také obnovovány a nově 
budovány i drobné lokální mokřady a tůně. 
Takovýchto opatření bylo v uvedeném období 
zrealizováno přes 600.

V rámci revitalizací provedených v země-
dělsky obhospodařované krajině byla zreali-
zována úprava koryta vodního toku Brtného Obr. 1. Revitalizace Brtného potoka

potoka v okrese Tachov (obr. 1). Na pozemcích 
vyčleněných v rámci komplexních pozemko-
vých úprav v k. ú. Dlouhý Újezd byl v délce 
1 300 m revitalizován zatrubněný vodní tok 
a jeho údolní niva, která byla v 60. letech 
minulého století odvodněna systematickou 
drenáží, vodní tok byl zatrubněn a niva zor-
něna. Revitalizací bylo v trase toku vytvořeno 
18 průtočných a odstavených tůní, které byly 
doplněny výsadbou dřevin.

Dále byly dokončeny například revitalizace 
toků Debrného potoka (obr. 2) v Železných 
horách nebo pravostranného přítoku Barto-
šovického potoka (obr. 3) v Orlických horách. 
Realizací těchto akcí byly obnoveny původní 
meandry koryt vodních toků a pro zvýšení 
biodiverzity byly vytvořeny i soustavy tůní.

V lesních porostech bylo například revita-
lizováno koryto Zádolského potoka (obr. 4, 
5) u obce Opatov nebo dříve provedené leso-
technické meliorace v povodí Smržovského 

potoka u Jaroměře a v lokalitě „U Hraběnčiny 
studánky“ v CHKO Žďárské vrchy. Původní 
napřímené a zahloubené koryto Zádolského 
potoka bylo zasypáno nebo využito pro vytvo-
ření izolovaných tůní, pro revitalizaci vodního 
toku bylo využito jeho původního koryta. Při 
revitalizaci lesotechnických meliorací byly 
původní příkopy sanovány soustavou dřevě-
ných hradících objektů, případně betonových 
objektů s možností regulace výšky hladiny. 

V intravilánu města Bruntál proběhla 
úprava koryta vodního toku Kobylího potoka 
(obr. 6, 7) s revitalizačními prvky. Původní 
vodohospodářské úpravy na Kobylím potoce 
byly provedeny v 80. letech minulého století, 
kdy jeho dno bylo opevněno betonovými 

Obr. 2. Funkční revitalizace Debrného potoka při zvýšených prů-
tocích

Obr. 3. Revitalizace přítoku Bartošovického potoka 

Obr. 4. Zádolský potok po revitalizaci (včetně fota vpravo před revitalizací)
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Obr. 5. Realizované tůně v nivě Zádolského potoka Obr. 6. Původní úprava Kobylího potoka

panely a břehy betonovými dlaždicemi. Re-
alizací akce došlo k odstranění původního 
opevnění a proběhla modelace kynety toku, 
která vede vodu úzkým profilem. Dno úseku 
je rovnoměrně stabilizováno kamennými 
prahy. V místech, kde to prostorové podmínky 
umožnovaly, bylo koryto rozdvojeno nebo do 
něho byly vloženy tůně.

Obr. 7. Kobylí potok po revitalizaci (vpravo detail vytvořené kynety)

Obr. 8. Renaturace původní úpravy na toku Vlčinec Obr. 9. Renaturační opatření na toku Kunštát

Mimo samotné revitalizace využívají Lesy 
ČR při obnově přírodě blízkých koryt vodních 
toků i možnosti samovolných či usměrňova-
ných renaturací původních vodohospodář-
ských úprav. Příkladem jsou opat-
ření realizovaná na vodních tocích 
Vlčinec (obr. 8) a Kunštát (obr. 9) 
v Orlických horách.

Použité fotografie: Archiv Lesy ČR

Ing. Pavel Hopjan
Ing. Jiří Kubíček

Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19

500 08 Hradec Králové
Pavel.hopjan@lesycr.cz
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Voda z Nových Mlýnů pomohla lužním lesům  
na jižní Moravě

Petr Chmelař

Povodí Moravy, s. p., v polovině března 
provedlo manipulaci na vodním díle Nové 
Mlýny a pustilo z nádrže vodu do lužních 
lesů v oblasti Soutoku. Doplnila se tím voda 
v drobných vodních tocích, mokřadech 
a tůních v oboře Soutok. Průtoky ve vodních 
tocích na jižní Moravě byly v březnu pod-
průměrné, průtoky klesaly na řadě míst i pod 
20 % průměrných březnových hodnot. 

Povodí Moravy zahájilo ve čtvrtek 17. 3. 
tzv. povodňování lužních lesů v oblasti pod 
novomlýnskými nádržemi. Cílem bylo dostat 
vodu do lužních lesů, které vlivem změny 
klimatu strádají nedostatkem vody. Manipu-
lace představuje důležité adaptační opatření, 
které umožní zadržet vodu v krajině na území 
soutokové oblasti. „Na základě žádosti Lesů 
ČR jsme začali zvyšovat akumulovaný objem 
v soustavě nádrží Nové Mlýny zvýšením hla-
diny v nádrži nad hladinu zásobního prostoru 
tak, abychom ji mohli jednorázově využít pro 
potřeby lesů v oboře Soutok. Tato voda by se 

tam běžnou cestou nedostala, proto bylo po-
třebné manipulací zvýšit odtok z Nových Mlý-
nů až na téměř 100 m3/s. Díky tomuto průtoku 
se voda z Dyje systémem nápustných objektů, 
stavidel a kanálů dostala do lužních lesů, kde 
způsobila zaplavení tůní, mokřadů a luk,“ po-
psal ředitel pro správu povodí Antonín Tůma 
z Povodí Moravy, s. p.

Vodohospodáři zvýšili odtok z vodního 
díla Nové Mlýny 17. března v ranních ho-
dinách. Před zvýšením odtoku byl odtok 
z nádrže 12 m3/s, během povodňování zvýšili 
odtok na 100 m3/s. Zvýšený odtok udržovali 
asi půl druhého dne. Tato cílená manipulace 
pro podporu života lužního lesa představo-
vala 11 milionů kubíků vody vypuštěných ze 
soustavy nádrží. „Vodní nádrže Nové Mlýny 
jsou posledním článkem Dyjsko-svratecké vo-
dohospodářské soustavy, která nám umožňuje 
i v poměrně suchém období velmi efektivně 
nakládat s vodou. Požadavek od Lesů ČR 
jsme obdrželi na konci února a od této doby 
jsme hladinu v nádrži díky vodě z ostatních 
nádrží mohli navýšit nad úroveň zásobního 
prostoru. Tuto vodu jsme využili k omezení 
negativních dopadů sucha na lužní lesy,“ 
vysvětluje Tůma. 

Dne 18. března dosáhla hladiny vody 
v nádrži kóty 169,9 m n. m. V noci z 18. na 
19. března byl odtok z VD Nové Mlýny snížen 
a 19. března v 1:00 hod. v noci byl již odtok 
z nádrže 11,3 m³/s. 

Hydrologická situace na jižní Moravě se na 
počátku jara nevyvíjela příznivě. Průtoky se 
pohybovaly mezi 40 a 15 % dlouhodobých 
měsíčních hodnot. Například Dyje na přítoku 
do VD Vranov mělo v půlce března pouhých 
18 % průměrných březnových hodnot, Svrat-
ka ve Veverské Bítýšce byla na 21 %, Jihlava 
v Ivančicích na 27 % normálu. 

Povodňování simuluje přirozené zaplavování lužních lesů. Pozitivně se odráží i na stavu podzemních vod. Jak vidno, hydrotechnická 
opatření jsou k tomu nezbytná

Zvýšené průtoky v Dyji také pomohly 
zvýšit hladinu v slepých a napojených rame-
nech podél Dyje v úseku od Nových Mlýnů 
po soutok s Moravou. Tím došlo ke zlepšení 
environmentálních podmínek v těchto lo-
kalitách. Vodohospodáři využili zkušenosti 
z povodňování z předchozích let. „Letecké 
snímky z povodňování v roce 2020 jasně do-
kazují obrovský přínos pro tuto suchem sužo-
vanou oblast. Vedle stále zvyšujících se teplot 
se zvyšuje spotřeba vody rostlinami, negativně 
se do spotřeby vody promítá i prodloužení 
vegetačního období, větrná eroze a pokles 
hladin podzemních vod vlivem nižších srážek 
a poklesu průtoků ve vodních tocích. Z envi-
ronmentálního hlediska je proto povodňování 
největší pomocí lužnímu lesu, ale i celé oblasti 
pod Novými Mlýny, neboť bude zavodněna 
celá údolní niva s cenným systémem kanálů,“ 
říká Tůma. Povodňování z VD Nové Mlýny 
pobíhalo v letech 2020, 2019 a 2017.

Celkové bilanční využití vody ze soustavy 
vodních nádrží Nové Mlýny pro environmen-
tální účely je až 80 %. V současnosti Povodí 
Moravy, s. p., usiluje o obnovení zásobního 
prostoru na původně kolaudovanou úroveň 
170,35 m n. m., které bývá nesprávně po-
pisováno jako navýšení hladiny. Ve skuteč-
nosti bude docházet k obnově přirozeného 
pohybu hladiny v rozmezí 169,85–170,35 m 
n. m. v závislosti na hnízdění ptactva, tedy 
k pohybu hladiny oběma směry. „Právě takto 
akumulovaný objem vody z jarního tání či zvý-
šených průtoků by se dal pravidelně, a nikoliv 
mimořádně jako nyní, využívat k posilování 
vodního režimu pod Novými Mlýny či k zavla-
žování suchem postihovaných zemědělských 
ploch na jižní Moravě. Již v současné době 
jsme svědky nedostatku vody v krajině, a pro-
to je nezbytné s každým litrem vody účelně 
hospodařit,“ doplňuje Tůma. V současnosti 
probíhá administrativní proces změny naklá-
dání s vodami a změny manipulačního řádu 
VD Nové Mlýny. 

Použité fotografie: Archiv Povodí Moravy, s. p.

Mgr. Petr Chmelař
Dřevařská 11

602 00 Brno
Povodí Moravy, s. p.

chmelar@pmo.cz 

mailto:chmelar@pmo.cz
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Vodohospodářská konference VODA ZLÍN 2022

Marek Coufal

Ve dnech 10.–11. 3. proběhl v Interhotelu 
Zlín (obr. 1) jubilejní 25. ročník vodohos-
podářské konference VODA ZLÍN 2022. 
Konference byla již tradičně pořádána spo-
lečností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., 
u příležitosti Světového dne vody. Po roční 
pauze způsobené pandemií onemocnění 
COVID-19 se vodohospodáři opět setkali ve 
Zlíně, aby sdíleli novinky a zkušenosti z vý-
zkumu i praxe. 

Jubilejní 25. ročník konference měl původ-
ně proběhnout již v březnu 2021. Přes úvodní 
optimismus organizátorů (příprava konference 
začala již na podzim roku 2020, tedy v době, 
kdy ještě malé nárůsty pozitivních případů 
onemocnění COVID-19 dávaly naději na uspo-
řádání konference) bohužel nebylo možno 
konferenci v tradičním březnovém termínu 
uskutečnit. V důsledku krajně nepříznivé epi-
demiologické situace a neustále se měnících 
vládních opatření bylo nakonec organizač-
ním výborem rozhodnuto konferenci VODA 
ZLÍN 2021 kompletně zrušit. Měsíc březen 
2021 byl pak součástí období nejtvrdších 

protipandemických opatření, včetně noční-
ho zákazu vycházení a zákazu cest z okresu 
do okresu. V rámci jednání organizačního 
výboru byla diskutována i možnost změny 
formátu na videokonferenci, nakonec jsme se 
však rozhodli k variantě kompletního zrušení 
celého ročníku.

Také organizace konferenčního ročníku 
2022 nebyla jednoduchá. Příprava konfe-
rence začala již v podzimních měsících roku 
2021, tedy v době sílicí nové vlny pandemie 
koronaviru. V podzimních měsících se také 
objevily informace o nové mutaci SARS-CoV-2 
omikron, a negativní prognózy předpovídající 
novou jarní vlnu onemocnění a s tím i před-
poklad dalších protipandemických opatření. 
I přes tyto nepříznivé zprávy však organizátoři 
s přípravou konference průběžně pokračova-
li. Nejistota dlouhou dobu vládla také nad 
možnostmi uspořádání doprovodných akcí 
konference, tzn. večerní tradiční ochutnávky 
moravských vín a společenského večera. 

Konec února 2022 již byl z hlediska proti-
pandemických opatření mnohem příznivější. 

V důsledku slábnoucí pandemie a tím pádem 
uvolňujících se protipandemických opatření 
začínalo být jasné, že se konference uskuteční 
v původním formátu včetně společenských 
akcí. 

Na konci února světové dění ovlivnily udá-
losti na Ukrajině. V důsledku invaze ruských 
vojsk na území Ukrajiny bylo po přibližně 
70 letech přejmenováno tradiční dějiště kon-
ference z Interhotelu Moskva na Interhotel 
Zlín (obr. 2). 

Konference VODA ZLÍN 2022 nakonec 
proběhla v tradičním prezenčním formá-
tu včetně všech doprovodných akcí. Na 
konferenci bylo předneseno 27 odborných 
příspěvků, v předsálí konferenčního sálu 
(obr. 3) pak návštěvníci mohli zhlédnout 
prezentaci odborných firem (obr. 4) z oboru 
vodního hospodářství. V neformálních dis-
kusích o novinkách v oboru pak účastníci 
konference mohli pokračovat také při večerní 
ochutnávce moravských vín a dále pak na 
tradičním společenském večeru. 

Pořadatelé tímto děkují všem, kteří se přišli 
do konferenčních prostor Interhotelu Zlín 
podělit o své zkušenosti. Vodohospodářská 
konference VODA ZLÍN se stala za svou pět-
advacetiletou existenci jedním z tradičních 
setkání vodohospodářských odborníků v Čes-
ké republice. Vodohospodářská konference 
VODA ZLÍN 2023 se bude konat ve dnech 
9.–10. 3. 2023 v Interhotelu Zlín.

Za organizační výbor konference
Ing. Marek Coufal, Ph.D.

coufal@vrv.cz

Obr. 1. Interhotel Zlín (bývalý Interhotel Moskva), tradiční místo 
konání konference VODA ZLÍN (Marek Coufal)

Obr. 2. Těsně před začátkem konference došlo k přejmenování dějiště 
na Interhotel Zlín (Václav Stránský)

Obr. 3. Velký konferenční sál Interhotelu Zlín (Marek Coufal) Obr. 4. Prezentace odborných firem z oboru vodního hospodářství 
v předsálí konference (Marek Coufal)
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Dravec, který nekouše, jen drtí

Petr Blabolil, Lenka Kajgrová

Řeč je o bolenu dravém (Leuciscus aspi-
us), rybím druhu, který je laické veřejnosti 
(s výjimkou rybářů) převážně neznámý. Na 
druhou stranu jde o jeden z nejdůležitějších 
druhů, jež je cíleně podporován ve vodá-
renských nádržích. Dospělí boleni se živí 
především drobnými rybami, jejichž lovem 
snižují predační tlak na hrubý zooplankton 
(zejména perloočky rodu Daphnia), který 
se tak vyskytuje v hojném počtu a může 
účinně filtrovat fytoplankton, a ve výsledku 
je dosaženo kvalitní vody.

Na první pohled je bolen relativně nená-
padnou rybou, hřbet je tmavě šedý, břicho 
bílé a zploštělé boky jsou stříbrné (obrázek 1). 
Pozorného pozorovatele upoutají velká široká 
ústa sahající až po úroveň očí (obrázek 2). 
Spodní čelist zasahuje před horní a hrbolek 
uprostřed zapadá do prohlubně horní čelisti. 
Ploutve jsou špičaté, ocasní ploutev je hlu-

boce vykrojená na masivním násadci, což 
boleny předurčuje k rychlému plavání. Břišní 
kýl mezi břišními ploutvemi a řitní ploutví 
nasvědčuje životu ve volné vodě. Přestože 
se jedná o dravý druh, v ústech, stejně jako 
u ostatních kaprovitých ryb, nenalezneme 
zuby. Svou potravu drtí požerákovými zuby, 
které vznikly přeměnou pátého páru žaber-
ních oblouků a jsou tedy uloženy v zadní 
části hltanu. Vzorec požerákových zubů je 
druhově specifický, u bolena 3.5–5.3, což 
značí tři zuby v první a pět zubů ve druhé řadě 
za sebou (obrázek 3). Z dalších anatomických 
zajímavostí je možné uvést, že kaprovité ryby 
nemají rozlišený žaludek, potrava míří přímo 
do střeva, a nejinak je tomu i u bolena.

Boleni se typicky vyskytovali v dolních 
a středních úsecích řek, případně v okolních 
stojatých vodách. Vhodné podmínky nalezli 
i v umělých prostředích, jako jsou zmíněné 

nádrže. Z úlovků rybářů vyplývá, že se zde 
dožívají více než 10 let a mohou dosáhnout 
velikosti přes jeden metr. Pro boleny byla 
vyvinuta technologie umělého výtěru a in-
kubace. Z umělých podmínek líhní tak lze 
získat jikry ve stádiu očních bodů, váčkový 
i rychlený plůdek, avšak nejčastěji jsou raná 
stádia vysazována do rybníků a na podzim je 
roční plůdek vysazován do volných vod.

K přirozenému rozmnožování (tření) bole-
ni vyžadují proudné úseky vodních toků se 
štěrkovým dnem a kameny. Za třením migrují 
dospělí boleni desítky kilometrů, v případě 
stojatých vod (včetně přehradních nádrží) se 
může celá populace na krátkou dobu (týdny) 
přesunout do přítoku. Ke tření dochází brzy na 
jaře od dubna do května, kdy teplota vody do-
sáhne 8 °C. Na trdliště připlouvají dříve mlíčáci 
následováni jikernačkami, přičemž vlastní akt 
se odehrává nejčastěji pod rouškou tmy. Mlí-
čáci se vrací na trdliště opakovaně, jikernačky 
pouze krátkodobě k vlastnímu výtěru. Mlíčáci 
mají výraznou třecí vyrážku (zrohovatělé tvrdé 
hrbolky na kůži) prakticky po celém těle. Bě-
hem tření jsou dospělí jedinci často napadáni 
rybožravými predátory jako jsou vydry říční 
(Lutra lutra), ale stává se, že tohoto období 
využívají i bezskrupulózní pytláci. 

Oplozené jikry jsou lepivé a přichytávají 
se na dno. Než však v proudu dopadnou na 
dno, mohou se stát kořistí jiných predátorů, 
například jinak zooplanktonožravých ouklejí 
obecných (Alburnus alburnus) (a opačně ouk-
leje bývají jednou z častých kořistí dospělých 
bolenů), případně cejnů velkých (Abramis 
brama). Mladí boleni vyhledávají mělké klid-
né vody, kde se živí zooplanktonem (nejprve 
klanonožci, následně perloočkami). V při-
rozených podmínkách odrůstají ve slepých 
ramenech a zátokách, které však byly z velké 
většiny zničeny během regulací řek. Ve sto-
jatých vodách se s mladými boleny setkáme 
nejčastěji v jednodruhových i smíšených 
hejnech, například s ouklejí obecnou či jelcem 
jesenem (Leuciscus idus).  Mladí jedinci jsou 
z hlediska stanoviště značně vybíraví, dávají 
přednost mělkým (do hloubky 20 cm) plážím 
s pískem či drobným štěrkem bez vegetace, 
velkých kamenů a vyhýbají se i betonovým 
podkladům.

Mladí boleni se živí hmyzem z hladiny. 
Nejčastěji přijímají pakomáry, jepice, vážky, 
koretry a klešťanky, a to již od 2,5 cm. Plůdek 
jiných druhů ryb bolen loví zhruba od 10 cm, 
přičemž drobné ryby nejběžnějších druhů 
v daném prostředí jsou pravidelnou součástí 
jeho potravní nabídky od velikosti přibližně 20 
cm. Rybí složka se stává dominantní (90% za-
stoupení) až při dosažení velikosti 40 cm. Pro 
regulaci obsádky nežádoucích planktivorních 
druhů ryb (biomanipulace) ve vodárenských 
nádržích by tak měli být vysazování jedinci 
velikosti aspoň 20 cm.

Dospělí jedinci žijí převážně samotářským 
životem. Ve stojatých vodách plavou při hla-
dině, v tekoucích i v hlubších místech v prou-
dových stínech. Jsou velmi plaší a opatrní. Při 
lovu jsou velmi nápadní, neboť loví rychlým 
výpadem do hejna ryb, kde se snaží kořist 
omráčit (tlučení bolenů) a následně pozřít 
a rozdrtit požerákovými zuby. Výskyt bolenů 
je snadno pozorovatelný, ovšem ulovení na 
běžnou nástrahu není zcela běžné, ba naopak 
svědčí o dovednosti rybáře. Z hlediska zákona 
o rybářství se jedná o „vybraný druh“ (zákon 

Obr. 1. Juvenilní jedinec bolena dravého (foto: Petr Blabolil)

Obr. 2 (vlevo). Detail hlavy dospělého bolena 
dravého (foto: Jiří Peterka)
Obr. 3 (nahoře). Požerákové kosti bolena 
dravého (foto: Martin Čech)
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99/2004 Sb., § 2, r) se stanovenou nejmenší 
lovnou míru 40 cm (vyhláška č. 197/2004 
Sb., § 11, a), dobu hájení od 1. ledna do 15. 
června (vyhláška č. 197/2004 Sb., § 13, odst. 4, 
a) a maximálním počtem ponechaných dvou 
kusů za den (vyhláška č. 197/2004 Sb., § 12, 
odst. 2) v mimopstruhových revírech. Naopak 
ve vodách pstruhových je druhem nežádou-
cím a rybáři jej nesmí vracet vodě v jakékoli 
velikosti a množství (vyhláška č. 197/2004 Sb., 
§ 17, odst. 2). 

Z hlediska ohrožení je druh v Červeném 
seznamu řazen k málo dotčeným. K ochraně 
původních populací bolenů bylo vyhlášeno 
šest Evropsky významných lokalit: Soutok 
Moravy a Dyje (Podluží), Berounka, Ohře, 
Orlice, Sázava a Želivka. Hlavní faktory 
ovlivňující populace bolenů jsou morfologické 
úpravy prostředí (regulace a fragmentace řek 
a zpevňování břehů), manipulace s vodou 
(špičkování ovlivňující teplotu, sílu proudu, 

sedimentaci materiálu během tření a inkubace 
jiker v toku), genetická původnost vysazo-
vaných ryb (vždy je třeba preferovat lokální 
populace), případně chemická znečištění toku 
a predátoři.

Poděkování: Výzkum vlivu dravých druhů 
na kvalitu vody je podporován projektem 
Biomanipulace jako nástroj zlepšení kvality 
vody nádrží, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_02
5/0007417 financovaného z EFRR/ESF.
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Děláme to dobře?

Václav Vojtěch

Slyšel jsem mnohokrát, že povolání člověka, 
zvláště toho, kdo svou práci miloval, vyrazí 
na něm svůj cejch. Pozoroval jsem různé 
pracovníky, zvláště ty, které jsem znal a ty, 
kteří bývali mými kolegy, a zjistil jsem, že na 
té myšlence něco je. Nakonec jsem to zjistil 
i na sobě. Přestože jsem již řadu let v důcho-
du, zjišťuji, že nemohu jen tak jít kolem vody, 
přírodou, lesem, krajinou, aniž bych si nevšiml 
toho, čím jsem se více než 40 let zabýval. Ať 
to bylo po dobu 10 let rybníkářství nebo 31 let 
ve vodohospodářském výzkumu. Nemohu si 
nevšímat toho, co se změnilo, co k lepšímu a co 
k horšímu oproti době, kdy jsem býval zaměst-
nancem rybářství nebo aktivním výzkumným 
pracovníkem. 

Nerad si to připouštím, ale po roce 1989 
se mnohé změnilo spíše k horšímu, než bylo 
v době mé aktivní práce. Doufal jsem, že se 
změnou systému se mnohé změní naopak 
k lepšímu; jak v zemědělství, tak v rybníkářství, 
vodním hospodářství a lesnictví. 

Se zájmem jsem si přečetl poziční dokument 
společně vypracovaný SVH a SOVAK, jeví se 
mi jako příslib pro to, že by se od slov opravdu 
mohl přejít k činům. To mě přimělo k sepsání 
tohoto článku. Byl bych potěšen, pokud by můj 
příspěvek k tomu přispěl.

Od roku 1948 uplynulo 73 let. Za tu dobu 
se mnohé změnilo. V tomto článku sleduji 
změny v našem zemědělství, lesnictví a vod-
ním hospodářství. Důležitými mezníky jsou 
léta šedesátá, sedmdesátá a hlavně období po 
roce 1989.

Do šedesátých let ke zvláštním změnám ve 
způsobu hospodaření nedocházelo. Ač došlo 
k podstatným změnám v organizaci země-
dělství, lesnictví a vodního hospodářství, ve 
vlastnictví zemědělské a lesnické půdy a ryb-

níků, tak způsob hospodaření zůstal téměř 
nezměněn. Vzniklá JZD, Státní lesy a Státní 
rybářství v podstatě kopírovaly minulé zku-
šenosti. Pomalu se však zvětšovaly podniky, 
vyvíjela se mechanizace, avšak zatím to velký 
vliv na změny hospodaření nemělo.

V šedesátých létech došlo k částečnému 
uvolnění, takže se začaly používat nové tech-
nologie, mechanizační prostředky, odrůdy 
pěstovaných kulturních rostlin. V lesním 
hospodaření se mnoho nezměnilo. Ve způso-
bu hospodaření v rybnících došlo ke změnám 
v reprodukci ryb, technologii líhnutí, přestaly 
se používat některé technologie, jako je větší 
rozdělení rybníků na plůdkové, výtažné a pro-
dukční. Ale k většímu vlivu této hospodářské 
činnosti na kvalitu vody, životní prostředí 
člověka, kvalitu půdy, ani k podstatným 
změnám v lesním a vodním hospodářství stále 
nedocházelo.

K podstatným změnám došlo s příchodem 
„normalizace“. Otázka zní: Proč? Příčinou 
byla jednak změna vedoucích kádrů, kde od-
bornost byla náhle kvalifikována především 
legitimací KSČ, takže mnozí schopní oboru 
znalí pracovníci museli odejít. Praktici, vyba-
vení odborností, zkušenostmi a přirozeným 
respektem od podřízených, postupně stárli, 
případně postupovali v podnikové hiearchii 
výše, mimo každodenní praxi.

Zemědělství
Importované nevhodné technologie v podobě 
obřích agregátů vyžadovaly velké plochy, což 
vyžádalo podstatnou změnu půdních vlastnos-
tí. Byly proto rozorány meze, vykáceny lesíky, 
bylo odvodněno vše, co mnohdy ani odvodnění 
nevyžadovalo. Změna fyzikálních, chemických 
i biologických vlastností půdy se odrazila i na 
režimu povrchových i podzemních vod.

Velkoplošné hospodaření způsobilo i ztrátu 
přirozené ochrany rostlin, takže tato nová 
agrotechnika vyžadovala výpomoc množstvím 
chemických látek, jejichž negativní účinky se 
projevily později.

Takto obdělávaná půda, navíc orána zpra-
vidla po svahu, vyvolala nadměrnou ztrátu 
nedocenitelných půdních částic erozí, což 
navíc způsobilo i zanášení vodních toků. 
Změna fyzikálních vlastností půdy vyvolala 
i nadměrnou větrnou erozi. Několikaleté 
opakované pěstování stejných plodin mělo za 
důsledek degradaci půdy.

Lesy
Kvalita lesních porostů byla velice negativně 
ovlivněna v některých lokalitách i přeshra-
ničně činností velkých průmyslových pod-
niků, vypouštějících velké množství exhalací 
způsbujících kyselé deště. Nebýt toho, tak se 
v té době v lesním hospodářství mnoho ne-
změnilo. Většinu našich lesů tvořily smrkové 
monokultury, které byly obhospodařovány 
jako umělý ekosystém. To ovšem vyžadovalo 
dodržování patřičné technologie a zvýšenou 
lidskou práci. V sedmdesátých létech ale 
začalo slučování lesních podniků, zvětšová-
ní revírů, takže zodpovědní pracovníci měli 
menší přehled.

Hydrosféra
Vodní hospodářství, kvalita vody v nádržích, 
rybnících a tocích, bylo negativními změnami 
v sedmdesátých letech postiženo nejvíce. Do 
té doby sice koncentrace sledovaných/škodli-
vých látek ve vodě stoupaly, ale pomalu a po-
stupně, takže byla tehdy možnost nápravy. 
V sedmdesátých letech se najednou vyskytlo 
více důvodů, proč došlo ke skokovému nárůs-
tu koncentrací látek způsobujících trofizaci 
vody. Souvislosti lidské aktivity s přírodním 
děním byly v tehdejší době velmi podceněny 
nebo nebyly sledovány. Jedním z důležitých 
neblahých dopadů na kvalitu vody byly 
smyvy ze zemědělských pozemků způsobené 
změnami v hospodaření na nich. Vodní erozí 
se kromě půdních částic smývají i nevyužité 
živiny hlavně z průmyslových hnojiv, což 
kromě zvyšující se koncentrace živin působí 
i snižování pH vody. Tento trend usnadňuje 
i změna v agrotechnice používáním velkých 
těžkých agregátů, což vyžaduje orbu po 
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spádnici. Změnu v agrotechnice způsobilo 
i nevhodné pěstování širokořádkových plodin 
na pozemcích s větším spádem bez protieroz-
ního opatření. Nedostatek organických látek 
v půdě přispěl i k nežádoucím změnám ve 
fyzikálních vlastnostech půdy.

Další negativní vliv na kvalitu vody měla 
akce „přizpůsobit venkov městu“. Na venkově 
se začaly budovat nevhodné panelové bytovky 
bez zajištění potřeb vesnického obyvatelstva, 
jako jsou kurníky, chlívky, kůlny, ale hlavně 
bylo opomíjeno zavedení a následné odvedení 
vody do/z venkovských obydlí. To samozřejmě 
usnadnilo život na venkově, jenže nikdo z teh-
dejších úředníků nepočítal s tím, že prudce 
stoupne množství odpadní vody bez jakékoliv 
její likvidace. Zvýšenou spotřebu vody způso-
bilo také používání automatických praček, to 
zapříčinilo přísun velkého množství fosforu 
do odpadních vod. Odpadní vody byly dlouho 
bez jakéhokoli čištění vypouštěny do vodotečí, 
rybníků a nádrží. Neblahé dopady na změnu 
kvality vody zvýšeným přísunem odpadních 
vod se opět projevily později. Mnoho úřední-
ků tehdy zaujalo taktiku „mrtvého brouka“, 
takže k výstavbě čistíren odpadních vod došlo 
později. Avšak tyto čistírny nebyly vybaveny 
odfosforovacím zařízením, takže snížovaly 
koncentrace dusíku, nerozpuštěných látek, 
oxidovatelnost sledovaných látek, avšak fosfor, 
prakticky nejdůležitějšího viníka eutrofizace, 
téměř nesnížily. To spolu se smyvy ze země-
dělských zavinilo výskyt vodních květů sinic 
a další neblahé důsledky eutrofizace.

Rybníky
Eutrofizace vod v rybnících byla kromě výše 
zmíněného ovlivněna změnami v rybničním 
hospodaření. Zahušťování obsádek, navíc 
většinou monokulturních, nadměrné hnojení 
průmyslovými hnojivy, mnohdy bez kontro-
ly kvality vody, měly za důsledek porušení 
rovnováhy mezi fyto- a zooplanktonem, což 
způsobilo nadměrný výskyt fytoplanktonu 
způsobující silný vegetační zákal, nebo výskyt 
vodních květů sinic. Tato skutečnost má za 
důsledek úbytek kyslíku, zvláště pak v noč-
ních hodinách, a velké výkyvy pH vody. To 
způsobuje velké nedobré změny ve skladbě 
organismů v rybníku, úhyny rybí obsádky.

Velký zásah do rybničního ekosystému způ-
sobil objev možnosti zrušení litorálních pásem 
jednoduchým způsobem – úpravou hloubky 
vody u břehů rybníků. Litorální pásma měla 
velmi důležitý význam pro život v rybnících: 
počínaje přirozeným filtrem a ochranou ryb-
níka před smyvy a přítokem odpadních vod, 
byla přirozeným úkrytem a biosférou pro 
různé vodní organismy od obratlovců až po 
mnoho druhů zooplanktonu. Ale údržba lito-
rálů vyžaduje značnou práci, a tedy i náklady. 
Rybník je velice vratký ekosystém, který má 
bez lidské práce tendenci vracet se do původní 
podoby – mokřadu, takže bez lidského zásahu 
zaroste.

Rok 1989
Po roce 1989 došlo k mnohým změnám, 
z nichž mnohé velmi zkomplikovaly další vý-
voj, který by umožnil napravit chyby předlis-
topadového systému. Jenže změnou systému 
v tržní ekonomiku, divokou privatizací a resti-
tucemi vznikly nové problémy, které mnohé 
chyby místo nápravy ještě zhoršily. Nové zří-
zení mělo velkou šanci k nápravě, avšak za 32 

let po Listopadu téměř nic nebylo provedeno, 
problém životního prostředí byl zpolitizován 
a systém tržního mechanismu se zabýval pou-
ze otázkou zisku. Nebyly připraveny zákony, 
které by nové majitele přiměly k nápravě, 
různé neziskové organizace a aktivity, byť 
měly dobrý záměr, bez patřičné odbornosti 
situaci komplikovaly. Ministerstvo zeměděl-
ství zaměstnávalo úředníky, jejichž myšlení 
setrvávalo v předlistopadových záměrech, 
Ministerstvo životního prostředí nevytvářelo 
patřičné podmínky pro požadované změny 
v organizaci, technologiích v oblasti zmíně-
ných rezortů. Dokonce vznikaly i „mocenské 
souboje“ mezi těmito ministerstvy.

Zemědělství
K očekávaným změnám ve velikosti pozem-
ků, erozní ochraně, agrotechnice, používání 
chemických prostředků, volbě vhodné mecha-
nizace téměř nedošlo. Mnoho pozemků bylo 
rozprodáno zahraničním vlastníkům, osevní 
postupy jsou podřízeny výhradně trhu, oboru 
neznalí restituenti s nabytými pozemky často 
spekulovali, mnohdy je prodávali a prodávají 
jako stavební parcely.

Na většině pozemků je nadále používána 
předlistopadová agrotechnika, dále je pou-
žívána chemie a průmyslová hnojiva. Jejich 
množství se sice snížilo, ale příčinou je spíše 
jejich vysoká cena než snaha o přechod na 
šetrnějěší postupy. Kladnou změnou je pou-
žívání organických hnojiv. Pěstované plodiny 
nejsou voleny podle potřeby pro výživu obča-
nů státu, ale opět zde vládne „všemocný trh“. 
Přestalo pěstování světoznámých plodin, jako 
byl kupříkladu Malínský křen, cukrová řepa, 
velmi kvalitní odrůdy brambor a další. 

Trh rovněž omezil nebo zrušil, popřípadě 
prodal zahraničním podnikatelům chov 
prasat, skotu, mlékárenství, výrobu sýrů. 
Seno nebo senáž je prodávána zahraničním 
hospodářům. Mnohé zemědělské produkty 
jsou nesmyslně „spáleny“ v bioplynkách nebo 
použity jako „biopalivo“.

Pěstování plodin bez ohledu na osevní 
postupy, po léta opakovaně pěstováná jedna 
plodina na stejné lokalitě bezohledně degra-
duje i nadále půdu, jejíž ozdravění si vyžádá 
delší čas a odbornou činnost.

Nově zakoupené stroje jsou ještě rozměrněj-
ší a těžší, než byly ty původní. Tyto mechanis-
my dále degradují půdu a její vlastnosti. To 
opět vyhovuje přirozené lidské pohodlnosti 
a lenosti, avšak nevyhovuje to požadavkům 
pro ozdravění půdy. Příčinou používání těchto 
mamutích strojů je „ekonomika“ zemědělské 
výroby.

Aby došlo ke zlepšení, je třeba vrátit roz-
měrné plochy současných honů do menších, 
rozdělených podle terénních požadavků 
a podle půdních vlastností. Rozorané meze je 
nutno navrátit jednak z důvodů protierozní 
ochrany, ale také pro přírodní ochranu rostlin, 
která podstatně sníží potřebu chemických 
ochranných prostředků. Organické hnojivo 
do značné míry obnoví chemické, biologické 
i fyzikální vlastnosti půdy. Volba lehčích 
a menších mechanizačních prostředků pomů-
že k obnově přirozených půdních vlastností. 

Totéž se týká volby pěstovaných plodin 
v dané lokalitě. Dodnes vidíme velké plochy 
kukuřice na svažitých pozemcích, seté i orané 
po spádnicích. Skladba a střídání pěstovaných 
plodin podstatně ovlivňuje kvalitu půdy. 

Následně kvalita a stav půdy velmi ovlivňují 
množství a kvalitu podzemní vody.

Živočišnou výrobu je nutno organizovat 
tak, aby její intenzita odpovídala plochám 
zemědělského závodu, avšak rozděleného na 
menší celky, tvořící jednotu živočišné i rost-
linné výroby.

Stát, který nenasytí své občany pomocí 
vlastního zemědělství, je velmi zranitelný. 
Platí to i v dnešní globalizované době! Ve 
světle současného prudkého zdražování 
energií a záměrů EU obsažených v Green Deal 
je i otázkou, jak se doprava stane nákladnou.

Lesnictví
Přestože byla většina lesů v republice tvo-
řena monokulturou převážně smrkovou, do 
zmíněných sedmdesátých let nebylo lesní 
hospodářství, organizované pomocí taxačních 
plánů projektovaných na sto let, v takovém 
zuboženém stavu, jak to vidíme dnes. V sedm-
desátých létech začalo v některých oblastech 
země docházet k usychání lesů vinou kyse-
lých dešťů a exhalací z uhelných elektráren 
a průmyslových podniků. Ostatní lesy byly 
poměrně v pořádku, těžba dřeva byla prová-
děna citlivě, systémem průseků, situovaných 
zpravidla kolmo na převládající větry, a v zá-
pětí byla vytěžná plocha zalesněna. V takovém 
stavu zdědil polistopadový systém lesy. Již od 
založení monokultur v 18. století zodpovědní 
lesníci k tomuto způsobu hospodaření přístu-
povali jako k umělému ekosystému, který vy-
žadoval větší péči než přirozený les. Dnes opět 
lidské pohodlí a snaha po maximalizaci zisku 
objednaly těžkou těžební techniku, k práci 
v lese zcela nevhodnou. Tato technika sice 
velice pomůže při těžké lesnické práci, avšak 
podle mých informací a i osobních zkušeností 
jsou tyto mechanismy používány mimo naši 
republiku na zpevněných složištích, kam jsou 
pokácené stromy dopravovány lehčími me-
chanismy. Dnes je současná těžba v republice 
prováděna většinou způsobem holosečí, dřevo 
je dopravováno přímo z pasek těžkými velko-
objemovými vozy taženými těžkými traktory, 
nebo přímo kamiony, které zdevastují lesní 
půdu. Ta je mimo jiné největším rezervoárem 
a čistírnou vod! Neupravené plochy jsou zno-
vu často vysazovány smrkovými sazenicemi 
pro nedostatek sazenic jiných druhů dřevin. 
Osázené plochy zarůstají porostem sítin, které 
působí zastínění sazenic a jejich usychání.

Lesnictví v posledních letech postihla ků-
rovcová kalamita. Naše média a zodpovědní 
úředníci tvrdí, že kalamita je způsobena ne-
dostatkem vláhy způsobeným suchými roky. 
Skutečností ale je, že sucho se na kalamitě 
podílí pouze částečně. Hlavní vinu na tom 
nese opět člověk a jeho lenost a „ekonomika“. 
Státní lesy provedly reorganizaci, takže dnes 
má zodpovědný lesník několikanásobný revír, 
než měl dříve, přibyla mu administrativa, tak-
že jemu přidělený les prakticky nezná.

Reorganizace byla započata částečně již 
před rokem 1989, takže se z původních haj-
ných stali technici, kteří zodpovídali v jednom 
úseku pouze za část činnosti, nikoliv za les 
jako celek. Byli rozděleni na pěstitele, těžaře, 
myslivost přešla pod jinou organizaci. Dnes 
jim ale přibyla mnohem větší plocha, takže 
technik nemá detailní znalosti o jemu přiděle-
ném úseku. To zaviní, že zodpovědný technik 
zjistí pozdě napadení kůrovcem, kdy už je ale 
napadena podstatná část jeho revíru. Význam 
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lesa nemůže být pouze tržní pro produkci 
dřeva. Zdravý les a jeho půda velice ovlivňuje 
množství a kvalitu podzemní vody. Zdravý 
les má velký vliv na zdraví obyvatel země. 
Podstatně ovlivňuje mikroklima a vláhové 
poměry jeho lokality.

Hydrosféra
Trofizace a znečištění hydrosféry, jejích toků, 
nádrží a rybníků, zhoršení kvality podzemní 
vody, které razantně započalo počátkem se-
dmdesátých let, se po roce 1989 ještě zhoršil, 
přestože byla proti tomu uskutečněna určitá 
opatření, jako je výstavba čistíren odpadních 
vod, ovšem většinou bez odfosforovacích 
zařízení, Rostoucí ceny průmyslových hnojiv 
způsobily snížení jejich používání, avšak vý-
stavba kanalizací bez závěrečného čištění od-
padních vod, často zavedených do srážkových 
kanalizací, boji proti trofizaci vod nepomohla.

Povrchová voda. Neúdržba jezů, břehů 
a břehových porostů rovněž zlepšení kvality 
vody v tocích nepomohla. Jezy byly udržo-
vány v době plavení vorů, což již dnes není. 
Množství mlýnů, pil, malých vodních elekt-
ráren, hamrů bylo zrušeno zbytečně, a tím se 
nikdo o jezy nestaral a nestará. Jezy a mani-
pulace s nimi mimo jiné ovlivňovaly kvalitu 
vody, dna řek, zvláště při tání ledů na jaře. 
Zhoršení kvality vody v tocích, kde lze dnes 
vidět i výskyt množství vodních květů sinic, 
ovlivnilo i kvalitu vody v údolních a vodáren-
ských nádržích, což negativně ovlivnilo tech-
nologii a ekonomiku pro výrobu pitné vody.

Podzemní voda. Stav nejen zemědělské, ale 
dnes i lesní půdy neblaze ovlivňuje množství 
a kvalitu podzemní vody a podstatně omezuje 
průsak vody do spodních vrstev . Změna ve 
složení hlavně mikroedafonu omezuje samo-
čištění filtrované vody. Rychlý odtok srážko-
vých a hlavně přívalových vod, způsobený 
zhoršenou propustností půd, má za důsledek 
tvorbu zbytečných povodní a erozi půdy.

Rybníky. Nedomyšlená privatizace a resti-
tuce udělaly v rybničním hospodářství velké 
škody. Rybník, podobně jako les, nemá pouze 
vyhovovat tržním požadavkům. Kromě výroby 
ryb má význam vodohospodářský, ovlivňuje 
kvalitu povrchové i podzemní vody, ovlivňuje 
významně průběh povodně, má i estetický 
a krajinotvorný význam, o rekreačním význa-
mu nemluvě.

Změna vlastnictví, nezajištěná patřičnými 
změnami v zákonech, způsobila, že se mnohé 
rybníky dostaly do rukou nových majitelů, 
kteří rybníkářství nerozumějí a jejich nepro-
fesionální činnost ovlivňuje výše popsaný 
nedobrý stav rybníků. Opět „kouzlo trhu“ má 
za důsledek, že jsou mnohé rybníky přehnojo-
vány, což podstatně zhoršuje nejen kvalitu 
vody v rybníku, ale i v recipientu, což násled-
ně ovlivňuje kvalitu povrchových vod. Toxiny 
z odumřelých sinic velmi zhoršují kvalitu 
masa ryb chovaných v takových rybnících.

Rybníky hrají důležitou úlohu v hydrologii, 
znalost manipulace s vodou v rybníku napří-
klad při přívalových srážkách velice ovlivní 
průběh povodně. Avšak mnozí noví majitelé 
rybníků tuto manipulaci neznají.

Rybníky mívaly i estetický a rekreační vý-
znam. Mnohé rybníky tento význam ztratily.

Závěr
Odpověď na otázku v názvu článku „Dělá-
me to dobře?“ zní: Neděláme! Za 32 let po 

listopadu 1989 mohlo být mnohé uděláno 
a napraveno.

Viníkem je hlavně polistopadová změna 
v organizaci společnosti. Mladá demokracie 
vytvořila řadu problémů, které společnost 
zatím neumí nebo nechce řešit, položila i řadu 
otázek, na které neumí odpovědět. Chaotická 
privatizace a společenská změna vytvořily 
živnou půdu i pro mnohé nekalé praktiky. 
Navrhovaná nápravná opatření byla kompli-
kována změnami vlastnictví a vznikem řady 
organizací, které nebyly kromě nadšení často 
vyzbrojeny patřičnými odbornými znalostmi. 
Naše zákonodárství na výskyt takových čin-
ností nepamatovalo, výsledkem bylo značné 
ztěžování a brzdění navrhovaných opatření.

Jak tyto potíže vyřešit? Mnoho různých 
organizací, různě odborně nebo i neodborně 
zaměřených, vyvíjí činnost, kterou nikdo pa-
třičně nekoordinuje. Proto je potřeba vytvořit 
koordinační skupinu, vytvořenou ze skutečně 
odborně vybavených pracovníků, jejichž 
závěry budou zakotveny v nově vytvořených 
právních předpisech zbavených zbytečné by-
rokracie a sepsány srozumitelnou češtinou (!), 
aby tyto zákony mohly být použity jako 

skutečná a použitelná pomůcka pro práci ve 
zmíněných oborech. Současná legislativa sice 
obsahuje některá opatření, avšak chybí zde 
konkretní sankce proti špatnému hospodaře-
ní. Sankce musí být přesně definované, aby 
špatně hospodařící majitel, pokud nezvládá 
svou práci, musel buď zaměstnat odborníka, 
nebo dokonce svůj podnik prodat. Toho je 
možno dosáhnout, až nebudou proti sobě 
rezorty zemědělství a životního prostředí stát 
jako konkurenti a rivalové. Zájem mít zdravé 
a dobré životní prostředí, čistou a zdravou 
vodu, zdravé potraviny, pěstované v hezké 
krajině by měly mít oba rezorty. Proto sjed-
nocení obou ministerstev pod jednu střechu 
usnadní zjednat nápravu. Využití přírodních 
podmínek naší krásné země, například ekoag-
roturistikou, pěstováním nebo chovem ekolo-
gických produktů, pomůže řešit ekonomickou 
stránku problému.

Ing. Václav Vojtěch
Hněvkov 39

388 01 Blatná
VencaVojtech@seznam.cz

Jeden z nejkrásnějších rybníků, co znám – Velká Kůš u Blatné. Foto Václav Stránský
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Slovo úvodem
Dámy a pánové, vážení kolegové a čtenáři,
již od roku 2020 jsem se v úvodnících Krajinného inženýra tu více, tu méně věnoval tématu epidemie COVID-19. Současná 
čísla nových nákaz jsou sice mnohonásobně vyšší než na jaře 2020, kdy nám stovky nově nakažených připadaly jako hrozivá 
čísla, ale epidemie již není tématem, které by hýbalo společností. Virus za tu dobu totiž naštěstí zmutoval do mnohem méně 
nebezpečných variant. Hrozbu virovou však bohužel nahradila hrozba mnohem nebezpečnější, a to hrozba válečná. Již 
v březnovém čísle Vodního hospodářství jste mohli najít úvodník, ve kterém redakční rada vyjádřila svůj postoj k tragédii 
odehrávající se na Ukrajině. Vy, naši čtenáři, toto číslo dostanete do rukou nejspíše až za měsíc. Za tu dobu se může stát 
leccos. Pevně doufám, že dojde k ukončení válečné vřavy, ale události prvních dvou týdnů probíhající agrese tomu bohužel 
moc nenasvědčují. I na tomto místě si dovolím vyjádřit svou sounáležitost s občany Ukrajiny, kteří trpí jen díky agresivnímu 
napadení ze strany Ruska pod vedením prezidenta Putina. Jsem moc rád za to, jaká vlna solidarity a pomoci se v souvis-
losti s tím vzedmula. Jsem taktéž rád, že krom pomoci, kterou jsem posílal osobně, se mi podařilo iniciovat zaslání pomoci 
i z prostředků České společnosti krajinných inženýrů. Tato pomoc byla k mému potěšení schválena výborem jednomyslně. 
I přes to, že na prvním místě našeho zájmu a cíle pomoci by měli být lidé, nemohu nezmínit, že válečnou vřavou bezpochyby 
trpí i krajina. Doufejme, že válka brzy skončí a že krom obnovy domovů Ukrajinců bude moci být obnovena i krajina tohoto 
státu. Věřím, že vlna solidarity jednotlivých evropských států a jejich občanů neopadne a neopomine ani tuto důležitou věc. 

V tomto čísle krajinného inženýra Vám přinášíme několik příspěvků. Předně se jedná o přehled plánovaných akcí. Plán 
je poměrně bohatý, ale je samozřejmě otázkou, zda se všechny akce v dnešní pohnuté době podaří uspořádat. Jednou z akcí 
naší společnosti v roce 2022 byl i seminář Právo v praxi krajinného inženýra VIII, který se uskutečnil již na počátku února. 
O semináři přinášíme krátký samostatný příspěvek. 

I v tomto čísle pokračujeme v představování rybníků. Tentokrát se do našeho hledáčku dostal Ratmírovský rybník. Jedná 
se o jeden z našich nejstarších rybníků s původem dle všeho až ve 13. století.

Rád bych tento úvodník zakončil nějak optimisticky, musím však říci, že slova se mi hledají těžko. To, co se stalo, je bez-
pochyby velkou tragédií. Nezbývá mi než doufat, že to brzy skončí. Současně bych ale rád zdůraznil, že nemůžeme dělat, že 
se nás to netýká. Chci věřit, že pomoc nepoleví a že se vše zas v lepší obrátí. To přeji Ukrajincům i všem lidem dobré vůle. 

(-vd-)

Plán akcí ČSKI na rok 2022

I na rok 2022 připravila naše společnost řadu odborných 
akcí, a to jak konferenčně-seminářového charakteru, tak 
charakteru exkurzního. První letošní akcí byl seminář Právo 
v praxi krajinného inženýra VIII, kterému je věnován samo-
statný příspěvek. 

První venkovní akcí v letošním roce je exkurze s revitali-
zační tematikou. Cílem bude revitalizace Hladovského potoka 
a Borkovických blat. Exkurze se uskuteční v úterý 26. dubna 
a časově zabere víceméně celý den. Provádět budou zástupci 
státního podniku Lesy ČR Ing. Miroslav Lubas a Ing. Zuzana 
Koutenská. Podrobnosti k exkurzi poskytne prvně jmenovaný 
na adrese miroslav.lubas@lesycr.cz.

V květnu se pak uskuteční další ročník konference Rekrea-
ce a ochrana přírody – s prostředím ruku v ruce…, tentokrát 
již podvanácté. Konference se i letos bude konat hybridní 

formou v termínu 9. a 10. května. Fyzicky bude konference 
probíhat tradičně ve Křtinách, možná ovšem bude i online 
účast. Podrobnosti ke konferenci jsou k dispozici na adrese 
raop@atlas.cz.

Na červen je naplánován další, tentokrát již osmý, ročník 
konference Rybníky 2022. Konference bude po dvou letech 
opět dvoudenní a bude se konat, pokud nedojde k něčemu ne-
předvídatelnému, prezenční formou na půdě Fakulty stavební 
ČVUT. Termín je stanoven na 9. a 10. června s tím, že první den 
bude věnován přednáškám a druhý exkurzi. Pro informace je 
možné využít kontaktní adresy konferencerybniky@gmail.com. 

Další plánované akce mají zatím pouze hrubé obrysy, ale těšit 
se můžete na webinář zaměřený na rybí přechody, exkurzi na 
Šumavu nebo exkurzi na koupací biotopy. O podrobnostech 
těchto akcí budeme informovat obvyklými kanály, tj. prostřed-
nictvím našich webových stránek, e-mailů nebo na stránkách 
Krajinného inženýra. 

(-vd-)

Právo v praxi krajinného inženýra VIII
Právo v praxi krajinného inženýra VIII byl název online 

semináře, který uspořádala Česká společnost krajinných inže-
nýrů s Ústavem inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny 
Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. 

Seminář se uskutečnil ve středu 2. února 2022 v online pro-
středí, kde si okolo 30 účastníků vyslechlo přednášku vedenou 
paní JUDr. Alenou Klikovou, Ph.D., akademickou pracovnicí 
Masarykovy univerzity v Brně. Účastnící semináře byli z řad 
pracovníků magistrátů, projektantů, studentů Mendelovy 
univerzity nebo například pracovníků Výzkumného ústavu 
meliorací a ochrany půdy.

Průběh semináře
Seminář zahájil krátkým proslovem doc. Ing. Petr Kupec, 
Ph.D., ve kterém také přivítal účastníky a představil jednoho 
z hlavních organizátorů konference, Ústav inženýrských sta-
veb, tvorby a ochrany krajiny, jehož je vedoucím. Poděkoval 
všem účastníkům za účast a paní doktorce Klikové za možnost 
vyslechnout si novinky ve stavebním právu. 

Náplní dopoledního programu bylo téma správního řádu 
(zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů), vymezení 
základních principů činnosti správních orgánů, vymezení zá-
kladních pravidel správního řízení, práv a povinností účastní-
ků, se zaměřením na stavební a vodní právo. Vše bylo proloženo 
praktickými příklady a srozumitelným výkladem.

mailto:miroslav.lubas@lesycr.cz
mailto:raop@atlas.cz
mailto:konferencerybniky@gmail.com
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V odpoledním bloku se paní doktorka věnovala aktuálnímu 
vývoji rekodifikace veřejného stavebního práva.

Po odpoledním bloku probíhala krátká diskuze a byly vy-
jasněny některé vazby současného a nového navrhovaného 
právního uchopení územních plánů.

Seminář byl zařazen do programu celoživotního profesního 
vzdělávání v rámci České komory architektů a byl obodován 
dvěma body a v rámci České komory autorizovaných inženýrů 

a techniků činných ve výstavbě byl obodován 1 bodem.

Jitka Fialová
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny

Lesnická a dřevařská fakulta
Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 3, 613 00 Brno
jitka.fialova@mendelu.cz

Ratmírovský rybník

Úvod
Z rybníků, které jsme na těchto stránkách až doposud před-
stavovali, je Ratmírovský s rozlohou 72,9 ha (dle databáze 
DIBAVOD) srovnatelný s rybníkem Vavřinec. Katastrální 
výměra činí dokonce 79,3 ha a jednotlivé zdroje se též mírně 
rozcházejí v rozpětí 72 až 80 ha. Jedná se spolu s Hejtmanem, 
Krvavým, Kačležským, Holnou a Vajgarem o jeden z největších 
a nejznámějších rybníků na Jindřichohradecku.

Základní údaje
Rybník se nachází na Hamerském potoce (ř. km 13,75 až 17,00) 
cca 8 km východně od Jindřichova Hradce (obr. 1). Rybník má 
výrazně protáhlý tvar od západu na východ (obr. 2). Plocha 
povodí k profilu hráze činí 169 km2. Na severozápadním okraji 
rybníka se nachází obec Malý Ratmírov, na východním konci 
obec Vlčice. Krom Hamerského potoka, který do rybníka při-
téká z rybníka Hejtman právě u obce Vlčice, je Ratmírovský 
rybník napájen dvěma přítoky z Krvavého rybníka přes menší 
rybníky Šachovka a Vosecký.

Hráz Ratmírovského rybníka je vzhledem k jeho rozloze 
s délkou cca 80 m velmi krátká. To svědčí o velmi dobré volbě 
profilu, byť je nutno poznamenat, že původně se hráz nacházela 
pravděpodobně výše na toku. O tom svědčí záznam z hospo-
dářské knihy hradeckého panství z roku 1416 citovaný Hulem 
a Kotyzou (2012) hovořící o náhradě pozemků Matoušovi, kte-
rému budou zatopeny pozemky mezi starou a novou hrází a na 
jehož pozemcích současně bude stavěna nová hráz. Po hrázi 
vede silnice III/1343. 

Bezpečnostní přeliv je situován k pravému zavázání hráze. 
Přemostěný odpad je zaústěn do Hamerského potoka po cca 
150 metrech. Litinová spodní výpust o světlosti 1000 mm je 
umístěna ve středu hráze a je vybavena šoupětem umístěným 
na návodním konci potrubí. Při levém konci hráze se pak 
nachází další výpust, která přiváděla vodu na mlýn pod hrá-
zí (původně pravděpodobně hamr zřízený v první polovině 
18. století). 

V současnosti je Ratmírovský rybník významný i s ohledem 
na rekreaci. Značná část jeho obvodu je lemována rekreačními 
objekty, na západním okraji se pak nachází kemp. V minulosti 
byl rybník využíván i jako zdroj vody pro JZD (Vlček, 1984). 
Rybník je využíván jako chovný a hospodaří na něm společ-
nost Rybářství Kardašova Řečice s.r.o., sportovní rybářství 
na rybníce není provozováno. Hamerský potok pod hrází je 
využíván vodáky.

Historie
Původ rybníka je dle dostupných informací velmi starý a jeho 
vznik nejspíše souvisí s kolonizací tohoto území řádem němec-
kých rytířů. Ti byli na panství povoláni zakladatelem hradecké 
větve Vítkovců Jindřichem v letech 1220–1237 (Andreska, 1997). 
Asi nejkonkrétnější zmínku uvádí Teplý (1937), když zmiňuje, 
že podle pomocníků německých rytířů byly přejmenovány 
obce i rybníky. Na listině z roku 1255 jsou uvedeni čtyři tito 
pomocníci, mezi nimi i Radmír (dalšími jsou Mutina, Hostěj 
a Blažej). Lze tedy předpokládat, že rybník v uvedeném roce 
již existoval a jeho založení tak spadá do počátku působení 
německých rytířů, kteří zde působili až do 15. století. I když 
řada zdrojů tento rok uvádí jako rok založení, je pravděpodob-
né, že založen byl o několik let dříve. V této době se ovšem dle 
všeho jednalo o vodní plochu menšího rozsahu ve srovnání se 
současností. K rozšíření došlo na počátku 15. století, kdy byla 
postavena nová hráz v současném profilu (viz výše). Nejpodrob-

něji shrnuje historické informace o rybníku Hule a Kotyza 
(2012). Ti zmiňují povodeň z roku 1584, kdy byl rybník poško-
zen, k jeho protržení však naštěstí nedošlo, bylo pouze nutné 
opravit některé dřevěné součásti a kamenný taras. Tuto udá-
lost nepřímo zmiňují i další autoři, když uvádí, že v 16. století 
byl rybník po zpevnění (a zvýšení hráze) zapojen hejtmanem 
hradeckého panství Jakubem Šťastným Pušperským z Pleši 
do soustavy spolu s dalšími rybníky v oblasti (Křivánek a kol., 
2012). Hule a Kotyza z dalšího období uvádí podrobné infor-
mace i o další, tentokráte již zásadnější rekonstrukci z roku 
1911, která se týkala především spodní výpusti. Původní dvě 
jedlové trouby totiž byly poškozeny a vyžadovaly opravu. Ve 
finále byla zvolena zásadnější varianta spočívající v nahrazení 
původních jedlových trub s čapy litinovým potrubím vybave-
ným šoupětem. Současně s tím došlo k úpravě bezpečnostního 
přelivu tak, aby i tento objekt umožňoval vypouštění nádrže. 
Další dohledatelné opravy a úpravy se datují do let 1986 
(kádiště a loviště) a 2006 (oprava dlažby a hradící tabule po 
povodni z tání sněhu).

Dle dostupných informací nebyla kontinuita existence 
Ratmírovského rybníka přerušena. Zmiňované povodně jej 
sice poškodily, ale k protržení nedošlo. Nepřerušené kon-

Obr. 1. Ratmírovský rybník na Základní mapě ČR v měřítku 
1 : 10 000

Obr. 2. Letecký pohled na Ratmírovský rybník od jihozápadu
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Obr. 3. Výřez Müllerovy mapy zpracované v měřítku cca 
1 : 132 000

Obr. 4. Výřez mapy I. rakouského vojenského mapování 
zpracované v měřítku 1 : 28 800

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

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

tinuitě nasvědčují i mapové záznamy. Rybník je zakreslen 
na mapách všech ucelených historických mapových děl od 
počátku 18. století. Zakreslen je tak na Müllerově mapě 
z roku 1720 (list č. 18, obr. 3), mapě I. rakouského vojenského 
mapování (1VM) z let 1764–1768 (list č. 245, obr. 4), mapě II. 
rakouského vojenského mapování (2VM) z let 1836–1852 (list 
č. O-15-V, obr. 5), mapě stabilního katastru (SK) z let 1824–1843, 
na Přehledné hydrografické mapě Království českého z roku 
1856 (obr. 7) i mapě III. rakouského vojenského mapování 
(3VM) z let 1877–1880 (list č. 4354-2, obr. 6), nechybí ani na 
novodobějších mapách – například topografické mapy (S52) 
v systému S-1952 z let 1951–1971.

Závěr
Ratmírovský rybník a jeho okolí určitě můžeme doporučit k ná-
vštěvě. Předně se samozřejmě jedná o zajímavý rybník s velmi 
dlouhou historií. Možnosti rekreace jsou zde poměrně široké, 
když zahrnují koupání, pěší túry nebo cyklistiku. Zmínit je tře-
ba především Jindrovu naučnou stezku vedoucí z Jindřichova 
Hradce údolím Hamerského potoka a končící právě na hrázi 
Ratmírovského rybníka. Informační tabule seznámí návštěv-
níky mimo jiné s vodou a životem kolem ní i v ní, nechybí ani 
informace právě o Ratmírovském rybníce. Zajímavá je bezpo-
chyby i jízda místní úzkokolejnou tratí z Jindřichova Hradce 

do Nové Bystřice. Tu lze navíc v letních měsících absolvovat 
i historickým parním vlakem. Trať vede kolem Ratmírovského 
rybníka a v Malém Ratmírově má zastávku. 
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Co je pro společnost nebezpečnější?  
COVID, nebo degradace prostředí?

V minulém čísle jsme otiskli odpovědi dvou studentů na hamletov-
skou otázku uvedenou v titulku. Pokračujeme v pohledu dalších dvou 
mladých mužů.

Tomáš Meszaroš: Každý z nás vnímá, že v současnosti jsou největ-
šími problémy COVID a degradace životního prostředí. Slyšíme to 
v médiích, vidíme to na sociálních sítích a mluvíme o tom ve škole. 
Každý den nás svět kolem nás nutí o těchto tématech přemýšlet. Který 
z těchto problémů je ale závažnější? Lze to vůbec říct? Dají se vůbec 
srovnávat? Mají stejný efekt na všechny lidi na světě? Je jejich vliv na 
vyspělý svět jiný než na chudší oblasti?

COVID způsobil lockdown a karantény, které mají na společnost 
negativní vliv. Jednak na psychiku, protože se lidé nemohou potkávat 
a trávit volný čas podle svých představ. Mají ale také vliv na jejich 
tělesné zdraví, jelikož omezují fyzickou aktivitu a lidé se zdravotními 
potížemi mají horší přístup k léčbě jiných nemocí. COVID nás sice 
zasáhl velmi nečekaně a velmi intenzivně v roce 2020, všichni ale 
doufáme, že je z hlediska lidské historie spíše krátkodobý, podobně 
jako byla španělská chřipka. Sílu jeho negativního vlivu už dokážeme 
zmírnit díky vakcinaci a také léčbě.

Naopak, problém degradace prostředí je dlouhodobější. Jak z hle-
diska vzniku, tak i z hlediska důsledků. Lidé začali ničit své životní 
prostředí intenzivně již od průmyslové revoluce, ale důsledky své čin-
nosti si začali uvědomovat až v posledních desetiletích. Dnes už víme, 
že člověk způsobuje globální oteplování, znečišťuje vodu i ovzduší 

a zaplavuje odpadem zemský povrch a oceány. Kromě ekologů si to už 
uvědomují i vlády jednotlivých států (nejen těch, které kvůli znečiště-
ní nejvíce trpí) a mezinárodní hospodářské organizace. Mnoho zemí si 
už nastavilo cíle jak a o kolik snížit emise nebezpečných látek. Daří se 
jim to však jen omezeně. I kdybychom teď úplně přestali znečišťovat, 
dopady lidské činnosti by byly ještě dlouho patrné.

Osobně si myslím, že problém s covidem má už lidstvo pevně 
v rukou i přes nové mutace a neochotu části lidí se očkovat. Věřím, 
že nás už dlouho nebude omezovat. Naopak, na problém s degradací 
životního prostředí neznáme úplné řešení, a proto si myslím, že by 
se vlády zemí a vědecké instituce měly zaměřit spíše na tuto oblast. 
Tento problém je komplikovaný, ale nemyslím si, že je neřešitelný. 
Pokud se zaměříme na jeho řešení, určitě se nám podaří objevit nové 
technologie, které nám pomohou nejen s řešením tohoto problému, 
ale také nám zpříjemní život na Zemi. 

Skripnik: U tohoto tématu je důležité se nejdřív zamyslet, pro koho 
je covid nebo degradace prostředí nebezpečná. Zničená příroda ohrozí 
všechny na této planetě, lidi, zvířata, stromy atd. Zatímco covid ohrozí 
jen nás lidi a některá zvířata. 

Naopak příroda by byla asi ráda, kdyby nás covid zničil. Ale přece 
jenom já i vy jsme lidi, a tak se na to budeme dívat z našeho pohledu. 
Vymřít by asi nebyla pro nás nejpřívětivější varianta. Musíme si také 
specifikovat rizika obou pohrom. Covid dokáže zabít ohrožené skupiny 
lidí nebo jim vytvořit zdravotní potíže (i když u poslední mutace se 
toto riziko velmi snížilo). Covid také dokáže zničit ekonomiku, zahltit 
zdravotnictví a vytvořit ohromnou spoustu odpadů z různých hygie-
nických pomůcek, covidových testů a spoustu dalšího. Tyto odpadky 
pak máme v přírodě nebo ve spalovnách, kde nám vytváří skleníkové 
plyny. A tímto už se dostáváme k zničené přírodě. Skleníkové plyny 
podporují všem známé globální oteplování, což způsobuje tání ledov-
ců, zvyšování hladiny oceánů, dlouhá sucha nebo třeba silné přívalové 
deště. Ale zničená příroda není jen globální oteplování. Jsou to napří-
klad i lidské pokusy o ovládnutí přírody, narovnávání řek, upravování 
krajiny pro jednodušší zemědělské hospodaření, které způsobilo, že 
krajina v sobě nedokáže zadržet vodu. Voda rychle z krajiny odteče 
a způsobí povodně. A to pořád není ze zničené přírody všechno. Ka-
ždé ničení přírody ovlivňuje celé lidstvo, přes dostupnost pitné vody, 
potravin a vůbec prostoru k životu.

Covid snad postupně zmutuje do takové varianty, že z něho bude 
chřipka. Ale příroda se jen tak rychle neopraví, zvlášť když jí nepomů-
žeme a budeme ji akorát víc ničit. Proto bych to uzavřel tak, že covid 
je problém, který lidstvo přežije. Ale zničená příroda je už nyní velký 
problém, a bude ještě větší. A to už přežít nemusíme.

(Dokončení příště)

Široký sortiment,  
jeden dodavatel

To byl slogan při zakládání firmy před 30 lety.

Chybějící moderní komponenty většinou 
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Proto se firma orientovala na dovoz u nás 
nedostatkových komponent, které by se daly 

využít pro širokou škálu našeho strojírenství.

Výhod bylo hned několik. Firma BIBUS nebyla 
závislá na jednom odběrateli, rychle mohla 
reagovat na požadavky zákazníků při inovacích 
a získávala komplexní přehled, kam se technický 

svět ubírá.

www.bibus.cz



Představenstvo společnosti

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího  

pracovního místa 

ředitele/ředitelky společnosti

Rámcová pracovní náplň:

• řízení společnosti zaměřené na správu vodárenského 
majetku;

• zastupování společnosti a jednání jménem společnosti;
• spolupráce s městy a obcemi regionu v oblasti 

vodárenství;
• spolupráce s provozovatelem vodárenského majetku;
• zodpovědnost za činnost společnosti a její rozvoj.

Požadovaný profil uchazeče:

• minimálně SŠ vzdělání, preference vzdělání v oblasti 
související s předmětem činnosti společnosti, VŠ 
vzdělání výhodou;

• praxe v oblasti provozování vodovodů a kanalizací 
výhodou;

• praxe ve vedoucí funkci výhodou;
• znalost předpisů souvisejících s provozem vodovodů 

a kanalizací;
• zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek;
• zkušenosti s vedením týmu, preference v řízení podniku;
• plná svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost;
• řidičský průkaz sk. B;
• znalost práce s výpočetní technikou;
• velmi dobré komunikační, organizační a vyjednávací 

schopnosti;
• flexibilita, rozhodnost, analytické myšlení;
• schopnost práce v zátěžových situacích.

Písemné přihlášky doložené strukturovaným profesním 
životopisem a osobním motivačním dopisem je možné 
podat osobně či poštou na adrese: Vodovody a kanalizace 
Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 01 Chrudim nebo 
elektronickou poštou na e-mailovou adresu vak@vakcr.cz 
či do datové schránky rf5gxz6, a to nejpozději  
do 4. 5. 2022.

Obálku či elektronickou zprávu označte: „Výběrové řízení 
ředitel VAK Chrudim“

V případě potřeby lze získat bližší informace u paní  
Jany Strouhalové, tel. 603 899 890,  
e-mail strouhalova@vakcr.cz.
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