
14.–15. 6. Aqua Trenčín. Veletrh. Viz info na str. 26
15.–16. 6. Kaly a odpady. Konference. Viz vložený leták

6.–9. 9. Hydrogeologický kongres. Ústí nad Labem. Info: https://hgig.cz/

https://hgig.cz/
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Výstavba vodního díla Kadaň navazovala na vý-
stavbu ostatních velkých přehrad na Ohři a pro-
bíhala od července 1966 do prosince 1971.

Důvodem k výstavbě se stalo snížení objemu 
nádrže Nechranice o 2 mil. m3 (tedy o méně než 
1 %), kvůli uzavření tzv. Čakovického laloku pro 
výsypku dolů. Zásobní nádrž Kadaň jej měla 
nahradit. Přehradou vzniklý spád se hydroener-
geticky využívá v malé vodní elektrárně, která 

je součástí hráze. Nádrž umožňuje také rekreační 
využití, především sportovní rybolov.

V roce 2022 probíhají na VD opravy přelivných 
ploch, klapek a segmentů polí, generální oprava 
hydroelektrárny a těžení naplavenin před náto-
kem do hydroelektrárny. Dnes je VD a hydroelek-
trárna vybavena nejmodernějším řídícím systé-
mem a snese v tomto směru srovnání s evropskou 
špičkou v oboru.

www.poh.cz



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

Devadesátky

Ta doba je už tak vzdálená. V roce 1989 jsem se angažoval 
v Občanském fóru. Neměl jsem ambice se nějak více politicky 
profilovat a už vůbec ne schůzovat, to mě ubíjí! Tak jsem do 
oblastního organizace OF (či jak se to jmenovalo) přestal během roku 
devadesátého docházet. Někdy (jestli si dobře pamatuji) koncem roku 
1990 jsem se tam šel jen tak ze zvědavosti podívat. Nadšeně mě vítal 
bývalý spolužák z gymplu, kterého jsem v době, kdy bylo vše ještě 
nejisté, neviděl a o něm neslyšel: „To jsem rád, že Tě vidím, právě 
jsem se stal předsedou privatizační komise. Potřebuju k sobě někoho 
spolehlivého jako zástupce. Pojď, půjdeme privatizovat.“ Vybavilo se 
mi, jakým aktivním ssmákem na gymplu onen novopečený privatizér 
byl. (Pro ty mladší, a tedy historických konsekvencí neznalé: SSM 
neboli Svaz socialistické mládeže byla víceméně povinná organizace 
pro všechnu mládež.) Vytanula mi scéna z jednoho budovatelského 
filmu z padesátých let. Tam naopak mladý horlivec lákal druhého: 
„Pojď, půjdeme znárodňovat!“ Bývalého spolužáka jsem slušně 
odmítl, dnes bych ho asi poslal do exkrementálního otvoru. Vím jen, 
že je nyní těžce za vodou. Nedělal nic, taky myslím, že nic kloudného 
neuměl, uměl jen příležitost chytit za pačesy. Zkrátka byl účasten 
toho, čemu se říká „divoká devadesátá léta“, kdy se polooficiálně 
na chvíli zhaslo.

Tehdy jsem se na to dění díval s despektem. Kdo měl k tomu 
žaludek, lokte, drzost a nezábrany, mohl snadno přes noc zbohatnout. 
Trhni a zdrhni. Nic jiného člověk ve společenském prostoru tehdy 
neviděl, nebo spíše nevnímal. Viděl jsem samé Kožené, Krejčíře, 
Pitry, Stehlíky a jejich menší kopie. Až postupně, a hlavně nyní, jsem 
si uvědomoval, jak moc jsem se mýlil. Nevznikaly tehdy jen firmy 
za účelem zbohatnutí jakýmikoliv spekulativními až podvodnými 
metodami, jejichž majitelé vyznávali zásadu, že „práce je poslední 
zoufalý pokus, jak si vydělat peníze.“ Vznikaly i firmy, kde 
zakladatelé měli sen, ideu něco dělat, uskutečnit své nápady, kterým 
předchozí doba nepřála. Mnohým se to nepodařilo, firmy zanikly, 
byly pohlceny. Zůstaly ty, jejichž zakladatelé měli nejen dobrý 
nápad, pracovitost, houževnatost, ale i štěstí. Tyto firmy v těchto 
letech si připomínají třicet let existence. Nedávno jsem byl pozván 
na oslavu třicetiletí jednou firmou. Byl jsem potěšen, ohromen, co se 
té firmě za tu dobu podařilo. A vlastně tam se mi rozsvítilo, že jsem 
nespravedlivě, šmahem všechny odsuzoval. Otcům zakladatelům už 
je přes sedmdesát; svoje dílo předávají následníkům. Říkal jsem si, 
že o oslavách této firmy napíšu reportáž, hřejivá slova. Nakonec jsem 
se rozhodl nebýt konkrétní. Asi by to vypadalo nežurnalisticky. Těch 
firem a lidí za nimi, kteří opravdu postavili něco životaschopného, 
potřebného pro lidi i životní prostředí, je v našem oboru více, ba 
hodně.

Před těmi třiceti lety, poté co tehdejší MŽP hodilo Vodní 
hospodářství přes palubu, jsme měli redakci v starém činžovním 
domě v Karlíně. Vedle na chodbě v malém kamrlíku začínali mladí 
kluci rozjíždět firmu, která loni oslavila třicet let. Mám tedy možnost 
pozorovat její růst tak říkajíc od kolébky. Je za tím píle a sen. 
Management umí být tvrdý, nekompromisní, ale co jsem je poznal, 
nikdy nebyli podrazáci.

Obdivuji i zakladatele jedné firmy, která začínala jako veřejná 
obchodní společnost. To je taková společnost, jejíž vlastníci ručí 
za její dluhy celým svým soukromým majetkem, tedy při krachu 
společnosti mohou vlastníci přijít o všechno. Pamatuji se, jak jsem se 
ptal jednoho z nich, proč tuto formu zvolili. Odpověděl něco v tom 
smyslu, že chce, aby jeho partneři věděli, že si nemůže dovolit být 
podrazák.

U těchto firem jsem si jist, že úspěchu bylo dosaženo čestně 
a poctivě. Zaslouží si moje, naše, smeknutí pomyslného klobouku.

Ing. Václav Stránský
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GEOtest disponuje akreditovanými laboratořemi 
mechaniky zemin a hornin a hydrochemickými 
laboratořemi.

www.geotest.cz 

HLAVNÍ AKTIVITY:

• Projekční a konstrukční práce
• Potápěčské práce: Široké spektrum  

prací prováděné vysoce kvalifikovanými  
profesionálními potápěči.

• Technologické práce: Revize a opravy  
technologických zařízení vodních děl. 

o protipovodňovou sypanou zemní homogenní 
hráz o délce 212 m a max. výšce 8 m od stáva-
jícího terénu.

Investor: Povodí Labe, s.p., Projektant:  
HG partner s.r.o., Zhotovitel: SMP CZ, a.s.

www.hgpartner.cz

• Nové metody termografických měření 
• 3D numerické modelování proudění vody na 

bezpečnostních přelivech
• Numerické modelování dynamických účinků 

na hradící konstrukce 
• Digitální dvojče hráze (pilotní projekt pro VD 

Bystřička)

www.vdtbd.cz

C R E A @ C R E A C Z . C O M
W W W . C R E A C Z . C O M

VODNÍ DÍLA-TBD 
Výzkum, vývoj a aplikace nových moderních 
metod sledování, měření a modelování v rámci 
technickobezpečnostního dohledu nad vod-
ními díly. 

• Metody sledování a vyhodnocování 
průsakových poměrů 

• Automatizace procesu kategorizace vodních 
děl v prostředí GIS

• Nové geodetické metody měření posunů

CREA Hydro&Energy, Traubova 6, 602 00 Brno,  
Czech Republic                               

V Ý Z K U M ,  V Ý V O J  A  I N O V A C E

R O Z V O J  L I D S K Ý C H  Z D R O J Ů

S Í Ť O V Á N Í  P A R T N E R Ů

I N T E R N A C I O N A L I Z A C E

PS PROFI
Vývoj a realizace v oboru speciálních služeb 
pro vodní díla s vlastní potápěčskou skupinou 
pro speciální práce a opravy v zatopených pros-
torách. Realizace, poradenství, školení a kom-
plexní dodávky v České republice, Slovensku, 
Iráku a v Thajsku. 

www.psprofi.cz

HG PARTNER
Projekční a inženýrská činnost v oboru vodní 
hospodářství.  

Snížení nebo eliminace povodňových škod 
na Krčelském potoce (Víska u Frýdlantu), 
protipovodňová ochrana území. Předmětem 
stavby byla suchá protipovodňová nádrž, 
kde retenční prostor je dán akumulací vody 
při konkrétní povodňové události. Jedná se  

GEOTEST
Široké spektrum konzultačních a poraden-
ských služeb v oborech ochrana a sanace 
podzemních vod a horninového prostředí, 
likvidace starých ekologických zátěží, hydro-
geologie, geotechnika a inženýrská geologie, 
geofyzika, environmentální studie a analýzy  
(EIA, ekologický audit a analýza rizik). 

Velkorozměrová smyková zkouška horniny  
v prostoru hrázového profilu plánované přehrady Nové Heřminovy
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Vícekriteriální hodnocení 
variant řešení vodního 
díla Skalička – postupy, 
výsledky, diskuse 
Miroslav Brouček, Ladislav Satrapa

Abstrakt
Článek se věnuje metodám použitým pro vícekriteriální hodnoce-
ní vybraných variant vodního díla Skalička na řece Bečvě, jehož 
hlavním účelem je zajištění transformace povodňových průtoků. 
Prezentované postupy a výsledky vychází ze studie „Multikriteriální 
analýza hodnocení variant VD Skalička“ zpracované v součinnosti 
tří akademických pracovišť v ČR v roce 2021, která je unikátní jak 
rozsahem posuzovaných variant, tak i zahrnutými aspekty potenci-
álních dopadů jednotlivých variant. Cílem příspěvku je v souhrnné 
podobě představit nejen zvolené metody hodnocení a jejich aplikaci, 
ale i zhodnotit zkušenosti a přínosy při aplikaci vybraných metod 
na specifické zájmové území.

Klíčová slova
vícekriteriální hodnocení – přehrada – sypaná hráz – geologické 
poměry – těsnění – krasová oblast – životní prostředí 

Úvod
Racionalizace způsobu rozhodování o možných variantách řešení 
významných projektů vodního hospodářství se v různých podobách 
přenáší do jednotlivých stupňů přípravy projektu přibližně od počátku 
20. století. Technicko-ekonomická zhodnocení různých variant kon-
strukčního řešení jsou v praxi uplatňována včetně zásadních omezení 
vyplývajících z lokálních podmínek, které se promítají ve formě binár-
ních kritérií. V koncepčních stádiích projektu je obvykle uplatňována 
analýza nákladů a přínosů, do které je v dnešní době snaha zahrnout 
i náklady a přínosy aspektů environmentálních a sociálních [1]. 
S ohledem na míru nejistoty jak v oblasti nákladů, tak i přínosů, která 
je úměrná úrovni detailu zpracování podkladů, je ovšem obvyklé, že 
se analýza zpracovává pouze pro omezený počet variant či záměrně 
nezahrnuje všechny aspekty projektu a slouží pouze jako jeden ze 
vstupních pokladů pro proces rozhodování.

Z hlediska českého přehradního stavitelství je provedení formalizo-
vaného vícekriteriální hodnocení (MKA) variant řešení vodního díla 
unikátní, jakkoli bylo v minulosti obvyklé relativně podrobné zpra-
cování více variant řešení nejen jednoho vodního díla [2], ale i celé 
soustavy [3]. Významné obtíže při sestavování metodiky hodnocení, 
respektive hodnotících kritérií nastávají v okamžiku, kdy je do hodno-
cení zařazena i varianta bez vodního díla, kterou nelze naplnit základ-
ní účel díla, např. u VD Skalička se jedná o transformaci povodňových 
průtoků. I zahraniční (evropské) zkušenosti při srovnání variant řešení 
bez a s realizací přehrady jsou omezené. Zásadním průkopníkem zde 
bylo vícekriteriální hodnocení italské přehrady Ridracoli [4]. Ta byla 
postupem multikriteriální analýzy (MKA) 
hodnocena v 80. a 90. letech minulého století 
za účelem objektivního posouzení důsledků 
realizace nádrže, včetně navazujících činnos-
tí, pro životní prostředí. Provedený postup byl 
akceptován na mezinárodní úrovni v podobě 
technického bulletinu mezinárodní přehradní 
komise ICOLD [5].

V rámci MKA VD Skalička byly použity tři 
základní metodiky hodnocení. První, která 
představovala analogii vícekriteriálního 
hodnocení přehrady Rirdracoli, a zbývající 
dvě, které hodnotily pouze varianty před-
pokládající realizaci vodního díla v různém 
konstrukčním a provozním uspořádání [6]. 
Zásadní ovlivnění každého vícekriteriálního 
hodnocení představuje proces stanovení vah 
kritérií, které je třeba objektivizovat před 
samotným hodnocením, neboť při znalosti vý-

sledného hodnocení variant v rámci jednotlivých kritérií by umožnila 
posun vah ve prospěch preferované varianty.

Zájmové území a jeho specifika
Zájmové území se nachází na pomezí Zlínského a Olomouckého 
kraje ve správním území ORP Hranice na rozsahu ř. km Bečvy 
46,000–52,000, viz obrázek 1. Aktivity spojené s koncepční přípravou 
přehrady v předmětné lokalitě sahají do 50. let 20. století [7]. Poloha 
přehradního profilu, objem nádrže i výška přehrady se v průběhu 
minulých dekád měnily v závislosti na změnách parametrů požado-
vaných účelů a zpřesňování omezujících podmínek v území [8, 9]. 

Široká údolní niva se zbytky říčních teras v nadmořské výšce 
250–280 m n. m. představující většinu zájmové lokality přechází 
v krajních částech v úpatí členité pahorkatiny. Kvartérní pokryv je 
v zájmovém území tvořen sedimenty údolní nivy a vyšších teras, které 
představují písčité štěrky a hlíny, a svahovými hlínami a jílovitými 
sedimenty. Kvartérní kolektor má v zájmovém území proměnlivou 
mocnost od 5,5 m po přibližně 25 m. Významným specifikem lokality, 
které zásadně ovlivňuje možnosti realizace nádrže, je Hranický kras 
v oblasti devonských vápenců [10]. Významnými krasovými jevy 
Hranického krasu jsou Zbrašovské aragonitové jeskyně, jeskyně na 
Kučách a Hranická propast. 

Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum (obr. 2) lokality 
a navazující modelování proudění podzemní vody se zabývaly jak 
kvartérním kolektorem a potenciálními dopady jednotlivých variant 
vodního díla na nejbližší okolí, tak i možným ovlivněním krasových 
jevů a provozu lázní Teplice nad Bečvou [11]. 

V zájmovém území se dále nacházejí útvary povrchových vod v po-
době zaplavených vytěžených ložisek štěrkopísku, u nichž dochází 
ke komunikaci s kvartérní zvodní. Z pohledu citlivých a chráněných 
přírodních lokalit bylo při hodnocení třeba vzít v úvahu, kromě výše 
uvedených částí Hranického krasu, lázní Teplice nad Bečvou a zato-
pených těžařských jam, i potenciální ovlivnění části EVL/PP Štěrkáč, 

Obr. 1. Zájmové území VD Skalička 

Obr. 2. Průzkumné práce v zájmové lokalitě [11]
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PR Doubek, NPR Hůrka, PR Malá a Velká Kobylanka a národních 
biokoridorů/biocenter Chropyňský luh – Oderská niva, biocentrum 
u Kamence a u Zámrsk.

Hodnocené varianty řešení
Vybrané varianty řešení vodního díla vstupující do vícekriteriálního 
hodnocení představují možné konstrukční a provozní uspořádání pře-
hrady, které je schopné zajistit požadovanou protipovodňovou funkci 
a zároveň respektuje v době zpracování známá omezení v území. Jed-
ná se tedy o významně upravené a přepracované návrhy v minulosti 
uvažovaného vodního díla, přičemž úroveň detailu porovnávaných 
řešení odpovídá investičním záměrům, respektive technicko-ekono-
mickým studiím. Výše uvedené neplatí pro variantu bez vodního díla, 
která není schopná zajistit požadovanou míru ochrany, ani jakkoliv 
ovlivnit vodohospodářské poměry na předmětném toku. Zároveň 
absence realizace vodního díla znamená nulový dopad na prostředí 
ať již ve smyslu pozitivních či negativních interakcí. Do hodnocení 
vstupují dvě varianty průtočné nádrže, tři varianty nádrže boční 
a jedna bez vodního díla v následujícím značení:
• VARIANTA 1 (V1) – nulová varianta, tj. bez realizace vodního díla;
• VARIANTA 2 (V2) – boční suchá nádrž s pevným přelivem na 

nátoku;
• VARIANTA 3 (V3) – boční suchá nádrž s ovladatelným nátokem;
• VARIANTA 4 (V4) – boční víceúčelová vodní nádrž;
• VARIANTA 5 (V5) – průtočná suchá nádrž;
• VARIANTA 6 (V6) – průtočná víceúčelová vodní nádrž.

Osa hráze jednotlivých variant v zájmovém území je vyznačena 
v obrázku 3.

Koncepce příčného profilu hráze všech posuzovaných variant 
je téměř totožná. Jedná se o sypanou homogenní hráz z místních 
materiálů s návodním těsnicím prvkem z asfaltobetonu, případně 
geomembrány. Původní návrh těsnění podloží pomocí těsnicího ko-
berce, tj. horizontálního prvku u variant V2, V3 a V5, byl na základě 
hydrogeologické studie upraven na svislý těsnicí prvek u všech vari-
ant a příslušné dopady vzaty v potaz v průběhu hodnocení. Zásadní 
odlišnosti posuzovaných variant předpokládajících výstavbu vodního 
díla jsou tedy zejména v charakteru nádrže (boční vs. průtočná), 
v rozdělení prostorů nádrže a plnění dalších účelů (suchá vs. víceú-
čelová), v možnostech ovládání vtokového objektu (V2 vs. V3) a ve 
všech aspektech, které z těchto zásadních odlišností vyplývají (doba 
zdržení, rozsah zátopy, atd.).

Metodiky hodnocení
Původní soubor posuzovaných hledisek v rámci multikriteriální 
analýzy směřoval k hodnocení variant v oblasti vodohospodářské, 
technického řešení, ovlivnění životního prostředí, provozní, ekono-
mické a ostatní (zahrnující problematiku kompenzačních opatření, 
majetkoprávní a územních limitů). 

U hodnocení v oblasti technického řešení, provozní a vodohospo-
dářské však dochází ke zřejmé kolizi při zahrnutí varianty bez vodního 
díla. Jakkoli předběžné rozbory potvrdily ekonomickou efektivnost 
vodního díla Skalička v oblasti protipovodňové ochrany analýzou 
nákladů a přínosů, varianta V1 (bez vodního díla) představuje 
srovnávací úroveň v oblastech ovlivnění životního prostředí i socio-
-ekonomických. V rámci hodnocení byly následně aplikovány dvě 
principiálně odlišné metody. Metoda označená MKA Ia, posuzující 
všechny představené varianty přístupem analogickým k hodnocení 
přehrady Ridracoli, a druhá metoda, posuzující pouze varianty s vod-
ním dílem. Za účelem objektivizace a posouzení vlivu volby konkrét-
ního přístupu k hodnocení v rámci kritérií byla metoda porovnávající 
varianty V2–V6 rozdělena do dvou přístupů při zachování shodných 
vah kritérií (označení MKA Ib a MKA II).

Metoda MKA Ia
Základní myšlenka hodnocení metodou MKA Ia vychází z kvalita-
tivního hodnocení dopadů realizace jednotlivých aktivit, spojených 
s hodnocenou variantou, na definované faktory jednotlivých složek 
životního prostředí, jejichž váhy (WSi, viz níže) jsou získány kvan-
titativním párovým porovnáním skupinou nezávislých subjektů. 
Kvantifikace hodnocení probíhá pomocí zvolené škály. Celkový dopad 
realizace posuzované varianty je následně prezentován v podobě 
hodnoty EQI („environmental quality index“) se základní hodnotou 
1000 odpovídající neovlivněnému systému. 

Pro vícekriteriální analýzu variant VD Skalička bylo definováno 
21 souborných aktivit spojených s realizací a následným provozem 

hodnocených variant. Aktivity byly rozděleny na trvalé a dočasné 
a podrobně specifikovány. Např. dočasná aktivita „sypání hrázových 
objektů“ zahrnuje veškeré stavební aktivity strojů a zařízení na stave-
ništích sypání hrází a souvisejících částí (budování drénů, opevnění 
hrází, provedení korun hrází).

Dále bylo definováno 36 faktorů životního prostředí v devíti 
složkách prostředí, viz schéma na obr. 4, pro vzájemné hodnocení 
dopadů. Matematický zápis výsledného hodnocení prezentují násle-
dující vztahy:

 (1)

 (2)

kde EQIV? představuje výslednou hodnotu ukazatele po 
realizaci hodnocené varianty, 

 Daf představuje ovlivnění faktoru f aktivitou a,
 wf  váhu faktoru f uvnitř složky Si, 
 WSi  váhu složky Si a 
 n počet faktorů uvnitř složky Si. 

Daf nabývá hodnot od -1 do +1 (-100% až +100% ovlivnění). Zá-
roveň platí:

 (3)

 (4)

Částečnou analogii k MKA Ia představuje „Totální ukazatel kvality 
prostředí“ (TUKP). [12]

Metody MKA Ib a MKA II
Hlavní kritéria pro hodnocení vybraných variant s vodním dílem 
(V2–V6) jsou v případě obou přístupů totožná včetně stanovení jejich 
vah. Jedná se o následující hlavní kritéria:
• K1 Vodohospodářské hledisko;
• K2 Technické řešení;
• K3 Životní prostředí;
• K4 Provozní hledisko;
• K5 Ekonomická efektivnost;
• K6 Další efekty;
• K7 Rozsah kompenzací a úprav.

Hodnocení v rámci MKA Ib je založeno na pořadí jednotlivých 
variant od nejpříznivější po nejméně příznivou u zvolených 37 díl-
čích kritérií hodnocení, která představují části hlavních hodnotících 
kritérií. Následně je proveden vážený průměr pořadí v návaznosti na 
váhy hlavních hodnotících kritérií. Pořadí posuzovaných variant V2 
až V6 je provedeno dle výhodnosti/vhodnosti varianty za předpokladu 

Obr. 3. Tvar osy hráze pro průtočné a boční varianty vodního díla

Obr. 4. Schéma rozdělení definovaných faktorů v rámci složek a as-
pektů životního prostředí v metodě MKA Ia [6]
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konstantní sumy součtu pořadí (hodnota 15). Pokud lze jednu či více 
variant v rámci dílčího kritéria hodnotit shodně v rámci rozptylu 
odpovídajícímu úrovni detailu podkladů, je jim přiděleno průměrné 
pořadí. Pořadí varianty v hlavních hodnotících kritériích K1 až K7 je 
určeno aritmetickým průměrem pořadí příslušných dílčích kritérií. 
Matematický zápis hodnocení MKA Ib popisuje následující rovnice:

 (5)

kde H představuje výslednou hodnotu váženého prů-
měru pořadí, 

 K je hodnota průměrného pořadí v rámci hodnotí-
cího kritéria (získaného jako aritmetický průměr 
pořadí varianty v dílčích kritériích daného hod-
notícího kritéria), 

 v je identifikátor příslušné varianty, 
 j je identifikátor daného kritéria, 
 p = 7 je počet kritérií. 

Nejnižší hodnota H tedy značí nejvýhodnější variantu.
Hodnocení v rámci MKA II je založeno na bodovém hodnocení 

v rámci dílčích hledisek hlavních kritérií na škále 1 až 5 dle kvali-
tativního předpisu od zcela záporného (hodnota 1) po velmi kladné 
(hodnota 5) a váženém průměru dílčích hledisek v rámci hlavních 
kritérií. Matematicky lze postup vyjádřit následovně:

 (6)

kde v je identifikátor příslušné varianty, 
 j je identifikátor daného kritéria, 
 p = 7 je počet kritérií a představuje hodnocení v rámci 

daného kritéria podle vztahu (7).

 (7)

kde k je identifikátor dílčího hlediska v rámci daného 
kritéria 

 j, h je počet dílčích hledisek v rámci daného krité-
ria j. 

Dílčí hodnocení B bylo provedeno pomocí stupnice 1 až 5, kde je 
k lepší hodnotě kritéria přiřazena vyšší hodnota podle verbálního 
předpisu.

Stanovení vah kritérií, resp. složek životního prostředí
Odvození vah složek životního prostředí pro MKA Ia bylo provedeno 
pomocí kvantitativního párového porovnání tzv. Saatyho metodou ši-
rokým spektrem respondentů z akademické sféry, praxe, státní správy, 
samosprávy i spolků. Podstatou metody je kvantifikované vzájemné 
srovnání významnosti vždy pouze dvou složek životního prostředí. 
Slovní vyjádření srovnání významnosti dvou složek je převedeno 
na číselné škále 1 (shodná důležitost/váha složek) až 9 (významně 
převažující jedna ze složek nad druhou). Výsledné váhy složek jsou 
získány minimalizací kvadratické formy tzv. Saatyho matice dle ná-
sledujícího vztahu:

 (8)

kde hodnoty sij reprezentují hodnocení vztahu složek i a j. 

Jednotlivé oslovené instituce a organizace pak poskytly jedno nebo 
více kvantitativních vzájemných hodnocení jednotlivých složek. 
V případě více obdržených dokumentů z jedné instituce bylo po 
kontrole konzistence obdržených hodnocení provedeno průměro-
vání výsledných vah složek. Výsledné hodnoty vah byly stanoveny 
aritmetickým průměrem od všech 21 respondentů (institucí) a jsou 
představeny v grafu na obr. 5.

Stanovení vah kritérií pro metody MKA Ib a MKA II bylo provedeno 
skupinou 37 respondentů, která zahrnovala akademickou sféru, vodo-
hospodářskou praxi, státní správu, samosprávu i spolky. Za účelem 
snížení vlivu zvolené metody stanovení vah bylo rozhodnuto použít 
tři různé způsoby a ověřit jejich vliv na celkové výsledky hodnocení. 
Respondenti tak mohli vyjádřit své preference pomocí stanovení 
pořadí kritérií podle jejich důležitosti a dále bodovým hodnocením 
významnosti kritérií na škále 1–10 bodů. Jako třetí metoda byla zvo-
lena binární forma párového porovnání. Srovnání výsledných vah 
jednotlivých kritérií K1 až K7, viz výše, v závislosti na zvolené metodě 
představuje graf na obr. 6.

Výsledky a dílčí závěry zvolených metodik
Samotné hodnocení v rámci jednotlivých metod bylo provedeno 
autorským kolektivem studie „Multikriteriální analýza hodnocení 
variant VD Skalička“ [6], který představoval tři akademická pracovi-
ště. Hodnocení MKA Ia, tj. stanovení ovlivnění jednotlivých faktorů 
aktivitami spojenými s realizací variant, bylo provedeno ve spolupráci 
řešitelů Fakulty stavební ČVUT v Praze a Hydrobiologického ústavu 
AV ČR. Stanovení pořadí v podkritériích MKA Ib realizoval řešitelský 
kolektiv při ČVUT v Praze, zatímco formalizované hodnocení dílčích 
hledisek u MKA II bylo provedeno v součinnosti řešitelských týmů při 
VUT v Brně a Hydrobiologického ústavu AV ČR. Souhrnně celkové 
výsledky v podobě pořadí umístěných variant prezentuje tabulka 1.

Při detailním pohledu na výsledné hodnoty EQI u MKA Ia, resp. Hv 
(viz rovnice 5 a 6) u zbývajících dvou metod lze konstatovat následu-
jící dílčí závěry rozšířené o hodnocení významně ovlivňující atributy 
jednotlivých posuzovaných variant:
• při zohlednění všech použitých metod se nejlépe umístila varianta 

V4 (boční víceúčelová nádrž);
• nejhůře se umístily varianty V2 (boční suchá nádrž bez ovladatel-

ného vtokového objektu) a V6 (průtočná víceúčelová nádrž);
• výsledná hodnocení u MKA Ib a MKA II nejsou ovlivněna metodou 

stanovení vah hlavních kritérií, respektive k ovlivnění dochází na 
4 a 5 pořadí;

• u MKA Ia překročila výsledná hodnota EQI referenční hodnotu 
(1000) pouze u varianty V4 (boční víceúčelová nádrž), u ostatních 
variant předpokládajících realizaci vodního díla je tak výsledná 
hodnota EQI nižší než u varianty V1.;

Obr. 5. Výsledné váhy složek životního prostředí získané dotazníko-
vou metodou pro MKA Ia [6]

Obr. 6. Výsledné váhy hlavních kritérií K1 – K7 dle použitého způ-
sobu stanovení [6]

Metoda
Varianta

V1 V2 V3 V4 V5 V6

MKA Ia 2 5 3 1 4 6

MKA Ia (bez V1) ----- 4 2 1 3 5

MKA Ib ----- 5 1 2 3 4

MKA II ----- 5 2 1 3 4

Tab. 1. Pořadí umístěných variant
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• významný zásah do pravobřežního území u průtočných variant 
(V5 a V6) byl v rámci hodnocení posuzován negativně, stejně jako 
možné kolize s výchozy vápenců v ohbí Bečvy a u lávky u Kamence;

• u varianty V6 bylo negativně hodnoceno přerušení říčního kontinua 
ovlivňující splaveninový režim Bečvy a vyžadující výstavbu rybího 
přechodu;

• na rozdíl od varianty V4 u níž byl s ohledem na způsob manipulace, 
dobu zdržení a další provozní charakteristiky vyhodnocen pozitivní 
potenciál k ovlivnění jakosti vody v toku/nádrži, u varianty V6 byl 
vliv výstavby na jakost vody v toku/nádrži hodnocen negativně;

• varianta V2 s vtokovým objektem tvořeným pevným prahem neu-
možnuje řízené napouštění a významně omezuje vodohospodářské 
funkce i potenciál nádrže jakožto adaptačního opatření;

• problematické provedení ověřovacího provozu u varianty V2 je 
spojeno s negativními dopady na bezpečnost provozu díla;

• varianta V3 představuje jednoúčelové vodní dílo, u kterého nelze 
využít dalších přínosů vyplývajících ze zásobní funkce a existence 
vodního prostředí ve smyslu vodohospodářském i ekologickém 
(např. potenciální pozitivní vliv na druhovou diverzitu lokality).

Závěr a diskuse
Přestože vícekriteriální hodnocení je prováděno pro vybrané varianty, 
a tedy částečně omezeno jejich předchozím výběrem, lze v rámci 
posuzování analyzovat nedostatky jednotlivých variant a přispět 
v konečném důsledku nejen do rozhodovacího procesu, ale i do opti-
malizačního procesu vítězné varianty z širokého pohledu. 

Využití multikriteriální analýzy pro posouzení vybraných variant 
je dále významně závislé na úrovni detailu vstupních podkladů, tj. 
rozpracovanosti návrhu konstrukčního řešení, vodohospodářského 
řešení, podrobnosti inženýrskogeologického a hydrogeologického 
průzkumu lokality, hydrologických a environmentálních podkladů. 
Jakkoli lze řadu potenciálních nepříznivých zjištění v dalších etapách 
projektu kompenzovat technickými opatřeními, promítnutí jejich eko-
nomické náročnosti do hodnocení je obtížené i s ohledem na vývoj cen 
stavebních prací, při němž nelze jednoznačně určit délku budoucího 
schvalovacího řízení, a tedy zahrnout alespoň trend vývoje. Z pohledu 
prozkoumanosti potenciálních profilů hráze i zátopy je projekt VD 
Skalička na úrovni převyšující realizaci většiny podobně velkých 
přehrad v ČR. Samotné konstrukční řešení a na něj navazující provoz 
je však rozpracováno pouze v úrovni studií, které vznikly před po-
drobným hydrogeologickým průzkumem území. Metodika hodnocení 
proto předpokládá u všech variant vodního díla přijetí projekčních 
doporučení vyplývajících z hydrogeologické studie a předpokládané 
ekonomické dopady zahrnuje. Určité nejistoty do hodnocení vnáší 
možná změna klimatických podmínek, která může ovlivnit jak hyd-
rologické podklady, tak i požadavky na funkci posuzované nádrže.

Velmi podstatné pro závěrečné vyhodnocení je stanovení vah 
kritérií, respektive složek životního prostředí. Zvolená metoda kvan-
titativního párového porovnání umožňuje vyhodnotit konzistenci 
názorů respondenta a je součástí analytického hierarchického procesu 
po téměř čtyři desetiletí. Váhy kritérií byly dále stanoveny pomocí 
metod založených na bodovém hodnocení a preferencích respon-
dentů. Výsledné pořadí variant nebylo ovlivněno metodou stanovení 
vah kritérií, respektive v případě MKA Ia byla změna na posledních 
dvou místech. Stanovení vah složek životního prostředí se zúčastnili 
zástupci 21 vybraných organizací a institucí, zatímco na stanovení 
vah kritérií se podíleli zástupci 37 subjektů. 

Samotné hodnocení ve všech metodikách vycházelo z více než 260 
podkladů a souvisejících předpisů. Na základě porovnání výsledků 
všech tří metod multikriteriální analýzy, viz část Dílčí závěry zvole-
ných metodik, a citlivostní analýzy výsledků byla jako nejvhodnější 
vybrána varianta V4 – boční víceúčelová nádrž, při reflektování 
doporučení vyplývajících z hydrogeologické studie a podrobně po-
psané v rámci multikriteriální analýzy [6]. Varianta V4 plní funkci 
ochrannou, ochranná funkce, tj. transformace velkých povodní na 
Bečvě, s navazujícími regionálními účinky na řece Moravě, a zásob-
ní, spočívající v nadlepšení minimálního odtoku a s tím spojenými 
očekávanými pozitivními efekty. Dále plní účely hydroenergetického 
využití lokality představující obnovitelný zdroj elektrické energie, 
rekreační využití nádrže a lokality a adaptačního opatření ve vztahu 
k potenciálním důsledkům změny klimatu.

Rozsáhlá analýza dopadů posuzovaných variant vodního díla 
přinesla řadu doporučení pro modifikaci projektu do navazující fáze 
projektové dokumentace. Zároveň je možné při existenci hodnocení 
kvantifikovat dopad případných dalších navržených úprav projektu.

Představená vícekriteriální analýza představuje silný nástroj pro 
podporu objektivizace rozhodovacího procesu, který zohlední nejen 
technickoekonomické aspekty zkoumaných variant, ale může popsat 
i celkový vliv na prostředí v rámci sledovaných ukazatelů a posuzo-
vaných variant.

Poděkování: Autoři příspěvku děkují za spolupráci na studii „Mul-
tikriteriální analýza hodnocení variant VD Skalička“ řešitelskému 
kolektivu VUT v Brně vedenému prof. Ing. Jaromírem Říhou, CSc., 
a řešitelskému kolektivu Hydrobiologického ústavu AV ČR vedenému 
doc. Ing. Josefem Hejzlarem, CSc. Dále by autoři příspěvku rádi vyjá-
dřili poděkování Povodí Moravy, s. p. – zadavateli studie, za možnost 
podílet se na unikátní práci a publikaci výsledků
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Multi-Criteria Evaluation of Variants of the Skalicka Dam – 
Methods, Results, Discussion (Brouček, M.; Satrapa, L.)

Abstract
Paper presents the methods applied in multi-criteria evaluation 
of selected variants of the Skalička dam on the Becva River. Main 
purpose of the dam is flood control, i.e. transformation of flood dis-
charges. The presented methods and results are based on the study 
“Multi-Criteria Evaluation of the Variants of the Skalicka Dam” 
implemented by joint team of three academic departments in the 
Czech Republic in 2021. The evaluation is unique both in the scope 
of the considered variants as well as in the considered aspects of 
potential impacts of individual variants. The aim of the paper is not 
only to present the selected methods applied in the evaluation proce-
ss and their application in a summarised form, but also to evaluate 
the experience and benefits of applying the selected methods to the 
specific area of interest. 

Keywords
multi-criteria evaluation – dam – earthfill dam – geological conditions 
– sealing – karst area – environment
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Integrovaný model 
hydrologické bilance 
v povodí Dyje 
se zaměřením na sucho
Pavel Tachecí, Marek Maťa, Zdeněk Hošek, Magdalena 
Komárek, Milan Fischer, Evžen Zeman, Miroslav Trnka, 
Jana Bernsteinová

Abstrakt
Změny klimatu mají komplexními dopady do oblasti zemědělské, 
lesnické a vodohospodářské. Plošně distribuované deterministické 
modely pohybu vody se jeví jako vhodný nástroj pro kvantifikaci 
dopadů a hodnocení navrhovaných adaptačních opatření. V rámci 
projektu AdaptDyje (zadavatel: Ústav výzkumu globální změny, AV 
ČR v. v. i.) byl sestaven komplexní matematický hydrologický model 
na povodí Dyje (12 738 km2) pomocí integrovaného deterministic-
kého plošně distribuovaného modelovacího systému MIKE SHE 
(DHI Software). Model simuluje pohyb vody po povrchu, v korytech 
vodních toků, v nenasycené zóně (půdě), v nasycené zóně (pohyb 
podzemní vody) včetně výpočtu evapotranspirace a tání sněhu. 
Čtvercová výpočetní síť má prostorový krok 500 m a základní časový 
krok je 1 den. Model zahrnuje 1470 km vodních toků, 55 objektů 
na tocích včetně 18 vodních nádrží, 310 míst odběrů a vypouštění 
povrchové vody a 122 odběrů vody podzemní. Model byl uspokojivě 
kalibrován a validován pro dvě desetiletá období vůči průtokům 
v 50 profilech na tocích, hladině podzemní vody v 75 objektech 
pozorování a vůči hladinám v 16 vodních nádržích. Model byl 
úspěšně testován na dlouhodobou stabilitu ve 43letém historickém 
období a s použitím extrémního klimatického scénáře (49 let). Model 
je zadavatelem využíván pro simulace předpokládaných dopadů 
budoucích klimatických scénářů a posuzování efektu opatření proti 
suchu v povodí Dyje.

Klíčová slova
opatření proti suchu – dopad klimatické změny – hydrologický model 
– povodí Dyje

Úvod
Plošně distribuované deterministické mo-
dely se jeví jako vhodný nástroj pro kvan-
tifikaci dopadů a hodnocení navrhovaných 
adaptačních opatření v podmínkách změny 
klimatu s dopady na oblasti zemědělské, 
lesnické a vodohospodářské. V rámci pro-
jektu AdaptDyje (zadavatel: Ústav výzkumu 
globální změny, AV ČR v. v. i., dále ÚVGZ) 
byl modelovacím týmem sestaven komplexní 
distribuovaný hydrologický model na povo-
dí Dyje (12 738 km2) v prostorovém kroku 
500 × 500 m. Popis tohoto modelu je před-
mětem příspěvku. V rámci projektu byl také 
sestaven podrobnější model povodí Svratky 
(1479 km2) v prostorovém kroku 200 × 200 m, 
blíže popsaný [1]. Zatímco model celého 
povodí Dyje je zaměřen na hydrologickou 
bilanci větších celků a vyhodnocení variabi-
lity dopadů v různých částech plochy území, 
podrobnější model je zaměřen na řadu dílčích 
problematik a také na testování opatření ploš-
ného i lokálního charakteru.

Cílem modelovacích aktivit, které jsou na 
těchto modelech provozovány zadavatelem, 
je simulovat dopady klimatických scénářů 
budoucího vývoje a vlivu uvažovaných opat-
ření na vodní režim povodí Dyje, se zaměře-
ním zejména na dopady očekávaného sucha. 
Výstupy těchto simulací jsou prezentovány 
zadavatelem mimo tento příspěvek, např. [6].

Podkladová data pro stavbu, kalibraci a validaci modelu, původem 
z řady zdrojů a institucí, byla zajištěna zadavatelem (ÚVGZ), stejně 
jako data pro simulaci variant předpokládaného budoucího vývoje. 

Vymezení modelového území
Vzhledem ke komplexnímu charakteru modelu byly ke stanovení hra-
nice modelovaného území využity především povrchové rozvodnice 
Dyje, ale i předpokládané hranice hydrogeologických struktur, zejména 
jižní části Ústecké synklinály (hydrogeologický rajon 4232) v povodí 
Svitavy a Třebovky. Jižní hranice byla ustavena poblíž profilu ČHMÚ 
Ladná (Dyje) s ohledem na vhodné stanovení hydrogeologických okra-
jových podmínek. Do modelovaného území byla také zahrnuta část 
povodí Kyjovky k profilu Kyjov. Přibližně 2140 km2 povodí Dyje leží 
na rakouském území, hranicí modelu je zde povrchová rozvodnice.

Povodí Dyje patří k nejteplejším a nejsušším částem území České 
republiky. Průměrná roční teplota vzduchu dosahuje 8,3 °C, průměr-
ný roční úhrn srážek 594 mm (za období 1981–2010). Převažuje zde 
orná půda (46 %) a lesy (32 %). Nejvíce jsou zastoupeny hnědé půdy 
kyselé (34 %), zejména v jižní části černozemě (celkem 18 %), násle-
dují další skupiny hnědých půd (celkem 23 %). Podmínky na povodí 
podrobněji popisuje [2].

Z hlediska integrovaného hydrologického modelování bylo povo-
dí Dyje rozděleno na několik bloků, vyžadujících flexibilní přístup 
k modelové schematizaci (obr. 1). V severozápadní část povodí, která 
je budována převážně krystalickými horninami, lze předpokládat 
omezené proudění mělké podzemní vody především ve zvětralé zóně 
a údolních nivách toků. Severní část povodí Svitavy a Bílého potoka 
je tvořena křídovými sedimenty s hlubokým oběhem a významným 
využitím podzemní vody. Ve střední a jižní části povodí Dyje je 
vystřídáno několik hydrogeologických struktur (Boskovická brázda, 
Dyjsko–Svratecký úval, významnější polohy sedimentů kvartéru 
a vídeňské pánve). V této oblasti je nutno řešit hydrologickou bilanci 
s ohledem na proudění podzemní vody (převážně s volnou hladinou); 
povrchová rozvodnice zde není vždy vhodnou okrajovou podmínkou 
pro hydrologickou bilanci. Jihovýchodní okraj území v povodí Litavy, 
Trkmanky a Kyjovky je budován materiálem flyše s mělkým oběhem 
podzemní vody. Je zřejmé, že v takto různorodém území není možné 
vymezit bilanční celky jen na základě hydrologického členění povodí 
vodních toků, ani výlučně na základě hydrogeologických struktur 
(reprezentovaných hydrogeologickými rajóny).

Obr. 1. Přehledná mapa modelového území povodí Dyje. Hranice modelového území: tmavá 
fialová čára. Hranice povodí: světlá fialová čára. Schematizované vodní toky: modrá čára. 
Profily měření průtoku: červené trojúhelníky. Nádrže: modré trojúhelníky. Místa sledování 
hladiny podzemní vody: černá kolečka. Barevné plochy: hydrogeologické rajony sloučené 
do bloků podle legendy [4]
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Model MIKE SHE a použité 
schematizace 
Modelovací nástroj MIKE SHE je integrovaný 
deterministický plně distribuovaný hydrolo-
gický modelovací systém [3]. Pro popis pohybu 
vody prostředím jsou používány numerické 
aproximace parciálních diferenciálních 
rovnic pohybu vody. Modelovací systém po-
užívá čtvercovou výpočetní síť a dynamicky 
proměnný časový krok výpočtu. Výhodou je 
provázanost popisu jednotlivých domén, což 
umožňuje implicitní zahrnutí zpětných vazeb 
mezi procesy jednotlivých částí hydrologic-
kého cyklu (tedy mezi vegetací, povrchovým 
odtokem, změnami obsahu vody v půdě 
a prouděním podzemní vody), a to včetně 
interakce podzemní vody s povrchovou.

Pro hydrologický model povodí Dyje byl 
na základě testů zvolen prostorový krok 
čtvercových výpočetních buněk 500 × 500 m 
a základní časový krok 1 den. Výstupy modelu 
jsou prezentovány jako pětidenní průměry 
(úhrny). Model simuluje pohyb vody po povr-
chu terénu (2D), proudění v korytech vodních 
toků a nádržích (1D korytový model MIKE 
HYDRO), pohyb vody v nenasycené zóně (1D 
aproximace Richardsovy rovnice) a v nasyce-
né zóně (3D aproximace pohybových rovnic) 
včetně výpočtu aktuální evapotranspirace 
a akumulace a tání sněhu.

Použitá data
Do modelu povodí Dyje bylo zahrnuto 
1470 km koryt vodních toků, 32 jezů a 23 
manipulovatelných objektů na tocích včetně 
18 nejvýznamnějších vodních nádrží, 310 
míst odběrů a vypouštění povrchové vody 
a 122 vrtů s odběrem podzemní vody (obr. 1). 

K dispozici byla sada plošných datových 
vstupů (mapy půd, vegetace – viz obr. 2, di-
gitální model terénu, hydrogeologické mapy), 
sady popisných podkladů (např. údaje o kory-
tech vodních toků, objektech, nádržích, odbě-
rech a vypouštěních) a sady parametrů (např. 
hydraulické půdní charakteristiky, odhad hyd-
raulických charakteristik hydrogeologických 
struktur, vegetační parametry apod.). Většina 
z těchto parametrů byla zadána do modelu ve 
formě plošně a časově distribuovaných vstu-
pů, v rozlišení odpovídajícím modelu. 

Dále byla použita vstupní časová pole 
meteorologických veličin v denním kroku 
v rozlišení 500 × 500 m pro období 1. 11. 
1976 až 31. 12. 2019, sestavená na základě 
dat Českého hydrometeorologického ústavu 
(ČHMÚ). Pro účely kalibrace a validace byly k dispozici průtoky 
měřené ČHMÚ v 60 profilech na tocích, hladiny podzemní vody mě-
řené ČHMÚ v 75 objektech pozorování a dále hladiny v 16 nádržích 
měřené Povodím Moravy, s. p. (viz obr. 1).

Kalibrace a validace modelu
Hlavním cílem simulací je kvantifikace dlouhodobého vývoje zá-
kladních prvků hydrologické bilance, a to v plošně distribuovaném 
(mapovém) formátu. Kalibrační strategie se proto zaměřila především 
na dosažení srovnatelně dobrých výsledků v doméně povrchové 
i podzemní vody ve všech částech povodí Dyje a současně na dlou-
hodobou stabilitu hlavních složek hydrologického cyklu. Kalibrovány 
byly parametry nasycené zóny (nasycená hydraulická vodivost pro 
jednotlivé kategorie materiálu), půdní hydraulické charakteristiky pro 
jednotlivé půdní typy, parametry plošného povrchového a mělkého 
podpovrchového odtoku.

Na základě statistického vyhodnocení bylo vybráno pro kalibraci 
modelu období 1. 11. 1999–30. 10. 2010, pro validaci modelu 1. 11. 
2010–30. 10. 2019. Kalibrační období se průměrnými hodnotami mete-
orologických veličin blíží hodnotám normálového období (1981–2010) 

v převažující části plochy povodí. Validační období je znatelně teplejší 
a sušší, s výraznými rozdíly mezi jednotlivými roky. Proto je vhodné 
pro testování reakce modelu na budoucí klimatické podmínky. Pro 
ověření dlouhodobé stability modelu bylo využito 43leté období 
měřených dat 1. 11. 1976 až 31. 12. 2019. Pro ověření numerické 
stability mimo rozsah historicky zaznamenaných klimatických dat 
byl použit extrémně vlhký klimatický scénář (CMIP6 EC-Earth3P-HR, 
viz [7]) o délce 49 let.

V 50 profilech byly porovnány měřené a simulované pětidenní prů-
měrné hodnoty průtoku. Pro kalibrační období bylo dosaženo dobré 
shody v hodnotách celkového odtoku z jednotlivých povodí. V sou-
boru 50 profilů je mediánová hodnota rozdílu -1 %; ve 26 profilech 
byl rozdíl menší než 10 %. Mediánová hodnota rozdílu průměrného 
průtoku v profilech činí -9 % (tedy model simuluje nižší průtok); ve 32 
profilech se liší průměrný průtok měřený a simulovaný o méně než 
10 %. Mediánová hodnota korelačního koeficientu je 0,66 (kalibrační) 
a 0,72 (validační období). Mediánová hodnota Nash-Sutcliffova koe-
ficientu činí 0,37 (kalibrační) a 0,5 (validační období).

Průběh měřené a simulované hladiny podzemní vody byl porov-
náván především vizuálně, pro skupiny blízko umístěných mělkých 

Obr. 2. Mapa využití území jako vstup do modelu MIKE SHE. Vrstva Corine Land Cover 2018 
[5] je transformována do výpočetní sítě 500 × 500 a zjednodušena. Barevná škála označuje: 
hnědá – orná půda, tmavozelená – lesy, světlezelená – trvalé zemědělské kultury a trvalé 
travní porosty, šedá – urbanizované a podobné plochy, světle modrá – vodní plochy, tmavě 
modrá čára – vodní toky. Výřez střední části modelovaného území

Obr. 3. Průběh měřené (tečky) a simulované (čáry) hladiny podzemní vody v místech pozo-
rovacích objektůVB0285, VB0286 a VB0294 sítě PZV ČHMÚ. Vybrané vrty v oblasti jižně od 
Brna, období 1999–2019
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Obr. 4. Průběh měřené (zelená čára) a simulované (červená čára) hladiny ve VD Brno v ob-
dobí 1999–2019. Mimořádnou manipulaci (2009–2010) modelem nebylo možno postihnout

Obr. 5. Simulovaný obsah vody v půdě (relativní nasycení) v hloubce 25 cm, průměrná hod-
nota pro vegetační období (1. 4.–30. 9.) let 2010 (vlevo) a 2018 (vpravo)

vrtů. V naprosté většině skupin se celkový 
trend během kalibračního a validačního ob-
dobí i variabilita simulovaných změn hladiny 
během roku blíží pozorování; obvykle však se 
stálým rozdílem 1 až 3 m hloubky (obr. 3).

Dále byly porovnány pozorované a si-
mulované kóty hladin vody v 16 nádržích. 
U většiny nádrží bylo možno modelem do-
sáhnout simulovaného průběhu prázdnění 
a plnění blížícímu se skutečně pozorovaným 
změnám hladiny (obr. 4). Změny hladiny se 
nedařilo dobře vystihnout v případech mimo-
řádných manipulací a tam, kde manipulační 
řád umožňuje větší volnost manipulací dis-
pečerem. Horší shoda nastala také u nádrží 
s malou plochou povodí či napjatou bilancí 
přítoku, odtoku a odběrů, kde i malá chyba 
v simulovaných hodnotách vedla k velkým 
odchylkám hladiny v průběhu simulace. 

Pro 58 povodí byly vyhodnoceny základ-
ní prvky simulované hydrologické bilance 
v období 1. 11. 1976–30. 10. 2019 (tab. 1). 
Z porovnání rozdílů zásoby vody v povodích 
na počátku a konci simulovaného období 
vyplývá, že u 46 z 58 povodí rozdíl činí 
méně než 2 % srážkového úhrnu. Pouze u tří 
povodí (Maršovský p. nad nádrží Hubenov, 
Dyje v profilu Vranov–Hamry a Jevišovka 
nad nádrží Jevišovice) byly nalezeny rozdíly 
pravděpodobně způsobené nedostatečně 
ustálenými parametry modelu.

Příklad plošně distribuovaných výsledků, 
které lze z výstupů modelu získat, je na obr. 
5. Jde o porovnání simulovaného obsahu 
vody v půdě (relativně k nasycení) v hloubce 
25 cm, průměrná hodnota pro vegetační ob-
dobí (1. 4.–30. 9.) let 2010 (vlhký rok) a 2018 
(suchý rok).

Závěry
Bilanční matematický model povodí Dyje lze pro daný účel považovat 
za dostatečně kalibrovaný a validovaný vůči měřeným průtokům 
a hladinám v nádržích a ve vrtech. Lze jej také považovat za ustálený 
z hlediska stability hlavních prvků hydrologické bilance. Použitý 
modelovací přístup a modelovací nástroj se ukázaly vhodnými pro 
analýzu prvků hydrologické bilance se zaměřením na sucho v plošně 
distribuované formě a dlouhodobé periodě. 

Během sestavování, kalibrace a validace se ukázala řada oblastí 
s potenciálem pro významné zlepšení vypovídacích schopností 
bilančního modelu. Jde především o omezení vyplývající z aktuální 
dostupnosti dat (například data o odběrech a vypouštění význam-
ných uživatelů vody; celá oblast půdních parametrů a půdních map, 
nejistoty ve srážkových vstupech). Dále se ukázaly dopady zjednodu-
šené schematizace domény proudění podzemních vod i příliš hrubé 
prostorové rozlišení (500 m) pro adekvátní vystižení odtoku z části 
plochy povodí s členitým terénem. Testování limitů tohoto přístupu 
bylo jedním z významných cílů projektu. Získané poznatky jsou dále 
využity při zdokonalování podrobnějšího modelu na povodí Svratky 
ve výpočetní síti 200 × 200 m. Výstupy kalibrovaného matematického 
modelu povodí, i s uvážením těchto nejistot, samy o sobě představují 
významnou hodnotu při řešení řady diskutabilních otázek v rámci 
koloběhu vody – např. velikosti povrchového odtoku, velikosti eva-
potranspirace, výparu, vsaku, míry doplňování podzemních vod 

apod. V této oblasti jsou dosud prezentovány protichůdné informace, 
případně neadekvátně zobecňovány lokálně platné poznatky.

Model je zadavatelem (ÚVGZ) využíván pro simulace předpoklá-
daných dopadů budoucích klimatických scénářů a posuzování efektu 
opatření proti suchu v povodí Dyje. Výsledky simulací variantních scé-
nářů budoucího vývoje, jejich dopadů na vodní režim a efektů opat-
ření v povodí Dyje jsou předmětem dalších analýz a publikací. Tyto 
výsledky představují významný podklad pro rozhodování v oblasti 
vodního hospodářství a vodních zdrojů, zvládání rizik plynoucích 
z očekávaných změn klimatu a pro zavádění optimálních, skutečně 
efektivních opatření k omezení negativních dopadů těchto změn.

Poděkování: Tato práce vznikla s podporou projektu TA ČR 
SS01010207 „Vývoj nástroje pro identifikaci hlavních rizik hospoda-
ření s vodními zdroji v povodí Dyje a metodika jejich systémového 
řešení v podmínkách měnícího se klimatu“ a s podporou projektu 
SustES – Adaptační strategie pro udržitelnost ekosystémových služeb 
a potravinové bezpečnosti v nepříznivých přírodních podmínkách 
(CZ.02.1.01/0.0/0.0/16 _019/0000797). 
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vh 5/2022 9

[2] Zeman, E.; Bernsteinová, J.; Trnka, M.; Fischer, M.; Tachecí, P. (2021): Vliv klima-
tických změn na vodní a vodohospodářskou bilanci v povodí Svratky. Sborník 
příspěvků konference Městské vody 2021.

[3] Graham, D. N.; Butts, M. B. (2005): Flexible, integrated watershed modelling with 
MIKE SHE. In: Singh, V. P. a Frevert, D. K. (eds.): Watershed Models, CRC Press.

[4] Hydrogeologické rajony (2006): https://www.dibavod.cz/
[5] Corine Land Cover 2018: https://data.cenia.cz/resource/dataset/corine_land_co-

ver_2018
[6] Bernsteinová, J.; Fischer, M.; Tachecí, P.; Zeman, E.; Vizina, A.; Hanel, M.; Ivan-

čicová, J.; Štěpánek, P.; Janouš, D.; Bláhová, M.; Trnka, M. (2021): Dyje – byla, 
je a bude. Vesmír 100, 696, 2021/11. https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopi-
su/2021/cislo-11/dyje-byla-je-bude.html

[7] EC-Earth Consortium (EC-Earth) (2019). EC-Earth-Consortium EC-Earth3P-HR 
model output prepared for CMIP6 HighResMIP highres-future.].Earth System 
Grid Federation. https://doi.org/10.22033/ESGF/CMIP6.4655. Adresa: https://
cera-www.dkrz.de/WDCC/ui/cerasearch/cmip6?input=CMIP6.HighResMIP.EC-
-Earth-Consortium.EC-Earth3P-HR.highres-future

Ing. Pavel Tachecí, Ph.D.1) (autor pro korespondenci)
Ing. Marek Maťa1)

Ing. Zdeněk Hošek1)

Ing. Magdalena Komárek1)

1)DHI a.s.
Na Vrších 5, 100 00 Praha 10

pt@dhigroup.com

Ing. Milan Fischer, Ph.D.2)

doc. Ing. Evžen Zeman, CSc.2)

prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.2)

RNDr. Jana Bernsteinová, Ph.D. 2)

2)CzechGlobe – Ústav výzkumu globální změny
AV ČR v. v. i.

Bělidla 986/4a, 603 00 Brno

Integrated mathematical model focused on water bal-
ance and drought in Dyje (Thaya) river basin (Tacheci, P.; 
Mata, M.; Hosek, Z.; Komarek, M.; Fischer, M.; Zeman, E.; 
Trnka, M.; Bernsteinova, J.)

Abstract
Spatially distributed deterministic water movement models are suit-
able tools for evaluation of adaptation measures regarding drought 
and climate change. These changes are complex, having impact to 
water management, agriculture, forestry etc. A complex mathemat-
ical water balance model for Dyje (Thaya) river basin (12 738 km2) 
was established in frame of AdaptDyje project (client: Czech Globe 
research institute). MIKE SHE (DHI Software) was used, which 
is able to simulate overland flow, channel flow, unsaturated and 
saturated zone flow as well as evapotranspiration and snow melt. 
The spatial resolution of the model is 500 m while the basic com-
putational time step is 1 day. The model includes 1470 km of river 
channels, 55 most important structures (including 18 reservoirs), 
310 surface water users and 122 groundwater users. Water balance 
model of Dyje river basin was successfully calibrated and validated 
for two 10-years periods. 50 flow gauges, 75groudwater well and 
16 reservoirs were used for comparison with observed discharge, 
groundwater level and reservoir water level time series. Also, the 
model was successfully tested in long-term stability test using 43yers 
historical records and 43 years extreme climate scenario time series. 
Currently, model is used by the client for simulations of impacts of 
future climate scenarios and impacts of adaptation measures in Dyje 
river basin with the main focus on drought.

Keywords
drought adaptation measures – climate change impacts – hydrological 
model – Dyje (Thaya) river basin – water security
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zpracování dat, měření a monitoring, vývoj 
programových prostředků, ...

Intenzivně se věnujeme dopadům 
klimatické změny a udržitelnosti ve vodním 
hospodářství.

Přečtěte si náš článek v tomto čísle!

Nejen pro řešení těchto perspektivních oblastí 
hledáme do našich nových prostor nové 
kolegyně a kolegy.
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Lesy ČR jsou správce přibližně třetiny drobných vodních 
toků u nás, jedná se o více než 38 000 km drobných 
vodních toků a bystřin.

V roce 2022 nadále pokračuje největší program v historii 
Lesů ČR – Vracíme vodu lesu. Od roku 2019 je každoročně 
investováno cca 200 mil. Kč.

V rámci tohoto programu se jedná nejen o výstavbu,
obnovu a výstavbu tůní, mokřadů a vodních nádrží,
ale i o úpravy a revitalizace vodních toků.

Štěrkonosné toky vyžadují zvláštní údržbu v průtočných profilech koryt řek

Vodohospodáři v Povodí Odry usilují, aby provozní zásahy, kterými musí zabezpečit 
průtočnost vodních toků, byly co nejvíce šetrné k životnímu prostředí. Za posledních 
pět let provedlo Povodí Odry údržbu štěrkových lavic ve 29 profilech štěrkonosných toků 
Ostravice, Olše, Morávky a dalších o celkovém objemu 55 tisíc m3 štěrků za zhruba 18,4 
mil. Kč. Po průchodu velké vody se v říčním korytě vytvářejí štěrkové náplavy. Povodňové 
průtoky následně tento stav periodicky nepravidelně narušují. Vzniká tak určitý fenomén 
štěrkových lavic, kdy na jedné straně velké průtoky nánosy odstraňují a posouvají dále 
po toku, na straně druhé dochází po kulminaci na sestupné povodňové vlně k jejich usa-
zování a opětovnému vytváření nových nánosů. Takto nově vytvořené sterilní biotopy 
z usazených sedimentů prospívají některým chráněným druhům rostlin. Po určité době 
nastává ekologicky významné období přirozeného vývoje, kdy lavice postupně přirozeně 
zarůstají bylinnou vegetací a dřevinami z náletu. Tento stav je však nepříznivý jak z důvodu 
snížené kapacity průtočného profilu toku, tak z důvodu, že dřevinný nálet svými kořeny 

brání pohybu štěrkových lavic, a tak výrazně snižuje stupeň protipovodňové ochrany. V případě uvolnění dřevin za povodně se navíc mohou 
vytvářet nahodilé zátarasy, a tak rovněž ohrožovat ochranu okolí řek před povodněmi.

Na řece Olši a na řece Ostravici v nezastavěných částech měst a obcí bývají takto ponechané podél břehů asi třímetrové vegetační pásy 
neupravených štěrkových lavic včetně náletových dřevin, které jsou pravidelně udržova-
né zmlazováním po dosažení výšky asi 5–6 ti metrů. Asi polovina štěrkových nánosů je 
rozhrnuta a ponechána v říčním korytě, zbývající objem odtěžených sedimentů je odve-
zen k dalšímu využití pro úpravy vodních toků. Jinou formou údržby štěrkových lavic je 
tzv. povodňování, kdy na základě predikce průtoků a přehledu o povodňových stavech 
v příslušném povodí je možno přistoupit na sestupné povodňové větvi k posílení povodňo-
vých průtoků zvýšeným odtokem z nádrže, který zajistí posunutí štěrkových lavic a jejich 
přirozený vývoj a uvedení do inertního stavu. Tento způsob údržby se provádí zejména 
v povodí řeky Morávky ve prospěch národní přírodní památky, tzv. Skalické Morávky, 
prostřednictvím nádrže Morávka. Tyto úpravy štěrkových lavic přírodě blízkým způsobem 
řeší jak požadavek na zachování současného stupně povodňové ochrany, tak ponechává 
podstatnou část štěrkové lavice v toku v inertním stavu jako významný biotop a základní 
prvek ekologické stability štěrkonosných toků karpatského typu. 

Povodí Odry, státní podnik

Upravená štěrková lavice na řece Ostravici ve 
Frýdku-Místku rozčleněná vytvořenými rameny 
a tůněmi.

Štěrková lavice pod soutokem řek Ostravice 
a Morávka
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FONTANA R – dopady současné 
situace a jejich řešení
V poslední době dochází k řadě neobvyklých ekonomic-
kých  jevů, se kterými se musí vypořádat  téměř každá 
firma. Není to problém pouze posledních měsíců, ale již 
od druhého kvartálu minulého  roku  skokově narostly 
ceny materiálů a jiných komodit.  Podle analytiků  se 
jednalo v podstatě o přirozený jev, kdy v covidové době 
byla utlumena výroba a s narůstající poptávkou se rychle 
vyprázdnily sklady, což byl impuls pro globální nárůst 
cen. Nedostatek téměř všeho roztočil spirálu inflace, jejíž 
vrchol patrně ještě nenastal.

V podmínkách naší firmy to představuje cca 50% navýšení cen 
nerezového materiálu, více než 500% zvýšení ceny elektrické energie 
a plynu, jakož i navýšení cen veškerých subdodávek, kooperací, paliv 
pro dopravní prostředky atd.

Roční spotřeba elektrické energie v r. 2021 v našem výrobním 
areálu činila 180 MWh a plynu 350 MWh, takže se pro r. 2022 jedná 
o významnou položku ovlivňující hospodářský výsledek.

Dalším přetrvávajícím problémem je nedostatek kvalifikovaných 
profesí, jako jsou svářeči, zámečníci nebo obráběči kovů. Nezbývá 
než hledat i v jiných profesích a svépomocí naučit příchozí novému 
řemeslu. To platí především o cizincích z Ukrajiny, jejichž nábor je 
však v poslední době téměř nemožný. V okolí našeho výrobního are-
álu je totiž řada menších či větších strojírenských firem, které o nové 
pracovní síly rovněž usilují, což situaci na trhu práce ještě zhoršuje.

Dlouhodobým negativním jevem je i vysoká nemocnost, která 
mnohdy dosahuje až 20 %. Hodně se na tom podepisuje onemocnění 
covid, ale není to jen tento problém. Řada ošetřujících lékařů dnes 
nezkoumá ani tak skutečnou diagnózu, ale spíše přání pacienta. Běžná 

viróza se již neléčí obvykle týden, ale 2–3 týdny. Pooperační doba 
rekonvalescence trvá téměř jeden rok, přestože nemocný vykonává 
běžné domácí práce a není nijak vázán na pobyt v domě. Kontroly 
pacientů jsou téměř neproveditelné a jsou spíše výjimečné. 

Naše firma se nyní soustřeďuje především na realizaci vlastních 
zdrojů elektrické energie. V první fázi budeme instalovat fotovoltaiku 
o výkonu 100 kWp na střechu nové haly č. 7 a na halu pasivovny. 
V následujícím kroku provedeme postupně totéž na střechy dalších 
hal tak, abychom během pěti roků byli téměř, co do spotřeby el. ener-
gie, soběstační. Souběžně hledáme cestu na omezení spotřeby plynu 
s cílem snížit odběr na polovinu. Nabízí se řešení na vytápění objektů 
pomocí tepelných čerpadel, ale i automatickou regulaci teplotních 
poměrů a zamezení ztrát. 

Nedostatek pracovních sil dělnických profesí řešíme vytvořením 
ubytovacích kapacit pro zahraniční ev. přespolní pracovníky. Jelikož 
nepatříme mezi velké firmy, tak se soustřeďujeme spíše na ubytování 
kontejnerového typu s plným hygienickým a sociálním vybavením. 

Abychom zvýšili produktivitu při současných stavech pracovních 
sil, zprovoznili jsme další pracoviště s vysokotlakým vodním paprs-
kem, který umožní dělení plechů o rozměrech 4 x 2 m. Připravujeme 
také zavedení nového informačního systému pro řízení výroby a skla-
dového hospodářství.

Přes všechny výše popsané potíže se nám zavčas podařilo 
dostavět celý výrobní areál, takže jsme ušetřeni enormním sta-
vebním nákladům z poslední doby. Můžeme se tak soustředit na 
modernizaci strojního vybavení, abychom zvýšili efektivitu celého 
výrobního procesu.

Ing. Miloš Pokorný

Obchodní oddělení:
Ing. Lenka Hanáková

545 175 853
lenka.hanakova@fontanar.cz  

Ředitel firmy: 
Ing. Richard Tesař 

545 175 877
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Hydrotechnické stavby: minulost, současnost, 
budoucnost

Václav Stránský

V červnu proběhnou tři významné konfe-
rence: Vodní toky, Rybníky a Přehradní dny. 
To mě inspirovalo k další anketní otázce: Jak 
pohlížíte na hydrotechnické  stavby minulé, 
současné, budoucí? Jak k nim přistupovat, 
jak mají být časté, jak velké, jaké mají mít 
funkce? Oslovení namítali, že je téma velice 
obecné a že by bylo vhodné to konkretizovat. 
Naopak já jsem přesvědčen, že ta obecnost 
diskusi prospěje. Věřím, že ještě další oslovení 
přispějí svými názory a ovšemže budu rád i za 
pohledy na věc Vás čtenářů. 

RNDr. Pavel Punčochář, CSc., 
Ministerstvo zemědělství ČR, 
Česká zemědělská univerzita
Úvodem chci poděkovat šéfredaktorovi časo-
pisu Vodní hospodářství za nabídku publiko-
vat svůj pohled a názor na vodní díla, ačkoliv 
při pohledu na jména dalších oslovených 
přispěvatelů jsem velmi váhal, zda nabídku 
přijmout nebo ne. Nakonec jsem přislíbil a po-
kusím se velmi široké téma uchopit, i když 
požadovaná „stručnost“ je v tomto případě 
handicap.

Od r. 1968, kdy byla zveřejněna „Evropská 
vodní charta“, a zejména od rozhodnutí OSN 
v r. 1992 vyhlásit 22. březen každoročně 
za Světový den vody, jsou citovány výroky 
význačných světových historických i sou-
časných osobností zdůrazňujících význam 
vody pro lidstvo a obecně pro veškerý život 
na Zemi. Všechny výroky a citace zcela jed-
noznačně překrývá nezpochybnitelný fakt, 
že „voda je život“. 

Potvrzuje to vývoj organismů na Zemi, ale 
zejména historie lidstva a vývoj civilizace, ve 
které rozhodující roli hrála dostupnost vody 
a zajištění jejího dostatku. Tedy udržitelných 

vodních zdrojů tak, aby dostupnost potravin 
a technický rozvoj vedly k prosperitě a zkvalit-
nění života a zdraví obyvatel. Zabezpečení do-
statku vody pro dosažení naznačených potřeb 
vedl prakticky od počátku vývoje společnosti 
k nutnosti vyrovnat se s variabilitou srážek, 
které jsou jediným zdrojem vnitrozemských 
(„sladkých“) vod. Řešením bylo budování 
vodních děl (staveb) pro akumulaci a distri-
buci vody, nebo úpravu režimu odtokových 
poměrů tak, aby umožnily překlenout situace 
a období, kdy se voda nedostávala.

Vodní díla jsou tedy zcela jednoznačně 
neoddělitelnou součástí zajištění dostupných, 
dostatečných a udržitelných zdrojů vody, 
což provází vývoj „civilizace“ a hospodářský 
rozvoj doposud. O jejich výstavbě a využívá-
ní před několika tisíci lety přináší svědectví 
rovněž česká vodohospodářská literatura 
v krásném pojetí textů pana profesora Ladi-
slava Votruby [17]. Také rozvoj vodních děl 
k zajištění „vodohospodářských služeb“ do-
kládají nálezy z období tisíce let před Kristem, 
objevené ve vykopávkách (viz obr. 1). Ostatně 
v období Říše římské bylo prioritou zajištění 
vody pro vojsko i obyvatele výstavbou akva-
duktů a lázeňských „zařízení“ kdekoliv, kam 
vojska césarů vkročila.

Růst lidské populace pokračoval a spolu se 
zvyšováním počtu obyvatelstva velmi výrazně 
vzrůstaly odběry vody (viz obr. 2). K zabezpe-
čení jejich dostatku narůstala nutnost zajistit 
vodní zdroje akumulací, jinak by odtékala 
„bez využití“ a jejím nedostatkem by narůstalo 
strádání obyvatel (což nyní označujeme jako 
následky socio-ekonomického sucha). Ros-
toucí nároky na potřebu a spotřebu vody a na 
její dostupnost vedly k fenoménu „světové 
krize vody“, neboť zdvojení počtu obyvatel 
na Zemi doprovázel v minulém století nárůst 

spotřeby více než sedmkrát. Světové statis-
tiky dokumentují nepříznivou situaci dosud 
a vykazují, kolik miliónů obyvatel na Zemi 
nemá dostupnou „bezpečnou“ vodu, což do-
kumentuje Světová komise pro vodu při OSN 
v publikacích ke Světovým dnům vody. 

Potřebnost vodních děl pro zajištění vodo-
hospodářských služeb v oblasti zásobování 
vodou a odkanalizování netřeba zdůrazňo-
vat. Nevyvolávají kontroverzní situace ve 
veřejnosti, neboť trvalá dostupnost pitné 
vody v Evropských zemích patří k životnímu 
standardu. Úroveň těchto služeb je u nás 
na vysoké úrovni, i když další podpory jsou 
třeba zejména pro malé aglomerace, ohrože-
né nedostatkem vody, nebo nedostatečným 
likvidováním odpadních (splaškových) vod. 
Ministerstvo zemědělství i Ministerstvo ži-
votního prostředí takové investice podporují, 
takže situace se nadále zlepšuje a tyto vodní 
stavby jsou všeobecně vítány.

Tlak na zabezpečení dostatku vody narůstá 
zejména po Světovém summitu o životním 
prostředí v Rio de Janeiru v r. 1991, ale 
situace se nejenom nelepší, ale spíše zhor-
šuje. Globální pohled je tedy spíše frustrující 
a posiluje ho zejména skutečnost, že s kon-
stantními vnitrozemskými zdroji vody bude 
třeba zajistit potraviny pro nárůst světové 
populace obyvatel. Výhled očekávané potřeby 
vody (publikované např. na Světovém fóru 
o vodě v Koreji a v publikaci OECD, viz obr. 3) 
naznačují, že vyšší růst potřeby se očekává 
především pro energetiku a průmysl, nikoliv 
pro vodárenskou potřebu nebo pro zeměděl-
ství, které v současnosti pokrývá 70 % všech 
odběrů vody na Zemi. Vize vývoje ovšem 

Obr. 1. Zachovalý zbytek kanalizace ve vyko-
pávkách v objektu minojských lázní v paláci 
Knosos na Krétě z období 1700–1450 před 
Kristem. Zdroj:  Fotografie autora  článku 
z r. 2014

Obr. 2. Vývoj odběrů vody v celosvětovém vývoji. Zdroj: www.org/
water-access-resources-sanitation.ccBY-SA

Obr. 3. Očekávaný (předpokládaný) globální vývoj odběrů vody do 
r. 2050. (Agriculture – zemědělství, domestic – pitná voda, electricity 
– výroba energie, manufacturing – průmysl). Zdroj: www.oecd.org/
environment/outlookto2050

http://www.org/water-access-resources-sanitation.ccBY-SA
http://www.org/water-access-resources-sanitation.ccBY-SA
http://www.oecd.org/environment/outlookto2050
http://www.oecd.org/environment/outlookto2050
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přináší velký problém, neboť počet obyvatel 
do r. 2050 vzroste o polovinu stávajícího stavu 
(na 9,3 miliardy) a potravinovou bezpečnost 
má zajistit stávající, neměnný objem sladko-
vodních zdrojů vody (200 000 km3). 

V Evropě by k očekávání tak dramatických 
situací pravděpodobně nemuselo dojít, situ-
aci však zásadně mění zjevný vývoj klimatu. 
Předpokládané důsledky změny klimatu již 
přes 40 let varují, že „vodní blahobyt“ může 
skončit, pokud vodohospodáři a celá veřej-
nost nebudou realizovat příslušná mitigační 
a adaptační opatření. To platí zejména pro 
Českou republiku, která má disponibilní vod-
ní zdroje bez jakýchkoliv pochyb omezené, 
striktně závislé na srážkách dopadajících na 
plochu vnitrozemského území, z něhož veš-
kerá voda odtéká říční sítí do okolních států. 
Podobně je na tom i několik dalších zemí, 
které však mají dostupnou mořskou vodu 
jako výhledový zdroj „sladké“ vody získané 
odsolením (např. Malta, Izrael, Kypr), anebo 
jimi protékají dostatečně mohutné vodní toky 
zásobované z horských ledovců a sněhových 
polí (Rakousko, Švýcarsko).

Z postojů veřejnosti se zdá, že si vesměs 
neuvědomuje, že náš existující blahobyt do-
stupnosti pitné vody pro obyvatele, pro efek-
tivní energetiku i průmysl spočívá především 
v existenci 165 přehradních nádrží (z nich 
113 registrovaných v kategorii „velké přehra-
dy“, viz [7, 14]) vybudovaných v minulosti. 
Sedmačtyřicet z nich je pro vodárenské účely 
a pokrývají 52 % objemu pitné vody vyráběné 
v České republice. Těžko si lze představit, jak 
by vypadala situace dostupnosti pitné vody 
v období „suchých let“ 2014–2019, pokud by 
zůstal „zakonzervován“ stav z padesátých let 
minulého století, kdy byla základním zdro-
jem podzemní voda (pokrývala 73 % pitné 
vody, viz [8]). Jak ukázala zkušenost vodních 
zdrojů zmíněného období, zdroje podzemní 
vody nepostačovaly ani na pokrývání součas-
ných 48 % zdrojů pitné vody, a to při poklesu 
její spotřeby na polovinu v posledních 30 
letech [14]. 

Položil jsem si otázku, jak v posledních 30 
letech naše vodárenské nádrže byly schopné 
pokrýt potřeby vodáren a zabezpečit oněch 
52 % spotřeby pitné vody. Údaje poskytnuté 
pracovníky s. p. Povodí ukázaly, že nikdy 
nedošlo k omezení odběrů, a to ani v době, 
kdy spotřeba byla dvojnásobná oproti sou-
časnosti [12]. 

Je tedy naprosto zřejmé, že v budoucnu 
hrozí nezabezpečenost zdrojů podzemní vody, 
jejichž kvantifikace není zdaleka předvídatel-
ná tak, jako je tomu u akumulace povrchových 
vod v nádržích [11]. Doplňování podzem-
ních vod ze srážek není naprosto zaručené 
s ohledem na vývoj klimatu (rostoucí teploty 
vzduchu zvyšují evapotranspiraci, vegetační 
sezona se prodlužuje, přívalové srážky rychle 
odtékají a sněhová pokrývka krajiny v nižších 
nadmořských výškách trvale klesá). Za takové 
situace lze reálně očekávat, že náš vodní bla-
hobyt bude omezen a ohrožen, neboť přibližně 
polovina potřebného objemu vody pro vodár-
ny nemusí být pokryta. Proto by měli vlastníci 
vodárenské infrastruktury (města, obce) a její 
provozovatelé pečlivě prověřit, zda jsou jejich 
zdroje z podzemních vod dostatečně udržitel-
né. Odkazy na propojení vodárenských sou-
stav, tedy na realizaci jiného typu vodních děl, 
musí mít prověřenou dostupnost svých zdrojů 

podzemních vod, a pokud se objeví pravděpo-
dobná nedostatečnost, je nutné neprodleně 
situaci řešit [9,10]. Je nasnadě, že náhradou 
by měly být zdroje z povrchových vod, ať ze 
stávajících anebo nově realizovaných nádr-
ží. S ohledem na to, že příprava a výstavba 
přehradních nádrží trvá nejméně 15–20 let 
(a od r. 1996 nevznikla žádná), musí se o po-
sílení rozhodovat co nejdříve. Problémy jak 
se získáním potřebných pozemků, tak negace 
z důvodů ochrany přírody jsou záležitosti, 
které se objevují i v případě lokalit vybraných 
z „Generelu území chráněných pro akumulaci 
povrchových vod“ [4]. Není na škodu si připo-
menout, že poslední přehradní nádrž (Slezská 
Harta) byla dokončena v r. 1996 a završila 
robustní vodárenskou soustavu povodí Odry, 
která je odolná změně klimatu až za r. 2080.

Uvedená fakta platí pro zajištění pitné vody, 
kterému se všude věnuje primární pozornost. 
O významu akumulace vody v přehradních 
nádržích pro zabezpečení provozu elektráren 
a mnoha průmyslových podniků netřeba 
mluvit, pro ně jsou to vodní díla naprosto 
nezastupitelná. Je velmi potěšitelné, že pokles 
spotřeby vody u nás, v porovnání s ostatními 
státy Evropy, zvýšil zabezpečenost většiny od-
běrů i v letech po r. 2040, což potvrdily státní 
podniky Povodí vyhodnocením dopadu změn 
tzv. středního scénáře změny klimatu, který 
zpracovali pracovníci VÚV TGM v. v. i. [15]. 
Pokud by stejný vývoj klimatu pokračoval po 
r. 2060, posílení akumulace se stane aktuální 
a návrhy opatření jsou včas připravovány.

Méně viditelné jsou efekty menších vod-
ních děl na vodních tocích, na jejichž zásadní 
význam pro rozvoj civilizace už téměř všichni 
zapomínají. Mlýny a hamry sehrávaly využi-
tím „vodní síly“ velmi zásadní pokrok, včetně 
lokální elektrifikace sídel. Vývoj „moderní“ 
energetiky jejich efekty jasně překryl, avšak 
většina vodních děl – jezů – zůstala zacho-
vána a stabilizuje historicky vyladěné vodní 
poměry v údolní nivě podél vzdutí.

Tyto letmé odkazy na efekty historicky 
založených vodních děl a jejich význam pro 
dosaženou kvalitu života obyvatel mě vedou 
k naprostému nepochopení odporu veřejnosti 
k přehradním nádržím a obecně k vodním 
dílům, který je vyvolaný propagací názorů 
ochránců přírody. Přiznám, že nerozumím 
jejich snaze začít rušit jezy, aby se navrátilo 
„říční kontinuum“, které umožní migraci ryb 
a živočichů, ovšem při současném zrychlení 
odtoku vody z území a k výskytu úplného 
vyschnutí koryt vodních toků v období sucha, 
nehledě na pokles hladiny podzemních vod 
v údolních nivách. Jinými slovy, jde o chtěný 
návrat problémů, kterým se lidstvo snažilo 
zabránit výstavbou vodních děl. Odkazy, že 
v USA k tomu dochází, jsou výsledkem ne-
pochopení anglického výrazu „dam“, který je 
použit nejenom pro přehrady, ale i jiné příčné 
stavby v korytech vodních toků (jezy). V této 
souvislosti se samozřejmě nezmiňují protesty 
jiné části veřejnosti, která chce zabránit ruše-
ní jezů a zachovat stabilitu vodního režimu 
v údolních nivách. U nás je pozoruhodnou 
skutečností, jak jsou v současnosti vítány 
stavby bobrů, které vodu vzdouvají a pozi-
tiva jsou interpretována obdobně, jako byla 
odůvodnění stavitelů technických vodních 
děl. Až na to, že u bobřích hrází nevzniká 
jiný pozitivní efekt, než je nadržení vody pro 
záchranu části vodního ekosystému za sucha 

a ke zlepšení vodní bilance v okolí vzdutí. 
O omezené migraci ryb se již nemluví.

Nelze opominout význam vodních děl pro 
vytvoření plavebních cest, které byly ve své 
době nezpochybnitelným zkvalitněním pře-
pravy a trvale představují ekologický způsob 
dopravy. Vytvoření podmínek pro efektivní 
plavební cestu samozřejmě vedlo ke změ-
nám koryt vodních toků jak zkrácením trasy 
vypuštěním meandrů, tak vzdutím příčnými 
stavbami pro vytvoření dostatečné plavební 
hloubky v úsecích, kde koncentrační hráze 
(výhony) nepomohly. Vznikly tak překážky 
migrace vodních živočichů a dostavbou 
rybích přechodů se (ne)průchodnost příliš 
nezměnila. Zlepšení plavby pokračuje i nyní, 
ovšem nikoliv v korytech vodních toků, ale 
výstavbou plavebních kanálů, které mají cha-
rakter „liniových dopravních cest“ a nemění 
přirozené biotopy. Samozřejmě, lokality jsou 
silně limitované nejenom ochranou přírody, 
ale také územními plány. Snaha po maximál-
ní rychlosti přepravy různých materiálů tak 
upřednostňuje železniční a silniční dopravu. 
Stávající vodní cesty ovšem vodohospodáři 
trvale udržují – jak vodní díla, tak plavební 
hloubky.

Odlišná je situace vodních děl na drobných 
vodních tocích a v krajině, která vedla ke 
zlepšení možností zemědělského hospodaře-
ní. Tedy vodní díla melioračního odvodnění, 
zrušení mokřadů a narovnání koryt rušením 
jejich meandrů. Tyto změny probíhaly před 
100–200 lety všude v Evropě. Hezkou ilustraci 
tohoto vývoje jsem našel v obraze na rakous-
kém „Lebensministeriu“ (= ministerstvu 
zemědělství, lesního a vodního hospodářství 
a životního prostředí), který dokonale vystihu-
je situaci (obr. 4). V České republice nastalo 
umocnění těchto změn zejména přechodem 
na velkoplošné hospodaření. V tomto směru 
je třeba ochránce přírody i veřejnost ujistit, 
že vodohospodáři vnímají negativní dopady 
těchto úprav naprosto stejně. Lze uvádět řadu 
projektů z posledních 10 let, které situaci na-
pravují navracením jakéhosi původního stavu. 
Samozřejmě, náklady jsou nemalé a půjde 
o delší období k realizaci těchto „novodobých 
vodních děl“, které by naopak měla veřejnost 
vítat. Potud na obr. 4 chybí aktualizace dopl-
něním třetího pohledu, kdy se mění předchozí 
zásahy se snahou k návratu původní, přírodní 
situace. O tom, jaké je provedení a zda se to 
daří, jistě pojedná očekávaný příspěvek kolegy 
Ing. Tomáše Justa. Je však nutné uvést, že část 
veřejnosti – vlastníci pozemků a hospodařící 
zemědělci – tuto obnovu původního přírod-
ního charakteru nejen nevítají, ale zásadně 
v mnoha lokalitách s ní nesouhlasí, neboť 

Obr. 4. Obraz v rakouském ministerstvu 
životního prostředí. Zdroj:  Fotografie  od 
rakouských  kolegů  poskytnutá  autorovi 
článku, pravděpodobně v r. 2010
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se tím mění využívání pozemků i efektivita 
produkce. Je evidentní, že i zde bude třeba 
s chladnou hlavou hledat přiměřená řešení 
a kompromisy. Vždyť ani zatracovaná meli-
orační odvodnění nemusí být v řadě regionů 
na škodu, pokud se aplikují metody regulace 
rychlosti odtoku, čímž lze podmokem dosa-
hovat za sucha efektů obdobných zavlažování 
[6].

V krátkosti se musím ještě dotknout význa-
mu vodních děl pro technickou ochranu před 
povodněmi. Je bez diskuse, že hlavně efekti-
vitou a vesměs i ekonomicky převažují jejich 
pozitiva nad opakovaně prosazovanými příro-
dě blízkými opatřeními, která sice nemění tvář 
krajiny, ale prostory pro jejich realizaci podél 
vodních toků nejsou k dispozici a opět se 
objevuje odpor vlastníků pozemků i staveb ke 
změnám, které mění jejich využívání a zámě-
ry. Přesvědčivé porovnání věcné i ekonomické 
efektivity obou přístupů poskytují výsledky 
profesora Markuse Disse, publikované ve 
sborníku z workshopu uspořádaného v České 
republice [3]. Zdá se, že jistým konsensu-
álním řešením jsou suché nádrže (poldry), 
v uspořádání, které nezmění říční kontinuum 
a zároveň dokonce umožní i jisté regulované 
hospodaření uvnitř zatápěné plochy. Několik 
významnějších již existuje (Žichlínek na Mo-
ravské Sázavě, Jelení v povodí horního toku 
Opavy, chystaný Kutřín v povodí Labe) a řada 
menších děl je součástí pozemkových úprav 
a protipovodňových akcí obcí.

Jednou z obecných současných podmínek 
pro činnosti ve vodním hospodářství je re-
spektování principu nepoškozovat přírodní 
prostředí a komunikovat s veřejností při 
přípravě vodních děl ve prospěch zajištění 
kvality života obyvatel, které zásadně slouží 
veřejnému zájmu, tedy nám všem. Proto 
vodohospodáři u každého návrhu projektu 
prověřují variantní řešení k omezení nega-
tivních vlivů na vodní ekosystémy a životní 
prostředí. Rovněž se snaží hledat vhodná 
kompenzační opatření s pozitivním účinkem 
na související přírodní prvky v souladu se 
závěrem článku o nastupující renesanci po-
zitiv přehradních nádrží [1]. Autoři uvádějí, 
že „orientace na využití přehradních nádrží 
k produkci energie a obavy z klimatických 
změn vedou k současnému zvýšení hodnoty 
velkých přehrad. I když se znovu uznává je-
jich význam, je nezbytné, aby stávající a nové 
projekty byly citlivé na jejich sociální a envi-
ronmentální dopady. Všechny přehrady musí 
být technicky, finančně, hospodářsky, sociálně 
a environmentálně prospěšné pro společnost“. 

Bohužel i při dobré vůli o maximální 
omezení nepříznivých vlivů přehrad narážejí 
vodohospodáři na zásadní, vesměs nekompro-
misní odpor nevládních organizací ochrany 
přírody, které prostřednictvím elektronické 
komunikace šíří negativistický postoj ve 
veřejnosti, zejména u mladší části populace. 

Velmi vhodným příkladem je situace na již-
ní Moravě, kde se část zemědělců chce v bu-
doucnosti orientovat na jiný styl hospodaření 
v důsledku předvídaného dopadu změny kli-
matu na jejich region. Chtějí zavést na Husto-
pečsku obdobný styl, jaký je běžný ve státech 
jižní Evropy – využití moderních závlah pro 
ovocnářství, vinohradnictví i zelinářství. Pr-
votní podmínkou je samozřejmě zabezpečení 
dostatečných zdrojů závlahové vody. K napl-
nění tohoto předpokladu proto Ministerstvo 

zemědělství, s. p. Povodí Moravy za přispění 
názorů pracovníků Agentury ochrany přírody 
a krajiny rozpracovalo návrh navýšení hladiny 
Novomlýnských nádrží o 35 cm. Toto zvýše-
ní nedosahuje ani původně projektovanou 
úroveň akumulace vody v nádržích, avšak 
nově se zadrží 9 mil. m3 vody, což odpovídá 
objemu středně velké přehradní nádrži, která 
ovšem nemusí být nově budovaná. Pracovníci 
s. p. Povodí Moravy již udělali a dále dělají 
rozsáhlé úpravy pro zlepšení stávající i bu-
doucí situace vodního ekosystému Střední 
Novomlýnské nádrže po zvýšení hladiny. Je 
pozoruhodné, že se jim v krátké době podařilo 
stabilizovat populaci rybáka obecného, což se 
před tím léta nedařilo ani ornitologům, takže 
počty hnízd rybáků klesaly. Záměr prošel 
mnoha kritickými připomínkami, zejména 
v procesu EIA, která byla nakonec pozitivně 
schválená – ovšem se 32 připomínkami hnutí 
Dětí Země. Pracovníci Povodí Moravy s. p 
všechny připomínky postupně vypořádávali 
s maximální pečlivostí tak, aby rozhodnutí 
o navýšení hladin bylo možné vydat, což se 
opravdu stalo. Ovšem namísto pozitivního 
pokračování procesu přišlo další odvolání 
organizace Děti Země navíc s osočením o pod-
jatosti pracovníků krajského úřadu. Takže se 
v obstrukcích pokračuje – a čtenář musí uznat, 
že tyto postoje „ortodoxní“ nevládní organiza-
ce v žádném případě nepřispějí k udržitelnosti 
dosažené kvality života obyvatel. Tedy ani po 
více než třech letech úsilí a vynaložených 
nákladech v milionech korun není navýšení 
hladin povoleno (doufejme, že zatím). Jen pro 
ilustraci lze uvést několik příkladů úprav ke 
zlepšení biotopů střední Novomlýnské nádr-
že. Kromě realizace hnízdišť rybáků na umě-
lých ostrovech (podrobněji viz [13]), vytváření 
rozlehlých litorálních ploch chráněných be-
tonovými vlnolamy dovezenými ze Švédska, 
vytvořené nové zatravněné plochy pro pastvu 
divokých hus atd. Neodpustím si zmínku, 
že zmíněné druhy ptáků (a řada dalších) by 
se zde bez nádrží nevyskytovaly. Největším 
paradoxem je i situace, kdy navýšený objem 
vody by umožnil pravidelné zavlažování tvr-
dého luhu v rezervaci Soutok [5], která bez 
průběžného dostatku vody prostě v budoucnu 
zhyne vyschnutím.

Uvedený případ je typický, stanoviska a po-
stoje nevládních organizací ochrany přírody 
legislativa umožňuje. Výsledkem je, že se po 
celá léta neudělá žádná realizace efektivních 
technických opatření k omezování nedostatku 
vody a následkům povodní. Utrácejí se finanč-
ní prostředky na další odůvodňování vodních 
děl a na jejich doplňování přírodě blízkými 
stavbami. Navrhovaná technická řešení 
(vodní díla) slouží obyvatelstvu, avšak jsou 
diskreditovaná jako snahy „betonové lobby“ 
po větším zisku. Bohužel, často je odmítá i ta 
část veřejnosti, pro kterou má nezpochybni-
telný pozitivní přínos.

Naštěstí víceleté sucho v období 2014–2019 
přece jenom posunulo rozhodování o potřebě 
rozhojnění našich vodních zdrojů výstavbou 
několika nových nádrží. Připravují se přehrad-
ní nádrže pro Rakovnicko (Kryry, Senomaty, 
Šanov doplněné převodem vody z Ohře pod 
Nechranicemi), na Zlínsku vznikne přehrada 
Vlachovice, kterou zde obyvatelé podporují. 
Jak se bude vyvíjet výstavba protipovodňo-
vých vodních děl nádrže Nové Heřminovy 
na horní Opavě (chystané 22 let!) a Skaličky 

(na horní Bečvě) teprve uvidíme. Ve všech 
případech probíhá příprava anebo realizace 
přírodě blízkých opatření v povodí těchto 
vodních děl – zda zbrzdí anebo snad urychlí 
výstavbu, se nechme překvapit. 

Problematice vztahů vodního hospodářství 
a přírody (životního prostředí) v problematice 
přehrad byla věnována značná pozornost na 
začátku tohoto století. Vznikly dva soubory 
doporučení, poplatná vzdělání autorů a jejich 
profesnímu zaměření. 

Ze souhrnu orientovaného spíše environ-
mentálně [18] lze uvést následující „klíčová“ 
doporučení:
• Zlepšit plánování, rozvoj a provoz přehrad 

s cílem minimalizovat dopady na životní 
prostředí.

• Zvýšit finanční podporu pro předcházení 
těmto dopadům, jejich zmírňování a kom-
penzaci.

• Posílení informací, znalostí a předpovědí 
dopadů. 

• Zlepšit výkonnost přehrad a dodržování 
schválených politik.

• Souhrn orientovaný na postupy rozhodová-
ní [2] obsahuje následující výstupy:

• Při plánování (přehrad) musí zúčastněné 
strany během procesu identifikovat práva 
a vyhodnocení rizik.

• Státy by měly více investovat v přípravné 
fázi procesu, aby zjistily nevhodné projekty 
a usnadnily integraci potřeb v souvislosti 
s povodím.

• Konzultanti a agentury musí zajistit, aby vý-
sledky studií proveditelnosti byly sociálně 
a environmentálně přijatelné.

• Všichni aktéři by měli podporovat otevře-
nou a smysluplnou účast na diskusi při 
plánování a realizaci záměrů, aby bylo 
dosaženo předpokládaných výsledků.

• Developeři by měli smluvně převzít od-
povědnost za účinné zmírnění sociálních 
a environmentálních dopadů.

• Nezávislí hodnotitelé musí zvýšit dohled na 
dodržování legislativy.

• Vlastníci přehrad musí využívat poznat-
ky získané vyhodnocením předchozích 
zkušeností a přizpůsobovat se měnícím se 
potřebám a souvislostem.
Ve stejné době se této problematice v ČR 

intenzivně věnoval pan profesor Ladislav 
Votruba. Výstižně popsal situaci v publikaci 
„Vztah mezi vodním hospodářstvím a příro-
dou“ [16], která v podstatě obsahuje obdobná 
doporučení. 

Popsané principy sice platí, ale současné 
pokračující změny klimatu se stávají apelem 
na sblížení postojů, který by si měli uvědo-
mit „nekompromisní ochránci přírody“ při 
prosazování svých často neodůvodněných 
požadavků a návrhů ve snaze navrátit stav 
přírody o staletí zpět bez ohledu na to, že 
toho nelze dosáhnout. Hlavně nevedou ani 
k ochraně obyvatel a vytvořených hodnot 
před následky hydrologických extrémů. 
Jen pro ilustraci uvedu běžně používané 
omyly: „lesy jsou zásobárnou vody“ (nikoliv, 
odebírají vodu, ovšem významně ochlazují 
ovzduší), „mokřady jsou významným adap-
tačním opatřením“ (nikoliv, pomáhají jen při 
pravidelném průběhu srážek, jejich evapo-
transpirace je ohromná, ale bez pravidelného 
doplnění vody vyschnou), „závlahy nejsou 
vhodným adaptačním opatřením“ (poučila 
mě dokonce úřednice z DG Envi z Evropské 
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komise, ačkoliv v jižní Evropě jsou závlahy 
trvale podporovány). 

Bohužel, pan profesor Votruba již není mezi 
námi, aby svojí autoritou a vědeckým roz-
hledem přispěl svými názory do této ankety 
Vodního hospodářství. Použiji tedy doslovnou 
citaci textu z jeho uvedené publikace: 

„…Do přírody patří nejen přírodní anorga-
nický svět, ale také umělé výtvory („artefakty“), 
kterými se jednotlivé druhy svým způsobem 
chrání proti jiným členům přírody a proti 
nepříznivým přírodním podmínkám…..Každá 
lidská činnost zasahuje do přírody. Kdyby si 
člověk nestavěl obydlí, kdyby si neobstarával 
výživu obděláváním půdy, kdyby svá města 
nezásobil pitnou vodou, nepřežil by. Kdyby 
nestavěl divadla a koncertní sály, kdyby nepsal  
a netiskl knihy a časopisy, kdyby se nechtěl 
po nějaké cestě dostat z místa na místo, ne-
mohl by kulturně žít. Kdyby se nechránil proti 
nemocem, proti nebezpečí, které mu hrozí od 
ostatní „přírody“, nepřežil by. Má člověk právo 
využívat výsledků svých schopností, jezdit vla-
kem, autem po komunikacích, létat, využívat 
moderní sdělovací techniku, postavit přehradu, 
aby se ubránil proti povodním nebo shroma-
žďoval vodu pro období sucha? Kdy člověk už 
přestává mít právo k zásahu do přírody, který 
je už proti principu trvale udržitelného života? 
Kde je mez působení na přírodu, kterou by ne-
měl překročit? Tuto hranici klade každý člověk 
nebo skupina lidí jinam, konzervativněji nebo 
výbojněji. Jak dosáhnout shody, kdo jí má ur-
čovat v konkrétních případech? Je možné, aby 
„někdo“ měl neoddiskutovatelnou kompetenci?

Taková úvaha vede až k „nihilsmu“, čili 
k odmítavému postoji vůči společenské sku-
tečnosti… Cestu je nutno najít; jinak nepřežije 
třeba už dnešní, ale asi určitě některá z gene-
rací příštích…

Tento proces se nemůže obejít bez střetu 
zájmů a stanovisek. Aby se rozpory daly řešit, 
nesmí být formulovány vzájemně nesplnitelné 
požadavky. Jako příklad uvedu stanoviska 
vyjádřená v „Petici za práva budoucích gene-
rací“, v publikaci Závod s časem [19]: Článek 
1: Budoucí generace mají právo na netknutou 
a nekontaminovanou Zemi… V článku 2 …je 
třeba, aby lidé měli dostatek vody“ v článku 3 
…soustavný dohled nad důsledky technického 
pokroku…

Tímto citátem, který si trvale připomínám, 
uzavírám svůj pohled na vodní díla. Nechť si 
čtenáři vyberou, jakou roli sehrály, sehrávají 
a budou sehrávat v životě současných obyva-
tel, ale hlavně v životě budoucích generací, 
pro které bychom měli zajistit „stejný vodní 
blahobyt“, jaký jsme měli a máme dosud. 
Protože „voda je život“ a změna klimatu tento 
fakt dále akcentuje.
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Ing. Tomáš Just 
Vodohospodář z Prahy 7 
Zadání slohové práce „Jak pohlížíte na hyd-
rotechnické stavby“ je velmi obecné až neu-
rčité. Dovolím si reagovat rovněž dost obecně 
několika poznámkami, které se nakonec týkají 
víc hydrotechniků, než samotných hydrotech-
nických staveb. 

Řekne-li se „hydrotechnická stavba“, asi 
ponejprv naskočí pojem „údolní nádrž“. Bez 
nich by to asi nešlo hlavně v zásobování vo-
dou. Když ale vodohospodář dokáže na výzvu 
„problém s vodou“ reagovat jenom odezvou 
„postavíme nádrž“ a nechce ho napadnout 
nic jiného, co by jej třeba v dané situaci na-
padnout mělo, není to dobře. Případně když 
jiné přístupy k hospodaření s vodou v krajině 
než stavění nádrží podceňuje nebo dokonce 
zlehčuje. Třeba revitalizační obnovování 
přirozeně malého zahloubení hladin vody 
v korytech potoků a řek, které by mělo mimo 

jiné posilovat akumulaci mělké podzemní 
vody v zeminách říčních pásů či niv. Takto 
ovlivnitelná množství vody jsou v poměrech 
dílčích povodí nepochybně těžko srovnatel-
ná s kubaturami nějakých větších údolních 
nádrží. Ovšem názor v tom smyslu, že když 
postavíme nějakou nádrž, můžeme si všechna 
ta upachtěná vodohospodářská opatření v plo-
še krajiny strčit do kapsy, je věcně chybný. 
A je nezodpovědné jej předávat například 
činovníkům veřejné a státní správy, kteří se 
spoléhají, že od kompetentních vodohospo-
dářů dostanou kvalitní a vyvážené informace, 
názory a doporučení. Takový názor pomíjí 
otázky dynamičnosti a dostupnosti akumulací 
vod. Zásoby mělké podzemní vody v ploše 
krajiny dynamicky komunikují jak se sráž-
kami a povrchovým odtokem, tak s hlubšími 
podzemními vodami. Jsou přímo využitelné 
přírodními i kulturními porosty a zabezpe-
čují lokální vodní zdroje. Oproti tomu zásoby 
vody v nádržích jsou v podstatě dost statické, 
s ostatními složkami vodního režimu krajiny 
komunikují menší měrou a jejich využitelnost 
je do značné míry podmíněna existencí a jak 
technickou, tak ekonomickou funkčností 
příslušných distribučních zařízení a soustav.

Jako přítel přírodních řek a údolí netíhnu 
k podporování výstavby nějakých údolních 
nádrží, ale jako vodohospodář se neubráním 
vyslovit názor, že na nerealizovatelnosti 
záměrů údolních nádrží se podílí mimo jiné 
jednostrannost, tedy v podstatě nedostatečná 
profesionalita přístupů jejich navrhovatelů. 
Pokusím se přiblížit na příkladu studie povod-
ňové suché nádrže na Berounce u Křivoklátu, 
která byla řešena před několika lety. Zpracova-
telé pojednali záměr podrobně v hydrotechnic-
kých aspektech, které jim byly zjevně profesně 
blízké. Z „dopadových“ aspektů jako by si 
vybírali spíš ty, které nabízely výsledky pro 
daný záměr příznivě. Málo se naopak věno-
vali aspektům profesně odlehlejším, k jejichž 
řešení by bylo třeba hledat součinnost jiných 
profesí, třeba přírodovědných (to je obecná bo-
lest i jakéhokoliv běžného vodohospodářského 
projektování, včetně projektování revitalizací), 
a podle všeho se jim moc nechtělo do aspektů, 
vyznívajících z hlediska záměru problémově. 
Výsledný produkt tedy podrobně pojednával 
například transformace různých povodňo-
vých událostí vlivem nádrže, ale jenom zcela 
nedostatečně zodpovídal otázky, které nutně 
napadaly spoustu dotčených lidí, aniž ti by 

Nákladná výstavba rybích přechodů neřeší 
zdaleka všechny problémy, které působí 
zavzdutí řek jezy – ztrátu přirozené proud-
nosti a hydraulické členitosti, narušení spla-
veninového režimu a přirozené dynamiky 
vodního toku

http://www.dams.org/report/
http://www.eAgri.cz
https://www.icoldcigb.org/
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museli být hned nějakými kovanými ekolo-
gisty – jak bude organizována obrovská zátopa 
nádrže, co v ní bude možné a co ne (bude se 
udržovat jako nějaká „zóna“?), co asi s ní udělá 
zatopení, když nádrž zafunguje, jaké očekávat 
nároky na sanace po takové události. Jistěže 
pro zodpovídání řady z těchto otázek chyběly 
u tak velké suché nádrže precedenty, nutno 
ovšem chápat, že si pak i kdekdo v dané věci 
neutrální kladl otázku, jak se chceme do takové 
stavby pouštět, když jsme schopni tak málo 
říct o tom, „co to udělá“. Studie pro převažující 
veřejnou nepodporu putovala do skříně.

Mnozí přijdou na to, že velké údolní nádrže 
nejsou vděčným politickým tématem, neboť 
problémů mnoho a času v jednom volebním 
období málo. Pak jdou o třídu níž, k malým 
vodním nádržím (MVN), jakým se zjednodu-
šeně říká rybníky. Asociace „Máme problém 
se suchem nebo s povodněmi, chceme něco 
udělat pro zlepšení vodního režimu, tedy 
postavíme rybník“, je vcelku zažitá mezi 
politickými činovníky všech úrovní. Vodo-
hospodáři, kteří si to nechtějí nějak pohoršit, 
je v tom obvykle nechávají, mumlajíce si pod 
vousy, že „když nic jiného, dají se v tom aspoň 
chovat ty ryby“. Ovšem to nemusí být dobře, 
protože „politické“ rozhodnutí o tom, že se 
bude stavět nějaká nádrž, by mělo vycházet 
z jimi zabezpečované odbornosti, zahrnující 
znalost souvislostí, relací nákladů, přínosů 

a případných negativ. Je zřejmé, že v as-
pektech vodohospodářských i ekologických 
bývají MVN přeceňovány. Ad akumulace: 
V dnešní době běžně postavitelné MVN bý-
vají dost malé na to, aby v nich zadržované 
objemy vody mohly nějak výrazněji vyvažovat 
akumulační deficity zeminových prostředí 
v povodích. Podobně jako u velkých nádrží jde 
o zásoby vody výrazně pasívního charakteru, 
bez součinnosti s technicky a ekonomicky 
způsobilými distribučními zařízeními jsou 
jen potenciálními zdroji vody pro závlahy 
nebo jiné účely. Ad retence: Nehovoříme-li 
o suchých nádržích, pak dneska postavitelná 
MVN bude mít nejspíš významně menší po-
vodňovou retenční kapacitu než nivní louka, 
na níž by byla nádrž postavena. (Kapacita 
nádrže je omezena maximálně přípustnou 
hloubkou retenčního prostoru, zatímco nivní 
louka se může zatápět prakticky neomeze-
ně – aniž by potřebovala nějakou investici 
a přinášela riziko zvláštní povodně v případě 
destrukce hráze.) V souvislosti s „bojem proti 
suchu“ se například na Rakovnicku objevily 
i náměty stavět MVN, k jejichž účelům by 
patřilo vypouštění vody za účelem nadlepšo-
vání průtoků v nějakém úseku vodního toku, 
který ekologicky strádá suchem, kterému se 
nedostává ředícího průtoku pro vypouštění 
vyčištěných vod z čistírny odpadních vod 
a podobně. Zatím se však jevily tyto náměty 

jako, řekněme, poněkud nedotažené – neřešily 
příliš věrohodně otázky provozního režimu 
i ekonomiky nadlepšování, kvality vypouštěné 
vody, biologických procesů ve vyprazdňova-
ných nádržích. Ani nebyla uspokojivě řešena 
otázka, zda by opatřeními první volby neměly 
být spíš revitalizace technicky upravených 
úseků vodních toků (ku zlepšení podmínek 
přežívání bioty za sucha) a intenzifikace čistír-
ny odpadních vod (k řešení problému ředění). 

Očekáváními v ekologické oblasti je zdů-
vodňováno dotování MVN (těm se pak ovšem 
nemá říkat „rybníky“) v programech resortu 
životního prostředí. Vzhledem k tápání 
ohledně skutečných revitalizací se podpora 
výstavby, obnovy nebo rekonstrukcí MVN 
stala zástupnou náplní Programu revitalizace 
říčních systémů již od jeho vzniku v roce 
1992. Ale ukazuje se, že představa „ekologic-
ké“ nádrže, která by byla mocným přínosem 
pro biodiverzitu, spíše „žábníku“ než ryb-
níku, není systémově až tak životaschopná 
v konfrontaci se zarybňovacím pudem našeho 
bodrého lidu, neboli, lidově řečeno, „tu bio-
diverzitu“ stejně obvykle sežerou a rozryjí 
ryby. (Omezení chovu ryb v rámci podmínek 
udržitelnosti dotačních projektů jsou obecně 
obtížně kontrolovatelná a prosaditelná. Navíc 
doba udržitelnosti projektů MVN 10 let, plat-
ná nyní v podmínkách operačního programu 
Životní prostředí, nejspíš stačí akorát k tomu, 

Hydrotechnické úpravy koryta Vltavy v Českých Budějovicích, 
prováděné kolem roku 2010 ve prospěch místního splavnění. Oproti 
obvykle silným prohlášením o tom, jak v rámci splavňovacích úprav 
bude pomoženo také „ekologii“ vodního toku, v tomto případě 
takový efekt nenastal nebo zůstal dobře skryt. Byl jen ještě posílen 
odpřírodněný charakter koryta a celého říčního prostoru

Vzorem dobrého ekologického stavu vodního toku (v morfologickém 
aspektu) je vodní tok neovlivněný žádnou hydrotechnickou stavbou

Renaturace kdysi technicky upraveného koryta vodního toku 
nadějným vývojem břehové nátrže. Degradace hydrotechnické 
stavby (podélné úpravy koryta). Samovolné renaturace představují 
mnohem větší potenciál zlepšení stavu vodních toků, než všechny 
revitalizace dohromady. Jen se naučit je nepoškozovat, ale naopak 
je v přiměřeném rozsahu podporovat

Přírodní vodní tok ovlivněný působením bobrů. Bobří hrázování 
podporuje zadržování vody v nivním prostoru. Lidských hydrotech-
nických staveb zde netřeba
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aby se v nádrži nějaký „ekologický“ režim fun-
gování jakž takž ustavil.) Bohužel je pravdou, 
že hlavně ve svém prvním desetiletí Program 
revitalizace říčních systému zadotoval i dost 
„rybníkových“ akcí, které byly ekologicky vy-
sloveně problematické – byly stavěny i nádrže, 
které zatopily hodnotné nivní louky, mokřa-
dy nebo přirozená koryta potoků, některé 
odbahňovací zásahy zlikvidovaly hodnotné 
mokřadní ekosystémy a nahradily je – v dů-
sledku – opět hlavně prostorem pro chov ryb.

Podélné technické úpravy koryt vodních 
toků dnes z významné části pokládáme 
za zátěž, což už je deklarováno mimo jiné 
v hydromorfologických částech dokumentů 
vodohospodářského plánování. Stále se však 
nemůžeme odhodlat k tomu, abychom ty 
úpravy, které se jeví jako nepotřebné a naopak 
škodící, alespoň přiměřeně razantně odstřihli 
od údržby a oprav a v rámci možností pod-
porovali samovolné renaturace příslušných 
úseků vodních toků. (Představa, že všechno, 
co by se mělo vrátit k přírodnímu stavu, bude 
v historicky krátké době ošetřeno revitalizač-
ními stavbami, je samozřejmě iluzorní.) Ve 
správě vodních toků je stále poukazováno 
na povinnost udržovat svěřený majetek, tedy 
i technické úpravy koryt jako vodní díla, ně-
kdy i bez ohledu na skutečnou účelnost tako-
vého počínání. Zde by bylo užitečné konečně 
si všimnout, co přesně je napsáno v § 47 
vodního zákona, odstavci (2), písmeni c). Pak 
bychom začali víc rozlišovat, která vodní díla 
jsou, a která nejsou „nezbytná k zabezpečení 
funkcí vodního toku“. Ve smyslu této právní 
úpravy by se na díla „nikoliv nezbytná“ povin-
nost provozování a udržování v rámci výkonu 
správy vodních toků neměla vztahovat. Brána 
renaturací otevřená?

Jezy a MVE: Asi lze očekávat, že když jsme 
na sebe pustili „gryndýlový“ masochismus 
a energetickou krizi, bude ještě více podporo-
váno vytěžování vodní energie a bude silnější 
tendence vzdouvacím objektům a elektrárnám 
promíjet jejich negativní vlivy na vodní toky. 
Nebude velký zájem narušovat zavedené 
přístupy, podle nichž jsou ekologické hříchy 
jezu a elektrárny vykoupeny tím, že se – po-
kud možno za dotaci z veřejných prostředků 
– postaví drahý rybí přechod. (Rybí přechod 
postavený v parametrech na okraji intervalu 
doporučovaných hodnot sice nemusí být až 
tak účinný… ale o tom, jak doopravdy fungují 
rybí migrační cesty, mohl vědět jediný člověk, 
profesor Ikebara, jehož výpověď se bohužel 
nepodařilo zachytit.) Asi se nadále nebude 
nikdo moc pozastavovat nad tím, když státní 
správce vodního toku za peníze z veřejných 
zdrojů opraví utěšeně se rozpadající jez a po-
staví u něj rybí přechod, aby soukromý majitel 
elektrárny mohl vydělávat na těžení vodní 
energie. Nebude snaha příliš poukazovat na 

to, že umělá zavzdutí již sama o sobě poško-
zují morfologický a ekologický stav vodních 
toků, připravujíce je o přirozenou proudnost 
a hydraulickou členitost. Na takové okrajové 
malichernosti, jako je nabourávání splaveni-
nového režimu nebo to, že odebraná energie 
chybí jako hybatel přirozené dynamiky vodní-
ho toku, pokud možno vůbec nedojde. 

Hydrotechnické stavby ve prospěch říční 
plavby: Pokud se dvě třetiny proplavení lodic 
na vltavské vodní cestě odehrávají ve třech 
pražských komorách Smíchov, Štvanice a Má-
nes (Výroční zpráva Povodí Vltavy, s.p., za rok 
2014; komora Mánes je ta malá utajená, kterou 
se dá plout akorát do prostoru mezi dvěma 
jezy ve středu Prahy a pak zase zpátky), není 
to podnětem k úvaze, nakolik se vůbec vyplatí 
provozovat a udržovat plavební cestu mimo 
dosah pražských vyhlídkových parníčků? Do 
kytek šel záměr splavnění dolní Berounky, 
což je dobře, protože byl nesmyslný ve své 
podstatě. Do kytek šel zřejmě již celý záměr 
kanálu D-O-L, což je také dobře. Podobné věci 
by se přinejmenším neměly řešit, dokud není 
přiměřenými nápravnými a kompenzačními 
opatřeními vyvážen obrovský ekologický dluh, 
který vytvořily již plavební kanalizace Vltavy 
a Labe, provedené v první polovině minulého 
století. To se týká i dílčích plavebních „zlep-
šováků“, jako je záměr nového jezu u Děčína. 
(Otázku, kdy a zda vůbec bychom se dočkali 
vzniku odpovídajících hydrotechnických 
staveb na německém Labi, tady jistě nevy-
řešíme.) Tím dluhem není jenom migrační 
zneprostupnění, plus mínus řešitelné rybími 
přechody, ale celková jak ekologická, tak vo-
dohospodářská degradace celých říčních pásů. 

doc. Ing. Ladislav Satrapa 
ČVUT Praha
Ve svém vyjádření k položeným dvěma otáz-
kám se kromě obecnějších úvah budu myšlen-
kově lokalizovat do prostoru České republiky. 
Vodohospodářská problematika, se kterou 
hydrotechnické stavby souvisejí, je regionálně 
specifická. Jiná než regionálně zaměřená dis-
kuse nemá význam.

Vodní paradox
Známe řadu vodních paradoxů a unikátních 
vlastností, díky kterým je existence vody 
základní podmínkou pro život. Tato skuteč-
nost nás neustále a bez přerušení obklopuje. 
V našich podmínkách patří k vodním para-

doxům ještě jeden, kterým je pocit naprosté 
obyčejnosti, neustálé dostupnosti vody v ka-
ždodenním životě a skoro její bezcennosti. 
Zprávy ze světa, z válek, z historických výzku-
mů dávných civilizací ukazující na význam 
vody nás prakticky míjejí nebo maximálně 
zaujmou jako chvilková zajímavost. Přitom 
s dostupností sladké vody vznikaly a zanikaly 
civilizace a toto pokračuje.

Jak pohlížíte na hydrotechnické  stavby 
minulé, současné, budoucí?
Hydrotechnické stavby na našem území vzni-
kaly od středověku. Zakladatelé rybníků nám 
zanechali unikátní rybniční soustavy, které 
se postupně začlenily do prostředí a v našich 
časech z nich vznikly přírodní rezervace, 
jiná chráněná území nebo i jen přívětivé 
doplňky vytvářející pestrost krajiny. Původní 
menší stavby na vodních tocích se většinou 
nedochovaly z důvodu přirozeného stárnutí 
a zanikání, ale byly postupně nahrazovány 
novými mlýny, hamry, pilami a stoupami, 
a souvisejícími jezy. Nejstarší z nich v sou-
časné době i funkční sahají svým založením 
skoro půl tisíciletí do historie. V době výstav-
by těchto dávných hydrotechnických staveb 
naši předci zahájili jeden zásadní civilizační 
trend, kterým je využívání možností vodních 
toků k potřebám člověka. Souběžně s tím 
probíhala v rámci zemědělského hospoda-
ření a osídlování přeměna našeho území 
na kulturní krajinu. Hydrotechnické stavby 
minulé, za které považuji hydrotechnická 
díla do výstavby přehrad na konci 19. století, 
byly budovány, protože byly v trendu rozvoje 
osídlení potřeba. Nikdo nepochyboval o jejich 
účelnosti, funkci, začlenění do krajiny, a byly 
známkou prestiže, osvícenosti a výjimečných 
schopností jejich navrhovatelů, budovatelů 
a vlastníků. Tehdejší hydrotechnické stavby 
měly zásadní přínos k rozvoji území a kvality 
života. 

Hydrotechnické stavby současné (od 20. 
století) byly svědky a vyrůstaly v období 
velkých technických, společenských a poli-
tických změn. Během prakticky celého dva-
cátého století vznikaly hydrotechnické stavby 
i přes složitý vývoj společnosti podle potřeb 
kladených na využívání povrchových toků. 
Současně s růstem požadavků na využívání 
vody, zrod a rozvoj využívání elektrické ener-
gie z vody a ochranu před povodněmi, rostly 
požadavky na rozměry hydrotechnických 
staveb. Kolem poloviny dvacátého století se 
začíná projevovat nesoulad mezi požadavky 
na kapacitu a velikost přehrad a schopnost-
mi projektantů analyzovat potenciální rizika 
takových staveb. S růstem životní úrovně, se 
zkvalitňováním životních podmínek a s ná-
sledným zvyšováním hodnoty lidského života 
dochází k výraznému zvýšení bezpečnosti 

Bez hydrotechnických děl se neobejdeme. Foto archiv autora
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hydrotechnických staveb. Nastal rozvoj no-
vých metod využívaných v rámci projektování 
hydrotechnických staveb a byl postupně 
zaveden technickobezpečnostní dohled nad 
vodními díly do běžné provozní praxe. 

S nástupem plné svobody a demokracie 
byla hydrotechnickým stavbám přiřazena 
zvláštní role společenského tématu v po-
litických debatách a soubojích a navíc se 
s postupem času zdá, že tato role neslábne 
nebo se dokonce stává stále oblíbenější. 
Zejména přehrady a další větší vodní díla 
získávají zcela novou funkci. Jde o PR účel 
využívaný velmi obratně prakticky kýmkoli, 
kdo potřebuje s malou znalostí vodohospodář-
ských souvislostí získat velké efekty v oblasti 
veřejného „zmýlení“. Jistě to souvisí s naším 
vodním paradoxem a nutností se opět setkat 
tváří v tvář s extrémními povodněmi a zažít 
suché kohoutky. Jiný impulz, než rozsáhlá 
krize, v našich podmínkách bohužel není 
v současné svobodné a demokratické éře účin-
ný. Osobně mám vždy hrůzu ze situace, kdy 
se nějaký viditelnější politik začne stavět po-
zitivně k záměrům konkrétních hydrotechnic-
kých staveb, neboť tím je nezvratně odsoudí 
k zániku již v myšlence. Toto se nám bohužel 
stalo třeba s průplavem – koridor D-O-L, který 
by se nám zrovna teď docela hodil. 

Budoucí hydrotechnické stavby v logice 
předchozí argumentace se tedy budou nejspí-

še shodovat se současnými hydrotechnickými 
stavbami, neboť rozvoj je málo pravděpodob-
ný. Zastánců vnímajících hledisko dlouho-
dobého vývoje je poskrovnu a síla omezená, 
navzdory jednoznačné potřebě přizpůsobil 
se hydrologickým změnám. Navíc vodní díla 
nelze stavět ve zrychleném řízení jako reakci 
na krizi. 

Plánované menší stavby pro využívání po-
vrchových zdrojů vody vycházejí s lokálních 
potřeb. Tento přístup odpovídající strategii 
využívání distribuovaných zdrojů (obecně, 
v různých odvětvích) bohužel nevyřeší pro-
blém významných regionů s napjatou vodní 
bilancí. Připustíme-li jisté dopady změn pří-
rodního prostředí, tak není pravděpodobné, 
že bude napětí v těchto regionech polevovat. 
Nové hydrotechnické stavby, zejména nádrže, 
by měly vytvářet podmínky pro dostatečnost 
zdrojů vody v budoucnosti. Jejich nová vý-
stavba a zapojení do naší vodohospodářské 
infrastruktury bohužel závisí na všem mož-
ném, jen ne na analýzách a schopnostech 
vodohospodářů.

Jak k nim přistupovat, jak mají být 
časté, jak velké, jaké mají mít funkce?
K hydrotechnickým stavbám je nutné přistu-
povat jako k nástrojům sloužícím k využívání 
vodních toků a vodních zdrojů v míře odpoví-
dající potřebám společnosti. Bylo tak tomu od 

pradávna a není důvod na tomto přístupu nic 
měnit. Jako inženýrská díla samozřejmě hyd-
rotechnické stavby vstupují do krajiny, avšak 
na rozdíl od jiných staveb vytvářejí zejména 
nádrže a jezy harmonický celek s okolním 
prostředím a začleňují se do krajiny podobně, 
jako přírodní nádrže. K tomu může přispět 
i pokrok v poznávání přírodního prostředí, 
takže ve spolupráci ekologů a vodohospodářů 
mohou vznikat všeobecně dobře přijatelné 
hydrotechnické stavby. Frekvence, velikost 
a funkce hydrotechnických staveb vycházely 
vždy z potřeb využívání vodních toků. V této 
oblasti nejsou nutné žádné změny v uvažová-
ní. Velikost hydrotechnických staveb je dána 
potřebami, naší morfologií a mírou využití 
kulturní krajiny. Požadavky na velikost nemo-
hou být obecné, protože jsou velmi svázány 
lokálními a regionálními podmínkami. Funkce 
hydrotechnických staveb je prakticky dána 
jejich typem. Větší šíře a variabilita funkcí 
existuje u vodních nádrží. V našich podmín-
kách se prokázala užitečnost víceúčelovosti, 
která umožňuje velkou flexibilitu provozu 
a jednoduché přizpůsobování funkcí v čase 
se měnícím podmínkám prostředí a vodohos-
podářským požadavkům. Jediný účel by bylo 
dobré, aby hydrotechnické stavby ztratily. A to 
naprosto zbytečný účel povrchního, tendenč-
ního a laciného tématu politických šarvátek 
a společenských manipulací.

Propojení zbytkové jámy Libouš s VD Nechranice

Jan Svejkovský, Ondřej Švarc, Stanislav Plecitý, Petr Smrž 

1. Úvod

V současné době je hnědouhelný lom Libouš 
jedním  z největších  aktivních  velkolomů 
v ČR. Na  základě  vládních  usnesení  se 
ukončení  těžby a zahájení konečných  fází 
rekultivace území předpokládá mezi  roky 
2030 až 2041. Při  řešení vodohospodářské 
problematiky podkrušnohorské hnědouhelné 
pánve po ukončení těžby hnědého uhlí a re-
kultivaci území  je v současné době řešena 
také alternativa přímého propojení vodního 
díla Nechranice se zbytkovou jámou Libouš. 

Možností propojení vodních ploch se za-
bývala technicko-ekonomická studie, kterou 
v lednu 2022 pro státní podnik Povodí Ohře 
zpracovali: VODNÍ DÍLA – TBD, a.s., VÚV 
TGM, v.v.i., a doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur.

Úkolem studie bylo nalezení technicky 
a ekonomicky optimální varianty propojení 
jezera Libouš s vodním dílem Nechranice, 
včetně navázání na okolní rekultivované plo-
chy. Zároveň byla řešena problematika obtoku 
jezera (zajištění minimálního zůstatkového 
průtoku ve vodním toku Hutná) z přivaděče 
průmyslové vody a z krušnohorských vodních 
toků dané oblasti (obr. 1).

Technicky byly řešeny tři způsoby propoje-
ní – otevřeným korytem, štolovým přivaděčem 
a kombinací štoly a koryta. Základními pod-

klady k jednotlivým koncepčním návrhům 
byly aktuální digitální model terénu zájmové 
oblasti s báňským ukončením těžby v roce 
2041, variantní vodohospodářské řešení 
zásobní a ochranné funkce propojených vod-
ních ploch, hydraulické výpočty a výpočty 
stability svahů propojovacího koryta a břehů 
budoucího jezera.

2. Technické řešení (obr. 2)
Návrh technického řešení propojení VD Ne-
chranice a jezera Libouš byl rozpracován ve 
dvou variantách – otevřený kanál a štolový při-
vaděč. Hydraulickými výpočty a ekonomickým 
rozborem bylo prokázáno, že propojení kombi-
nací otevřeného kanálu a štoly nemá prakticky 
žádný efekt a nebylo proto dále sledováno. 

Navržený otevřený kanál o celkové délce 
3,2 km má lichoběžníkový tvar s šířkou ve 
dně 15 m a sklony svahů 1:8. Dno na kótě 
261,50 m n. m. je vodorovné a neopevně-
né, svahy jsou až do úrovně lavice na kótě 
270,00 m n. m. opevněny kamenným poho-
zem. Na straně VD Nechranice je navržen 
uzávěrový objekt sdružený s přemostěním 
komunikace 2. třídy č. 568. Kanál umožní 
plavbu lodí v rekreační třídě vodní cesty I.

Štolový přivaděč by měl obdobně jako ote-
vřený kanál nulový podélný sklon. Jeho dno 
je na kótě 259,00 m n. m. a na obou koncích 

je opatřen uzávěrovou šachtou. Ražba tunelu 
světlého průměru 5 m by byla realizována 
zeminovým štítem. Délka ražené části přiva-
děče je 2,7 km.

Významným prvkem technického řešení 
jezera je stabilizace strmých svahů zbytkové 
jámy Libouš. Bude provedena přitěžovacím 
násypem ze zemin těžených při výkopu pro-
pojovacího kanálu. Přebytečný materiál bude 
uložen na dno jezera. V případě ražby štoly by 
musel být materiál na stabilizaci svahů jezera 
těžen z výsypek v prostoru dolu. Na hrubé 
zemní práce se počítá s nasazením těžké důlní 
techniky – rýpadla a pásových dopravníků. 

V rámci rekultivačních prací se v rozpětí 
pohybu hladiny vody v nádrži navrhuje celý 
obvod jezera Libouš opevnit kamenným 
pohozem.

Zajištění požadovaného průtoku 40 l.s-1 
v toku Hutná u obce Březno bylo podle zadání 
řešeno gravitačně přeložkou vedenou po ob-
vodu těžební jámy a napájenou z podkrušno-
horského přivaděče. Alternativní řešení, spo-
čívající ve vybudování malé vodní elektrárny 
využívající spád mezi přivaděčem a jezerem 
Libouš k výrobě elektrické energie pro čerpání 
vody z jezera do Hutné, se nakonec ukázalo 

Obr. 1. Mapa zájmového území
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Obr. 2. Výsledný příčný profil propojovacího kanálu (symetricky druhý břeh)
Pozn.: MBH – mezní bezpečná hladina pro VD Nechranice; Hz – horní hranice zásobního pro-
storu nádrže VD Nechranice

varianta klimatu

Celkové nadlepšení (MZP + ∆Q)
navýšení nadlepšení  

díky propojeníVD Nechranice
VD Nechranice 
a jezero Libouš

[m3.s-1] [m3.s-1] [m3.s-1] [%]

současné klima 12,3 15,2 2,9 23,6

časový horizont 2050 11,5 14,1 2,6 22,6

časový horizont 2100 10,0 12,4 2,4 24,0

Tab. 1. Výsledky VH řešení zásobní funkce

jako výhodnější jak z ekonomického, tak eko-
logického pohledu.

3. Vodohospodářské řešení
Cílem vodohospodářského řešení propojení 
vodních ploch VD Nechranice – Libouš bylo 
zhodnocení takto posíleného zásobního 
a retenčního prostoru nádrže pro účely VD 
Nechranice a přínosy v území na dolní Ohři.

Provedeným posouzením bylo prokázáno, 
že propojením nádrže Nechranice a jezera Li-
bouš všemi uvažovanými variantami (otevře-
né koryto, štolový přivaděč, jejich kombinace) 
se výrazně zvýší nadlepšovací efekt v řece 
Ohři pod VD Nechranice, a to až o 24 % oproti 
současnému stavu. Propojení zároveň umožní 
zajistit současný nadlepšovací účinek na dolní 
Ohři i pro nejvzdálenější horizont klimatické 
změny (rok 2100). Vzhledem ke skutečnosti, 
že realizace nových zásobních nádrží na dolní 
Ohři není v současnosti reálná, jedná se o vy-
nikající příležitost adaptace vodních zdrojů 
v daném zemědělsky silně využívaném území 
na klimatickou změnu.

K posílení retenční funkce VD Nechranice 
dojde převáděním části objemu povodňových 
vln do jezera Libouš, což umožní redukovat 
kulminaci odtoku pod hrází a zvýšit ochra-
nu před povodněmi na dolní Ohři a dále 
na dolním Labi. Za současné situace nádrž 
Nechranice poskytuje níže ležícímu území 
ochranu před povodněmi na necelou teore-
tickou 20letou vodu. 

Posouzení retenční funkce bylo provedeno 
transformací zimní teoretické povodňové 
vlny s dobou opakování 100 let. U varianty 
propojení otevřeným korytem je výsledkem 
analýzy zjištění, že hladina v jezeře Libouš 
komunikuje jen s velmi malým zpožděním 
za hladinou v nádrži Nechranice. Maximální 
převýšení hladiny v nechranické nádrži činí 
0,14 m, maximální průtok spojovacím kory-
tem je cca 300 m3.s-1 a odpovídá mu střední 
profilová rychlost 0,32 m.s-1. Kapacita koryta 
plně prokázala schopnost využít maximálně 
efektivně retenční prostor jezera Libouš pro 
transformaci povodňových vln.

U varianty propojení štolovým přivaděčem 
je výsledkem analýzy zjištění, že štola s prů-
měrem D = 3,0 m nemá na retenční potenciál 
nádrže Nechranice téměř žádný příznivý vliv. 
Je to dáno skutečností, že komunikace jezera 
Libouš s nádrží Nechranice není při povodňo-
vých průtocích dostatečná z důvodu omezené 
kapacity štoly. Ani propojení dvěma štolami 
průměru D = 5 m není z pohledu využité 
retenční funkce jezera Libouš dokonalé.

Ze zpracované analýzy vodohospodář-
ského řešení byl prokázán značný potenciál 
propojení vodních ploch otevřeným korytem 
ve smyslu posílení zásobní a retenční funkce 
nádrže Nechranice s významnými vodohos-
podářskými přínosy pro dolní Ohři.

Součástí vodohospodářského řešení propo-
jení vodních ploch bylo i stanovení harmo-
nogramu prvního napouštění jezera Libouš.

Velikost plnícího průtoku byla uvažována 
hodnotou maximálně 2 m3.s-1, což je průtok, 
který lze kapacitně zajistit v obou případech 
propojení jezera Libouš a VD Nechranice. 
Analýza prvního plnění byla zpracována 
pro hydrologické podmínky dle současného 
klimatu (2020) a pro dva časové horizonty kli-
matické změny: 2050 a 2100. Meteorologické 
a průtokové řady byly odvozeny modifikací 

dlouhé řady přirozených (neovlivněných) 
průtoků z profilu Bílina/Trmice za období 
hydrologických let 1900 až 2018 zpracova-
ných v rámci studie ČVUT (2020). Neustálená 
bilance přítoku z hlubokých zvodní v průběhu 
plnění jezera byla stanovena pro předpoklad 
doporučené doby plnění 10 let v rámci studie 
VRV a PROGEO (2021). 

Pro posouzení doby prvního plnění byly 
zvoleny tři varianty převodu vody z VD 
Nechranice. Varianta 1 vychází z požadav-
ku, aby celková doba plnění byla v souladu 
s dříve zpracovanými dokumenty desetiletá. 
Této doporučené době plnění odpovídá po-
třebný průměrný převod z VD Nechranice 
o velikosti 0,79 m3.s-1. Varianta 2 a 3 slouží 
pro posouzení citlivosti harmonogramu pl-
nění na velikosti převodu a uvažují převod 
1,0 m3.s-1 a 2,0 m3.s-1.

Vzhledem ke skutečnosti, že přítoky z vlast-
ního povodí a přítok z hlubokých zvodní činí 
jen malý zlomek převodu z Nechranic, bylo 
provedenými výpočty prokázáno, že pláno-
vání harmonogramu prvního plnění jezera 
Libouš je velmi spolehlivé.

4. Finanční náklady
Celková cena stavby byla vyčíslena na 
20 886 mil. Kč bez DPH pro variantu propojení 
otevřeným kanálem a 15 671 mil. Kč bez DPH 
pro variantu propojení štolou. 

Uvedené ceny vycházejí z předpokladu na-
sazení důlní techniky na hrubé zemní práce. 
Pokud by měla být pro veškeré zemní práce 
použita běžná mechanizace (bagry, nákladní 
vozidla apod.), vzrostly by investiční náklady 
celé stavby téměř na dvojnásobek.

5. Zhodnocení variant propojení
Jedním z hlavních výstupů studie bylo porov-
nání zpracovaných variant propojení vodních 
ploch a doporučení k výběru nejvhodnějšího 
řešení. Porovnání obou řešených variant bylo 
provedeno pomocí multikriteriálního hodno-
cení, pro posouzení byla vybrána následující 
kritéria:

– plnění požadovaných vodohospodářských 
funkcí, ekologické hledisko;

– investiční a provozní náklady, ekonomické 
přínosy v území pod VD Nechranice;

– bezpečnost a provozní spolehlivost, trvan-
livost a údržba.
Ve výsledném hodnocení dosahuje štola 

lepších výsledků jen ve dvou kritériích – in-
vestiční náklady a provozní náklady. Vyšší 
náklady na vybudování otevřeného přivaděče 
však mohou v budoucnu převážit ekonomické 
přínosy spojené se zvýšením protipovodňové 
ochrany v území pod přehradou.

Ve třech kritériích dosahují oba způsoby 
propojení shodných výsledků (napouštění, 
nadlepšování a trvanlivost), v ostatních 
dominuje propojení pomocí otevřeného ko-
ryta. Nejmarkantnější rozdíly jsou u kritérií 
transformace povodňových vln a nároků na 
údržbu díla. Zatímco otevřený kanál dokáže 
pokrýt všechny požadované vodohospodářské 
funkce včetně transformace povodňových 
průtoků, propojení štolou má jen malý přínos 
na zlepšení povodňové ochrany v území pod 
VD Nechranice

Z pohledu údržby je pro štolu limitující její 
trvalé zatopení. Pro provádění revizí, kontrol, 
oprav či jiných zásahů je třeba štolu nejpr-
ve vypustit (což má negativní dopad nejen 
na hospodářské a rekreační využití nádrže 
VD Nechranice, ale i na stabilitu opevnění 
břehů), nebo vyčerpat s finančními náklady. 
Oba způsoby zpřístupnění štoly by byly ča-
sově náročné a v době její odstávky nemůže 
propojení vodních ploch plnit požadované 
vodohospodářské funkce.

Z výsledků hodnocení jednoznačně vyplý-
vá preference varianty propojení nechranické 
nádrže a zbytkové jámy Libouš otevřeným 
kanálem před štolovým přivaděčem – viz 
obr. 3.

6. Přínosy doporučeného 
technického řešení 
Propojení VD Nechranice s jezerem Libouš 
otevřeným kanálem přinese významné posí-
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lení jak zásobní, tak ochranné funkce nechra-
nické nádrže. Z toho vyplývají následující 
objektivně kvantifikovatelné přínosy:
a) významné zvýšení ochrany před povodně-

mi na dolní Ohři a dolním Labi;
– snížení povodňových škod;
– v případě změny legislativy uvolnění stáva-

jících záplavových území pod VD Nechra-
nice pro jejich ekonomický rozvoj.

b) výrazné posílení nadlepšeného odtoku z VD 
Nechranice;

– kompenzace dopadů klimatické změny až 
k časovému horizontu roku 2100;

– zvýšení spolehlivosti plavby na regulova-
ném úseku Labe pod VD Střekov;

– pozitivní vliv na jakost vody v Ohři v hyd-
rologicky suchých obdobích;

– zvýšení spolehlivosti odběru pro Průmy-
slový vodovod Nechranice z čerpací sta-
nice (ČS) Stranná, zajištění spolehlivosti 
pro nový plánovaný odběr pro závlahy 
na Blšansku a Rakovnicku v souvislosti 
s realizací přivaděče ČS Stranná – VD 
Kryry;

– možná podpora zemědělství podél dolního 
toku Ohře a závlahových odběrů jakožto 
kompenzace zvýšené evapotranspirace 
v důsledku zvyšování teploty vzduchu.

c) zvýšení efektivity výroby elektrické energie 
v nechranické elektrárně a ve vodních elek-
trárnách na dolní Ohři.

d) snížení nákladů na sanace břehů nádrže VD 
Nechranice v důsledku zmenšení výkyvů 
hladiny vody v nádrži.

e) zvýšení atraktivity území v okolí vodních 
ploch pro rozvoj turismu a souvisejících 
podnikatelských aktivit včetně provozování 
rekreační plavby.
Podrobnou analýzou ekonomických přínosů 

by se měly zabývat navazující studie směřující 
k definitivnímu rozhodnutí o způsobu rekul-
tivace zbytkové jámy Libouš.

7. Zhodnocení efektivity 
doporučeného technického řešení 
V rámci finanční analýzy byly porovnány 
předpokládané investiční náklady na výstav-
bu plánovaných vodních děl v ČR s náklady 
na vybudování jezera Libouš propojením 
s nechranickou nádrží otevřeným korytem. 
Srovnávacím kritériem byl náklad na vy-
tvoření 1 m3 disponibilního objemu nádrže 
určeného součtem objemu zásobního a re-
tenčního prostoru. 

U plánovaných vodních děl se cena 1 m3 
disponibilního objemu nádrže pohybuje v in-
tervalu od 287 do 785 Kč. 

Z poměru předpokládaných investičních 
nákladů na realizaci propojení VD Nechra-
nice s jezerem Libouš 20 886 mil. Kč a sou-

čtu zásobního a retenčního objemu jezera 
106,565 mil. m3 vychází cena 1 m3 disponi-
bilního objemu 196 Kč.

Z provedeného porovnání vyplývá, že 
propojení vodních ploch otevřeným korytem 
je efektivní.

8. Závěr
Technicko-ekonomickým posouzením navr-
hovaného propojení VD Nechranice se zbyt-
kovou jámou Libouš byla vyhodnocena jako 
optimální varianta realizace otevřeného koryta 
lichoběžníkového tvaru s šířkou ve dně 15 m 

Obr. 3. Situační výkres propojení otevřeným korytem

 
Qpřevod

klima 2020 klima 2050 klima 2100
Tpr T95 Tpr T95 Tpr T95

[m3.s-1] [roky] [roky] [roky] [roky] [roky] [roky]

Varianta 1 0,79 9,8 9,9 10,1 10,2 10,6 10,8

Varianta 2 1,00 7,7 7,8 7,9 8,0 8,2 8,3

Varianta 3 2,00 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 4,0

Tab. 3. Průměrné doby plnění (Tpr) a doby plnění s 95% zabezpečeností (T95)

Kóta ovladatelného retenčního 
prostoru (po modernizaci přelivu 
VD Nechranice)

Hr,ovl = 272,20 m n. m.

TPV   100 zimní 50 zimní 20 zimní 10 zimní

počáteční hladina H0 [m n. m.] 269,00 269,00 269,00 269,00

kulminace přítok Pmax [m3.s-1] 753 648 509 415

objem PV nad Oneš=200 m3.s-1 W200 [mil. m3] 104,3 81,7 48,7 29,4

ku
lm

in
ac

e 
od

to
k

současný stav Omax [m3.s-1] 380 312 221 200

štola 1 x DN3000 Omax [m3.s-1] 376 307 216 200

štola 2 x DN5000 Omax [m3.s-1] 333 259 200 200

otevřené koryto =dokonalé propojení Omax [m3.s-1] 268 220 200 200

Tab. 2. Porovnání retenčního účinku pomocí transformací TPVN pro variantu současného stavu (bez propojení) a pro variantu s propojením 
VD Nechranice a jezera Libouš: a) jednou štolou 3,0 m, b) dvěma štolami 5,0 m, c) dokonalé propojení (otevřené koryto)

Legenda: Oneš: neškodný odtok z VD Nechranice, Omax: kulminační odtok z VD Nechranice
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a sklony svahů 1:8 o celkové délce 3,2 km. 
Celková cena stavby byla vyčíslena na 

20 886 mil. Kč bez DPH.
Doba uvedení propojení do provozu včetně 

projektové přípravy a napouštění jezera je 
odhadována v horizontu 44 let. Doba stavební 
realizace propojení se předpokládá 21 let. 

V kontextu aktuálního dění je zřejmé, že 
v rámci navazujících studií a projekčních 
prací bude nutné průběžně korigovat nákla-
dy na realizaci záměru, a to v souvislosti se 
současným zvýšeným růstem cen v investič-
ní výstavbě. Na základě citlivostní analýzy 
položek ovlivňujících zásadní měrou cenu 
díla je žádoucí optimalizovat technická řešení 
vedoucí k zefektivnění stavby navrhovaného 
propojení. 

V tomto směru je doporučeno ověřit 
a zpřesnit podrobným inženýrskogeologickým 
průzkumem zájmového území geotechnické 
parametry zemin, které významně ovlivňují 
výpočet globální stability svahů. S aktualizací 
výpočtů na základě získaných parametrů ze-
min se očekává zvýšení přípustných sklonů 
svahů s významným dopadem na objem zem-
ních prací a s tím související snížení celkové 
ceny díla a doby výstavby. 

Provedenými rozbory, výpočty a analýzami 
bylo prokázáno, že propojením VD Nechranice 
se zbytkovou nádrží Libouš může vzniknout 
naprosto jedinečné vodní dílo s obrovským 
vodohospodářským potenciálem. V současné 
době na území ČR není jiná lokalita, ve které 
by bez zdlouhavých schvalovacích procesů 

mohlo vzniknout vodní dílo s objemem zásob-
ního a retenčního prostoru nad 100 mil. m3. 
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Miloslav Haták (1957) 
o potápěčské práci

V zimě jsem byl na Orlíku účasten rozhovoru 
o tom, jak potápěči se zasloužili o výstavbu 
a údržbu přehrad, jezů u nás. V té chvíli mě 
napadlo, že by bylo zajímavé přiblížit práci 
potápěčů čtenářům i sám sobě. Kontaktoval 
jsem člena Asociace profesionálních potá-
pěčů ČR, Miloslava Hatáka a z e-mailové 
korespondence vznikl rozhovor, jehož první 
část přinášíme. Věnuje se potápění skoro 
půl století. Koníček se mu stal i celoživotním 
zaměstnáním. Je soudním znalcem a auto-
rizovanou osobou v celém spektru potápění 
a souvisejících činností. Je to tedy jistě povola-
ná osoba k tomu, aby se o různých aspektech 
potápěčských prací vyjádřila.

Stránský: V jakém vztahu k pracovnímu 
potápění jste vy osobně?

Haták: V oblasti pracovního potápění se 
pohybuji 48 let a pod vodou jsem strávil 
více než 7 300 hodin. Jsem soudní znalec se 
specializací na pracovní i rekreační potápění 
a autorizovaná osoba pro profesní kvalifikace 
Potápěč pracovní, Potápěč operátor a Instruktor 
potápění. Také jsem zakládající člen Asociace 
profesionálních potápěčů ČR. Přes 30 let jsem 
vykonával funkci vedoucího potápěče a tech-
nického i statutárního ředitele u významné 
potápěčské firmy. Od roku 1973 do začátku 
devadesátých let minulého století jsem vedl 
skupinu pracovních potápěčů u potápěčského 

klubu v Kutné Hoře, kde jsem od roku 1974 
předsedou klubu potápěčů dodnes.

Stránský: Jak to bylo s pracovním potápěním 
v ČR v minulosti?

Haták: To by bylo na delší povídání, zatím 
jen v rychlosti. Pracovní potápění má v ČR 
dlouhou tradici, od poválečného období 
s potápěčskou technikou od UNRRA (neboli 
Správa spojených národů pro pomoc a obno-
vu. Fungovala po 2. světové válce. Hlavním 
úkolem byla bezplatná hospodářská pomoc 
válkou postiženým zemím financovaná ze-
jména USA), přes prudký rozvoj pracovního 
potápění v sedmdesátých letech, kdy bylo 
nutné provádět potápěčské práce na hlubo-
kých hydroelektrárnách. Pracovní potápěči 
v ČR vždy používali techniku na světové 
špičce, například od firem DRAGER, AQUA-
DYNE, GALEAZZI a dalších. Pracovní potápění 
v českých zemích mělo vždy velmi vysokou 
úroveň, včetně náročných požadavků na 
odbornou a zdravotní způsobilost potápěčů. 
Do devadesátých let prováděly potápěčské 
práce dvě nezávislé kategorie potápěčů, a to 
profesionální potápěči u Potápěčských stanic 
a pracovní potápěči z potápěčských klubů 
Svazarmu. Později se některé kluby trans-
formovaly do plně profesionálních skupin 
u Povodí Moravy a Povodí Ohře. Povodí Vl-
tavy, tehdejší organizace Labe–Vltava, mělo 
svou Potápěčskou stanici již od šedesátých let 
minulého století. Prvotní školení instruktorů 
pracovního potápění i potápěčskou pracovní 
techniku zajišťovala spolupráce s německou 
potápěčskou firmou Drager. 

Stránský: K jakým změnám v oblasti potá-
pěčských prací došlo v minulých letech?

Haták: Naprosto zásadní změna se týká ob-
lasti BOZP, a to novelizací NV č. 591/2006 Sb., 
provedenou nařízením vlády č. 136/2016 Sb. 
Citované právní normy a jejich přílohy, 
jmenovitě příloha č. 3 a č. 5, upravují poža-
davky na zajištění pracoviště pro provádění 
potápěčských prací, včetně požadavků na 
odbornou a zdravotní způsobilost potápěčů. 
Současně platné právní normy nařizují, aby 
potápěčské práce vykonávaly jen odborně 
a zdravotně způsobilé osoby, ve smyslu zá-
kona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání, čímž se v tomto 
případě rozumí osoba s profesní kvalifikací 
Potápěč pracovní, respektive Potápěč operátor, 
přičemž Potápěč operátor může vykonávat 
potápěčské práce jen nad hladinou. Na vy-
světlenou: potápěč operátor je odborně způ-

sobilá osoba, která splňuje potápěčskou praxi 
i odbornosti pro provádění potápěčských 
prací, ale v současné době nesplňuje zdravotní 
způsobilost pro provádění potápěčských prací 
pod vodou – nemůže se potápět ze zdravot-
ních důvodů.

Stránský: Jakým způsobem je možné po-
žadovanou odbornou způsobilost pracovních 
potápěčů získat?

Haták: Pracovní potápění v ČR spadá do ges-
ce Ministerstva zemědělství, které po splnění 
náležitostí vyplývajících ze zákona č. 179/2006 
Sb., jmenuje autorizované osoby pro výše uve-
dené profesní kvalifikace. Žadatel o zkoušku 
z profesní kvalifikace Potápěč pracovní, respek-
tive Potápěč operátor, požádá autorizovanou 
osobu o zajištění a stanovení termínu zkoušky. 
Seznam autorizovaných osob je uveden na 
veřejném portále Národní soustavy kvalifikací 
NSK2. (Přístupné na: www.narodnikvalifi-
kace.cz/kvalifikace-423-Potapec_pracovni/
revize-3136 – pozn. red.).

Stránský: Jak zkouška probíhá?
Haták: Průběh zkoušky je stanoven záko-

nem č. 179/2006 Sb. a upraven Hodnotícím 
standardem příslušné zkoušky. Žadatel musí 
před zahájením zkoušky splnit vstupní poža-
davky stanovené v Hodnotícím standardu, kte-
rý je zveřejněn na stánkách Národní soustavy 
kvalifikací NSK2 (Přístupné na: www.narod-
nikvalifikace.cz/kvalifikace-423/revize-401/
hodnotici-standard – poznámka redakce). 
Zkouška probíhá před komisí složenou ze tří 
autorizovaných osob a zástupce autorizují-
cího orgánu, v tomto případě Ministerstva 
zemědělství.

Stránský: Platí získané kvalifikace jen v ČR?
Haták: Zmiňované potápěčské kvalifikace 

jsou získané dle Evropského kvalifikačního 
rámce EQF3 a mají mezinárodní platnost. 
Ovšem každý stát má právo si upravit potá-
pěčské pracovní kvalifikace svými právními 
normami.

Stránský: Jak je to tedy s profesními potá-
pěčskými kvalifikacemi získanými v zahraničí?

Haták: Pro uznání odborné způsobilosti 
pro provádění potápěčských prací je v ČR 
nutné, aby byla kvalifikace získaná dle zákona 
č. 179/2006 Sb. Žadateli, který získal komerční 
potápěčkou kvalifikaci v zahraničí, jsou v tom-
to případě započteny odborné způsobilosti 
shodné s Hodnotícím standardem a přezkou-
šen je pouze z odlišných odborných způso-
bilostí, například z orientace v předpisech, 
dokumentaci pro vykonávání potápěčských 
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prací, vedení písemné dokumentace a dalších, 
tyto odborné způsobilosti mohou být v ČR 
značně odlišné oproti související legislativě 
jiného státu.

Stránský: Jak je to v současné praxi s do-
držováním právních norem při pracovním 
potápění?

Haták: V současnosti většina zadavatelů 
potápěčských prací již vyžaduje dodržování 
předpisů a právních norem, včetně odborné 
a zdravotní způsobilosti potápěčů. Je to přede-
vším z důvodu povinnosti zadavatele zajistit 
plán BOZP u nezávislého koordinátora BOZP, 

dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění zákona 
č. 88/2016 Sb., o BOZP. Součástí „plánu“ musí 
být i uvedení souvisejících právních norem, 
včetně NV č. 591/2006 Sb., i požadované od-
borné způsobilosti fyzických osob – potápěčů. 

Skutečností ovšem zůstává, že někteří 
i velcí a významní zadavatelé stále zadávají 
potápěčské práce i zhotovitelům, jejichž po-
tápěči nemají požadované odborné způsobi-
losti ani technické zabezpečení a jako důvod 
uvádějí, že jsou levnější. Je logické, že firma, 
která investovala do odborných kvalifikací 
svých pracovníků a špičkového technického 

zabezpečení potápěčů částky v řádu milionů, 
většinou nemůže uspět v hospodářské soutěži 
s firmou, která neinvestovala do zajištění od-
borné způsobilých potápěčů, ani nezajišťuje 
technické zabezpečení potápěčských prací.

Stránský: O čem budeme hovořit příště?
Haták: Zadavatele potápěčských prací 

například může zajímat kvalita a bezpečnost 
potápěčských prací v souvislosti s odbornou 
způsobilostí pracovníků a kvalitou používané 
techniky.

Václav Stránský
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Povodí Labe, státní podnik se soustavně věnuje revitalizacím toků a obnově říčních ramen. 
Revitalizační zásahy obnovují ekologické a vodohospodářské funkce v daných lokalitách, 
přispívají k biodiverzitě a mají pozitivní vliv na vodní režim krajiny.

Příklady revitalizací dokončených v roce 2021: 

Rozkoš, Domkov, revitalizace koryta - luční tůň 
vytvořená v revitalizované lokalitě

Orlice, Týniště nad Orlicí, revitalizace ramene 
Jordán - znovuzprůtočněné rameno v květnu 2021

Labe, Labište pod Opočínkem, revitalizace 
slepého ramene - celkový pohled na 
revitalizované rameno

Labe, Libotenice, revitalizace za koncentrační 
hrází - propojení revitalizované lokality s řekou

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské předměstí, 500 03  Hradec Králové
www.pla.cz
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Dokončené ochranné stání Miřejovice může plnit svou 
funkci

Michal Butkai, Milan Černý 

Stavba ochranného stání v Miřejovicích 
(Vltava  ř. km 17,80–17,87), kterou nedáv-
no dokončil  státní  podnik Povodí Vltavy, 
umožňuje v případě nenadálých vysokých 
vodních  stavů  vyvázání  plavidel,  která 
by  v  důsledku  toho nemohla doplout  do 
ochranného přístavu. Ochranné stání tvoří 
čtyři  vysokovodní dalby,  z nichž  jedna  je 
propojena s břehem komunikační lávkou. 

Stavba je situována při levém břehu dolní 
rejdy plavební komory Miřejovice v blízkosti 
malé vodní elektrárny (MVE). Lokalita se vy-
značuje příznivou konfigurací břehu, relativně 
nízkými rychlostmi proudění při vysokých 
vodních stavech a dostatečnou plavební hloub-
kou z hlediska současných předpisů (cca 2,50 
m). Nepříznivou okolností je provoz MVE, způ-
sobující časté a rychlé výkyvy vodní hladiny.
Údaje o hladinách:
nominální hladina 163,90 m n.m.
max. plavební hladina 165,70 m n.m.  
 (zastavení plavby) 
max. hl. vysokých vod Q2002 ≈ 172,26 m n.m.
zastavení provozu MVE 166,70 m n.m.

Geotechnické podmínky jsou charakterizo-
vány souvrstvím kvarterních středně ulehlých 
štěrků o mocnosti 3,7–4,4 m, na které navazu-
je vrstva křídových sedimentů (jílovce, písčité 
jílovce, prachovce) silně až zcela zvětralých 
o mocnosti 5–6 m. Pod tímto souvrstvím byla 
zastižena vrstva mírně zvětralých pískovců tř. 
R4, která byla využita pro opření pilotových 
základů. 

Ochranné stání umožní souběžné vyvá-
zání dvou návrhových plavidel o rozměru 
137,0 x 10,6 m. Konstrukce stání je navržena 
pro výhledovou plavební hloubku pro plavi-
dla tř. IV. dle vyhlášky ministerstva dopravy 
č.222/1995 Sb. – tj. 2,8m + 0,5 m marže.

Stání tvoří čtyři vysokovodní dalby v roz-
tečích 30 m + 30 m + 20 m. Horní dalba 

je situována cca 48 m od opěrné zdi vodní 
elektrárny, vzdálenost mezi spodní dalbou 
a stávající horní ostrovní dalbou je cca 43 m. 
Výška dalb nad výhledově zahloubeným 
dnem řeky je 14 m a 11,2 m nad nominální 
hladinou. Celková výška dalb při hloubce 
základové spáry 9,3 m pod výhledovou úrovní 
dna je 23,3 m. Dalbu tvoří čtyři ocelové trubky 
ø 426/12 mm v roztečích 2 x 2 m, propojené 
v úrovních jednotlivých podest. Podesty jsou 
navrženy ve vzdálenostech 1,5 m (celkem 7), 
nejnižší je v úrovni 1,47 m nad nominální 
hladinou. Ocelová konstrukce dalb je vetknuta 
do desky základu.

Zakotvení dalb do podloží je navrženo 
prostřednictvím pilotového základu. Základ 
sestává ze čtyř vrtaných železobetonových 
pilot o ø 1,08 m v rozteči 2 x 2 m, vetknu-
tých do skalního podloží. Dalby jsou v horní 
úrovni spojeny deskou o rozměrech 4 x 4 m, 
tl.1,3 m. Délka pilot pod deskou je 8 m. Dvě 
piloty blíže ke břehu byly v průběhu výstavby 
z prováděcích důvodů (vrtání pilot z plavidla) 
provedeny jako šikmé s přikloněním o 8º od 
svislé ke středu základu.

Vyvazování plavidel je řešeno prostřed-
nictvím plovákových úvazných zařízení, 
pohybujících se v závislosti na aktuální 
výšce vodní hladiny. Tímto způsobem je eli-
minován nepříznivý účinek výkyvů hladin, 
způsobovaných provozem MVE, případně 
rychlý vzestup hladiny při vyšších vodních 
stavech. Při průtoku 750 m3s-1 (tj. od hladiny 
166,70 m n.m.) je provoz MVE zastavován. Na 
každé dalbě jsou jako pojistné vázací prvky 
provedeny dva pevné úvazy.

Dalby jsou dále vybaveny nerezovými 
přístupovými žebříky, zapuštěnými 0,5 m 
pod úroveň minimální plavební hladiny. 
Přístupová lávka na ochranné stání spojuje 
horní podestu mezilehlé dalby s horní úrov-

ní břehu (je v celém rozsahu umístěna nad 
úrovní Q2002). Je provedena jako ocelová kon-
strukce z válcovaných profilů o dvou polích 
s mezilehlou stojkou, s podlahou z pororoštů 
a trubkovým zábradlím.

Výškový rozdíl mezi nástupem na lávku 
a stávající pochozí bermou na břehu je řešen 
vyrovnávacím schodištěm, provedeným z lo-
mového kamene do betonu.

V rámci objektu je navrženo plavební zna-
čení, mimo jiné omezující použití ochranného 
stání pouze pro vyvazování plavidel v případě 
velkých vod, a nikoliv pro běžný provoz.

Součástí stavby je kabelová přípojka NN 
s osvětlovacím stožárem, umístěným v pro-
storu lávky.

Návrh konstrukce dalby je podřízen účin-
kům rozhodujícího zatížení, kterým je náraz 
plavidla o výtlaku 2000 t. Pro omezení těchto 
účinků je konstrukce navržena s odpovída-
jící poddajností, umožňující dostatečnou 
deformaci dalby. Současně je sledováno, aby 
vyvolaná namáhání konstrukce nepřekročila 
pružnou oblast a náraz nevyvolal trvalá pře-
tvoření. Z tohoto důvodu bylo pro sloupy dalb 
užito oceli s vyšší mezí průtažnosti. V případě 
dalby s lávkou je vodorovný průhyb dalby 
„pohlcen“ dilatací mezi oběma poli lávky.

Výstavba stání byla v rozhodující míře pro-
váděna z vody s užitím zakotveného plavidla 
(ponton). Pro zhotovení pilotového základu 
a osazení dalb byly zřízeny ochranné jímky 
z ocelových štětovnic. Po odtěžení zeminy 
z jímek byl na jejich dně proveden podklad-
ní beton tl. 0,5 m s otvory, sloužícími jako 

Instalace dalby v ochranné jímce před za-
betonováním

Pohled na pracovní plavidlo při osazování dalby Pohled do jímky před betonáží
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Pohled na přístupovou lávku ochranného stáníCelkový pohled na ochranné stání v průběhu stavby

šablony pro vrtání pilot. Výztuž pilot byla 
zakotvena do základové desky tloušťky 1,3 m. 
Před betonáží desky byla na podkladní beton 
prostřednictvím ocelových přípravků osazena 
ocelová konstrukce dalby (každá stojka dalby 
do středu piloty). Po nabytí potřebné pevnosti 
betonu byl prostor jímky zaplaven a štětov-
nice byly odříznuty do úrovně výhledového 
dna řeky.

Konstrukce ochranného stání byla náročnou 
z hlediska požadavků na přesnost a kvalitu 

provedení. Požadavky projektu na provedení 
zakládacích prací a výrobu a montáž ocelo-
vých konstrukcí byly zhotovitelem stavby 
ve velice náročných podmínkách (práce pod 
vodou, neustálé kolísání hladiny, práce prová-
děné převážně z pontonu a podobně) splněny 
v míře, zasluhující uznání.

Stavba byla financována ze zdrojů Státního 
fondu dopravní infrastruktury v celkové výši 
22,325 mil. Kč.

Investor: Povodí Vltavy, státní podnik
Zhotovitel: Zakládání staveb, a.s.
Projektant: TRANSCONSULT s.r.o.

Ing. Michal Butkai
Ing. Milan Černý

Povodí Vltavy, státní podnik
Holečkova 3178/8

150 00  Praha 5 – Smíchov
michal.butkai@pvl.cz

Nátok z Labe do propustku Propustek ze strany od ramene několik týdnů po dokončení

Povodí Labe dokončilo napojení odstaveného ramene 
Doubka na Labe

Michal Vávra

V roce 2020 byla zahájena akce obnovy na-
pojení Labe s odstaveným ramenem Doubka 
v obci Ostrá na Nymbursku. Rameno vzniklo 
při regulačních a vodohospodářských úpravách 
Labe ve 30. letech 20. století. V současnosti je 
při své jihovýchodní části obklopeno chatovou 
osadou Felinky. Na protějším břehu Labe se 
nachází přírodní rezervace Vrť, říční rameno 
Staré Labe a tůň s chatovou osadou Piloty.

Investiční akce vznikla na základě podnětu 
MO Českého rybářského svazu (ČRS) a obce 
Ostrá. Odstavené rameno Doubka bylo ne-

průtočné, silně eutrofizované a při běžném 
vodním stavu nedocházelo k cirkulaci vody. 
Prohřívání vodního sloupce v kombinaci se 
znečištěním vody provozem rekreačních ob-
jektů způsobovalo hygienické závady, rozvoj 
vodního květu sinic v letních měsících a ná-
sledné masivní úhyny rybí obsádky. K opako-
vaným úhynům ryb na přelomu srpna a září 
docházelo kvůli nedostatku rozpuštěného 
kyslíku ve vodě, v tůni vznikala hypoxická až 
anoxická zóna v důsledku rozkladu odumře-
lých buněk řas a sinic. Eutrofizace byla znát 

i na stavu porostů vodních makrofyt, přežíva-
ly zde již pouze druhy, které snáší hypertrofní 
prostředí, jako okřehky menší (Lemna minor 
agg.) a stulík žlutý (Nuphar lutea). 

Pro zajištění přelivu povodňových vln byl 
v 70. letech 20. století vybudován propus-
tek v ř. km 881,570, který se však záhy po 
dokončení ukázal jako nefunkční z důvodu 
příliš vysokého založení dna propustku. 
ČRS instaloval v blízkosti stávajícího pro-
pustku čerpadlo, které mělo zajistit přísun 
vody do ramene, jeho provoz však byl 
energeticky náročný a efekt nedostatečný. 
Stávající břeh Labe vznikl v rámci regulace 
toku a jeho pozdějších úprav při ukončení 
provozu pískovny Doubka. Na koruně břehu 
se nachází využívaná potahová stezka, tato 
skutečnost byla limitem pro volbu přírodě 
bližšího řešení obnovení napojení ramene 
Doubka na Labe. 
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Předmětem investiční akce bylo propoje-
ní Labe s odstaveným ramenem rámovým 
propustkem (typ IZM – Beneš) o průtočném 
profilu 2,5 x 2,0 m a délce 20 m, který zajistil 
výměnu vody v rameni a obnovil migrační 
prostupnost vodní plochy odstaveného rame-
ne. Dno světlého profilu bylo osazeno na kótu 
172,89 m n. m. Bpv, pod stropem propustku 
vznikl za běžného stavu hladin volný prostor 
0,2 m. Propustek byl osazen na základovou 
desku, zavazovací křídla propustku jsou tvo-
řena železobetonovými opěrnými zídkami. 
Nátok ze strany od ramene byl opatřen slupi-
cemi k osazení provizorního hrazení.

Při budování propustku byl odtěžen bahnitý 
sediment z přilehlé, nejvíce zanesené části ra-

mene. Sediment byl použit k urovnání terénu 
na přilehlém pozemku, byl ohumusován a oset 
travní směsí. Stavební akcí byl dotčen opev-
něný břeh Labe, zpevněný povrch potahové 
stezky a část břehové zóny odstaveného rame-
ne. Obnova napojení ramene Doubka na Labe 
byla dokončena v květnu roku 2021. Projekční 
práce zajistilo oddělení projekce Povodí Labe, 
státní podnik. Zhotovitelem stavby byla firma 
VEKTRA, spol. s r. o. Migrační prostupnost je 
po realizaci akce sledována VÚV TGM, v. v. 
i. Dle předběžných zjištění je migrační cesta 
funkční a opatření využívají tisíce jedinců ryb. 
Je plánován dlouhodobý monitoring lokality, 
bude se např. sledovat sukcese ichtyofauny po 
obnovení napojení ramene na Labe.

Napojení odstaveného ramene Doubka na 
tok Labe je ukázkou opatření technického 
rázu, které však přináší mnoho benefitů v ob-
lasti životního prostředí jako je zlepšení jakosti 
vody, ekologického stavu lokality a obnovení 
laterální migrační prostupnosti. Projekt 
o celkových nákladech 5,8 milionu Kč byl 
financován z Operačního programu Životní 
prostředí 2014–2020.

RNDr. Michal Vávra
Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8
500 03 Hradec Králové

vavram@pla.cz

Prezentace dat z oboru vodovodů a kanalizací 
na webových stánkách Ministerstva zemědělství

Ondřej Lípa, Jitka Révayová 

V působnosti Ministerstva zemědělství 
(dále jen „MZe“) je mimo jiné oblast regu-
lace oboru vodovodů a kanalizací, ochrana 
spotřebitelů a podpora hospodářské soutěže 
v prostředí přirozeného monopolu, zajištění 
dohledu nad zpracováním a plněním plánu 
financování obnovy vodovodů a kanalizací 
a poskytování informací z oboru vodovodů 
a kanalizací veřejnosti. Za účelem zvýšení 
informovanosti jak odborné, tak i laické ve-
řejnosti MZe zásadně inovovalo interaktivní 
webovou prezentaci dat sektoru vodovodů 
a kanalizací pro veřejnou potřebu (dále jen 
„VaK“). Tato prezentace umožňuje vzájemné 
srovnávání klíčových ekonomických a pro-
vozních ukazatelů sledovaných za jednotlivé 

vlastníky a provozovatele vodohospodářské 
infrastruktury v České republice a informovat 
uživatele o souhrnných a průměrných hod-
notách vybraných ukazatelů za větší územní 
celky (kraje, celá ČR). 

Úvod do problematiky
MZe na základě zákona č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně některých zákonů vede 
tzv. Ústřední evidenci vybraných údajů 
o VaK v ČR. Tato evidence zahrnuje tzv. 
vybrané údaje majetkové a provozní evi-
dence (dále jen „VÚME a VÚPE“), které jsou 
navázány na tzv. odběratelská Porovnání 
všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro 

vodné a stočné za kalendářní rok a dosa-
žené skutečnosti v témže roce (dále jen 
„Porovnání“). Závazná pravidla pro členění 
nákladových položek při výpočtu (kalkulaci) 
ceny pro vodné a stočné jsou předpokladem 
pro možnosti vzájemných srovnání výše do-
sahovaných cen pro vodné a stočné včetně 
jejich nákladové struktury a kalkulačního 
zisku u všech příjemců vodného a stočného 
v ČR. Tato data jsou základem pro analytic-
kou činnost MZe, jejíž jedním z hlavních 
každoročních výstupů k regulaci sektoru je 
Zpráva z benchmarkingu vlastníků a pro-
vozovatelů VaK v ČR včetně aktualizace 
webové prezentace dat.

Obsah webové prezentace
Webová prezentace je rozdělena na čtyři dílčí 
části – reporty, které poskytují tabulkovou 
a grafickou formou informace přizpůsobe-
né různým pohledům jejích uživatelů. Jde 
o report zaměřený pro odběratele, report pro 
vlastníky, report pro provozovatele a souhrn-
ný report. Primárně jsou údaje členěny na 
data za vodovody a kanalizace a příslušný 
kalendářní rok. Pro vyhledávání lze použít 
přednastavené filtry např. podle kraje, obce, 
katastrálních území, subjektu provozova-
tele, vlastníka apod. Report pro odběratele 

AQUA Trenčín opět bude

S Ing. Pavolem Hozlárem, generálnym ri-
aditeľem EXPO CENTER a.s. Trenčín jsme 
hovořili  o obnově  tradiční  výstavy AQUA 
Trenčín.

Stránský: Člověk tak rychle zapomíná. Kdy 
naposledy byla AQUA? Kolikrát jste se snažili 
setkání uspořádat? Ostatně i letos jste dlouho 
zvažovali, zda akci uskutečnit…

Hozlár: Trenčianske výstavisko bolo dva 
roky bez veľtrhov a výstav v dôsledku zákazu 
organizovania hromadných podujatí v čase 
pandémie. 23 ročník výstavy AQUA bol pô-
vodne naplánovaný na jún 2020, následne 
došlo k jeho presunu na jún 2021. Avšak 
pandemická situácia neumožnila konanie tejto 
výstavy na Slovensku. nakoniec až v marci 
2022 sme navrhli našim partnerom konanie 

výstavy v dňoch 14.–15. 6. 2022. Spoločne sa 
snažíme o resuscitáciu výstavníctva vo zvlášt-
nom čase. Inflácia a rast cien sú faktormi, 
ktoré hrajú rolu aj pri rozhodovaní potencio-
nálnych vystavovateľov o účasti na odbornej 
výstave. Avšak AQUA má tradíciu, je to jediná 
výstava svojho druhu na Slovensku a oblasť 
vodného hospodárstva a životného prostredia 
si zaslúži prostredníctvom výstavy zdvihnúť 
vlajku odvetvia a vyjadriť uznanie tým, ktorí 
v tejto sfére pracujú.

Stránský: Co chystáte pro letošek? Na co 
chystáte důraz? Jaký chystáte doprovodný 
program?

Hozlár: Výstava je príležitosťou pre štát 
a jeho organizácie, aby bližšie predstavila 
verejnosti Plán obnovy v oblasti životného pro-
stredia. Sme preto radi, že záštitu nad výstavou 
prevzalo Ministerstvo životného prostredia SR 
a že účasť premiérovo potvrdilo aj Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

K dnešnému dňu je potvrdený seminár 
Asociácie vodárenských společností na tému 
Zákon o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách vo vodárenskej praxi a tradičná 
konferencia Asociácie priemyselnej ekológie 

na Slovensku Priemyselné emisie 2022 / s po-
hľadom upreným na udržateľnú budúcnosť. 
Počas konferencie bude slávnostne odovzdaná 
Národná podnikateľská cena za životné pro-
stredie v Slovenskej republike za rok 2021.

Stránský: Jaké jsou participující organizace?
Hozlár: Tradične pri organizácii výstavy 

spolupracujeme s vrcholovými organizácia-
mi v odbore. Bez ich podpory a poradenstva 
by sme výstavu nedokázali pripraviť. Preto 
spolupracujeme s Ministerstvom životného 
prostredia SR, Asociáciou vodárenských spo-
ločností, Slovenským národným komitétom 
IWA, Asociáciou priemyselnej ekológie na 
Slovensku, Združením miest a obcí Slovenska 
či Asociaciu čistiarenských expertov SR.

Stránský: Jaký zájem očekáváte od vystavo-
vatelů i návštěvníků?

Hozlár: Vhĺadom na aktuálne témy – vodo-
zádržných opatrení a perspektívnych dotácií 
na obnovy bytov, ktoré plánujeme prezentovať 
aj cez sociálne siete, myslím, že výnimočne 
by mohla výstava zaujať okrem odborníkov 
aj bežných návštevníkov.

Ing. Václav Stránský
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Obr. 1. Příklad grafu reportu pro odběratele

Obr. 2. Příklad tabulky a grafu reportu pro vlastníky 

a souhrnný report přibližují informace od 
roku 2016. Ostatní části obsahují informace 
od roku 2019. 

Zaměření na odběratele
Report zaměřený na odběratele zobrazuje 
zejména podrobnou strukturu cen pro vod-
né, resp. pro stočné (viz obr. 1). Dále zde lze 
najít například údaje týkající se ztrát vody 
v systémech vodovodů, počtu poruch, počtu 
a výsledků odebraných vzorků, cenových 
srovnání, podílů množství odpadní vody 
odvedené na ČOV, sociálně únosných cen 
pro vodné, resp. pro stočné apod.

Zaměření na provozovatele 
a vlastníky 
Report pro vlastníky a report pro provo-
zovatele přibližují informace o výsledcích 
provedených analýz v rámci benchmarkingu 
vlastnických a provozovatelských subjektů, 
a to opět detailně až na úroveň jednotlivých 
Porovnání a s nimi souvisejících VÚME 
a VÚPE. Obě tyto části umožňují srovnávat 
vybrané ukazatele u zvoleného Porovnání 
s průměrem Porovnání, která splňují kritéria 
stanovená regulátorem MZe (ukazatel plnění 
záměru regulace) a s mediánem zvolených 
skupin vlastnických nebo provozovatelských 
subjektů.

Část zaměřená na vlastníky poskytuje 
přehled o výskytu sledovaných anomálií 
souvisejících s regulačními záměry MZe, 
dostatečnosti tvorby prostředků na obnovu 
v rámci cen pro vodné, resp. stočné. Tato část 
informuje o hodnotách vybraných ukazatelů 
u Porovnání, u kterých byla identifikována 
nedostatečná tvorba prostředků na obnovu. 
Tyto hodnoty lze srovnat s údaji za Porov-
nání, kde je tvorba prostředků na obnovu 
dostatečná. Údaje o plnění obnovy doplňuje 
graf, který zobrazuje podíl infrastrukturního 
majetku s rizikem deficitu na obnově (viz 
obr. 2).

Mimo to zde lze nalézt údaje o dostupnosti 
služeb, která je posuzována podle toho, zda 
skutečně fakturovaná cena nebo teoretická 
cena (pokrývající vykázané náklady a mini-
mální teoretickou výši prostředků na obnovu) 
přesahuje cenu sociálně únosnou (stanove-
nou a zveřejněnou Státním fondem životního 
prostředí na webových stránkách Operačního 
programu životního prostředí). Pokud ano, je 
dostupnost služeb pro obyvatele ekonomicky 
omezena.

Část určená provozovatelům informuje 
rovněž o výskytu sledovaných anomálií sou-
visejících s regulačními záměry MZe, dále se 
věnuje ukazatelům zaměřeným na ztráty pit-
né vody v trubní síti, objemu nefakturované 
vody, u Porovnání s vysokými ztrátami pitné 
vody sleduje výskyt nedostatečné tvorby 
prostředků na obnovu.

Souhrnný report
Souhrnný report poskytuje uživatelům pře-
hled o stavu sektoru vodovodů a kanalizací 
z pohledu jednotlivých krajů a jako celku. 
Umožňuje vzájemně porovnat strukturu 
vybraných cen jednotlivě i po krajích, lze 
zde nalézt přehled o průměrných hodnotách 
cen v jednotlivých krajích i ve skupinách 
vlastníků a provozovatelů a rozložení počtu 
vlastníků a provozovatelů po krajích a po 
skupinách.

Význam kvality vstupních dat 
Kvalita a vypovídací schopnost zveřejněné 
prezentace i celého prováděného benchmar-
kingu je přímo úměrná kvalitě vstupních dat. 
Přestože hodnověrnost údajů v zasílaných 
hlášeních od roku 2016 setrvale stoupá, musí 
MZe i nadále pokračovat v komunikaci s jed-
notlivými zpracovateli hlášení, s cílem snížit 
chyby ve vykazování a sjednotit chápání 
obsahové náplně některých vykazovaných 
údajů. Tato činnost je klíčová pro zvyšování 
spolehlivosti výsledků analýz a následně pro 
přijímání efektivních opatření k odstranění 
zjištěných nedostatků. Jde o dlouhodobý pro-
ces, který je mj. způsoben nárůstem a častou 
obměnou zpracovatelů jednotlivých hlášení.

Závěr 
Každá státní regulace oborů s přirozeným 
monopolem, mezi které sektor vodovodů 
a kanalizací patří, má svou nepřímou formu, 
jejímž nástrojem je poskytování informací 
všem zúčastněným stranám, včetně vyhod-
nocování a zveřejňování zpracovávaných 
údajů. Tato soustavná činnost vede ke zvyšo-
vání transparentnosti, k usnadnění kontroly 
a veřejného dohledu v rámci celého sektoru 
a dále k prohlubování obecného povědomí 
a popularizaci problematiky. 

Popsaný proces napomáhá ke zvyšování 
konkurence mezi poskytovateli služeb na 
trhu přirozeného monopolu a motivuje 
vlastníky a provozovatele k průběžnému 
zlepšování kvality poskytovaných služeb.

Prezentace z webu MZe: https://eagri.cz/
public/web/mze/voda/vodovody-a-kanalizace/
webova-aplikace-prezentace-dat-vak/
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Biologicko-technologické aspekty vod 
z chladicích okruhů 
Koroze povrchů technologických zařízení a rozvodů s chladicími 
vodami,  tvorba  biofilmů,  ucpávání  přívodních  tras  a potrubí 
organismy atd., to jsou závady řešené v provozech technologic-
kých okruhů mnoho let. Vliv organismů, přítomných v cirkulují-
cích chladicích vodách, na výše uvedené provozní závady bývá 
mnohdy v provozech podceňován. Ze zkušeností z biologických 
auditů  procesních  vod  technologických  okruhů  vyplývá  nut-
nost  komplexního a soustavného  řešení  vhodného  ošetřování 
chladicích vod. Vhodnost ošetřování chladicích vod vychází ze 
znalosti  složení  ošetřované  vody,  tj.  charakteru  chemických, 
a hlavně i biologických parametrů. Přestože nejsou legislativně 
předepsané biologické parametry vhodné pro monitoring kvality 
procesních vod,  je žádoucí biologický monitoring rozhodně ne-
podceňovat. Informace o mikrobiální aktivitě v chladicí vodě je 
zásadní pro vhodné ošetřování vod chemickými přípravky a pro 
použití účinných technologických separačních procesů. Příspěvek 
uvádí hlavní mikrobiální činitele, na které  je zapotřebí  se při 
monitoringu zaměřit. 

Úvod
Voda v technologických provozech s chladicími vodami je považová-
na za chladicí médium, nikoliv za zdroj pitné anebo užitkové vody 
sloužící přímé spotřebě člověkem, což je i důvod, proč není legis-
lativními předpisy dostatečně reflektována její případná rizikovost. 
Rizikovostí v tomto kontextu míním významnou mikrobiální akti-
vitu přítomných asociací a společenstev anaerobních a aerobních, 
heterotrofních a autotrofních mikroorganismů, které prokazatelně 
způsobují technologické a provozní závady. S přítomností mikroor-
ganismů v chladicích vodách a jejich působením na povrchy tech-
nologických zařízení mají provozovatelé technologických okruhů 
mnohaleté zkušenosti. Chladicí médium se z důvodů usazování 
solí, koroze kovových a různě povrchově upravených materiálů 
a přítomných organismů (ať už z vody jejím koncentrováním anebo 
kontaminací ze vzduchu) chemicky ošetřuje. Provozovatelé techno-
logických zařízení s chladicími vodami přidávají do vody inhibitory 
koroze, antiskalanty (přípravky potlačující vznik sraženin a úsad), 
dispergátory (látky urychlující usazování částic a tvorbu disperzí), 
biocidy (přípravky omezující výskyt problematických organismů), 
kondicionační přípravky, aditiva, případně volí jejich kombinace. 

Jen pro doplnění, rizikovost chladicích vod můžeme vnímat ve 
smyslu případné kontaminace obsluhy patogenními organismy, které 
se v cirkulované chladicí vodě vyskytují, např. monitoringem sledo-
vané legionely. Rizikovost chladicích vod můžeme posuzovat rovněž 
s ohledem na akumulaci těchto vod v průmyslovém areálu a nutnost 
řešení dekontaminace (vyčištění). Chladicí vody ošetřované různými 
chemickými prostředky jsou posuzovány jako vody odpadní, ale 
vzhledem k tomu, že se na jejich ošetřování v provozech používají 
různé typy chemických přípravků, vyžadují zcela speciální přístup 
při jejich dekontaminaci. V praxi mnoho průmyslových podniků 
řeší možnost vhodného poměru ředění recirkulovaných chladicích 
vod s odpadními vodami tak, aby mohly být účinně vyčištěny na 
čistírně odpadních vod, aniž by došlo k narušení biologické aktivity 
mikroorganismů v čistírenském kalu v aktivaci. Vzorec, vodítko nebo 
pravidlo není jasně definované, proto se např. řeší „pocitově“ pro-
střednictvím výsledků testů akutní toxicity na organismech vystave-
ných chladicí vodě, která má být na čistírně odpadních vod čištěna.

Na chladicí vodu se zaměřujeme jako na vodu, která je techno-
logická a neslouží pro pitné anebo užitkové účely, neposuzujeme 
proto kriticky její složení a omezujeme se na chemické ukazatele. 
Pro řízení chemických režimů chladicích okruhů v průmyslových 
a energetických závodech platí norma ČSN 75 7171 Kvalita vod – 
Složení vody pro průmyslové chladicí okruhy (z roku 2014), která 
stanovuje doporučené ukazatele složení vody přicházející do styku 
s rozváděcím potrubím, vodními komorami, teplosměnnými plo-
chami chladičů a dalšími konstrukčními prvky chladicích okruhů 
(atmosférické chladiče, vany apod.), dále pak norma doporučuje 
příměsi v chladicí vodě z hlediska koroze konstrukčních prvků 
a tvorby nánosů (zejména na teplosměnných plochách chladičů). 

Tento příspěvek je určitým zamyšlením se nad vhodnou koncepcí 
a do budoucna apelem pro provozovatele technologických okruhů 
s chladicími vodami anebo případně inspirací pro pracovníky labo-
ratoří provádějící rozbory těchto vod. 

Biologický monitoring chladicích vod
Dobře položenou otázkou pro provozovatele technologických okruhů 
je, na jaké mikroorganismy se zaměřit, s jakou četností a v jakém 
rozsahu je sledovat. Laboratoř, která pak analyzuje vzorek chladicí 
vody, by měla mít představu anebo návod na to, které metody pro 
detekci předpokládaných a problematických mikroorganismů 
použít. Norma ČSN 75 7171 vůbec nespecifikuje požadavky na 
detekci mikroorganismů přítomných v chladicích vodách, jejich 
počty a limity. Návrh na sledování chladicích vod a volbu vhodných 
ukazatelů kvality vody uvádí např. Technické doporučení I-F-23 
– Biologický monitoring chladicích vod z roku 2006. Obsah technic-
kého doporučení byl zpracován z tříletého monitoringu chladicích 
vod různě provozovaných okruhů v elektrárně v jižních Čechách, 
a v té době to byl zásadní řídící dokument pro provozy s chladícími 
vodami. Tabulka 1 uvádí rozsah počtu studií sledovaných skupin 
organismů a parametrů. 

Smyslem zpracovaného dokumentu TD I-F-23 bylo předložit ná-
vod na komplexní biologický monitoring, včetně metod stanovení, 
vybraných ukazatelů, rozsahem počtu mikroorganismů v systémech 
včetně odvození iniciačních a případně varovných úrovní před-
stavovaných sledovaným ukazatelem. Současný stav poznání se 
v tomto kontextu posunul dál a bylo by určitě žádoucí dokument 
aktualizovat, případně předložit vhodnější návod na soustavný 
monitoring chladicích vod.

Hodnocením kvality chladicích vod a technologických provozů 
s chladicími vodami se v rámci různých zakázek na VŠCHT Praha 
osobně zabývám téměř 20 let. Za tu dobu jsem měla možnost spo-
lupracovat při řešení technologických problémů způsobovaných 
přítomností mikroorganismů v otevřených i uzavřených okruzích. 
Většinou se jednalo o soustavný monitoring s cílem zjištění přítom-
ných mikroorganismů a následně i technologický návrh na vhodné 
ošetření systému. Do hodnocení byly zařazeny metody detekující 
mikroorganismy podílející se na tvorbě biofilmů a koroze, případně 
i metody monitorující účinek chemického nebo technologického 
zásahu v provozu. Zohledněna byla vždy možnost opakovatelnosti 
stanovení a jeho proveditelnost s ohledem na vybavenost běžné 
provozní laboratoře (mikroskopické stanovení, kultivační stanovení, 
screeningové metody).

Znalost mikrobiální aktivity chladicích vod je velmi důležitá. 
Metody identifikace mikroorganismů se zaměřují na detekci mikro-
organismů přítomných volně ve vodě a na detekci mikroorganismů 
přítomných v biofilmu (nárostech). Metodami identifikace je mí-
něn soubor vhodných a ve své podstatě jednoduše proveditelných 
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Ukazatel
In: Říhová Ambrožová (2006) In: Leciánová (1974)

Voda Stěr Voda
Kultivovatelné mikroorganismy při 22 °C 102–7·104 KTJ·ml-1 104–2·107 KTJ·100 ml-1 103 KTJ·ml-1

Kultivovatelné mikroorganismy při 36 °C 6·102–7·103 KTJ·ml-1 2·104–5·107 KTJ·100 ml-1 103 KTJ·ml-1

Koliformní bakterie 2·101–2·104 KTJ·10 ml-1 6·102–3·105 KTJ·100 ml-1 104 KTJ·1000 ml-1

Termotolerantní koliformní bakterie 0–102 KTJ·10 ml-1 0–2,2·104 KTJ·100 ml-1 104 KTJ·1000 ml-1

Enterokoky 0–5 KTJ·10 ml-1 0–2·102 KTJ·100 ml-1 103 KTJ·ml-1

Železité bakterie 2·102–104 KTJ·ml-1 7·103–108 KTJ·100 ml-1 101 KTJ·ml-1

Mikromycety 3·102–6·104 KTJ·ml-1 4·103–108 KTJ·100 ml-1 Nestanoveno 

Sulfát redukující bakterie 0 KTJ·100 ml-1 0 KTJ·100 ml-1 102 KTJ·ml-1

Pseudomonády 0–3,3·101 KTJ·ml-1 0–1,8·104 KTJ·100 ml-1 Nestanoveno 

Ukazatel In: Říhová Ambrožová (2006) In: Sládečková (1991)
Mikroskopický obraz 5·103 jed·ml-1 104–107 jed·ml-1 104 jed·ml-1

Chlorofyl-a 20–50 µg·l-1 2·103–5·103 µg·l-1 Nestanoveno 

Ukazatel
In: Říhová Ambrožová (2006) In: Říhová Ambrožová (2019-2021)

Voda Voda Stěr
Mikroskopický obraz – celkový počet biosestonu 5·103 jed./ml 6,1·105 jed./ml 4,5·103 jed./ml

Chlorofyl-a 20–50 µg/l 121 µg/l -

Kultivovatelné mikroorganismy při 22 °C 102–7·104 KTJ/ml 5·104 KTJ/ml 9,6·105 KTJ/ml

Kultivovatelné mikroorganismy při 36 °C 6·102–7·103 KTJ/ml 5·104 KTJ/ml 1,1·106 KTJ/ml

Mikromycety 3·102–6·104 KTJ/ml 3·103 KTJ/ml 9,5·103 KTJ/ml

Pseudomonády 0–3,3·101 KTJ/ml 1,6·102 KTJ/ml 8·102 KTJ/ml

Železité bakterie 2·102–104 KTJ/ml 6,4·103 KTJ/ml 104 KTJ/ml

Manganové bakterie - 5,6·103 KTJ/ml 1,1·104 KTJ/ml

Sulfát redukující bakterie 0 MPN/100 ml 230 MPN/100 ml 92 MPN/100 ml

Tabulka 1. Přítomnost a početnost mikroorganismů v provozu s chladicími vodami

kultivačních metod, mikroskopických stanovení a screeningových 
testů. Díky ucelenému rozsahu komplexních metod detekce si lze 
udělat základní představu o charakteru přítomných mikroorganis-
mů, početnosti a druhovém zastoupení. Pokud je správně popsaný 
biologický systém technologického okruhu, je možné vhodně 
optimalizovat jeho provoz a způsob ošetřování včetně dávkování 
chemikálií sloužících k úpravě chladicí vody. Rozhodně je žádoucí 
kromě monitoringu zajistit i soustavnou kontrolu provozovaných 
systémů (tj. stanovit si rozsah stanovení včetně četnosti).

Tabulka 2 uvádí trend přítomnosti a početnosti rozbory dete-
kovaných skupin mikroorganismů anebo parametrů kvality vody. 
Tabulka uvádí základní ukazatele kvality vody, které by měly být 
v technologických vodách analyzovány (v tabulce není uvedená 
legionela, protože její monitoring nesouvisí s hodnocením projevů 
koroze a tvorby biofilmů). Důvodem uvedení tabulky není rozhod-
ně navrhovat limity tzv. udržitelnosti kvality vody ať už ve smyslu 
předcházení tvorby biofilmů anebo projevů koroze, protože toto není 
dost dobře proveditelné. Složení vody v určitém provozovaném tech-

nologickém provozu je zcela specifické, navíc podstatně ovlivněné 
provozem (režim střídání teplot, zahušťování a zřeďování, úniky, 
havárie) a dávkovanými chemikáliemi.

Při biologickém monitoringu je zapotřebí zaměřit se na hlavní 
biologické činitele, které se významně podílejí na technologických 
závadách, mezi které patří tvorba úsad, biofilmů, nárostů a projevy 
koroze. Biofilmy a nárosty škodí procesu chlazení z důvodu poten-
ciálního snížení přestupu tepla u teplosměnných ploch, biofilm sni-
žuje průtok vody okruhem a současně poskytuje azyl pro patogenní 
organismy, kterými je bakterie rodu Legionella. Provozovatel okruhů 
a technologických zařízení musí zajistit bezinfekčnost provozu vůči 
svým zaměstnancům a obsluze zařízení, a tím je pravidelný moni-
toring s cílem detekce legionel. Součástí biofilmů mohou být i jiné 
organotrofní mikroorganismy, bakterie anebo mikromycety, které 
se do chladicího systému mohou dostávat i ze vzduchu. Obecným 
nespecifickým ukazatelem kvality vody a obsahu organických látek 
(substrátu) jsou indikátory celkového mikrobiálního znečištění vod, 
tzv. aerobní organotrofní mikroorganismy, které se obvykle kultivují 

Tabulka 2. Porovnání stavu biologického oživení v chladicích vodách obecně (viz TD I-F-23) a aktuálně zjištěných výsledků vzorků vod 
a stěrů z let 2019–2021

Obr. 1. Celkový vzhled zorného pole mikroskopu (40× zvětšení objektivu), aplikace LIVE/DEAD kitu, vlevo snímek pod světelným nástav-
cem, vpravo snímek pod fluorescenčním nástavcem. Světle zelená barva detekuje živou – metabolizující hmotu, červená indikuje mrtvou – 
nemetabolizující hmotu
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Ukazatel Indikace – Význam – Průkaznost 

Abioseston Charakter částice indikuje původ kontaminace; doplnění stanovení zákalu; průkazné stanovení

Bioseston – celkový počet 
mikroorganismů

Indikace biologické nestability vody; kontaminace vody; úroveň trofie; bioindikace; průkazné stanovení 

Kultivovatelné mikroorganismy Indikace přítomnosti rozložitelného organického substrátu; indikace celkového mikrobiálního 
znečištění (aerobní); průkazné stanovení

Manganové bakterie Indikace a predikce oxidace povrchů – koroze, zanášení systému; průkazné stanovení (lze nahradit 
stanovením železitých bakterií)

Železité bakterie Indikace a predikce oxidace povrchů – koroze, zanášení systému; průkazné stanovení

Sulfát redukující bakterie Indikace a predikce oxidace povrchů – koroze, zanášení systému (anaerobní); průkazné stanovení 

Spor sulfit redukující klostridia Indikace a predikce oxidace povrchů – koroze, zanášení systému (anaerobní); průkazné stanovení (lze 
nahradit H2S strip test, který je +/-)

Mikromycety Součást biofilmů (nárostů); rezistence vůči biocidním prostředkům; indikace sekundární kontaminace 
(spady, konidie); průkazné stanovení

Pseudomonády Projev tvorby biofilmu; výborná utilizace živin; schopnost výskytu v planktonní i sesilní podobě; 
průkazné stanovení

Metoda měření ATP Screeningový monitoring mikrobiální biomasy; celkový počet buněk (prokaryotických i 
eukaryotických); není to průkazné stanovení (hodnoty vzhledem k charakteru stanovení nic 
významného nereflektují)

Koncentrace chlorofylu-a Doprovodný ukazatel množství fotosynteticky aktivního biosestonu (tj. sinic a řas), měřítko aktivní 
biomasy; není to průkazné stanovení s ohledem na typ vzorku (hodnoty vzhledem k charakteru 
stanovení nic významného nereflektují)

H2S strip test Indikace přítomnosti enterobakterií; rychlý test na přítomnost fekálního znečištění; rychlá indikace 
anaerobních podmínek (produkce sulfanu); možná indikace klostridií (lépe je nahradit kvantitativním 
kultivačním stanovením klostridií)

Tabulka 3. Interpretace významnosti sledovaného biologického ukazatele kvality vody

při dvou teplotách, nejčastěji při 22 °C (jako psychrofilní) a 36 °C (jako 
mezofilní). Charakter stanovovaných organismů nebo jejich skupin 
určuje typ média a následně teplota a doba kultivace. Dalšími význam-
nou skupinou bakterií, které kolonizují povrchy materiálů a podílejí se 
na tvorbě biofilmů, jsou pseudomonády, známé i výraznou schopností 
utilizace živin v prostředí. Mezi hlavní skupinu heterotrofních bakte-
rií, způsobující korozi povrchu materiálu patří železité (manganové) 
bakterie se schopností oxidovat železnaté ionty na trojmocné soli 
s následným ukládáním do slizových obalů a kapsulí. Při oxidaci že-
leza dochází k uvolnění vodíkových iontů, které podporují vylučování 
železnatých iontů z potrubí a tím pak dochází ke korozi. Na korozi 
povrchu materiálů se podílí i bakterie z fyziologické skupiny sirných 
bakterií, mezi které patří zástupci s aerobním, anaerobním i fakultativ-
ně anaerobním metabolismem, mezofilní a termotolerantní, příkladem 
jsou sulfát redukující bakterie, klostridia apod. Příklad vytvořeného 
biofilmu s přítomnými bakteriemi v inkrustech, anorganických par-
tikulích a detritu prezentuje obr. 1.

Závěry
Monitoring systému s chladicími vodami musí zohlednit způsoby 
odběru vzorků a metody jejich hodnocení v takovém rozsahu, aby 
komplexně postihl zdroj a charakter biologického oživení. Koncepce 
a postup monitoringu se individuálně odvíjí od typu sledovaného 
provozu, nicméně základní koncepce preferuje sledování zdroje 
surové vody (zdroj přídatné vody), technologické linky a rozvodu 
chladicí vody (cirkulační chladicí systém, teplosměnná zařízení, 
systémy technické vody důležité, technické vody nedůležité apod.). 
Jelikož legislativní předpisy v oblasti chladicích vod významně 
nespecifikují požadavky na mikrobiologickou kvalitu vody, je na pro-
vozovateli chladicích zařízeních, aby si vytvořil určitý plán běžného 
provozního monitoringu, který zmapuje kritické body v provozu. Na 
místě je jistě pamatovat na to, že se v chladicích vodách budou orga-
nismy víceméně vyskytovat vždy, a proto je potřeba monitoringem 
postihnout normální úroveň, která vyjadřuje normální běžný stav 
provozovaného systému, ve kterém jsou sice organismy přítomné, 
ale nikoliv pomnožené na úroveň vedoucí k technologické závadě. 
Hodnotu normální úrovně systému není možné jednoznačně určit 
pro všechny systémy, ale je potřeba ji odvodit z dlouhodobého 
monitoringu lokality, postihující sezónní sukcesi mikroorganismů. 
Monitoringem je možné i předpovědět iniciační úroveň, kdy dojde 
k pomnožení organismů do takové míry, že způsobí technologické 
závady (viz Technické doporučení I-F-23). 

Z hlediska zabezpečení bezproblémového provozu chlazení je 
třeba se při monitoringu zaměřit na hlavní mikrobiální činitele, 
způsobující technologické problémy, mezi které patří tvorba náno-
sů, biofilmů a tvorba koroze. Je zapotřebí zajistit nejen mechanické 
odstranění nánosů a ošetření styčných ploch, ale rovněž i zahájit 
šokovou nebo průběžnou chemickou dezinfekci systému. Při aplikaci 
chemických přípravků je nutné přihlédnout k jejich ekologičnosti 
a nezávadnosti v souladu s legislativními předpisy. Toto opatření 
v provozu se netýká jednorázového provedení, ale soustavnosti 
a pravidelnosti. Jedině tak je možné předcházet případným techno-
logickým závadám.

Při monitoringu chladicích systémů by měly být používány 
metody mikroskopické (bioseston, abioseston), kultivační (vybrané 
indikátorové organismy), screeningové (např. měření ATP, H2S strip 
test, BART testy, pádlové testery) a doplňkové (stanovení koncen-
trace chlorofylu-a). Jednotlivé metody se vhodně doplňují, každá 
má svůj význam, vhodnost použití a průkaznost stanovení. Dalším 
podnětem je zamyslet se nad vhodným rozsahem stanovovaných bio-
logických parametrů kvality vody (srovnej tabulku 1 a 3 – stanovení 
enterokoků a koliformních bakterií v chladicích vodách nebude mít 
jistě takový význam a opodstatnění jako např. stanovení železitých 
bakterií a pseudomonád).

Pro monitoring je žádoucí mít rovněž připravený jeho plán, tzv. 
časovou osu a vhodnou četnost odběru vzorků. Na místě je jistě sou-
stavnost, nikoliv nahodilost. Jedině tak lze specifikovat složení vod 
okruhů, případné problémy a předejít technologické závadě včasným 
ošetřením anebo optimalizací provozních podmínek.
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Reakce OS ČAO na článek ve VH 
3/2022 od P. Kubaly (Světový den 
vody 2022, str. 9, 10)

Jako skupina Malé a domovní čistírny a odlučovače CzWA bychom 
rádi reagovali na zmínku o domovních čistírnách (DČOV) v článku 
zabývajícím se podzemní vodou. Autor zmiňuje, že „díky velkému 
rozvoji a podpoře domovních čistíren odpadních vod je často ohro-
žena jakost podzemních vod...“.

Nechceme tvrdit, že jsou všechny domovní ČOV správně provozo-
vány, ale na druhou stranu, pokud dochází k zasakování vyčištěných 
odpadních vod, je nutný posudek od hydrogeologa, který by měl 
posoudit, zda tím nedojde k ohrožení jakosti podzemních vod. Navíc 
vyčištěná odpadní voda prochází přes půdní horizont, který ji dále do-
čišťuje (filtrace, sorpce). V některých zemích se pracuje i s ukazatelem 
zatížení území, který říká, jestli nejsou porušeny samočistící procesy.

Další věcí je objem vypouštěných vod z jednotlivých domů 
a charakter znečištění odpadních vod z domácností, které se nedají 
srovnávat se znečištěním městských odpadních vod s napojenými 
odpadními vodami např. z nemocnic a průmyslu. 

Během školení osob provádějících revize domovních ČOV se dota-
zujeme na jejich zkušenosti z revizí. Z odpovědí vyplývá, že většina 
čistíren, u kterých byla provedena kontrola, je řádně provozována. 
K neudělení revize na první pokus, tj. s opatřením k nápravě, dochází 
zhruba v 10 % případů. Pokud by se tedy dodržoval legislativou daný 
systém kontroly, pak by pravděpodobnost znečištění podzemních vod 
byla minimální.

Decentrální způsoby čištění odpadních vod jsou nutnost, bez které 
se neobejdeme. V Německu i v Rakousku zákonodárci a ekonomové 
konstatovali, že decentrálně bude nutné řešit asi 10 % obyvatelstva. 
Přičemž vyvážení bezodtokých jímek je prokazatelně na většině lokalit 
z hlediska udržitelnosti méně výhodné.

Domníváme se, že vylepšit renomé domovních ČOV by mohl jedině 
důsledný přístup vodoprávních úřadů, které budou evidovat všechny 
povolené a ohlášené DČOV a pravidelně budou kontrolovat, že mají 
od majitelů výsledky rozborů, popř. revizní zprávy. Tím budou pro-
vozovatelé domovních ČOV nuceni brát větší zřetel na jejich správný 
provoz. Zároveň by se způsoby decentrálního čištění OV měly navr-
hovat dle potřeb jednotlivých lokalit, nikoli šablonovitě. Na základě 
zvážení více alternativ pro konkrétní lokalitu vždy vybrat nejvíce 
udržitelné řešením (ekologicky, ekonomicky a sociálně).

Z hlediska rizik můžeme snad i zmínit, že domovní ČOV jsou jistě 
pro životní prostředí, potažmo podzemní vodu, lepší variantou, nežli 
nečištěné odpadní vody vedené „trativody“ kdoví kam, které jsou 
i v dnešní době stále skutečností. Obávat se znečištění bychom měli 
z jiných zdrojů, např. ze zemědělství z jednoho ha jde do podzemních 
vod 40–50 kg/ha dusíku (viz jiný článek ve Vodním hospodářství). Dále 
je důležité rozlišovat, kdy vypouštíme odtok z ČOV do povrchových 
vod a kdy v místech, kde je možný následný kontakt s vodou pod-
zemní určenou k zásobování pitnou vodou.

Za skupinu ČAO CzWA

Věra Štiková
Karel Plotěný

Únorový Vodárenský čtvrtek – 
radioaktivní

Jak název napovídá, tématem tohoto Vodárenského čtvrtku byla ra-
dioaktivita, a to nejen radioaktivita vody, ale i prostory, ve kterých je 
s vodou nakládáno. 

Webinář zahájil Jakub Sochor, který přehledně shrnul základní 
terminologii a zejména povinnosti těch, kteří vodu dodávají. Zdůraznil, 
že se nejedná jen o povinnost měřit koncentraci radioaktivních látek 
ve vodě, ale o celý soubor opatření, která se vztahují na pracoviště, 
kde se s takovou vodou nakládá. Pro všechny provozovatele, kteří 
odebírají podzemní vodu, je důležité vědět, že v takovém případě je 
vždy potenciální nebezpečí výskytu radioaktivních látek, a je tedy 
nutné provést základní šetření v souladu s legislativou vztahující se 
k radiační ochraně.

Druhou přednáškou byly provozní zkušenosti Vodárenské akciové 
společnosti s provozem úpraven vody, kde se z vody odstraňuje uran. 
Kromě popisu technologie se s námi Zdeňka Jedličková podělila 
o řadu cenných praktických informací o tom, jaké specifické povin-

nosti vznikají provozovateli takové úpravny, a to již před zahájením 
celého provozu.

Závěr Vodárenského čtvrtku zavedl diváky na čistírnu důlních 
vod v Příbrami. Po úvodním představení státního podniku DIAMO 
a jeho aktivit Miroslavem Růžičkou následovala virtuální prohlídka 
příbramské čistírny. Kamera nás v doprovodu zástupců DIAMO pro-
vedla od bývalé těžní jámy, ze které se voda k úpravě čerpá, přes celou 
technologii až k regeneraci sorpčního materiálu a odtoku vyčištěné 
vody do recipientu. Čistírna je postavená za účelem dekontaminace 
radioaktivní vody, která se stahuje do těžebních oblasti a po naplně-
ní důlních prostor by volně vytékala do životního prostředí. Ročně 
čistírnou projde přes 2 miliony kubických metrů vody, které jsou pak 
vypuštěny do blízké říčky Kocáby. Obsah radionuklidů v surové vodě 
se neustále mírně snižuje, takže je předpoklad, že v budoucnu bude 
možno čištění opustit a vodu nechat volně vytékat. Více o reálných 
hodnotách kontaminantů ve vodě a vývoji v čase se můžete dozvědět 
z části prezentace, která z časových důvodů na webináři nezazněla 
a je k dispozici na stránce Vodárenských čtvrtků.

Jiří Paul

Ztráty vody na Vodárenském čtvrtku

Co jsou to ztráty vody? Jak k nim dochází a jak je počítáme? Daří 
se nám je snižovat? Jaké na to máme nástroje? Dochází  i v této 
části oboru k nějakému vývoji? To byly otázky, na které se pokou-
šelo na březnovém Vodárenském čtvrtku odpovědět hned sedm 
přednášejících.

Webinář zahájil Martin Lukeš (Veolia), který vysvětlil základní 
terminologii a rozdíl mezi jednotlivými komponenty nefakturované 
vody. Věnoval se také vysvětlení nejčastěji užívaných ukazatelů, po-
mocí kterých se hodnotí bilance vody a ztráty. Michaela Vojtěchovská 
Šrámková (SOVAK) vysvětleným ukazatelům dala skutečný rozměr, 
když prezentovala historický vývoj hospodaření  s vodou v České 
republice a aktuální stav srovnala s výsledky z Evropy. Od roku 1989 
se v ČR významně snížilo množství vyrobené vody za rok, poklesla 
spotřeba na jednoho obyvatele, ale také se dramaticky snížily celkové 
ztráty vody. Zatímco na začátku devadesátých let činily čisté ztráty 
až 30 % z vody k realizaci (tj. vody vstupující do vodovodní sítě), 
aktuální hodnoty se pohybují na polovině, tedy kolem 15 %.

Jedním z nejlepších příkladů, na kterém lze ukázat, jak dosáhnout 
významného zlepšení v oblasti hospodaření s vodou, je pražská 

vodovodní síť. Za provozovatele sítě zde celý komplex opatření 
prezentoval Jan Kobr z Pražských vodovodů a kanalizací. Jedná se 
o systematickou práci, která spočívá mj. v rozdělování vodovodů na 
menší úseky s vlastním vyhodnocováním průtoku, řízeném snižování 
tlaku v síti, rozvoji měření a diagnostiky a samozřejmě rychlém odstra-
ňování identifikovaných poruch. Musíme ale také zmínit iniciativu 
vlastníka, v tomto případě Pražské vodohospodářské společnosti, pro-
tože obnova vodovodů a investice do rozvoje a modernizace sítě jsou 
jeho úkolem. Společně se tak mohou pyšnit redukcí ztrát z hrozivých 
46 % v roce 1996 na aktuálních 15 %.
Správná a účinná diagnostika je, jak jsme viděli na příkladu Pra-

hy, jedním z klíčových faktorů úspěchu. Jaké jsou ty klasické metody 
a technologie, vysvětlil další přednášející, Jakub Dirhan (Radeton). 
Historicky je diagnostika založena na zvuku, který vydává unikající 
voda. Toho se využívá buď přímým poslechem nebo záznamem 
s následným vyhodnocením pomocí software, který od nahraného 
šumu umí separovat balastní zvuky z okolí. Část přednášky věnoval 
novým technologiím, jako je vyhledávání úniků pomocí satelitního 
snímkování, zpracování dat za pomoci umělé inteligence, nebo použití 
sond unášených vodou a monitorujících vymezený úsek vodovodu. 
Kombinací klasických a pokročilých technologií lze dosáhnout 
toho, že se podaří odhalit jak aktuální, obvykle větší úniky, tak i ty 
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dlouhodobé, které jsou často tradiční technikou hůře detekovatelné, 
protože jsou malé.

I příspěvek Zdeňka Svitáka (DHI) podpořil fakt, že boj se ztrátami 
vody nelze vést jen na jedné frontě, ale je postaven na rychlosti zjiš-
tění úniku a jeho lokalizaci, rychlosti a kvalitě oprav, optimalizaci 
tlaků a hydrauliky celé sítě a cílené obnově a údržbě vodovodu. Jak 
tyto faktory ovlivňující výši ztrát vody řídit, ukázal na konkrétních 
příkladech komplexně pojatých generelů vodovodů a na technologii 
nazvané Monitor úniků. Ta spočívá v on-line zpracování dat SCADA 
systému (dispečink) a dalších datových zdrojů pro komplexní podpo-
ru činností provozovatele při sledování a snižování ztrát vody. Systém 
tak umí identifkovat abnormální stavy, takže technický personál se 
nemusí zabývat falešnými poplachy nebo naopak čekat na potvrzení 
či vývoj situace a může reagovat na vzniklý únik vody ihned.

Mohlo by se zdát, že téma, se kterým do Vodárenského čtvrtku při-
šel Filip Wanner (VAK Beroun), tedy chytré vodoměry, se ztrátami 
vody až tak nesouvisí. Pokud ale chytrými vodoměry napojenými 
do komunikační sítě osadíte všechny přípojky v jednom úseku, na 
kterém je měřen objem vstupující vody, máte možnost téměř on-line 
sledovat, zda opravdu všechna voda vstupující do zóny doputuje 
ke spotřebitelům. Pilotní projekt ve městě Hořovice, kde se v jedné 
zóně instalovalo přes 240 vodoměrů, ukázal nejen 
jednoznačnou využitelnost této technologie právě 
k minimalizaci ztrát vody, ale také technické obtíže, 
které se mohou při implementaci a následném pro-
vozu objevit a se kterými je potřeba počítat. Úspěšné 
nasazení se neobejde bez dokonalé znalosti sítě, 
protože v mapě nezaznamenané propojení dvou 
měrných okrsků může bilancování spotřeby úplně 
znemožnit. V neposlední řadě je zavedení takových 
technologií a jejich maximální využití závislé na 
dostatečně schopném provozním personálu.

Proč jsme si jako poslední přednášku nechali ILI 
– Infrastructure Leakage Index, když o způsobech 
vykazování ztrát se hovořilo již v té první? Bylo to 
z toho důvodu, že novela směrnice o jakosti vody 
určené k lidské spotřebě EU z konce roku 2020 sta-
novuje členským státům povinnost sledovat ztráty 

vody na národní úrovni, určit kritické hodnoty ztrát a zajistit opatření 
při překročení těchto limitů. A index ILI je v této směrnici uveden 
jako jeden ze vhodných. Zda je to skutečně ten správný index, nám 
přišel vysvětlit Ladislav Tuhovčák (VUT Brno), který se dlouhodobě 
ztrátami vody a právě interpretací ILI zabývá. Z jeho přednášky vyply-
nulo, že ILI má své opodstatnění u sledování menších a homogenních 
systémů na úrovni měrných okrsků a menších lokalit. Při určení ILI 
u velkých systémů se již dostáváme k významnému zevšeobecnění 
a stoupá riziko zkreslení dat. Přesné určení indexu vyžaduje velmi 
dobrou znalost technických parametrů sítě, takže bude těžko správně 
stanovován u vlastníků a provozovatelů s nedostatečným technickým 
zázemím. Problémem bude u členitých systémů stanovení průměrné-
ho tlaku, což je jeden z klíčových výpočtových faktorů. L. Tuhovčák 
v závěru ocenil aktivitu CzWA otevřít toto téma a vyzval k uspořádání 
odborného workshopu za účasti odborníků a představitelů minister-
stev, na kterém by se projednala úskalí možných přístupů k hodnocení 
ztrát vody dříve, než se přijme příslušná legislativa. Zároveň vyzval 
diváky k účasti na mezinárodní konferenci Water Loss 2022, kterou 
ve dnech 19.–22. června pořádá CzWA v Praze. Kromě téměř stovky 
přednášek autorů z více než 35 zemí je totiž jedna z plenárních sekcí 
věnována právě debatě o vhodném ukazateli, který by plnil účel po-

žadovaný směrnicí.
Jsou ztráty vody aktuálním tématem? Rozhodně! 

Ztráty vody nejsou jen ekonomickým problémem, 
jsou problémem i ekologickým. Mohou rozhodovat 
o dostatku či nedostatku pitné vody tam, kde jsou 
zdroje nedostatečné. Ztráty vody jsou do značné 
míry vizitkou provozovatele a vlastníka vodovodu. 
Navíc každý litr vody, který nedoputuje ke svému 
odběrateli, prohlubuje naši uhlíkovou stopu. Tento 
Vodárenský čtvrtek tak byl malou ochutnávkou to-
hoto zajímavého tématu a pozvánkou na konferenci 
Water Loss 2022 v červnu v Praze.

Stejně jako všechny ostatní Vodárenské čtvrtky, 
najdete i tento na webu CzWA a záznam na You-
toube kanálu CzWA.

Jiří Paul

Listy CzWA – pravidelná součást časopisu Vodní hospodářství 
– jsou určeny pro výměnu informací v oblastech působnosti CzWA
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Co je pro společnost nebezpečnější?  
COVID, nebo degradace prostředí?

Přinášíme závěrečný výběr esejí terciánů z Lauderových škol na 
téma uvedenou v nadpisu. Když jsem otázku pokládal, tak na Ukrajině 
se lokálně válčilo, dalo by se říci, že Ukrajina doutnala, a Evropa si 
myslela, jak se jí to netýká! Ale v únoru Ukrajinu zachvátil válečný 
požár zapálený ruskými sirkami, které eufemisticky nazývají „zvláštní 
vojenská operace“. Ten oheň už ohrožuje evropský blahobyt až 
nenažranost. Že by měla být a asi bude zásadně ponížena spotřeba 
ve veřejné i soukromé sféře, je zřejmé, Jen je vidět, že obyvatelé tuto 
pravdu nechtějí přijmout. A politici nevědí, jak jim to naservírovat. 
Zajímalo by mě, jak by studenti práci pojali, pokud by měli uvažovat 
i válku na Ukrajině…

Metoděj Stránský: Covid, jako vzkaz od přírody? Člověk se stal 
z evolučního hlediska nepotřebným a přemnoženým druhem. Lidé 
existují jen a pouze kvůli tomu, že ničí jiné druhy a parazitují na 
Přírodě. Po mnohých lidech jediná stopa, co na zemi zůstane, je ta 
vodní, uhlíková a odpadní. 

Příroda na nás křičí dost! Zastavte, nebo takové problémy jako 
Covid budou častější!

Člověk přemýšlí jen nad touto nemocí a nemyslí na její původ, 
tedy z jakého důvodu tu je? Je to skutečně jen kvůli přirozené selekci, 
probíhající v těle zvěře, jak tvrdí politici, vědci…? Nebo snad je za 
tím něco více? A vůbec: jednalo se o shodu nešťastných okolností 
a náhod, nebo ve skutečnosti se jedná právě a jen o záměr od Přírody? 
Příroda se přirozeně brání, obranu ponechává ale na jedincích, na 
zvířatech, rostlinách. Nyní je však už člověk tak velký problém, že se 
jedinci v přírodě proti člověku bránit nemohou. Příroda tedy seslala 
pohromu, pohromu, jež Covid zove se. Tu lze připodobnit k myslivci, 
který střílí přemnoženou zvěř, míří ale hlavně na slabé a nemocné 
kusy. To samé dělá Příroda, až na to, že místo kulovnice má virus 
a místo posedu, ze kterého vyhlíží raněné zvíře, se nebojí jít přímo 
mezi své budoucí oběti.

Otázkou je, zda se člověk má tolik zabývat Covidem, nebo zda se 
má víc zabývat degradací Přírody, která toto celé spustila. Jsme jako 
ve slavné scéně od Puškina, stojíme s Přírodou proti sobě, pušky 
proti sobě, ale Příroda první nevystřelí. První vystřelil člověk. Když 
přispěcháme na pomoc, i příroda svůj útok zruší. Když s pomocí 
nepřijdeme a budeme pokračovat v devastaci, tak ke konci této války 
nedojde. Budeme válčit, dokud jeden nepadne, ať tak či tak, člověk 
v případě pokračování války nakonec jistě prohraje! Bez Přírody, 
kterou porazíme a zničíme, nemůžeme žít. Jsme jako parazitní 
tvorové, s tím rozdílem, že když oni zničí svého hostitele, přesunou 
se jinam, my toto udělat nemůžeme, jediné, co můžeme udělat, je 
zachránit a pomoci raněné Přírodě.

Peníze, které investujeme do boje s Covidem, ty miliardy, troufnu 
si tvrdit biliony korun, kdybychom dali přírodě, byl by konec Covidu 
a zároveň bychom pomohli Přírodě. Vzdělávejme lidi třetího světa, 
dopřejme jim vyššího blahobytu. Je totiž dokázána přímá spojitost 
s délkou dožití a přirozeného přírůstku, snižme produkci masa, 
zastavme plýtvání s vodou a přespříliš velký konzumní styl života.

Příroda to asi přežije, člověk nemusí, není to fér boj, ale boj není 
vždy fér. Tak ať se Nám to líbí, či ne, zastavme s rozhazováním 
peněz na málo podstatné věci. Nemoci jsou přirozené a smrt též. 
Když pár milionů lidí zemře, nestane se tolik, jako když vyhyne 
celý druh. Obzvlášť pokud to budou lidi, po kterých zbude jen stopa 
ekologická...

Žofie Strunecká: Nejprve je důležité říct, že epidemie Covid-19 
a degradace prostředí jsou velmi odlišná témata, a je proto nutné 
stanovit si, ve kterých kategoriích je budeme porovnávat. Zaprvé, 
Covid je relativně krátkodobá záležitost, na rozdíl od degradace 
prostředí, která je dlouhodobější problém. Za druhé nás, jakožto lidi, 
bude zajímat spíše, jak nás ty jevy ovlivní v měřítku několika let, 
protože obecně nepatříme mezi přeborníky ve zvažování následků.

Covid je pro nás hodně viditelná věc, je velmi medializovaný 
(oproti degradaci Prostředí) a on nebo alespoň následky jeho 
epidemie ve společnosti nás zasáhnou všechny, ať chceme nebo 

ne. Degradace prostředí je dlouhodobější problém, a co je důležité, 
způsobujeme ji my, což nás k ní činí částečně slepými, jelikož si 
prostě nechceme přiznat, že bychom něco takového dělali, nebo že by 
to vůbec byl problém, protože bychom to pak museli náročně měnit. 

Mezi Covidem a degradací prostředí je pak pro nás rozhodující 
jeden fakt, toť ten, že Covid nás ovlivňuje napřímo, zasahuje nás 
jakožto jednotlivce a jeho následky cítíme přímo na sobě. Degradace 
prostředí se naproti tomu zdá jen jako problém našeho okolí, např. 
našich hospodářských území, a proto pro běžného občana jakoby 
nepředstavoval bezprostřední hrozbu. 

Musíme ale mít na paměti fakt, že všechno související s degradací 
prostředí, ať už je to snížená biodiverzita, ztráta hodnoty prvotních 
surovin nebo i viditelné změny prostředí, k nám přes jeden, dva 
či deset mezičlánků vždy dojdou a negativně nás zasáhnou. Tento 
řetězec započínáme vždy my, ale my se „přece“ změnit nesmíme. Co 
se ale změnit může, jsou už tak přetížené články řetězu. Pokud nám 
tedy degraduje půda a stává se nehodnotnou, nezměníme přístup, 
nepřestaneme ji vysilovat a vycucávat z ní živiny, jen ji nadopujeme, 
aby to vydržela ještě o trochu déle.

Tyto dvě situace tedy něco společného mají. Obě zasahují člověka 
a člověk se s oběma snaží něco udělat, ale ne vždy to jde. Covid nám 
vadí, protože na nás v podstatně něco útočí, a my se nedokážeme 
bránit. Umírají lidé, kteří by vůbec zemřít nemuseli, i když, trochu 
uťápnout tak přemnožený druh, jako jsou lidi, asi nikoho nezabije. 
Je proto logické, že by nám měl vadit více. Na druhou stranu, co činí 
naše problémy o tolik důležitější než problémy všech živočichů, které 
jsme svým bezohledným zacházením s přírodou skoro zahubili? My 
sami! Kolabující prostřední pro nás v budoucnu bude velký problém, 
už teď začíná být, ale my si to ještě pár let nebudeme chtít přiznat.

Na závěr bych tedy chtěla shrnout, že Covid ovlivňuje jen nás 
a celkově budou jeho oběti nesrovnatelně menší než ty, které jsme 
způsobili ve svém prostředí. Degradace prostředí je problém celého 
ekosystému. Ten se s tím musí denně vypořádávat až moc dlouho. 
Snad to vydrží a my se začnete starat o podstatu problému.

Pavlína Jiroušková (jejich učitelka na biologii a chemii): Jsem 
moc ráda, že naše škola podporuje možnost zvát si do hodin experty 
z praxe. Tak tomu bylo i v případě přednášky Václava Stránského 
s tématem VODA. Právě toto téma teď studenti mají aktuálně zařazeno 
v učebním plánu a mně přišlo smysluplné pozvat do naší hodiny 
chemie odborníka, který dokáže zajímavě a podnětně hovořit o ztrátě 
vody v krajině, o jejím návratu do ekosystémů a o tom, jak naučit lidi 
s vodou zase vhodně hospodařit. A že ta snaha není marná!

Reflexí k přednášce Václava Stránského se pak staly studentské 
eseje na téma: Co je pro společnost nebezpečnější? COVID, nebo 
degradace prostředí? Pro mě jako chemikářku bylo rozhodně zajímavé 
čtení prací všech zúčastněných, mohla jsem sledovat myšlenkové 
pochody 14letých studentů, jejich způsoby zobecňování, vymýšlení 
vhodných příměrů, kreativitu v psaní textu a též práci s informacemi 
z médií nebo právě přednášky p. Stránského. A jsem ráda, že některé 
zajímavé eseje si můžete nyní přečíst i vy. Myslím, že uvedené texty 
dokazují, že studenti se o ožehavé současné problémy zajímají, nejsou 
jim lhostejné, uvažují nad nimi a ač to mnohdy na první pohled 
nevypadá, jasně si uvědomují tíživou situaci s ničením životního 
prostředí. Chci věřit, že i těmito malými kroky ve vzdělávání a ve 
výchově můžeme přispět k tomu, že naše nastupující mladá generace 
je a bude zodpovědnější, přemýšlivější a citlivější k ochraně životního 
prostředí. 
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