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let na trhu

Když už jsme u těch výročí

Minule jsem psal o tom, jak před přibližně třiceti lety vznikaly 
vodařské firmy, které dnes posouvají vodařinu kupředu. Připomenu 
další výročí. V květnu před padesáti lety začala Vodárna Želivka 
dodávat vodu do Prahy. Bydleli jsme na severním okraji Prahy. 
Když jsem byl opravdu malý, tak jsme brali vodu ze studny do 
kýblů. Jednou za týden se v kotli ohřála voda a s mírnou nadsázkou 
jsme se v ní postupně vykoupali: já s bráchou, pak máma a nakonec 
táta. Studniční voda se používala i k vaření. Vypadala průzračně, 
ale docela by mě zajímalo, co jsme to tenkrát vlastně pili? Kolem 
byly fabriky pracující s těžkými kovy, rozpouštědly, PCB atd. apod. 
Pokrokem bylo, když jsme doma nainstalovali kohoutek a tekla 
z něj voda užitková. Nemuseli jsme tahat vodu na koupání, na 
praní ze studny. Úlevou nepředstavitelnou bylo, když jsme mohli 
vodu z kohoutku i pít. To bylo, jestli si dobře pamatuji, právě 
když spustili Želivku. Nyní byla na vodárně velká sláva, zdravice 
pronesli manažeři a politici. Moc by mě zajímaly vzpomínky těch, 
kteří během toho půlstoletí tam dělali každodenní práci, uváděli 
a udržovali ten kolos v provozu. Projektanti, technologové, laboranti, 
obsluha. Ti tam ale nehovořili. Škoda! Myslím, že mnozí ještě žijí, 
pokud by se někdo chtěl podělit se vzpomínkami, které se neobjevují 
v oficiálních publikacích a projevech, budu za ně rád. 

O prázdninách to bude dvacet let od ničivých povodní. I toto 
výročí se bude oficiálně připomínat. Já v té době byl tady na Volyňce 
a sledoval, jak živel podemílá břehy; olše padaly jako domino 
a voda vytrvale stoupala. V jednu chvíli začala zaplavovat sousedův 
včelín. Úly byly na betonových podstavcích. Pamatuji se, jak soused 
prosebně polohlasně říkal: „Ať mi to nevezme včelky!“ Dravý živel 
však proseb nevyslyšel, úly nadzdvihl a unášel pryč. Soused začal 
prosit, ať mu zůstanou aspoň základové podstavce. I ty voda vzala 
a na místě včelínu po opadnutí vody zůstal kráter několik metrů 
hluboký. Pana Malého, tak se ten včelař jmenoval, událost zlomila 
a už včelstvo neobnovil… Co se Vám vybavuje z povodní, které nás 
na přelomu tisíciletí postihly? Zalovte ve své paměti a napište.

Z globálního hlediska považuji za nejdůležitější třetí výročí, byť 
jsem jeho připomenutí nikde nezaregistroval. V (snad) červnu 1972 
uveřejnil Římský klub svoji publikaci Meze růstu. Snad poprvé tu 
zaznělo, že nic nemůže růst do nekonečna. Ta kniha vzbuzovala 
tolika kontroverzí, tuzemští i zahraniční modloslužebníci 
volného trhu o ni mluvili s despektem, že je to kniha kacířská, 
nebezpečná pro společnost a je proti pokroku. Slyšel jsem o ní tolik 
konspiračních teorií, že jsou za ní ti či oni, kteří ze zákulisí tahají 
nitkami. Se smutným zadostiučiněním musím konstatovat, že její 
vize se naplňují mírou větší než dostatečnou. Bohužel schopnost 
vidět za roh, předvídat nepříjemné bývá nazývána pesimismem, 
zpátečnictvím, škarohlídstvím. 

Nedávno jsem se jednoho sociologa, který sleduje názory lidí na 
životní prostředí, ptal, kolikže procent manažerů podle něj vnitřně 
souzní s těmi proklamacemi, co všechno dělají pro životní prostředí, 
a kolik z nich to říká jen proto, aby si žehlilo svoje svědomí, že 
to vyžaduje stát, že je to nyní módní, že jim to radí marketingoví 
mágové? Podstrčil jsem mu odpověď: „Obávám se, že to stěží bude 
10 procent!?“ Odpověděl mi: „Asi nebudete daleko od pravdy!“ 
Parafrázuji bonmot: „Bez vody to nepůjde!“ na „Beze změny chování, 
myšlení to nepůjde! Krásný čas dovolených. 

Ing. Václav Stránský
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Havárie na komunálních 
čistírnách odpadních vod 
Petr Trávníček, Petr Junga, Luboš Kotek, Tomáš Vítěz

Abstrakt
Příspěvek je shrnutím výsledků studie s názvem „Analysis of acci-
dents at municipal wastewater treatment plants in Europe“, které 
byly autory publikovány v lednu roku 2022 v časopise Journal of 
Loss Prevention in Industry. Tato studie se zabývá dosud ne příliš 
popsanou problematikou dotýkající se procesní bezpečnosti komu-
nálních čistíren odpadních vod. Cílem studie bylo vytvoření báze 
informací o příčinách a následcích havárií, které je v důsledku 
možné využít v rámci posuzování rizik provozu čistíren odpadních 
vod, případně mohou upozornit na havarijní scénáře provozova-
tele stávajících čistíren odpadních vod a umožnit jim tak provést 
preventivní opatření. Součástí příspěvku je popis následků havá-
rií, kauzálních faktorů vedoucích k havárií a také popis možných 
opatření vedoucích ke snížení rizika různých havarijních scénářů. 
Informace vycházejí z databáze 232 případů havárií, které nastaly 
při provozu komunálních čistíren odpadních vod a která byla 
v rámci studie sestavena.

Klíčová slova
čistírna odpadních vod – incidenty – prevence – životní prostředí – 
databáze

1. Úvod
Čištění komunálních odpadních vod je důležitým aspektem ochrany 
životního prostředí. Přijetím směrnice 91/271/EEC se členské státy 
Evropské unie zavázaly k ochraně životního prostředí před nepřízni-
vými účinky vypouštění odpadních vod do blízkých recipientů. Tato 
směrnice byla naplňována především díky intenzifikaci stávajících 
komunálních čistíren odpadních vod (KČOV) a také výstavbě čistí-
ren odpadních vod nových. Naplňování této směrnice si vyžádalo 
značné finanční prostředky. Vysoké náklady do vodohospodářské 
infrastruktury jsou obhajovány tím, že vypouštění odpadních vod je 
jednou z hlavních příčin znečištění životního prostředí. Vypouštění 
nečištěných odpadních vod může ohrozit kvalitu pitné vody, vody 
ke koupání nebo může být příčinou urychlení snižování biologické 
rozmanitosti [1]. 

Vzhledem k měnícímu se klimatu a ubývání zdrojů kvalitní pitné 
vody lze předpokládat v některých zemích Evropské unie stále čas-
tější úvahy nad využitím povrchových i vyčištěných odpadních vod 
pro úpravu na pitnou vodu. Bude se jednat o vody v oblastech, které 
nebyly doposud takto využívány. Pitná voda je strategickou surovi-
nou, takže to může být argument pro vynakládání dalších finančních 
prostředků na čištění odpadních vod. Aby náklady spojené s inten-
zifikací KČOV, výstavbou nových KČOV a provozem těchto zařízení 
mohly být považovány za účelné, je nutné dbát na řádný a spolehlivý 
provoz KČOV a tím zamezit úniku škodlivých látek do vodního pro-
středí. Vzhledem k nerovnoměrnosti přítoku odpadní vody u KČOV 
se i v běžném provozu může jednat o poměrně nelehký úkol. 

Významným problémem jsou mimořádné situace způsobené ha-
váriemi. Havárie mohou vést ke snížení účinnosti čištění odpadní 
vody, případně až k nefunkčnosti celého zařízení a úniku nečištěných 
odpadních vod přímo do životního prostředí. 

Jedním z účinných přístupů, jak haváriím předcházet, je poučení 
z havárií minulých. Aby došlo k poučení, je nejdříve nutné historické 
havárie analyzovat, zaměřit se na průběh a příčiny havárií a studovat 
možná preventivní opatření. 

Analýza havárií komunálních čistíren odpadních vod je součástí 
studie s názvem „Analysis of accidents at municipal wastewater tre-
atment plants in Europe“, na které se autoři tohoto příspěvku podíleli. 
Cílem tohoto příspěvku je shrnout výsledky studie a seznámit s nimi 
čtenáře v českém prostředí. Kompletní výsledky studie jsou dostupné 
v samotném příspěvku [2].

2. Metoda studie
Studie byla zaměřena na havárie, které souvisely s procesy a jejichž 
následkem bylo poškození zdraví či úmrtí zaměstnance, poškození 

životního prostředí nebo majetku. Problematika pracovních úrazů 
nebyla do studie zahrnuta. Z oblasti pracovních úrazů byly do da-
tabáze zahrnuty jen takové situace, kdy ke zranění či úmrtí došlo 
v souvislosti s procesy na KČOV. Jedná se například o zranění vlivem 
nekontrolovatelného úniku chemické látky, požáru, výbuchu atd. 
Pracovní úrazy způsobené používáním nářadí, vlivem zakopnutí 
apod. byly vyloučeny. 

Informace o haváriích na KČOV byly čerpány z veřejně dostupných 
zdrojů zahrnujících databázi průmyslových havárií (ARIA) [3], data-
bázi České inspekce životního prostředí (ČIŽP) [4], případně odborné 
publikace nebo články. Výsledkem bylo vytvoření databáze havárií, 
která čítá 232 položek. K těmto haváriím došlo mezi lety 1989–2019. 
Informace v databázi poté byly analyzovány. 

K jednotlivým haváriím byly přiřazeny následující informace (pak-
liže byly v popisu havárie obsaženy): datum; rok; země; místo, kde 
k havárii došlo; následky havárie; popis příčin; počet mrtvých nebo 
zraněných; množství uniklé látky (např. nečištěné odpadní vody, 
chemikálie apod.), finanční škoda, míra poškození environmentu 
a opatření provozovatele proti opakování havárie. 

Největší množství havárií bylo získáno z databáze ARIA, která je 
provozována francouzskými úřady. Z toho vyplývá, že nejvyšší četnost 
havárií byla zaznamenána ve Francii. Jednalo se celkem o 217 havárií. 
Druhý největší počet havárií (celkem 8) pocházelo z České republiky. 
Další havárie pocházely z Itálie, Polska, Lucemburska, Švýcarska, 
Kypru a Ukrajiny.

3. Výsledky studie

Objekty KČOV, kde došlo k havárii

Na obr. 1 jsou uvedeny kategorie objektů KČOV a jejich zastoupení 
při haváriích, které nastaly v těchto objektech. Nejvyšší podíl počtu 
havárií zaujímá kategorie „Zasažení celé ČOV“. To zahrnuje takové 
havárie, kdy vlivem výpadku elektrického proudu (např. způsobeného 
rozsáhlým výpadkem na daném území, požárem na KČOV, výbuchem 
atd.), extrémních projevů počasí (povodně, silné deště) nebo i díky 
vnějším příčinám (výskyt neobvyklé chemické látky v technologii) 
došlo k narušení funkce celé KČOV. 

Výrazný podíl také zaujímá kategorie „Zásobník“. Jedná se o zásob-
níky různých objemů pro skladování provozních chemických látek, 
případně sušeného kalu. Tato kategorie představuje havárie, které jsou 
spojeny s jeho přeplněním, ztrátou celistvosti a následným únikem 
látky do ŽP, ale i požárem. Na obr. 1 se také uvádí kategorie „Ostatní 
objekty“ bez bližší specifikace. Tato kategorie zahrnuje objekty jako 
např. laboratoř, kotelna, kompresorová stanice atd.

Typ havárie
Dominantním typem havárie jsou havárie s následky pro životní 
prostředí. Jak je zřejmé z koláčového grafu na obr. 2, tento typ havárií 
zaujímá celkem 58% podíl. Jednalo se o znečištění vodního systému 
nebo kontaminaci půdního systému. Znečištění vzduchu například 
vlivem uvolňování spalin při požáru nebylo obecně ve studii uvažová-
no. Druhým nejčastějším typem havárie je „Únik“. Jedná se o havárie, 
kdy došlo k úniku látky a zároveň nebyl poškozen vodní nebo půdní 
ekosystém. Nejčastěji se jednalo o únik bioplynu do ovzduší, dále se 
jednalo o únik skladované chemické látky nebo únik čistírenského 
kalu. Jedná se tedy o události, které mají potenciál způsobit poškození 
zdraví, životního prostředí nebo majetku, zároveň však vlivem souhry 

Obr. 1. Podíl počtu havárií v jednotlivých objektech KČOV
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okolností k tomu nedošlo. Nicméně do této kategorie byl zařazen jeden 
případ, kdy vlivem úniku plynu došlo k otravě pracovníka. Ze zázna-
mu není zcela zřejmé, co bylo příčinou otravy. Lze však usuzovat, že 
došlo k otravě H2S nebo udušením CO2.

Výbuchy na KČOV nejčastěji souvisely s produkcí, dopravou a skla-
dováním bioplynu. Požáry souvisely s poruchou elektrických strojů 
a zařízení (přehřátí, zkrat), dále souvisely s údržbářskými pracemi 
(např. jednou z příčin požáru byla jiskra při broušení), dále požáry 
dopravníkových pasů (např. dopravník kalu), nebo nevhodně nasta-
vené postupy (např. v případě linky na sušení kalů). 

V případě kategorie „Nežádoucí chemické reakce“ jsou nejčetnější 
případy, kdy došlo k reakci NaClOs koagulantem FeCl3 nebo AlCl3za 
vývinu Cl2. Tyto nežádoucí reakce byly způsobeny většinou selháním 
lidského činitele. Jednalo se o omyl obsluhy skladovacího zařízení 
nebo řidiče nákladního vozu, kdy byla látka čerpána do zásobníku, 
kde byla skladovaná odlišná chemická látka. 

Obdobnou příčinu měly i havárie, kde došlo k nežádoucí chemické 
exotermní reakci mezi dusičnanem Ca(NO3)2 a H2O2 nebo chemické 
reakci mezi 30% roztokem NaOH a 30% roztokem HCl. Při těchto 
reakcích nepředstavovaly nebezpečí vznikající produkty chemické 
reakce, ale množství tepla uvolňovaného při reakcích.

Následky havárií 
Ve studii byly uvažovány celkem tři základní druhy následků havárií. 
Jedná se o ztráty na životech nebo poškození zdraví, dále poškození 
životního prostředí a finanční škody. 

Z celkového počtu 232 záznamů byly nalezeny celkem 3 případy, 
kdy došlo k úmrtí zaměstnance. Přičemž v těchto 3 případech zemřelo 
celkem 5 zaměstnanců. Dva případy havárií, kde došlo k úmrtí zaměst-
nance, jsou spojeny s výbuchem, jeden případ (kde došlo ke dvěma 
úmrtím) je spojen s otravou zaměstnanců. K výbuchu došlo při opra-
vářských pracích na střeše objektu. Úmrtí osob mimo zaměstnance 
KČOV (např. zasahující členové hasičského záchranného sboru, nebo 
náhodní kolemjdoucí) nebyla do studie zahrnuta. 

K poškození životního prostředí (znečištění vody nebo půdy) došlo 
ve 134 případech z 232. Většinou šlo o únik nečištěné odpadní vody 
přímo do povrchových vod. Ve dvou případech bylo zaznamenáno po-
škození půdního prostředí. Jednalo se o únik chemikálií (FeCl3 a AlCl3), 
které jsou používány k chemickému odstraňování fosforu z odpadních 
vod. Důvodem kontaminace bylo prasklé potrubí či stáčecí hadice. 
Míra poškození vodního systému byla vyjadřována nejčastěji v délce 
poškozeného toku nebo v celkové hmotnosti uhynulých ryb. Takto 
definovaná míra poškození životního prostředí byla zaznamenána 
v celkovém počtu 46 případů ze 134 případů. Z tab. 1 a 2 je zřejmé, 
že nejčastěji uváděnou hodnotou délky poškozeného pobřeží je délka 
v intervalu 1001–2000 m, případně 101–500 kg uhynulých ryb. 

Záznamy o haváriích ve většině případů neobsahovaly informace 
o způsobených finančních škodách. Bylo nalezeno pouze 8 záznamů, 
kde se vyskytovala výše finanční škody. Jednalo se o částky v intervalu 
5 000–400 000 EUR, bez započtení inflace. Nejvyšší částka je spojena 
s opravou plynojemu, kdy došlo vlivem náhlé změny tlaku k defor-
maci plynojemu. Dále byly uváděny částky za výměnu poškozených 
částí potrubí, či škody, které vyčíslil rybářský svaz za uhynulé ryby. 

Například u havárie z roku 1995 byla taková škoda vyčíslena na 
20 a 25 tis. francouzských franků. Při této havárii bylo zasaženo 5 km 
vodního toku. Dalším příkladem finanční škody může být udělení 
pokuty provozovateli KČOV. V případě jedné havárie, která nastala 
v České republice, dosáhla pokuta částky přibližně 250 tis. Kč. 

Kauzální faktory
Kauzální faktory, které přispěly ke vzniku havarijní situace, byly 
zařazeny celkem do 11 kategorií. Během kategorizace nutně dochází 
k určitým zjednodušením, která jsou způsobena několika činiteli. 
Jedním z činitelů je redukce kategorií kauzálních faktorů na přijatelný 
počet. Dalším činitelem je, že reálně existuje více kauzálních faktorů, 
které přispívají ke vzniku havárie. Tak například selhání zařízení může 
být spojeno se selháním lidského činitele při pravidelných kontrolách 
zařízení. Toto selhání může mít původ v nedbalosti osoby, která kont-
roly provádí, nebo také tím, že provozovatel nenastavil vhodný systém 
kontroly a údržby zařízení (úplná absence, dlouhé intervaly kontrol 
atd.). Samotné selhání zařízení tedy nelze považovat za kořenovou 
příčinu a je třeba hledat i jiné faktory, jako jsou například faktory 
organizační, které mohly v důsledku k selhání zařízení nebo k lidské 
chybě vést. Popisované kauzální faktory byly odhadnuty především 
na základě informací uvedených v popisu havárie, které nelze však 
pokládat za vyčerpávající. Vzhledem k uvedeným skutečnostem je 
tedy nutné podíly jednotlivých kauzálních faktorů na vzniku havárie 
uvedených na obr. 3 brát jako orientační. 

Z obr. 3 je zřejmé, že téměř polovina všech záznamů přísluší do 
kategorie „Selhání zařízení nebo stavební konstrukce“. Tato kategorie 
obsahuje širokou škálu subkategorií. Do této kategorie byly zařazeny 
havárie způsobené technickou závadou čerpadla, ventilátoru, ale 
i prasknutím stáčecí hadice, ztrátou celistvosti zásobníku atd. Jak bylo 
uvedeno výše, při stanovování kauzálního faktoru mohou nastat vli-
vem nedostatku informací určité potíže. Například kolaps zásobníku 

Obr. 2. Typ havárie

Tab. 1. Poškození životního prostředí vyjádřené v délce poškozeného 
vodního toku

Délka toku [m] Počet případů
0–500 4

501–1000 5

1001–2000 12

2001–3000 5

> 3001 7

Hmotnost uhynulých ryb [kg] Počet případů
0–100 3

101–500 7

501–1000 2

> 1001 3

Tab. 2. Poškození životního prostředí vyjádřené v celkové hmotnosti 
uhynulých ryb 

Obr. 3. Podíl jednotlivých kauzálních faktorů
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byl zařazen do kategorie „Porucha zařízení nebo konstrukce“. Nicméně 
ze záznamu nebylo příliš zřejmé, co mohlo vést ke kolapsu stavební 
konstrukce. Mohly to být například strukturální změny materiálu 
zásobníku způsobené stárnutím, případně zanedbání údržby apod. 

V tab. 3 je uveden souhrn jednotlivých kauzálních faktorů, popis 
vybraných havárií spojených s daným kauzálním faktorem a možná 

opatření proti opakování událostí. Popisovaná opatření vycházejí 
z informací uvedených v databázi, tj. jsou to opatření, která přijali 
provozovatelé ČOV, kde došlo k incidentu. Je nutné čtenáře upozor-
nit, že při aplikaci těchto opatření v konkrétním provozu je nutné 
pečlivě zvážit, zda aplikované opatření nepovede ke vzniku jiného 
nebezpečí. 

Kauzální faktor Obecný popis havárií související s příslušným kauzálním 
faktorem

Možná opatření

Stárnutí Jedná se jednak o havárie způsobené stárnutím komponent, 
ale i o zastarávání technologie či obsluhy zařízení (tj. nedokáží 
se adaptovat na nové podmínky). V chemickém průmyslu je 
například stárnutí uváděno jako jeden z hlavních problémů 
procesní bezpečnosti. V databázi bylo zaznamenáno celkem 
6 havárií, které lze spojit se stárnutím. Tři havárie spojené 
s únavou materiálu či korozí. Tři havárie spojené se zastaráváním 
technologie, které vedlo ke snížení nebo ztrátě účinnosti čištění 
odpadních vod.  

Plán obnovy zařízení, zavedení systému prediktivní údržby, 
zavedení systému sběru informací a efektivní komunikace 
o provozních událostech, zajistit sdílení informací o správné 
praxi mezi zkušenými pracovníky a „nováčky“, atd. 

Chyba při návrhu Do této kategorie zařazeno celkem 11 položek. Jednalo se 
například:
1) Únik bioplynu skrze bezpečnostní hořák, který nebyl zapálen 
vlivem přítomnosti kondenzátu.
2) Únik bioplynu zapříčiněn korozí přírub potrubí.
3) Uvolnění objímky potrubí na výtlaku kompresoru, kde byl 
stlačován bioplyn. Unikající bioplyn byl iniciován a došlo 
k výbuchu, při kterém byla zničena celá kompresorová stanice 
a vážně poškozena kotelna.

1) Hromadění kondenzátu se dá předcházet již ve fázi projektu. 
Musí se dbát na správný výběr místa pro umístění lapače 
kondenzátu, dále na zajištění vhodných podpěr a vhodném 
sklonu potrubí na bioplyn. 
2) Zvážit náhradu kovového potrubí potrubím z HDPE, zvážit 
možnosti zajištění rychlejší cirkulace bioplynu (například 
zmenšením průměru potrubí).
3) Provozovatel vydal doporučení, aby nebyly používány objímky 
(tj. svaření potrubí nebo použití přírub). Zároveň došlo k instalaci 
zařízení pro nouzové zastavení kompresoru v případě tlakové 
ztráty.  

Chyba lidského 
činitele

Celkem bylo do této kategorie zařazeno 22 případů, které 
zahrnovaly: 
1) Chyby při manipulaci s chemickými látkami, kdy chemická 
látka byla čerpána do zásobníků, které obsahovaly jinou 
chemickou látku.
2) Nedostatečně označené uzavírací armatury. Zaměstnanec 
armaturu uzavřel v domnění, že ji otevírá, případně naopak. 

1) školení zaměstnanců (řidičů, obsluhy stáčení), systém povolení 
ke stáčení, kdy řidič si musí vyžádat písemné svolení ke stáčení 
produktů od odpovědné osoby, čitelné a jasné značení zásobníků 
chemických látek, proces přijímání zaměstnanců, management 
změn a zlepšení systému komunikace.
2) Instalace uzavíracích armatur v souladu s dobrou praxí, kdy je 
zřetelně označeno, zda armatura je otevřena či uzavřena.

Přírodní události 
extrémní povahy

Bylo nalezeno celkem 30 záznamů. Jednalo se o události spojené 
s výbojem atmosférické elektřiny, vysokými nebo nízkými 
atmosférickými teplotami, povodněmi, přívalovými dešti, 
dlouhotrvajícím suchem. Přívalové deště zaujímaly přibližně 
polovinu případů. 

Vytvoření plánu pro řešení mimořádných situací, praktický 
nácvik mimořádných situací. Pro případ přívalových dešťů lze 
infrastrukturu připravit vybudováním dodatečných retenčních 
nádrží o dostatečném objemu nebo budování oddílných 
kanalizací.

Úmyslný čin Celkem 6 záznamů:
1) Úmyslné vypnutí hlavního jističe pro ČOV. 
2) Vylití chemické látky do přítoku na ČOV a následný kolaps 
biologické části. 
3) Zloději překonali oplocení a z laboratoře odcizili 
spektrofotometr. Automobil byl následně zapálen. 
Z bezpečnostních důvodů byla ČOV odstavena od elektrické 
energie. Nečištěná voda poté unikala do recipientu.

Z výše uvedených příkladů je zřejmé, že je nutné nepodceňovat 
fyzickou ostrahu objektu. Objekt by měl být standardně zajištěn 
celistvým oplocením, je vhodné jej ve večerních hodinách 
nasvítit či umístit další bezpečnostní zařízení (zvukový a vizuální 
alarm, CCTV, etc.), pokud je to možné zavést pravidelné fyzické 
kontroly objektu.

Nesprávný postup Celkem 2 případy. V jednom případě byla havárie způsobena 
nevhodnou manipulací s vysušeným kalem po zjištění, že 
dochází k jeho samozahřívání. Důsledkem této nevhodné 
manipulace byl výbuch ve šnekovém dopravníku. V dalším 
případě nevhodná manipulace vedla k požáru sušárny kalu.

Důsledný návrh postupů a jejich školení. Zajistit důslednou 
kontrolu těchto postupů vedoucími pracovníky. 

Selhání zařízení 
nebo stavební 
konstrukce

Celkem 104 havárií:
1) Netěsnosti potrubí, či jejich ruptura, prasknutí stáčecí hadice.
2) Ztráta celistvosti betonových nádrží, skladovacích zásobníků, 
vznik trhlin v přepravních kontejnerech či fermentorech. 
3) Technická závada čerpadel, ventilátorů, kalolisů, senzorů 
výšky hladin a dalších měřicích zařízení rozvoden elektrické 
energie, nebo selhání ovládacích prvků armatur i jiných zařízení

1) V uzavřených prostorech instalace detektorů plynu; instalace 
senzorů pro měření změny tlaku v potrubí.
2) Může souviset s problematikou stárnutí (viz výše); důsledná 
kontrola přepravních obalů při jejich přejímce; důsledné 
(nejen formální) zkoušky těsnosti nádrží; kontrola šíření trhlin 
u betonových konstrukcí (tvorba mapy trhlin) atd. 
3) Zvážit instalaci záložního měření, zvětšení počtu měřicích 
bodů stejné veličiny (např. teploty), případně zajištění měření 
dalších veličin, úprava řídícího softwaru, provedení analýzy 
rizik.

Vnější příčiny Mezi vnější příčiny havárie byly zařazeny ty příčiny, které bylo 
možno těžko předvídat a nesouviseli se samotným provozem 
KČOV. Jednalo se například o:
1) infiltraci;
2) neočekávané kontaminace odpadních vod (havárie 
průmyslového provozu, vliv ilegálních přítoků do hlavní 
kanalizační stoky);
3) rozsáhlý výpadek elektrického proudu.

1) Kvantifikace, detekce a lokalizace infiltrace, různé metody [5]. 
Např. metody založené na denním monitorování průtoku nebo 
metody založené na bilanci stabilních izotopů anebo množství 
znečišťujících látek [6–10]. Nebo testování kouřem a barvivy, 
metoda distribuovaného snímání teploty (DTS) a metoda 
uzavřeného televizního okruhu (CCTV)  [10].
2) V případě hlášeného úniku odvod odpadních vod do retenční 
nádrže
3) Instalaci záložního (například mobilního) zdroje elektrické 
energie, nebo speciální školení pracovníků pro jejich vyšší 
akceschopnost v případě výpadku proudu.

Údržba Celkem dvě havárie: 
1) V jednom případě došlo při broušení kovového materiálu 
k odletu horkých částic, které byly příčinou požáru. 
2) Další havárie byla spojena s nedostatečnou údržbou retenční 
nádrže.

1) Systém povolování „horkých“ prací nezavádět pouze formálně. 
Důsledně kontrolovat průběh těchto prací a také průběžně 
kontrolovat místo po skončení těchto prací. 
2) Nedostatečná údržba retenční nádrže může souviset také se 
stárnutím (viz výše).  

Jiné Celkem 5 havárií. Těchto pět havárií bylo spojeno s ucpáním 
lapáku tuků, kanalizace na přívodu do KČOV, nebo ucpání 
armatury. Informace z těchto havárií byly velmi strohé. Z tohoto 
důvodu nebylo možné identifikovat, jakým materiálem byly tyto 
prvky ucpány. Lze však odhadovat, že se jednalo zřejmě o tuk.

Osvěta obyvatel a provozovatelů restauračních zařízení týkající 
se ukládání tuků mimo kanalizaci. Zavedení odděleného sběru 
použitých potravinářských olejů od občanů a od provozovatelů 
restaurací, závodních jídelen, apod. 

Tab. 3. Přehled kauzálních faktorů s popisem havárií a možnými opatřeními proti opakování havárií
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Výpis opatření v tab. 3 také není určitě vyčerpávající a není to jistě 
ani účelem. Mnohá opatření vyplývají z povinností, které jsou uvá-
děny v právních nebo technických opatřeních, nebo která vznikla na 
základě posuzování rizik a jsou zavedena dobrovolně provozovatelem 
zařízení. Každé zařízení KČOV je svým způsobem jedinečné a uva-
žování určitých havarijních scénářů může být na některých KČOV 
bezpředmětné, na jiných vysoce žádoucí. To je třeba mít na paměti.

4. Závěr
Podle předpokladu, největší podíl zaujímaly havárie s následkem pro 
životní prostředí. Z výsledků také plyne, že poměrně velká část havá-
rií je spojena s ochromením funkce celé KČOV a následnou ztrátou 
čistící schopnosti KČOV. Selhání čistící funkce KČOV má za následek 
především zvýšení koncentrace nutrientů a jiných látek v recipientu, 
což často vede k úhynu vodních živočichů a rostlin. Doba zotavení 
biotopu závisí na mnoha faktorech, jako například kvalitě biotopu, 
míře znečištění atd. Vzhledem k úvahám o využití vyčištěných ko-
munálních vod v zemědělství je tato problematika více než aktuální. 

Z výsledků studie také vyplývá, že poměrně četným kauzálním 
faktorem byly „Extrémní události přírodní povahy“. To do budoucna 
bude skutečná výzva. Vzhledem k současným poznatkům lze odha-
dovat, že počet havárií na KČOV spojených s extrémními projevy 
počasí poroste. Preventivní opatření před těmito událostmi jsou však 
extrémně finančně náročná. Například v databázi je téměř polovina 
havárií v kategorii „Extrémní události přírodní povahy“ spojena 
s přívalovými dešti. Účinným preventivním opatřením je budování 
oddílných kanalizací v obcích, budování velkých retenčních nádrží, 
případně vhodné zásahy do krajiny s cílem omezit odtok dešťové vody 
do kanalizačních vpustí. Vše bude narážet na problémy spojené jak 
s výší investic, tak i na problémy urbanistické.
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Accidents at municipal wastewater treatment plants (Trav-
nicek, P.; Junga, P.; Kotek, L.; Vitez, T.)

Abstract
This communication is a summary of the results of a study entitled 
“Analysis of accidents at municipal wastewater treatment plants in 
Europe” published by the authors in the Journal of Loss Prevention 
in Industry in January 2022. This study addresses a previously 
understudied topic of process safety at municipal wastewater 
treatment plants. The goal of the study was to create a database of 
information on the causes and consequences of accidents that can 
be used as part of the risk assessment of WWTP operations or to 
alert operators of existing WWTPs to accident scenarios and enable 
them to take preventive measures. For this purpose, a database was 
created describing 232 accident cases. The information from these 
accidents was evaluated using basic statistical methods. The possible 
consequences of accidents on human life, environment and property 
were described. An important part of the work is the description of 
the causes of the accidents, also pointing out the ways to avoid them.

Keywords
wastewater treatment plant – incidents – prevention – environment 
– database

Hydrologické skupiny 
půd – metodiky a datové 
podklady (1. část)
Luděk Strouhal, Petr Kavka

Abstrakt
Článek představuje historický vývoj metod a datových podkladů 
pro stanovení hydrologických skupin půd (HSP) v zahraničí i na 
našem území. HSP jsou využívány mj. pro určení charakteristik 
odtoku, zejména pomocí metody SCS-CN. Tato metoda je určena 
pro výpočty odtoku a návrh vodohospodářských opatření v ploše 
povodí nebo na drobných tocích v malých povodích. Příspěvek 
shrnuje datové podklady a způsoby odvození tří stávajících map 
HSP a jedné syntetické mapy CN, které jsou k dispozici v měřítku 
celé České republiky. 

Na tento příspěvek navazuje článek s názvem Hydrologické sku-
piny půd – rozevřené nůžky hydrologických výpočtů, který kvanti-
fikuje rozdíly mezi uvedenými mapovými zdroji a na případových 

studiích sedmi malých povodí ukazuje vliv zjištěné variability ve 
vstupních HSP na výsledné hodnoty objemu odtoku.

Klíčová slova
hydrologické skupiny půd – HSP – metoda SCS-CN – objem přímého 
odtoku – hydrologické modelování

1. Úvod
Schopnost popsat vznik a průběh odtoku v malých povodích nebo na 
jednotlivých pozemcích je důležitý při řešení širokého spektra vodo-
hospodářských problémů a při komplexním krajinném managementu. 
Ať už se jedná o opatření proti erozi či extrémním hydrologickým 
jevům nebo podporu retence a zadržení vody v místě vzniku odtoku, 
pro návrh a posouzení funkce každého z nich je klíčové kvantifikovat 
odtokový proces. V projekční praxi pak je nutné vyhovět příslušným 
návrhovým veličinám z hlediska bezpečnosti jako např. objem odtoku 
nebo kulminační průtok. Ty je nejlépe získat statistickým vyhodnoce-
ním dlouhé řady pozorování.

Na malých povodích nebo přímo na pozemcích je však přímých 
pozorování velmi málo, v současné době jsou proto hlavním nástro-
jem pro odvození návrhových charakteristik odtoku z malých povodí 
matematické modely. Z analýzy koncentrace odtoku [9] přitom vy-
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plývá, že povodí do 5 km2 zabírají téměř 80 % rozlohy ČR, jedná se 
tak o významnou část území, v níž jsou návrhy vodohospodářských 
opatření odkázány na hydrologické modely.

Pro jejich využití jsou nezbytné poměrně detailní podklady o přírod-
ních podmínkách ovlivňujících odtokové poměry. Zejména se jedná 
o morfologii, půdní pokryv, půdní vlastnosti a srážkové charakteris-
tiky, případně informace o počáteční vlhkosti půdy. Z hlediska půd-
ního pokryvu a morfologie existuje řada dobře dostupných podkladů 
v podrobném rozlišení. Zdrojem nejistot tak donedávna byla hlavně 
půdní data a některé charakteristiky návrhových srážek. Poslední sys-
témovou nejistotou v modelování jsou pak použité modelové nástroje 
a v nich obsažený popis procesů.

Co se týká modelových nástrojů, širokou paletu možných modelů 
a výpočetních přístupů lze z praktického hlediska rozdělit na fyzikálně 
založené a konceptuální. Fyzikální modely jako například SMODERP, 
WEPP, které jsou součástí některých metodik [7], jsou v českém pro-
středí využívány výrazně méně často. Nabízí sice komplexní řešení 
(doby kulminace, maximální průtoky, průběh odtokové vlny atp.), ale 
jejich využití je limitováno zažitou praxí a také dostupností datových 
podkladů. Rozšířenější je proto využití jednodušších konceptuálních 
modelů, jako je např. metoda stanovení objemu přímého odtoku, u nás 
známá pod pojmem Metoda odtokových křivek či méně přesně CN 
křivek [24]. Pro určení průtoků je třeba tuto metodu zkombinovat s ně-
jakou transformační funkcí jako např. s metodou jednotkového hydro-
gramu. Tuto kombinaci dnes umožňuje řada dostupných softwarových 
nástrojů ze zahraničí (HEC-HMS) i u nás (Atlas HYDROLOGIE). 

Zpřesněné návrhové srážky jsou již několik let dostupné na 
rain.fsv.cvut.cz, kde jsou poskytovány návrhové průběhy intenzit 
pro několik dob opakování včetně pravděpodobnosti výskytu jed-
notlivých průběhů. Půdní podklady tak nyní zůstávají hlavním 
nezmapovaným zdrojem nejistot. Donedávna špatnou dostupnost 
dat dále komplikovalo historické oddělení správy lesních a země-
dělských půd. V poslední dekádě však bylo na poli dostupnosti 
půdních dat hodně odpracováno – jak je patrné např. na geoportálech 
Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy (VÚMOP) nebo České 
geologické služby (ČGS). 

Situace dříve roztříštěných a špatně dostupných půdních podkla-
dů nutící hydrologickou praxi pracovat se vším, co bylo k dispozici, 
dnes dospěla do paradoxního stavu, kdy datové podklady některých 
půdních charakteristik existují ve více variantách. Není přitom zřejmé, 
která z nich lépe reprezentuje skutečný stav, případně k jakým účelům 
se která lépe hodí. Prvotní problém hydrologů-modelářů: „Kde vzít 
potřebná půdní data?“ se změnil na dilema „Po kterých z dostupných 
půdních dat sáhnout?“. Místo zpřesňování výpočtů se dostáváme 
k růstu nejistot. Konkrétně to je případ hydrologických půdních 
skupin (HSP), které jsou jedním ze vstupů do metody SCS-CN. Do 
dnešního dne vznikly pro území ČR tři různé mapy HSP a jedna 
další metodou odvozená mapa CN, neexistuje však žádné vodítko pro 
uživatele ohledně jejich spolehlivosti a vhodné oblasti využití. Cílem 
tohoto příspěvku není rozsoudit, který z těchto datových podkladů je 
nejblíže realitě. Jeho cílem je shrnout vývoj zahraničních i českých 
metodik a datových podkladů pro stanovení HSP na zemědělské 
i lesní půdě a na jednom místě popsat a srovnat existující celorepub-
likové mapy HSP, případně CN. V neposlední řadě tento článek slouží 
jako teoretický podklad pro navazující článek Hydrologické skupiny 
půd – rozevřené nůžky hydrologických výpočtů, který bude publiko-
vaný v následujícím čísle časopisu. V něm čtenář nalezne kromě 
vyhodnocení rozdílů mezi jednotlivými podklady o HSP v měřítku 
ČR i detailní studii dopadů variability ve vstupních HSP na objemy 
odtoku na sedmi malých povodích.

2. Metodiky a datové podklady pro odvození HSP
Hydrologická skupina půdy od svého vzniku úzce souvisí s metodou 
stanovení objemu přímého odtoku SCS-CN. Tato metoda vznikala 
již od padesátých let 20. století v oddělení tehdejší půdní služby 
SCS (později NRCS) amerického ministerstva zemědělství USDA. 
Od svého vzniku zaznamenala velkou proměnu a nyní se jedná o již 
poměrně ustálenou metodu, široce využívanou po celém světě včetně 
ČR. Empirická metoda SCS-CN vyčísluje objem odtoku na základě 
tabelovaných hodnot CN, které závisí zejména na dvou kvalitativních 
charakteristikách povodí: půdním pokryvu a HSP. Ačkoliv i prvně 
zmíněná klasifikace půdního pokryvu poskytuje značný prostor pro 
nejasnosti v interpretaci slovních popisů pokryvu (zejména mimo 
ornou půdu a v lesních porostech) a může být zdrojem značné varia-
bility výsledků při zpracování stejného území dvěma různými řešiteli, 

tento článek se zaměří pouze na druhý ze vstupů metody – datové 
zdroje a metodiky pro stanovení HSP.

2.1  Originální metodika USDA
Původní definice HSP již od začátku pracovala se čtyřmi základními 
skupinami A-B-C-D, jejich definice však byla zpočátku spíše kvalita-
tivní a definována slovně. Např. revidované vydání příručky NEH-4 
z roku 1972 [15] stanovuje jako klíčové charakteristiky „minimální“ 
rychlost infiltrace do holého půdního povrchu po delším období 
zvlhčení a propustnost půdního profilu, ale nelze tu najít žádná kvan-
titativní vodítka (jako např. hodnotu hydraulické vodivosti aj.). Meto-
dika připouští využití i podskupin HSP v odůvodněných případech 
(dostatek podrobných terénních dat), ale opět bez čísel. Explicitně 
příručka vyjmenovává více než 4 000 půdních typů a přiřazuje jim 
HSP. Je zde přiznáno, že ačkoliv původní klasifikace byla odvozena 
na základě experimentálních dat z malých povodí a infiltračních tes-
tovacích ploch, uvedený seznam byl vytvořen na základě odborného 
úsudku hydropedologů.

Pozdější – asi nejčastěji citovaná práce – Technické vydání TR-55 
z roku 1986 [20] sice dále pracuje s kvalitativním popisem jednotli-
vých tříd HSP, ale již uvádí i hraniční hodnoty infiltračních rychlostí. 
Jejich hodnoty jsou relativně nízké a rozsahy úzké, jak je patrné z prv-
ního sloupce limitů v tab. 1. Nově uvádí i tabelární převodník, podle 
nějž lze klasifikovat půdy v urbanizovaných územích s porušeným 
půdním profilem čistě na základě zjištěné zrnitosti půdy. TR-55 rovněž 
uvádí výčet půdních typů a jejich HSP, tentokrát již seznam obsahuje 
téměř 14 000 položek. Nakolik je klasifikace založena na odborném 
odhadu nebo na měřených datech, již metodika neuvádí. Rovněž 
zmizely zmínky o podskupinách HSP.

V dalších letech metodika USDA doznala řady změn a její aktuálně 
platnou podobu uvádí online dostupná příručka [24]. Klasifikace 
USDA stále pracuje s hodnotami intenzity infiltrace, nyní již výslovně 
uvádí pojem saturovaná hydraulická vodivost Ks. Tato veličina však 
již není jedinou určující charakteristikou, klasifikaci podle Ks před-
chází kategorizace půd podle hloubky půdního profilu po nejbližší 
nepropustnou vrstvu ve třech třídách (do 50, 50-100 a nad 100 cm) 
kombinovaná s hloubkou k hladině podzemní vody (HPV) do nebo 
nad 60 cm, případně nad 100 cm. Samotné limity Ks pro jednotlivé 
třídy jsou obecně vyšší a rozsahy širší, příklad pro hluboké půdy nad 
100 cm s hladinou podzemní vody od 60 cm hlouběji ukazuje druhý 
sloupec limitů v tab. 1. Nově tato verze metodiky zavádí tzv. duální 
třídy HSP, kdy pro půdy s HPV blíže než v 60 cm jsou stanoveny 
třídy dvě (např. B/D), přičemž záleží na aktuálním stavu zamokře-
ní. Podskupiny ve smyslu dříve uváděných mezilehlých skupin již 
aktuální verze metodiky neuvažuje. Platné vydání metodiky nyní už 
neobsahuje seznamy půdních jednotek a jejich zařazení do HSP. Místo 
toho odkazuje na složky státního úřadu NRCS a na volně přístupnou 
mapovou aplikaci s publikovanými půdními atributy, mimo jiné 
zařazení do hydrologické skupiny.

2.2 Vývoj určení HSP v českých zemích
V českých zemích je zřejmě kvůli historickému dělení půd na země-
dělský půdní fond (ZPF) a lesní půdu (LP) s odlišnými institucemi 
pro jejich správu přístup k hydrologickému hodnocení již dlouhé 
roky přinejmenším dvoukolejný. Samostatně vznikaly metodiky, 
odděleně probíhaly a dodnes probíhají i terénní šetření a mapování. 
Teprve na přelomu tisíciletí se s rozvojem GIS a možností snadnějšího 
zpracování velkého množství prostorových dat objevily první snahy 
zkombinovat a vytěžit půdní data z obou půdních domén. Proto bude 
i následující text členěn tímto způsobem – zprvu budou odděleně 
uvedeny metodiky pro odvození HSP na ZPF a LP a poté budou před-

HSP Limity dle TR-55 
(1986)

Limity* dle NEH-4 
(2009)

Limity** dle Šercl 
(2005)

A > 7,6 > 144 > 150

B 3,8–7,6 36–144 4,8–150

C 1,3–3,8 3,6–36 1,5–4,8

D < 1,3 < 3,6 < 1,5

Tab. 1. Limitní intenzity infiltrace pro HSP v mm/h dle metodik 
v USA a u nás

* platí pro hloubku půdy> 100 cm a HPV nad 60 cm
** nejednoznačně uvádí, že se jedná o počáteční rychlosti, nikoliv o stav blízký 
nasycení
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Stupeň Typ vodního 
režimu

Hydraulická 
vodivost [ 
mm.min-1]

RVK
[%]

Hydrologické 
skupiny půd

1 G (R) < 0,02 nad 34 D

2 P 0,02–0,06 30–34 C–D

3 V L 0,02–0,06 23–30 C

4 T1 0,06–0,12 14–23 B

5 T2 > 0,12 pod 14 A

Tab. 3. Přiřazení HSP dle typu vodního režimu lesních půd. Převzato 
z [18]. Zdroj v poznámce nedohledán

Pozn.: hydraulická vodivost při nasycení vodou v mm.min-1; RVK – retenční vodní 
kapacita půdy v % objemových (Macků, 1982)

staveny práce kombinující existující data a přístupy do výsledných 
čtyř celistvých produktů, o nichž byla zmínka v úvodu článku.

2.2.1 Zemědělská půda

Rozšíření metody SCS-CN a s ní spojená klasifikace půd dle HSP do 
českých zemí má z historických důvodů určité zpoždění. Metodika 
Ochrana zemědělské půdy před erozí z roku 1983 [17] cituje metodu 
SCS-CN jako nejvhodnější pro výpočet odtoku a transportu splave-
nin z malých povodí do 10 km2 a v souladu se zahraničním origi-
nálem uvádí pouze slovní popis čtyř tříd HSP bez číselných limitů 
Ks. Rozdíly v popisu jsou dány rozdílnými klasifikacemi v popisu 
půdní textury. Žádný datový zdroj nebo vodítko pro určení HSP při 
praktickém využití však tato metodika neuvádí.

Změny v originální metodice se do české praxe promítly např. 
v metodice Ochrana zemědělské půdy před erozí z roku 1992 [4], 
kde je slovní popis HSP doplněn o limitní hodnoty Ks, ty jsou jen 
s mírnou nepřesností převzaty z tehdy platného zahraničního 
originálu z roku 1986 [20]. Nově metodika uvádí „pro přibližnou 
orientaci při zařazování půd do HSP“ převodní klíč na základě 
hlavní půdní jednotky (HPJ). Převodník s celkem 76 kódy HPJ místo 
jednoznačného zařazení uvádí rozpětí HSP (např. B–C) u jednotek, 
které vykazují značnou vnitřní variabilitu půdních charakteristik. 
Při menší četnosti výskytu pak jednu z alternativ uvádí v závorce 
(např. B /C/), případně bez bližšího vysvětlení uvádí dvě kategorie 
HSP (např. B C). Tato nejednoznačná přiřazení byla uvedena celkem 
u 25 ze 76 kódů HPJ.

Limity Ks pro jednotlivé třídy HSP i převodní klíč z HPJ uvedené 
v Janečkově metodice z roku 1992 [4] byly převzaty i později do Do-
poručeného standardu (DOST) – Hydrologické výpočty z roku 2001 
[5], i když do té doby byly již publikovány práce, které pracovaly 
s revidovanými hodnotami. Např. Kuráž a Váška [11] nebo Váška a kol. 
[25] připisují jednotlivým třídám HSP typické hodnoty Ks v řádu de-
sítek i stovek mm/h a uvádí i alternativní převodník HPJ → HSP lišící 
se přibližně ve čtvrtině půdních jednotek a zjednodušující jednotky 
s větší variabilitou na jedinou třídu HSP.

Další vývoj metodiky v zahraničí se u nás dlouho nepodařilo za-
chytit. Limity Ks pro jednotlivé třídy HSP uvedené v první verzi české 
metodiky zůstaly beze změny i v pozdějších vydáních (Janeček 2007 
v [6]; Janeček 2012 v [7]), zatímco v zahraničí došlo ke značné revizi 
a posunu ilustrovanému v druhém sloupci v tab. 1 dle [24]. Určitých 
změn doznal jen orientační převodník podle HPJ v podobě zjedno-
dušení variabilních půdních jednotek a mírného posunu u malého 
počtu kódů HPJ.

Významným počinem na poli HSP je celorepubliková rastrová vrs-
tva pokrývající jak zemědělskou, tak lesní půdu, kterou publikovali 
Vopravil a kol. [26] v roce 2018 jako výsledek kontinuálního výzkumu 
na VÚMOP. Metodika stanovení HSP na lesní půdě bude popsána 
v další části tohoto příspěvku.

Při stanovování HSP na ZPF zde vycházeli autoři již z revidované 
definice podle USDA [24]. V potaz byly brány výskyt vyššího obsahu 
skeletu, kvalita půdní struktury a hloubka půdy včetně hodnoty Ks 
stanovené z Kopeckého válečků odebraných z různé hloubky do 
1 m. Ze sond zjištěné vlastnosti byly vztaženy k prostorovým jed-
notkám HPJ. Počty vzorků a rozptyly (nejistoty) měřených vzorků 
řešitelé neuvádí. V souladu se zahraniční metodikou byly některým 
půdám přiřazeny duální třídy HSP pro variantu půd s omezeným 
retenčním prostorem.

2.2.2 Lesní půda

Na lesní půdě metodiky stanovení HSP vznikají víceméně v reakci 
na potřeby studií velkých územních celků a mají značně roztříštěný 
charakter podle jednotlivých výzkumných týmů. Nejjednodušší pří-
stup, ale relativně stále konzistentní s metodikou SCS, byl aplikován 

v projektu QD 1368 řešeném Kulasovou a spol. [10]. Spoluřešitelé 
z VÚMOP v něm kvůli nedostatku údajů o infiltračních charakteris-
tikách lesních půd provedli jejich zatřídění na základě rámcových zr-
nitostních charakteristik a kvalitativní klasifikace hydrogeologických 
substrátů do pěti tříd podle Tomáška [23]. K nim je přiřazena HSP dle 
tab. 2 [16]. Jako mapový podklad sloužila Mapa hydrologických vlast-
ností půdotvorných substrátů ČR v měřítku 1 : 500 000 (cit. v [23]), 
která nebyla nikdy publikována. Z měřítka mapy i kvalitativního 
pojetí klasifikace je patrné, že se jedná o velmi orientační podklad pro 
stanovení HSP, problematický zejména pro detailnější studie menších 
území. Tomáškova mapa a klasifikace (lesních) půd se propsala i do 
pozdějších prací, zejména již zmíněné HSP dle Vopravila [26], kde 
posloužily k hrubšímu doplnění poměrně detailně řešených HSP na 
zemědělské půdě do spojité celorepublikové mapy.

Odlišný přístup, více se odklánějící od zahraniční metodiky dle 
SCS, byl paralelně vypracován na Ústavu pro hospodářskou úpravu 
lesů (ÚHÚL). V rámci tvorby systému komplexního hodnocení půd-
ních služeb [8] byly hodnoceny zemědělské i lesní půdy z hlediska 
řady ekosystémových funkcí, mimo jiné funkce hydrické. Hodnotící 
jednotkou byl půdní subtyp ošetřený vazbou na soubor lesních typů 
(SLT). Pro kvantifikaci hydrické funkce lesních půd bylo vymezeno 
sedm typů vodního režimu a k nim byly přiřazeny jednotlivé SLT 
z typologické tabulky. Typy vodního režimu byly následně seřaze-
ny dle charakteru hydrické funkce do pěti stupňů s orientačními 
hodnotami nasycené hydraulické vodivosti, retenční vodní kapacity 
a podílu jemnozrnné frakce. Klasifikace zatím ještě neřešila vztah 
k HSP, a navíc publikovaná tabulka obsahovala chybu, která se dále 
propagovala do některých dalších metodik včetně těch nejaktuálněj-
ších z roku 2019 [3].

Hodnocení hydrické funkce lesních půd bylo později využito již 
k určení HSP, a to zpočátku stále ještě na základě hrubší klasifikace les-
ních porostů do SLT. Publikované tabulky, např. tab. 3, a převodníky 
v [18] jsou uvedeny bez chyb, ovšem přiřazení SLT k typům vodního 
režimu se mírně liší od původní metodiky [8] a je nekompletní, s čímž 
se potýkali někteří pozdější autoři.

Přiřazení HSP na základě poměrně velkých celků SLT bylo později 
rozpracováno do detailnějšího převodníku na základě lesních typů 
(LT, podjednotky SLT) při tvorbě syntetické mapy HSP při řešení 
projektu VG20122015092 – Erozní smyv – zvýšené riziko ohrožení 
obyvatel a jakosti vody v souvislosti s očekávanou změnou klimatu. 
Metodika byla částečně popsána v průběžné výzkumné zprávě [12] 
z roku 2012, některé detaily byly získány až osobní komunikací 
autorů článku s autorem práce. Přiřazení HSP každému z 1 119 LT 
bylo provedeno na základě vyhodnocení cca 47 000 typologických 
zápisů a zhruba 6 000 půdních rozborů obsahujících údaje o zrni-
tosti půdních horizontů a terénní měření polní vodní kapacity. Jako 
limity pro klasifikaci HSP byly využity neaktuální hodnoty publi-
kované v Janečkově metodice z roku 2012 [7]. Výsledný převodník 
nebyl zveřejněn a zůstal pouze v archivu řešitelů projektu. Proto 
byla pozdějšími autory dále využívána pouze předchozí jednodušší 
metoda určení HSP na základě SLT včetně publikovaných chyb 
v převodních tabulkách.

Značnou nevýhodou přístupu stanovení HSP na základě lesních 
typů je probíhající změna v lesní typologii. Během cca dvou let by 
nová klasifikace měla být dokončena a zcela nahradit tu předchozí. 
Spolu s ní již pravděpodobně nebudou dále veřejnosti dostupné ani 
vektorové vrstvy lesních typů, které jsou dosud volně k dispozici k na-
hlížení přes veřejné geoportály a ke stažení za manipulační poplatek 
prostřednictvím ÚHÚL.

Třída půdotvorného 
substrátu

Rychlost infiltrace HSP

1 vysoká A

2 vyšší střední B

3 střední B

4 nižší střední C

5 nízká D

Tab. 2. Zatřídění lesních půd do HSP podle kvalitativní třídy půdo-
tvorného substrátu, dle [16]
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2.2.3 Kombinované přístupy a spojité mapové vrstvy HSP

ČHMÚ (2004)
Jak bylo uvedeno výše, metodiky stanovení HSP se v českých zemích 
dlouho zaměřovaly převážně na zemědělskou půdu. Jedním z prvních 
počinů v popisu lesních půd a ostatních ploch byla již zmíněná práce 
Kulasové [10], která si kladla za cíl popsat odtokové poměry metodou 
CN v rozsahu celé ČR. Na projektu se podíleli řešitelé z ČHMÚ a VÚ-
MOP a z řešení jsou patrné jejich rozdílné přístupy. Řešitelé z VÚMOP 
klasifikují půdy do pěti skupin, přičemž jako zvláštní podskupiny vy-
čleňují zemědělské půdy s vyšším obsahem skeletu a k nim přiřazují 
i půdy lesní. Přiřazení HSP těmto pěti, resp. deseti půdním skupinám 
je uvedeno v tab. 4. Provedeno bylo u zemědělských půd v souladu 
s Janečkem (původní zdroj nedohledán) na základě HPJ a na lesní 
půdě podle výše popsané metody dle Tomáška [23]. Limity infiltrač-
ních rychlostí pro zemědělskou a lesní půdu autoři nerozlišují, ovšem 
v hodnotách již nerespektují tehdy platnou metodiku [4] a inspirují 
se vyššími hodnotami uvedenými např. v [11]. Poněkud nejasně však 
uvádí, že se jedná o počáteční rychlosti, nikoliv o stav blízký nasycení, 
což je odchýlení od originální metodiky SCS.

Druhý přístup volí ve stejné práci řešitelé z ČHMÚ, kteří v práci 
argumentují tím, že i relativně propustná půda ovšem s nízkou 
hodnotou retenční vodní kapacity (RVK) je z hlediska potenciálu pro 
tvorbu povodňových odtoků nepříznivá. Využívají pak hodnoty RVK 
stanovené kolegy z VÚMOP pro zcela alternativní klasifikaci HSP 
uvedenou v tab. 4. Z ní je patrné, že přiřazení HSP pouze při znalosti 
HPJ není u některých jednotek jednoznačné, neboť při zohlednění 
infiltrační rychlosti může být daná půdní jednotka zařazena do jiné 
HSP než na základě její RVK. Jak s touto nejednoznačností naložit, 
autoři neuvádí. 

Alternativní přístup pro stanovení HSP ještě dále rozpracoval 
Šercl v roce 2005 [22], který zohledňuje pro klasifikaci HSP celkem 
tři faktory – rychlost infiltrace, RVK a sklonitost terénu. Z předchozí 
práce převzal a upravil klasifikaci na základě prvních dvou faktorů 
do výsledné podoby uvedené v tab. 5. Patrné jsou výrazné rozdíly 
v přiřazení dle rychlosti infiltrace a RVK od jedné až po celé tři třídy 
HSP. Třetí faktor – průměrný sklon území (na základě rastru 1 x 1 km) 
využívá Šercl pro jednoduchou empirickou klasifikaci dle tab. 6.

O kombinaci tří uvedených přístupů do jediné klasifikace půd dle 
HSP se však autor nepokouší, místo toho vytváří tři paralelní mapy 
HSP agregované v rozlišení 1 x 1 km pro každou metodu a ty využívá 
pro následnou kombinaci s mapou půdního pokryvu dle Corine Land 
Cover (dále jen Corine) a odvození opět tří vrstev čísel odtokových 
křivek CN v rozlišení 100 x 100 m. Teprve tyto tři meziprodukty CN 
kombinuje do jediné výsledné mapy tak, že uvažuje maximální hod-
notu CN ze dvou čísel – CN dle první metody (infiltrační rychlosti) 
a průměrné CN ze všech tří metod. Tuto datovou vrstvu využívá 

ČHMÚ s mírnou aktualizací vrstvy půdního pokryvu Corine při 
odvozování návrhových průtoků a v modelu pro stanovení rizika 
přívalových povodní FFI.

Strategie (2015)
Další snahu o celistvý popis hydrologických podmínek v měřítku 
ČR lze nalézt u řešitelů projektu Strategie ochrany před negativními 
dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v Čes-
ké republice – dále jen Strategie. Projekt byl dokončen v roce 2015 
a během jeho řešení podobně jako u o deset let staršího předchůdce 
vznikla celorepubliková rastrová mapa CN, tentokrát již v detailním 
rozlišení 10 x 10 m. Jako nepublikovaný meziprodukt rovněž byly 
odvozeny i vektorové vrstvy HSP, ovšem odděleně pro zemědělskou 
a lesní půdu. Pro stanovení HSP byly použity různé metodiky. Na ZPF 
byl aplikován převodník z HPJ dle tehdy platné Janečkovy protierozní 
metodiky z roku 2012 [7]. Ten byl již v předchozí verzi z roku 2007 
[6] aktualizován a např. oproti převodníku použitému v předchozím 
projektu Kulasové [10] se liší asi ve 20 kódech HPJ. 

Pro lesní půdu byla aplikována na rozdíl od Kulasové výše popsaná 
metodika Janderkové [8] aktualizovaná dle Macků [12, 13] na základě 
prostorové charakteristiky lesního typu.

Problematickým místem jsou ostatní území, která nespadají ani do 
ZPF ani do lesních půd. Jakým způsobem byly určeny HSP na těchto 
plochách, dokumentace projektu neuvádí.

HSP
Skupina 

zeměd. a le-
sních půd

Rámcová zrnitostní 
charakteristika RVK [mm] zařazení HPJ dle RVK

Rychlost 
infiltrace  

[mm.hod-1]
zařazení HPJ dle infiltrace

A
1 p, hp

Nízká  
60

04, 17, 21, 31, 37, 38, 39, 40, 55
Vysoká  
> 150

04, 05, 17, 21, 31, 32, 55
1.1 dtto + skelet, lesní půdy

Nízká  
35

B

2 ph
Nižší střední  

140 05, 13, 18, 22, 23, 27, 29, 30, 
32, 34, 36, 41, 48, 51

Vyšší 
střední 
50–150

13, 16, 22, 27, 29, 30, 34, 36, 
37, 38, 40, 41

2.1 dtto + skelet, lesní půdy
Nižší střední  

80

3 h
Vysoká  

320 01, 02, 03, 08, 09, 10, 11, 12, 
14, 15, 16, 26, 28, 33, 35, 42, 

45, 46, 56

Střední  
4,8–50

01, 02, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 
15, 18, 19, 24, 25, 26, 28, 33, 

35, 42, 43, 56, 603.1 dtto + skelet, lesní půdy
Vysoká  

210

C
4 jh

Vyšší střední  
220 06, 19, 24, 25, 43, 44, 47, 50, 

52, 58, 60, 64, 65, 75, 76, 77, 78

Nižší 
střední 
1,5–4,8

03, 06, 23, 39, 44, 45, 46, 47, 
48, 50, 51, 52, 57, 58, 62, 64, 

65, 75, 77, 784.1 dtto + skelet, lesní půdy
Vyšší střední  

130

D
5 jv, j

Střední  
150 07, 20, 49, 53, 54, 57, 59, 61, 

62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 
72, 73, 74

Nízká  
< 1,5

07, 20, 49, 53, 54, 59, 61, 63, 
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 

74, 765.1 dtto + skelet, lesní půdy
Střední  

90

Tab. 4. Hydrologické půdní skupiny zemědělských a lesních půd ve vztahu k BPEJ dle typické rychlosti infiltrace a retenční vodní kapacity. 
Převzato z [10]

Skupina půd
(dle VÚMOP)

RVK
[mm]

Rychlost infiltrace  
[mm.hod-1]

HSP
dle infiltrace

HSP
dle RVK

1 60 > 150 A D

1.1 35 D

2 140 50–150 B B

2.1 80 C

3 320 4,8–50 B A

3.1 210 A

4 220 1,5–4,8 C A

4.1 130 B

5 150 < 1.5 D B

5.1 90 C

Průměrný sklon [%] 0–2 2–5 5–10 > 10
HSP A B C D

Tab. 5. Hydrologické skupiny půd dle rychlostí infiltrace a RVK 
dle [22]

Tab. 6. HSP dle sklonitosti území dle [22]
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Skupina 
prediktorů

Seznam použitých prediktorů

S ZPF: Půdní typ, Hloubka půdy, Půdní varieta, Štěrkovitost, Mozaika holé půdy
LES: Potenciální retence, Retenční vodní kapacita, Kategorie lesních typů, Edafická 
řada lesních typů, Lesní vegetační stupeň, Půdní typ, Mozaika vegetačního krytu

C Průměrná roční teplota, Průměrný roční úhrn srážek, Průměrná roční suma 
evapotranspirace, Regionalizovaný faktor erozního účinku deště

R Nadmořská výška, Expozice, Sklon, Profilové zakřivení povrchu, Tangen-
ciální zakřivení povrchu, Akumulace odtoku, Směr odtoku, LS faktor, S faktor, 
Vícerozměrný index plochosti údolí, Topografický index terénu, Vlhkostní index 
terénu, Index síly toku

P ZPF: Půdotvorný substrát
LES: Skupina hornin, Geologické oddělení, Geologická éra, Příslušnost ke kvartéru

N Mapy vzájemných vzdáleností sond pro každou zrnitostní frakci, sondy děleny dle 
hodnot do 20 kvantilů.

Tab. 7. Prediktory použité pro digitální mapování zrnitosti půd

VÚMOP (2018)
V roce 2018 publikovali řešitelé z VÚMOP pod vedením Vopravila [26] 
spojitou mapu HSP, která je nabízena mezi standardními produkty 
VÚMOP. Mapa využívá pro lesní a ostatní neklasifikované půdy hrubší 
kvalitativní klasifikaci map půdotvorných substrátů v malém měřítku 
dle výše popsané metody Tomáška [23]. Pro zemědělské půdy je stan-
dardně využita konverze HPJ na HSP, ovšem nikoliv podle jakékoliv 
z publikovaných verzí metodiky, ale podle aktualizovaného, ovšem 
nepublikovaného převodníku.

2.2.4 HSP na základě půdní zrnitosti (2021)

Půdní data jsou primárně získávaná jako bodové informace z jed-
notlivých půdních sond, případně jako orientační hodnoty pomocí 
neinvazivních metod. Zásadním problémem u bodových měření 
je extrapolace hodnot do prostoru. Čistě geometrickou interpolaci 
v případě půdních vlastností nelze ospravedlnit z důvodu značné 
proměnlivosti přírodních podmínek každého stanoviště. Proto jsou 
běžně využívány dva hlavní přístupy: 
• Přiřazení statistické hodnoty půdní vlastnosti na základě náležitosti 

místa k nějaké zmapované prostorové jednotce;
• Přiřazením spojitých hodnot pomocí metod digitálního mapování 

půd (DMP), respektive modelováním na základě znalosti vztahu 
hledané veličiny a známých proměnných.
V případě HSP, která je určována zejména na základě hydraulické 

vodivosti, jsou takových měření po celé republice k dispozici řádově 
pouze stovky až nízké jednotky tisíc. Historicky tak v českých zemích 
bylo prováděno přiřazení HSP na základě první jmenované metody –
podle prostorové jednotky. V případě ZPF na jednotkách HPJ, u lesů 
podle LT. Tyto jednotky byly vždy vytvořeny v rámci víceúčelové kla-
sifikace, nebyly zaměřeny úzce na jednu půdní vlastnost – v případě 
HSP na infiltrační charakteristiky půdy. To pak vedlo k někdy značné 
variabilitě popisované vlastnosti v rámci jedné klasifikační jednotky. 
Problematický je i nevyrovnaný počet měření pro každou jednotku. 
Při malém množství měření může být nutné aktualizovat převodník 
v případě zahrnutí nových dat, což je případ zpřesňování převodníků 
HPJ à HSP. Často u těchto převodníků nejsou uváděny počty sond, 
z kterých jsou data odvozena, a nejde tedy odhadnout možnou chybu.

Druhý přístup, DMP, využívá znalost závislosti mapované veličiny na 
jiných, snáze dostupných charakteristikách. Pro získání dat o nasycené 
hydraulické vodivosti a z toho plynoucí HSP je ve světě využívána nej-
častěji především zrnitost půdy, s níž je hydraulická vodivost nejtěsněji 
svázána. V případě dostupných podkladů ji pak doplňují objemová 
hmotnost, stabilita půdní struktury, mineralogie jílových částic či obsah 
organického materiálu. Za příklad lze jmenovat globální dataset HSP 
pro použití v metodě SCS-CN s označením HYSOGs250m [19].

V rámci projektu TJ02000234 – Fyzikální a hydropedologické vlast-
nosti půd vznikla v roce 2021 spojitá mapa HSP [1] odvozená právě na 
základě půdní zrnitosti. Celorepublikové mapy tří zrnitostních frakcí 
a zrnitostních tříd dle Taxonomického klasifikačního systému půd ČR 
(TKSP, klasifikace shodná s USDA) vznikly spojením map odvozených 
na lesní půdě v rámci řešení stejného projektu a již existujících map 
stejných vlastností zemědělských půd z roku 2020 [27]. Obě sady map 
byly odvozeny identickou metodou digitálního mapování. Následuje 
stručný popis datových podkladů a metody odvození.

Datové podklady zrnitosti půdy
Primárním datovým zdrojem jsou výsledky laboratorních analýz 
půdních vzorků odebraných po celé repub-
lice z kopaných sond. Data pochází ze dvou 
odlišných bodových databází půdních sond 
na zemědělské a lesní půdě. 

Na pracovišti VÚMOP byla v nedávné 
době provedena digitalizace dat Komplex-
ního průzkumu zemědělských půd (KPP). 
V letech 1961–1971 byla v celém tehdejším 
Československu zmapována v měřítku 1 : 10 
000 veškerá zemědělská půda. Vykopáno bylo 
na českém území přibližně 500 tis. půdních 
sond a analyzováno násobně větší množství 
vzorků. Při realizaci KPP byly kopány tři typy 
půdních sond označené jako tzv. základní, 
výběrové a speciální, s různým rozsahem 
prováděných rozborů. Základním zdrojem 
dat pro vytvoření map zrnitostí na zemědělské 
půdě v ČR bylo 36 735 výběrových sond KPP.

Zdrojem dat zrnitosti na lesní půdě je databáze Ústavu pro hospo-
dářskou úpravu lesů (ÚHÚL) obsahující celkem 6 939 historických 
půdních sond pořízených v období 1953–2019, převážně však do 
roku 1990. Z celkového počtu jen 4 794 sond obsahuje kompletní 
rozbory zrnitosti.

V rámci druhé fáze Národní inventarizace lesů (NIL 2) prováděné 
ÚHÚL v letech 2011–2015 byly provedeny další analýzy půdních 
sond na nové síti monitorovaných ploch. Celkem je v databázi NIL 
2 k dispozici 1567 sond. Rozbory zrnitosti však byly prováděny 
odlišnými metodami než u vzorků z KPP i historických sond ÚHÚL 
a jejich výsledky se ukázaly jako nekonzistentní s oběma zmíněnými 
datovými soubory. Výsledky analýz vzorků z NIL 2 proto nemohly být 
použity pro digitální mapování zrnitosti lesních půd.

Odvození mapy zrnitosti digitálním mapováním (DMP)
Předmětem digitálního mapování byly zrnitost půdy, hloubka půdy, 
obsah organického uhlíku a objemová hmotnost redukovaná. Pro po-
třeby tohoto článku budeme dále zmiňovat již pouze mapy zrnitosti.

K predikci zrnitosti půdy bylo využito konceptu tzv. SCORPAN 
faktorů, viz [14]. Tento koncept říká, že půdní vlastnost V je funkcí 
půdního typu (Soil), klimatu (Climate), organismů (Organisms), reliéfu 
(Relief), mateční horniny (Parent material), času (Age) a prostorové 
pozice (spatial positioN):

V = f(S,C,O,R,P,A,N) = f(Q) + e

kde e je chyba predikce,
 Q je pedologicky významný prediktor.

Principem DMP je nalezení funkce vyjadřující vztah mezi m pozo-
rováními půdního atributu S a souborem pedologicky významných 
prediktorů Q. To je v praxi soubor mapových vrstev o rozsahu M 
(bodů či pixelů). Jakmile je sestavena vhodná funkce pro predikci 
v m bodech, může být model rozšířen na M bodů či pixelů, respektive 
může být vytvořena digitální mapa.

Pro mapování zrnitosti na lesní půdě byla vybrána metoda 
Quantile Random Forest (QRF), která je zobecněním metody Ran-
dom Forest (RF). Ta místo jedné izolované hodnoty v každém bodě 
dokáže předpovědět i interval spolehlivosti, který s požadovanou 
mírou pravděpodobnosti pokryje skutečnou hodnotu modelované 
proměnné. 

Pro trénování QRF modelů byla využita široká škála SCORPAN 
prediktorů. Pro jejich podrobný výčet včetně datových zdrojů 
a metod odvození odkazujeme čtenáře na odborné zprávy projektů 
QK1820389, QK1810341 pro ZPF a TJ02000234 pro les. Tab. 7 uvádí 
stručný přehled testovaných prediktorů pro mapování LP.

Původní soubor půdních sond byl rozdělen na trénovací a testovací. 
Testovací soubor byl použit pro hodnocení přesnosti modelu a výsled-
né mapy. Každý model zrnitostní frakce byl trénován celkem pět set 
krát za sebou. Hodnocení přesnosti predikce proběhlo na odděleném 
testovacím souboru pomocí tří různých metrik přesnosti.

Výsledky mapování zrnitosti
Mapy tří zrnitostních frakcí byly predikovány celkem pro tři půdní 
horizonty u LP, pro dva horizonty na ZPF. Přesnost predikovaných map 
zrnitostí pro povrchový horizont je zachycena na obr. 1, kde jsou porov-
nány měřené a predikované hodnoty v testovacím souboru. Obecně je 
predikce zrnitosti spolehlivější na zemědělské než na lesní půdě kvůli 



vh 6/2022 9

násobně menšímu počtu dat na LP. Výrazně 
nejhůře je predikován jíl na lesní půdě. 

Mapy zrnitostí byly odvozeny shodnou 
metodikou, ale odděleně ve dvou projektech. 
Jejich propojení s cílem ošetření překryvů (cca 
2000 km2) nebo naopak nezmapovaných úze-
mí (> 7000 km2) je detailně popsáno v [21, 2]. 
Ze spojených map podílů zrnitostních frakcí 
(písek byl dopočítáván do součtu 100 %) byla 
odvozena zrnitostní třída dle TKSP.

Odvození HSP ze zrnitosti půdy
Analogicky s metodikou odvození globálního 
datasetu HYSOGs250m [19] byla HSP určena 
na základě USDA klasifikace zrnitosti pro kaž-
dou z dostupných hloubek v rámci půdního 
profilu podle tab. 8. Výsledná HSP v každém 
pixelu pak byla stanovena jako nejméně pří-
znivá (nejméně propustná) z nich. V rámci 
digitálního mapování zrnitostí na lesní půdě 
byly v tomto projektu odvozeny třídy zrnitosti 
ve třech hloubkách. Na zemědělské půdě byly 
k dispozici zrnitostní třídy pro dva hloubkové 
horizonty. Odvozená vrstva HSP nepracuje 
s duálními HSP pro lokality s omezeným 
prostorem pro infiltraci pro nedostatek spo-
lehlivých dat o hloubce půdního profilu na 
lesní půdě.

3. Závěr
Vodohospodářská opatření v krajině by nezá-
visle na funkci měla splňovat především kritéria dostatečné účinnosti 
a bezpečností. Tyto vlastnosti vyplývají mj. z požadavků norem na 
dobu opakování příslušné návrhové veličiny, na kterou jsou opat-
ření dimenzována. Kvůli špatné dostupnosti dlouhodobých měření 
v měřítku malého povodí, zůstává jediným účinným nástrojem pro 
odvození takových návrhových veličin hydrologické modelování. To je 
zatíženo řadou nejistot, z nichž jedna z méně prozkoumaných spočívá 
v půdních podkladech. Tento článek popisuje variabilitu datových 
podkladů o hydrologických skupinách půdy na území ČR.

Rešerše českých přístupů k odvození HSP ukázala různé podob-
nosti a odchylky od originální metodiky, přičemž značné rozdíly 
v přístupech byly nalezeny zejména na lesní půdě. Dále se ukázal 
problém různé míry aktualizace a nejasné datové báze pro odvození 
HSP na zemědělské půdě. V ČR jsou v tuto chvíli využívány tři spojité 
mapy HSP odvozené různými metodami a jedna syntetická mapa 
CN kombinující dílčí mapy CN odvozené ze tří různých podkladů 
o HSP. Posledně jmenovaný produkt aktuálně používá ČHMÚ pro 
svou posudkovou činnost a v aplikaci FFI pro vyhodnocování rizika 
přívalových povodní.

Lze očekávat, že metodicky i prostorově rozdílně odvozené půdní 
jednotky HSP budou mít různou měrou dopad na očekávanou hyd-
rologickou odezvu. Cílem tohoto článku bylo pouze shrnout metody 
odvození existujících mapových podkladů pro určení HSP. Kvantifika-
ci rozdílů mezi nimi a dopadu na objem odtoku je věnován příspěvek 
s názvem „Hydrologické skupiny půd – rozevřené nůžky hydrologických 
výpočtů“, který bude publikován v dalším čísle tohoto časopisu.

Poděkování: Tento příspěvek vznikl za podpory projektu MZe 
QK1910029 – Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity 
jako faktory odtokové odezvy na malých povodích.
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Hydrologic soil groups – methods and underlying data 
(Strouhal, L.; Kavka, P.)

Abstract
This paper reviews the history of methods and underlying data for 
determination of hydrologic soil groups (HSG) both abroad and 
in the Czech Republic. HSG is a soil characteristic mostly used by 
the SCS-CN method for runoff volume calculations. This method is 
appropriate for derivation of design characteristics for structures 
planed off-stream or in the small catchment water courses. The 
paper summarizes underlying data and methods used for deriving 
three currently available HSG maps and one synthetic CN map, all 
of them with the state-wide extent. 

This is a background paper for a follow-up article titled Hydro-
logic soil groups – lurking variability factor in runoff calculations, 
which quantifies the differences among those HSG maps and in the 
case study of 7 small catchments shows the variability in resulting 
runoff volumes.

Key words
hydrologic soil groups – HSG – curve number method – runoff vo-
lume – hydrologic modelling

Přes kanál, do Anglie, do Hullu, do laboratoře 
environmentální DNA (4. část)

Petr Blabolil

Svět byl nucen sžít se s přítomností viru 
SARS-CoV-2. Na začátku pandemie na jaře 
2020 jsem doslova utíkal ze stáže v Hullu, 
po dvou letech jsem se sem vrátil na finální 
dokončení prací. Hlavními cíli stáže bylo 
zpracování nových vzorků podle protokolu 
na detekci široké skupiny obratlovců envi-
ronmentální DNA metabarcodingem. Dále 
vyzkoušení nového protokolu s primery 
(řetězec nukleové kyseliny, který slouží 
jako počáteční místo replikace DNA či 
RNA) ohraničující delší úsek DNA, který je 
shodný pro většinu kostnatých ryb, ale část 
mezi těmito primery je mezi druhy extrémně 
variabilní, což teoreticky umožňuje jejich 
lepší detekci.

Práce na univerzitě
Přivítání na univerzitě bylo takřka dojemné, 
značná část skupiny zde po dva roky vydr-
žela a pracovala na stejných či podobných 
tématech: ohrožené druhy ryb (losos obecný, 
úhoř říční) a invazní druhy (slávička mno-
hotvárná), vliv regulace toků na rybí a další 
vodní společenstva, testování nových metod 
eDNA metabarcodingu, jejich vyhodnocení 
bioinformatickými analýzami (např. Tapirs 
Metabarcoding Pipeline) a genomika. 

Univerzita byla po letišti jediné místo, kde 
se striktně dodržovalo používání roušek (nej-
častěji látkových) či respirátorů. Výrazně nižší 
bylo zastoupení zahraničních studentů (pře-
devším z Asie), než jsem si pamatoval. Téměř 
na každém rohu byla instalována dezinfekce, 
několikrát denně chodila služba dezinfiku-
jící kliky dveří. Přibylo prostor s omezeným 
přístupem a univerzita vyžadovala vyplnění 
mnoha formulářů pro umožnění práce v labo-
ratoři. Každý pracovník měl ochranné pomůc-
ky (odděleně pro každou laboratoř) ve vlastní 
skříňce, na věšáku nebo v igelitové tašce. Na 
podlaze a stolech byly pásky ohraničující 
prostor, kde mohl být pouze jeden pracovník. 
Kolegové, kteří nepracovali v laboratoři, větši-
nou zůstávali doma (home-office). Pravidelné 
čtvrteční schůzky skupiny se odehrávaly 
on-line prostřednictvím MS Teams. Dodání 
sterilního materiálu pro molekulární biologii 
mělo značné zpoždění.

Vzhledem k nedokončené práci v roce 
2020 jsem měl již část materiálu k dispozici 
a záhy mohl začít zpracovávat vzorky. Práce 
na první sadě vzorků podle zaběhlých postu-
pů byla relativně rychlá a bez obtíží. Zavede-
ní nových postupů pro druhou sadu vzorků 
obnášelo optimalizaci jednotlivých kroků 

jak v laboratoři, tak počítačovými algoritmy. 
Primery musely být několikrát upraveny, 
aby bylo dosaženo detekce široké druhové 
diverzity, několikrát byly vyzkoušeny různé 
teploty při množení DNA během polyme-
rázové řetězové reakce (PCR). Vzhledem 
k namnožení nežádoucí DNA bakterií, kdy 
délka tohoto řetězce byla blízko DNA speci-
fické pro ryby, musela být zavedena extrakce 
specifické části DNA z gelu (obr. 1). Získané 
koncentrace cílové DNA byly výrazně nižší 
než při použití běžných protokolů, a tak mu-
sely být upraveny protokoly pro normalizaci 
a kvantifikaci genetických knihoven a rovněž 
finální příprava na sekvenaci.

Díky pomoci kolegů se podařilo cíle stáže 
naplnit a v konečné fázi získat obsáhlé tabulky 
s počty sekvencí jednotlivých detekovaných 
druhů, případně vyšších taxonomických 
úrovní (pokud byly sekvence mezi použitými 
primery pro druhy identické). Statistické vy-
hodnocení bude vyžadovat přístupy porovná-
vající společenstva mezi jednotlivými vzorky. 
Z předběžných porovnání je však zjevné, že 
nový protokol přesněji detekuje rybí druhy. 
eDNA metabarcoding je vysoce citlivou me-
todou, reflektující změny ve společenstvech 
v průběhu roku a počty sekvencí lze použít 
jako ukazatel zastoupení konkrétního taxonu 
v nádrži.

Změna rytmu života
Život se změnil nejen na univerzitě, ale 
i mimo ni. Na první pohled proměna neby-
la tak nápadná (roušky nosili v obchodech 
pouze starší lidé, případně i mladší z Asie). 
Autobusy ukazovaly naplněnost a po dosa-
žení kapacity nepřibíraly pasažéry. U hospod 
a restaurací lidé častěji využívali zahrádky než 
místa u stolu uvnitř (často ½ míst prázdných). 
Prý jsou častější abstinenti a ubylo i kuřáků. 
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Obr. 1. Vizualizace produktů polymerázové řetězové reakce (PCR) gelovou elektroforézou. 
Červená šipka zobrazuje cílový produkt namnožené rybí DNA, žlutá šipka označuje nespe-
cifický fragment bakteriální DNA, zelená dimer primerů a modrá volné primery. Všechny 
složky kromě cílového produktu je nezbytné před dalším krokem odstranit.

Obr. 2. Část rekonstruovaného Pearsonova 
parku

Lidé dodržovali fronty s rozestupy. Prakticky 
vše podražilo, během pobytu mi přišla vý-
zva o navýšení nákladů na energie o 40 % 
a doporučení, jak energiemi šetřit. Výrazně 
častěji byly vidět dodávky obchodních řetězců 
doručující on-line nákupy.

Sociální nůžky se rozevírají i zde. Na jednu 
stranu na ulicích přibylo více elektromobilů, 
ale na druhou i starších aut. Často byly vidět 
Škody Fabie a Octavie, které místní označují 
za levná spolehlivá auta. Maloobchodníci 
nechávali zboží v den končící spotřeby či 
poškozené před obchody volně k dispozici. 
Lidé nechávali před domy knížky, dětské 
oblečení a hračky. Velké obchody vyčleňovaly 
regály se zlevněnými produkty, jimž se blížila 
minimální doba spotřeby. Za pěkného počasí 
lidé místo na výlety mířili do parků (kde si 
na ně stálí obyvatelé: kachny, husy, potápky, 
rackové, šedé veverky… zvykli). Vedle parků 
lidé využívali k volnočasovým aktivitám 
i hřbitovy.

Častěji bylo možné vidět změny ve městě, 
kde docházelo k opravám veřejných budov, 
kostelů, silnic. Stavěly se nové nadchody pro 
pěší a pruhy pro cyklisty, renovovaly se parky 
(obr. 2) a expozice v muzeích. Na veřejných 
místech byla v mobilních buňkách odběrná 
místa k testování nemoci COVID-19. Na něko-
lika místech byly instalovány lavičky s popisky 
děkujícími za pomoc při lockdownu (obr. 3).

Blížily se komunální volby (5. května), které 
se podobají našim. Představitelé hlavních 
stran se setkávali s voliči, byli vidět na bill-
boardech, v letácích a v televizi. Styl kampaní 
byl značně agresivní. V Hullu byla vládnoucí 
Labouristická a opoziční Liberálně demokra-
tická strana, v radě města byla ještě zastoupe-

na jedním mandátem Konzervativní strana. 
Opozice poukazovala na jakékoliv nedostatky 
a nechala vytisknout mnoho různých letáků 
pro každou oblast města tak, aby informace 
byly pro místní citlivé. V mé oblasti to byl 
problém s parkováním aut, která občas zabrala 
i část chodníku, opozice nechala lokálně insta-
lovat obrubníky, což zafungovalo. Až úsměvné 
bylo poukázání na prohlubeň u přechodu, 
která se za deště (tedy často) plní vodou a lidé 
musí přechod obcházet; s dovětkem „až zvítě-
zíme, prohlubeň opravíme“. Neustálý problém 
byl odpad na ulicích, především po silnějším 
větru. Na hlavních ulicích jsem každý druhý 
den viděl auto městské služby, vedlejší ulice 
ale byly zanedbávány.

Vládnoucí strana vydávala (na náklady 
města) čtvrtletník „Milujeme Hull“, kde 
vyzdvihovala, co se jim podařilo. Recentně 
to byly investice do veřejných budov (spor-
toviště, kultura) a prostor (parky, muzea), 
podpora bezpečnosti cyklistů navýšením po-
čtu vymezených pruhů, zvýšení ochranných 
hrází proti vysokému přílivu (perioda cca 60 
let), podpora sociálně slabých, po 60 letech 
zboření tří panelových domů, které nahradilo 
150 obytných domů, vypracování plánu na 
uhlíkově neutrální město do roku 2045.

Obr. 3. Nově instalovaná lavička s poděko-
váním lidem pomáhajícím v době pandemie 
koronaviru

Obr. 4. Strop zřícený v důsledku zatékání 
střechou

Během mého pobytu začala válka na Ukra-
jině. Z českých médií bylo často slyšet o sil-
ných výrocích premiéra Spojeného království 
Borise Johnsona. Místní však jako by válku 
nepostřehli. Na počátku konfliktu se zdráhali 
použít slovo válka (war), na mé dotazy častěji 
mluvili o lokálním konfliktu či problému ve 
východní Evropě. Negativní zprávy se prý sna-
ží ignorovat, po proticovidových opatřeních 
již chtějí žít bez omezování. Informacím však 
nešlo uniknout a na mé pozdější dotazy odpo-
vídali, že zprávy z médií mohou být zkreslené. 
Jako první se objevily výzvy k nastolení míru 
na letácích u kostelů. Následovaly letáky na 
různých nástěnkách a v médiích o finanč-
ních i věcných sbírkách. Po týdnech byly na 
veřejných budovách (především obcí v okolí) 
vyvěšeny ukrajinské vlajky. 

Na dotaz, co Angličanům přinesl brexit, 
jsem obdržel pouze jedinou odpověď – pro-
blémy, konkrétně s cestováním, zdražením 
dovážených produktů, cly a nedostatkem lidí 
na málo kvalifikované pozice.

V této části bych zmínil ještě zkušenost 
s opravami. V domě, kde jsem bydlel, začala 
večer ze stropu kapat voda. Ještě v noci byli 
přivoláni hasiči, kteří strop provrtali a vy-
pnuli přívod vody do domu, pro případ, že 
by šlo o prasklé potrubí. Ráno se dostavil 
údržbář, který zjistil, že zatéká střechou, 
a přívod vody pustil. Odpoledne se strop zří-
til, spolubydlící byl naštěstí mimo místnost 
(obr. 4). Další den nastoupili jiní údržbáři, 
kteří strop zacelili a vyměnili spolubydlí-
címu postel. Ve stejné době došlo k havárii 
vody i na univerzitě. Opravena byla téhož 
dne. Bylo mi vysvětleno, že dodávka vody 
a elektřiny jsou základní potřeby obyvatel 
a mají prioritu. Pokud se však porouchá 
něco jiného, na opravu se čeká týdny. Výběr 
ubytování tak není radno podcenit.

Kultura a tradice
Obdobně jako při mých předchozích pobytech 
jsem se snažil proniknout do místní kultury 
a tradic. Pokud jsem měl volný čas, navštěvo-
val jsem okolní obce a kulturní akce.

Ačkoli dům, kde jsem bydlel, nebyl v nej-
lepší kondici, měl jsem štěstí na spolubydlící. 
Jeden z nich, Liam, během pobytu slavil 25. 
narozeniny. Společné prostory byly vyzdobe-
ny balónky, plakáty, světýlky, připravena byla 
zásoba konfet. Na oslavu dorazili jeho přátelé 
ze školy, fotbalového klubu a Liverpoolu, od-
kud pochází. I přes množství lidí v domě byla 
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Obr. 7. Whitby Abbey Obr. 8. Burton Constable Hall

oslava klidná, s diskusemi, hraním společen-
ských her, tancem a míchanými nápoji. Vedle 
nápojů dostal Liam dort ve tvaru housenky 
„Colin the Caterpillar“, což je prý nejznámější 
narozeninový dort v Anglii. Pro hosty, kteří 
zůstali do druhého dne, byla připravena pra-
vá anglická snídaně, následoval rychlý úklid 
a příjezd Liamovy rodiny.

O víkendu před začátkem kalendářního jara 
proběhl festival Probuzení (The Awakening). 
Na 16 stanovištích v historické části města 
byly připraveny světelné efekty imitující po-
lární záři, videomapping na budovy (obr. 5), 
světelné sochy a loutky. Otevřena byla i mu-
zea a galerie se speciálním programem vítání 
jara a námořnictva. Atmosféra byla vždy 
doplněna reprodukovanou či živou hudbou.

Z navštívených míst bych zmínil přímořské 
město Hornsea, které bylo známé ve viktori-
ánské době, kdy sem vedla železnice z Hullu. 
Dodnes patří mezi tradiční místa odpočinku 
s promenádou nad pláží a rybolovem (úlovky 
jsou nejčastěji platýsi, tresky obecné, jed-
noskvrnné a bezvousé velikosti do 20 cm) či 
procházkami po pláži (zcela bez lastur mlžů, 
zato se zkamenělinami) při odlivu. Rozhraní 
moře a souše se vlivem eroze měkkého jílu 
stále posouvá (v současnosti 1–2 m za rok), 
snad právě proto jsou blízko moře jen kara-
vany a stálé budovy před mořem staví hráze 
(obr. 6). Ze zajímavých míst se zde nachází 
středověký kostel sv. Mikuláše, budova histo-
rického vlakového nádraží, přímořský hotel, 
muzeum s místní keramikou, strážní věž 
a končí zde cesta spojující východní a západní 
pobřeží napříč ostrovem. Na město navazuje 
největší přirozené (ledovcové) sladkovodní 
jezero Yorkshiru Hornasea Meere o rozloze 
1,89 km2, maximální hloubce 3,7 m a průměr-
né hloubce 0,5 m. Jezero je ve výšce pouhých 

osmi metrů nad mořem a ve vzdálenosti 1,1 
km od pobřeží. U jezera je populární pozo-
rování ptáků (bird watching), je zde přístav 
plachetnic, rybáři chytají kapry, štiky, okouny 
a cejny. Za první světové války na jezeře byla 
základna hydroplánů.

Druhým navštíveným městem na pobřeží 
bylo Whitby u ústí řeky Esk. Na útesu nad 
městem stojí zřícenina opatství Whitby Abbey 
z prvního století našeho letopočtu (obr. 7). 
Vedle opatství je zachovalý kostel Panny Marie 
z 12. století s původním vybavením. Z města 
k těmto místům vede 199 kamenných schodů 
starých 200 let. Ve městě se učil mořeplavbě 
James Cook, cestovatel po Tichém oceánu 
do Austrálie, na Nový Zéland a k Havajským 
ostrovům (staly se mu osudným) druhé 
poloviny 18. století. Lodě, které využil při 
svých plavbách – Endeavour, Resolution, 
Adventure a Discovery – byly postaveny ve 
Whitby. Ve městě se nachází hrad Sneaton 
Castle, který si nechal postavit James Wilson, 
jenž prodal svou plantáž na cukrovou třtinu 
obdělávanou otroky v Americe, a přestěhoval 
se sem. Známými jsou i otočný most přes řeku 
Esk, přístav s výraznou ochranou zdí, majáky 
a navigačními světly ve vzdálenosti 500 m od 
pobřeží. Je zde stále tradice rybářství (dříve 
i velrybářství, které připomíná již jen oblouk 
z velrybích žeber) a prý nejlepší fish and chips 
v Anglii v restauraci Trenchers, což dokládá 
vždy přítomnost fronty přede dveřmi. V pří-
stavu se loví krabi do síťky s návnadou, která 
leží na dně. Dříve bylo město známé i těžbou 
(kamenec, kameny na šperky), v 18. století 
výrobou lodí z dubového dřeva, obchodem 
v přístavu i lázněmi, dnes je hlavní turismus. 
Prakticky za městem začíná národní park 
Moors, kde se na obrovské ploše vřesovišť 
pasou ovce. Město má silnou literární tradici 

spojenou s opatstvím, neboť Cædmon, první 
známý anglosaský básník, byl mnichem řádu 
a opatství prý inspirovalo Brama Stokera 
k románu Dracula. Město navštívil Charles 
Dickens a mnozí další literáti. 

Z nostalgie po modernějších zámcích jsem 
zavítal k Burton Constable Hall, které mi vzdá-
leně připomnělo jihočeskou Hlubokou (obr. 8). 
Jedná se o venkovské sídlo rodiny Constable, 
kteří jej využívali přes 400 let. Současná podo-
ba je z přelomu 18. a 19. století. Kolem zámku 
je park o rozloze 300 akrů, kde se pasou ovce. 
Krom vlastního zámku stojí v sousedství roz-
lehlá budova se stájemi, pivovarem, místností 
s kostrou 18metrového vorvaně obrovského 
a byty pro hospodáře.

Co říci na závěr?
Během stáže se podařilo dokončit zpracování 
vzorků eDNA metabarcodingem. Zavedení 
nových postupů si vyžádalo výrazně více času 
než zpracování podle postupů ověřených. 
Praktické provedení je velmi přínosné pro 
pochopení jednotlivých kroků a následnou 
interpretaci výsledků. Pečlivé zpracování 
výsledků vyžaduje porovnání zjištěných spo-
lečenstev v jednotlivých vzorcích. Dokončení 
práce, úklid vzorků, materiálu a prozatímní 
rozloučení jsou důležité kroky v mezinárodní 
spolupráci. Vedle práce považuji za přínosné 
porozumět místní kultuře a diskutovat s lidmi 
o aktuálních tématech. Diskuse jsou užitečné 
k rozboru problematik z různých pohledů 
s odlišnými argumenty.

Poděkování: Výzkum environmentální DNA 
metabarcodingu byl podpořen projekty 
MSM200961901 The true picture of eDNA 
a Strategie AV21 Záchrana a obnova krajiny.

Použité fotografie: Petr Blabolil

RNDr. Petr Blabolil, Ph.D. 
Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7

370 05 České Budějovice

Jihočeská univerzita  
v Českých Budějovicích
Přírodovědecká fakulta

Branišovská 1645/31a
370 05 České Budějovice
petr.blabolil@hbu.cas.cz

Obr. 5. Videomaping námořní scény na bu-
dovu radnice

Obr. 6. Silná eroze břehu u města Hornsea
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Evapotranspirace 

František Havíř

V blízkosti Novomlýnských nádrží se mají bu-
dovat mokřady s cílem zadržet vodu v krajině. 
Jaký vliv má mokřad na hospodaření s vodou? 
V Jihomoravském kraji (JMK) záporný. Čím 
více mokřadů, tím méně vody.

Podle měření ČHMÚ a podle údajů Povo-
dí Moravy z povodí Dyje odtéká v suchých 
létech méně než 10 % dešťové vody. Hlavní 
část plochy povodí Dyje v České republice 
je v kraji Jihomoravském (cca 55,2 %) a Kraji 
Vysočina (cca 34,3 %). Z průměrné teploty, 
která je o 1,5 oC vyšší než v Kraji Vysočina, 
a z průměrných srážek, které jsou o 100 mm 
nižší než v Kraji Vysočina, lze odvodit, že z Ji-
homoravského kraje odtéká v suchých létech 
asi 5 % dešťové vody. 

Lyzimetrická měření ÚKZÚZ ukazují, že na 
většině blízkých stanovišť k JMK (Věrovany, 
Jaroměřice, Uherský Ostroh) byl zaznamenán 
průsak do 80 cm v méně než polovině sledova-
ných let (období 1989–2016). V Lednici není 
průsak do hlubších vrstev žádný.

Připustíme-li, že přece jen část vody se 
vsákne a část vody odvezeme z polí a z lesů 
ve formě sklizně, pak v suchých létech až 
90 % vody odchází z území JMK výparem 
z volné plochy a transpirací rostlin, tzv. eva-
potranspirací. 

Přitom v Dyji a ve vodních dílech v povodí 
Dyje byl v některých letech období 2016–2019 
kritický nedostatek vody, kdy množství vody 
v tocích nestačilo pokrýt potřebu vydaných 
povolení k odběru vody. To znamená, že po-
volená množství odběrů byla větší než objem 
vody v tocích. Muselo se tedy jednat o úpra-
vách manipulačních řádů a vodoprávní orgá-
ny vydávaly formou opatření obecné povahy 
(OOP) omezení k odběru vody. V roce 2020 
platilo v celé ČR asi 100 OOP, přičemž některá 
OOP byla vydávána pro velké aglomerace, 
například Zlín, obce s rozšířenou působností 
(ORP) Břeclav, ORP Čáslav, ORP Rosice. 

V roce 2018 bylo velmi ohrožené zásobo-
vání brněnské aglomerace, to je asi 500 tis. 

obyvatel, poklesem vydatnosti pramenů 
v Březové a malou zásobou vody ve vodní 
nádrži Vír. 

Dnešní doba je velmi divná. Na jedné straně 
musíme zajistit pitnou vodu pro obyvatel-
stvo a vodu v tocích pro životní prostředí, 
průmysl, zemědělství a Rakousko, což je 
podmíněno změnou hospodaření s vodou. 
Na druhé straně však pod politickým heslem 
zadržet vodu v krajině vydáváme spoustu 
peněz na programy, mezinárodní projekty, na 
stavební akce, které mají za cíl snížit odtok 
pěti procent vody z území JMK, ale zásadní 
množství vody – 90 %, které odchází z JMK 
výparem, je mimo pozornost. Dokonce staví-
me mokřady a rybníčky, které zvyšují ztrátu 
vody výparem (z vodní plochy je výpar v JMK 
kolem 750 mm, což je daleko více než prů-
měrné srážky, které jsou asi 540 mm ročně). 
Pro budování rybníčků a mokřadů se uvádí 
jako důvod také zlepšování mikroklima. To je 
zavádějící. Pokud totiž budeme snižovat odtok 
vody v tocích a zvyšovat výpar, pak se klima 
nezmění, protože když se přidá k 90 % vypa-
řené vody 5 %, nebude to na teplotě znát, ale 
zásadně se to projeví na vodě v tocích, které 
se nedostává již nyní. 

Snaha lepšího hospodaření s dešťovou 
vodou je dobrá cesta, ale na celkovou bilanci 
nemá vliv. Pouhá 2 % vody spadnou na za-
stavěné a zpevněné plochy, přičemž se dají 
využít pouze částečně. Možná 50 mil. m3 by 
při obrovských investicích nemuselo téct 
do kanalizace. To by bylo vynikající pro vý-
kon ČOV a čistotu vod v tocích, protože by 
nedocházelo k přepadům splaškových vod do 
toků v době přívalových dešťů. Ale bylo by to 
nepatrné pro vodní bilanci JMK při uvážení, 
že z Novomlýnských nádrží se ročně vypaří 
asi 25 mil. m3 vody. Přesto se budou budo-
vat další mokřady, aby se z oblasti vypařilo 
vody víc. 

Co tedy můžeme udělat pro udržení vody 
v krajině? Rozhodující je zaměřit se na práci 

s vodou, která se vypařuje, namísto vody, 
která odtéká. Musíme snížit evapotranspiraci. 
JAK? Zastíněním půdy, zpomalením proudu 
vzduchu – tedy větru, používáním plodin 
a odrůd s nižší spotřebou vody na 1 kg sušiny. 
Rybníčky a mokřady evapotranspiraci zvyšují 
a program dešťovka nic nevyřeší!

Jsem velmi rád, že v JMK je již několik lidí, 
kteří si začínají uvědomovat tato čísla a tyto 
souvislosti, a pracují na přípravě modelů, 
které umožní simulovat a vyhodnotit dopady 
různých zásahů na evapotranspiraci. Model 
Projekt Adapt-Dyje, vznikající za spolupráce 
mezi Povodím Moravy a CzechGlobe, by 
mohl ukázat cestu jak hospodařit s vodou 
v krajině. 

František Havíř
Program Stargate (mezinárodní projekt 
zaměřený na vodu v krajině a precizní 

zemědělství) 
www.stargate-h2020.eu

fr.havir@seznam.cz
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UV dezinfekce odpadní vody  
na NVL ÚČOV Praha

Úvod

V roce 2021 byla na ÚČOV v Praze instalována a zprovozněna 
technologie dezinfikující odpadní vodu pomocí UV záření. Jedná se 
o největší zařízení svého druhu v České republice a patří k největším 
i v rámci střední Evropy. Hydraulická kapacita UV technologie je 
4,5 m3/s a je schopna zpracovat veškerou vyčištěnou odpadní vodu 
z nové vodní linky.

Technologie je výkonově navržena tak, aby vyčištěnou vodu bylo 
možno použít pro závlahy a splňovala požadavky třídy kvality C. Při 
návrhu se vycházelo z nového Nařízení EU 2020/741 o minimálních 
požadavcích na opětovné využívání vody. Po cca půlročním zkušeb-
ním provozu lze konstatovat, že technologie tyto parametry s rezervou 
splňuje a do Vltavy tak odtéká voda, která je ve sledovaném parametru 
E. Coli dokonce „čistší“ než samotná řeka.

Dezinfekce vody UV zářením byla vybrána proto, že nabízí oproti 
jiným alternativním technologiím mnohé výhody. Ty hlavní jsou tyto:
– Nevyžaduje čerpání, stačí gravitační tok.
– Vlastní dezinfekční proces probíhá během několika sekund průto-

kem vody kolem UV zářičů bez nutnosti budování reakčních nádrží.
– Jedná se o fyzikální, plně automatický způsob bez nutnosti použí-

vání a manipulace s chemikáliemi.
Z pohledu technického řešení bylo vybráno žlabové provedení 

s šikmo umístěnými UV zářiči. Jedná se o první instalaci tohoto druhu 
v České republice. 

Základní technické požadavky
Maximální hydraulický průtok: 4,5 m3/s;
Průtok pro návrh UV dezinfekce: 3,125 m3/s
     (maximální bezdeštný průtok);
Umístění:   za terciárním stupněm čištění
     (D2D);
Požadovaná výstupní kvalita vody: E. Coli: ≤ 1 000 KTJ/100 ml;
     odpovídá třídě kvality C dle 
     Nařízení EU 2020/741;
UV transmitance (254 nm):  min. 58 % v 1 cm;
Nerozpuštěné látky:  max. 10 mg/l;
Nerozpuštěné železo:  max. 2 mg/l.

Technický popis UV systému
Veškerá strojní část je umístěna do dvou paralelně protékaných žlabů, 
ve kterých je celkem 176 ks nízkotlakých UV zářičů ECORAY s nomi-
nálním výkonem 600 W. Napájecí a ovládací rozváděče jsou umístěny 
v nedaleké klimatizované místnosti. Každý žlab obsahuje dvě UV 
jednotky umístněné za sebou, přičemž je ponechán volný prostor 
umožňující budoucí osazení třetí UV jednotkou v případě potřeby 
zvýšit dezinfekční výkon. UV zářiče svírají se směrem průtoku vody 
úhel 45° (viz obr. 1). V každé UV jednotce jsou UV zářiče uspořádány 
ve dvou řadách za sebou tzv. šachovnicovým způsobem, který zajišťuje 
maximální dezinfekční účinnost. Šířka žlabu je 2 668 mm, potřebná 
stavební délka pro jednu UV jednotku je 1 300 mm. Výšku hladiny je 
třeba udržovat na hodnotě 1 070 mm. Žlaby s UV jednotkami jsou za-

kryty nerezovými plechy s koberci, aby UV záření nemohlo procházet 
do místnosti (viz obr. 2).

UV systém je vybaven automatickým stíracím systém, který odstra-
ňuje případné usazeniny na křemenných trubicích. Byly dva možné 
způsoby, jak stírání zajistit, a to pomocí stíracích kroužků (Viton + 
PTFE) nebo pomocí nerezových kartáčů. Abychom provozovateli 
poskytli co nejlepší účinnost, přičemž nelze dopředu jednoznačně 
odhadnout, který typ bude vhodnější, byly použity oba typy, každý 
v jednom žlabu. Po vyhodnocení účinnosti bude konstatováno, který 
typ je pro místní podmínky vhodnější, a stírání bude sjednoceno.

UV systém je vybaven motorizovaným výsuvným systémem, který 
umožňuje vysunutí jednotlivých UV modulů ze žlabu pro případ 
údržby či servisu.

Dalšími součástmi UV dezinfekce jsou vstupní hradítka (funkce 
zavřeno/otevřeno) a výstupní regulační hradítka, která slouží k zajiš-
tění požadované výšky vodní hladiny. Ovládání výstupních hradítek 
vychází z měření hladin pomocí ultrazvukových senzorů v každém 
žlabu zvlášť a je řízeno z PLC UV systému.

Aby bylo dosaženo lepší hydrauliky, je v každém žlabu na přítoku 
k UV jednotkám instalován optimalizátor proudění, který slouží 
k úpravě profilu proudění blíže pístovému toku.

Součástí UV systému je rovněž on-line měření hodnoty UV tran-
smitance a vodivostní sondy pro bezpečnostní měření hladiny vody 
ve žlabech.

UV systém neustále měří intenzitu UV záření ve vodě pomocí UV 
senzorů, kalkuluje aktuální průtok vody každým žlabem a s využitím 
hodnoty UV transmitance automaticky reguluje výkon jednotlivých 
UV zářičů tak, aby byla zajištěna dezinfekce vody při minimálních 
provozních nákladech (spotřebě el. energie). V praxi to znamená, že 
může docházet jak k regulaci výkonu každého jednotlivého UV zářiče 
(v rozsahu 50–100 %), tak k vypnutí celé UV jednotky (obr. 3).

Komunikace UV systému s nadřazeným systémem uživatele je 
prostřednictvím protokolu Ethernet.

Obr. 1. Příklad žlabového UV systému s UV zářiči uloženými pod 
úhlem 45°

Obr. 2. Hala UV dezinfekce – zakrytí žlabů

Obr. 3. UV systém WEDECO DURON v provozu
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Provozní zkušenosti
Dodávka a instalace UV technologie probíhala v letních měsících 
roku 2021, zprovoznění a zaškolení obsluhy v září. Dvouletý zkušební 
provoz byl zahájen 5. 10. 2021 a jeho součástí jsou pravidelné kaž-
doměsíční odběry a mikrobiologické analýzy. Na základě informací 
od provozovatele lze konstatovat, že od zahájení zkušebního provozu 
UV technologie splňuje požadovanou dezinfekční účinnost a voda 
splňuje parametry třídy kvality C pro recyklovanou vodu dle Nařízení 
EU 2020/741.

UV dezinfekce funguje plně automaticky. Pravidelná údržba je 
prováděna v souladu s dokumentací pro provoz a údržbu. Pro ob-
sluhu asi nejnáročnější činnost představuje 1x měsíčně vysunutí UV 
jednotek ze žlabu a vizuální kontrola zejména UV senzorů, stíracích 
kroužků (kartáčů) a dalších mechanických částí. Preventivní čištění 
křemenných trubic ostřikem vodou se provádí kvartálně.

Zkušební provoz zatím ukazuje na větší robustnost nerezových 
kartáčů oproti stíracím kroužkům z Vitonu.

Závěr
Na základě dosavadních provozních zkušeností lze konstatovat, že 
instalovaný UV systém splňuje požadovanou dezinfekční účinnost, 
funguje plně automaticky a s rozumnou mírou údržby. Tato úspěšná 
instalace současně potvrzuje, že žlabové UV systémy mohou fungovat 
stejně dobře jako UV systémy tlakové (potrubní). Z tohoto poznatku 
lze vyjít zejména v případech, kdy je třeba dezinfikovat velké průtoky 
a požadavek na maximální možnou tlakovou ztrátu je natolik přísný, 
že vylučuje použití potrubních UV reaktorů.

UV technologie tak potvrdila svou významnou roli při dezinfekci 
a recyklaci vyčištěných odpadních vod.

V případě dotazů kontaktujte:

Ing. Jiří Beneš
DISA s.r.o.

benes@disa.cz
606 736 574

Obr. 1. Průběh srážek v letech 2011–2021 (ČHMÚ). Oranžová čára označuje dlouholetý 
průměr ročních srážek za roky 1981–2021 (684 mm)

Kanalizační řády – je současná praxe skutečnou 
zárukou zlepšování a ochrany kvality povrchových 
vod?

Jan Foller

Přestože byl rok 2020 srážkově nadprůměr-
ný (úhrn srážek podle ČHMÚ byl 766 mm) 
a mnohem lepší než šest roků předchozích 
(pod průměrem 684 mm za posledních 
30 let) – viz obr. 1, nezměnil nic na tom, že 
mohl každý z podniků Povodí ve své evidenci 
stavů vodotečí ukázat situaci, kdy byl vodní 
tok prakticky vyschlý nebo kdy (v rozporu 
s mapami) „pramení“ vodní tok – recipient až 
u odtoku některé z napojených komunálních 
čistíren odpadních vod, dále jen ČOV. Situa-
ce na našich tocích v předcházejících letech 
ukázala, že parametr průtoku Q355, uváděný 
v hydrologických statistikách a podkladech 
o tocích, nemusí již být tím nejnižším stavem 
i v delším časovém úseku roku. 

S ohledem na převládající způsob odvádění 
komunálních odpadních vod v ČR – jednot-
nou kanalizací – se potom nabízí otázka: 
„Chrání platná legislativa pro odvádění a čiš-
tění odpadních vod dostatečně vodní toky 
a život v nich pro případ výše naznačených 
krizových situací?“ Odpověď na tuto otázku 
není jednoduchá.

Jedním z hlavních dokumentů, který by měl 
garantovat účinnou a ochrannou vazbu zdroj 
odpadních vod–kanalizace–recipient, je ka-
nalizační řád. Při jeho zpracování by měly být, 
kromě bezpečné dopravy splašků k likvidaci 
znečištění na ČOV zajištěny také podmínky 
pro spolehlivou funkci vybudované ČOV, 
garantující spolehlivou ochranu recipientu 
z hlediska cílových kvalitativních vlastností 
vod a podmínek pro život v nich.

Vodítkem pro posuzování kvality povr-
chových vod by měly být v současné době 
informace a údaje, vytyčené jako cílové 
pro nejbližší období v příloze č. 2 nařízení 
vlády č. 401/2015 Sb., a pro konkrétní výčet 
rizikových polutantů by měly cílovou kvalitu 

ukazovat tabulky 1a–1c přílohy 3 nařízení 
vlády č. 401/2015 Sb. Nemá smysl komentovat 
skutečnost, že u řady položek v uvedených 
tabulkách je až několik indexů odkazujících 
na jiné legislativní dokumenty, ať již z české 
legislativy nebo legislativy EU. Není tedy 
jednoduché bez dalšího hlubšího studia, pří-
padně placených přístupových práv k odbor-
ným zdrojům a databázím, jednoznačně určit, 
jaký je požadovaný „dobrý stav vod“ v daném 
profilu například pro výusť odlehčení kanali-
zace nebo pro odtok z ČOV, pokud se nejedná 
o zdroj vody pro úpravu na vodu pitnou, vodu 
ke koupání nebo úsek toku označený, jako 
lososová nebo kaprová voda. 

Z tohoto vyplývá už první logický závěr: 
Kanalizační řád by měl obsahovat pro kaž dou 
výpusť z ČOV (ale i pro odlehčovací komory) 
jednoznačnou klasifikaci toku tak, aby bylo 
možné použít příslušné limity z uvedeného 
NV č. 401/2015 Sb. pro vyhodnocení od-
toku z hlediska jeho rizikovosti pro daný 
recipient. Tento předpis by však musel být 
průběžně aktualizován v souladu s rozvojem 
vědeckého poznání, s každou intenzifikací 
systému ČOV–napojená kanalizace (což se 
většinou děje pouze z hlediska navýšení ka-
pacity systému pro další producenty), ale také 
s každou novelou daného nařízení vlády. Na 
základě těchto skutečností by měly být také 
případně revidovány všechny parametry již 
platných smluv a rozhodnutí pro vypouštěné 
průmyslové odpadní vody do veřejné kanali-
zace od jednotlivých stávajících producentů 
v případech, že se jedná o „spolučištění“ 
komunálních odpadních vod a průmyslových 
odpadních vod. Za posledních 30 let proběhlo 
od historického NV č. 171/1992 Sb. asi pět 
novel (přičemž k zásadní změně došlo pro-
střednictvím NV č. 61/2003 Sb. po vstupu ČR 
do EU). Vyhláška č. 428/2001 Sb. v posledním 
znění však neukládá jednoznačně takovou 
podmínku pro začlenění do formulací obsa-
hu „Povolení k vypouštění“ odpadních vod 
do veřejné kanalizace a může tak vzniknout 
zbytečný právní problém.

mailto:benes@disa.cz
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Druhou otázkou je technická úroveň ČOV 
a její objektivní kapacita. Z těchto informací 
může potom vodohospodář provozovatele 
nebo majitele infrastruktury určit množství 
znečištění, které lze do stokové soustavy a na 
ČOV vypustit. Pomůckou při tomto rozho-
dování by měly být příslušné části vyhlášky 
č. 428/2001 Sb. v posledním znění, kterou se 
provádí zákon 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v po-
sledním znění. Jedná se především o pokyny 
z části osmé, oddílu prvního „Požadavky na 
čištění odpadních vod včetně požadavků na 
projektovou dokumentaci, výstavbu a provoz 
čistíren odpadních vod“, formulované zejmé-
na v § 16–18 této vyhlášky. 

Jakou pomůcku můžeme spatřovat v uvede-
ných částech dané vyhlášky? Nejprve k § 16. 
Zjednodušeně řečeno je tato část vyhlášky 
stručným, ne zcela úplným výčtem technic-
kého názvosloví, které se k problematice ČOV 
a stokování vztahuje. Pro hlavní cíl – ochranu 
a zajištění kvality vod – by měla pouze ome-
zený význam, nebýt až na jeden konkrétní 
bod jinak až příliš obecné formulace. Tímto 
případem je text § 16 písm. i, který kvanti-
fikuje pojem „přiměřené čištění odpadních 
vod“. Kvantifikace cíle „… zvolit jakýkoliv 
postup nebo systém zneškodňování odpadních 
vod, který zajistí ochranu životního prostředí“ 
dává kreativním jedincům v případě projek-
tování ČOV možnost obhajovat jak zaostalá 
nebo bizarní technologická řešení, tak řešení 
přehnaně přetechnizovaná a třeba i vybavená 
zbytečnou instrumentací. Klíčovým se tak 
stává subjektivní vnímání pojmu „ochrana 
životního prostředí“ ze strany úředníka nebo 
investora, který o povolení nebo rozsahu 
řešení stavby rozhoduje. Z čistě technického 
problému se tak může stát problém politic-
ký, motivovaný zjednodušenou představou 
o ekonomické výhodnosti daného řešení, po-
suzované z hlediska: „udržitelné míry rozvoje“ 
nebo v opačném případě uplatnění přístupu 
„předběžné opatrnosti při návrhu řešení“. 
Základní požadavek na dostupnou „užitnou 
hodnotu díla“ se potom stává druhořadým.

Technologické a kapacitní požadavky na 
možnosti systému kanalizace–ČOV (vždy je 
nezbytné chápat tuto soustavu jako jediný 
a vzájemně na sobě závislý organický celek) 
blíže popisuje § 17 vyhlášky č. 428/2001 Sb. 
Podmínky a požadavky, ze kterých by se 
mělo vycházet při návrhu kapacity a tech-
nologických vlastností budované ČOV, jsou 
formulovány v odstavci 3, kde je kromě od-
kazu na zákon č. 254/2001 Sb. v posledním 
znění (odstavec 3, písmeno a), uveden podle 
našeho názoru zásadní požadavek na akcepto-
vání „normových hodnot“ s odkazem na ČSN 
756401 „Čistírny odpadních vod pro více než 
500 ekvivalentních obyvatel“. 

Zdánlivá maličkost – neúplnost ve formu-
laci zdrojů „normových hodnot“ – je podle 
našeho názoru nejčastější příčinou návrhů 
a realizací mnohdy až bizarních technologic-
kých řešení čistíren odpadních vod především 
v sídlech s produkcí znečištění menšího než 
500 EO. Jenže takových obcí je v ČR velké 
množství a mnohdy se nacházejí právě v loka-
litách vyžadujících mnohem přísnější ochranu 
vodních zdrojů a recipientu. Je tedy samozřej-
mé, že i pro kanalizaci a ČOV s kapacitou pod 
500 EO musí být vypracován kanalizační řád 
obsahující příslušné výše uvedené podmínky. 

Z téhož potom vyplývá, že v případě napojení 
jiných než splaškových vod na takovou kana-
lizaci musí být z hlediska ochrany recipientu 
možnost také postulovat podobné podmínky 
pro vypouštění odpadních vod do kanaliza-
ce, jako u lokalit větších. V neposlední řadě 
z uvedeného vyplývá, že i pro ČOV s kapaci-
tou menší než 500 EO musí být legislativně 
podpořena možnost požadovat technologické 
řešení, například s efektivním terciárním stup-
něm (třeba odděleného chemického srážení 
fosforu), v oblastech ochrany vodních zdrojů 
před zvýšenou eutrofizací. Na tomto místě 
však musíme také konstatovat, že požadavek 
na akceptování „normových hodnot“ je při 
současném stavu a prokazatelném úbytku 
konkrétních údajů v příslušných normách 
(většinou po každé aktualizaci) často velmi 
těžko splnitelný. 

Posledním z výše uvedených § 16–18 vy-
hlášky č. 428/2001 Sb., který je důležitý pro 
formulaci kanalizačního řádu a má klíčový 
dopad na řešení technologické koncepce a ka-
pacity ČOV, je § 18. Jeho hlavním obsahem 
jsou požadavky a podmínky pro postup při 
kvantifikaci hydraulického a běžného lát-
kového zatížení ČOV jako podkladu pro její 
technické a technologické řešení. Převážná 

většina z 11 odstavců tohoto paragrafu se však 
zabývá v různých bodech zejména jednotnou 
kanalizací a její vazbou na hydraulickou kapa-
citu napojené ČOV (§ 18, odstavce 1–7) nebo 
požadavkem na technické uspořádání objektů 
ČOV a doplňující podmínky provozu ČOV. 
Nikde v této části vyhlášky nenajdeme poža-
davky, podmínky nebo doporučení, vztahující 
se k systémům oddílné splaškové kanalizace 
a především k variantám tlakové nebo vaku-
ové kanalizace, které se realizovaly již v řadě 
lokalit, a co je ještě závažnější, ani podmínky, 
které by akcentovaly kombinace různých vari-
ant kanalizačních systémů oddílné splaškové 
a jednotné kanalizace a jejich vazby na ČOV. 

Zásady obecné ochrany již existující ČOV 
před nepřípustným látkovým zatížením nebo 
přetížením, které by ohrozilo její obecnou 
funkci nebo garanci dodržení předepsaných 
limitů pro odtokové parametry vyčištěné 
odpadní vody, jsou ve zjednodušené formě 
(odstavec 1–5) předmětem přílohy č. 15 
vyhlášky 428/2001 Sb., „Způsob stanovení 
přípustné míry znečištění odpadních vod 
vypouštěných do kanalizace“. Uvedených pět 
odstavců je potom doplněno tabulkou vybra-
ných fyzikálně-chemických a hygienických 
parametrů „Orientační ukazatele pro stanove-
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ní přípustné míry znečištění pro vypouštěné 
průmyslové odpadní vody do kanalizace 
(koncentrační limity)“. Dvě poznámky pod 
uvedenou tabulkou „Dvouhodinový směsný 
vzorek, získaný sléváním osmi dílčích vzor-
ků stejného objemu v intervalu 15 minut“, 
jako kontrola kvality, zajišťující objektivní 
informaci o rizikovosti daných průmyslových 
odpadních vod, a „Salmonella sp. negativní“, 
jako záruka bezinfekčnosti odpadních vod 
z infekčních zdravotnických a obdobných 
zařízení, jsou dalším tématem k hlubšímu 
zamyšlení o jejich smyslu, známe-li text celé 
vyhlášky č. 428/2001 Sb.

Jaký tedy učinit závěr k otázce, položené 
v nadpise tohoto příspěvku? Je nutné konsta-
tovat, že příslušná legislativa, vztahující se 
k formulaci a principu zpracování provozních 
řádů kanalizací, obsahuje nebo zmiňuje, ales-
poň obecně, většinu důležitých podkladů pro 
jejich bezpečný návrh a podmínky provozu. 
Z hlediska vazby napojené kanalizace a ČOV, 
na kterou je tato kanalizace napojena, je však 
situace složitější. Vyhláška neakcentuje zásad-
ní a obecné odlišnosti moderních typů sto-
kových soustav, založených na tlakové nebo 
vakuové kanalizaci, dopady vzniku kombino-
vaných oddílných splaškových a jednotných 

kanalizací, například na výpočet odlehčova-
cích objektů nebo kapacitní řešení hydrau-
lického i látkového zatížení ČOV, narušenou 
splaškovou odpadní vodou a podobně. V řadě 
klíčových rozhodování je touto legislativou 
ponechán příliš velký prostor pro subjektivní 
rozhodování jednotlivců bez záruky objekti-
vity po odborné stránce, vyloženě technické 
nebo technologické. V podmínkách pro tvorbu 
kanalizačních řádů chybí zásadní požadavek 
na stanovisko správce toků, vycházející z cel-
kového vyhodnocení vodohospodářské situace 
v dané oblasti, který je dán v zákoně.

Důsledky výše naznačené neúplné nebo 
obecné formulace v dotčené legislativě jsou:
• častá nedůslednost a po odborné stránce 

nekoncepčnost ve fázi návrhu a posuzování 
budoucího objemu a kvality odpadních vod 
během přípravy dokumentace k výstavbě 
nebo intenzifikaci kanalizace a ČOV;

• podceňování obsahu kanalizačních řádů 
pro lokality s produkcí znečištění pod 
500 EO;

• podceňování významu komplexního pří-
stupu k řešení technologické koncepce 
menších ČOV;

• povrchní přístup k informacím o techno-
logii předčištění průmyslových odpadních 

vod před jejich vypuštěním do veřejné ka-
nalizace a ke způsobu kontroly provozních 
jednotek předčištění těchto vod ze strany 
provozovatele kanalizace;

• přetrvávající výstavba po technologické 
stránce, koncepčně zastaralých nebo do-
konce nevyhovujících typů ČOV s odkazem 
na ekonomicky podmíněnou nezbytnost 
„přijatelného kompromisu“

• a mnoho dalších problémů, které určitě zná 
každý, kdo se touto problematikou zabývá 
do větších podrobností. 
Řešení této situace je však velmi jednodu-

ché – malá úprava v legislativě, zavádějící 
finanční účast každého producenta odpadních 
vod (ať čištěných nebo nečištěných) na zajiš-
tění a udržování požadované kvality povrcho-
vých i podzemních vod, jak je tomu ve většině 
vyspělých zemí. Díky víceméně politickým 
spekulacím ještě stále platí způsob zpoplatně-
ní vypouštěného znečištění do povrchových 
vod, formulovaný a nastavený před více 
než dvaceti lety, který již dávno není reálně 
účinný ani po stránce požadavků na ochranu 
recipientu, ani po stránce případných sankcí.

Ing. Jan Foller
foller@adchem.cz

Nové webové stránky Informačního systému veřejné 
správy ve vodním hospodářství (ISVS – VODA) 

Jakub Konopásek

Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo 
životního prostředí za vydatné podpory jimi 
řízených organizací spustily na konci února 
letošního roku nové společné webové stránky 
tzv. Informačního systému veřejné správy ve 
vodním hospodářství (ISVS – VODA), a to na 
stávající doméně www.voda.gov.cz. 

Cílem tohoto článku je popsat přednosti 
nového webu, jeho základní členění, obsah 
prezentovaných evidencí (datových sad), 

představit nejnavštěvovanější evidence, včetně 
možností jejich sdílení.

Úvod
Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo 
životního prostředí spravují dle § 21 a § 22 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů (vodní zákon), informační systém veřejné 

správy ve vodním hospodářství pro tzv. státem 
garantované evidence. Tyto evidence naplňují 
zejména organizace v působnosti obou resor-
tů. V působnosti Ministerstva zemědělství 
se jedná o státní podniky Povodí, Lesy ČR 
a Státní pozemkový úřad. V působnosti Minis-
terstva životního prostředí se jedná o Výzkum-
ný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, 
v.v.i., a Český hydrometeorologický ústav. 
Rozsah těchto evidencí dále ukládá vyhláška 
č. 252/2013 Sb. 

Již v roce 2005 byla spuštěna realizace 
meziresortního projektu s názvem Informační 
systém VODA, jehož cílem bylo vybudování 
jednotných webových stránek, které informo-
valy odbornou a laickou veřejnost o jednotli-
vých evidencích ve vodním hospodářství, a to 
jednotně a na jednom místě. Původní web byl 
realizován v letech 2005–2010 a následně byl 
pouze udržován do konce 02/2022, kdy byl 
plně nahrazen webem novým. Původní web 
byl vytvořen společností MGE Data, s.r.o., 
a byl provozován na serverech společnosti 
CENIA (obr. 1). 

Obr. 1 (nahoře). Ukázka designu původního webu
Obr. 2 (vpravo). Ukázka designu nového webu

http://www.voda.gov.cz
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Cíle Informačního systému veřejné správy 
ve vodním hospodářství (ISVS – VODA) zů-
stávají neměnné:
• prezentovat komplexní informace z oblasti 

vod nezávisle na dělení kompetencí ve 
vodním hospodářství v ČR;

• zajistit dostupnost věrohodných a relevant-
ních informací z oblasti vodního hospodář-
ství;

• prezentovat informace centrálně;
• srozumitelně prezentovat informace z ob-

lasti vod s uvedením odpovídajícího zdroje;
• prezentovat informace jednotnou formou;
• přispět ke zkvalitnění výkonu státní správy 

ve vodním hospodářství;
• vybudovat jednoduchý a efektivní otevřený 

systém.

Nový web
Nové webové stránky byly vytvořeny na 
platformě firmy ESRI – ArcGIS Experience 
Builder, vlastní mapové služby jsou publi-
kovány prostřednictvím GIS serveru ArcGIS 
Enterprise. Není bez zajímavosti, že tyto nové 
webové stránky byly celé vytvořeny Odborem 
informačních a komunikačních technologií 
Ministerstva zemědělství (věcným garantem 
byl Odbor státní správy ve vodním hospodář-
ství a správy povodí) a nebyly zadávány ex-
terně. Nový web byl v základní verzi spuštěn 
dne 24. 2. 2022 a je provozován na serverech 
Ministerstva zemědělství (obr. 2).

Funkční členění nového webu bylo zacho-
váno a v současné době obsahuje následující 
záložky:
• Home;
• Aktuální informace;
• Datové sady;
• O portálu;
• Další vodohospodářské informační systémy;
• Kontakty.

V novém webu bylo zachováno původní, 
klasické logo (obr. 3), které charakterizuje 
poskytování informací z oblasti vodního hos-
podářství ČR. Symbol otočených kapek vody 
symbolizuje právě obor vodního hospodářství. 
Počet tří kapek znázorňuje tři mezinárodní ob-
lasti povodí zasahující na naše území (povodí 
Labe, povodí Odry a povodí Dunaje). Použité 
barvy symbolizují trikoloru státních barev, 
jelikož garantem prezentovaných vodohos-
podářských informací je stát (prostřednictvím 
ústředních vodoprávních úřadů).

Aktuální informace jsou oproti původnímu 
webu prozatím nejméně upravené, ale před-
pokládáme, že budou v budoucnu nejvíce 
rozvíjeny. Pro Aktuální informace, které jsou 
jednou z více navštěvovaných částí webu, jsou 
primárním zdrojem informací státní podniky 
Povodí a Český hydrometeorologický ústav.

V přípravě spuštění webu byla prioritizo-
vána sekce datových sad, která je zcela nová 
a obsahuje údaje, které jsou veřejně dostupné 
pouze na webu ISVS – VODA. 

Obr. 3. Logo ISVS – VODA

Obr. 4. Ukázka Aktuální informace – „Stavy a průtoky“

Každá datová sada má na novém webu 
vlastní webové stránky. Jedná se především 
o webovou stránku s mapou, kde je datová 
sada představena (co možno nejpřehledněji) 
a v kontextu, který je pro danou sadu žádoucí. 
Například datová sada „Správcovství vodních 
toků“ je doplněna datovými sadami „Ostat-
ních vodních linií“ a sadami správního členě-
ní, jako jsou územní jednotky a parcely. Každá 
datová sada má také informační stránku, kde 
je detailně popsána – od základních informací 
až po seznam atributů a legislativní ukotvení. 
Informace budou v budoucnu rozšiřovány 
a doplňovány, zvláště u datových sad, kde je 
prozatím informací méně. Každá datová sada 
je dostupná pro uživatele v podobě webových 
služeb a dat ke stažení. 

Rozšířeny byly také textové stránky. Byly 
zpřehledněny a doplněny kontaktní informace 
a byly rozšířeny stránky s informacemi, jako 
jsou sekce o portálu, informace o stěžejních 
státních organizacích v oboru vodního hos-
podářství či další vodohospodářské systémy.

Nejnavštěvovanější datové sady
Po třech měsících provozu se jako nejnavště-
vovanější stránky ukázaly dle očekávání Aktu-
ální informace – „Stavy a průtoky“, „Hladiny 
vody v nádržích“ a „Srážky“, které jsou pre-
zentovány nad rámec zákonných povinností. 
V rámci těchto datových sad jsou k vidění 
aktuální srážkové úhrny za posledních 24 
hodin. Pokud je srážková činnost významná, 
s určitým časovým odstupem, je vidět odezva 
v hydrologickém povodí, a to jak v rámci „Hla-
din vody v nádržích“, které zachycují aktuální 
manipulace s vybranými nejvýznamnějšími 
vodními díly, tak zejména aktuální vodní sta-
vy a průtoky v profilech limnigrafických stanic 
v rámci „Stavů a průtoků“ (obr. 4).

Velmi navštěvované však byly i stránky 
datových sad „Osy vodních linií“ a „Správcov-
ství vodních toků“. Webová stránka „Správ-
covství vodních toků“ byla dokonce překvapi-
vě druhá nejnavštěvovanější po stránce „Stavů 
a průtoků“ – téměř na stejno s ostatními 
Aktuálními informacemi. „Osy vodních linií“ 
(obr. 5) patří mezi jednu z nejdůležitějších da-
tových sad v gesci Ministerstva zemědělství. 
V rámci ČR jsou zde prezentovány jak vodní 
toky, tak i tzv. ostatní vodní linie, které svým 

charakterem nesplňují zákonné požadavky 
definice vodního toku dle vodního zákona. 
Vlastní datová sada „Osy vodních linií“ je pak 
doprovázena sadou „Správcovství vodních 
toků“, kde je říční síť rozdělena dle správcov-
ství jednotlivých úseků, nikoliv dle os (obr. 6). 
Na těchto datových sadách se podílí více in-
stitucí (státní podniky Povodí, Lesy ČR, Státní 
pozemkový úřad). Datová sada „Osy vodních 
linií“ se v současné době aktualizuje v týden-
ním kroku, v blízké budoucnosti však dojde 
k její denní aktualizaci. V rámci probíhajícího 
projektu Harmonizace os vodních linií dochá-
zí v současné době ke sjednocení se základním 
mapovým dílem ZABAGED. Na tomto projek-
tu se podílí všechny zainteresované subjekty 
(státní podniky Povodí, Lesy ČR, Státní po-
zemkový úřad, Český hydrometeorologický 
ústav, Výzkumný ústav vodohospodářský T. 
G. Masaryka, v.v.i., a Zeměměřický úřad, který 
mapové dílo ZABAGED garantuje).

Sdílení datových sad
Největším rozdílem oproti původnímu webu 
je funkcionalita sdílení jednotlivých datových 
sad. Většinu datových sad lze stáhnout jako 
soubor ke stažení ve formátu Shapefile či lze 
využít mapových služeb, které umožní sdílení 
datové sady v jakémkoliv informačním systé-
mu. Dostupnost datových služeb závisí aktu-
álně na garantovi dat, nicméně v budoucnu by 
všechny datové sady měly být k dispozici ke 
stažení ve formátu Shapefile vždy za celou ČR. 

Do budoucna by každá datová sada měla 
mít k dispozici webovou službu v otevřeném 
formátu WMS a pokročilejším formátu ArcGIS 
map layer. Zároveň jsou služby pro snadné 
připojení do mapových kompozic posky-
továny jak v původním provedení českého 
systému souřadnic S-JTSK (EPSG 5514), tak 
i v převedené formě do světově používaného 
zobrazení Web Mercator (EPSG 3857), které 
používají například Google maps. Webové 
služby mají oproti staženým datům velkou 
výhodu, že jsou vždy aktuální, tudíž se uživa-
teli zobrazí vždy to, co ISVS – VODA v danou 
chvíli poskytuje. 

Závěr
Web ISVS – VODA se v současné době řadí 
mezi plně profesionální portály s vodohos-



vh 6/2022 19

Obr. 5. Ukázka datové sady – „Osy vodních linií“ Obr. 6. Ukázka datové sady – „Správcovství vodních toků“

podářskou tematikou v ČR, jehož sledovanost 
(počet denních unikátních návštěvníků) se 
pohybuje v řádu několika stovek až tisíců 
návštěvníků denně. V budoucnu bude portál 
nadále aktivně rozvíjen, vylepšován bude jeho 
obsah i funkcionalita. Poděkování patří všem 
pracovníkům Ministerstva zemědělství, Mi-
nisterstva životního prostředí a podřízených 
organizací obou rezortů, kteří se podíleli na 
vývoji a finální verzi nového webu. Věříme, 

že se zmiňované internetové stránky pro Vás 
stanou zajímavým a vyhledávaným zdrojem 
informací, které mohou mít neocenitelný 
význam jak pro odbornou, tak pro laickou ve-
řejnost, zvláště v období rozkolísaného počasí 
v souvislosti se změnou klimatu.

Použité zdroje: Informační systém VODA 
České republiky (Ministerstvo zemědělství, 
2020)

Ing. Daniel Pokorný
(autor pro korespondenci)

Ing. Jakub Konopásek, Ph.D.  
Odbor informačních  

a komunikačních technologií
Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17
110 00 Praha 1

daniel.pokorny@mze.cz 

ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU VODY
• Filtrace, odželezování, odmanganování 

a další procesy úpravy pitné vody

• Technologie změkčování, 
demineralizace, reverzní osmózy a jiné

• Návrhy, instalace, kompletní servisní 
zaruční i mimozáruční služby

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

• Vlastní výroba zařízení výhradně v EU

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

321 727 745 
info.cz@eurowater.com

mailto:jakub.konopasek@mze.cz
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Hydrotechnické stavby: minulost, současnost, 
budoucnost – pokračování

Václav Stránský

doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. 
Ostravská univerzita. Pohled 
fluviálního geomorfologa 
a fyzického geografa

Člověk a říční krajiny

Říční krajiny patří historicky k nejvíce posti-
ženým územím lidskou aktivitou, a to jak pří-
mými zásahy do koryt a niv vodních toků, tak 
i nepřímými dopady v podobě hospodářské 
činnosti. Řeky mají jednu podstatnou charak-
teristiku, a tou je jejich propojení v podélném, 
příčném i vertikálním směru. Výsledkem 
dlouhodobého využívání jsou velmi často 
poškozené funkce říčních systémů, které pa-
radoxně ztratily mnohé ze své spojité povahy. 
Jedněmi z nejvýraznějších zásahů do říčních 
krajin je pak budování hydrotechnických děl 
od klasických vodohospodářských úprav až 
po výstavby velkých technických celků, které 
pozměnily nejen vzhled říčních údolí, ale fak-
ticky zasáhly do jejich přirozených procesů, 
a to jak z hlediska frekvence, tak i magnituda. 
Za fatální zásahy co do plochy lze považovat 
různé meliorační činnosti, především pak 
plošné odvodňování zemědělských, ale i les-
ních pozemků (obr. 1). Asi nejvýznamnějším 
spojujícím znakem všech hydrotechnických 
staveb minulosti byl jejich pozitivní, nebo 
alespoň plánovaný pozitivní efekt vůči lidské 
společnosti. Často byly skloňovány především 
dvě funkce těchto staveb, a to protipovodňová 
a pak zásobovací vodou. Bohužel, maximali-
zace těchto funkcí se nevyhnula zásadnímu 
ovlivnění nebo dokonce i fatální likvidaci 
dalších, velmi často i „neviditelných“ funk-
cí říčních systémů. Mám na mysli funkce 

podpůrné a regulační, o kterých technicistní 
řešení nemají často ani ponětí. Nezanedbatel-
nou funkcí říčních krajin jsou přitom i funkce 
estetické, které byly odpřírodněním značně 
ovlivněny. Jedním z následků vodohospo-
dářských úprav bylo odstavení říčních niv, 
které vykazovaly výraznou primární produkci 
v podobě fotosyntetizujících lužních lesů. 
Zároveň jsme ztratili prostory potenciální 
inundace a infiltrace v otevřených a na kory-
to napojených nivách. Fragmentováním řek 
příčnými objekty od pramene po ústí jsme 
vytvořili úseky „mrtvé vody“, kde jednotliví 
jedinci nebyli sto spolu komunikovat na té 
nejbazálnější úrovni nutné pro zachování udr-
žitelných populací. Postglaciální dynamická 
rovnováha „eroze – transportu a akumulace“ 
byla vznikem příčných bariér natolik neudrži-
telná, že toky se začaly v důsledku fenoménu 
hladové vody zahlubovat (obr. 2) a ohrožovat 
deficitem splavenin nejen vlastní dno nadané 
samočisticími schopnostmi, ale v ohrožení 
jsou paradoxně také stavby, které k těmto 
negativním jevům samy přispěly, ale i další 
infrastrukturní prvky, které mají své základy 
na kontaktu s koryty.

Proč to nějak nejde?
Historicky velké množství hydrotechnických 
staveb mělo a dosud má své opodstatnění. Stej-
ně jako platí, že řada dalších hydrotechnických 
staveb nikdy vzniknout neměla, nebo aspoň ne 
v dané podobě a velikosti, a jejich význam pro 
říční krajinu měl pouze negativní dopady. Pro 
člověka byl jejich význam když ne ekonomicky 
sporný, tak funkčně indiferentní. 

Podobně jako se proměňují klimatické 
a tím pádem i hydrologické podmínky střední 

Evropy v souvislosti s globální klimatickou 
změnou a využitím krajiny, tak se i mění 
podmínky a požadavky na hydrotechnické 
stavby dneška i v nejbližší či vzdálenější bu-
doucnosti. Především bychom se měli řádně 
připravovat na to, že naše klima a tedy i hyd-
rologické poměry budou podléhat větší varia-
bilitě. Cestou je dle mého názoru mezioborová 
spolupráce a především kvalitní vzdělávání 
budoucích správců našich vodních toků, 
povodí, ale i projektantů a plánovačů a také 
těch, kteří o strategiích a zásadních projektech 
rozhodují. 

Za jeden z nejpalčivějších problémů po-
sledních dekád, a bohužel promarněnou pří-
ležitost, považuji uzavřenost hydrotechnické 
vzdělávací praxe vůči moderním poznatkům 
přírodních věd, pokud mohu mluvit aspoň 
za fluviální geomorfologii. Dá se říci, že 
české prostředí na podněty téměř nereaguje. 
Pokud se v sylabech technických škol setkáme 
s doporučovanými učebnicemi fluviální geo-
morfologie, které jsou i padesát let staré (!), 
pak můžeme těžko očekávat, že mladí hydro-
technici budou schopni reagovat na současné 
požadavky z hlediska skloubení vodohospo-
dářské praxe a ochrany životního prostředí. 
Přitom nové poznatky o korytotvorných proce-
sech, roli dřevní hmoty v korytech, projevech 
klimatické změny, možnostech moderního 
managementu nejen koryt, ale celých povodí, 
jsou nepodkročitelným minimem proto, aby 
v budoucnu vznikala hydrotechnická řešení 
účelná, udržitelná a environmentálně šetrná.

Otázky času budoucího…
Z výše uvedeného si dovolím shrnout, jaké by 
tedy hydrotechnické stavby budoucnosti měly 
být. Nejsem technik a rozhodně nevidím celý 
kontext. Proto spíše pohled z mého empiric-
kého zorného úhlu. Určitě by měly být projek-
továny s pokorou vůči ekosystémům a lidem, 
kteří v dotčené lokalitě žijí. Rozhodně si, pro 
mnoho kolegů asi paradoxně, myslím, že by 
do přípravy takových projektů měly být více 
zapojovány společenské vědy. V komunikaci 
a společenské relevanci vidím dlouhodobý 
hendikep přírodovědců i techniků. Projekty 
budoucnosti by měly naplňovat kritérium 
vícefunkčních staveb s minimalizovaným 
dopadem na ekosystémy. V tomto směru bych 

Obr. 1. Vodohospodářské úpravy na drobných vodních tocích urych-
lily odtok vody z krajiny (Rykalí potok, Moravskoslezské Beskydy). 
Foto J. Hradecký

Obr. 2. Degradace koryta štěrkonosného toku vlivem efektu hlado-
vé vody vyvolané příčnými stavbami (Morávka pod rozdělovacím 
objektem ve Vyšních Lhotách). Foto J. Hradecký
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ale za podobné projekty nepovažoval perpe-
tuum mobile typu kanálu Dunaj-Odra-Labe! 
Z pohledu fluviálního geomorfologa a platné 
legislativy by projekty neměly zhoršovat 
hydromorfologický stav vodních toků. Zhor-
šení hydromorfologického stavu by mělo být 
vykoupeno jen těmi nejvyššími pohnutkami 
k realizaci takových staveb, a to je jedině 
zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Ani 
některé revitalizace se bez hydrotechnických 
zásahů neobejdou (obr. 3). Takové stavby 
by však rozhodně měly reflektovat místní 
fyzicko-geografické podmínky. A také s před-
běžnou opatrností brát v úvahu probíhající 

Obr. 3. Náprava nevhodných vodohospo-
dářských úprav bude dlouhodobým a velmi 
nákladným, ale nezbytným úkolem. Příklad 
revitalizace Trkmanky na jižní Moravě. Foto 
J. Hradecký

Obr. 4. Riziková cestní eroze na velmi 
citlivém podloží beskydského flyše. Foto 
J. Hradecký

Obr. 5. (a) Využití lesního prostředí k budování drobných tůní pro zadržení vody v krajině 
(pramenná oblast Kumorovce, Moravskoslezské Beskydy). Foto J. Hradecký (b) Obnova in-
filtračního potenciálu utužených přibližovacích linek a lesních cest (Velký Javorník). Foto 
M. Kubín

Obr. 6. (a) Nevyužitý revitalizační potenciál řeky Ostravice v Ostravě . (b) Srovnání bezpro-
středně navazujícího úseku s přírodě blízkým vývojem štěrkonosného koryta. Foto J. Hradecký

globální klimatickou změnu a její projevy, 
které mohou mít výrazně regionální charakter. 
V tomto směru lze hovořit o jakési robustnosti 
ve vztahu k dynamice klimatu. Rozhodně 
si nemyslím, že budoucností českých, mo-
ravských a slezských řek má být významné 
zastavění našich údolí nádržemi. Bohužel, 
některá plánovaná díla ukazují, že jsme stále 
nedosáhli optimálního stupně vyhodnocení 
potřebnosti některých projektů a je nám pod-

souvána všespásnost řešení jako vystřižených 
z minulého staletí, ať již z hlediska protipo-
vodňové ochrany, tak z hlediska zadržení 
vody v krajině. Kauza údolní nádrže Skalička 
je toho příkladem. Koncentrace vody na jed-
nom místě může být ve výsledku nevhodným 
řešením nejen pro krajinu, ale i pro člověka. 
Výraznější práce na obnovení nejen tak často 
zmiňovaného podélného kontinua našich řek, 
ale i obnova propojení koryta s nivou a přede-
vším infiltrační propojenost povrchových vod 
s těmi podzemními představují jeden z pilířů 
nejen protipovodňové ochrany, ale také po-
tenciálu zvyšování zásob podzemních vod, 
které ve výsledku chrání vodu před výparem 
nejlepším a nejlevnějším způsobem. Ne-
skromně si dovolím konstatovat, že sebelepší 
hydrotechnické zařízení nevyřeší situaci, kdy 
voda z plochy našich povodí nejen rychle 
odtéká, neinfiltruje a navíc je kontaminována 
chemickými látkami tak hojně dnes využíva-
nými v našem zemědělství. Podobně bychom 
se mohli zmínit o problematice utužených 
lesních cest, roli nevhodného lesnického ma-
nagementu a o extrémních projevech strojní 
eroze (obr. 4) v souvislosti nejen s kalamitní 
těžbou ani nemluvě. Takto akcelerovanou ero-
zi pak hodláme řešit opět dalšími investicemi 
do hydrotechnických, tedy hrazenářských 
úprav vysokogradientových koryt? Opravdu 
nás spasí pouze hydrotechnická řešení? Pro 
zadržení vody v krajině se jeví jako zásadní 
práce v ploše a odstraňování výše zmíněných 
bariér, i těch vertikálních (obr. 5). Zvláštní 
pozornost si jistě zaslouží i řeky ve městech, 
v intravilánech, kde představují značný urba-
nisticko-architektonický potenciál, se kterým 
si na rozdíl od jiných zemí stále nevíme moc 
rady a některé projekty vyvolávají spíše roz-
paky, než naději, že si vodního prostředí i ve 
městech opravdu vážíme (obr. 6). 

Pevně věřím, že jsme již v úvahách o kvalitě 
hydrotechnických staveb dál, ale není určitě 
moc co slavit. Cestu nabízí interdisciplinární 
pohled na řešení kritických situací součas-
ných i budoucích. Za přírodovědce, kteří se 
zabývají vodní komponentou krajiny, konsta-
tuji, že chceme poznatky sdílet a poskytovat 
formou oboustranně prospěšné spolupráce 
v projekční i vodohospodářské praxi a zároveň 
chceme naše pohledy neustále konfrontovat 
s funkčností a prospěšností nejen vůči spo-
lečnosti, ale také podpoře ekosystémových 
funkcí, které jsou pro udržitelnou společnost 
zásadním předpokladem. 

Jan Svejkovský, Povodí Ohře, státní 
podnik. Pohled správce vodních 
toků
Pro anketu časopisu Vodní hospodářství bych 
rád přispěl několika střípky – drobnými glo-
sami. Hluboké zamyšlení sem asi ani nepatří. 
Tak tedy:

Nechci být zastáncem tvrdé betonové lobby, 
tím také myslím nejsem, ale hydrotechnické 
stavby, převážně tím myslím přehrady, jsou 
bezpochyby nedílnou součástí naší společ-
nosti. Potřebné byly, jsou a budou, stejně jako 
víme, a to nejsem zdaleka první, kdo to říká, 
že bez vody to nešlo, nejde a ani nepůjde. Na 
to musíme myslet, trvale vytvářet kvalitní 
podklady a umožnit veřejnosti se „správně“ 
rozhodovat o tom, zda v určitých místech 
budou vodu chtít akumulovat či se nechat 
před velkou vodou chránit.
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Jako vodohospodář vycházím ze zkušeností 
předků i několika zkušeností svých, že je 
nutné myslet spoustu let či století dopředu. 
S vidinou změn klimatu, které jsme již nyní 
součástí, je potřeba zacílit na všechny důleži-
té, ale neopomenout ani ty na první pohled 
zbytné, lokality, kde by se s vodou dalo pra-
covat. Řešme, připravujme a rekonstruujme 
všude tam, kde to jenom trochu jde. A při 
tom využijme maximum funkcí i kapacit 
v daných lokalitách. To samozřejmě platí 
nejen při přípravě nových projektů, ale i při 
modifikaci stávajících. Třeba formou úprav 
vodohospodářských řešení. A pamatujme 
i na dobu potřebnou k realizaci vodních děl. 
Nejsou to jednotky let! 

Z pohledu historie, dávné i nedávné, si 
dovolím malé zamyšlení. Důmyslnost řady 
pradávných přehrad, vodovodů a cisteren je 
i z dnešního pohledu neuvěřitelná. Fungovaly, 
některé stále fungují, stovky let. Ten, kdo vodu 
potřeboval, navrhl řešení a postavil vodní díla, 
byl nanejvýš vzdělaný, zkušený a troufám si 
říci i moudrý. Úplně si nedokážu představit, 
že bychom dnes dokázali to, co naši předkové. 
Zejména ve vztahu k tehdy dostupným tech-
nologickým možnostem. Dříve také platilo, 
že pokud vodu někdo skutečně potřeboval, 
stavby na její zajištění navrhl a postavil rychle 
a kvalitně. Platí to i dnes…?

Současné přehrady jsou zhotoveny různými 
technologiemi za použití různých materiálo-

vých kombinací. Jsou pro nás a pro naše ná-
sledovníky velkou studnicí nápadů, příkladů 
a zkušeností pro další práci a pro další přípra-
vu nových a rekonstrukci přehrad stávajících.

A ještě jeden střípek na závěr. Kromě vel-
kých přehrad a jiných vodních děl pamatujme 
i na to, že jsme součástí přírody, a nechme ve-
dle těchto velkých staveb přírodu také dýchat. 
Ať i ona má sama o sobě dost vody, kterou 
bude spotřebovávat, vsakovat a vypařovat.

Poznámka: Rádi otiskneme i názory dalších 
odborníků, kteří mají k věci co říci. Věříme, že 
tím přispějeme k vzájemnému porozumění 
všech, kteří se věcí zabývají. Reakce posílejte 
na stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Ohlédnutí za konferencí Pitná voda 2022 
s podtitulem Pitná voda z údolních nádrží

Petra Volavá, Pavel Dobiáš

300 účastníků, 4 dny, 46 přednášek a před-
nášejících, 22 sponzorů a vystavujících 
firem, 4 mediální partneři, 4 měsíce příprav, 
16. pokračování a 1. ročník pod taktovkou 
ENVI-PUR, s.r.o. Tolik v číslech květnová 
konference Pitná voda 2022, která se konala 
ve dne 23.–26. 5. 2022 v Táboře. 

Tradičně konference proběhla v hotelu 
Dvořák v Táboře, ale tento ročník byl přece jen 
jiný. Novým pořadatelem se stala společnost 
ENVI-PUR, s.r.o., která převzala organizaci 
od doc. Ing. Petra Dolejše, CSc., a Ing. Nataši 
Kalouskové, CSc., z W&ET Team České Bu-
dějovice. Ti organizovali všechny předchozí 
ročníky, za což jim patří obrovský dík, protože 
za ta léta pod jejich rukama konference Pitná 
voda vyrostla ve vysoce odbornou a hojně 
navštěvovanou akci plnou zajímavých novi-
nek a informací z různých oblastí týkajících 
se technologie úpravy vody. Pevně věříme, že 
tento standard udržíme i do dalších ročníků.

Letošní odborný program byl rozdělen do 
několika tematických bloků od legislativy, 

přes technologii a procesy úpravy vody, vo-
dárenskou mikrobiologii, rizikovou analýzu 
až po novinky a zajímavosti z vodárenské 
praxe i výzkumu. 

V předvečer oficiálního začátku konference 
Pitná voda 2022 zahájil program obšírnou 
populárně-vědeckou přednáškou s názvem 
„Fosfor – strašidlo, co se neokouká ani za kli-
matické změny“ RNDr. Jindřich Duras, Ph.D. 
Tuto přednášku si přišlo poslechnout téměř 
šest desítek posluchačů.

V dalších dnech se MUDr. František Koží-
šek, CSc., ve svém příspěvku „Proč nemá být 
pitná voda ani moc měkká, ani moc tvrdá?“ 
věnoval problematice „tvrdosti“ vody ze 
zdravotního pohledu v kontrastu s techno-
logickými možnostmi procesu úpravy vody.

Pan doc. RNDr. Stanislav Rapant, DrSc., 
se problematikou koncentrace vápníku 
a hořčíku v pitné vodě zabýval v příspěvku 
„Obohacovanie pitnej vody o Ca a Mg, De-
vičie“, z pohledu praktických zkušeností ze 
Slovenska.

Zajímavými postřehy ze své bohaté tech-
nologické praxe, ale z jiného konce světa 
přispěl a konferenci Pitná voda 2022 okořenil 
Ing. Pavel Polášek s přednáškou s názvem 
„Kvalita projektování vodárenských zařízení 
v Jižní Africe“.

Největšímu zájmu se těšila sekce na téma 
„Vápník a hořčík v pitné vodě“ a „Riziková 
analýza v praxi“. Na druhé jmenované téma 
se podařilo navázat i odpolední diskusní 
skupinou v rámci setkání pracovních skupin 
odborných sdružení CzWA – Vodárenství 
a komise ÚV SOVAK ČR, kterou úspěšně 
moderoval Mgr. Jiří Paul, MBA.

Pro 16. pokračování konference Pitná voda 
2022 byl vydán elektronický sborník se 41 
příspěvky. Elektronický sborník konference 
bude vydán v aktualizované podobě, která 
bude obsahovat i powerpointové prezentace. 
Nová verze sborníku bude následně distribu-
ována elektronickou cestou všem účastníkům 
konference. 

16. pokračování konferencí Pitná voda 
z údolních nádrží Pitná voda 2022 je historií. 
Vzhledem k tomu, že se i letošní ročník vyvedl 
a byl samotnými účastníky velmi dobře hod-
nocen, dovolte, abychom Vás srdečně pozvali 
na 17. pokračování konference Pitná voda, 
které je naplánováno na rok 2024. 

Aktuálně bychom Vás rádi pozvali i na dal-
ší ročník naší tradiční podzimní konference 
„Nové trendy v čistírenství“, která se bude 
konat 8. 11. 2022 v hotelu Palcát v Táboře. 
Neváhejte a rezervujte si termín ve Vašem 
pracovním diáři! 

Petra Volavá 
Ing. Pavel Dobiáš, PhD.

Osobní poznámka: Dovolím si i já Petrovi 
a paní Nataše poděkovat za všechny před-
chozí ročníky Pitné vody, které byly vždy plné 
odbornosti, inovací v programu i organizaci. 
Hlavně jsou důkazem toho, že něco se dělá 
od srdce, nikoliv pro peníze. Vím, že to byly 
stovky, tisíce hodin, které dosavadním roč-
níkům oba věnovali skoro zadarmo, nebo 
jak se říkává: za ty peníze bych ani nevstal 
z postele. Sbírám účastnické visačky z kon-
ferencí. Někde bych našel i visačku mojí 
dcery Marianny, když jí byl asi rok. Když jsme 
přijeli, měla připravenu vlastní visačku. Byla 
tak asi nejmladší účastnicí konference. Příští 
rok bude maturovat, vodařinu asi studovat 
nebude. Přesto je to pro mě silná vzpomínka. 
Petře, děkuji za ni a děkuji, že mohu být Tvým 
přítelem. Vašek Stránský
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Mýty o pozemkových úpravách a o čem veřejnost neví

Václav Alexandr Mazín

Novodobému procesu pozemkových úprav je 
v letošním roce třicet let. Měl jsem to štěstí, 
že jsem byl u toho hned v počátcích. Také 
jsem rád, že jsem v mládí zažil dobu, kdy lidé 
na této Zemi žili jakž tak udržitelně. Podnebí 
nebylo ještě tak rozvrácené a v řekách tekla 
relativně čistá voda. V Berounce a na Úhlavě 
byli úhoři a na loukách se to hemžilo motýly. 
Půda se sice zneužívala pro výrobu obilí 
a na lánech ve vzoru sovětského svazu bylo 
každoročně odplaveny tisíce tun ornice, ale 
tehdy byl ještě čas pokusit se změnit úděl lidí 
a krajiny. Po roce 1989 jsme dostali příležitost 
věci vrátit do jakéhosi řádu a využít společné 
dotační politiky v zemědělství v rámci EU. 

Do pozemkových úprav bylo po roce 1991 
vkládáno mnoho nadějí. Především proto, že 
řešily nápravu křivd na vlastnících pozemků, 
ale i na krajině z období let 1948–1989. Proces 
byl institucionalizován pod Ministerstvem 
vnitra a metodicky řízen Ministerstvem země-
dělstvím. Obory geodézie a projekce byly pri-
vatizovány. Novodobý proces pozemkových 
úprav byl v počátcích tvůrčí a dynamický 
a vzal za srdce každého zúčastněného. Ale po 
počátečním období bylo jasné, že se nenapl-
nily politické představy tvůrců zákona o půdě 
týkající se obnovení osobního vztahu vlast-
níků a celé společnosti k zemědělské půdě. 
Zemědělství neprošlo potřebnou restruktura-
lizací a transformační proces celé věci výrazně 
nepomohl. Stále přetrvávaly velké korporace 
zemědělských podniků a málo strukturovaná 
zemědělská výroba.

Za těch třicet let svobody a obnovené demo-
kracie v našem státě prošly pozemkové úpravy 
několika krizemi, při kterých se objevily 
i nepřátelské postoje z nejbližšího sociálního 
okolí. Také pozemkové úřady prodělaly něko-
lik organizačních změn. A nakonec jsme se 
dočkali vysněného cíle. V roce 2013 vznikl 
Státní pozemkový úřad jako samostatná orga-
nizační složka státu.

Za toto období se legislativa a metodologie 
pozemkových úprav dostala do sofistikované 
podoby. Také jejich strategické cíle se změnily. 
Už nejde o nápravu a normalizaci vlastnic-
kých vztahů k půdě, ale o nápravná a adap-
tační opatření v zubožené krajině trápené 
suchem, erozí a přívalovými povodněmi. 
Ale pro veřejnost se stala nesrozumitelnou, 
složitou a dlouhodobou záležitostí. Pozem-
kové úpravy nebyly pochopeny příbuznými 
resorty. Mám na mysli především zeměděl-
ství, vodní hospodářství a životní prostředí. 
Jediným sociálním partnerem pozemkových 
úprav se staly obce. Přitom hned v soused-
ních zemích Bavorska a Horního Rakouska 
probíhá proces pozemkových úprav ve stej-
ných geografických podmínkách konsolidova-
ně a veřejností je s trpělivostí a pochopením 
přijímán. Angažovanost občanů a vlastníků 
půdy jde tak daleko, že se částečně podílejí na 
financování prací. Tato odlišná situace pudí 

zainteresovaného pozorovatele k zamyšlení. 
Při podrobnějším zkoumání a bádání jde 
definovat jednotlivé okruhy otázek a pokusit 
se na ně po třiceti letech najít aspoň částečné 
odpovědi. Proč? Protože obor pozemkových 
úprav si to zaslouží.

Ano. Pozemkové úpravy jsou velmi složité 
socioekonomické, správní, právní a inženýr-
ské činnosti řízené státem a poplatné politice 
nejen státu, ale dnes i Evropské unie. Je přiro-
zené, že při tak komplikovaných činnostech je 
pro nezúčastněného pozorovatele, který nemá 
čas a zájem se ve věci vzdělat, těžké pochopit 
smysl a společenské přínosy pozemkových 
úprav. Tak vzniká prostředí pro zkratkovité 
úvahy, zjednodušené závěry a mýty. Ty pak 
vyhovují nepřátelům pozemkových úprav, re-
sortizmu, laikům, ale i lobbistům. Pozemkové 
úpravy se pak stávají politikem využívaným 
oběma stranami. Jak příznivci, tak jejich 
protivníky.

Po třiceti letech jde formulovat určité okru-
hy problematických setrvačností, které vytváří 
ve veřejnosti a sociálním okolí mýty. Tvůrci 
těchto mýtů si nekladou otázky a nejsou 
nakloněni diskusi, ale drží se utkvělé zjed-
nodušené myšlenky, která se bohužel začne 
tradovat. Mýty pak posouvají objektivitu do 
neproblematického iluzorního světa a brání 
poznání podstaty věcí. Zažil jsem jich za těch 
třicet let řadu. Některé byly překonány, ale 
způsobily značné škody na cestě nápravy. 
Jiné přetrvávají a zdají se být nepřekonatelné. 
Pokusím se některé formulovat.

Pozemkové úpravy mají pomalé 
tempo
Když jsem na poradě zástupců zemědělských 
podniků okresu Plzeň-jih v roce 1991 vyslovil 
názor, že restituce a pozemkové úpravy budou 
trvat desítky let, jedna z přítomných soudru-
žek z bývalého jednotného zemědělského 
družstva dostala záchvat smíchu a musela 
opustit sál. Tehdy se dala pochopit tato nezna-
lost nově nastoupivších vlastnických poměrů. 
Když však zodpovědní politici za resort země-
dělství po roce 2010 usilovali o zvýšení tempa 
pozemkových úprav, bylo to nedorozumění. 
Tlak na další a další zahajování pozemkových 
úprav a zkracování doby jejich provádění 
vycházel z nepochopení podstaty. Snaha 
o urychlení procesu vedla tak daleko, že ne-
mohly být dodrženy řádné lhůty vyplývající 
ze správního řádu a zákona o pozemkových 
úpravách. Nemyslím tím případy, kdy se 
vlekly pozemkové úpravy z důvodu odporu, 
pasivity nebo obstrukcí ze strany účastníků 
řízení, nebo nepřátelských postojů nástup-
nických organizací socialistických podniků. 
Také nemám na mysli zanedbané termíny od 
zadavatelů nebo zpracovatelů pozemkových 
úprav. Tlak na zvýšení tempa pocházel z řad 
kritiků pozemkových úprav a pravděpodobně 
chyběla fundovaná argumentace na patřič-

ných místech. Možná převládala představa, že 
až se dodělá celá republika, práce se zastaví 
a bude klid.

Pozemkové úpravy nejsou jednorázová akce 
nebo reforma, ale kontinuální proces v každé 
civilizované společnosti. Už od doby Egypťa-
nů. Je to nepochopitelné z hlediska plánování 
pětiletek a čtyřletého volebního období. Ale 
pozemkové úpravy nejdou dělat jinak, nežli 
rozvážně a přitom rozhodně, s legálním ná-
silím státu na občanech a vlastnících půdy, 
bez chyb, tak aby se udrželo nasměrování 
ke strategickému cíli a nedal se zlehčovat 
jejich smysl. Cíl je jasný: optimalizace půdní 
držby všech vlastníků půdy a realizace pri-
oritních opatření v krajině. To je příspěvek 
pozemkových úprav do udržitelného rozvoje, 
nebo dnes už možná jen záchrany venkova, 
půdní úrodnosti a kvality vody. Vítězem jsou 
všichni zúčastnění. Nikdo při pozemkových 
úpravách nemůže prohrát.

Pozemkové úpravy trvají dlouho 
a jsou drahé
Ano. Dálnice jsou také drahé. Všechna kra-
jinotvorná opatření a dlouhodobé investice 
jsou nákladná a jejich příprava je kompliko-
vaná. Je jedno, jestli se jedná o dálnici, nebo 
polní cestu. Postup je principiálně stejný. Po 
počátečním nadšení devadesátých let se celý 
proces pozemkových úprav ustálil v obvyklém 
schématu: programová etapa – přípravné ob-
dobí – studie – plán – projekt – realizace. A to 
vše proložené nezbytnými zadávacími řízení-
mi na veřejné zakázky. Celkem 8 až 10 let. Tato 
dlouhá cesta od plánů k uskutečnění je do-
dnes kritikou některých zastupitelů obcí, ale 
i členů neziskových organizací a výkonných 
zemědělců. Raději vezmou věc do vlastních 
rukou a budují tůně v místě mokřadů, nebo 
opraví polní cestu podle svých představ. Kdo 
by čekal deset let…

Podobně kritizované jsou vysoké náklady 
projekčních a geodetických činností při sce-
lování a výměnách pozemků a obnově zasta-
ralého katastrálního operátu. Českomoravská 
komora pozemkových úprav společně s Asoci-
ací poskytovatelů sužeb v pozemkových úpra-
vách musela v roce 2013 čelit kritice senátora 
Ing. Jana Veleby, prezidenta Agrární komory. 
Tehdy se díky předsedovi ČMKPÚ Mojmírovi 
Procházkovi publikoval v časopise Pozemko-
vé úpravy článek, který pokřivené představy 
zemědělců narovnal. Bylo třeba vyčíslit ceny 

Obr. 1. Retenční nádrž vybudovaná po 
povodních 2002 v horní části Býkovského 
potoka. Toto protipovodňové opatření bylo 
v dílčím povodí doplněné společnými zaří-
zeními při následné komplexní pozemkové 
úpravě Hromnice. (Hromnice 2010)



vh 6/202224

projekčních a geodetických prací, které se 
v této době pohybovaly na hranici vynalože-
ných nákladů. Jen zasvěcený pozorovatel si 
uvědomí, že zakázka na tyto práce trvá 5–7 let 
a přináší nečekané a nepředpokládatelné nové 
skutečnosti, které projektant a úředník na 
pobočce pozemkových úřadů musí operativně 
řešit a hlavně zdůvodňovat. Jde přece o veřej-
nou zakázku za veřejné prostředky. 

Velmi záslužná a obětavá je investorská 
činnost pozemkových úřadů. Především 
stavby malých vodních nádrží přináší neče-
kané komplikace a vyžadují velmi pečlivou 
projekční přípravu a dozor stavebních prací. 
Jistěže soukromá osoba postaví na svém po-
zemku nádrž levněji, ale je v jiném postavení. 
Je to jen jeho věc, za jeho peníze. Nedej Bůh, 
když nádrž postavená pozemkovým úřadem 
prosakuje. Nepřátelé pozemkových úprav jen 
pokyvují hlavou. (Mimochodem, prosakuje 
každá nádrž, to ví vodohospodáři.)

Okamžité přínosy a ekonomická návratnost 
pozemkových úprav jsou velmi obtížně změ-
řitelné, a tím i prokazatelné. Všechno, co se 
týká kultury a vzdělání krajiny, má hmotnou, 
ale i nehmotnou stránku. Například ekono-
mická návratnost malé nádrže na návrhové 
množství stoleté vody se těžko prokazuje. 
Stoletá voda může přijít zítra, za sto nebo 
dvě stě let. Ovlivnit pozitivně přírodní jevy 
v krajině, jako je odtok vody v povodí čtvrtého 
řádu, zlepšení krajinné struktury a zvýšení 
biodiverzity, jsou pojmy přesahující vnímání 
časoprostoru smrtelníka. Také nenahraditelné 
ztráty kulturních vrstev půdy vodní a větrnou 
erozí jsou plíživě a obtížně sledovatelné, když 
současná mechanizace zahladí jejich stopy 
a důkazy. Rýhy a výmoly se zahrnou, pole se 
oseje a je to.

V souvislosti s kritikou veřejnosti týkající 
se tempa souvisí chybějící bilanční etapa po-
zemkových úprav, která by vyčíslila dosažení 
celkového efektu a stanovených cílů z progra-
mové etapy. Pouhá evidence hektarů v obvodu 
pozemkových úprav, počtu kilometrů a hekta-
rů postavených cest nebo vodohospodářských 
opatření je chvályhodná, ale nelze z ní vyčíst 
dlouhodobé přínosy pro venkov, zemědělství 

a krajinu. Zajímavé by bylo vyčíslit hektolitry 
zadržené vody, nebo zachráněné půdy před 
odnosem, ušetřené finance na odbahnění 
rybníků a zanesených koryt toků. Kromě 
toho se evidence nastavená v devadesátých 
letech minulého století týká jen vybudova-
ných opatření a staveb provedených státním 
pozemkovým úřadem. Jiné aktivity dalších 
účastníků pozemkových úprav, jako jsou 
obce, vlastníci pozemků a zemědělci, nejsou 
podchyceny. Přitom právě pozemkové úpravy 
provedly pro tyto pozitivní zásahy do krajiny 
majetkoprávní přípravu. 

Také by bylo namístě připomenout přínosy 
pozemkových úprav v provozu a správě katas-
tru nemovitosti, které se následně promítají do 
oblasti daní, ochrany vodních zdrojů a správy 
všech nadzemních a podzemních sítí. 

To vše by se dalo změřit a vyčíslit. Ale pří-
nosy nehmotné povahy jsou možná daleko 
rentabilnější. Změna způsobu přemýšlení nad 
krajinou, ve které žijí a bydlí účastníci řízení 
o pozemkových úpravách a snad i to obnovení 
osobního vztahu k domovině a občině.

Pozemkové úpravy jsou jedinou 
možností majetkoprávní přípravy 
veřejně prospěšných opatření na 
zemědělském půdním fondu
Ano. Teoreticky tak tomu může být. Spíše než 
jedinou je lépe použít slovo jedinečnou. Tato 
schopnost pozemkových úprav je jejich feno-
mén. Toto tvrzení platilo především v období 
průkopnických počátků po roce 1991. Tehdy 
bylo dostatek státní půdy a považovalo se za 
samozřejmost, že využít ji pro stavbu veřejně 
prospěšných opatření ve formě společných 
zařízení pozemkových úprav je nejvhodnější 
privatizace státních rezerv. V této době se 
dokonce při pozemkových úpravách využí-
vala státní půda na majetkoprávní dorovnání 
vlastníků, jejichž zemědělská půda byla 
v období všelidového vlastnictví zastavěna 
veřejně prospěšnou stavbou jako byly na-
příklad silnice nebo upravené vodní toky. 
Pozemkový fond tyto výměny a převody státní 
půdy do vlastnictví obcí, ale i soukromých 
osob podporoval. 

Ještě v roce 2001 činil podle Pozemkového 
fondu ČR podíl státní půdy na celkové výměře 
zemědělského půdního fondu téměř 20 %. 
Později však, když pracovníci Pozemkového 
fondu byli motivovaní prémiemi za prodej 
státní půdy, se přirozeně začali chovat jinak, 
a dokonce byly případy, kdy identifikovanou 

státní půdu v rámci obvodu pozemkových 
úprav prodávali během správního řízení před 
zpracováním návrhu. K dalšímu urychlení 
privatizace půdy přispěla paradoxně také 
lustrace státní půdy, kterou prováděli vybraní 
pracovníci pozemkových úřadů na pracoviš-
tích katastrálních úřadů pro Pozemkový fond 
ČR. Přestože od roku 1999 byl v platnosti 
zákon o podmínkách převodu zemědělských 
pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, 
nepodařilo se zcela zabránit spekulativním 
nákupům. Až teprve v období po roce 2010 
se začalo uvažovat o vytvoření strategické 
rezervy státní půdy, ale trvalo dalších pět let, 
než Státní pozemkový úřad prosadil zákon 
o strategických rezervách. To ale bylo již poz-
dě, protože v rezervě zůstalo pouze 2 % půdy. 
Zákon snad porušen nebyl, tedy jeho litera, 
ale duch, který psané právo oživuje, utrpěl 
porážku. Ale to je v české kotlině zvyklostí. 
Můžeme se jen utěšovat, že v současnosti již 
Státní pozemkový úřad půdu neprodává, ale 
disponuje v řádu se 100 mil. Kč na nákup 
pozemků…

Proč se stal z fenoménu pozemkových úprav 
mýtus? Protože stát jako vlastník zemědělské 
půdy bez disponování s cca 5 % zemědělské 
půdy v katastrálním území nemůže iniciovat 
jejich výměnu na proklamovaná nápravná 
a adaptační opatření, jako jsou malé vodní ná-
drže, záchytné průlehy nebo protierozní meze. 
Ta jsou totiž výlučně situovaná v kritických 
dráhách a profilech odtoku vody na zeměděl-
ském půdním fondu, kde jsou pozemky ve 
vlastnictví soukromých osob a nájmu nebo 
pachtu velkoplošných podnikatelů. A ti jsou 
příjemci dotací na půdu, pro které je každý 
čtvereční metr půdy dobrý.

A tak z navržených společných zařízení 
zůstávají k realizaci především rekonstrukce 
stávajících polních cest s výsadbou stromo-
řadí a možná záchytnými příkopy, pokud 
vede cesta po vrstevnici… Ale i to dokáže 
veřejnost kritizovat, když nastane případ, že 

Obr. 2. Při komplexních pozemkových 
úpravách, které byly zahájeny z důvodu 
povodňového nebezpečí, byla vyprojekto-
vána a postavena drobná vodohospodářská 
opatření. Jednalo se o dva záchytné průlehy 
uprostřed svahu orné půdy s doprovodnými 
pásy zatravnění a liniovou výsadbou stromů. 
V případě přívalové srážky odvádí průlehy 
přebytečnou vodu do lesní strže s kamenným 
záhozem. Průlehy plní zároveň protierozní 
funkci tím, že přerušily délku odtoku povr-
chové vody a smyvu ornice (Hromnice 2013)

Obr. 3. Jedna z přehrážek ve strži na konci 
polní cesty. Společné zařízení má především 
funkci protipovodňovou v případě extrém-
ních srážek a koncentrovaného odtoku. 
(Hromnice 2013)

Obr. 4. Zvláštní společné zařízení zasako-
vacích galerií používaných při dostatečné 
propustnosti zemního a geologického pod-
loží. Toto opatření používané při stavbách 
polních cest je uloženo do jámy podél 
cestního příkopu a zachycuje vodu, která 
se postupně zasakuje a dotuje tak podzemní 
vodu. (Předenice, 2012)
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rekonstruovaná cesta je kvalitnější než místní 
komunikace obce, nebo cesta končí na konci 
obvodu pozemkových úprav. 

Realizátorem pozemkových úprav 
je Státní pozemkový úřad
Někdy se uvádí, že pozemkové úřady jsou re-
alizátory pozemkových úprav. Ano. Ale nikoli 
jedinými. Pozemkové úpravy totiž především 
vytváří podmínky pro všechny zúčastněné fy-
zické a právnické osoby a správce nemovitostí 
pro realizaci navržených opatření. 

V průkopnických počátcích pozemkových 
úprav, když jsme jezdili na zkušenou do 
Bavorska a Horního Rakouska, jsme převzali 
praxi takzvané průběžné realizace, kterou 
mají naši sousedé uzákoněnou. A tak se reali-
zovala první společná zařízení už po zahájení 
řízení. Jednalo se převážně o rekonstrukce 
stávajících polních cest ve vlastnictví obce. 
Tento princip průběžné realizace přinesl 
dobrou zprávu do místní komunity, povzbudil 
účastníky řízení a dal zdlouhavým jednáním 
nad mapami smysl. Drobné zábory okrajů cest 
se pak majetkoprávně vypořádaly v návrhu 
a následném rozhodnutí. Této metodě však 
udělala přítrž novela stavebního zákona. A tak 
realizace společných zařízení je možná až po 
pěti a více letech zdlouhavého projednávání 
a dobrovolné angažovanosti sboru vlastníků, 
samosprávních úředníků, obce a zaměstnanců 
pozemkového úřadu. 

Míra realizace společných zařízení ze strany 
pozemkových úřadů je proto jen částečná, 
zaměřená na prioritní opatření a stavby, 
které jsou v souladu se strategickým cílem 
stanoveným v přípravné etapě a studiích pro-
veditelnosti. Především vodohospodářských 
a ekologických. Dá se říci, že stát se v tomto 
případě chová přiměřeně.

Komplexní pozemkové úpravy 
jsou týmovou prací odborníků 
a realizačním nástrojem územního 
plánu obce
Ano. Taková je nejen představa o pozemko-
vých úpravách, ale dokonce podmínka pro je-
jich úspěšnou realizaci do podoby krajinotvor-
ných zásahů a nápravných opatření. Hledání 
shody, nikoli kompromisů a ústupků. To však 
předpokládá odbornou argumentaci od těch, 
kteří jsou pověřeni správním řízením, což jsou 
odborní radové poboček pozemkových úřadů. 
Od zpracovatele návrhu pozemkových úprav 
se tato profesní zdatnost předpokládá automa-
ticky. Vždyť jsou nositeli úředního oprávnění.

Z počátku procesu po roce 1991 se kom-
plexní pozemkové úpravy považovaly za 
společné dílo odborníků na obou stranách. Jak 
zpracovatele a jeho specialistů, tak úředníků 
na pozemkovém úřadě. Byla snaha navázat 
na předválečnou tradici pozemkových úprav 
a oboru kulturních inženýrů. Vycházelo se 
z ustanovení bývalých scelovacích zákonů 
z roku 1911 a 1948. Například místní komisař 
jako státní úředník koordinoval práci všech 
odborníků, a dokonce měl po dobu provádění 
pozemkových úprav sídlo v místě, kde probí-
halo řízení. Proto bylo pochopitelné, že po roce 
1991 byli sdruženi projektanti pozemkových 
úprav s geodety a úředníky z pozemkových 
úřadů ve stavovském spolku Českomoravské 
komory pozemkových úprav. Později po roce 
2009 však členství úředníků v komoře bylo 
vyhodnoceno Ministerstvem zemědělství jako 

střet zájmů a ze smlouvy o dílo se postupně 
stala obchodní, neosobní záležitost s náročným 
administrativním aparátem kontrol. 

Argumentovat a přesvědčovat vlastníky 
půdy a občany bydlící ve vesnici může ten, 
kdo ovládá svojí profesi odborníka a úředníka 
a prošel celoživotním vzděláváním. Pracovní 
náplň pro služební místo odborného rady po-
zemkových úprav má obsah správný. Zrovna 
tak zkoušky pro udělení úředního oprávnění 
k projektování pozemkových úprav jsou přís-
né. Problém je, že pozemkové úpravy jsou 
obor s potřebou holistického, celostního chá-
pání, což se na univerzitách přestalo vyučovat 
někdy v 17. století. Dnes se dá získat jen praxí 
a myslím, že předpokládá i kus obdarování.

Ale tým spolupracující pět let na přípravě 
a zpracování pozemkových úprav tvoří také 
širší kolektiv úředníků a úřednic na dotče-
ných orgánech státní správy. Tady je třeba 
se ohlédnout a zpětně vyhodnotit následky 
reformy veřejné správy po roce 2004. Nebylo 
provedeno přiblížení státní správy občanům 
na příliš nízkou úroveň obcí s rozšířenou 
působností? Byl model kombinované státní 
správy se samosprávou správný? Příkladem 
pro tuto úvahu jsou stavební úřady, orgány 
ochrany zemědělského půdního fondu nebo 
orgány územního plánování a orgány ochrany 
přírody a krajiny, které jsou rozhodujícími 
partnery procesu pozemkových úprav. Kvalita 
poskytovaných podmínek a vyjádření a ter-
míny vyřizování jsou dnes kamenem úrazu.

V této souvislosti je třeba zmínit provedi-
telnost územně plánovací dokumentace obce. 
Přestože stavební zákon ukládá povinnost 
zpracovateli územního plánu řešit obec jako 
organický celek zastavěné a nezastavěné 
části, většinou neurbanizovaná část území 
neřeší a zužuje se jen na informaci o třídách 
ochrany zemědělské půdy a schématický 
zákres územních systémů ekologické sta-
bility, které mnohdy nerespektují stávající 
infrastrukturu a plošné meliorace. Jejich na-
vržené „suché řady“ vedou po nejúrodnějších 
půdách katastrálního území. Mimochodem 
ani po třiceti letech se nepodařilo propojit 
legislativu mezi územním plánem a pozem-
kovými úpravami.

Když pozemkový úřad shromáždí všechny 
stanovené podmínky pro provádění pozem-
kových úprav v obvodu a v širších územních 
souvislostech, dostane změť mnohdy proti-
chůdných vyjádření, které musí vyhodnotit 
a srovnat se stanovenými strategickými cíli 
pozemkových úprav a se zadávacími podmín-
kami veřejné zakázky, které jsou uvedenými 
ve smlouvě o díle se zpracovatelem. S respek-
tem ke všem a se snahou o optimální variantu 
řešení. Proto ten apel na kvalitní a dlouho-
dobou přípravu, celostní přístup a profesní 
zdatnost, ale i psychologické dovednosti. Je 
přirozené, že úředníci a úřednice si rádi při-
svojují bezmyšlenkové administrativní úkony 
a nejsou ochotni přebírat zodpovědnost za 
tvůrčí řešení. Jak říká můj přítel, projektant: 
„Pozemkové úpravy nemůže dělat každý…“ 
Ale upřímně řečeno, prosadit tvůrčího úřed-
níka s vysokou odbornou erudicí do vyšších 
postů ve státní sféře je v podmínkách služeb-
ního zákona problém.

Pozemkové úpravy prostorově 
a funkčně optimalizují půdní držbu, 
a tím umožňují racionálnější způsob 
využití půdy a krajiny
Tak nějak zní definice pozemkových úprav 
v zákoně. Už nejde jen o agrární operace, jako 
tomu bylo v minulém století, ale o aktualizaci 
a obnovu zastaralé zemědělské soustavy, která 
ztratila svoji výkonnost a v souvislosti s kli-
matickou změnou obranyschopnost. Zvláště 
v případě našeho státu, který prošel dvěma 
světovými válkami a následky všelidového 
vlastnictví půdy, jsou pozemkové úpravy 
nástrojem ke zlepšení všech krajinných 
a životně důležitých funkcí venkova. Pokud 
k tomuto břemenu dědictví minulosti při-
čteme současnou situaci klimatických změn, 
není o čem pochybovat. Pozemkové úpravy 
jsou nejefektivnějším nástrojem k zavedení 
pořádku jak v reálné krajině, tak v katastru 
nemovitostí a navazujících způsobech vyu-
žívání pozemků. Jedná se tedy o revoluční 
a trvalé změny dotažené do reálného stavu 
v krajinném prostoru.

Prostorově funkční optimalizace pozemků 
znamená změnu jejich hranic, výměry, tvaru 

Obr. 5. Společné zařízení kategorie malé vodní nádrže. Přítok nádrže tvoří hlavní meliorač-
ní opatření a okolní souřady systematické drenáže. Nádrž má retenční prostor. Při stavbě 
docházelo k prosakování dna nádrže přes kolektory v břidličnatém podloží a byla prove-
dená sanace. Při vodohospodářských stavbách ve volné krajně je výskyt nepředvídatelných 
událostí obvyklý. (Krsy, 2016)
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a hlavně druhu pozemku a způsobu jeho 
využívání. Druh pozemku, který je ve skuteč-
nosti jiný nežli údaj v katastru nemovitostí, 
se definuje jako nesoulad, který je třeba podle 
katastrálního zákona odstranit. To jsou pojmy 
pozemkového práva a účelové kategorizace 
pozemků související s územním plánováním, 
ochranou životního prostředí, lesním hospo-
dářstvím, vodním hospodářstvím a ochranou 
zemědělského půdního fondu. 

A tady je ten problém, který z výše uvede-
né definice pozemkových úprav dělá mýtus. 
Povědomí a znalosti občanů, vlastníků, ale 
i odborníků o pozemkovém právu jsou na 
velmi nízké úrovni. Druh a způsob využívání 
pozemku, který podle katastrálního zákona je 
závazným údajem, ale na rozdíl od výměry po-
zemku není všeobecně respektován. Prověrky 
nesouladů podle katastrálního zákona nejsou 
prováděny. Vlastník se na zemědělskou půdu 
dívá jako na potenciální stavební parcelu (pro-
to ten urputný zájem o výměru), zemědělský 
velkopodnikatel a oligarcha jako na výrobní 
prostředek a předmět přímých dotací. 

V této souvislosti je třeba zmínit, že de-
gradace zemědělské krajiny v našem státě 
došla tak daleko, že na kritických místech 
odtoku vody nestačí jen protierozní opatření 
typu technologie zpracování půdy, osevních 
postupů nebo budování přírodě blízkých 
tůní. Už naši dědové věděli, že protierozní 
a vodohospodářská opatření plní svojí funkci 
jen jako soubor agrotechnických opatření 
a technických staveb, zvláště tam, kde hrozí 
sucho, přívalové povodně a náhlá, opakovaná 
eroze. Při dimenzování a investičním záměru 
vodohospodářských opatření dotovaných 
státem se i po tisícileté povodni v roce 2002 
dokládaly rozpočty projektů ekonomickou 
návratností. To bylo u mnoha navržených 
vodohospodářských opatření v komplexních 
pozemkových úpravách důvodem pro od-
mítnutí realizace ze strany správce povodí 
a vlastníka malého vodního toku. Ještě dnes 
se považuje za nepřiměřené navrhovat malé 
vodní nádrže na 100letou vodu.

Po 15 letech výsledků monitoringu eroze 
v České republice a platnosti podmiňujících 
podmínek pro čerpání dotací na půdu za-
jištujeme stále stejný stav výskytu náhlých 
a opakovaných erozních událostí. Víme, že 
50 % těchto událostí je na svažitých plochách 
osetých kukuřicí, ale když projektant pozem-
kových úprav navrhne technickou mez nebo 
zasakovací průleh uprostřed půdního bloku, 
považují to někteří zemědělci za diskrimi-
naci ze strany státního pozemkového úřadu. 
V některých případech jsem se setkal s tak 
nízkým povědomím o veřejném zájmu, že 
zástupci akciové společnosti argumentovali 
s neomezeným soukromým právem k půdě, 
se kterou si mohou dělat, co chtějí. 

S tímto negativním společenským jevem, 
myslím tím odpor k protierozním opatřením, 
souvisí účelové oddalování protierozní vy-
hlášky. Nikoli deset nebo dvanáct let od po-
slední novely zákona o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ale třicet let po obnovení 
vlastnických vztahů k půdě. Přitom zákon 
o ochraně zemědělského půdního fondu 
u nás platí od šedesátých let minulého století. 
I Evropská unie si toho všimla a v roce 2011 
pohrozila pozastavením dotací. Marně. Jediný 
přínos se projevil ve zřízení agendy Moni-
toringu eroze. Návrh protierozní vyhlášky 

sice uvádí 9 t odnosu půdy z ha za rok jako 
limit pro erozní ohroženost půdního bloku, 
ale jen pro účely pozemkových úprav. Jako 
podmínka pro příjem dotací na půdu však 
tato vědecky prokazatelná hranice únosnosti 
eroze neplatí…

Po tom všem, co jsem uvedl a kam proces 
pozemkových úprav směřuje, by mohlo čte-
náře napadnout, k čemu tato státem podporo-
vaná činnost vede. Nebylo by snazší prohlásit 
uživatelské vztahy nadřazené nad vlastnická 
práva k zemědělské půdě, jak to svého času 
navrhovala sociální demokracie? Jen ty pilíře 
demokracie nějak pobořit a všechno by bylo 
jednodušší...

Jistěže pozemkové úpravy závisí na kultuře 
a společenské situaci v místní komunitě ob-
čanů, vlastníků, samosprávy a zemědělských 
subjektů. Je to od vesnice k vesnici jiné. 
Některá projednávání návrhů především 
protierozních opatření probíhají za urput-
ného odporu velkopanských zemědělských 
podnikatelů a jinde přichází obyvatelé sami 
s kreativními nápady, které by napravily 
chyby z minulosti a přizpůsobily krajinu 
změnám podnebí. Ale pokud se zpracovatel 
pozemkové úpravy a pobočka pozemkového 
úřadu vydají cestou nejmenšího odporu, pak 
výsledkem je jen upřesnění známých i ne-
známých hranic, tak jak se provádí obnova 
katastrálního operátu novým mapováním. 
Podobně neúčinný je nezávazný návrh pro-
tierozních osevních postupů na erozně de-
gradované půdě bez navržených a reálných 
změn druhů pozemků, jejich hranic a bez 
scelení rozdrobených vlastnických parcel 
bývalého i současného graficky digitalizova-
ného katastru nemovitostí. Je pochopitelné, 
že tím nedojde k naplnění deklarovaného 
veřejného zájmu a nemohou být splněny ani 
proklamované cíle pozemkových úprav o boji 
se suchem a erozí, ekologické stabilitě krajiny 
a zpomalení odtoku vody z povodí.

Pokus o shrnutí
Při zašlé vzpomínce a připomenutí novo-
dobé třicetileté historie působí průkopnické 
počátky pozemkových úprav po roce 1991 
až romanticky. Všechno šlo snadno a jedinou 
překážkou byl nedostatek poznání. Dnes 
poznání nechybí. Všechno je probádáno 
a vyzkoumáno a je k dispozici každému, kdo 
o metodiku pozemkových úprav má zájem. 
Nedokážu posoudit, zdali je zájem dostatečný. 
Můj přítel geolog sbírá vyjádření a stanoviska 
akademiků, které nazval „Omyly ekologů“. 
Má už jedenáct dílů této vzácné sbírky výroků 
týkajících se různé problematiky krajiny, vody, 
půdy a podnebí. Nemusíme rozumět všem 
protichůdným názorům vědců týkajícím se 
změn klimatu ani politickým prohlášením. Je 
nám jasné, že pokud chceme přežít, nezbývá 
nám než zadržovat vodu v krajině a přestat 
rabovat zbytek úrodné půdy, abychom jí za-
chránili našim dětem a vnoučatům. K tomu se 
pozemkové úpravy dají využít. Ale překonat 
barieru administrativy, byrokracie a nedo-
statku kultury vyžaduje dnes velkou dávku 
trpělivosti 

Dá se říci, že jako společnost zatím nejsme 
schopni plně využít veškeré potenciály po-
zemkových úprav, které nám tento obor nabí-
zí. Při pozemkových úpravách není nikdo ze 
zúčastněných, kdo by prohrál nebo byl škod-
ný, ať se jedná o vlastníky půdy, zemědělce, 

obce, občany, nebo samotnou krajinu. Pokud 
se přesto najdou nepřátelé pozemkových 
úprav, pak jejich cíle sledují většinou osobní 
nebo skupinový prospěch. 

Když ponecháme stranou nepoučené laiky, 
škarohlídy, ekoalarmisty, katastrofiky, levičác-
ké ideology a nepřátele pořádku, pak najdeme 
stále tvořivou sílu pozemkových úprav. Po-
zemkové úpravy i po třicetiletých peripetiích 
zůstaly mocným nástrojem nápravy sto let 
zanedbané soustavy pozemkového práva a ka-
tastru nemovitostí v našem státě a jedinečnou 
příležitostí pro realizaci adaptačních a ná-
pravných opatření na zemědělském půdním 
fondu. Při té vší polemice a diskuzích je třeba 
si uvědomit, že svět se za těch třicet let mění 
rychleji a my nestačíme reagovat na nové vý-
zvy. Tempo zavádění adaptačních opatření do 
života společnosti je stále pomalé. Vysazovat 
stromky nestačí. Ty budou svoji funkci plnit 
možná za třicet let. V časopisu Pozemkové 
úpravy jsme za posledních pět let uvedli řadu 
zahraničních příkladů adaptace zemědělské 
krajiny na změny klimatu. Třeba z Izraele, 
nebo Indie, ale i Bavorska a Rakouska.

Názory na záchranu Země se mění ze dne 
na den. Demokracie degradovala na oligarchii 
a mnohde se bortí páteře celých států. Do 
veřejné správy pronikají zhoubné ideologie 
levičáckých hnutí a rozumnou biopolitiku 
se nedaří prosadit. Civilizace se střetávají 
a všeobecná deklarace lidských práv přestává 
platit, a při tom všem je zázrak, že pozemko-
vé úpravy v české kotlině dál žijí a snaží se. 
Proč? Protože mají vizi a reálné výsledky. Jen 
ty mýty, kdybychom byli schopni odstranit…

Použité fotografie: Václav Mazín

Václav Alexandr Mazín
vrchní rada v.v.

alexvenca@seznam.cz

Obr. 6. Dláždění cestního příkopu v místě 
vysokého podélného spádu po přívalové 
srážce. I s takovými komplikacemi je třeba 
počítat při stavbách společných zařízení 
(Želany, 2017)
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Přírodě blízká vodohospodářská opatření v povodí 
Podvineckého potoka

Jan Svejkovský, Martin Holý

V prvním okamžiku se asi málokomu 
z vodohospodářské veřejnosti vybaví, s jakou 
akcí je spojen Podvinecký potok. Na tomto 
vodním toku se připravuje vodní dílo Kryry, 
významný vodohospodářský projekt, který 

kromě vlastního vodního díla řeší i přivaděče 
vody pro její využití v povodí sousedního vod-
ního toku – Rakovnického potoka. Pro celkové 
pojetí takto významné akce je součástí našeho 
konání v přípravě i návrh a následně realizace 

přírodě blízkých opatření (PBO) v povodí před-
mětného toku. 

Co si pod tím představit? V roce 2019 
zpracovala společnost Ekotoxa, s. r. o., stu-
dii na území povodí Podvineckého potoka 
k profilu hráze. Cílem studie byl návrh 
přírodě blízkých polotechnických i tech-
nických opatření, která mají protierozní, 
protipovodňový, retenční a krajinotvorný 
efekt včetně snížení znečištění vstupujících 
do vodních toků a dále do uvažovaného 
vodního díla Kryry. 

Studie je rozdělena do analytické, návrhové 
a závěrečné části. Zásadním výstupem pak je 
souhrnná tabulka navržených opatření, včetně 
předběžného odhadu realizačních nákladů. 
V rámci studie byla navržena opatření pro 
zlepšení hydromorfologického stavu vod-
ního toku a nivy, byly navrženy malé vodní 
nádrže, mokřady a tůně, odtrubnění hlavních 
melioračních zařízení (HOZ), přírodní koryta 
i opatření v ploše povodí – biotechnická li-
niová opatření, organizační plošná opatření 
a opatření pro hospodaření se srážkovými 
vodami.

K návrhům opatření byl stanoven jejich 
přínos k zadržování vody, zpomalování od-
toku a zachování jakosti vody s ohledem na 
plánované vodní dílo Kryry. Na základě tohoto 
kritéria byly stanoveny priority a dle charak-
teru opatření byl navržen investor (nositel) 
jednotlivých opatření. 

V povodí Podvineckého potoka bylo cel-
kem navrženo 364 opatření v 16 rámcových 
lokalitách. Hlavním investorem navrhova-
ných opatření je Povodí Ohře, s. p., s před-
pokládanými náklady cca 150 mil. Kč, což je 
47 % z celkových předpokládaných nákladů 
na realizaci navrhovaných opatření. Přehled 
navržených opatření je zřejmý z obrázku 1.

Tyto návrhy byly následně dle jejich pro-
storového uspořádání provozně sloučeny do 
celkem osmi lokalit – Jesenice, Petrohrad, 
Pastuchovice – Velečín, Stebno, Krty, Blatno, 
Černčice a Velečínský rybník. Navržená opat-
ření se pak promítla i do Plánu dílčího povodí 
Ohře a dolního Labe v podobě konkrétních vo-
dohospodářských opatření. V současné době 
probíhá projekční příprava prvního souboru 
opatření v lokalitě Petrohrad.

Kromě návrhů uvedených ve studii PBO Po-
vodí Ohře zajistilo i výkup pozemků v lokalitě 
Stebno, kde se v oblasti nátoku Podvineckého 
potoka do nádrže Stebno nachází z pohledu 
přírody cenné území, které bychom nechtěli 
nechat změnit na kulturně využívané plochy. 
I tato lokalita pomůže zachovat a rozvíjet 
dobrý stav krajiny v řešeném území (obr. 2).

Je zřejmé, že bez technických opatření není 
možné s vodou v krajině hospodařit, ale také 
je z pohledu krajiny nutné ji nechat samot-
nou žít, rozvíjet se a dýchat. Obojí přípravou 
vodního díla Kryry i přírodě blízkých opatření 
propojujeme.

Poznámka: Při přípravě tohoto článku byla 
využita Studie přírodě blízkých opatření v po-
vodí Blšanky, EKOTOXA, s. r. o., 11/2019.

Ing. Jan Svejkovský
Ing. Martin Holý

Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219

430 03 Chomutov
jsvejkovsky@poh.cz

Obr. 1. Návrh plošných a liniových přírodě blízkých opatření 

Obr. 2. Pohled na krajinu s ponecháním a podporou přírodního rázu

mailto:jsvejkovsky@poh.cz
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Lesy ČR realizují protipovodňová opatření a využívají 
dotační program Prevence před povodněmi

Renata Gáborová

Pro zvýšení ochrany intravilánů měst a obcí 
a pro předcházení možným povodňovým 
škodám realizují Lesy ČR na spravovaných 
vodních tocích protipovodňová opatření. 

Z významnějších akcí byla dokončena vý-
stavba suché nádrže na Počáteckém potoce 
v místní části Počátky města Seč na Pardubicku 
spojená s doplňujícími revitalizačními opatře-
ními a pomístní úpravou – zkapacitněním ko-
ryta toku v intravilánu v délce 790 m. Celková 
cena díla činila 22,355 mil. Kč, z toho 13,371 
mil. Kč bylo čerpáno z národních dotací. 

V případě suché nádrže (obr. 1) se jedná 
o zemní sypanou hráz o délce 158 m, šířce 
v koruně 4 m a výšce 8,2 m. Při maximální 
hladině má nádrž plochu 1,7 ha a objem 
53 170 m3. Svým retenčním prostorem trans-
formuje povodňové průtoky z Q100 na průtok 
Q10, koryto vodního toku v intravilánu je kapa-
citní na průtoky Q20. Funkce vodního díla byla 
prověřena zvýšenými průtoky na přelomu 
června a července roku 2020, kdy probíhalo 
dokončení stavby

Hráz suché nádrže má sklon návodního 
svahu 1:3,7 a vzdušního svahu 1:2,2. V zá-
padní části je nádrž vybavena kašnovým 
bezpečnostním přelivem s délkou přelivné 
hrany 12,5 m. Na spadiště přelivu z kamenné 
dlažby navazuje balvanitý skluz ukončený ka-
menným vývarem. Výpustný objekt je tvořen 
železobetonovým vtokovým objektem s česlo-
vou mříží a obetonovaným potrubím DN 1200 
mm v délce 37,5 m s vývarem. Odtokové 
koryto je stabilizováno kamennou rovnaninou 
s příčnými objekty (obr. 2–4).

Protipovodňová opatření byla projednána se 
Správou CHKO Železné hory. V zátopě suché 
nádrže bylo vybudováno revitalizované koryto 
meandrovitého charakteru včetně přilehlých 
tůní, které zvýší biodiverzitu dané lokality 
(obr. 5). Kapacita koryta v zátopě je provedena 
maximálně do průtoku Q1 tak, aby docházelo 
k pravidelnému zatápění údolní nivy.

Na realizaci takovýchto opatření zajišťují-
cích protipovodňovou ochranu Lesy ČR vyu-

žívají dotační program Ministerstva zeměděl-
ství ČR „Podpora prevence před povodněmi“ 
zahájený v roce 2002. 

V rámci programu bylo ve třech etapách 
probíhajících v letech 2002–2019 realizováno 
263 staveb o celkových nákladech 1 087 mil. 
Kč. Dotace necelých 796 mil. Kč předsta-
vují 73 % těchto nákladů. V současné době 
probíhá IV. etapa programu (roky 2019–2024), 
v rámci které bylo již dokončeno devět staveb. 
Další tři stavby jsou v realizaci a probíhá pří-
prava dalších 12 akcí (mapa 1). 

Ing. Renata Gáborová
Ing. Pavel Hopjan

Lesy ČR, s.p.

Obr. 1. Těleso hráze s funkčními objekty Obr. 2. Vzdušní líc hráze s funkčními objekty

Obr. 3. Bezpečnostní přeliv Obr. 4. Vtokový objekt Obr. 5. Revitalizační opatření v retenčním 
prostoru nádrže

Mapa 1. Protipovodňová opatření realizovaná Lesy ČR v rámci programu MZe Prevence 
před povodněmi
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Zvažte prosím…

Pomáháme tady několika lidem z Ukrajiny. Různé osudy. Hned 
na začátku války sem osud zavál paní Světlanu. Obyčejná ženská 
z vesnice, vesnicky i oblečená. Přijela sem s holčičkou ani ne roční 
a s chlapcem asi sedmiletým. Její vybavení při příjezdu se vešlo do 
dvou igelitek! Ani kočárek neměla! Něco jsme s přáteli našli doma 
a něco jí i koupili. Byla nesmírně vděčná. Pořád z ní čišel ale smu-
tek. Kluk Bohdan byl ostražitý a bojácný. Holčička Java se držela 
maminky jako klíště. Když jsme po nějaké době našli k sobě cestu, 
tak nám Světlana ukazovala na mobilu fotky ze své vesnice. Byly 
tam i záběry ze školky, kde starý zrezivělý plechový plot pokrývala 

kresba slunečnicového pole. Tak jsme se dověděli o jejím výtvarném 
talentu. Koupili jsme jí nějaká plátna a barvy, jestli by třeba namalo-
vala Boubín, který měla na dohled… Malovala však po paměti, kam 
jí to v duchu táhlo, na co vzpomínala: domov. Před nedávnem se 
tam vrátila: Bohdan tesknil po dědečkovi, ona po manželovi a byl 
nejvyšší čas na práci na poli.

Než odjela, věnovala mi obrázek krásného kohouta, manželce slu-
nečnice jako od Vincenta, ale nechala tady i několik dalších obrazů 
a já jí slíbil, že se je pokusím prodat a výtěžek ji poslat na Ukrajinu. 
Určitě by jí každá koruna, přeměněná na hřivnu, pomohla. Vážené 
čtenářky, vážení čtenáři, obracím se proto na Vás, zda byste tuhle 
konkrétní ženu podpořili koupí jednoho ze zde nabízených obrazů. 
Jsem si jist i, že by se vyjímal v muzeu naivního (insitního) umění 
v Litoměřicích – mimochodem: pokud v době dovolených pojedete 
kolem, běžte se tam podívat. Ta díla autodidaktů (samouků) mají 
často v sobě více emocí a života, než mnohé obrazy od profesionálů.

Vůbec nemám představu, kolik za tyto obrázky lze chtít. Nechávám 
to na Vás. Pokud máte zájem, napište, za jakou částku jste ochotni 
koupit ten který obrázek spojený s konkrétním lidským příběhem. 
Obraz získá nejvyšší nabídka. Já garantuji, že si z částky nenechám 
ani korunu.

Málem bych zapomněl: v březnovém úvodníku jsme otiskli 
stanovisko redakční rady k útoku Ruska na Ukrajinu. Potěšilo mě, 
kolik lidí se připojilo: napočítal jsem 36 konkrétních jmen. Děkuji jim 
za jejich lidství a občanství.

Václav Stránský
stransky@vodnihospodarstvi.cz

Kráva je symbolem bohatství (40 x 40 cm)

Kalina představuje ženskou krásu (30 x 25 cm)

Máky představují krev mrtvých vojáků 
(40 x 40 cm)

Čápi představují návrat jara, nového života (30 x 25 cm)

Slunečnice jsou symbolem Ukrajiny  
(40 x 40 cm)

mailto:stransky@vodnihospodarstvi.cz
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AF-E 400 – nejlepší ultrakompaktní  
magneticko-indukční průtokoměr ve své třídě

krohne.link/afe-400



Sustainable
water treatment
Díky 100-letým zkušenostem s aplikacemi chemického srážení 
nabízíme optimalizaci všech fází vodního hospodářství jak v 
komunálním, tak i v průmyslovém odvětví. Jsme výrobcem, který 
nabízí kompletní produktové portfolio anorganických koagulantů, 
organických polymerů, provozních chemikálií a dalších chemikálií 
pro úpravu vod včetně našich SMART digitálních technologií.

> Pitná voda 
> Odpadní voda
> Průmyslová surová a procesní voda
> Kal
> Bioplyn
> Dezinfekce odpadních vod
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