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Právo na zdravé životní prostředí

Od mala jsem byl svéhlavý, tvrdohlavý, šel proti proudu, nenechal 
jsem se unášet, jak se dnes ošklivě říká, mainstreamem. Občas mi to 
ve škole spolužáci nechali sežrat. Po letech mi spolužák, dá se říci, že 
je to jediný můj kamarád a přítel zároveň, se přiznal, že i on se těch 
různých drobných šikan účastnil, ale přitom mě potají obdivoval. 
Jen prý neměl sílu, odvahu se ozvat. Jak stárnu, tak mě roztrpčí stále 
drobnější drobnosti a stále častěji se roztrpčuji a nutká mě to ozvat 
se. Mnozí by řekli, prkotiny, a mávli nad nimi rukou.

Máme barák u Volyňky, pár metrů od našeho pozemku je i kame-
nitá pláž, kam si občas někdo natáhne deku. Tuhle jsem sekal dříví. 
Mimochodem: velice příjemná profylaxe proti tomu, aby se člověk 
nezbláznil, aby si zachoval nějakou tu duševní hygienu a rovnováhu. 
No a jak jsem tam sekal sekerou a štípal kalačem, tak přikvačila kor-
pulentní matróna se dvěma ratolestmi, asi 13 až 15letými kluky. Ona 
se uvelebila na deku a oni začali v říčce blbnout, jako… no jako malí 
kluci. Proti tomu nic, i já jsem tam před bezmála půlstoletím skládal 
z kamenů hrázky a činí to tak dnes můj syn, ale nějak jsem duševní 
rovnováhu ztrácel, když k mým uším doléhala jejich komunikace 
(lidský rozhovor to nebyl, byla to komunikace, jakou se spolu doro-
zumívají různí tvorové třeba i na nižším vývojovém stupni). Každé 
třetí slovo bylo kastrát od skotu. Snad v každé rozvitější větě zaznělo 
peprné vyjádření pánského přirození a pomalu v každém souvětí 
zazněl výraz pro přirození dámské. Po nějaké době jsem to nevydržel 
a šel požádat onu dámu, aby zajistila, že její děti nebudu znečišťovat 
životní prostředí. Nechápavě na mě hleděla, jakže to myslím. Vždyť 
její dítka nic neznečisťují! Když jsem jí vysvětlil, o co mi jde, tak se 
na mě obořila, že snad si mohou říkat, co chtějí a že mi do toho nic 
není. Naštěstí brzy odešli, možná i proto, aby je nebuzeroval ten 
divnej cvok. 

Nechci si hrát na Mirka Dušína, o němž se v komiksu jakási holčina 
vyjádřila: „To je Mirek Dušín, ten ještě v životě neřekl jediné sprosté 
slovo. Proto ho všichni obdivujeme!“ Já říkám, že žádné slovo není 
sprosté, pokud se ve správný okamžik na správném místě řekne. Sám 
si někdy peprně ulevím. 

Jsme v polovině dovolených. Nenechme si ten náš duševní svět 
zaneřádit inflací sprostoty a chovejme se k sobě hezky lidsky. Mám 
takový donkichotský nápad: Začalo naše předsednictví v EU. Při čtení 
priorit naší vlády a hlavně resortů zemědělství a životního prostředí 
mě napadlo, podívat se na priority stanovené předchozími předseda-
jícími státy. A opravdu: to, co jsem tušil, se ukázalo být skutečností: 
v stanovených cílech byly zmiňovány jen technikálie, ale nenarazil 
jsem na to, že by některý stát mezi priority zařadil výchovu a vzdě-
lávání. Nejen mladých, ale i nás starších. Sleduji dnes a denně, jak 
bezmyšlenkovitě plýtváme vodou a znečišťujeme ji, produkujeme 
odpady a myslíme si, že ten náš malý příspěvek k znečištění, třeba 
v podobě sáčku, do kterého strčíme v obchodě banány (nemá to jediný 
racionální důvod), je nicotným příspěvkem, kterým se vlastně nic 
nezhorší. Zvyšujeme uhlíkovou stopu tím, že používáme klimatizaci 
(je to opravdu nutné?). To přece na nás nikdo nemůže chtít, takovouto 
sebeoběť, že ano? Ale stokrát nic umořilo osla!

Jedno přání na konec: jedním z bodů, které jako předsednická země 
chceme řešit, je i boj se světelným smogem. Někdo si může s despek-
tem říct: jejich problémy na moji hlavu. Ale zapřemýšleli jste, kde 
a kdy jste naposledy viděli tmu a slyšeli ticho?! Přeji vám, ať se vám 
to o dovolené podaří. 

Ing. Václav Stránský



®

vodní
hospodářství

CONTENTS

OBSAH

7–8/2022

 Výskyt farmak a jejich metabolitů v povodí vodárenské  
nádrže Švihov na Želivce (Datel, J. V.; Hrabánková, A.)................2

 Dopady vrtů pro tepelná čerpadla na podzemní vody  
(Šeda, S.) ...........................................................................................9

 Zkušenosti s ovlivněním hydrogeologických poměrů  
novými vrty (Tůmová, H.; Brichzin, J.) .........................................14

 Trendy v metodikách hydrogeologického průzkumu  
pro účely zasakování srážkových vod do horninového  
prostředí (Ptáček, R.) ......................................................................17

 Hydrogeologická a hydrologická data v záznamech 
kontaminovaných lokalit v databázi SEKM (Tylčer, J.;  
Suchánek, Z.) ..................................................................................25

 Různé
– Ministerstvo financí – leader investorů v oblasti odstraňování 

starých ekologických zátěží (SEZ) – historie (Zbořilová, M.;  
Vlk, K.) .............................................................................................29

– Mezinárodní seminář Zemní práce v Evropě, Praha 2022  
(Herle, V.) .........................................................................................34

– Geotechnický monitoring stavby suché nádrže Višňová,  
Víska (Vižďa, P.; Šulc, M.)…38

– Ohlasy: Glosa k anketě o hydrotechnických stavbách  
uveřejněné v číslech 5 a 6/2022 (Hlaváč, J.) ...................................41

 Firemní prezentace
– Technologie HUBER pro odvodňování kalů na malých 

a středních ČOV ..............................................................................42

Listy CzWA
 Skončila IX. bienální konference „Řešení extrémních  

požadavků na čištění odpadních vod – Blansko 2022“  
(Foller, J.) .........................................................................................43

 Odborná skupina YWP CZ informuje (Harciník, F.) ....................44
 Dubnový Vodárenský čtvrtek – Ochranná pásma  

vodních zdrojů (H. Sochorová, J. Paul) .........................................44
 Brněnská Otevřená zahrada se otevřela kořenovkám 

(Šimonková, I.) ...............................................................................45
 Seminář ČOV z malých zdrojů Znečištění (Štiková, V.;  

Plotěný, K.) ......................................................................................45

Krajinný inženýr
 Rybníky 2022 (David, V.) ................................................................48
 Rekreace a ochrana přírody – s prostředím ruku v ruce… 

(Fialová, J.) ......................................................................................49
 Jevanský rybník (David, V.) ...........................................................49

 Occurrence of pharmaceuticals and their metabolites  
in the catchment area of the Švihov water reservoir,  
on the Želivka river (Datel, J. V.; Hrabankova, A.) .........................2

 Impacts of heat pump boreholes on groundwater (Seda, S.).........9
 Experiences with the influence of new wells on the 

hydrogeological conditions (Tůmová, H.; Brichzin, J.) ................14
 Trends in hydrogeological survey methods for the purpose  

of infiltration of rainwater in the rock environment  
(Ptacek, R.) ......................................................................................17

 Hydrogeological and hydrological data contained  
in records of contaminated sites in the SEKM database  
(Tylcer, J.; Suchanek, Z.) ................................................................25

 Miscellaneous ...............................................................29, 34, 38, 41
 Company section ............................................................................42

Letters of CzWA
Miscellaneous ...........................................................................43, 44, 45

Landscape Engineer
Miscellaneous .................................................................................48, 49





vh 7–8/20222

Výskyt farmak a jejich 
metabolitů v povodí 
vodárenské nádrže Švihov 
na Želivce
Josef Vojtěch Datel, Anna Hrabánková

Abstrakt
V článku jsou shrnuty výsledky monitoringu povrchových, pod-
zemních a odpadních vod na obsahy farmak a dalších látek PPCP 
v povodí vodárenské nádrže Švihov. Látky se přes odpadní vody 
prostřednictvím místních toků dostávají do vodárenské nádrže, 
a jejich reziduální koncentrace jsou detektovány i v surové vodě pro 
výrobu pitné vody. Monitoring obsahoval celkem 32 vzorkovacích 
kol, v jejichž rámci bylo odebráno 21 174 vzorků vody na analýzy 
látek PPCP, jejichž počet v průběhu projektu rostl od 46 přes 94 až 
k 112 látkám v jeho závěru. Byly identifikovány látky vyskytující 
se ve vodách často a ve vysokých koncentracích (tisíce a dokonce 
desetitisíce ng/l). Asi třetina ze sledovaných látek se vždy nebo téměř 
vždy nachází pod mezí detekce. Některé místní toky s vysokým po-
dílem odpadních vod mají za jinak srovnatelných podmínek velmi 
vysoké obsahy látek PPCP, a některé naopak velmi nízké, důleži-
tým aspektem může být účinnost místních ČOV. Zlepšení situace 
by přinesl optimální a nepřetížený provoz místních ČOV a jejich 
postupná modernizace. 

Klíčová slova
léčiva – povrchová voda – podzemní voda – Želivka – nádrž Švihov 
– PPCP

Úvod
S  rozvojem přesnosti  analytických metod  je možné v přírodních 
vodách detektovat stále více  látek ze skupiny tzv. mikropolutantů, 
které se vyskytují ve vodách ve velmi nízkých koncentracích (obvykle 
v nanogramech až mikrogramech na litr). Velmi významnou skupi-
nou těchto látek jsou PPCP (pharmaceuticals and personal care pro-
ducts) – léčiva, hormony, antibiotika, kosmetické látky, drogy a další 
látky, včetně metabolitů primárních polutantů [1, 2]. V povrchových 
a podzemních vodách jsou zjišťována rezidua řady těchto přípravků, 
případně jejich metabolitů, v koncentracích, které závisejí na intenzitě 
používání každého farmaka a jeho odolnosti k rozpadu v přírodním 
prostředí. Stopová množství některých  léčivých přípravků mohou 
pronikat i do pitné vody a některých potravin [3].
Důležitá je otázka, do jaké míry jsou tyto látky schopné proniknout 

celým vodárenským systémem (akumulace vody, úprava vody) až do 
konečného produktu – pitné vody. Možný negativní dopad látek PPCP 
na  lidské zdraví v běžně zjišťovaných koncentracích v přírodních 
vodách  sice nebyl doposud prokázán  [4,  5], problematiku  reziduí 
léčivých přípravků však nelze ignorovat, protože nelze zcela vyloučit 
možné účinky dlouhodobé expozice na zranitelné populace, nebo tzv. 
„koktejlový efekt“ vznikající v důsledku kombinace souběžného výsky-
tu několika léčivých přípravků a dalších chemických látek ve vodách.
Povrchové  i podzemní zdroje pitné vody obsahují  tyto kontami-

nanty především z komunálních odpadních vod z  lidských  sídel. 
Nejvyšších koncentrací dosahují tyto látky zvláště v odpadních vo-
dách z nemocnic, sanatorií, domovů seniorů, hospiců a dalších míst, 
kde je vysoká spotřeba léčiv. Např. [6, 7] uvádí vysoké koncentrace 
léčiv  ve  „vyčištěné“  odpadní  vodě vypouštěné do místního  toku 
z psychiatrické léčebny Horní Beřkovice; nejvyšších koncentrací (až 
několik mikrogramů na litr) dosáhl gabapentin, hydrochlorothiazid 
a karbamazepin. Lokálně důležité jsou zdroje těchto látek i z inten-
zívní živočišné výroby, kde jsou běžně používány různé veterinární 
a výživové přípravky. 
Běžně používané technologie čištění odpadních vod (mechanicko-

-biologické čistírny), zvláště v menších obcích, nejsou většinou dosta-
tečně účinné a odstraňují jen část těchto látek, které se tak dostávají 
do povrchového recipientu a částečně i infiltrují do podzemní vody. 
Nízkou účinnost čištění komunálních odpadních vod z hlediska látek 

PPCP uvádí např. [8, 9, 10]. Výrazného zvýšení účinnosti odstraňování 
mikropolutantů  (tedy nejen  farmak, ale  i pesticidů a dalších  látek) 
lze  dosáhnout  zařazením dalšího  stupně  čištění  odpadních  vod, 
např. zařazením sorpčních filtrů s aktivním uhlím (např. [11]), které 
se postupně zavádějí i ve velkých úpravnách v ČR, mj. i na Želivce. 
Brzkému dosažení výzkumných výsledků potřebných pro stanovení 

kvalitativních  limitů neprospívá ani velmi  široké  spektrum  těchto 
látek, jejichž počet se s rychlým rozvojem analytických postupů stále 
zvyšuje, a dnes se běžně analyzují desítky až stovky jednotlivých látek 
v každém vzorku.
V Česku nejsou zatím stanoveny legislativní limity pro obsah léčiv 

v pitné vodě. Na úrovni Evropské unie také ne, ale existuje proces 
identifikace nových potenciálně  škodlivých  látek, podle Směrnice 
o prioritních látkách (2008/105/ES ve znění směrnice 2013/39/EU). 
Ze skupiny PPCP jsou v tomto seznamu v současné době uváděny 
tyto  látky: 17-alfa-ethinylestradiol  (EE2), 17-beta-estradiol  (E2),  es-
tron  (E1), makrolidová  antibiotika  (erythromycin,  clarithromycin, 
azithromycin), methiokarb, neonikotinoidy (imidakloprid, thiakloprid, 
thiamethoxam, klothianidin, acetamiprid), amoxicillin, ciprofloxacin. 
Z  dalších  přístupů  lze  zmínit  mezinárodní memorandum 

IAWR/IAWD/RIWA [12], které definovalo tzv. „target value for phar-
maceuticals in surface water for abstraction of drinking water“, na 
úrovni 100 ng/l pro každou jednotlivou chemickou látku ze skupiny 
mikropolutantů, včetně farmak. Z hlediska výskytu farmak a jejich 
metabolitů by možná mohl být tento limit vhodnou signální hodnotou 
pro posuzování kvality vod určených k zásobování pitnou vodou. 
Aspoň do doby, než se pro hlavní vyskytující se farmaka podaří na 
základě dlouhodobých výzkumů hodnocení zdravotních a environ-
mentálních rizik stanovit konkrétní limitní hodnoty. 

Vodní nádrž Švihov
Uvedené poznatky vedly k výzkumu vodárenské nádrže Švihov na 
řece Želivce, aby se zjistila situace výskytu látek PPCP v největším 
vodním zdroji v ČR, určeném pro zásobování obyvatelstva hlavního 
města Prahy a okolí pitnou vodou. Cílem výzkumu, který navázal na 
četné předchozí práce, např. [13], bylo ověřit, zda se ve vodě přité-
kající do vodní nádrže a akumulované vodě v nádrži Švihov farmaka 
vyskytují, v jakých koncentracích, a jak se to odráží na kvalitě surové 
vody používané pro výrobu pitné vody. Výsledky monitoringu farmak 
jsou podrobněji  rozvedeny  také v dalších cizojazyčných článcích 
autorů [14, 15, 16].
Vodní nádrž Švihov (obr. 1) na řece Želivce se nachází ve střední 

části Česka asi 50 km jv. od hlavního města Prahy, na Českomoravské 
vrchovině v nadmořské výšce 392 m.  Jde o největší  vodárenskou 
nádrž ve střední Evropě. Byla dokončena v roce 1975, délka vzdutí 
vodárenské nádrže Želivka–Švihov dosahuje 39,1 km, celkový ob-

Obr. 1. Vodní nádrž Švihov, situace hydrologických profilů a míst 
vzorkování
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jem nádrže představuje 309,0 mil. m3, zatopená plocha je 1603 ha 
a plocha hydrologického povodí nádrže  je  1178 km2. Vodárenský 
zdroj má kapacitu 3100 l.s-1 a pokrývá asi dvě třetiny potřeby pitné 
vody obyvatel hlavního města a jeho okolí. Průměrný dlouhodobý 
roční průtok na profilu hráze činí 6,93 m³/s, stoletá voda dosahuje 
316,0 m³/s (Povodí Vltavy 2020). 
Do nádrže vtéká množství drobných místních toků s vysokým po-

dílem odpadních vod z malých obcí kolem nádrže, které jsou často 
nedostatečně čištěny, a byly v nich proto očekávány látky typu PPCP 
[17, 18]. Malá účinnost  čištění místních komunálních odpadních 
vod souvisí se zastaralostí technologie na některých ČOV, malé obce 
často nemají odborný personál pro správný provoz ČOV, v některých 
případech mají ČOV i nedostatečnou kapacitu, zvláště za špičkových 
přítoků odpadní vody do ČOV [19, 20, 21]. 

Monitoring léčiv ve vodách
Pro monitoring bylo vybráno devět hlavních povrchových přítoků do 
nádrže Švihov, na nichž je významný podíl odpadní vody z místních 
obcí. Bylo na nich vybudováno 9 hydrologických profilů  (obr. 1) 
charakterizujících zdrojovou vodu pro vodní nádrž Švihov. Profily 
sloužily pro měření průtoků a odběr vzorků vod. Největší přítok do 
nádrže tvoří řeka Želivka (průměrné měřené průtoky 2 –3 tisíce l/s) 
viz obr. 2. Průtoky na ostatních přítocích byly jen v řádu jednotek 
l/s, s výjimkou Sedlického potoka s průměrným průtokem ve vyšších 
desítkách l/s. Obr. 3 ukazuje typický malý přítok do nádrže – profil 
Bernartice.
Průtoky  byly měřeny  pomocí  Cipolettiho  nebo  Thomsonova 

měrného přelivu (ostrohranný lichoběžníkový nebo trojúhelníkový 
přeliv), přepadová výška byla měřena pomocí automatické sondy. Na 
tocích s větším průtokem (Želivka, Sedlický potok) byla využita data 
z monitoringu ČHMÚ. 
Odběry probíhaly v období 2017–19 v měsíčním intervalu, v letním 

období (červenec–srpen), kdy jsme očekávali snížení průtoků a tím 
i zvýšení  koncentrací  sledovaných  látek,  byly  odběry  zahuštěny 
s frekvencí 2–4x měsíčně. Místa odběrů na tocích se nacházela pod 
výtoky vyčištěných odpadních vod z ČOV. Současně se vzorkováním 
9 stanovených hydrologických profilů byl také odebírán vzorek surové 
vody z nádrže. Celkem bylo v 32 vzorkovacích kolech odebráno 21 174 
vzorků vod. Při zahájení projektu v roce 2017 laboratoř Povodí Vlta-
vy, s. p., nabízela stanovení 46 různých farmak; možnosti analytické 
praxe se však rychle rozšiřovaly, hlavní monitoring povrchových vod 
zahrnoval 94 látek, a v závěru projektu v roce 2019 se již sledovalo 
až 112 různých látek. 
V rámci doplňkového monitoringu pro porovnání zatížení povrcho-

vých a podzemních vod byly odebrány vzorky podzemní vody ze dvou 
studní v obci Hněvkovice. Dále proběhlo i vzorkování předčištěných 
odpadních vod z komunální ČOV obce Hněvkovice, které mělo za 
úkol zjistit úroveň a denní kolísání koncentrací znečišťujících látek 
PPCP v odpadních vodách odtékajících do Hněvkovického potoka 
(a následně do vodárenské nádrže Švihov). Celkem 2 vzorkovací 
cykly s intervalem vzorkování 3 hodiny (tedy 8 vzorků za 24 hodin) 
proběhly ve dnech 27.–28. 6. a 21.–22. 10. 2019. 
Výsledky monitoringu jsou pro přehlednost představeny ve 4 pro-

filech (obr. 1): dva profily na největších přítocích do nádrže Švihov 

(Želivka–Miletín a Sedlický potok–Kačerov) a dva profily s nejvyššími 
koncentracemi a největší četností výskytu sledovaných  látek PPCP 
(Hněvkovice a Dolní Kralovice).
Výsledky monitoringu umožnily  rozdělit  sledované  toky na dvě 

základní  skupiny –  čtyři potoky  s výrazně vyššími koncentracemi 
a častějším výskytem látek PPCP (Hněvkovice, Kožlí, Dolní Kralovice 
a Bernartice), a pět profilů s relativně nižšími koncentracemi a méně 
častým výskytem monitorovaných látek (Radíkovice, Hulice, Kačerov, 
Miletín a Brzotice). Kvůli přehlednosti  jsou prezentovány hodnoty 
devíti látek PPCP, vybraných podle nejvyšších koncentrací, a nejvyšší 
frekvence výskytu v monitoringu povrchových vod.

Profil Hněvkovice
Vzorkovací profil na Hněvkovickém potoce je umístěn na konci obce 
Hněvkovice pod výtokem z čistírny odpadních vod (bod S2 na obr. 4). 
Dále pod profilem pokračuje potok lesem a po cca 600 metrech ústí 
do nádrže Švihov. Místo odběru surové vody u hráze vodní nádrže 
se nachází  cca 11 km od ústí potoka do nádrže. Plocha povodí  je 
0,543 km2, převažuje venkovské osídlení (cca 300 obyvatel v rodin-
ných domcích s drobnými chovy hospodářského zvířectva), v okolí 
obce převažují intenzivně obdělávaná pole. Průměrný srážkový úhrn 
je 681,8 mm, průměrná teplota 8,04 °C (data za období 1961–2015), 
průměrná nadmořská výška 445,45 m n. m., průměrná  sklonitost 
3,4 % (interní databáze VÚVTGM). Průtok v potoce je silně ovlivněný 
kolísajícím výtokem z ČOV, kanalizace a retenčních nádrží,  kolísá 

Obr. 2. Řeka Želivka na konci vzdutí hladiny nádrže, místo hydro-
logického profilu Miletín

Obr. 3. Profil a vzorkovací místo Bernartice

Obr. 4. Hněvkovice – vzorkované studny, ČOV a Hněvkovický potok 
nad a pod ČOV
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Analyzované látky
Mez 
detekce 
(ng/l)

Nejistota 
stanovení 
(%)

Látky sledované v monitoringu 2017–2018

17a-ethynilestradiol 2 35

17-alpha-estradiol 1 35

17-beta-estradiol 1 35

Acebutolol 10 35

Acesulfam 50 35

Alfuzosin 10 35

Atenolol 10 30

Azithromycin 10 35

Bezafibrate 10 35

Bisfenol A 50 35

Bisfenol B 50 35

Bisfenol S 50 35

Bisoprolol 10 35

Caffein 100 45

Celiprolol 10 35

Ciprofloxacin 20 35

Citalopram 20 35

Clarithromycin 10 35

Clindamycin 10 35

Clofibric acid 10 35

Cotinine 20 35

Cyclophosphamide 10 35

Diatrizoate 50 35

Diclofenac 20 30

Diclofenac-4-hydroxy 20 40

Diltiazem 10 35

Doxycyclin 50 35

Enrofloxacin 20 35

Erythromycin 10 30

Estriol 10 35

Estrone 1 35

Fexofenadine 10 35

Fluconazole 10 35

Fluoxentine 10 35

Furosemide 50 35

Gabapentin 10 35

Gemfibrozil 10 35

Hydrochlorothiazide 50 35

Chloramphenicol 20 35

Ibuprofen 20 35

Ibuprofen-2-hydroxy 30 40

Ibuprofen-carboxy 20 40

Iohexol 50 35

Iomeprol 50 35

Iopamidol 50 35

Iopromide 50 30

Irbesartan 10 35

Ivermectin 50 35

Karbamazepin 10 30

Karbamazepin-2-hydroxy 10 35

Karbamazepin-10,11-dihydroxy 10 40

Karbamazepin-10,11-dihydro-10-hydroxy 10 40

Karbamazepin-E 10 40

Ketoprofen 10 35

Lamotrigine 10 35

Lovastatin 10 35

Memantine 20 35

Analyzované látky
Mez 
detekce 
(ng/l)

Nejistota 
stanovení 
(%)

Metoprolol 10 30

Mirtazapine 10 35

Naproxen 50 30

Naproxene-O-desmeth. 20 40

Norfloxacin 20 35

Ofloxacin 20 35

Oxcarbazepine 10 40

Oxypurinol 50 35

Paracetamol 10 35

Paraxanthine 100 35

Peniciline G 10 30

Phenazone 10 35

Primidone 10 35

Progesteron 0,5 35

Propranolol 10 35

Propyphenazone 10 35

Ranitidine 10 35

Roxithromycin 10 35

Saccharin 50 35

Sertraline 10 35

Simvastatin 10 35

Sotalol 10 35

Sulfamerazine 10 35

Sulfamethazin 10 35

Sulfamethoxazol 10 30

Sulfanilamide 50 35

Sulfapyridin 10 35

Telmisartan 20 35

Testosteron 0,5 35

Tiamulin 10 35

Tramadol 10 35

Triclocarban 10 35

Triclosan 20 30

Trimetoprim 10 30

Valsartan 10 35

Venlafaxine 10 35

Warfarin 10 30

Látky stanovované navíc v roce 2019 nad rámec monitoringu 2017–2018 
(rozšíření nabídky laboratoře)

4-formylaminoantipyr 10 35

Atorvastatin 10 35

Benzotriazol 20 35

Benzotriazol methyl 20 35

Butylparaben 10 35

Climbazole 10 35

Cyclamate 100 35

DEET (diethyltoluamid) 10 30

Ethylparaben 10 35

Metformin 20 40

Methylparaben 30 35

Norverapamil 10 35

OMC (ethylhexyl methoxycinnamate) 1000 35

Propylparaben 20 35

Salbutamol 10 35

Sucralose 1000 35

Valsartan acid 10 35

Verapamil 10 35

Tab. 1. Seznam analyzovaných látek PPCP
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mezi 0,4–5,6 l/s (průměr 1,6 l/s), přirozený průtok tvoří menší část 
celkového průtoku, zvláště za nízkých stavů.
Jde o profil s jednoznačně nejvyššími koncentracemi farmak, jen 

minimálně hodnot bylo pod mezí detekce. Všech devět vybraných 
látek má maxima v tisících ng/l, čtyři látky dokonce v desetitisících 
ng/l (acesulfam, gabapentin, oxypurinol, paraxanthine). Také mediány 
jsou vysoké, extrémem je hodnota mediánu oxypurinolu 20250 ng/l 
(!).  I u dalších  – v  tomto  článku nevyhodnocovaných  –  látek  jsou 
maxima koncentrací přes 1000 ng/l: azithromycin (1360 ng/l), celip-
rolol (1690 ng/l), clarythromycin (2600 ng/l), furosemide (1800 ng/l), 
ibuprofen-2-hydroxy  (6700 ng/l),  ibuprofen-carboxy  (2200 ng/l), 
iopromide (34 400 ng/l, ale jen ojedinělý výskyt), kofein (3900 ng/l), 
lamotrigine (1310 ng/l), paracetamol (1800 ng/l), sacharin (10000 ng/l).

Profil Dolní Kralovice
Měřený profil je umístěn na dolním konci obce Dolní Kralovice pod 
výtokem z ČOV (obr. 1). Potok po cca 1600 metrech ústí do nádrže 
Švihov. Místo odběru surové vody z nádrže u hráze se nachází cca 
11 km od ústí potoka do nádrže. Plocha povodí  je 1,769 km2, pře-
važuje venkovské osídlení (cca 700 obyvatel v rodinných domcích 
a malých bytových domech), v obci je velký zemědělský areál včetně 
objektů živočišné výroby a potravinářského průmyslu, na okolních 
pozemcích převažují pole s intenzivní rostlinnou výrobou. Průměrný 
srážkový úhrn je 670,8 mm, průměrná teplota 7,9 °C (data za období 
1961–2015), průměrná nadmořská výška 478,6 m n. m. a průměrná 
sklonitost  3,4 %  (interní databáze VÚV). Průtok v potoce  je  silně 
ovlivněný kolísajícím výtokem z ČOV, retenční nádrže a kanalizace, 
kolísá mezi 1,2–11,4  l/s (průměrný průtok 4  l/s), přirozený průtok 
tvoří menšinu celkového průtoku, zvláště za nízkých vodních stavů.
Profil Dolní Kralovice patří – podobně jako Hněvkovice – k těm s vy-

sokými koncentracemi látek PPCP. Nejvyšších koncentrací dosahuje 
opět oxypurinol (maximum 20000 ng/l, medián 8205 ng/l), hodnoty 
maxim přes 1000 ng/l mají všechny další vybrané látky s výjimkou me-
toprololu a tramadolu; acesulfam, gabapentin a hydrochlorothiazide 
mají dokonce i hodnoty mediánu nad 1000 ng/l. I u některých dalších 
látek byla zjištěna maxima koncentrací přes 1000 ng/l: azithromycin 
(1600 ng/l), ibuprofen-2-hydroxy (12900 ng/l), irbesartan (1530 ng/l), 
kofein (4260 ng/l), naproxene (1050 ng/l), sacharin (6680 ng/l).

Profil Miletín na Želivce
Měřený profil se nachází na řece Želivce, na níž je postavena vodá-
renská přehradní nádrž Švihov, v místě vtoku řeky Želivky do nádrže 
Švihov. Jde o hlavní přítok nádrže, zajišťující cca 70 % celkového prů-
měrného přítoku do nádrže. Hydrologické povodí náležející k měřené-
mu profilu je velmi rozsáhlé, plocha povodí je 3 020 km2. Místo odběru 
surové vody z nádrže u hráze se nachází cca 20 km od ústí potoka do 
nádrže. Povodí celého horního toku Želivky má mnoho obcí a měst, 
s celkem cca 40 tis. obyvateli. Využití území je smíšené, intenzivní 
zemědělská výroba, hospodářské  lesy, z větších měst  lze  jmenovat 
Pelhřimov (16 tis. obyvatel), Pacov (5 tis. obyvatel) a Červenou Řečici 

(1  tis. obyvatel), ostatní obyvatelstvo žije v množství venkovských 
obcí s méně než 1 tis. obyvatel. V povodí je průměrný srážkový úhrn 
671,8 mm a průměrná teplota 8,03 °C (data za období 1961–2015), 
průměrná nadmořská výška je 433,44 m n. m. a průměrná sklonitost 
3,3 % (interní databáze VÚV). Průtok v řece je ovlivněný množstvím 
vodních nádrží a rybníků, a z vypouštění odpadních vod v celém po-
vodí. Průtok za měřené období kolísal mezi 300–6600 l/s (dlouhodobý 
průměrný průtok 2800 l/s podle dat Povodí Vltavy), podíl odpadních 
vod tvoří výraznou menšinu celkového průtoku (odhadem cca 40 l/s). 
S  ohledem na vysoké průtoky  a velkou plochu povodí dochází 

k ředění vod a jejich časovému zdržení, a výsledkem jsou nižší kon-
centrace  látek PPCP, hmotnostní  tok  je ale srovnatelný s ostatními 
menšími  toky,  relativně nižší koncentrace  jsou vyrovnány vyššími 
průtoky. Nejvyšší koncentrace vykazuje opět oxypurinol (maximum 
1820 ng/l, medián 483 ng/l), maximum přes 1000 ng/l vykazuje ještě 
paraxanthine.

Profil Kačerov na Sedlickém potoce
Měřený profil je umístěn na Sedlickém potoce u obce Kačerov v místě, 
kde potok vtéká do nádrže Švihov (okraj vzdutí hladiny nádrže). Jde 
o největší levostranný přítok do nádrže Švihov. Místo odběru surové 
vody z nádrže u hráze se nachází cca 6 km od ústí potoka do nádrže. 
Monitorované povodí je poměrné rozsáhlé, Sedlický potok s mnoha 
přítoky má plochu povodí 75 973 km2. V povodí se nachází několik 
obcí  s celkem cca  2300 obyvateli.  Převažuje  venkovské  osídlení, 
mezi obcemi  jsou  intenzivně obdělávaná pole  a hospodářské  lesy. 
Hlavními obcemi jsou Lhota Bubeneč (obec s intenzivním chovem 
dobytka), Křivsoudov (obytná obec), Růžkovy Lhotice (obec s malou 
farmou), Černičí (menší zemědělský areál), Malá Paseka (obytná obec), 
Čechtice  (větší středisková obec, dva velké zemědělské areály, dva 
průmyslové areály, objekty služeb), Chrastovice (bývalá obec, dnes 
zcela opuštěná). Monitorované povodí má průměrný srážkový úhrn 
692,1 mm, průměrnou teplotu 7,87 °C (data za období 1961–2015). 
Průměrná nadmořská výška je 506.,4 m n. m., a průměrná sklonitost 
3,6 % (interní databáze VÚV). Průtok v potoce je ovlivněný množstvím 
rybníků, a z vypouštění odpadních vod v celém povodí. Průtok za 
měřené období velmi kolísal mezi 2–430  l/s, podíl odpadních vod 
netvoří větší část celkového průtoku, s výjimkou nízkých průtoků. 
Z vybraných látek nejvyšších koncentrací s maximy přes 1000 ng/l 

dosahuje  oxypurinol  a hydrochlorothiazide, maxima  těsně  pod 
1000 ng/l má acesulfam a paraxanthine. Z ostatních monitorovaných 
látek se limitu 1000 ng/l jen přiblížila jedna analýza azithromycinu 
(931 ng/l).

Kvalita surové vody
Součástí monitoringu vod byly i analýzy surové vody. Surová voda je 
odebírána z věžového objektu u hráze nádrže Švihov. Zjištěné látky 
nad mezí detekce shrnuje tabulka 6. Na rozdíl od předchozích tabulek 
jsou – z důvodu důležitosti pro celkovou kvalitu pitné vody – uvedeny 
všechny látky s aspoň jednou analýzou nad mezí detekce. 
Hodnoty nad mezí detekce aspoň jednou za dobu 2letého monito-

ringu mělo v surové vodě 20 látek z 94 celkem, 74 látek bylo trvale 
pod mezí detekce. 

Obr. 5. Koncentrace 16 vybraných farmak v profilech nad a pod ČOV 
Hněvkovice 27.–28. června 2019

Obr. 6. Koncentrace 16 vybraných farmak v profilech nad a pod ČOV 
Hněvkovice 21.–22. října 2019



vh 7–8/20226

Doplňkový monitoring odpadních 
a podzemních vod Hněvkovice
Za  účelem  přesnějšího  průzkumu místní 
situace byl v obci Hněvkovice  (profil  s nej-
vyššími zjištěnými koncentracemi látek PPCP 
v monitoringu povrchových vod) realizován 
ještě doplňkový monitoring, který se skládal 
z detailního vzorkování odpadních vod na 
výtoku z ČOV, vzorkování potoka nad a pod 
ČOV a odběru vzorků podzemní vody ze dvou 
vybraných  studní. Vzorky vody na  výtoku 
z ČOV byly odebírané v 3hodinových  inter-
valech v termínech 27.–28. června a 21.–22. 
října roku 2019. Detailní vyhodnocení v tomto 
článku se  týká celkem 16  látek  (devíti  látek 
identických  s monitoringem povrchových 
vod, doplněných o dalších sedm látek s vyš-
šími zaznamenanými koncentracemi), celkově 
bylo analyticky sledováno až 112 látek (tab. 1).
Nejvyšší  zjištěné koncentrace u 16  sledo-

vaných  látek ve  vypouštěné odpadní  vodě 
z ČOV byly v  červnu zjištěny u iopromidu 
(73  600 ng/l)  a oxypurinolu  (33  100 ng/l). 
V  podzimním  období  byly  koncentrace 
vesměs nižší,  nejvyšší  byly u oxypurinolu 
(21 500 ng/l) a sulfamethoxazolu (16 100 ng/l). 
U některých dalších  látek byla  také  ještě 

zjištěna maxima koncentrací přes 1 000 ng/l 
(v závorce  uvedeny  naměřené maximální 
hodnoty)  zjištěná na výtoku z ČOV. Červen 
2019:  4-formylaminoantipyr  (1  160  ng/l), 
benzotriazol  (1  060  ng/l),  metformin 
(1 730 ng/l), sucralose (5 900 ng/l), valsartan 
acid (1 060 ng/l). Říjen 2019: 4-formylamino-
antipyr (4 800 ng/l), benzotriazol (1 460 ng/l), 
diclofenac-4-hydroxy (2 220 ng/l), sucralose 
(5 200 ng/l), valsartan acid (1 160 ng/l).
Grafy na obr. 5 a 6  dokumentují  změnu 

kvality vody v Hněvkovickém potoce vlivem 
vypouštění vyčištěných odpadních vod u 16 
vybraných látek. V profilu potoka nad ČOV 
(profil S1 na obr. 4) byly jen mírně nad mezí 
detekce  zjištěny v  červnu 2019 gabapentin 
(77,1  ng/l),  v  říjnu  2019  sulfamethoxazol 
(10,3 ng/l) a telmisartan (32,2 ng/l). Pod výto-
kem z ČOV byly zjištěny koncentrace sledo-
vaných látek v řádu stovek až tisíců ng/l, nej-
vyšší koncentrace byly zjištěny u oxypurinolu 
(13 700 ng/l na jaře a 14600 ng/l na podzim). 
Na  profilu  S2  (obr. 4) Hněvkovice  byly 

v roce 2019 (profil identický s profilem Hněv-
kovice z monitoringu 2017–18) jednorázově ještě zjištěny další látky 
s maximy koncentrací přes 1000 ng/l, které nebyly předmětem moni-
toringu 2017–18 (v závorce uvedena naměřená maxima koncentrací): 
sucralose (2 460 ng/l), metformin (1 340 ng/l), 4-formylaminoantipyr 
(1 320 ng/l) a benzotriazol (1 060 ng/l). 
Vysoké koncentrace některých látek v povrchové i vyčištěné odpad-

ní vodě vzbudily otázku, do jaké míry se tyto látky objevují i v mělké 
podzemní vodě, využívané domovními studnami pro lokální zásobo-
vání obyvatelstva pitnou vodou. Úplně nevýznamný není také fakt, 
že podzemní voda se odvodňuje do nádrže Švihov a tvoří jeden – byť 
minoritní – zdroj vody v nádrži (odhadovaný přítok mělké podzemní 
vody 10–20 l/s z území bezprostředně přiléhajícího k nádrži). V centru 
obce Hněvkovice byly vybrány dvě obecní studny (W1, W2, obr. 4), 
a v říjnu 2018 byla voda analyzována na stejný rozsah látek jako vody 
povrchové (94 látek, tab. 1 první část). Podzemní vody jsou výrazně 
méně zasažené, byly v nich zaznamenány jen 4 látky z 94 analyzova-
ných, navíc v nízkých koncentracích (tab. 7).
Výsledky indikují, že hlavním problémem povodí nádrže Švihov 

z hlediska výskytu látek PPCP jsou komunální odpadní vody a úroveň 
jejich čištění v místních ČOV. 

Diskuse výsledků
Devět vzorkovacích profilů na přítocích vody do vodárenské nádrže 
Švihov poskytlo velmi různé výsledky. Z hlediska koncentrací látek 

Látka
Počet 
hodnot

Počet 
hodnot 
pod mezí 
detekce

Mez 
detekce 
(ng/l)

MIN (ng/l)
medián 
(ng/l)

MAX (ng/l)

Acesulfam 16 0 50 443 1250 15000

Diclofenac 28 2 20 20 815,5 3400

Gabapentin 28 2 10 10 1900 33000

Hydrochlorothiazide 28 0 50 388 1030 3440

Ibuprofen 28 2 20 20 274 1200

Metoprolol 28 2 10 10 610 1350

Oxypurinol 16 1 50 50 20250 34700

Paraxanthine 26 0 100 306 1285 32000

Tramadol 28 1 10 10 955 1500

Látka
Počet 
hodnot

Počet 
hodnot 
pod mezí 
detekce

Mez 
detekce 
(ng/l)

MIN (ng/l)
medián 
(ng/l)

MAX (ng/l)

Acesulfam 16 0 50 695 1900 11800

Diclofenac 28 2 20 20 360 1400

Gabapentin 28 2 10 10 1045 3120

Hydrochlorothiazide 28 0 50 370 1055 2300

Ibuprofen 28 2 20 20 200 2990

Metoprolol 28 0 10 22 205 429

Oxypurinol 16 2 50 50 8205 20000

Paraxanthine 26 0 100 163 576 11400

Tramadol 28 0 10 29 146 540

Látka
Počet 
hodnot

Počet 
hodnot 
pod mezí 
detekce

Mez 
detekce 
(ng/l)

MIN (ng/l)
medián 
(ng/l)

MAX (ng/l)

Acesulfam 16 0 50 140 343 631

Diclofenac 28 20 20 20 20 91

Gabapentin 28 2 10 10 171 280

Hydrochlorothiazide 28 25 50 50 50 188

Ibuprofen 28 16 20 20 20 110

Metoprolol 28 17 10 10 10 25,3

Oxypurinol 16 2 50 1 483 1820

Paraxanthine 26 1 100 100 165 1020

Tramadol 28 5 10 10 20 36

Tab. 2. Souhrnné výsledky monitoringu – profil Hněvkovice

Tab. 3. Souhrnné výsledky monitoringu – profil Dolní Kralovice

Tab. 4. Souhrnné výsledky monitoringu – profil Miletín na Želivce

PPCP (94 analyzovaných látek celkem) se jako nejhorší jeví profily 
Hněvkovice a Kožlí, kde se úhrnná suma maxim koncentrací analyzo-
vaných látek blíží hodnotě 200 000 ng/l. Za nimi se řadí profily Dolní 
Kralovice a Bernartice s úhrnnou sumou maxim koncentrací PPCP 
kolem 100 000 ng/l. Zbylých pět profilů má výrazně nižší koncentrace 
látek PPCP: Miletín, Kačerov a Radíkovice s hodnotami sumy maxim 
kolem 8–10 000 ng/l, a jako nejkvalitnější se jeví profily Hulice a Br-
zotice s hodnotami sumy maxim jen kolem 2 000 ng/l.
Vysvětlení není zcela zřejmé. Jasný je vliv ředění v tocích s vyšším 

průtokem (Miletín, Kačerov), to ale neplatí pro nejčistší profily Hulice 
a Brzotice, kde  jsou zároveň i velmi nízké průtoky. Pokud pomine-
me možnost  zásadně nižší  spotřeby  farmak obyvateli  těchto obcí, 
dalším vysvětlením je lepší funkce jejich ČOV (delší čistící proces, 
intenzívnější funkce biologického stupně a oxidace apod.). A naopak, 
obce s nedobrou kvalitou vyčištěné odpadní vody mohou mít ČOV 
s přetíženou kapacitou a s příliš krátkým a málo intenzívním čistícím 
procesem.. 
Z hlediska hmotnostního  toku  látek PPCP do nádrže Švihov  je 

situace ale odlišná, monitorované  toky mají  různý průtok a různé 
koncentrace. Rozdíl průtočných množství  se odráží  i v  rozdílném 
hmotnostním toku látek (tab. 8). Přesný výpočet není možný kvůli 
velkému a častému kolísání koncentrací látek PPCP i výtoku z ČOV, 
tabulka obsahuje proto jen kvalifikované řádové odhady hmotnostního 
toku farmak do nádrže. 
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Celkem  se  jedná  o hmotnostní  tok  cca 
83,23 g/den na monitorovaných tocích, které 
tvoří větší část objemu přítoku vody do nádr-
že. Lze tedy odhadovat, že do nádrže Švihov 
může  natékat  průměrně  kolem  100–150 
gramů  látek PPCP denně  (v analyzovaném 
rozsahu látek, jak ukazuje tab. 1). 
Z hlediska frekvence výskytu lze vyčlenit 

skupinu látek, která se vyskytuje velmi často, 
na většině profilů a často i ve vysokých kon-
centracích (tisíce a dokonce desetitisíce ng/l): 
acesulfam, azithromycin, caffein, gabapentin, 
hydrochlorothiazide, ibuprofen a jeho meta-
bolity, oxypurinol, paraxanthine a saccharin. 
Vedle nich můžeme jmenovat další látky také 
se vyskytující ve větší části analýz, ale v nižší 
frekvenci a s nižšími koncentracemi (převažu-
jící stovky ng/l): iopromide, metoprolol, para-
cetamol, tramadol. A konečně existuje skupina 39 látek z celkem 112, 
které se vždy nebo téměř vždy nacházejí pod mezí detekce použité 
analytické metody (oranžově označené látky v tab. 1).
Neexistuje prakticky žádná korelace mezi průtokem a koncentrace-

mi látek PPCP. To může být způsobeno vysokým a kolísajícím podílem 
výtoku odpadní vody z ČOV, značně kolísající kvalitou vypouštěné 
odpadní vody (různá doba zdržení v retenční nádrži, různá kvalita 
natékající vody, pravděpodobně i různá doba čištění vody na ČOV ve 
špičce a mimo ni apod.).
Doplňující monitoring odpadních vod na výtoku z ČOV Hněvkovi-

ce v roce 2019 potvrdil nejčastěji se vyskytující látky z předchozího 
monitoringu,  a kromě  toho byly  zjištěny  i další  látky ve vysokých 
koncentracích na výtoku z ČOV  (tisíce ng/l):  celiprolol, diclofenac 
a diclofenac-4-hydroxy,  furosemide,  lamotrigine, metoprolol,  sulfa-
methoxazol, telmisartan. Je otázka, proč jsou tyto látky v povrchové 
vodě toku pod ČOV detekovány v nižších koncentracích – nabízí se 
odpověď o rychlém rozkladu těchto látek ve vodním prostředí (voda 
z ČOV je zachycována v retenční nádrži,  takže se do toku dostává 
se  zpožděním několika dnů). Analýzy odpadní  vody kromě  toho 
prokázaly  i časté  a vysoké koncentrace dalších  látek,  které nebyly 
sledovány v předchozím monitoringu povrchových vod (viz výše), 
protože je laboratoř zavedla do nabídky až poté: 4-formylaminoanti-
pyr, benzotriazol a sucralose.
Z analýzy monitoringu vyplývá, že existuje výrazný rozdíl v horší 

kvalitě vody v přítocích do nádrže a zásadně lepší kvalitou surové 
vody, která se odebírá u hráze pro úpravu na vodu pitnou. Protože 
je teoretická doba zdržení vody v nádrži 430 dnů, v objemu nádrže 
309 mil. m3 dochází k procesům, které mají významný a příznivý 
dopad na zlepšování kvality vody,  jistě nejen v parametrech PPCP. 
Bližší poznání těchto degradačních, sorpčních a dalších procesů je 
velmi důležité pro objasnění životního cyklu těchto látek v životním 
prostředí. 
Zásadní úbytek koncentrací vlivem zdržení v nádrži nastal u ná-

sledujících  látek:  azithromycin, diclofenac, hydrochlorothiazide, 
ibuprofen-2-hydroxy,  lamotrigine, metroprolol,  telmisartan  a tra-
madol. Naopak existuje  skupina  látek, u kterých byl  zaznamenán 
jen  relativně menší úbytek vlivem zdržení vody v nádrži:  estrone, 
chloramphenicol, oxypurinol, progesteron, sulfamerazine, acesulfam, 
gabapentin, ibuprofen, karbamazepin, karbamazepin E, paraxanthin, 
ranitidin, a trimetoprim. 
Lze tedy shrnout, že vodárenská nádrž s do-

statečnou dobou zdržení je mnohem lepší pro 
dosažení příznivější kvality vody z hlediska 
obsahu specifických organických látek typu 
PPCP, než odběr přímo z toku, ale tento vliv 
se liší u různých látek.
Ve vyrobené pitné vodě byly látky PPCP na-

cházeny v důsledku úpravárenského procesu 
dříve  jen ojediněle,  a po  instalaci doplňko-
vého stupně úpravy s filtry s granulovaným 
aktivním uhlím v letech 2020–2021 se situace 
dále  zlepšila,  tyto  látky  jsou dnes ve vyro-
bené pitné vodě vesměs pod mezí detekce, 
výjimečně na úrovni meze detekce použité 
analytické metody. Je vhodné zde zmínit, že 
byla  identifikována  skupina  látek PPCP,  se 
kterými si klasický úpravárenský proces (tedy 

Látka
Počet 
hodnot

Počet 
hodnot 
pod mezí 
detekce

Mez 
detekce 
(ng/l)

MIN (ng/l)
medián 
(ng/l)

MAX (ng/l)

Acesulfam 15 0 50 110 270 931

Diclofenac 26 15 20 20 20 170

Gabapentin 26 4 10 10 29 315

Hydrochlorothiazide 26 11 50 50 88 1380

Ibuprofen 26 18 20 20 20 69

Metoprolol 26 13 10 10 11 36

Oxypurinol 15 3 50 50 205 2800

Paraxanthine 25 10 100 100 112 933

Tramadol 26 9 10 10 17 92

Tab. 5. Souhrnné výsledky monitoringu – profil Kačerov

Látka
Počet 
analýz 
celkem

Počet 
analýz 
nad mezí 
detekce

Mez 
detekce 
(ng/l)

Maximální 
koncentrace 

(ng/l)

Acesulfam 16 8 100 318

Azithromycin 28 2 10 274

Diclofenac 28 1 20 58

Estrone 6 2 1 5

Gabapentin 28 25 10 157

Hydrochlorothiazide 28 2 50 99

Chloramphenicol 28 1 20 48

Ibuprofen 28 3 20 56

Ibuprofen-2-hydroxy 28 2 30 91

Karbamazepin 28 7 10 13

Karbamazepin-E 28 2 10 12

Lamotrigine 8 5 10 15

Oxypurinol 16 7 50 868

Paraxanthine 26 13 100 424

Progesteron 6 2 0,5 2

Ranitidine 28 2 10 75

Sulfamerazine 28 2 10 22

Telmisartan 8 7 20 55

Tramadol 28 5 10 13

Trimetoprim 28 1 10 16

Látka Jednotka
Mez 
detekce

W1 W2

Acesulfam ng/l 50 212

Bisfenol A ng/l 50 247

Estrone ng/l 1 3,6 2,5

Gabapentin ng/l 10 23,7

Tab. 6. Kvalita surové vody z vodní nádrže Švihov

Tab. 7. Látky zjištěné nad mezí detekce u zdrojů podzemních vod – 
studny Hněvkovice

Profil
Dlouhodobý 

průměrný průtok 
(l/s)

Odhad podílu 
vyčištěné odpadní 
vody z ČOV (l/s)

Odhad sumy 
průměrných 

koncentrací látek 
PPCP (ng/l)

Rámcová hodnota 
hmotnostního 
toku (g/den)

Bernatice 0,2 0,2 8000 0,1

Brzotice 0,8 0,2 300 0,02

Dolní Kralovice 5,0 0,9 7000 3

Hněvkovice 1,7 0,3 12000 2

Hulice 0,5 0,2 300 0,01

Kačerov 80 2 1500 10

Kožlí 1,1 0,7 11000 1

Miletín 1300 40 600 67

Radíkovice 1,3 0,2 800 0,1

Tab. 8 Odhad hmotnostního toku látek PPCP do nádrže Švihov 
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i bez dodatečně instalovaných filtrů s aktivním uhlím) dobře poradil: 
acesulfam, hydrochlorothiazide, ibuprofen-2-hydroxy, karbamazepin, 
karbamazepin E,  lamotrigine, oxypurinol, progesteron,  telmisartan 
a tramadol. A naopak byla  identifikována skupina  látek s  tendencí 
přetrvávat ve vodním prostředí delší dobu.  Je proto důležité,  aby 
koncentrace těchto látek byly nízké i v přítocích do nácdrže a v surové 
vodě. Ze sledovaných látek jde především o estrone, chloramphenicol, 
ibuprofen, paraxanthine, sulfamerazine, azithromycin, gabapentin, 
ranitidin a trimetoprim. 
Situaci kolem výskytu látek PPCP v povodí nádrže Švihov je třeba 

vnímat i z hlediska probíhajících klimatických změn. Výzkum probí-
hal v závěru delšího suchého období, průtoky na tocích byly proto 
podprůměrné,  a nezaručovaly  tak dostatečné  ředění vypouštěných 
odpadních vod. Protože i do budoucna je nutné očekávat častá ob-
dobí sucha a nízkou průtočnost místních vodních toků, jako vhodné 
adaptační opatření se jeví zajištění vysoké účinnosti místních ČOV, 
ve formě jejich postupné modernizace, nepřetěžování jejich kapacity, 
důrazu na optimální provoz,  a v některých případech bude nutné 
zvážit i doplňující stupeň čištění odpadních vod na tyto specifické 
organické látky.

Závěr
V článku jsou shrnuty výsledky monitoringu povrchových, podzem-
ních a odpadních vod na obsahy farmak a dalších látek PPCP v povodí 
vodárenské nádrže Švihov. Výsledky monitoringu potvrdily obavy 
z nedostatečné účinnosti místních ČOV malých obcí v okolí nádrže, 
které nejsou schopné dostatečně zachycovat mnohé látky PPCP a které 
se tak prostřednictvím místních potoků dostávají do vodárenské ná-
drže, a jejich reziduální koncentrace jsou detektovány v surové vodě 
pro výrobu pitné vody. 
Základní monitoring byl dvouletý, bylo vybráno celkem 9 přítoků 

do nádrže, z nichž jsou v tomto článku podrobně představeny 4 pro-
fily (obr. 1). V celkem 32 vzorkovacích kolech bylo odebráno 21 174 
vzorků vody na analýzy látek PPCP. Rozsah analýz se řídil nabídkou 
laboratoře, na začátku šlo o 46 látek, které byly rychle rozšiřovány až 
na 94 (tab. 1). Dalších 18 látek přibylo v roce 2019, kdy ještě proběhl 
doplňkový podrobný monitoring odpadních vod z ČOV Hněvkovice.
Z hlediska  frekvence výskytu  jednotlivých analyzovaných  látek 

PPCP, lze vyčlenit skupinu látek, která se vyskytuje velmi často, na 
většině profilů a často i ve vysokých koncentracích (tisíce a dokonce 
desetitisíce ng/l na některých profilech):  acesulfam,  azithromycin, 
caffein, gabapentin, hydrochlorothiazide, ibuprofen a jeho metabolity, 
oxypurinol, paraxanthine a saccharin. Vedle nich můžeme jmenovat 
další látky také se vyskytující ve větší části analýz, ale v nižší frek-
venci a s nižšími koncentracemi (převažující stovky ng/l): iopromide, 
metoprolol, paracetamol,  tramadol. Dále  existuje  skupina 39  látek 
(z celkového počtu 112), které se vždy nebo téměř vždy (v 95–100 % 
případů) nacházejí  pod mezí  detekce použité  analytické metody 
(tab. 1). 
Podle  zjištěných maximálních koncentrací  látek PPCP  lze  iden-

tifikovat místní  toky vysoce  znečištěné  (Hněvkovice, Kožlí, Dolní 
Kralovice  a Bernartice)  s  průměrnými koncentracemi  sumy  látek 
PPCP v hodnotách tisíců ng/l (a s maximy u některých látek až v de-
setitisících ng/l – gabapentin, oxypurinol, paraxanthine). Z nich jsou 
v článku podrobně diskutovány profily Hněvkovice a Dolní Kralovice. 
Ke středně znečištěným patří profily Miletín, Kačerov a Radíkovice 
s odhadem průměrných hodnot kolem 1000 ng/l, z nichž první dva 
profily jsou také podrobně uvedeny. Zároveň jde o profily s největšími 
průtoky, takže i když koncentrace látek PPCP nedosahuje nejvyšších 
hodnot, hmotnostní tok PPCP je z těchto profilů do nádrže Švihov 
největší. Nejnižší koncentrace PPCP mají profily Hulice a Brzotice 
s  převažujícími  koncentracemi blízko meze detekce  v desítkách, 
výjimečně prvních stovkách, ng/l. 
Do budoucna lze doporučit zajistit optimální a nepřetížený provoz 

místních ČOV, v některých případech bude možná nutné uvažovat 
o jejich celkové modernizaci nebo doplnění dalšího stupně čištění. 
Lze také doporučit další výzkum migračních parametrů a rozpadových 
procesů látek PPCP, zvláště těch, které mají tendenci dlouho zůstávat 
v přírodním vodním prostředí a pronikat až do surové vody (např. 
ibuprofen, estrone, acesulfam, azithromycin).

Poděkování: Tento článek byl připraven v rámci projektů Technolo-
gické agentury ČR SS01010208 Řízená dotace podzemních vod jako 
nástroj k omezení dopadů sucha v ČR a SS02030027 Vodní systémy 
a vodní hospodářství ČR v podmínkách změny klimatu, a dále v rám-
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dů klimatických změn a urbanizace na vodní režim v oblasti vnější 
Prahy, č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16-040/0000380, které byly financovány 
z Operačního programu EU Praha-pól růstu České republiky.
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Occurrence of pharmaceuticals and their metabolites in the 
catchment area of the Švihov water reservoir, on the Želivka 
river (Datel, J. V.; Hrabankova, A.)

Abstract
The article summarizes the results of surface, groundwater and 
wastewater monitoring for the content of pharmaceuticals and other 
PPCP substances in the catchment area of the Švihov water reservoir. 
Substances from the wastewater enter the water reservoir through 
local streams, and their residual concentrations are detected in the 
raw water for drinking water production. The monitoring included 
32 sampling rounds, in which 21,174 water samples were taken for 
analysis of PPCP substances, the number of which grew from 46 
through 94 to 112 substances at the end of the project. Substances 
that occur frequently and in high concentrations have been iden-
tified (thousands and even tens of thousands of ng/l. About a third 
of the monitored substances have been below the detection limit. 
Some local streams with a high share of wastewater have (under 
otherwise comparable conditions) high levels of PPCPs, while some 
streams have low concentrations. An important aspect may be the 
efficiency of local WWTPs. The improvement of the situation would 
bring optimal and unloaded operation of local WWTPs, and their 
gradual modernization.

Key words
pharmaceuticals – surface water – groundwater – Želivka river – Švi-
hov reservoir – PPCP

Dopady vrtů pro tepelná 
čerpadla na podzemní vody
Svatopluk Šeda

Abstrakt
Vrty pro tepelná čerpadla systém země x voda patří v současnosti 
k extrémně se rozšiřující aktivitě, což je dáno aktuální energetickou 
situací v ČR. V poslední době sice probíhají úkoly základního vý-
zkumu například na téma „Analýza potenciálu geotermální energie 
ve velkých a středních hloubkách na území ČR“, ale obecně se ví, že 
mělké vrty do hloubky cca 100–200 m zpravidla nějak „topí“, zákaz-
níci si je ve velkém žádají a vrtné firmy nějak pracují. V posledních 
letech sice vznikly metodiky, které z hlediska práva provádění těchto 
vrtů usměrňují, jmenujme například Metodické doporučení MMR, 
MŽP a MZe pro stavební a vodoprávní úřady (2019) nebo Metodiku 
geologických průzkumných prací pro budování tepelných čerpadel 
pro využití energetického potenciálu podzemních vod a hornino-
vého prostředí (MŽP 2020), riziko těchto prací pro podzemní vody, 
pokud nejsou respektovány geologické a hydrogeologické poměry 
konkrétních lokalit, je přitom extrémní. Článek tato rizika popisuje 
a současně předkládá systémový návrh, jak těmto rizikům čelit. 

Klíčová slova
tepelné čerpadlo – podzemní voda – pánevní struktura – hydrogeo-
logická stratifikace – rizika pro vodní ekosystém

Úvod 
Využívání zemského  tepla prostřednictvím  tepelných čerpadel pa-
tří mezí přímé metody využití geotermální energie.  Je založeno na 
extrakci tepla z horninového prostředí nebo podzemní vody se sta-
bilní teplotou v malých hloubkách maximálně nižších stovek metrů 
a v tepelném čerpadle se tato teplota zdvihá na hodnotu potřebnou 
k vytápění nebo pro ohřev teplé užitkové vody. Pro využití této energie 
prostřednictvím tepelných čerpadel systému země x voda se nejčastěji 
hloubí vrty s běžným hloubkovým dosahem do 200 m, tedy do úrovní, 
kde se nachází většina našich vodárensky využívaných podzemních 
vod. Z uvedeného je zřejmé, že klíčovou pro efektivní využití geoter-
mální energie je důkladná znalost horninového prostředí a míry jeho 
zvodnění, protože empirické poznatky jasně dokumentují, že „suché“ 
vrty,  tedy vrty hloubené v málo zvodnělém horninovém prostředí, 
nedosahují  ani poloviny výtěžnosti  zemského  tepla  oproti  vrtům 
zahloubeným do horninového prostředí s vyšší průtočností. Jenom-
že právě vyšší průtočnost horninového prostředí, tj. jeho schopnost 
„vést“ vodu v celém svém profilu, je charakteristická pro vodárensky 
využívané nebo využitelné struktury. A proto při provádění těchto děl 

je nutno, bez výjimky, respektovat existenci konkrétního ekosystému 
podzemní vody a práce projektovat a provádět  tak, aby k ohrožení 
nebo negativnímu ovlivnění zvodní nedošlo. Jak vyplyne u dalšího 
textu, koexistence je nejenom možná, ale při správném návrhu a pro-
vedení podzemních objektů pro využití zemského tepla je i žádoucí 
jako dosud nedoceněná alternativa využívání energetického potenci-
álu horninového prostředí a podzemních vod v ČR. 

Jak na využití zemského tepla tepelnými čerpadly 
typu země x voda
Tepelná čerpadla systému země x voda získávají nízkoteplotní zemské 
teplo z horninového prostředí a podzemní vody buď prostřednictvím 
horizontálně uložených kolektorů nad hladinou podzemní vody nebo 
zpravidla vertikálně orientovanými vrty. Tento příspěvek se zaměřuje 
na rizika pro podzemní vody, proto se budeme věnovat pouze ver-
tikálně orientovaným vrtům zahloubeným pod hladinu podzemní 
vody. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých 
zákonů (dále jen vodní zákon), konkrétně dle paragrafů 8 a 17, se jedná 
o vrty pro využívání energetického potenciálu podzemní vody a hor-
ninového prostředí, ze kterých se neodebírá nebo nečerpá podzemní 
voda. Jsou to zpravidla maloprůměrové vertikální otvory hloubené do 
horninového prostředí, do kterých je vloženo uzavřené potrubí (geo-
termální vertikální sonda) s oběžným médiem. Pomocí tohoto média 
se přenáší tepelná energie podzemní vody a horninového prostředí 
jímaná geotermální vertikální sondou do výměníku tepelného čerpa-
dla. Meziprostor mezi stěnou vrtů a uzavřeným potrubím (geotermální 
vertikální  sondou)  je  vyplněn  směsí prostou vzduchových dutin, 
umožňující optimální přenos tepla mezi podzemní vodou a hornino-
vým prostředím na straně jedné a oběžným médiem na straně druhé. 
A zde je třeba uvést první základní premisu nekolizního provádění 
těchto vrtů, a to  je vytvoření  takového zaplášťového prostoru vrtů, 
které vyloučí propojování  různých zvodnělých kolektorů, na které 
jsou vázány rozdílné útvary podzemní vody. Útvar podzemní vody 
je přitom ve smyslu § 2 vodního zákona definován jako vymezené 
soustředění podzemní vody v příslušném kolektoru s tím, že kolekto-
rem se rozumí horninové vrstva nebo souvrství hornin s dostatečnou 
propustností, umožňující významnou spojitou akumulaci podzemní 
vody nebo  její proudění či odběr. Trošku složitá definice,  tak si  to 
ukážeme na obrázku 1.
V daném případě je podzemní voda první zvodně vázána na kolek-

tor, který tvoří kvartérní pokryv a mělké pásmo zvětralin či masivního 
přípovrchového rozpojení puklin skalního podkladu. Mocnost této 
zvodně činí obvykle pouze několik metrů, hladina podzemní vody je 
volná a nachází se mělce pod povrchem terénu. Podložním (v daném 
případě mezilehlým)  izolátorem  je  buď  tzv.  „cementační pásmo“ 
o mocnosti zpravidla několika desítek centimetrů, tj. pásmo snížené 
propustnosti nezpevněných kvartérních sedimentů vzniklé vypadá-
váním některých iontů z vodního roztoku, nebo skalní prostředí, sice 
zvětralé či rozpukané, ale v němž jsou pro vodu propustné dutiny 
druhotně  zatěsněné  jílovitými produkty větrání matečné horniny 

https://doi.org/10.1021/ES052595
https://doi.org/10.1021/ES052595
https://doi.org/10.2166/wh.2013.056
mailto:datel@vuv.cz
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Obr. 1. Hydrogeologický řez zvodnělými strukturami dvou kolektorů na náhorních plošinách 
krystalinika 

Obr. 2. Hydrogeologický řez dvoukolektorovou zvodnělou strukturou v horských a podhor-
ských oblastech krystalinika 

nebo jílovitými záteky z kvartérního pokryvu. 
Obvyklou vlastností  této  zvodně  je mikro-
biologické  znečištění,  vysoká  koncentrace 
dusičnanů nebo amonných  iontů,  železa či 
manganu,  v  závislosti  na  redox potenciálu 
zvodnělého prostředí, tj. stavu vody přijímat 
nebo získávat elektrony. Obecně se tedy jedná 
o vodu se zhoršenou jakostí, leč dosud hojně 
využívanou především staršími  šachtovými 
studnami.  Podzemní  voda  druhé  zvodně 
je  v  krystaliniku obecně  vázaná na pásmo 
připovrchového  rozpojení  puklin  skalního 
podkladu. Je to pásmo zasahující do hloubek 
několika  desítek metrů,  někdy,  především 
v oblastech  rigidních  vyvřelin,  i výrazně 
přes sto metrů, přičemž bazální izolátor tvoří 
pásmo, kdy se pro vodu propustné pukliny 
svírají. Tato druhá zvodeň v oblasti  krysta-
linika  je  těžko definovatelný systém dílčích 
subzvodní, které dohromady vytvářejí jeden 
zvodnělý systém charakteristický stejnou či 
obdobnou ustálenou úrovní hladiny podzem-
ní vody, podobnou  jakostí  vody a časovým 
režimem  tvorby podzemní  vody. Činitelů, 
které  její  výskyt určují,  je  celá  řada,  avšak 
kromě morfologie terénu se jako klíčový jeví 
litologický charakter horniny a stupeň jejího 
tektonického  postižení.  Ve  vztahu  k  nad-
ložní  kvartérní  zvodni  je  na  plošně  velmi 
rozsáhlých náhorních plošinách  (například 
prakticky  celá  Českomoravská  vysočina) 
obvyklé, že ustálená hladina podzemní vody 
první zvodně (kvartérní) je zpravidla výše až 
významně výše než hladina  zvodně druhé 
(krystalinické),  jak  vyplývá  z obrázku 1. 
Máme zde tedy jednoznačně dva útvary pod-
zemní vody, které nelze ve vrtech pro tepelná 
čerpadla  systému země x voda propojovat, 
neboť v tomto konkrétním případě hrozí ztráta 
vody v první zvodni. Příklady nekonečných 
soudních sporů, kdy se voda ztratila ze starých šachtových studní 
v celé ulici, když se v blízkém „satelitu“ začaly budovat hlubší vrty 
pro tepelná čerpadla, nás všechny neskutečně zatěžují.
V oblasti  okrajových horstev nebo obecně v  členitějším  terénu 

krystalinika se však často stává, že naopak druhá zvodeň má vyšší 
výtlačnou úroveň než zvodeň kvartérní, jak vyplývá z obr. 2. 
Při propojení obou útvarů podzemních vod hrozí v tomto případě 

jednak změna kvality vody v původní kvartérní zvodni  (například 
nárůstem koncentrace těžkých kovů, radonu aj.), anebo v okolí vrtů 
dochází k podmáčení pozemků a v krajním, ale nikterak řídkém pří-
padě, i k trvalé umělé drenáži podzemní vody do povrchového toku, 
tedy k ochuzování disponibilních zásob podzemní vody pro vodáren-
ské či jiné využití. Obě popsané zvodně jak na náhorních plošinách 
krystalinika,  tak v horských a podhorských oblastech, se vytvářely 
statisíce a mnohdy i miliony let a představují jedno z největších bohat-
ství naší republiky. Abychom mohli tento unikát zachovat a rizikům 
jejich ovlivnění předcházet, je třeba dodržet některé základní profesní 
postupy, když  současné právní předpisy  či metodická doporučení 
jsou pro jejich obecnost v praxi jen rámcově použitelné. Vezměme si 
například vyhlášku č. 5/2011 Sb., která rozlišuje 174 vodních útvarů 
podzemních vod, ale ve skutečnosti máme v ČR mnoho tisíc vodních 
útvarů podzemních vod, které naplňující definici  vodního útvaru 
podzemní vody v intencích § 2 vodního zákona, neboť každý z těchto 
„dílčích“ útvarů podzemní vody je charakteristický specifickou for-
mou svého výskytu, jakostí vody, jejími tlakovými poměry a formou 
doplňování či drenáže. A právě tyto dílčí vodní útvary nesmíme ve 
vrtech pro TČ sytému země x voda propojovat a znalost těchto struk-
tur je klíčovou podmínkou pro nekolizní projekci, provádění a provoz 
těchto vrtů. Pomoc by nám svou informační základnou sice mohla 
poskytnout i ochranná pásma vodních zdrojů se svými specifikace-
mi rizik pro vodní ekosystém podzemních vod, ale ta jsou v počtu 
více než 15 000 ks v absolutní většině historická, a proto zaměřená 
především na ochranu jakosti vodních zdrojů, a ne na ochranu jejich 
vydatnosti či vodních stavů. A to již nemluvíme o jakýchkoliv limitech 
pro vrty pro tepelná čerpadla, o jejichž existenci se v době vydávání 

historických rozhodnutí o ochranných pásmech vědělo pramálo. Jak 
tedy v krystalinických oblastech postupovat?

Případ krystalinických oblastí
Na základě terénního průzkumu, pasportizace jímacích objektů pod-
zemní vody (především změření hloubky, stavů hladiny podzemní 
vody a případně velikosti odběrů), archivních nebo nově pořízených 
laboratorních analýz vzorků vody v rozsahu alespoň milivalové bi-
lance a mikrobiologických ukazatelů, údajů z vrtné prozkoumanosti 
Geofondu a mapového archivu sestavit hydrogeologický řez struktu-
rou v místech plánované sondáže.
Do tohoto řezu s vyznačením jednotlivých zvodnělých kolektorů 

umístit plánované vrty potřebné metráže, což je absolutně nezbytný 
základ pro návrh konstrukce těchto vrtů.
V konfrontaci s parametry předmětné struktury navrhnout parame-

try vrtů tak, že v žádném z vrtů nesmí dojít k propojení dvou či více 
vymezených zvodnělých kolektorů. V praxi to znamená, že zpravidla 
kvartérní zvodeň musí být v těchto vrtech v celém své profilu zapláš-
ťově zatěsněna a toto těsnění musí být navázáno na okolí horninu. 
Je  naprosto  nepřípustné  vydávat  za  toto  těsnění  například  PVC 
rouru, která byla použita jako pažení nezpevněných zemin a hornin 
v úvodní části vrtu. Mocnost tohoto těsnění musí být v celém profilu 
kvartérního kolektoru minimálně 3 cm od vnější části geotermální 
sondy. V případě, že se očekává zastižení zvodně v krystalinickém 
kolektoru s napjatou hladinou podzemní vody s pozitivní výtlačnou 
úrovní,  tedy  s přetokem, musí být  zpravidla  cementové odtěsnění 
kvartérní zvodně zhotoveno buď předem v rámci tzv. předvrtu, anebo 
zhotoveno takovým v projektu popsaným technologickým postupem, 
které odtěsnění kvartérní  zvodně bezpečně zvládne. Představa,  že 
odtěsnění tlakové zvodně s pozitivní výtlačnou úrovní zajistí instalace 
zaplášťové vrstvy pomocí běžné realizované injektáže nějakou směsí 
přes patu vrtu, byť s využitím certifikovaných těsnicích materiálů, se 
již mnohokrát, zejména při vyšších tlacích, ukázala být mylnou, a to 
nemluvě o případech,  kdy  se na propojení  zvodní v nedostatečně 
zatěsněném vrtu prostě nepřijde.
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Obr. 3. Hydrogeologický řez vícekolektorovým zvodnělým systémem 
v jímacím území Pekla v rajonu 4270 Vysokomýtská synklinála 

A konečně nastupuje fáze realizace, kdy někdo musí posoudit, zda 
projektované parametry vrtů vzniklé na základě zpracované před-
stavy o úložných poměrech jednotlivých zvodnělých kolektorů jsou 
správné, nebo je nutno projektované parametry vrtných prací upravit. 
Tím někdo musí být hydrogeolog, který u klíčových části prací, tj. 
především u identifikace  jednotlivých kolektorů v  rámci  vrtných 
prací, musí být buď osobně nebo v zastoupení přítomen, nebo lze 
u lokalit s jednoduššími hydrogeologickými poměry využít i online 
spojení s vrtmistrem, kdy lze pořídit a na geologické pracoviště zaslat 
fotografie z místa vrtné sondáže, videozáznam apod. Fáze realizace 
by vždy měla končit pořízením dokumentace o přesném umístění 
vrtů, o jejich parametrech a především o geologických profilech vrtů 
a údajích o podzemní vodě. Pokud jsou tyto vrty prováděny v režimu 
geologických prací, je závěrečná zpráva o provedení průzkumných 
vrtů povinně vytvořena a zasílána do Geofondu. Pokud se však vrty 
provádějí  jako stavba,  je absolutně nezbytné stejnou dokumentaci 
pořizovat v rámci doplňkového hydrogeologického průzkumu, i je-
hož zpráva se posílá povinně do Geofondu. Zde je namístě obrovský 
apel na projektanty a hydrogeology: projektujete-li vrty pro tepelná 
čerpadlo systému země x voda jako stavby, vždy a za každých okol-
ností navrhujte doplňkový hydrogeologický průzkum v  intencích 
§ 3 vyhlášky č. 369/2004 Sb., neboť jinak se za pár let nedopátráme, 
kolik těchto vrtů a kde máme! A budou jich tisíce, možná desetitisí-
ce, a budou mít v sobě oběžná média s aditivy rizikovými pro jakost 
podzemních vod! 
Oblasti krystalinika, byť plošně zabírají více než polovinu republiky, 

jsou ale z hlediska zdrojů podzemní vody pro zásobování místních 
obyvatel zpravidla nedostatečné a zásobování obyvatel je zde zajiš-
ťováno hlavně ze zdrojů vody povrchové. Na rozdíl od rozsáhlých 
pánevních struktur ve východních a severních Čechách a částečně i ve 
středních, západních nebo jižních Čechách. Tyto pánevní struktury, na 
rozdíl od krystalinika, jsou charakteristické nesrovnatelně bohatšími 
vodárensky využitelnými zásobami podzemní vody a především více-
kolektorovými zvodněnými systémy, což je činí výrazně rizikovějšími 
při případném porušení přirozené hydrogeologické stratifikace. Tímto 
pojmem rozumíme jev, který definuje místa výskytu určitého význam-
nějšího množství podzemní vody, pro které se používají různé, i když 
ne zcela identické názvy (zvodeň, zvodnělý kolektor, obzor či horizont 
podzemní vody, nádrž podzemní vody, vodní útvar podzemní vody, 
vodní zdroj podzemní vody apod.), a tato místa významnějšího výsky-
tu podzemní vody jsou od sebe oddělena horninami nepropustnými 
nebo málo propustnými. Pro ně se vžil pojem izolátor nebo poloizolá-
tor, když krásný český novotvar „sušeň“ jako opak pojmu „zvodeň“ se 
bohužel neujal. Hydrogeologická stratifikace konkrétní struktury tedy 
definuje přirozenou spojitost nebo nespojitost těchto významnějších 
množství podzemní vody v horninovém prostředí  a charakterizuje 
vlastnosti jednak kolektorské horniny a jednak vlastní podzemní vody, 
to vše vždy ve srovnání s okolním prostředím, respektive s okolním 
významnějším množstvím podzemní vody. Mnohdy jen jeden jediný 
ukazatel jakosti vody, například konduktivita, naprosto bezpečně od 
sebe rozliší dva nad sebou ležící vodní útvary oddělené izolátorem 
a hned víme, co nelze propojovat! 
Permokarbonské pánevní struktury a především hydrogeologické 

rajony  české  křídové pánve nebo  jihočeských pánví  jsou natolik 
vnitřně diferencované  a filtračně  anizotropní,  že  by  v nich  bylo 
možno vyčlenit  snad  stovky  subútvarů podzemní  vody,  které  by 
splňovaly  definice  vodního útvaru nebo útvaru  podzemní  vody 
v  intencích § 2 odstavců 3 a 7 vodního zákona, neboť  tyto stovky 
útvarů, tvořících subsystém 174 útvarů podzemní vody ve smyslu 
vyhlášky  č.  5/2011 Sb.,  jsou  charakteristické  specifickou  formou 
svého výskytu, jakostí vody, jejími tlakovými poměry a formou dopl-
ňování či drenáže. Například v jednom z našich největších pánevních 
hydrogeologických rajonů, v rajonu 4270 Vysokomýtská synklinála, 
s plochou cca 800 km2 a přírodními zdroji podzemní vody ve výši 
přes 3000  l/s, který  je dle vyhlášky č. 5/2011 Sb.  jedním útvarem 
podzemní vody, lze prokazatelně rozlišit až 5 samostatných zvodně-
ných kolektorů oddělených mezilehlými izolátory a navíc významné 
regionální  tektonické  linie  člení  rajon do víceméně  samostatných 
bloků, jejichž podzemní vody mezi sebou prakticky nekomunikují. 
Takovým typickým příkladem je jímací území Pekla (obr. 3) v údolí 
Loučné, kdy například z kolektoru Cb se prostřednictvím studny S-1 
s vydatností přes 100 l/s odebírá podzemní voda s volnou hladinou 
podzemní vody, mineralizací kolem 500 mg/l a koncentrací dusič-
nanů  téměř 50 mg/l. Mezilehlý  izolátor Ca/Cb o mocnosti nižších 
desítek metrů odděluje zvodeň kolektoru Cb od zvodně kolektoru 

Ca, využívané nedalekým vrtem LO-15/4 s vydatností rovněž přes 
100 l/s, avšak s tlakem vody v úrovni terénu již kolem 800 kPa, mi-
neralizací cca 400 mg/l a nulovou koncentrací dusičnanů. Představa, 
že by někdo z neznalostí tyto zvodně propojil v jednom vrtu, tedy 
narušil přirozenou hydrogeologickou stratifikaci, by znamenalo nejen 
zásadní změnu tlakových poměrů a jakosti vody v  jímacím území 
velkého skupinového vodovodu, ale i obrovský technický problém 
spojený  s dodatečným zatěsněním vysoce natlakované podzemní 
vody v množství nad 100 l/s, zejména v případě, že by vrt pro tepelné 
čerpadlo systému země x voda byl svou projektovanou konstrukcí 
běžnou úzkoprofilovou „dírou“ do země. Dosah tlakového uvolnění 
zvodně by totiž činil i více než 10 km a projevil by se poklesem hla-
diny podzemní vody v řadě okolních jímacích objektů centrálního 
zásobování. Dle současného práva, konkrétně ve smyslu vyhlášky 
č. 5/2011 Sb., by přesto takový vrt zastihl pouze jeden útvar podzemní 
vody č. 42700 a bohužel tím se brání „vrtáci“, kteří nechápou, že po-
rušení přirozené hydrogeologické stratifikace v pánevních strukturách 
je pro kvalifikovaného hydrogeologa „smrtelný hřích“.
Totéž platí například pro rajon 4110 Polická pánev v Broumovském 

výběžku s přírodními zdroji podzemní vody ve výši 1 190 l/s a využi-
telnými zásobami ve výši 700 l/s, která přestože je v ní několik samo-
statných kolektorů podzemní vody, představuje právně pouze jeden 
vodní útvar podzemní vody č. 41100. Zmíněný případ tedy ukazuje, 
jak zásadní roli ve vodárenské praxi, ale obecně i v ochraně přírodního 
prostředí, hraje pojem přirozená hydrogeologická stratifikace a jeho 
věcně správné chápání. Bez podrobné znalosti strukturních poměrů 
konkrétní lokality je riziko nevratného narušení vodního režimu vrty 
pro tepelná čerpadla systému země x voda vysoké až extrémně vysoké. 
Jak tedy v pánevních strukturách postupovat?

Případ pánevních oblastí
Hydrogeologická stratifikace konkrétní lokality by měla hrát zásadní 
roli v primárním rozhodnutí, tj. zdali lokalita je vhodná pro instalaci 
těchto vrtů, podmíněně vhodná či nevhodná pro plánovaný záměr. 
Základní  zhodnocení našich hydrogeologických  rajonů ve  smyslu 
vhodný – podmíněně vhodný – nevhodný jsem provedl v elaborátu 
„Metodika pro projektování, povolování  a provádění    zemních  te-
pelných sond pro tepelná čerpadla systému země x voda“ již v roce 
2010. U lokalit vhodných pro deklarovaný záměr, tj. lokalit s absencí 
vodárensky využívaných zvodní a s jednoduchými hydrogeologickými 
poměry, procházejí tyto vrty při běžné hloubce 100–200 m zpravidla 
dvěma, výjimečně i více zvodněmi. Při průměru vrtání cca 150 mm 
a vystrojení vrtného stvolu vertikální geotermální sondou s oběžným 
médiem,  zbývá na odtěsnění  jednotlivých zvodněných kolektorů, 
i když použijeme centrátory, prostor v mocnosti několika milimetrů. 
Je-li proto předpoklad, že ve vrtném sledu budou zastiženy zvodně 
s výrazně odlišnými tlakovými poměry nebo s významně odlišnou 
jakostí vody, je třeba volit významně vyšší, často teleskopický prů-
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měr vrtání (> 200 mm), umožňující funkční oddělení jednotlivých 
zvodněných poloh, nebo zmenšit hloubku vrtů tak, aby tyto prochá-
zely s výjimkou snadno odtěsnitelné kvartérní zvodně pouze jedním 
dalším zvodnělým kolektorem.  
U lokalit podmíněně vhodných pro deklarovaný záměr,  tj.  lokalit 

vodárensky využívaných nebo  lokalit  se  složitějšími  geologickými 
a hydrogeologickými poměry,  je  třeba volit  speciální  technologii vr-
tání a vystrojení vrtů  tak, aby byl vertikální pohyb vody ve vrtném 
stvolu mezi jednotlivými zvodněmi utlumen. To však vyžaduje jednak 
dobrou znalost geologického prostředí, tzn. vědět, v kterých částech 
horninového souboru  lze přítoky  tlakové podzemní vody očekávat, 
a potom i ovládání technologie těsnění tlakových poloh. Pokud nejsou 
tyto podmínky plněny, dochází k neakceptovatelné situaci, kdy vrty 
v podmínkách tlakových zvodní působí jako drenážní díla, odvádějící 
podzemní vodu z hlubších kolektorů do kolektorů výše uložených, nebo 
dokonce až do povrchového recipientu nebo naopak podzemní voda ze 
svrchních zvodní se vcezuje do zvodní níže ležících. To vše zpravidla 
skrytě, nepovoleně, často v množství desítek až stovek m3/den.
Mezi  lokality nevhodné patří  ty,  v  jejichž blízkosti  se nacházejí 

vodárensky využívané zdroje podzemní vody a dále lokality, kde se 
vyskytuje vysoce porézní nebo dokonce krasově nebo pseudokrasově 
propustné horninové prostředí. Používaná technologie příklepového 
vrtání se vzduchovým výplachem velmi těžko těmito horninami pro-
chází a co je nejzávažnější, kavernový systém zůstává trvale narušen, 
protože je nereálné takto porušené horniny funkčně injektovat. Zde 
platí jediná rada: vrty v těchto podmínkách vůbec neprovádět, a pokud 
je to z různých důvodů nezbytné, je nutno volit technologii velkoprů-
měrového a zpravidla  teleskopického způsobu vrtání  s postupnou 
etážovou injektáží kritických poloh horninového souboru.
Opět  trošku složité, ukažme si proto vše na konkrétním případě 

prací realizovaných v roce 2021 v rajonu 4222 Podorlická křída v po-
vodí Orlice (obr. 4). Zde se mj. nachází jímací území Litá, ze kterého 
je  zásobena Východočeská  vodárenská  soustavu  s městy Hradec 
Králové a Pardubice. Ve spolupráci firem G-servis Praha spol. s r.o. 
a FINGEO s.r.o. bylo pro 61 katastrálních území nacházejících se v ob-
lastech tvorby a akumulace podzemní vody rajonu 4222 realizován 
projekt s názvem „Jímací území Litá – území vyhrazené pro odběr 
vody pro lidskou spotřebu. Projekt eliminace ohrožení nebo negativní-
ho ovlivnění režimu podzemních vod vrty pro využití GTE, vrtanými 
studnami, průzkumnými vrty a jinými hlubšími objekty“. V  tomto 

rajonu se nachází jediný vodárensky využitelný kolektor B, vázaný 
na sedimenty bělohorského souvrství s přírodními zdroji podzemní 
vody ve výši cca 1150 l/s a využitelnými zásobami ve výši cca 500 l/s. 
Zásadním problémem daného rajonu ve vztahu k vrtné sondáži  je 
to, že se nejedná o jeden spojitý útvar podzemní vody, jak by mohlo 
vyplývat z vyhlášky č. 5/2011 Sb., ale o vnitřně převáženě tektonicky 
diverzifikované území s celou řadou dílčích struktur s množstvím 
subútvarů podzemní vody. Vše dokumentuje jeden z mnoha desítek 
zhotovených geologických řezů napříč rajonem. 
Jestliže tedy kolektor B má sloužit výhradně pro zásobování oby-

vatelstva pitnou vodou, a přitom již dnes se jedná o rajon s napjatou 
bilancí  zásob podzemní vody,  je  třeba provádění vrtů pro  tepelná 
čerpadla v prostředí několika desítek obcí a měst provádět tak, aby 
vodní režim podzemních vod v kolektoru B nebyl narušen. S ohle-
dem na složitost uložení kolektoru B byl pro každé katastrální území 
jednotlivých obcí zpracován tzv. List obce, který obsahuje základní 
informace o geologii a hydrogeologii území, doloženy jsou kompletní 
údaje o hlubších vrtech z archivu Geofondu a na  jejich základě  je 
zpracován jeden nebo více geologických řezů (viz např. obrázek 5).
A i laik, natož kvalifikovaný hydrogeolog nebo projektant pochopí, 

co z hlediska umístění a hloubky znamená neovlivňovat vrtem pro 
tepelné čerpadlo systému země x voda vodní režim v kolektoru B. 
Aby to ale bylo úplně jasné, obsahuje List obcí i závěrečnou kapitolu 
s názvem „Parametry průzkumných a stavebních objektů spojených 
se zásahem do svrchnokřídových sedimentů“, kde se například pro 
lokalitu uvedeného k.ú. České Meziříčí uvádí: „Rizikovým prvkem 
je především ohrožení tlakových poměrů a případně i jakosti vody, 
pokud by v rámci prací spojených se zásahem do horninového pro-
středí došlo k propojení kolektorů C a B. Platí proto zákaz výstavby 
průzkumných a stavebních objektů pod kótu  jejich báze 250–180 
m n.m. v závislosti na úrovni báze jizerského souvrství, s výjimkou 
zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a pro tyto 
zdroje platí povinnost odtěsnění nadložních kvartérních a střednotu-
ronských sedimentů (jizerské souvrství) v tloušce ≥ 40 mm, navázané 
na okolní horninu“. A tento text je doprovázen vzorovým profilem 
případných vrtů. Jak je tedy zřejmé, v k.ú. České Meziříčí, právě tak 
jako v řadě dalších z 61 hodnocených katastrálních území, nelze vrty 
pro tepelná čerpadla systému země x voda do prostředí kolekotru 
B provádět. To neznamená, že vrty tohoto typu v území provádět 
nelze, pouze jejich hloubka je limitovaná. Obdobná regionální práce 

Obr. 4. Příčný geologický řez střední částí hydrogeologického rajonu 4222  
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byla v roce 2015 provedena pro celou oblast Polické pánve, a zde 
se  již režim provádění vrtů pro tepelná čerpadla systému země x 
voda dlouhodobě uplatňuje. Namístě je tedy systémová výzva! Ve 
všech pánevních strukturách bude dobré obdobný systém ochrany 
vodárensky  využívaných  zvodní  ve  vztahu k  vrtům pro  tepelná 
čerpadla systému země x voda uplatňovat! A pokud se podaří to, že 
se tato metodika dostane jako limit území do Plánu oblasti povodí, 
tak jako se to již podařilo pro Polickou pánev, která je začleněna jako 
jeden z bodů Programu opatření do Plánu oblasti povodí Horního 
a středního Labe, máme všichni, tj. projetanti, geologové, stavebnící, 
ale  i provozovatelé  jímacích území v  ruce volně přístupný meto-
dický podklad, jak získávat zemské teplo prostřednictvím vrtů pro 
tepelná čerpadla země x voda a přitom neohrožovat vodní zdroje 
podzemní vody.

Závěr
Horninové prostředí a podzemní vody představují z hlediska získá-
vání tepelné energie a jejího využití tepelnými čerpadly neskutečný 
potenciál, který může zásadním způsobem nahradit využití fosilních 
paliv pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Vrty, ve kterých jsou 
umístěny vertikální geotermální sondy, resp. geotermální výměníky 
či vertikální kolektory, mohou být budovány na většině míst ČR, ale 
kromě dodržení základních podmínek pro jejich umístění z hlediska 
výtěžnosti  zemského  tepla  jako  funkce  tepelné vodivosti prostředí 
je  zcela  nezbytné  znát místní  hydrogeologickou  strukturu  a její 
hydrogeologickou  stratifikaci. Přesně  této problematice  je věnován 
předkládaný článek. Proto závěrem doporučuji několik praktických 
pokynů nejen pro projektanty a hydrogeology, ale také pro správce 
jímacích území, neboť pokud  se práce projektují  v místech  jejich 
ochranných pásem, mají možnost, respektive povinnost ověřit si jak 
v rámci přípravných prací, tak v realizační fázi, zdali tyto vrty jsou 
navrženy a prováděny tak, aby neohrozily nebo negativně neovlivnily 
vodní režim území.
Absolutně nezbytným předpokladem pro projekční návrh, právě 

tak jako je situace navrhovaných vrtů, je i hydrogeologický řez pro-
středím, ve kterém mají být vrty umístěny s vyznačením jednotlivých 
zvodnělých kolektorů a jejich hladin podzemní vody.
V textové části projektu vrtů musí být tyto kolektory popsány z hle-

diska jejich geometrických a hydrogeologických vlastností, tedy mj. 
jejich mocnosti, průtočnosti, časoprostorového režimu a případného 
vodárenského využití na ně vázané podzemní vody a jejího ochran-
ného režimu.
Zasahují-li navrhované vrty do více zvodnělých kolektorů, je ne-

zbytné mít v projektu zpracován návrh technologie jejich vzájemného 
odtěsnění.
Má-li  některý  z potenciálně  zastižených  zvodnělých kolektorů 

napjatou hladinu podzemní vody s pozitivní výtlačnou úrovní, tedy 
s přetokem vody nad terén, je třeba se zahloubení vrtů do takovéhoto 
zvodnělého kolektoru buď vyhnout, nebo zpracovat  technologický 
postup jak pro fázi hloubení, tak pro fázi bezpečného zatěsnění tohoto 
kolektoru ve vrtném stvolu. 
V pánevních nebo vodárensky významných hydrogeologických 

strukturách doporučuji přistoupit k preventivnímu zpracování Projek-
tů eliminace ohrožení nebo negativního ovlivnění režimu podzemních 
vod vrty pro využití zemského tepla a začlenit je do Plánu oblasti po-
vodí, čímž vznikne právně uchopitelný nástroj pro ochranu podzemní 
vody v konkrétních hydrogeologických strukturách.
Ale hlavně: v rámci nejistoty projektovaných prací spojených se 

zásahem do pozemku, která je typická pro všechny přírodovědné dis-
ciplíny, hydrogeologii nevyjímaje, je třeba chápat i projektový návrh 
parametrů vrtů. Proto je nezbytné, aby součástí terénních prací byl 
vždy geologický sled a řízení prací, ať již v rámci vyhledávacího či 
podrobného hydrogeologického průzkumu, pokud se práce provádějí 
v  režimu geologických předpisů, nebo doplňkový hydrogeologický 
průzkum, pokud se práce provádějí v režimu stavebních předpisů. 
To proto,  aby hydrogeolog mohl  reagovat na případy, kdy  je  třeba 
v důsledku přírodních nebo technických okolností navrhované pa-
rametry vrtů upravovat.
A závěrem ještě jedno důrazné upozornění! Tento příspěvek se týká 

výhradně vrtů pro tepelná čerpadla systému země x voda, tedy vrtů, 
ze kterých se nečerpá ani neodebírá podzemní voda. Na rozdíl od 
vrtů nebo jiných objektů pro tepelná čerpadla systému voda x voda, 
kdy jsou budovány nebo zprovozňovány objekty pro odběr a objekty 
pro vypouštění podzemní vody. V § 8 odstavci 1 písmenu d) vodního 
zákona se píše, že „Povolení k nakládání s vodami je třeba k čerpání 

povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění 
do těchto vod za účelem získání tepelné energie“. Jestliže se v článku 
zdůrazňuje nezbytnost nenarušování přirozené hydrogeologické strati-
fikace, tedy nemíchání různých vodních útvarů podzemní vody, výše 
uvedená formulace vodního zákona umožňuje jakoukoliv kombinaci 
nakládání s vodami,  tj. míchání  různých vodních útvarů nejenom 
podzemní, ale i povrchové vody. Pouze ve výjimečných případech, 
například v místě drenážních bází podzemních vod, kde k přiroze-
nému míchání podzemních a povrchových vod dochází,  je možno 
v objektech pro tepelná čerpadla systému voda x voda míchat vody 
povrchové a podzemní nebo různé vodní útvary vod podzemních. Ve 
všech ostatních případech není přípustné, aby se v přírodním prostře-
dí prostřednictvím objektů pro tepelná čerpadla systému voda x voda 
uměle míchaly vody dvou či více vodních útvarů podzemní vody, byť 
to výše uvedené znění § 8 vodního zákona umožňuje. A právě proto je 
role hydrogeologa v procesu využití zemského tepla prostřednictvím 
vrtů pro tepelná čerpadla obojího typu nezastupitelná!
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Obr. 5. Příčný geologický řez katastrálním územím České Meziříčí 
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Impacts of heat pump boreholes on groundwater (Seda, S.)

Abstract
Boreholes for ground x water heat pumps are currently one of the 
extremely expanding activities, which is due to the current energy 
situation in the Czech Republic. Recently, basic research tasks have 
been carried out, for example, on the topic „Analysis of the potential 
of geothermal energy at large and medium depths in the Czech Re-
public“, but it is generally known that shallow boreholes to a depth 
of about 100–200 m usually „heat up“ somehow, customers demand 
them in large quantities and drilling companies somehow work. 
In recent years, methodologies have been developed which, from 
a legal point of view, guide the drilling of such wells, for example, 
the Methodological Recommendation of the Ministry of the Envi-

ronment, the Ministry of Regional Development and the Ministry 
of Agriculture for construction and water authorities (2019) or the 
Methodology of geological exploration works for the construction of 
heat pumps for the use of the energy potential of groundwater and 
the rock environment (Ministry of the Environment 2020), but the 
risk of such works for groundwater, if the geological and hydrogeo-
logical conditions of specific locations are not respected, is extreme. 
The paper describes these risks and at the same time presents a 
systemic proposal to counter these risks. 

Keywords
heat pump – groundwater – basin structure – hydrogeological strati-
fication – risks for the aquatic ecosystem

Zkušenosti s ovlivněním 
hydrogeologických 
poměrů novými vrty
Hana Tůmová, Jan Brichzin

Abstrakt
Při budování nového vodního zdroje je doporučován dozor hydro-
geologa. I přes dobrou prozkoumanost lokality mohou být při reali-
zaci nové vrtané studny zastiženy anomálie v horninovém masivu, 
což může mít za následek narušení hydrogeologických poměrů. 
Nejčastějšími projevy je pokles hladiny podzemní vody v okolních 
studních v důsledku propojení více zvodnělých horizontů s rozdíl-
nou úrovní hladiny podzemní vody. Při identifikaci a řešení vzniklé 
situace nám napomáhají karotážní měření ve vrtu. Po detekování 
problematických míst je nutno přistoupit k opravě vrtu spočívající 
v jeho převrtání a správném odtěsnění kolektorů.

Klíčová slova
geologické a hydrogeologické poměry – vrt – studna – kolektor – těs-
nění vrtu – propojení zvodní – hydraulický zkrat – geologický dozor 
– vrtání – monitoring podzemních vod

Úvod
V každodenní praxi se hydrogeolog nejčastěji setkává s požadavkem 
na vybudování nového vodního zdroje. Pokud jsou dostatečné známy 
geologické a hydrogeologické poměry na lokalitě, lze rovnou povolit 
vrtanou  studnu  jako vodní dílo dle  vodního  a stavebního  zákona 
[1, 2]. Průzkumný vrt bývá preferován v místech, kde není dostatečná 
prozkoumanost. Průzkumné hydrogeologické vrty [3] i stavba vrtané 
studny jsou legislativně odlišnou záležitostí, ovšem po fyzické stránce 
mají mnoho společného, a dále se budeme zaobírat samotnými vrty. 
Co však dělat v případě, kdy nás lokální poměry přesto přelstí? 

Realizace nových vrtů
Ať se snažíme, jak se snažíme, občas nás mohou geologické a hyd-
rogeologické poměry  značně potrápit.  Prioritou při  budování no-
vého vrtu  zůstává nenarušit hydrogeologické poměry  a zachovat 
tak vydatnost a kvalitu vody ve stávajících vodní zdrojích v okolí. 
Většinou se jedná o sousední studny. Pro tyto účely je potřeba mít 
o těchto studnách dostatečný přehled získaný zejména při terénní 
prohlídce  lokality hydrogeologem a musíme znát  i záměry hladin 
před zahájením vrtných prací. V průběhu realizace nového vrtu je 
doporučováno (a často i úředně podmíněno) sledovat hladinu pod-
zemní vody v okolních studnách pro vyloučení jejich negativního 
ovlivnění. Otázkou zůstává, po jak dlouhé době se může projevit na-
příklad propojení zvodnělých horizontů, jehož důsledkem mnohdy 
bývá pokles hladiny podzemní vody v okolních studnách. Zkušený 
hydrogeolog si jistě dokáže obhájit trvalý dozor při realizaci vrtu, 
jehož součástí je jednak popis geologického profilu, ale také měření 
hladiny podzemní vody v okolních studnách. Většina nových vrtů 
je realizována metodou bezjádrového rotačně-příklepového vrtání se 
vzduchovým výplachem, což má za následek výnos vrtné drti spolu 
s podzemní vodou přitékající do vrtu. Pokud vrt zastihne zvodnělé 

polohy, množství odváděné vody společně s odvrtaným materiálem 
často mnohonásobně předčí budoucí odběr vody. Tato skutečnost 
se může  projevit  poklesem hladiny  podzemní  vody  v  okolních 
studnách. Nedojde-li k propojení hydrogeologických kolektorů, pak 
se hladina v okolních studnách po ukončení vrtných prací navrací 
k původní hodnotě. Rychlý pokles hladin v okolí během provádění 
vrtných prací nás tak může upozornit na nějaký problém. V tomto 
případě je vhodné zastavit vrtné práce a vyčkat, zda se pokles hladi-
ny v okolních studních zastaví, což však může trvat i mnoho hodin 
i dnů v závislosti na hydrogeologických poměrech, na vzdálenosti 
studní, na množství odváděné vody v důsledku vrtných prací a dal-
ších faktorech.
Proč  je vhodné sledovat více  studní v okolí? V případě,  že  jsou 

vrtné práce realizovány v prostředí hydrogeologického masivu (např. 
granity, břidlice, ruly), je voda vázána na puklinový systém, který bývá 
značně nehomogenní. Popsat přesné rozložení puklinového systému 
na lokalitě je velice složitá záležitost, ve většině provozních zakázek 
víceméně mimo naše možnosti a schopnosti. Chceme-li eliminovat 
případný vliv nového vrtu na okolní studny, může odpovědný řešitel 
prací prostřednictvím sledování větší sítě okolních studní při prová-
dění geologického dozoru snáze zachytit případné anomálie.

Propojení kolektorů
Pojďme ke konkrétnímu případu. Objednatel si přál vybudovat vrta-
nou studnu na zálivku pozemku o ploše cca 800 m2. Jedná se o lo-
kalitu ve středních Čechách, kde bylo na základě terénní prohlídky 
a několika archivních vrtů očekáváno, že geologické podloží (obr. 1) 
tvoří paleozoické horniny reprezentované pískovci, prachovci a bři-
dlicemi kosovského souvrství ordovického stáří [4, 5, 6]. Kvartérní 
pokryv dosahuje mocností maximálně několika metrů a převážně 
se jedná o deluviální sedimenty a relikty fluviálních štěrkopísčitých 
teras. V zájmové oblasti se nachází velké množství studní (obr. 2), 
protože lokalita byla až dodatečně, relativně nedávno, napojena na 
vodovod a kanalizaci. Horniny kosovského souvrství tvoří hydrogeo-
logický masiv [7] s puklinovou propustností. V zóně připovrchového 
navětrání a druhotného rozpukání hornin se puklinová propustnost 
kombinuje s průlinovou a lze zde očekávat zvýšený oběh vody. Kvar-
térní fluviální sedimenty mají převážně průlinovou propustnost, na 
lokalitě ovšem nejsou zvodnělé. Hladina podzemní vody je mírně 
napjatá, závislá na dotaci vody infiltrací ze srážek. Hladina podzemní 
vody na lokalitě je konformní s morfologií skalního podkladu a voda 

Obr. 1. Geologická mapa lokality, zájmová oblast označena černým 
obdélníkem
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proudí ve směru spádu terénu, tj. k jihu, do erozní báze nejbližšího 
vodního toku. Hladina podzemní vody se nachází v hloubce okolo 
10–15 m pod terénem (obr. 3). Chemické složení podzemních vod 
na lokalitě je typu Ca-Na-HCO3, mineralizace je střední a pohybuje 
se mezi 0,3–1 g/l. Potřeba vody na zalévání pozemku představuje ve 
vegetačním období průměrný odběr v řádu tisícin až prvních setin 
l/s. Vrt byl navržen v souladu s normou ČSN 75 5115 [8] do 60 m, 
vrtný průměr 200 mm, výstroj PVC 125 mm, obsyp praným kačírkem 
4–8  mm a těsnění svrchní části vrtu do hloubek okolních kopaných 
studní,  které by  tak  eliminovalo případný vliv na okolní  studny. 
Stávající studny dosahují hloubek 4,5 až 22 m. Vrtaná studna byla 
v této uvedené podobě povolena příslušným vodoprávním úřadem.
Po celou dobu realizace vrtu byl zajišťován geologický dozor pro 

ověření geologického sledu, detekování vodonosných poloh, upřes-
nění rozložení výstroje vrtu a hloubkové úrovně těsnění vrtu. Oproti 
předpokladu byla v litologickém profilu změna. Místo očekávaných 
ordovických hornin byly zastiženy silurské vápence, které byly původ-
ně podle mapy očekávány až ve vzdálenosti 250 m od vrtu. Vápence 
se nacházely do hloubek cca 23 m, dále byly cca do 26 m zastiženy 
ordovické pískovce kosovského souvrství a zbylá část byla  tvořena 
ordovickými prachovci  s proložkami pískovců  stejného  souvrství. 
V hloubce okolo 40 m pod terénem vrtmistr 
registroval větší porušení masivu, které se pro-
jevilo vypadáváním četnějších větších úlomků 
hornin. Hladina podzemní vody byla  zasti-
žena okolo 21 až 25 m pod terénem, přítoky 
v hlubších částech vrtu nebyly registrovány. 
Vrt byl ukončen v hloubce 53 m pod terénem 
z důvodů  zastižení dostatečně  zvodnělých 
vrstev. Hladina podzemní vody následně vy-
stoupala na úroveň 14,5 m pod terén.
Během vrtných prací byl zaznamenán po-

kles hladiny v nejbližší studni KS-2, ostatní 
studny však zůstávaly beze změn. Vzhledem 
k velkému odvodu vody při vrtání a četnému 
využívání studní na lokalitě byly uvažovány 
právě tyto dva vlivy. Po odvrtání byl sledován 
rychlý vzestup hladiny v novém vrtu a nový 
vrt byl vystrojen do hloubky 53 m s odtěsně-
ním svrchní části vrtu. Deset dní od realizace 
nového  vrtu  informoval  jeden  ze  sousedů 
prováděcí  vrtnou firmu o poklesu hladiny 
vody ve  studni.  Jednalo  se o kopanou stud-
nu KS-3, kterou majitel  intenzivně využívá, 
tudíž jsme neměli důvěryhodná data o tomto 
poklesu.  Proto  byl  proveden  záměr hladin 
i na  ostatních  studnách  (obr. 3).  Hladina 
podzemní vody v nejbližší  sousední  studni 
KS-2 poklesla za 10 dní o cca 4 m, vzdálenější 
studna KS-3 o 2 m, ovšem například ve studni 
KS-4  setrvávala hladina podzemní vody na 
stejné úrovni, přestože se nachází blíže než 
studna KS-3.  Z  toho  důvodu  byl  zahájen 
pravidelný monitoring hladiny podzemní vody ve studních (některé 
z nich byly pro tyto účely dodatečně domapovány), abychom získali 
větší množství dat. Hladina podzemní vody začala postupně ve všech 
sledovaných objektech klesat (obr. 4). Monitoring byl prováděn po 
dobu cca jednoho měsíce, tj. od 20. 10. 2020 do 27. 11. 2020. Kolísání 
hladiny ve  studni KS-3  je ovlivněno nepravidelným doplňováním 
studny z vodovodního řadu.

Karotážní měření
Vzhledem k poklesu hladin na novém vrtu i v některých okolních 
studnách jsme požádali odbornou firmu o provedení geofyzikálního 
měření ve vrtu (karotáž) [9]. Cílem měření bylo ověřit hydrodynamické 
poměry ve vrtu za ustálených i neustálených přírodních podmínek, 
určit místa přítoků a ztrát a rychlosti proudění, s ohledem na možné 
propojení zvodní. Byla zvolena rezistivimetrie v aplikaci metody ře-
dění a čerpání označené kapaliny – pro objasnění proudění podzemní 
vody, zjištění propustných poloh a ocenění jejich dílčích vydatností 
měření zdánlivého měrného odporu kapaliny, který je nepřímo úměr-
ný celkové mineralizaci vody ve vrtu. 
Hladina vody se na začátku měření nacházela v hloubce 16,83 m 

pod úrovní  terénu. Teplota  u hladiny  byla  10,6  °C.  Byl  změřen 
měrný elektrický odpor vody ve vrtu za přirozeného stavu. Nebyla 

Obr. 2. Situační mapa nového vrtu a okolních vodních zdrojů

Obr. 3. Vývoj hladiny podzemní vody ve sledovaných objektech (hladina uváděna v metrech 
pod terénem)

zjištěna žádná zonalita podzemní vody. Rezistivita podzemní vody 
se pohybuje v rozmezí 12,2–14,1 ohm/m. Voda ve vrtu byla označena 
chloridem sodným a bylo  sledováno přírodní proudění podzemní 
po dobu 1 hodiny 35 minut. Během ředění se projevil jediný přítok 
v hloubce 24,60–25,70 m, z kterého voda proudí vertikálně směrem 
dolů s intenzitou přibližně 3000 l/den. Prostor vrtu voda postupně 
opouští v hloubkách 39 m, 46 m a 51 m. Zjištěné hloubky, kterými 
voda za přirozeného stavu opouští prostor vrtu, se shodují s místy, 
kde je přechod z perforovaných pažnic do plných. To nasvědčuje, že 
se propustné polohy nacházejí v úseku za plnými pažnicemi a voda 
do nich proudí cestou nejmenšího odporu. Poté byla porušena hyd-
rodynamická  rovnováha ve vrtu čerpáním o konstantní vydatnosti 
0,625 l/s. Sací koš čerpadla se nacházel v hloubce 22 m. Během tohoto 
čerpání bylo dosaženo ustálené snížení hladiny 1,06 m. Tomu odpoví-
dá orientační hodnota koeficientu hydraulické vodivosti vztaženého 
na celý vodní úsek vrtu K = 1,6.10-5 m/s. Během čerpání se projevily 
přítoky v hloubkách 23,8 m, 27,1 m, 32,0 m, 34,0 m, 35,2 m, 39,0 m, 
46,0 m a 51,0 m. Při snížení hladiny o 1 m voda do vrtu přitékala 
hlavně z propustných poloh v horní polovině vrtu a proudila směrem 
k čerpadlu, zatímco v případě propustných poloh ve spodní části vrtu 
– ze spodní zvodně – sice po nějaké době také začala přitékat směrem 
k čerpadlu, ale jen velmi málo. Z toho lze odvodit, že rozdíl hladin 
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v  těchto dvou zvodních činí přibližně 1 m. 
Vrtem došlo  k propojení  zvodní  o různých 
výtlačných úrovních (tzv. hydraulický zkrat). 
Voda ze svrchní zvodně proudila vrtem s prů-
tokem 3000 l/den směrem dolů. V důsledku 
trvalého  úniku  vody  docházelo  postupně 
k poklesu hladin v mělkých studnách v okolí. 
Výsledky  karotážního měření  jsou nejlépe 
patrné z grafu na obr. 5.

Oprava vrtu
Po karotážním měření  a vyhodnocení hyd-
rogeologem, bylo přistoupeno k opravě vrtu, 
která  spočívala v převrtání vrtu a zatěsnění 
přetokových poloh. Tlaková  tamponáž byla 
přesně napočítána jak z hlediska kvantity, tak 
hustoty směsi. Hlavními riziky jsou rozplavo-
vání injektážní směsi, větší únik směsi mimo 
vrtný  stvol v případě dutin v horninách,  či 
neprotlačení  injektážním potrubím.  Je  tedy 
nutno provádět tamponáž rychle, ale s maxi-
mální obezřetností. 
V první  fázi došlo k převrtání  stávajícího 

plastového  vystrojení  vrtu  až  do  konečné 
hloubky  53 m pod  terénem  a následnému 
vyčištění vrtu vzduchovým výplachem v celé 
jeho délce. Tímto vyčistěním  se  odstranily 
veškeré zbytky plastové výstroje a obsypového 
materiálu, které by znemožnily následné provádění tlakové cementace 
a její hermetičnost [10, 11]. Tlaková cementace následně spočívala 
v izolaci spodního kolektoru cementovým mostkem v intervalu 53 až 
32 m pod terénem a byla prováděna v souladu s vyhláškou č. 239/1998 
Sb. Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při 
vrtných a geofyzikálních pracích. 
Ve druhé fázi před vlastní cementací bylo na počvu vrtu zapuštěno 

cementační  soutyčí  (CSs 50)  a provedeno propláchnutí vrtu  tlako-
vou vodou přes cementační soutyčí. Pro čerpání vody a cementové 
kaše bylo použito tlakové čerpadlo NB3-120/40 s výstupním tlakem 
40 MPa. Pro cementaci byl použit cement o minimální pevnosti v tlaku 
32,5 MPa se stanovenou recepturou pro úpravu cementové kaše 1:0,5 
váhově (CEM SPC 32,5 : voda). Potřebné množství, navýšené o 20 % 
z důvodu značné kavernatosti vrtu, bylo rozmícháno najednou a těsně 
před začerpáním do vrtu bylo do směsi vmícháno vodní sklo. Samotné 
začerpání směsi a zatlačení do vrtu probíhalo najednou bez přestávek 
tlakovým čerpadlem přes cementační  soutyčí.  Ihned po začerpání 
cementové kaše bylo do cementačního potrubí dále začerpáno stano-
vené množství vody, aby došlo k vytlačení cementové kaše a zároveň 
propláchnutí cementačního soutyčí. Následně se cementační soutyčí 
vytěžilo a po dobu 48 hodin probíhal cementační klid. V poslední 
fázi po cementačním klidu se pouze ověřila hlava cementu vrtnými 
tyčemi v hloubce 32 m.
Na novém vrtu došlo k odtěsnění v rozmezí 32–53 m pod terénem. 

Vrt  se  tedy výrazně zkrátil,  ovšem vydatnost vrtu zůstala  i nadále 
dostatečná. Následná hydrodynamická zkouška prokázala vydatnost 
vrtu 0,26 l/s při snížení 5 m s dosahem hydraulické deprese do vzdá-
lenosti cca 40 m od vrtu. Vzhledem k tomu, že nejbližší studny jiných 
vlastníků se nachází ve vzdálenostech 30 m, je doporučeno čerpat 
max. 0,125  l/s při  snížení 1,8 m, s dosahem depresního kužele do 
vzdálenosti cca 15 m, což je poloviční vzdálenost k nejbližším vod-
ním zdrojům, kromě kopané studny KS-1, která byla téměř bez vody, 
a není plánováno její využívání. Koeficient hydraulické vodivosti byl 
stanoven na 7,45.10-6 m/s.
Po ukončení opravy nového vrtu byl zahájen dlouhodobý moni-

toring hladiny podzemní vody v okolních  studnách. V některých 
objektech se hladina podzemní vody začala navracet během několika 
málo hodin a dnů, v jiných studnách byl zaznamenán nárůst hladiny 
až po měsíci a déle, viz obr. 3, 4. Tyto údaje poukazují na nehomo-
gennost struktury.
Monitoring byl ukončen po třech měsících od provedené opravy 

vrtu, tj. od 27. 11. 2020 do 23. 2. 2021, kdy na všech studních byl 
zaznamenán opakovaný nárůst hladiny podzemní vody (obr. 3, 4). Je 
nutné podotknout, že se jednalo o záměry v zimním období, s abnor-
málně suchou zimou, na lokalitě nebyla po celou dobu monitoringu 
zaznamenána souvislá sněhová pokrývka.

Obr. 4. Vývoj hladiny podzemní vody ve sledovaných objektech (hladina uváděna v metrech 
nad mořem)

Obr. 5. Výsledky karotážního měření

Na lokalitě byl očekáván jeden zvodnělý horizont v zóně připovr-
chového navětrání  a  rozpukání hornin. Realizace vrtu ovšem pro-
kázala, že se zde nachází kolektory dva s různou výtlačnou výškou, 
kdy došlo novým vrtem k porušení rovnováhy a přetoku vody mezi 
kolektory. 
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Závěr
Jak zabránit a předcházet „nehodám“ při realizaci nových vrtů? Určitě 
je vhodné dodržet několik zásad, které pomohou detekovat  a řešit 
projevy propojení  zvodní. Nejdůležitější  zásadou  i nadále  zůstává 
dozor hydrogeologa, který popisuje geologický profil v průběhu vr-
tání, posuzuje vodonosné polohy a sleduje hladinu podzemní vody 
v okolních  studnách. Sběr  těchto dat  je velice důležitý, například 
pro případné budoucí  spory  sousedů o vodu. Zkušený  geolog  se 
i s nečekanou událostí dokáže poprat a hlavně zvítězit, kdy vítězství 
představuje zachování vodních poměrů na lokalitě.
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Experiences with the influence of new wells on the hydrogeo-
logical conditions (Tůmová, H.; Brichzin, J.)

Abstract
When constructing a new water source, supervision by a hydrogeo-
logist is recommended. Despite a good exploration of the site, during 
the realisation of a new drilled well, anomalies can be detected in the 
rock mass, which can lead to disturbance of hydrogeological condi-
tions. The most common phenomena are a drop in the groundwater 
level in the surrounding boreholes as a result of the connection of 
several aquifers with different groundwater levels. Logging measu-
rements in the borehole help us to identify and solve the situation. 
Once problem areas are identified, the well must be repaired by 
re-drilling and properly sealing the aquifer. 

Keywords
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borehole seal – hydraulic short – geological supervision – drilling – 
groundwater monitoring

Trendy v metodikách 
hydrogeologického 
průzkumu pro účely 
zasakování srážkových vod 
do horninového prostředí
Radim Ptáček

Abstrakt
Je to už deset let, co vstoupila v platnost ČSN 75 9010 Vsakovací 
zařízení srážkových vod, která mimo jiné stanovuje obecné zásady 
hydrogeologického průzkumu pro posouzení vhodnosti utrácení 
srážkových vod do horninového prostředí. U řady hydrogeologů 
je po takové době průzkum pro zasakování srážkových vod ru-
tinní záležitostí s použitím vlastních metod často odpovídajících 
technické vybavenosti jednotlivých firem. Jsou metody průzkumu, 
od jednoduché rešerše až po podrobný průzkum, dostatečné pro 
schvalovací orgány a vyhovují potřebám stavebníků? Jak se ČSN 
75 9010 a na ni navazující odvětvové technické normy ujaly mezi 
hydrogeology, projektanty a jak jsou vnímány vodoprávními úřa-
dy? Kam se posouvají trendy průzkumů v tomto oboru? Kromě 
hledání odpovědí na tyto otázky se autor příspěvku zaměřuje na 
„obrázkovou“ prezentaci průzkumných metod méně obvyklými 
postupy, např. nízkonákladovými úzkoprofilovými sondami, ná-
levovými testy pomocí ražených sond se ztraceným hrotem, nebo 
naopak nákladnými vsakovacími testy na širokoprofilových vrtech 
prováděných pilotovacími soupravami.

Klíčová slova
vsakování – atmosférické srážky – propustnost prostředí 

1. Uvedení popisované problematiky do legislativních 
a metodických souvislostí
Zdroje vody České republiky jsou díky její specifické geografické polo-
ze ve středu Evropy doplňovány pouze atmosférickými srážkami. Ty 
v závislosti na přírodních poměrech, zejména na geologické skladbě 
a tvaru povrchu terénu, a na poměrech ovlivněných lidskou činnos-
tí, zejména způsobem hospodaření s ornou a lesní půdou, úpravou 
vodních toků a zastavováním zpevněnými plochami, z našeho území 
po nějaké době nenávratně odtečou. 
Aby doba,  kdy  se  srážky podílejí  na  koloběhu vody na našem 

území, byla co nejdelší a voda tak mohla sloužit k všeobecnému pro-
spěchu, je zapotřebí vodu v krajině cíleně zadržovat a její povrchový 
odtok  tak  zpomalit. Toho  lze dosáhnout například  smysluplným 
návrhem  zasakování  srážkových  vod  v  zastavovaných územích, 
jak vyžaduje jako prioritní řešení současné vodní a stavební právo. 
Povrchový odtok ve vodotečích totiž probíhá převážně v řádech dnů 
či  týdnů,  kdežto  ve  vodách podzemních odtok probíhá  v  řádech 
měsíců či let. Právě toto je jedna z možných cest, jak může i hyd-
rogeologická obec  svou profesní  činností  přispět  k prospěšnému 
zadržování vody v krajině.
Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. v aktuálním znění v § 5 jednoznač-

ně stavebníkovi ukládá při provádění staveb a s tím spojeným nakládá-
ním s vodami za povinnost omezovat odtok povrchových vod způsoby 
dle následující citace zákona: „Dále je stavebník povinen zabezpečit 
omezení odtoku povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických 
srážek na tyto stavby akumulací a následným využitím, popřípadě vsa-
kováním na pozemku, výparem, anebo, není-li žádný z těchto způsobů 
omezení odtoku srážkových vod možný nebo dostatečný, jejich zadržo-
váním a řízeným odváděním nebo kombinací těchto způsobů“. Pořadí 
priorit způsobu nakládání se srážkovými vodami stanovila v roce 2009 
novelizace vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území č. 
501/2006 Sb., kdy při vymezování stavebního pozemku bylo nezbytné 
vyřešit hospodaření se srážkovými vodami jejich:
1. akumulací s následným využitím, vsakováním nebo výparem, po-
kud to hydrogeologické poměry, velikost pozemku a jeho výhledové 
využití  umožňují  a pokud nejsou vsakováním ohroženy okolní 
stavby nebo pozemky,

2. odváděním do vod povrchových prostřednictvím dešťové kanali-
zace, pokud jejich akumulace s následným využitím, vsakováním 
nebo výparem není možná, nebo

mailto:tumova@geomerka.cz
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3.  regulovaným odváděním do  jednotné kanalizace, není-li možné 
odvádění do vod povrchových.
Požadavek na vsakování srážkových vod v místě jejich vzniku se tak 

stal jedním z upřednostňovaných řešení. Ve vyhlášce č. 183/2018 Sb. 
o náležitostech  rozhodnutí  a dalších opatření vodoprávního úřadu 
a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu jsou pak v pří-
padě záměru vsakování vod v příloze  č.1 ve vzorovém protokolu 
popsány náležitosti, co má formálně žádost o povolení k nakládání 
s povrchovými anebo podzemními vodami obsahovat. V její příloze 
č. 8 je uveden požadavek na obsah tzv. vyjádření osoby s odbornou 
způsobilostí, pokud se žádost o povolení nakládání  s vodami  týká 
podzemních vod. Touto  odborně  způsobilou osobou  je  zákonem 
definována osoba oprávněná podle zákona č. 62/1988 Sb. o geologic-
kých pracích, ve znění pozdějších předpisů. Přestože zákonem není 
definován přesně obor působnosti této způsobilé osoby, obecně je za 
něj považován hydrogeolog, který se průzkumem podzemních vod 
a vyhodnocováním hydrogeologických poměrů zabývá jako hlavním 
předmětem jeho činnosti. 
Způsob  a rozsah  projektování,  provádění  a vyhodnocování 

hydrogeologického průzkumu  je pro  geology  stanoven vyhláškou 
č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologic-
kých prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek. V této vyhlášce je v oboru hydrogeologie 
kladen důraz především na oblasti vyhodnocování zásob podzemních 
vod a na průzkum antropogenního znečištění horninového prostředí 
souvisejícím s ochranou podzemních vod. Struktura projektování 
a výstupů geologických úkolů souvisejících se zasakováním srážko-
vých vod do horninového prostředí v této vyhlášce ale definována 
není. Z vlastní  zkušenosti  se proto přikláním k  tomu,  aby výstup 
hydrogeologa byl  strukturou uzpůsoben požadavku  legislativy na 
závěrečnou zprávu dle Přílohy č. 7 k vyhlášce č. 369/2004 Sb. s ná-
zvem Osnova závěrečné zprávy o řešení geologického úkolu s výpočtem 
zásob podzemních vod. Kapitola 4 dle  této vyhlášky Výpočet zásob 
podzemních vod  by  ale  byla nahrazena Vyjádřením hydrogeologa 
k projektovanému záměru, který by obsahoval jednotlivé požadavky 
na náplň dokladů pro vodoprávní úřady při povolování nakládání 
s vodami dle výše citované vyhlášky 183/2018 Sb. 
Do roku 2012 chyběly metodické pokyny či technické normy, které 

by pro návrh vsakovacích zařízení a hydrogeologický průzkum cílený 
na vsakování srážkových vod bylo možno využít. Za podnětnou me-
todiku lze považovat Metodický pokyn ČAH (Česká asociace hydro-
geologů) č. 1/2008 s názvem Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí 
k zasakování odpadních vod do půdních vrstev, která je v některých 
aspektech zasakování srážkových vod do horninového prostředí velmi 
blízká. U zasakování odpadních vod je ale kladen vyšší důraz na jejich 
kvalitu  a s  tím  související  vlivy na kvalitu podzemní  a povrchové 
vody, kdežto u srážkových vod  je vyšší důraz kladen na množství 
vod,  zejména při  srážkových extrémech,  a na důsledky  související 
s podmáčením pozemků a staveb v blízkém okolí.

2. Přelomový rok 2012
V roce 2012 byla vydána technická norma ČSN 75 9010 Vsakovací 
zařízení srážkových vod  a následně v roce 2013 oborová  technická 
norma TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami, které se staly 
metodickým vodítkem při návrhu utrácení srážkových vod. Přehledně 
jsou tyto normy a postupy v nich okomentované v metodice MŽP ze 
září 2015 s názvem Možnosti řešení vsaku dešťových vod v urbanizo-
vaných územích v ČR, jejíž zhotovitelem byly společnosti GEOtest, 
a.s., a Sweco Hydroprojekt a.s.  [1], ze které přejímáme popis obou 
přelomových norem. 
ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod stanoví především 

způsob,  rozsah a výstupy geologického průzkumu pro vsakování. 
Dále  klasifikuje  srážkové vody  z hlediska přípustnosti  vsakování 
vzhledem k jejich znečištění (vody přípustné, podmínečně přípustné 
a vody z potenciálně výrazněji znečištěných ploch) a uvádí přípust-
né způsoby vsakování. Přípustné dešťové vody je dovoleno vsakovat 
přes nenasycenou oblast bez předchozích opatření (bez předčištění, 
event. pouze zachycení splavenin). U podmínečně přípustných deš-
ťových vod je nutno při návrhu vsakování aplikovat vhodný, pokud 
možno  fyzikální  způsob předčištění,  a to podle druhu  znečištění 
a typu vsakovacího zařízení. Vsakování srážkových povrchových vod 
z potenciálně výrazněji znečištěných ploch (např. parkoviště u opra-
ven vozidel  a ploch opraven vozidel,  autobazarů a autovrakovišť, 
letištní plochy, na nichž je prováděna zimní údržba letadel, plochy 
pro uskladnění aut (ošetřených z výroby), plochy pro hospodaření 

s odpady a pro manipulaci s nebezpečnými a zvlášť nebezpečnými 
látkami) není vhodné.
TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami problematiku 

vsakování doplňuje zejména o důraz na hydraulické zatížení zařízení 
dané poměrem připojené redukované odvodňované plochy a vsakova-
cí plochy vsakovacího zařízení Ared/Avsak pro zohlednění jeho čisticího 
účinku (čím nižší je hydraulické zatížení zařízení, tím vyšší je jeho 
čisticí účinek)  a o bližší  specifikaci podmínečně přípustných vod 
a způsobů předčištění.
Obě normy budou z praktického hlediska popisovány dále v pří-

spěvku. Vrátím se ale k metodice Možnosti řešení vsaku dešťových vod 
v urbanizovaných územích v ČR [1], ze které vzešel mimo jiné jeden 
stěžejní výstup, a to Mapa potenciálního vsaku [2]. Ta je v současnosti 
implementována do webového  rozhraní Povodňového  informační-
ho systému (POVIS) a měla by sloužit strategickému plánování při 
hospodaření se srážkovými vodami na větších územních celcích. Je 
zpracována v měřítku základní mapy 1 : 50 000 obdobně jako Hydro-
geologické mapy ČR ze Souboru geologických a ekologických účelových 
map přírodních zdrojů,  a udává  tak přehlednou prvotní  informaci 
o vsakovacích poměrech na zkoumaném území. Stejně  jako mapa 
geologická nenahrazuje hydrogeologický průzkum, ale vodoprávním 
a stavebním úřadům může dát prvotní představu o vsakovacích po-
měrech na větších územních celcích při jejich strategickém plánování 
rozvoje v území. 
Mapa na obr. 1  vychází  z vrstvy zranitelnosti horninového pro-

středí, sestavené propojením tří dílčích vrstev – charakteru hornino-
vého prostředí s koeficientem významnosti 50 %, charakteru oběhu 
podzemních vod s koeficientem významnosti 20 % a transmisivity 
(průtočnosti) kolektoru s koeficientem významnosti 30 %. Využívá 
tak opačného principu zranitelnosti, kdy místa s nejvyšším rizikem 
zranitelnosti jsou považována za preferenční místa potenciální mož-
nosti vsakování a naopak.  Jsou  tvořeny  tříbodovou škálou 1) velmi 
vysoký až vysoký potenciál vsaku, 2) střední potenciál a 3) nízký až 
velmi nízký potenciál. Samostatnou kategorii představují sedimenty 
niv, kde bývá vyvinuta krycí vrstva málo propustných fluviálních 
(povodňových) hlín a další  samostatnou vrstvou  jsou  rovněž málo 
propustné spraše a eolické sedimenty, které jsou specifické možností 
prosedání, tj. po zvýšení vlhkosti může dojít ke zborcení jejich struk-
tury a tím k narušení základových poměrů. Do kategorie nehodnocené 
(bez informací) jsou řazeny oblasti výsypek, deponií, hald, rašelinišť, 
mokřadů, slepých ramen a dalších zejména antropogenních území, 
které nejsou popsány v základní geologické mapě a vyžadují samo-
statný průzkum. Jejich vlastnosti z hlediska potenciálního vsaku nelze 
předem obecně definovat. 
Technické řešení vsakování srážkových vod závisí na typu plochy 

s ohledem na její znečištění, na vsakovací schopnosti půdního a horni-
nového prostředí a na prostorových možnostech, které mohou určovat 
velikost vsakovací plochy vsakovacího zařízení a velikost retenčního 
objemu. Za přednostní způsob vsakování je přitom považováno po-
vrchové vsakování přes souvislou zatravněnou humusovou vrstvu, 
a to nízko zatěžované plošné (Ared/Avsak ≤ 5), kdy odtok ze zpevněných 
ploch  je  zaústěn na zelené plochy  s dobrou vsakovací  schopností 
a není zapotřebí retenční prostor, nebo vsakování v průlehu či v prů-
lehu doplněném rýhou (5 < Ared/Avsak ≤ 15),  jejichž retenční objem 
slouží pro dočasné zadržení srážkové vody předtím, než se vsákne do 
podloží. Tento způsob je vhodný pro odstraňování všech typických 
druhů znečištění obsažených v přípustných a podmínečně přípust-
ných srážkových vodách [1].
Při pohledu do základní geologické mapy nebo do mapy vsakovacích 

poměrů [2] je zřejmé, že povrchové partie území České republiky jsou 
geologicky velmi pestré a vsakovací poměry proměnlivé. Obecně lze 
příznivější poměry pro vsakování nalézt v převážné části Čech (s vý-
jimkou sedimentárních pánví Severočeské a Východočeské  tabule) 
a naopak nepříznivé poměry lze očekávat v prostoru Západních vně-
karpatských sníženin táhnoucích se od Znojma po Ostravu tvořených 
navátinami, říčními nivami a různorodými sedimenty z ledovcového 
období. Návrh vsakovacích systémů a potřeby pro způsob provádění 
geologických průzkumů tak budou napříč naší republikou rozdílné. 
Zásady provádění geologického průzkumu a navrhování vsakova-

cích zařízení jsou detailně popsány v rámci technických norem TNV 
75 9011 a ČSN 75 9010. Obecně je podle nich při volbě koncepčního 
řešení a následně při podrobném zpracování projektu nezbytné zo-
hlednit níže uvedená technická kritéria [1]:
• Geologické a hydrogeologické podmínky (vhodnost pro zasakování).
• Množství srážkové vody, které je třeba vsáknout (závisí na velikosti 
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Obr. 1. Mapa potenciálního vsaku srážkových vod do horninového prostředí [1] v aplikaci POVIS s výřezem detailu zaměřeného na část 
Ostravy

a charakteru odvodňované plochy a hydrologických podmínkách).
• Kvalita vody, která má být vsakována.
•  Lokální podmínky a prostorové uspořádání staveniště i širšího okolí 
stavby.

• Architektonické začlenění do urbanizovaného území.
• Nároky na budoucí provoz a údržbu, dlouhodobou udržitelnost 
opatření.

•  Ekonomické nároky na realizaci opatření.
Vhodnost lokality pro zasakování je prvním rozhodujícím kritériem 

volby způsobu utrácení srážkových vod, kterému musí předcházet 
potřebné geologické a hydrogeologické průzkumy. Tomuto bodu se 
věnuje zbývající část článku.

3. Ověřování hydrogeologických poměrů
Geologický průzkum pro  vsakování  a jeho  vyhodnocení  by měl 
především posoudit vhodnost horninového prostředí pro zasaková-
ní, rychlost vsakování (respektive množství vody, které je schopné 
horninové prostředí vsáknout za určitý čas na danou měrnou jed-
notku), úroveň hladiny podzemní vody a stanovit případný možný 
vliv zasakovacího zařízení na podzemní vody. Tím výše uvedeným 
„především“ je myšleno, že nezbytné je posuzovat kromě hydroge-
ologických poměrů i často opomíjené poměry základové či geotech-
nické, poměry související se stabilitou území (v lokalitách s možným 
výskytem svahových pohybů) a poměry kontaminační (v lokalitách 
inklinujících k výskytu různých ekologických zátěží). Nejedná se tak 
o jednu geologickou disciplínu, ale o jejich soubor, který vyžaduje 
u geologa  širší  rozhled nebo  rovnou  součinnost několika  geologů 
s různým polem působnosti.
Za zásadní je považováno stanovit tzv. koeficient vsaku, který se 

následně využívá při  výpočtech navrhování  vsakovacích objektů. 
Koeficient vsaku lze stanovit vícero způsoby dle principu popsaného 
v ČSN 75 9010. Nám se v praxi osvědčilo jeho empirické stanovení 
z nálevových testů dle níže uvedeného vztahu dle Hálka: 

  , 

kde  μ  je pórovitost prostředí, 
 h  je pokles hladiny vody, 
 t  je čas hodnoceného poklesu a
 d  je průměr vsakovacího válce testovaného vrtu 

(studny)
Za hraniční rozmezí prostředí vhodného a nevhodného pro utrácení 

srážkových vod je považována hodnota Kv v řádu 10
-7 m.s-1, kdy v pro-

pustných písčitých štěrcích se hodnoty koeficientu pohybují v řádech 
10-4 až 10-5 m.s-1 a v prachovitých či jílovitých sedimentech v řádech 

nižších než 10-8 až 10-9 m.s-1 a reprezentují tak nepatrně propustné či 
zcela nepropustné prostředí. 
Dohledat stanovené koeficienty vsaku v dokumentech historické 

vrtné prozkoumanosti v archivu ČGS – Geofond ČR starších než cca 
15 let je téměř nemyslitelné. Fenomén „zasakování srážkových vod“ je 
poměrně mladá disciplína, takže z archivních průzkumů zaměřených 
na hodnocení zasakovacích poměrů lze použít jen nepatrnou část dat, 
a to převážně novodobého charakteru. Určitým vodítkem použitelným 
pro vyhodnocení vsakovacích poměrů může být využití historických 
údajů o koeficientech filtrace saturované části propustného prostředí 
z čerpacích testů hydrogeologických průzkumů a nebo o koeficien-
tech filtrace zemin nesaturované zóny ze zrnitostní křivky rozborů 
mechaniky  zemin  inženýrsko-geologických průzkumů. Koeficient 
filtrace a koeficient vsaku jsou ale principiálně odlišné veličiny, které 
nelze vzájemně zaměňovat.
Často bývá problematické přesvědčit investora o nezbytnosti po-

drobného hydrogeologického průzkumu a o jeho rozsahu. Rešeršně 
zpracovaný orientační průzkum (nejméně nákladná forma průzkumu 
bez provádění technických prací v terénu) většinou nenabídne kom-
plexnost údajů pro možnost následného detailního návrhu vsakova-
cího zařízení. Při provedení pouhé rešerše nedokáže geolog zejména 
v heterogenním prostředí (např. v prostorově proměnlivých glaciál-
ních sedimentech) exaktně stanovit hloubkový horizont propustných 
vrstev a odhadnout koeficient vsaku. Projektant pak následně musí 
hloubkový dosah vsakovacího systému a jeho retenční kapacitu pře-
dimenzovat, aby při pozdější reklamaci nebyl nařčen z nekvalitního 
provedení projektu. Přesto se tyto případy v okolí našeho působiště 
v prostoru Moravské  brány  stávají  poměrně  často  a vedou občas 
k občanskoprávním sporům. 
Jako příklad z praxe bych zmínil hydrogeologický průzkum pro 

odvodnění  servisního  areálu  v  Prostřední  Suché  na Karvinsku 
s plochou o velikosti přibližně jeden hektar provedený v roce 2010. 
Prvotní průzkum zde byl „pod tlakem“ zadavatele proveden v mini-
malistické  formě,  ale  jeho závěry a doporučení opřené o výsledky 
podrobných průzkumů z minulosti  v  blízkém okolí  umožňovaly 
s dostatečnou vypovídací hodnotou koncepci  vsakování  i detailní 
řešení navrhnout. To  spočívalo v návrhu hlubinných vsakovacích 
objektů napojených do propustných vrstev prostředí s koeficientem 
vsaku v řádech 10-4 m.s-1 nacházejících se v hloubkách větších než 
20 metrů pod  terénem. Po  realizaci vsakovacích objektů ale  jejich 
účinnost neodpovídala předpokladům projektu,  koeficient  vsaku 
stanovený nálevovými testy na hlubinných zasakovacích objektech 
vykazoval hodnoty v řádech 10-7 m.s-1. Odvodnění plochy tak bylo 
nefunkční, vybudovaná retence srážkových vod byla nedostatečná, 
časté podmáčení areálu komplikovalo jeho provoz a investor hledal 
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Obr. 2 a 3. Použití centrátorů na plastové zárubnici typu PEHD 

viníka, u kterého by měl uplatnit reklamaci (geolog, projektant nebo 
zhotovitel stavby). Jednalo se o silného zahraničního investora, který 
byl ochoten vymáhat vzniklé škody nejen za chyby v realizaci stavby, 
ale i za její chybný návrh a důsledky vyplývající z jejího nefunkčního 
stavu. Pro menší geologické, projekční nebo stavební společnosti by 
taková reklamace spojená s úhradou škody ve výši prvních desítek mi-
lionů Kč mohla mít při neplnění pojišťovny fatální důsledky. Po roce 
hledání „chyby“ a dohadování o původci viny jsme provedli vlastním 
nákladem podrobný hydrogeologický průzkum a vhodnost  lokality 
ke vsakování srážkových vod jsme prokázali sérií nálevových testů. 
„Viníkem“ byl následně podle dohledaných indicií v průběhu stavby 
označen dodavatel  stavebních prací. Zhotovitel  bez dostatečných 
zkušeností  se  stavbami odvodňovacích prvků hlubinné vsakovací 
objekty při  jejich  stavbě nepropažil manipulačním pažením a dno 
budoucího vsaku se tak pokrylo nepropustnými sprašovými hlína-
mi, které odpadávaly ze stěn v nadloží štěrků vyhloubené vsakovací 
studny a vsakovací  schopnosti  objektu zcela degradovaly. Geolog, 
který prokázal  správnost původní  vize  koncepce odvodnění,  byl 
povýšen do role „placeného dozoru“ a pověřen zajištěním nápravy. 
Pochybení v této fázi řešení nápravy již nepřipouštělo možnost omy-
lů, a návrh proto musel být s jistým naddimenzováním technického 
řešení proveden zcela bez závad. Celá řešená zpevněná plocha je tak 
odvodňovaná větším počtem vsakovacích objektů (celkem 7 ks), než 
by geolog a projektant navrhli v běžném režimu projektování. Jedná 
se o poměrně nákladné vsakovací objekty prováděné pomocí piloto-
vací soupravy s manipulačním pažením 1200 mm do hloubky okolo 
25 m, výstrojí ze silnostěnného PEHD o průměru 600 mm a obsypu 
mezikruží kombinovaného z filtru z praného kačírku 4/8 mm a strojně 
připravené bentonitové zálivky. Takové řešení a jeho rozsah v podmín-
kách vývoje glaciální sedimentace lze ale považovat za anomální, se 
kterým jsme se v průběhu následujících desíti let nesetkali. Bonusem 
této zakázky byl fakt, že rozsah hydrogeologických prací byl nadstan-
dardní a předčil i poměrně náročné požadavky normy ČSN 75 9010, 
což část zadavatelů průzkumných prací nemá ochotu respektovat. Pro 
ilustraci sjednávané „nápravy“ dokládáme na následujících obrázcích 
ve stručnosti fotodokumentaci postupu prací. Ocelové centrátory na 

Obr. 4 a 5. Provádění štěrkového obsypu a těsnícího můstku 

pažnicích umožňující rovnoměrné rozprostření filtru i těsnění v me-
zikruží vsakovacích studní byly až do úrovně cca 5 m pod povrchem 
umístěny ve vzdálenostech 1,5 m (obrázek 2 a 3). 
Filtrační část mezikruží vsakovacích objektů byla vyplněna až po 

úroveň  stanovenou hydrogeologickým dozorem  tříděným praným 
štěrkem (obrázek 4) s půlmetrovou mocností křemitého písku jako 
přechodového můstku do těsnícího horizontu (obrázek 5). 
Součástí prací bylo hydrometrické měření zahrnující sled úrovní 

hladin na monitorovacích hydrogeologických objektech instalovanými 
dataloggery, měření srážkových úhrnů, odběr a laboratorní analýzy 
kvality vody, průkazní karotážní testy a kamerové zkoušky. Průběh 
vrtných,  geofyzikálních, hydrogeologických,  zemních  a ostatních 
stavebních prací byl kontinuálně dozorován a řízen dokonce třemi 
odpovědnými hydrogeology. Smyslem dozoru prováděného  třemi 
nezávislými hydrogeology bylo nalezení konsenzu v případě vzniku 
geologických či stavebních anomálií s cílem návrhu nejvhodnějšího 
odborného řešení.
Na  všech  vybudovaných  vsakovacích  vrtech byly pro  ověření 

vsakovací kapacity provedeny intenzivní nálevové testy se vsakem 
maximálně dostupné vydatnosti nálevu (na každém vrtu nálev cca 
30 m3 v intenzitě cca 6 l.s-1), a na dvou vybraných vrtech byly pro 
ověření prostorové  stálosti nenasyceného kolektoru provedeny  tří-
denní nálevové testy s intenzitou vsaku cca 3 l.s-1 (viz obrázky 6 a 7). 

4. Současné trendy v provádění průzkumných prací
Uvedený příklad z praxe popsaný v kapitole výše představuje rozsah 
průzkumných prací v extrémně podrobném rozsahu, odůvodněném 
vzniklou situací směřující k vyřešení reklamace či obchodněprávní-
mu sporu. Obvyklý rozsah průzkumných prací bývá citelně menší. 
Metodikou provádění průzkumných prací dle současných měřítek se 
zabývá ČSN 75 9010 v kapitole 4.10 a minimální rozsah průzkumu pro 
jeho jednotlivé etapy uvádí norma v části F (viz obrázek 8).
S ohledem na ekonomické aspekty a častou snahu investorů volit 

„nejlevnější“ řešení průzkumných prací, snažíme se i my v naší pra-
xi hledat úsporná řešení, která budou mít dostatečnou vypovídací 
hodnotu předcházející vzniku chybných návrhů, a přitom nebudou 
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ekonomicky neúměrně zatěžující pro  inves-
tora. Tím kromě právnických osob často bývá 
i menší stavebník řešící stavbu svého rodinné-
ho domu, pro kterého jsou vyšší desetitisíce 
korun za průzkumné práce vysokou zátěží. 
S jistou dávkou zadostučinění musím konsta-
tovat, že  i vodoprávní úřady poměrně často 
vyzývají investory k doplnění průzkumných 
prací na zejména problémových  lokalitách, 
kde  jim byl  předložen dle  jejich  zvyklostí 
nedostatečně  vyhotovený hydrogeologický 
posudek.
Pro  typ  „nízkorozpočtového“  stavebníka 

pro nenáročné stavby jsme si vyvinuli vlastní 
průzkumné metody, které výše uvedená kri-
téria naplňují,  i když se vymykají některým 
požadavkům definovaných normou ČSN 75 
9010.  Jedná se například o provádění úzko-
profilových sond používaných v inženýrské 
geologii  při  dynamické  penetraci,  kdy  je 
kovadlinou o hmotnosti 50 kg strojně zaráže-
no cejchované soutyčí o průměru 32 mm se 
speciálním hrotem do horninového prostředí. 
Z dynamického odporu hrotu vyvíjeného horninovým prostředím 
se dá následně nepřímo vyhodnotit například geologická  skladba 
prostředí,  jeho některé parametry,  anebo hloubkové  rozhraní mezi 
konzistenčně rozdílnými vrstvami, přičemž výstup je použitelný i pro 
posouzení základových poměrů budoucí stavby. U této průzkumné 
metody bez výnosu jádra je výhodou potřeba krátkého času na prove-
dení sondy, protože sondáž probíhá kontinuálně směrem do hloubky 
bez průběžného vytahování jádrovnice. Pro zdokumentování geolo-
gického profilu a vyloučení nejistot daných nepřímým průzkumem 
následně provedeme na vzniklém otvoru raženou sondáž otevřenou 
jádrovkou o průměru 50 mm, která zajistí výnos jádra z celého doku-
mentovaného profilu a umožní před vyhodnocením penetrační profily 

„nakalibrovat“ zastiženým typem zeminy (obr. 10). Metoda je vhodná 
převážně do jemnozrnného prostředí, do písčitých zemin a drobnozrn-
ných štěrků v nesaturované zóně. S oblibou tuto metodu využíváme 
v eolických a glaciálních sedimentech severní Moravy, v odkalištích 
popílků  a úpravárenských kalů  a pak  také v místech  se  sníženou 
dostupností pro techniku. Pro průjezd penetrační soupravy postačuje 
vjezd o rozměrech běžné vstupní domovní branky (viz obrázek 9). 
Při zastižení zvodněného prostředí má jádro tendenci z jádrovky 

vypadávat a výnos jádra pak není úplný, což je nevýhodou výše po-
psané metody. Stvol vrtu ve zvodněném prostředí má také tendenci 
se hroutit, takže bez manipulačního pažení je komplikované vrt ná-
sledně vystrojit a odebrat z něj třeba vzorek vody. Pro tyto případy je 

Obr. 6 a 7. Příprava spojená s prováděním intenzivního nálevového testu 

Obr. 8. Normou ČSN 75 9010 požadovaný rozsah jednotlivých etap průzkumu

Obr. 9 a 10. Upravená souprava těžké dynamické penetrace a detailní pohled na její aplikaci s jádrovkou
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pak možno použít metodu vrtání se ztraceným hrotem, kdy je místo 
vrtného soutyčí do zemin zaráženo pažení 5/4“ se speciálním hrotem, 
který po vystrojení vrtu pažnicí HDPE DN35 mm s obsypem a vytažení 
pažení zůstane ve dně vrtu. Pohled na originální „ztracený hrot“, úz-
koprofilovou pažnici, vakuové (sací) vzorkovací čerpadlo a dokončený 
úzkoprofilový vrt je uveden na obrázcích 11 a 12.
Samozřejmě ne pro všechny případy a typy horninového prostředí 

je tato metoda vhodná. V kombinaci s nálevovými testy ale předsta-
vuje u nenáročných staveb dobrý základ pro kvalitní vyhodnocení 
hydrogeologických poměrů a stanovení koeficientu vsaku. Základní 
členění nálevových testů (vsakovacích zkoušek)  je popsáno včetně 
doporučené metodiky v ČSN 75 9010 v kapitole 4.10.7. Zde je uve-
deno doporučené množství  jako minimální  objem vsáknuté vody 
1  m3. Nám se v rámci našich „nízkonákladových“ metod osvědčilo 
provádět  nálevové  testy na úzkoprofilových  vrtech  s množstvím 
vody obvykle nepřesahujícím 30 l s dostatečně vypovídací hodnotou. 
V prostředí jemnozrnných jílovitých až písčitých zemin se uvedeným 
množstvím vody podaří „zalít“ při testu úzkoprofilový vrt až po jeho 
okraj. Domnívám se, že hydraulika kapalin  funguje na podobných 
principech jak v kopané sondě s jedním kubíkem zasakované vody, 
tak v úzkoprofilové sondě zalité několika litry či desítkami litrů vody. 
Výsledky proto považuji za téměř rovnocenné. Sled poklesu vzduté 
hladiny vody ve vrtu posléze měří speciální sondy umožňující velmi 
přesné sledování kolísání hladiny dle předem zvoleného časového 
intervalu, který obvykle u jednodenních zkoušek nastavujeme na 5 až 
30 vteřin podle typu očekávaného prostředí. Pro tento účel používáme 

Obr. 11 a 12. Pohled na vybavení používané při úzkoprofilové sondáži

Obr. 13 a 14. Pohled na dataloggery a jejich napojení na vysílací stanici

automatické sondy s barometrickou kompenzací kanadského výrobce 
Solinst  s přesností měření +/- 1 cm  (obrázek 13),  které umožňují 
i napojení na dálkový přenos (obrázek 14). 
Jejich datové výstupy se dají dobře zpracovat v tabulkových proce-

sorech i následně prezentovat. Pro jejich prezentaci pro tento článek 
jsem vybral problematickou lokalitu v Bohumíně, kde jsme prováděli 
nálevové testy pro účely návrhu vsakovacího zařízení v zastavěném 

Obr. 15. Grafický průběh nálevového testu na vsakovacím vrtu 
HP-205

Obr. 16. Grafický průběh důsledků nálevového testu na pozorova-
cích vrtech HP-201 a HV-6

Obr. 17. Detail vsakovací části testu s vyhodnocením koeficientu 
vsaku na vrtu HP-205
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území na dohledaných  archivních  vrtech, 
v prostředí  s napjatou hladinou podzemní 
vody  situovanou mělce pod  terénem. Prů-
běh nálevového  testu na  vsakovacím vrtu 
se  stálou  intenzitou  vsaku  2  l.s-1  po  dobu 
jedné hodiny je dobře patrný z následujícího 
obrázku 15.
Provedeným nálevem jsme hladinu vody ve 

vrtu HP-205 po dobu jedné hodiny vzedmuli 
o 2 m a ustálili ji přibližně 0,5 m pod terénem. 
Na  pozorovacím  vrtu HP-201  vzdáleném 
asi 35 m se hladina vody zvedla o cca 5 cm 
a na jiném vrtu HV-6 vzdáleném asi 45 m se 
hladina zvedla o cca 4 cm (obrázek 16). Po-
dle dosahu nálevového testu se dá očekávat 
obdobný hydraulický efekt i v okolní zástavbě 
–  tedy v rozsahu navýšení hladiny několika 
centimetrů po dobu trvání přívalových dešťů, 
který podle kritických srážkových úhrnů na 
hodnocené ploše představuje cca 3,5 m3 vody. 
V průběhu nálevového testu bylo do kolektoru 
vpraveno přibližně  dvojnásobné množství 
vody, cca 7,2 m3.
Z grafů je zároveň zjevné, že po ukončení 

nálevu  se hladina vody  snížila o cca 90 % 
vzestupu  během  pouhých  3 minut  a ko-
eficient vsaku byl pak  stanoven  jako velmi 
příznivý v hodnotách okolo 7,4.10-4 m.s-1 (viz 
obrázek 17). 
Z grafu pohybu hladiny podzemní vody na 

obrázku 15  je zároveň možno vyčíst  i další 
informace. Například to, že v blízkosti testo-
vaného vrtu HP-205 dochází k dynamickému 
pohybu hladiny (periodické snižování a ná-
růst hladiny v prvních jednotkách centimet-
rů), které odpovídá jejímu pozvolnému pokle-
su před zahájením nálevového testu na vrtu 
HP-205, ale patrné je i na obou pozorovacích 
objektech. Při zaměření se na příčiny tohoto 
stavu bylo  zjištěno,  že  ve  sklepě nedaleké 
administrativní budovy  je uměle  snižována 
hladina vody plovákovým čerpadlem. Na vrtu 
HV-6 je zase patrné, že v závěru pozorování zde byl odebrán vzorek 
vody, který vyvolal náhlý pokles hladiny. V případě dataloggerů se 
tak jedná o velmi užitečné zařízení, které téměř zcela eliminuje ne-
přesnosti záznamů zejména při provádění dlouhodobých čerpacích 
testů, nálevových zkouškách nebo u sledování trendů kolísání hladiny 
podzemní vody. Bez tohoto zařízení si už ani práci v oboru nedokážu 
představit.
Domnívám se, že většina hydrogeologů je dostatečně vědomostně 

i technicky vybavena na to, aby jejich výstupy měly obstojnou vypo-
vídací hodnotu a nebyly příčinou mylných projekčních návrhů nebo 
sousedských sporů. V posudcích z posledních let, které mi prochá-
zejí rukama, cítím ve většině případů dobře odvedenou práci, a není 
tomu tak pouze ve výjimečných případech u několika  jednotlivců. 

Obr. 18. Způsoby předčištění srážkových vod při vsakování a účinnost pro různé druhy 
znečištění dle TNV 75 9011

V současných trendech zpracování posudků snad postrádám pouze 
ve větší míře zvažování rizik vyplývajících ze znečištění podzemních 
vod zavlečením cizorodých látek z povrchu při vsakování srážkových 
vod. Těmito aspekty se podrobněji zabývá norma TNV 75 9011 a já si 
v závěru svého článku dovolím alespoň formou odkazu na tuto normu 
vložit do příspěvku převzatou tabulku, která uvádí možné způsoby 
předčištění srážkových vod při vsakování a účinnost pro různé druhy 
znečištění (viz obrázek 18), které by měly být v koncepčním návrhu 
na utrácení srážkových vod pro konkrétní projektový záměr v posudku 
navrženy nebo doporučeny. 
Kolegové mi v tomto často oponují, že toto je úkol ne pro hydro-

geologa, ale pro autorizovaného inženýra, který navrhuje vsakovací 
zařízení. Protože často nevím, kdo bude na můj posudek navazo-
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vat  projektem  a zdali můj  koncepční  návrh pochopil  shodně  se 
mnou, přikláním se k názoru, ať je raději koncepční návrh uveden 
srozumitelně v posudku a následně i v projektu,  třeba zdvojeně, 
ale shodně.

5. Několik slov závěrem
Nejsem znalec vodního či stavebního práva ani specialista na metodi-
ky provádění průzkumných prací. Nejsem obklopen týmem odborníků 
ani nejmodernější technikou. Jsem jen hydrogeologem, který se snaží 
při práci logicky myslet a dělat svoji profesi podle nejlepšího svědomí. 
Jako každý, i já mohu dělat chyby a nesprávné závěry. Chybovat člověk 
může, ale nemělo by se to stávat často. Pokud mám v předloženém 
článku nepřesnosti ve výkladu práva, norem nebo metodik, chápejte 
to jako můj osobní pohled na věc a skutečnost, jak danou problema-
tiku vstřebávanou téměř tři desítky let při práci v terénu, v kanceláři 
a při diskusích s kolegy na fórech či konferencích vnímám já a jak ji 
za roky své praxe chápu. Pokud se chcete zapojit odborně do diskuse 
a konstruktivně přispět svými zkušenostmi nebo odlišnými názory, 
odkážu čtenáře na aktivní účast na kongresu hydrogeologů a inženýr-
ských hydrogeologů, který se bude konat pod záštitou asociací ČAH 
a ČAIG v září 2022 v Ústí nad Labem [3]. 

Poznámka: Fotografie, obrázky a grafy dokumentující konkrétní 
zakázky převzaty z archivu autora článku 
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Trends in hydrogeological survey methods for the purpose of 
infiltration of rainwater in the rock environment (Ptacek, R.)

Abstract
It has been ten years since CSN 75 9010 “Stormwater Storage Facili-
ties” technical standard came into force. Among other things, it sets 
out the general principles of hydrogeological surveys for assessing 
the suitability of storing stormwater in the rock environment. For 
many hydrogeologists, after such a long period of time, surveying 
for rainwater injection is a routine matter using their own methods, 
often corresponding to the technical equipment of the individual 
companies. Are the survey methods, ranging from a simple search 
to a detailed survey, sufficient for the approval authorities and do 
they meet the needs of the developers? How have CSN 75 9010 and 
its related sectoral technical standards taken hold among hydroge-
ologists, planners and how are they perceived by water authorities? 
Where are the trends of surveys in this field moving? In addition to 
searching for answers to these questions, the author of the paper 
focuses on a “pictorial” presentation of exploration methods using 
less common procedures, e.g. low-cost narrow-profile probes, fun-
nel tests using stamped lost-tip probes, or, on the contrary, costly 
seepage tests on wide-profile boreholes carried out with pilot rigs.

Keywords
infiltration – atmospheric precipitation – permeability of the envi-
ronment
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Hydrogeologická 
a hydrologická 
data v záznamech 
kontaminovaných lokalit 
v databázi SEKM
Jiří Tylčer, Zdeněk Suchánek

Abstrakt
V databázi Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM) aktu-
alizované projektem Národní inventarizace kontaminovaných míst 
(NIKM, 2018–2021) je ve stavu v květnu 2022 evidováno přibližně 
10 200 kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst. 
Viz www.sekm.cz. Každý strukturovaný záznam takové lokality 
obsahuje řadu hydrogeologických a hydrologických charakteristik, 
které slouží především pro posouzení možnosti migrace kontami-
nace. Nejdůležitějším syntetickým parametrem hydrogeologických 
a hydrologických poměrů na lokalitě je „Možnost migrace konta-
minace“. Podkladem pro hodnocení je přiřazení lokality do jedné 
z pěti skupin typů hydrogeologických struktur kontaminovaných 
míst. Pro soubor lokalit nejvyšší kategorie priority A demonstrujeme 
statistická data o výskytu sledovaných „hydro“ parametrů v členění 
podle pěti typů možnosti migrace, a to pro každou podkategorií A1, 
A2 a A3. V souhrnné mapce území České republiky je uvedena loka-
lizace 451 předmětných kontaminovaných míst kategorie priority A.

Klíčová slova
evidence kontaminovaných míst – záznam kontaminované lokality 
– hydrogeologická charakteristika lokality – hydrologická situace – 
možnosti migrace kontaminace

1. Úvod
Po dokončení Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM, 
2018–2021) bylo v databázi Systému evidence kontaminovaných míst 
(SEKM) [1] obsaženo k 31. 12. 2021 celkem 10 134 aktualizovaných 
a validovaných záznamů kontaminovaných míst (KM) a potenciálně 
kontaminovaných míst  (PKM). Druhá  etapa NIKM navazovala na 
metodickou 1. etapu realizovanou v letech 2009–2013 [2]. Výsledky 
2. etapy mimo naplněnou databázi SEKM představují zprávy za 14 
krajů [3] a za celou ČR [4, 5].
Článek má  za  cíl  přiblížit  odborné  veřejnosti  odbornou náplň 

SEKM a povzbudit  ji k  jejímu využívání. Zaměříme se na analýzu 
dat,  týkající  se hydrogeologických a hydrologických charakteristik 
kontaminovaných lokalit v záznamech SEKM. Struktura, naplňování 
a využívání databáze SEKM (verze 3) jejíž vlastníkem a administráto-
rem je Ministerstvem životního prostředí, je 
stanovena závazným metodickým pokynem 
[6].  Pro hydrogeologickou a hydrologickou 
problematiku  byl  vydán  další metodický 
pokyn [7] a metodická příručka [8]. V SEKM 
je  pro  hydrogeologickou  a hydrologickou 
problematiku použito 19 z celkového počtu 
83 parametrů. 

2. Systém evidence 
kontaminovaných míst (SEKM)
Systém  evidence  kontaminovaných míst 
je  součástí  agendy Ministerstva  životního 
prostředí ČR (MŽP). Vznikl v polovině deva-
desátých let 20. století, především v souvis-
losti s potřebou shromažďovat a vyhodnocovat informace o starých 
ekologických zátěžích (SEZ), zejména pak informace z ekologických 
auditů k privatizačním projektům a ze sanačních projektů hrazených 
v rámci garancí státu za tyto zátěže vzniklé před privatizací. Databáze 
SEKM postupně zahrnula starší dílčí databáze.
Stávající SEKM ve verzi SEKM3 navazuje na starší verze SEKM1 

a SEKM2, které navázaly na předchozí starší systém SESEZ (Systém 

evidence starých ekologických zátěží), rovněž založený MŽP. SEKM 
zahrnul postupně přibývající záznamy kontaminovaných míst,  tak 
jak je přinášely různé tematicky zaměřené programy a projekty – dílčí 
inventarizační a pasportizační projekty, projekty sanací a monitoringu 
starých ekologických zátěží. Datový obsah byl kompletně aktualizo-
ván a doplněn v období 2018–2021 projektovými pracemi Národní 
inventarizace kontaminovaných míst (NIKM).
Základním účelem SEKM je sloužit pro evidenci, sledování a po-

suzování priorit KM/PKM a rovněž pro evidenci lokalit s řešenou 
ekologickou újmou. Data je možno ze SEKM vytěžovat standardními 
postupy, které jsou v SEKM zavedeny. Systém vyhledává ve všech 
metadatech souhrnného formuláře a území lokalit, a to v kombina-
cích přednastavených vyhledávacím menu. Export výběrů do tabu-
lek EXCEL nebo formátu JSON v případě map je v současnosti možný 
jen u výsledků vyhledávání podle 16 rozklikávacích číselníků. Výstu-
pem nástroje filtrování je seznam vyfiltrovaných schválených lokalit 
v členění 50 záznamů na stránku obrazovky s možností rozkliknout 
daný řádek (se 7 údaji) do podoby obrazovky souhrnného formuláře.
Pro práci  s  daty SEKM v dnešní podobě  je důležité  rozlišovat 

mezi jednotlivými procesními stavy záznamů KM/PKM. Interpretace 
souhrnných dat o KM/PKM je v SEKM ve stávající podobě poněkud 
komplikovaná. V základním nástroji  „Vyhledávání“  lze do procesu 
administrace záznamů nahlédnout v rubrice „Vyberte stav lokality“. 
Přehled získatelných dat je uveden v tab. 1. Abychom získali počty, 
resp.  seznam  lokalit,  které mají  vyhodnocenou prioritu  a jsou ve 
stavu „hodnocené“, je nutno od počtu „schválených“ lokalit odečíst 
počet „vyloučených“ lokalit, který se dá zjistit v rubrice „vyberte typ 
lokality“ výběrem číselníkové možnosti „VYLOUČENÁ LOKALITA“ 
– viz tab. 2. 
Vyloučená lokalita je taková lokalita, u niž se předpoklad kontami-

nace nepotvrdil, a která je z dalšího hodnocení vyřazena a nestane se 
hodnocenou lokalitou. Její vyloučení je podrobeno verifikaci a validaci 
(tak jako každý záznam), proto je z hlediska procesu vykazovaná ve 
stavu „schválena“.
Nástroj filtrování  je v SEKM pro problematiku parametrů  souvi-

sejících s hydrologickou a hydrogeologickou charakteristikou lokalit 
významný, neboť z celkem 83 parametrů se 19 týká předmětné hyd-
rologické a hydrogeologické tematiky – viz tab. 3.
„Možnost migrace kontaminace“  je nejdůležitějším  syntetickým 

parametrem zahrnujícím charakteristiku horninového  a hydroge-
ologického prostředí. Spolu  s kodifikovaným výrokem  je uvedena 
jako jeden z pěti definovaných stupňů v rámci rubriky „Hydrologie“ 
souhrnného formuláře. V exportu souhrnného formuláře ve formátu 
PDF se pak „Možnost migrace“ nachází v rubrice „Způsob využívání“, 
kde  je doprovázena podrobným popisem využívání dané  lokality. 
Seznámit se konkrétně s těmito výstupy je možné po přihlášení se 
na www.sekm.cz.
Jednotlivé stupně možnosti migrace kontaminace použité v zá-

znamech a hodnocení KM/PKM v SEKM vč. kodifikovaných výroků 
jsou uvedeny v tab. 4. Hydrologické, hydrogeologické a geologické 
charakteristiky uvedené v tab. 3 se nacházejí v řadě rubrik obrazo-
vek souhrnného formuláře – záznamu KM/PKM. Jde o tyto rubriky: 
„Střety – ohrožení“ s hydrologickými a hydrogeologickými parame-

Stav lokality Počet záznamů Počet záznamů v 
procesu

Počet vyloučených 
lokalit

Počet 
hodnocených 

lokalit
Neaktuální 0

Rozpracováno 11

76K přijetí 2

Ke schválení 63

Schváleno 29 214
Celkem 29 290 76 19 133 10 157

Tab. 1. Statistika počtu záznamů v SEKM podle stavu procesu administrace („stavu lokality“) 
k 28. 4. 2022

Základní stav lokalit Počet lokalit Podíl v %
Hodnocené lokality 10 157 35
Vyloučené lokality 19 133 65

Celkem = schválené lokality 29 214 100

Tab. 2. Rozpad schválených lokalit na vyloučené a hodnocené 
lokality
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try; „Kontaminace“ s vyznačením typu kontaminace pro povrchové 
a podzemní  vody, menu  „Území“  s  nabídkou  rubrik;  „Geologie 
a hydrogeologie“, „Složky ŽP, hydrologie“ a „Rizikovost – doplňující 
informace“.

3. Jak rozumět klasifikaci priorit lokalit v SEKM
Výsledky národní  inventarizace  kontaminovaných  a potenciálně 
kontaminovaných  lokalit prezentují  výchozí  informační  základnu, 
umožňující výběr priorit z hlediska nutnosti a naléhavosti realizace 
nápravných opatření  na  kontaminovaných  lokalitách  v zájmu  co 
nejefektivnějšího vynakládání úsilí i finančních prostředků, jsoucích 
k dispozici. 
Systém pro klasifikaci priorit je integrální 

součástí databáze SEKM. Aby mohl být tento 
systém opravdu využitelný jako nástroj řízení 
procesu redukce starých zátěží, je nutno chá-
pat jeho principy, možnosti i omezení. 
Systém třídí všechny lokality do tří základ-

ních  kategorií  podle  obecného  charakteru 
následného potřebného opatření  s ohledem 
na charakter skutečného nebo potenciálního 
dopadu kontaminace na veřejné zdraví, život-
ní prostředí a/nebo na jiné zájmy.
Tyto tři základní kategorie jsou následující:

A – lokality,  kde  je nezbytné nebo  žádoucí 
nápravné opatření ke zmírnění stávajících 
nebo potenciálních dopadů znečištění na 
lidské zdraví a/nebo životní prostředí,

P – lokality neprozkoumané nebo nedosta-
tečně prozkoumané – informace o jejich 
znečištění nejsou dostatečné pro závěry 
o nezbytnosti  a naléhavosti nápravného 

opatření  –  vyžadují  v prvé  řadě průzkum, 
resp. další podrobnější průzkum,
N –  lokality nevyžadující žádná další opatře-
ní (neznečištěné nebo již sanované lokality).
Každá ze  základních kategorií  se  jemněji 

člení na několik subkategorií dalších (kódy A1 
až A3, P1 až P4, N0 až N2). Toto dvouznakové 
kódové označení jednoznačně charakterizuje 
kategorii,  do  které daná  lokalita  spadá. Za 
tímto označením následuje (za tečkou) ještě 
číselné  označení  1  až  3,  charakterizující 
naléhavost  dalšího  postupu  (ať  již  sanace 
nebo průzkumu)  s  ohledem na  stávající  či 
potenciální závažnost důsledků kontaminace. 
Interpretačním klíčem ke kódům klasifikace 
priorit  je  jednoduchá  tabulka  formátu A4, 
která  je v příloze příslušného pokynu MŽP. 
Kódování je snadno pochopitelné a zapama-
tovatelné pro osoby, které s ním přicházejí při 
své práci do styku.
U dostatečně  prozkoumaných  lokalit  se 

jejich klasifikace z hlediska dalšího postupu 
odvozuje ze závěrů zprávy o průzkumu a analýzy rizika. 
U nedostatečně prozkoumaných lokalit musí být prvním následným 

krokem provedení průzkumu, a to buď předběžného, nebo podrobné-
ho, než o nich můžeme rozhodovat dále. 
Naléhavost předběžného průzkumu u lokalit bez jakýchkoliv údajů 

o skutečné kontaminaci se odvozuje od informací o historii jejich vyu-
žívání (odhad typu a rozsahu možné kontaminace) a od znalosti sou-
časných, resp. plánovaných způsobů funkčního využívání jak lokalit 
samotných, tak jejich okolí (důsledky možné kontaminace). U lokalit, 
na kterých již byl proveden předběžný průzkum, jsou k dispozici jeho 
výsledky pro hodnocení naléhavosti vyšší průzkumné etapy.

Hydrologické a s nimi spojené lokalizační charakteristiky Hydrogeologické charakteristiky
Číslo HL pořadí

Záplavové území

Minimální vzdálenost k povrchovým vodám

Zdroje pitné vody, jejich vnější ochranné pásmo – do 50 m Útvary podzemních vod s vodohospodářským významem – do 50 m

Zdroje pitné vody, jejich vnější ochranné pásmo – do 1 km Útvary podzemních vod s vodohospodářským významem – do 1 km

Ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje – do 50 m

Ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje – do 1 km

Významné odběry povrchových vod – do 50 m

Významné odběry povrchových vod – do 1 km

Vodní toky čistoty 1, 2 – do 50 m

Vodní toky čistoty 1, 2 – do 1 km

Povrchové vody – typ kontaminace Podzemní vody – typ kontaminace

Povrchové vody – úroveň kontaminace Podzemní vody – úroveň kontaminace

Charakteristika zvodně

Možnost migrace

Tab. 3. Hydrologické a hydrogeologické charakteristiky – rubriky záznamu v SEKM

Možnosti migrace 
kontaminace Charakteristika hydrogeologického prostředí 

1. nízká
Malá možnost průniku kontaminace do podzemních vod, zvodeň, bez ohledu 
na její typ, je kryta nejméně 4 m jílovitých zemin, počítáno od nejnižšího zdroje 
možné kontaminace, průnik znečištění do podzemních vod vyloučen.

2. malá
Horniny a zeminy s nízkou průlinovou propustností nebo masiv s převážně 
puklinovou nízkou propustností bez významné tektoniky, možný dosah migrace 
typicky v řádu desítek metrů.

3. střední

Údolní nivy menších toků, kvartérní akumulace se střední propustností nebo 
nad erozní bází a pod ní, lokální průlinová pánevní či lokální krasová zvodeň, 
masiv s převážně puklinovou střední propustností, možný dosah migrace typicky 
v řádu stovek metrů, vesměs pod 1 km.

4. dobrá

Dobře vyvinuté údolní nivy větších řek, kvartérní struktury s dobrou propust-
ností v úrovni erozní báze a pod ní, hydrogeologické masivy s dobrou, převážně 
puklinovou propustností, možný dosah migrace typicky do kilometru, někdy 
i více.

5. velmi dobrá
Pánevní průlinové zvodně regionálního rozsahu nebo existence regionální pro-
pustné tektoniky ve středně a dobře propustných hydrogeologických masivech, 
krasové oblasti, možný dosah migrace typicky v řádu kilometrů.

Tab. 4. Typy hydrogeologických prostředí použité v databázi SEKM pro charakterizování 
možnosti migrace

Obr. 1. Přehled kategorií lokalit v databázi SEKM (údaje k 31. 12. 2021)
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V rámci  inventarizace  byly  pro  každou 
lokalitu do jejího záznamu v databázi SEKM 
podchyceny všechny údaje,  které  jsou pro 
posuzování  naléhavosti  dalšího  postupu 
zapotřebí.
Význam klasifikace  priorit  i pro  lokality 

neprozkoumané a nedostatečně prozkoumané 
ilustruje přesvědčivě obr. 1  se  souhrnnými 
výsledky národní  inventarizace kontamino-
vaných a potenciálně kontaminovaných míst. 
Takovýchto lokalit je kolem 75 % z množiny 
všech  starých zátěží,  které databáze SEKM 
eviduje, a nelze počítat s tím, že k dispozici 
by mohl  být  dostatečný  objem finančních 
prostředků anebo odborných kapacit k tomu, 
abychom je mohli všechny v relativně krátké 
době prozkoumat  a definitivně  rozhodovat 
o tom, zda je nutno je sanovat či nikoliv.

4. Hydrogeologické a hydrologické 
informace v databázi SEKM
Od samého počátku snah o snižování znečiš-
tění  ze  starých zátěží  existovaly ve většině 
environmentálně  vyspělých  zemí  pokusy 
o zavedení určitého systému prioritního třídě-
ní, který by byl založen na vyhodnocení údajů 
charakterizujících lokalitu a její znečištění. 
Velmi  důležitá  váha  je  vždy přikládána 

podzemním vodám,  jakožto  (ve většině pří-
padů) základnímu médiu šíření kontaminace 
od zdrojové lokality do okolí a k povrchovým 
vodám, které jsou jejich konečným recipientem.
Do sofistikované klasifikace zranitelnosti a migračního potenciálu 

podzemních vod vstupuje ve většině systémů řada parametrů, které 
jsou však málokdy v úplnosti k dispozici. U nedostatečně prozkou-
maných lokalit je nutno je odhadovat, u dobře prozkoumaných lokalit 
zase bývá problémem jejich plošná a prostorová variabilita a potíže 
s generalizací. Žádný z analyzovaných systémů si nenašel cestu do 
každodenní praxe.
Na základě vyhodnocení  zkušenosti  využívání  (či  spíše nevyu-

žívání) podobných klasifikačních systémů v praxi, databáze SEKM 
nepodchycuje žádný parametr horninového prostředí dané konkrétní 
lokality, který by charakterizoval zranitelnost dotčené zvodně a její 
migrační potenciál. Místo toho jsou všechny typy hydrogeologických 
prostředí, vyskytujících se v České republice, rozčleněny do pouhých 
pěti  skupin, do nichž  jsou zařazeny  lokality  s přibližně obdobnou 
úrovní  zranitelnosti, migračního potenciálu a potenciálního vodo-
hospodářského významu. Jejich přehled uvádí tab. 4.
Začlenění konkrétní lokality do jedné z těchto skupin by nemělo 

činit potíže poučenému hodnotiteli i bez speciálního vzdělání v hyd-
rogeologii. 
Mimo to systém priorit SEKM obsahuje následující hydrogeologic-

ké, resp. hydrologické informace, sloužících k hodnocení významu 
potenciálních  receptorů  znečištění,  resp.  k třídění  lokalit  podle 
územních kritérií:
–  hydrologické pořadí,
–  vzdálenost k nejbližší povrchové vodoteči,
–  lokalita v inundaci (ano/ne),
–  ochranná pásma vodních zdrojů, přírodních léčivých zdrojů mine-
rálních vod, zdrojů přírodních minerálních vod,

–  území CHOPAV.
Zatřídění lokality podle typu hydrogeologického prostředí se v sys-

tému pro klasifikaci priorit uplatňuje především u lokalit nedostatečně 
prozkoumaných při hodnocení naléhavosti dalšího postupu.
U dobře prozkoumaných lokalit se všechny hydrogeologické a hyd-

rologické informace o dané konkrétní lokalitě uplatňují při formulová-
ní závěrů analýzy rizika, které jsou rozhodující pro zařazení lokality 
do té které kategorie, určující charakter dalšího postupu.

5. Statistika výskytu sledovaných „hydro“ parametrů 
v souboru cca 10 200 hodnocených kontaminovaných 
a potenciálně kontaminovaných lokalit v SEKM
Počty  lokalit  s jednotlivými  stupni možnosti migrace kontaminace 
pro schválené (hodnocené + vyloučené lokality) záznamy KM/PKM 
v SEKM jsou uvedeny v tab. 5 a v obr. 2. Jelikož název stavu možnosti 

Obr. 2. Podíly 5 stavů možnosti migrace z hodnocených KM/PKM 
evidovaných v SEKM

Možnosti migrace 
(kontaminace)

Počet 
záznamů % „Neobsahuje text“ 

 Počet záznamů
Celkem 

Počet záznamů
1. nízká 484 4,7 28 806 29 290

2. malá 4 322 41,6 24 968 29 290

3. střední 3 840 36,9 25 450 29 290

4. dobrá 1 325 12,7 27 965 29 290

5. velmi dobrá 430 4,1 28 860 29 290

Celkem hodnocené lokality 10 401 100,0

Tab. 5. Statistika počtu záznamů pro jednotlivé stupně z pěti stupňů možnosti migrace pro 
hodnocené KM/PKM 

Poznámka: excerpce dat ze SEKM 3 byla provedena dne 20. 4. 2022

Možnosti migrace 
(kontaminace)

Počet záznamů 
všech kategorií

Kategorie priority % podíl KM 
kat. A na všech 

záznamechA1 A2 A3 A celkem

1. nízká 484 3 5 1 9 1,9

2. malá 4 322 40 61 21 122 2,8

3. střední 3 840 42 85 60 187 4,9

4. dobrá 1 325 25 44 36 105 7,9

5. velmi dobrá 430 4 10 14 28 6,5

Celkem hodnocené 
lokality

10 401 114 205 132 451 4,3

% podíl z KM kategorie A 25,3 45,5 29,3 100,0

Tab. 6. Statistika počtu záznamů pro jednotlivé stupně z pěti stupňů možnosti migrace pro 
hodnocené KM/PKM kategorie priority A

Poznámka: excerpce dat ze SEKM 3 byla provedena dne 28. 4. 2022

Obr. 3. Procentní podíly kategorií A1, A2 a A3 na souboru 451 hod-
nocených kontaminovaných míst kategorie A

Obr. 4. Počty hodnocených KM kategorie priority A v členění podle 
pěti stavů možnosti migrace a podkategorií A1, A2 a A3
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Obr. 5. Lokalizace 451 hodnocených KM/PKM kategorie priority A podle 5 stavů možnosti 
migrace kontaminace

migrace není  přímým vyhledávacím para-
metrem, byla data získána po odečtení stavu 
v rubrice „neobsahuje text“ od celkového po-
čtu záznamů. Ze souboru cca 29 tis. záznamů 
dostaneme pro jednotlivé stavy hodnoty mezi 
430 a 4 332 záznamy. 

Možnosti migrace u KM kategorie 
priority A
Na souboru záznamů KM kategorie priority 
A demonstrujeme  níže  skladbu  záznamů 
v databázi. Schválených záznamů kategorie 
A je 453. Z  toho vyloučené  jsou 2  lokality. 
Hodnocených  lokalit  je  tedy 451. V  tab. 6 
a obr. 3 a 4 jsou uvedeny počty hodnocených 
KM kategorie priority A v členění podle pěti 
stavů možnosti migrace  a podkategorií A1, 
A2 a A3.
Výše uvedená data o zájmových lokalitách, 

exportovaná z databáze SEKM v souborech 
formátu EXCEL nebo JSON,  lze v softwaro-
vých nástrojích GIS zobrazit v podobě map 
s lokalizací jednotlivých lokalit, např. podle 
jednotlivých stavů možnosti migrace pro jed-
notlivé podkategorie priorit A1/A2/A3, nebo 
souhrnně pro kategorii priorit A v  rozlišení 
jednotlivých stavů, jak je uvedeno v obr. 5.

6. Závěr
Databáze SEKM obsahuje cca 10 200 evidovaných záznamů kontami-
novaných míst a potenciálně kontaminovaných míst. Každý záznam 
obsahuje výsledek hodnocení priority  lokality z pohledu kontami-
načního rizika a potřeby nápravných opatření – zařazení do kategorií 
a podkategorií priority (A, P, N).
Mezi klíčové vstupy pro  stanovení kategorie priority patří hyd-

rogeologické  a hydrologické parametry  a charakteristiky  (19  z 83 
parametrů).
Stručným výstupem záznamu kontaminované lokality je tzv. sou-

hrnný formulář, který v rubrice „Způsob využívání“ obsahuje jednu 
z pěti typizovaných možností migrace kontaminace ve škále nízká – 
malá – střední – dobrá – velmi dobrá.

Poděkování: Příspěvek vychází z poznatků získaných autory v rámci 
projektu NIKM 2, spolufinancovaném z fondů Evropské unie – z Fon-
du soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí (oblast 
podpory 4.2. – Odstraňování starých ekologických zátěží).
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Hydrogeological and hydrological data contained in records 
of contaminated sites in the SEKM database (Tylcer, J.; 
Suchanek, Z.)

Abstract
As of May 2022, approximately 10,200 contaminated and potentially 
contaminated sites are registered in the database of the Contami-
nated Sites Registration System (SEKM) updated by the National 
Inventory of Contaminated Sites project (NIKM, 2018-2021). Each 
structured record of such site contains a number of hydrogeological 
and hydrological characteristics, which serve primarily to assess the 
possibility of contamination migration. The most important synthetic 
parameter of the hydrogeological and hydrological conditions at the 
site is the „Possibility of migration of contamination“. The basis for 
the assessment is the assignment of the site to one of the five groups 
of types of hydrogeological structures of contaminated sites. For the 
set of localities of the highest priority category A, we demonstrate 
statistical data on the occurrence of the monitored „hydro“ pa-
rameters, broken down by five types of migration options, for each 
subcategory A1, A2 and A3. The summary map of the territory of 
the Czech Republic shows the location of 451 subject contaminated 
sites of priority category A.

Keywords
registration of contaminated sites – record of contaminated site – hy-
drogeological characteristics of the locality – hydrological situation 
– possibilities of migration of contamination
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Ministerstvo financí – leader investorů v oblasti 
odstraňování starých ekologických zátěží (SEZ) – 
historie

Monika Zbořilová, Květoslav Vlk

Zásadní součástí společensko-ekonomic-
kých změn nastartovaných v roce 1989 byla 
i privatizace majetku státu. Proces privatizace 
byl velmi dynamický zejména v devade-
sátých letech minulého století. Nabyvatelé 
privatizovaného majetku přebírali do svého 
vlastnictví majetek bývalých státních podniků 
i s existujícími ekologickými zátěžemi, tedy 
s vadami, které by za standardních právních 
poměrů mohli vůči prodávajícímu reklamovat 
a požadovat jejich odstranění. Na nabyvatele 
privatizovaného majetku tak přecházely kro-
mě vlastnického práva i závazky související 
s privatizovaným majetkem. Tento princip 
byl zakotven v základním právním předpisu 
upravujícím postupy při privatizaci v § 15 
zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu 
majetku státu na jiné osoby, ve znění pozděj-
ších předpisů.
Stát při vědomí odpovědnosti za převedení 

vadného majetku do vlastnictví soukromých 
osob přijal rozhodnutí, že na následné odstra-
nění těchto vad, tj. ekologických škod, bude 
použita  významná  část  výnosů  získaných 
z prodeje  privatizovaného majetku.  Tento 
princip financování odstraňování předpriva-
tizačních ekologických škod byl promítnut do 
zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů 
České republiky ve věcech převodů majetku 
státu na jiné osoby a o Fondu národního ma-
jetku České republiky, který taxativně určil 
účely použití majetku Fondu národního ma-
jetku, a to konkrétně v § 18, kterým bylo mj. 
stanoveno, že výnosy z privatizace lze v sou-
ladu  s rozhodnutím vlády použít  k úhradě 
nákladů spojených s odstraňováním škod na 
životním prostředí způsobených dosavadní 
činností státních podniků.
Toto zákonné ustanovení platilo v nezmě-

něné podobě až do 31. prosince 2005, kdy 
byl zrušen Fond národního majetku i zákon 
č. 171/1991 Sb., ve znění pozdějších předpi-
sů. Fond národního majetku byl zrušen záko-
nem č. 178/2005 Sb., který nabyl účinnosti 
dnem 1.  ledna  2006  a na  základě  kterého 
byla působnost  zrušeného Fondu národní-
ho majetku ve věcech realizace rozhodnutí 
o privatizaci  přenesena na Ministerstvo fi-
nancí. Do § 5 odst. 3 zákona č. 178/2005 Sb. 
bylo pak prakticky beze  změny přeneseno 
i ustanovení  §  18  zákona  č.  171/1991 Sb., 
které  i po následných novelizacích nadále 
umožňuje Ministerstvu  financí  v souladu 
s rozhodnutím vlády používat výnosy z pri-
vatizace majetku  státu  k úhradě  nákladů 
spojených s odstraňováním škod na životním 
prostředí  způsobených dosavadní  činností 
státních podniků.

Uvedené  legislativní  předpisy nestanoví 
žádný podrobnější postup při financování od-
straňování jednotlivých ekologických zátěží. 
To je ponecháno na vládě, která:
1) svým  rozhodnutím  stanovuje  podmínky 
uplatňování nároků na úhradu nákladů na 
odstraňování starých ekologických zátěží ze 
strany nabyvatelů privatizovaného majetku, 
způsob vyřizování žádostí o takovou úhra-
du nákladů a základní zásady při samotné 
realizaci odstraňování starých ekologických 
zátěží. Z rozhodnutí vlády vychází metodi-
ka odstraňování starých ekologických zátěží 
(Směrnice, Metodické pokyny, Pravidla);

2) posuzuje  žádosti nabyvatelů privatizova-
ného majetku o úhradu nákladů na sanaci 
starých ekologických zátěží a jsou-li splně-
ny zákonné podmínky  (§ 5 odst. 3, písm. 
c), bod 3. zákona č. 178/2005 Sb.), odsou-
hlasí použití privatizačních prostředků pro 
konkrétního nabyvatele  privatizovaného 
majetku  a pro  konkrétní  privatizovaný 
majetek  a určí  finanční  garanci,  do  jejíž 
výše mohou být privatizační prostředky na 
financování sanačních opatření použity. Na 
základě příslušného rozhodnutí vlády pak 
Ministerstvo financí (do 31. prosince 2005 
Fond národního majetku) uzavře s nabyva-
telem privatizovaného majetku ekologickou 
smlouvu.

Garance
Ekologická smlouva je závazek Fondu národ-
ního majetku,  resp. Ministerstva financí,  že 
uhradí až do výše garance účelně vynaložené 
náklady na  splnění  ekologických  závazků 
vzniklých při privatizaci.
Každé  ekologické  smlouvě  byla  vládou 

přiřazena  garance,  do  jejíž  výše  FNM ČR 
a dnes MF financuje  odstraňování  předpri-
vatizačních  ekologických  zátěží.  Pravidla 
stanovení  garance  ekologické  smlouvy  se 
v průběhu historického vývoje mírně měnila. 
Úplně první usnesení  vlády  č.  455  ze dne 
25. 6. 1992, které popisovalo způsob nastavení 
tohoto finančního stropu, nařizuje zahrnout 
vypořádání  ekologických závazků do kupní 
smlouvy,  bez potřeby uzavírání  samostatné 
ekologické smlouvy, a to  tak, že kupujícímu 
uhradí Fond národního majetku ČR náklady 
prokazatelně vynaložené na opatření k nápra-
vě závad na životním prostředí nejvýše však 
do 50 % kupní ceny podniku. Toto usnesení 
bylo záhy nahrazeno usnesením vlády č. 123 
ze dne 17. 3. 1993, které již podrobně popisuje 
podmínky  a postupy při  vzniku  ekologické 
smlouvy, určuje její základní obsah a stanoví, 
že Fond národního majetku může poskytnout 

garanci až do výše kupní ceny privatizované-
ho majetku nebo u akciových společností do 
výše kmenového jmění společnosti.
Tento princip stanovení garance v ekologic-

ké smlouvě zůstal platným až do roku 2001, 
kdy byly dne 10.  1.  2001 usnesením vlády 
č.  51  schváleny Zásady  vypořádání  ekolo-
gických závazků vzniklých před privatizací, 
které  jsou platné doposud. Usnesení  vlády 
č. 51 předpokládá stanovení garance, stejně 
jako předchozí usnesení, maximálně do výše 
kupní  ceny privatizovaného majetku nebo 
u akciových společností do výše kmenového 
jmění  společnosti.  Dále  však  zavádí  krok 
zreálnění  garance  v uzavřených  ekologic-
kých  smlouvách a stanoví,  že výše  garance 
bude upravena dodatkem smlouvy  tak,  aby 
odpovídala předpokládaným nákladům na 
odstranění  starých ekologických zátěží,  a to 
zpravidla po realizaci první etapy sanačních 
prací. Ve výjimečných případech a za splnění 
stanovených podmínek může být dodatkem 
upravená  garance dodatečně  zvýšena,  a to 
až do původní výše dle usnesení vlády č. 51. 
V ojedinělých případech pak usnesení vlády 
připouští i možnost přehodnocení maximální 
výše garance. V  takovém případě o postupu 
opět rozhoduje vláda.
V praxi  se  principy  stanovení  garance 

ekologické smlouvy dle usnesení vlády č. 51 
projevily snahou Ministerstva financí stanovit 
výši garance v nově uzavíraných ekologických 
smlouvách výpočtem vycházejícím nikoliv 
z kupní  ceny nebo základního  jmění priva-
tizovaného majetku,  ale  z reálného odhadu 
nákladů nápravných  opatření  dostupného 
k datu projednávání žádosti nabyvatele. Pod-
kladem pro výpočet garance je v takovém pří-
padě odborný materiál, zpravidla ekologický 
audit,  analýza  rizika  či  aktualizace analýzy 
rizika. Možnost přehodnocení maximální výše 
garance dále  vyústila  v žádosti  nabyvatelů 
o její navýšení tak, aby bylo možné finančně 
pokrýt odstranění všech ekologických závad 
vzniklých na privatizovaném majetku. Nesou-
hlasná stanoviska vlády a Ministerstva financí 
k těmto žádostem pak mají za následek soudní 
pře, které v současné době vedou s Minister-
stvem financí nabyvatelé SAP Mimoň  spol. 
s r.o. a Spolek pro chemickou a hutní výrobu, 
akciová společnost. Lze předpokládat, že pra-
vomocný soudní rozsudek může být základem 
pro  nový  postup Ministerstva  financí  při 
vyřizování žádostí nabyvatelů o navyšování 
garancí ekologických smluv.

Věcný rozsah ekologických závazků
Stejně jako způsob stanovení výše garance se 
vyvíjel i věcný rozsah ekologických závazků 
v závislosti na  tom,  jak byl definován v po-
stupně vydávaných usneseních vlády.
V usnesení vlády č. 455 ze dne 25. 6. 1992 

jsou ekologické závazky definovány jako:
1. závady na životním prostředí v areálu pod-
niku, tj. na pozemcích v jejich vlastnictví, 
případně užívaných k jejich podnikání,

2. závazky vyplývající z nesplnění povinností 
uložených správním rozhodnutím, případ-
ně  formou  smluvního  závazku na úseku 
ochrany životního prostředí, 

3. negativní dopady na životní prostředí mimo 
areály podniku způsobené jejich existencí 
a činností.
Definice z usnesení č. 455 byla záhy překo-

nána a rozhodujícím usnesením vlády pro sta-
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novení rozsahu ekologických závazků se stalo 
usnesení vlády č. 123 ze dne 17. 3. 1993, které 
všeobecné formulace v usnesení č. 455 kon-
kretizuje a vylučuje možnost úhrady závazků 
vzniklých neplněním povinností uložených 
správním rozhodnutím. Ekologickou závadou 
dle usnesení č. 123 se rozumí:
1. znečištění podzemních vod,
2. znečištění půdy,
3. existence  skládek  škodlivých odpadů,  tj. 
látek,  jež  svými chemickými,  fyzikálními 
nebo biologickými vlastnostmi mohou při 
současném technickém stavu zabezpečení 
skládky ohrozit životní prostředí.
Uvedený rozsah pojmu ekologická závada 

je platný až do roku 1997, kdy vláda ve svém 
usnesení č. 810 ze dne 17. 12. 1997 doplňuje 
do ekologických závazků i znečištěné stavební 
konstrukce. Ekologickou závadou dle usnesení 
č. 810 se rozumí:
1. znečištění podzemních vod,
2. znečištění horninového prostředí,
3. znečištění staveb či jejich částí,
4. existence  skládek  škodlivých odpadů,  tj. 
látek,  jež  svými chemickými,  fyzikálními 
nebo biologickými vlastnostmi mohou při 
současném technickém stavu zabezpečení 
skládky ohrozit životní prostředí.
Věcný  rozsah  ekologických  závad  stano-

vený  rozhodnutím  vlády  č.  810  je  platný 
doposud.

Financování ekologických závazků 
vzniklých při privatizaci
V souladu se zákonem č. 171/1991 Sb., o pů-
sobnosti  orgánů České  republiky ve věcech 
převodů majetku státu na jiné osoby a o Fon-
du národního majetku České  republiky  ve 
znění  pozdějších  předpisů,  resp.  zákonem 
č.  178/2005 Sb.,  o zrušení FNM ČR a o pů-
sobnosti Ministerstva financí při privatizaci 
majetku České  republiky  je  odstraňování 
starých ekologických zátěží  vzniklých před 
privatizací financováno  ze  zvláštních účtů 
vedených Ministerstvem financí odděleně od 
státního rozpočtu – jedná se o výnosy z pro-
deje privatizovaného majetku a zisku účastí 
státu v obchodních společnostech. Odstraňo-
vání SEZ vzniklých před privatizací tedy není 
financováno ze státního rozpočtu.
Způsob  smluvního  zajištění  realizace 

odstraňování  starých ekologických zátěží  se 
historicky odvíjel od postavení Fondu národ-
ního majetku z pohledu zákona o veřejných 
zakázkách. Zásadním usnesením vlády v této 
věci je usnesení vlády č. 51 ze dne 10. 1. 2001.
Do roku 2001 se výběr zhotovitele na rea-

lizaci prací na odstraňování SEZ řídil usne-
sením vlády č.  123 z  roku 1993 a následně 
usnesením vlády 810 z roku 1997 a smlouvy 
byly uzavírány na základě výběrového řízení 
organizovaného  nabyvatelem privatizova-
ného majetku,  a to mezi dodavatelem prací 
a nabyvatelem. Usnesení vlády č. 51 ze dne 
10. 1. 2001 zásadně mění postup při výběru 
dodavatele  a uzavírání  smluv na  realizaci, 
když  stanoví,  že  všechna  výběrová  řízení 
na dodavatele prací  souvisejících  s odstra-
ňováním SEZ budou prováděna  v souladu 
se  zákonem  č.  199/1994  Sb.,  o zadávání 
veřejných  zakázek  v planém  znění  (dnes 
zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek)  a že  vyhlašovatelem  výběrového 
řízení bude Fond národního majetku  (dnes 
Ministerstvo financí),  přičemž podrobnosti 

procesu odstraňování SEZ upravuje Směrni-
ce pro přípravu a realizaci  zakázek  řešících 
ekologické závazky při privatizaci (Směrnice 
č.  1/2001,  její  novelizace  2/2003,  3/2004 
a v současnosti platná 4/2017).
Ve  snaze  o urychlení  a definitivní  řešení 

ekologických závazků státu byla v roce 2007 
zahájena  příprava  koncepce  odstraňování 
starých ekologických zátěží formou komplex-
ního výběrového řízení. Příprava vyvrcholila 
vytvořením koncesního projektu – Odstranění 
některých  ekologických  zátěží  vzniklých 
před  privatizací  a zahájením  zadávacího 
řízení veřejné zakázky na  tento projekt dne 
15. 12. 2009. Principem daného koncesního 
projektu bylo kompletní odstranění  starých 
ekologických  zátěží  vázaných  k vybraným 
ekologickým smlouvám, které tvořily převáž-
nou většinu všech uzavřených ekologických 
smluv, a to jediným generálním dodavatelem, 
který by ručil za vypořádání všech závazků 
a zajistil by všechny podklady pro ukončení 
daných ekologických smluv za vysoutěženou 
maximální cenu s odpovídajícími bankovními 
zárukami  a pojistkami  s omezením  ročního 
finančního plnění tomuto dodavateli ve výši 
7,5 mld. Kč. Veřejná  zakázka byla  zadává-
na  formou  tzv.  „užšího  zadávacího  řízení“ 
s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky 
101 163 454 000 Kč (bez DPH) a cenou jako 
jediným hodnotícím kritériem. Po posouzení 
a doporučení komise Ministerstvo financí jako 
zadavatel  rozhodlo  o výběru  nejvhodnější 
nabídky a předložilo toto rozhodnutí k projed-
nání vládě. Vláda však svým usnesením č. 956 
ze dne 21. 12. 2011 toto rozhodnutí o výběru 
neschválila  a Ministerstvo financí  zadávací 
řízení  této  veřejné  zakázky dne  9.  1.  2012 
zrušilo. Snaha o zrychlení vypořádání ekolo-
gických závazků formou komplexního výbě-
rového řízení tak ve svém důsledku způsobila 
jeho zpomalení, resp. zdržení.
V současné  době Ministerstvo  financí 

zajišťuje realizaci jednotlivých etap prací na 
odstraňování SEZ definovaných Směrnicí MF 
a MŽP č. 4/2017 na základě smlouvy uzavřené 
s dodavatelem prací  v souladu  se  zákonem 
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 
v platném znění. Základním pokladem pro 
zadání veřejné zakázky na sanaci je zpravidla 
projektová dokumentace včetně položkového 
rozpočtu, resp. výkazu výměr. Takto zpraco-
vaný projekt umožňuje Ministerstvu financí 
většinu  zakázek  realizovat  jako  jednokrite-
riální,  kdy  jediným kritériem  je nabídková 
cena. Další podklady – zadávací dokumentace, 
smlouva o spolupráci s nabyvatelem privati-
zovaného majetku atd. – jsou Ministerstvem 
financí  zpracovány  v souladu  s návrhem 
nabyvatele privatizovaného majetku a připo-
mínkami MŽP.

Směrnice pro přípravu a realizaci 
zakázek řešících ekologické 
závazky při privatizaci
Konkrétní postupy procesu vypořádání eko-
logických závazků vzniklých při privatizaci 
jsou  stanoveny  směrnicemi,  závaznými pro 
dotčené strany procesu odstraňování starých 
ekologických zátěží. 

Směrnice 1998
První směrnice pro přípravu a realizaci zaká-
zek řešících ekologické závazky při privatizaci 
byla vypracována Fondem národního majetku 

v roce  1998  a vycházela  z usnesení  vlády 
č. 810 ze dne 17. 12. 1997. Směrnice popisuje 
následující etapy procesu:
–  Analýza rizika – pracovní zásady pro zpra-
cování AR, zásady organizace výběrového 
řízení na AR, zpracování návrhu projektu 
sanace před výběrovým řízením na sanaci, 
v příloze  forma zadávacích podmínek na 
AR.

–  Projekt  a realizace nápravných opatření  – 
zásady  realizace  nápravných  opatření, 
kontrolní dny, zpracování aktualizace AR, 
metodika  kontrolní  činnosti  –  kontrolní 
činnost provádí FNM vlastními pracovníky 
nebo pověří  odbornou  firmu,  závěrečná 
zpráva o sanaci, v příloze forma zadávacích 
podmínek na sanaci.
V souladu s usnesením vlády č. 810 směrni-

ce z roku 1998 stanoví, že výběrová řízení or-
ganizuje nabyvatel privatizovaného majetku.

Směrnice 1/2001
Směrnice FNM z roku 1998 byla přepracována 
Fondem národního majetku  ve  spolupráci 
s MŽP ve  formě Směrnice FNM ČR a MŽP 
pro  přípravu  a realizaci  zakázek  řešících 
ekologické závazky při privatizaci č. 1/2001, 
a to v návaznosti na usnesení vlády č. 51 ze 
dne 10. 1. 2001. Toto usnesení bylo ve vztahu 
k smluvnímu zajištění realizace odstraňování 
starých  ekologických  zátěží  zcela  zásadní, 
neboť stanovilo, že všechna výběrová řízení 
na dodavatele prací souvisejících s odstraňo-
váním starých ekologických závad budou pro-
váděna v souladu se zákonem č. 199/1994 Sb., 
o zadávání  veřejných  zakázek,  v platném 
znění,  a vyhlašovatelem výběrového  řízení 
bude Fond národního majetku.
Obsahově byla Směrnice č. 1/2001 členěna 

do následujících oddílů:
–  Technická část – analýza rizika, průzkum, 
studie proveditelnosti,  realizace náprav-
ných opatření

–  Procesní část – výběr dodavatele zakázky, 
kontrola procesu a dokumentace průběhu 
zakázky, navyšování  rozpočtu, úprava ga-
rance, ukončení nápravných opatření

–  Přílohy  –  realizační  smlouva,  zásady  za-
dávání  veřejných  zakázek na  odstranění 
ekologických závad, vedení primární doku-
mentace, supervize
V souladu s usnesením vlády č. 51 Směr-

nice  č.  1/2001 ukládala,  že výběrová  řízení 
organizuje  Fond  národního majetku  dle 
zákona 199/1994 Sb., a to na základě žádosti 
nabyvatele privatizovaného majetku.

Směrnice 2/2003
V návaznosti na úsporná opatření schválená 
v roce 2003 vedením Fondu národního majet-
ku, která spočívala:
1) v zavedení  samostatné  etapy  procesu 
odstraňování  starých ekologických zátěží 
„Příprava sanace“, která umožňuje zadávání 
zakázek na sanaci jednokriteriálním způso-
bem, kdy  jediným kritériem  je nabídková 
cena,

2) v rozdělení oslovovaných odborných firem 
v rámci zadávání zakázek na realizaci pro-
cesu odstraňování starých ekologických zá-
těží na sanační (zpracování projektů sanace, 
realizace sanací, souvisejících monitoringů) 
a expertní (realizace analýz rizik, jejich ak-
tualizací, supervizí a expertních posudků),

byla Směrnice č. 1/2001 nahrazena Směrnicí 
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FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zaká-
zek řešících ekologické závazky vzniklé před 
privatizací č. 2/2003.
Obsah Směrnice č. 2/2003 byl následující:

–  Obvyklý průběh vypořádání ekologických 
závazků  vzniklých při  privatizaci  – AR, 
příprava sanace, realizace sanace, ukončení 
ES.

–  Popis etap vypořádání ekologických závaz-
ků, vymezení působnosti zúčastněných.

–  Přílohy – zásady zadávání veřejných zaká-
zek, vedení primární dokumentace, super-
vize.
Působnost Fondu národního majetku v ob-

lasti  zadávání  zakázek  stanovená Směrnicí 
č. 1/2001 zůstává ve Směrnici č. 2/2003 ne-
změněna.

Směrnice 3/2004
Směrnice č. 2/2003 byla  formálně upravena 
v roce  2004.  Byla  vypuštěna  ustanovení 
o sanačních  a expertních  firmách  a byla 
upřesněna pozice MŽP v procesu. Výše uve-
dený základní obsah Směrnice 2/2003 nebyl 
Směrnicí  č.  3/2004 změněn, ve Směrnici  je 
odkaz na Pravidla pro vzájemnou spolupráci 
FNM ČR, MŽP a MF, která upřesňují pravidla 
součinnosti těchto institucí v procesu odstra-
ňování SEZ.

Směrnice 4/2017
V současné době je platná a závazná Směrnice 
FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zaká-
zek řešících ekologické závazky při privatizaci 
č. 4/2017. Tato Směrnice nemění dříve nasta-
vené principy odstraňování SEZ, ale reaguje 
zejména na novou úpravu zákona o zadávání 
veřejných zakázek v  roce 2016,  a to hlavně 
v oblasti provádění změn ve smlouvách v prů-
běhu realizace prací. Nová směrnice zavádí 
pojem „změna závazku ze smlouvy“, ruší poj-
my „dodatek projektu“ a „metodická změna“ 
a popisuje základní obsah změny závazku ze 
smlouvy. Dále nová směrnice taxativně určuje 
účastníky procesu odstraňování SEZ a roz-
šiřuje pravidla postupu MF při ukončování 
ekologických smluv.
Směrnice 4/2017 je platná doposud.

Etapy v procesu vypořádání 
ekologických závazků vzniklých při 
privatizaci
Celý proces vypořádání ekologických závaz-
ků vzniklých při privatizaci se s ohledem na 
uvedené zákony a usnesení vlády odvíjí v eta-
pách a krocích dále upřesněných ve Směrnici 
č. 4/2017. Uvedené  jednotlivé kroky mohou 
být podle konkrétní situace slučovány, modifi-
kovány, v ojedinělých případech i vypouštěny.
–  Ekologický  audit  –  posouzení  existence 
staré  ekologické  zátěže. Ekologický  audit 
není hrazen z prostředků Fondu národního 
majetku/Ministerstva financí.

–  Žádost o uzavření ekologické smlouvy.
–  Usnesení vlády o ekologické smlouvě a výši 
její garance.

–  Uzavření ekologické smlouvy mezi MF ČR 
a nabyvatelem. MF ČR neprodleně  infor-
muje MŽP o uzavření konkrétní ekologické 
smlouvy (v současné době již MF ekologic-
ké  smlouvy neuzavírá, poslední  smlouva 
byla uzavřena v roce 2012).

–  Analýza  rizika  –  na  základě  realizace 
průzkumných prací  vyhodnotí  rizikovost 
staré ekologické zátěže pro zdraví obyvatel 

a okolní  ekosystémy,  navrhne  nápravná 
opatření včetně cílových limitů sanace, je 
podkladem pro vydání správního rozhod-
nutí o uložení opatření k nápravě přísluš-
ným orgánem státní správy (zpravidla Česká 
inspekce životního prostředí).

–  Studie proveditelnosti sanace – zaměřená 
na posouzení technických, technologických 
a ekonomických hledisek různých variant 
postupu  sanace  a použitých  technologií. 
V komplikovaných případech  je doplňko-
vým podkladem pro rozhodování přísluš-
ného  orgánu  státní  správy  při  vydávání 
rozhodnutí  o uložení opatření k nápravě, 
případně je pokladem pro volbu konkrétní-
ho sanačního zásahu.

–  Vydání  správního  rozhodnutí  o uložení 
opatření  k nápravě  příslušným orgánem 
státní  správy  –  stanoví  cílové parametry 
sanace a termíny jejich dosažení.

–  Předsanační doprůzkum – průzkumné práce 
zaměřené na upřesnění informací o rozsahu 
SEZ  a způsobu  jejího  odstranění  v míře 
dostatečné pro poskytnutí  podkladů pro 
navazující stupeň projektové dokumentace 
realizace nápravných opatření. V odůvod-
něných případech může být  součástí  této 
etapy  též pilotní  ověření nejvhodnějších 
sanačních technologií.

–  Zpracování projektu  sanace  – projektová 
dokumentace konkrétního způsobu sanač-
ního zásahu v rozsahu projektu určeném 
zákonem o zadávání  veřejných  zakázek, 
včetně  oceněného  výkazu  výměr  nebo 
položkového rozpočtu (v souladu s charak-
terem zakázky).

–  Aktivní sanační zásah – realizace sanačních 
prací dle projektu včetně souvisejícího sa-
načního monitoringu.

–  Aktualizace  analýzy  rizika  –  nepovinná 
etapa  realizovaná  v případě nutnosti  vy-
hodnocení stavu sanačního zákroku a jeho 
aktuálního  dopadu na  rizika  pro  zdraví 
obyvatel či ekosystémy SEZ, která nebyla 
z technických  či  jiných důvodů  sanová-
na,  posouzení  dosažitelnosti  uložených 
cílových  limitů,  případně  návrh  změny 
správního rozhodnutí. 

–  Postsanační monitoring – monitoring stavu 
po ukončeném sanačním zásahu, dokladu-
jící udržitelnost dosažených cílových pa-
rametrů sanace stanovených v rozhodnutí 
orgánu státní správy v čase.

–  Ukončení nápravných opatření.
–  Ukončení ekologické smlouvy.
V průběhu výše uvedených etap  je každý 

zpracovaný odborný materiál oponován nezá-
vislou obornou firmou a všechny průzkumné, 
sanační, technické, terénní, analytické a jiné 
práce při realizaci jsou dozorovány nezávislou 
supervizní firmou. Práce v jednotlivých eta-
pách jsou smluvně zajišťovány Ministerstvem 
financí  v  souladu  se  zákonem  o zadávání 
veřejných zakázek.

Účastníci procesu a jejich 
kompetence a povinnosti v rámci 
odstraňování SEZ
Hlavními  účastníky  procesu  odstraňování 
SEZ  jsou Ministerstvo financí  (dříve  FNM 
ČR),  nabyvatel  privatizovaného majetku, 
ČIŽP, MŽP a supervizor/oponent MF, případ-
ně také supervizor/oponent MŽP, který vyko-
nává kontrolní  činnost  v průběhu procesu. 
Procesu se dále dle potřeby účastní dotčené 

orgány státní správy (např. v sektorech vodní 
hospodářství,  stavebnictví,  odpadové hos-
podářství). Při odstraňování SEZ vzniklých 
před  privatizací  je  zpravidla  postupováno 
podle priorit,  které  stanovuje MŽP ve  spo-
lupráci s MF.
Kompetence,  resp.  povinnost  vyjadřovat 

se k  jednotlivých dokumentům vznikajícím 
v rámci procesu odstraňování SEZ je taxativně 
stanovena Směrnicí 4/2017. Kontrola  je roz-
dělena mezi účastníky procesu odstraňování 
SEZ následovně:
–  MF – kontrolní činnost zajišťuje prostřed-
nictvím supervize. Kromě kontroly prová-
děných sanačních prací MF ČR kontroluje 
i dodržování povinností zhotovitele vyplý-
vajících z uzavřené smlouvy o dílo (dodr-
žování  termínů plnění, udržování zajišťo-
vacích mechanismů smlouvy – bankovní 
záruka, pojistka, dodržování informačních 
povinností  atd.). V případě odstraňování 
odpadů dává  souhlas k proplácení  faktur 
za jejich prokázané konečné odstranění.

–  MŽP  –  prostřednictvím oddělení  sanace 
odboru  environmentálních  rizik  a ekolo-
gických škod (OEREŠ) plní roli odborného 
garanta procesu a dále roli metodickou a in-
formační, kde hlavním zdrojem informací je 
veřejně přístupná databáze Systém eviden-
ce kontaminovaných míst  (SEKM). V pří-
padě potřeby zadává ze svých prostředků 
supervizní  či  kontrolní  expertní  činnost. 
Přezkoumává  též  účelnost  a efektivnost 
prováděných prací,  v případě  zjištění  zá-
važných nedostatků má povinnost  o této 
skutečnosti neprodleně písemně informovat 
MF a nabyvatele.

  MŽP prostřednictvím OEREŠ kontroluje 
a posuzuje celý proces z hlediska ochrany 
životního  prostředí.  V rámci  realizace 
§ 10 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách 
převodu majetku  státu na  jiné  osoby,  se 
MŽP vyjadřuje k návrhu na uzavření no-
vých ekologických  smluv,  resp.  v dnešní 
době, kdy MF již nové ekologické smlouvy 
neuzavírá, se MŽP vyjadřuje ke změnám 
stávajících  ekologických  smluv  (zejména 
vlastnickým).  V další  fázi  se  vyjadřuje 
k zadávacím dokumentacím při zadávání 
veřejných  zakázek  organizovaných MF 
a je neopominutelným účastníkem procesu 
odstraňování SEZ se všemi právy a povin-
nostmi vyplývajícími ze Směrnice 4/2017. 
MŽP se též vyjadřuje k žádostem na úpra-
vu garancí a v konečné fázi k ukončování 
ekologických smluv.

–  Nabyvatel privatizovaného majetku – kont-
rolní činnost prací realizovaných za účelem 
naplnění  rozhodnutí  správního  orgánu 
zajišťuje z vlastních  lidských  i finančních 
zdrojů, případně dodavatelsky. Odpovídá 
za  účelnost  a efektivnost  vynaložených 
finančních  prostředků  podle  schválené 
projektové  dokumentace  a vyjadřuje  se 
k účelnosti realizovaných prací před jejich 
proplacením. V případě zjištění závažných 
nedostatků při realizaci prací má nabyvatel 
povinnost  o této  skutečnosti  neprodleně 
písemně informovat MF a MŽP a navrhnout 
zastavení prací. 

–  Česká  inspekce  životního  prostředí  se 
aktivně účastní procesu odstraňování SEZ 
v několika  úrovních.  Zásadní  pro  celý 
proces  je  stanovení  tzv.  „cílových  limitů“ 
formou Rozhodnutí  o uložení  k nápravě, 
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vydávaných zpravidla na základě § 42, odst. 
2 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a změně 
některých zákonů (vodní zákon), v platném 
znění. Ve  specifických případech  je  role 
ČIŽP zajišťována  jiným orgánem činným 
v ochraně životního prostředí – MŽP, pří-
slušný správní orgán ochrany ŽP.

  Průběžně  se ČIŽP  společně  s MŽP  a MF 
podílí na prioritizaci starých ekologických 
zátěží, založené na hodnocení závažnosti 
jejich vlivu na životní prostředí. Při reali-
zaci  etap odstraňování SEZ navazujících 
na  vydání  správního  rozhodnutí  pak 
vykonává kontrolu sanačních, resp. moni-
torovacích prací, účastní se jednání a kon-
trolních dní, oponentních řízení projektů 
sanace,  sepisuje  po ukončení  sanačních 
prací závěrečný protokol, kterým se stvr-
zuje splnění opatření k nápravě uložených 
v rozhodnutí. Tento protokol je jedním ze 
základních podkladů pro ukončení ekolo-
gické smlouvy. 

–  Supervize  provádí  nezávislou  kontrolu 
účelnosti a souladu realizace nápravných 
opatření se schválenou projektovou doku-
mentací,  případně  s jejími  schválenými 
změnami.  Činnost  supervize může MF 
zajistit  všude  tam,  kde  je  to účelné.  Su-
pervize  je  součástí  nápravných  opatření 
a je  hrazena  z prostředků  určených  na 
konkrétní ekologickou smlouvu. Supervize 
dává souhlas k proplácení faktur za skuteč-
ně provedené práce dle platné projektové 
dokumentace.

Příklad z praxe
Moravskoslezský kraj  je bezpochyby jedním 
z  regionů nejvíce  zasažených  předprivati-
zační  ekologicky  nešetrnou  průmyslovou, 
chemickou,  hutní  a hornickou  činností. 
V  tomto kraji MF eviduje  věcně  i finančně 
nejrozsáhlejší ekologické závazky vzniklé při 
privatizaci, tzn. ekologické smlouvy s vysokou 
garancí  a rozsáhlými SEZ.  Jednou  z  těchto 
ekologických  smluv  je  i smlouva  s  naby-
vatelem Vítkovice  a.s. Garance  ekologické 
smlouvy  s  tímto nabyvatelem  je  vyčíslena 
ve výši 4 930 957 930,00 Kč vč. DPH. Prá-
ce  na  odstraňování  SEZ dle  této  smlouvy 
probíhaly  (Halda Hrabůvka, Štěrková kolej, 
Aglomerace), probíhají (Koksochemie a NKP) 
nebo budou probíhat (Divize 500) na mnoha 
lokalitách.  Z  garance  ekologické  smlouvy 
bylo doposud investováno na odstranění SEZ 
673 910 695,97 Kč vč. DPH. 

Pro  představu,  jak  jsou  přenášena  výše 
v textu popsaná pravidla do praxe, předklá-
dáme příklad konkrétního procesu odstranění 
SEZ ze  saturované zóny v  lokalitě Vítkovi-
ce – Dolní oblast, jmenovitě v lokalitách Kok-
sochemie, Národní kulturní památka (NKP), 
na ploše SP1 a v areálu s názvem EUROVIA 
CS, a.s. Lokalita NKP je obecně známá, neboť 
po  rozsáhlé konzervaci  a adaptaci  tamních 
technických zařízení je přístupná široké veřej-
nosti. Ve velkém měřítku se tam konají masové 
společenské, kulturní a sportovní akce, např. 
festival Colours of Ostrava.
Sanaci  saturované  zóny v lokalitě Vítko-

vice – Dolní oblast lze zařadit mezi finančně 
i věcně  nejrozsáhlejší  hydrogeologické  za-
kázky  zajišťované MF v  rámci procesu od-
straňování SEZ. Tato zakázka byla projektově 
připravena v  roce 2016  společností TALPA, 
spol.  s r.o.  a rozpočet  sanace byl  aktualizo-
ván v roce 2018. V návaznosti na schválení 
projektu zajistilo MF ve spolupráci s nabyva-
telem a MŽP další podklady a dne 14. 6. 2018 
zahájilo zadávací řízení na veřejnou zakázku 
s názvem „Sanace podzemních vod na lokalitě 
Koksochemie  a Národní  kulturní  památky 
v tzv. Dolní oblasti ve společnosti VÍTKOVICE, 
a.s.“ V  rámci  otevřeného  zadávacího  řízení 
MF obdrželo 4 nabídky v cenovém rozpětí od 
576 579 570,00 Kč do 658 143 876,00 Kč bez 
DPH, posoudilo splnění podmínek zadávacího 
řízení u nejnižší cenové nabídky, kterou podal 
uchazeč Sdružení  společností GEOtest,  a.s. 
a FCC Česká republika, s.r.o., a dne 21. 3. 2019 
s  tímto  uchazečem uzavřelo  smlouvu  na 
realizaci. Aktuální  smluvní  cena uzavřené 
smlouvy po provedení nutných změn v reakci 
na nové skutečnosti činí 718 995 697,20 Kč 
včetně DPH.  Z  toho  bylo  dosud  čerpáno 
92 441 163,76 Kč vč. DPH.

Hydrogeologické poměry (čerpáno 
ze zadávací dokumentace veřejné 
zakázky)
Z hlediska nové hydrogeologické rajonizace 
náleží lokality do hydrogeologického rajonu 
„2261 – Ostravská pánev – ostravská část“, 
do  skupiny  rajónů  „Neogenní sedimenty 
vněkarpatských a vnitrokarpatských pánví“. 
Hlavním hydrogeologickým kolektorem na 
lokalitě  je  vrstva  průlinově  propustných 
fluviálních  štěrků údolní  terasy Ostravice. 
Hodnota koeficientu filtrace štěrkového ko-
lektoru  je cca 4,47.10-4 m/s – horniny dosti 
silně propustné a transmisivita je střední až 

nízká,  koeficient  transmisivity  se pohybuje 
v intervalu 2,2.10-5 až 2,2.10-4 m2/s. Podloží 
hydrogeologického kolektoru tvoří pelitická 
facie spodního bádenu zastoupená miocenní-
mi jíly. Tyto horniny plní funkci podložního 
izolátoru o mocnosti  řádově desítek metrů. 
Propustnost miocénních  jílů  se  pohybuje 
v řádech n*10-9  až  n*10-11 m/s. Vzhledem 
k takto nízké propustnosti a značné mocnosti 
sedimentů je nepravděpodobné, že by mohlo 
dojít  ke  kontaminaci  hlubších  zvodnělých 
horizontů,  vyvinutých v bazálních klastic-
kých sedimentech spodního bádenu. V nad-
loží štěrkopísků je vyvinuta nesouvislá vrstva 
povodňových hlín, jež tvoří nadložní izolátor 
až poloizolátor. Koeficient filtrace povodňo-
vých hlín  se pohybuje v rozmezí n*10-7  až 
n*10-9 m/s. Přirozená izolační funkce je však 
na mnoha místech porušena antropogenními 
zásahy,  při  kterých  došlo  k odtěžení  této 
vrstvy. V těchto místech pak dochází k pří-
mé hydraulické  komunikaci mezi  vrstvou 
navážek a horninami štěrkového kolektoru.
Hlavní zvodeň se nachází v písčitých štěr-

cích údolní terasy a hlinito-písčitých štěrcích 
přechodné oblasti, v celém zájmovém území 
je  souvislá,  její  hladina  je  volná  až mírně 
napjatá a pohybuje  se dle naposledy prove-
dených  terénních prací  (období 2021/2022) 
v úrovních  okolo  207  až  210 m n. m.,  tj. 
od  0,70 m  (prostor NKP  a Koksochemie)  – 
do 13,62 m (prostor areálu EUROVIA CS, a.s.) 
pod úrovní terénu.
Generelní směr proudění podzemní vody 

je  k severovýchodu  až  východu  k místní 
erozní  bázi,  kterou  tvoří  řeka Ostravice. 
Proudění podzemní vody odpovídá úklonu 
předkvartérního  podloží.  Podzemní  vody 
kvartérního kolektoru jsou dotovány jednak 
plošnou infiltrací přes polopropustné vrstvy 
povodňových hlín,  tak  i skrytým příronem 
z vyšší  (hlavní)  terasy.  Podzemní  vody 
jsou  rovněž  v přímé hydraulické  spojitosti 
s vodou v řece Ostravici, přičemž  intenzita 
této  spojitosti  koreluje  s mírou  kolmatace 
jejího koryta. Doplňování  zvodně  je  sezon-
ní,  s maximálními  stavy  podzemní  vody 
v měsících březnu a dubnu a s minimálními 
stavy v období září až listopadu. V místech, 
kde  zůstala  zachována  souvislejší  vrstva 
povodňových hlín,  se  v navážkách  vytváří 
přechodná mělká zvodeň. Toto zvodnění se 
vytváří infiltrací srážek a jejich zadržováním 
na velmi slabě propustných hlínách (izolátor 
až poloizolátor).

Obr. 1. Celkový pohled na plochu SP1, v pozadí NKP, stavební práce 
– vrtné práce a úpravy zhlaví vrtů“

Obr. 2. Stavební práce na ploše SP1 – budování drenáže horizon-
tálním vrtáním (průměr perforované výstroje 315 mm, délka větví 
172 a 184 m)
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Stručný popis sanačních prací
Cílové  parametry  sanace  jsou  předepsá-
ny  těmito  rozhodnutími  vodoprávního 
orgánu  – Rozhodnutí  ČIŽP OI Ostrava  čj. 
9/OV/3036/05/Pom ze dne 2.  5.  2005; Roz-
hodnutí ČIŽP OI Ostrava  čj. ČIŽP/49/OOV/
SR01/1017678.010/11/VBC ze dne 12. 5. 2011; 
Opravné  rozhodnutí  ČIŽP OI Ostrava  čj. 
ČIŽP/49/OOV/SR01/1017678.012/14/VRV 
ze  dne  15.  7.  2014. Cílem prací  je  sanace 
podzemních vod v prostoru NKP, odstranění 
mobilní  volné  fáze  kontaminantů  (LNAPL, 
DNAPL)  a znečištěných  podzemních  vod 
(především benzen, naftalen, benzo(a)pyren) 
v prostoru  bývalé Koksochemie  a v areálu 
společnosti EUROVIA CS,  a.s. Sanační prá-
ce plní  funkci ochrany  řeky Ostravice před 
možnou kontaminací příronem kontaminantů 
ve volné fázi či v rozpuštěné formě do břehů 
a dna  této povrchové  vodoteče. V průběhu 
přípravných prací  (především vrtné práce – 
viz obr. 1, 2) byly objeveny nové skutečnosti, 
jejichž řešení prodloužilo tuto úvodní etapu 
sanace. Sanační čerpání bylo zprovozňováno 
postupně na jednotlivých lokalitách (5/2021 
NKP, 9/2021 Eurovia, 4/2022 Koksochemie) po 
vybudování dekontaminačních stanic (obr. 3), 
sítě vrtů, elektroinstalace a páteřních potrub-
ních sítí (obr. 4). Řešení nových skutečností 
bylo postupně zohledněno do dvou změn zá-
vazku dle § 222 zákona o zadávání veřejných 
zakázek. V současné době po nelehké úvodní 
přípravné etapě probíhá sanační čerpání na 
všech dílčích lokalitách.
Pro představu o bilancích čerpaných a čiš-

těných vod a kontaminantů lze uvést příklad 
předpokládané bilance v dílčí lokalitě SP 1. 
Celkové množství kontaminované podzemní 
vody  v  tomto prostoru  je  dle  předpokladů 
v  zadávací dokumentaci  79 807 m3,  z toho 
celkové  množství  volné  fáze  (DNAPL) 
v hlavním kontaminačním tělese bylo vypo-
čítáno na 19 831 tun. Jde o předpoklad dle 
teoretického  výpočtu  z archivních  dat  na 
základě předpokládaného objemu kontami-
novaných  štěrků  s výskytem  znečištění  ve 
volné  fázi. Zahájená  sanace  se  soustřeďuje 
na odstranění mobilní fáze DNAPL a na pře-
čištění kontaminované podzemní vody a její 
následnou  infiltraci  zpět  do  horninového 
prostředí. Cílem  této etapy prací, který byl 
definován  v zadávací  dokumentaci,  je  od-
stranění 65 % volné fáze DNAPL, tj. 12 890 
tun, resp. 12 160 m3 při specifické hmotnosti 
volné dehtové fáze 1,06 t/m3. Z dosavadních 

zkušeností  v úvodu  sanace  lze usoudit,  že 
v budoucnu aktualizovaný vypočet množství 
volné  fáze DNAPL  bude  zřejmě  indikovat 
menší objem. Zatím však není možné vyslo-
vit  konkrétní  údaj,  a to  zejména  z důvodu 
významné  nehomogenity  kolektoru,  který 
je tvořen i navážkami. K nejistotám přispívá 
i významné kolísání mocnosti DNAPL v čase. 
Upřesňující  výpočty množství  volné  fáze 
DNAPL  tak  budou moci  být  provedeny  až 
po  opakovaném několikerém měření moc-
ností  jeho volné  fáze v jednotlivých vrtech 
a po prvních měsících odčerpávání DNAPL 
z jednotlivých sanačních vrtů.

Úskalí realizace
Ani po úspěšném ukončení  komplikované 
přípravné fáze a vybudování sanačního sys-
tému nelze konstatovat, že zakázka bude mít 
bezproblémový průběh.  Ihned po  zahájení 
čerpání v lokalitě EUROVIA, a.s., vykazovala 
podzemní voda z některých vrtů velmi zvý-
šenou mineralizaci (Ca, Fe)CO3 a přítomnost 
jemné mechanické frakce – písku. I při malém 
čerpaném množství tak docházelo k význam-
nému zanášení potrubí a sanační technologie 
a k častému  zadírání  čerpadel,  a to  v řádu 
dnů až hodin po zahájení čerpání. Na základě 
těchto nepříznivých okolností byly provedeny 
základní fyzikálně-chemické rozbory v čerpa-
ných vrtech. Ve dvou vrtech tak bylo zjištěno 
vysoké pH (>11). V důsledku smíchání těch-
to  vod  s ostatními  čerpanými podzemními 
vodami  (pH okolo  7)  docházelo  ke  srážení 
uhličitanů  jak  v přečerpávací  nádrži,  tak 
i v potrubí (viz obr. 5). Problém se srážením 
uhličitanů byl nakonec vyřešen odstavením 
problémových vrtů  a jejich nahrazením  ji-
nými, ve kterých při čerpání podzemní vody 
již nevznikají problémy s rychle zarůstajícím 
potrubím a čerpadly.
Vyřešením jednoho problému však nejsou 

odstraněna všechna úskalí, která zhotovitele 
a zadavatele na cestě k cíli čekají. Aktuálně 
provází  sanační  čerpání  řada dalších kom-
plikací technického charakteru, vyvolaných 
vysokým stupněm agresivity odčerpávaných 
médií  (DNAPL  –  především  směs  naftale-
nu  a benzenu).  Tato  agresivita  způsobuje 
i u speciálních  nových  čerpadel  rozklad 
pryžových těsnění. Dle zpráv, které má MF 
od dodavatele, se z těchto důvodů čerpadla 
už po 14 dnech po zahájení čerpání stávají 
nepoužitelnými. Opravy čerpadel dle sdělení 
dodavatele  komplikuje  po  dlouhotrvající 

Obr. 3. Technologie v dekontaminační stanici DS1 s kapacitou 2x4 l/s 
umístěná na ploše SP1“ 

Obr. 4. Stavební práce – výkopy, kontrolní šachty páteřní kanalizace 
(PV, DNAPL) a natažená elektroinstalace k jednotlivým vrtům na 
ploše SP1» 

Obr. 5. Lokalita Eurovia – vysrážené uhliči-
tany v páteřním potrubí DN63“

pandemii Covid-19 a aktuálně i v důsledku 
válečného  konfliktu  na Ukrajině  značně 
poškozené  dodavatelsko-odběratelské  pro-
středí. Nad to dochází k výpadkům dodávek 
komponent, které  jsou vyráběny na Ukraji-
ně. Situaci  při  realizaci  sanace  komplikují 
i údajné časté krádeže elektrických kabelů, 
ke kterým dochází zřejmě proto, že jsou sa-
nované  lokality poměrně  rozsáhlé a přitom 
veřejnosti přístupné. 
Do cesty úspěšné realizace této výjimečné 

hydrogeologické sanační zakázky se tak staví 
překážky, které znamenají výzvu jak pro do-
davatele,  tak pro zadavatele. Komplikacemi 
vzniklé vícenáklady nebo potřeby změn zá-
vazku ze smlouvy je nutné řešit při dodržení 
věcných i finančních limitů daných zákonem 
o zadávání  veřejných  zakázek  a v souladu 
s pravidly uvedenými v tomto článku. Přesto 
není  namístě  ztrácet  optimismus,  neboť  je 
nepochybné, že jak dodavatel, tak i zadavatel 
učiní maximum pro  dosažení  cílů  sanace 
v předepsaném čase, tj. do roku 2028.
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Mezinárodní seminář Zemní práce v Evropě,  
Praha 2022

Vítězslav Herle

Po ročním odkladu, který způsobila epi-
demie Covid-19, a s malým zájmem české 
odborné veřejnosti se ve dnech 21.–23. 4. 
2022 uskutečnil v Praze pátý mezinárodní 
seminář Zemní práce v Evropě (Earthworks 
in Europe). Tradice těchto seminářů byla 
založena v Paříži v roce 2005 a od té doby 
se semináře uskutečnily ještě v Londýně, 
Berlíně a naposledy v Madridu v roce 2018. 
Seminář se uskutečnil pod záštitou České 
silniční společnosti a podpořily ho Česká 
agentura pro standardizaci, Lias Vintířov, 
SHB a.s., SG Geotechnika a.s., EULA, Eu-
rovia CS a.s., Valbek a.s., ČEZ Energetické 
produkty s.r.o., PUDIS a.s. Organizační ko-
misi předsedal doc. RNDr. František Kresta, 
Ph.D., předsedou vědecké komise semináře 
byl Ing. Vítězslav Herle. Organizaci seminá-
ře zajistila společnost C-IN.
Seminář měl původně 6 odborných sekcí:

Sekce 1 Normalizace zemních prací – předse-
da prof. Jean-Pierre Magnan, Francie;
Sekce  2 Úpravy  zemin  –  předseda Daniel 
Puiatti, Francie;
Sekce  3 Alternativní  a speciální materiály 
v zemních pracích – předseda doc. František 
Kresta, ČR;
Sekce 4 Vyztužování zemin – předseda prof. 
Dov Leshchinsky, USA;
Sekce 5 Naplavované násypy – předseda Mike 
Cambridge, Velká Británie;
Sekce 6 Poruchy zemních prací  – předseda 
Ing. Vítězslav Herle, ČR.
Po ukončení  příjmu  abstraktů  jsme,  bo-

hužel, museli  konstatovat,  že do  sekce na-
plavovaných násypů nebyl přihlášen žádný 
příspěvek.  I když byly některé  vodohospo-
dářské  společnosti  a investoři  upozorněni 
na konání  semináře, nebyl  o něj  zájem. To 
nás velice mrzelo, protože výstavba odkališť, 
rudných nebo popílkových, patří do  tohoto 
oboru a Mike Cambridge je světově uznávaný 
odborník, který se účastnil řady vyšetřování 
příčin havárií  odkališť. Naposledy  to  byla 
velká havárie odkaliště pro zpracování železné 
rudy na  lokalitě Brumadinho v Brazílii, kde 
zahynulo téměř 300 lidí. Mike Cambridge však 
poslal alespoň svůj psaný příspěvek, který byl 
zařazen do sborníku, a několik pasáží z jeho 
příspěvku bylo zařazeno do prezentace o po-
ruchách zemních prací.
Nedostatek  příspěvků  pro  sekci  5  však 

byl kompenzován velkým zájmem o sekci 2 
Úpravy zemin. Rozhodli jsme se proto zrušit 
sekci 5 a místo toho rozšířit sekci 2.

Průběh semináře
V době průběhu  semináře byl na návštěvě 
Prahy nově zvolený prezident Mezinárodní 
silniční asociace PIARC pan Nazir Alli, který 
přijal pozvání a seminář zahájil velmi půso-

bivou přednáškou o významu zemních prací 
pro  stavby  silniční  infrastruktury. Rovněž 
posluchače seznámil se strategií Mezinárodní 
silniční asociace v následujících letech a při-
pomněl Mezinárodní konferenci PIARC, která 
se bude konat v příštím roce v Praze.

Sekce 1 Normalizace zemních prací 
(Earthwork standards)
Profesor Jean-Pierre Magnan, který má hlavní 
zásluhu na zpracování normy na zemní práce 
EN 16907 Earthworks, zahájil odbornou část 
semináře  přednáškou  nazvanou  Evropské 
normy na zemní práce: minulost  a budouc-
nost.  Připomněl  začátek  zpracování normy 
na zemní práce v roce 2009 a její dokončení 
a zařazení do systému evropských norem CEN 
v roce 2018 jako EN 16907. Norma má 7 částí 
a postihuje prakticky zemní práce ve všech 
stavebních a inženýrských oborech:
–  Část 1: Zásady a obecná pravidla;
–  Část 2: Klasifikace materiálů;
–  Část 3: Stavební postupy;
–  Část 4: Úpravy zemin vápnem a/nebo hyd-
raulickými pojivy;

–  Část 5: Kontrola kvality;
–  Část 6: Úprava terénu materiálem těženým 
z vody;

–  Část  7:  Hydraulické  ukládání  odpadů 
z úpravy rud.
Jean-Pierre Magnan zdůraznil rozdíl mezi 

navrhováním zemních konstrukcí, u kterých 
se postupuje podle Eurokódu 7  (EN 1997), 
a realizací zemních prací, na kterou se vzta-
huje EN 16907 Zemní práce. Na zpracování 
evropské normy na zemní práce  se podíleli 
zástupci 15 evropských států, z ČR se aktivně 
na práci podíleli  Ing. Vítězslav Herle a doc. 
RNDr.  František Kresta,  PhD.  Po ukončení 
prací na základní normě byly v rámci CEN/TC 
396 Zemní práce vytvořeny tři nové pracovní 
skupiny, a to WG 7 Používání alternativních 
materiálů v zemních pracích, WG 8 Zkušební 

metody a WG 9 Udržitelné zemní práce. Ve-
dením WG 7 byl hlasováním v rámci TC 396 
zvolen doc. Kresta. Pro ČR je to uznání velké-
ho nasazení a odborné erudice kolegy Kresty.
V rámci Sekce 1 byl ještě prezentován pří-

spěvek  z Belgie  o manuálu pro navrhování 
úpravy zemin vápnem v Evropě. Doc. Kresta 
s prof. Martincem  polemizovali  ve  svém 
příspěvku  s mezemi použití  zkoušky  ztráty 
žíháním pro zemní práce. Pro antropogenní 
materiály použití metody žíhání při  550  °C 
nedoporučují.
Z tématu  sekce  trochu vybočuje poslední 

příspěvek  z Velké Británie,  kde pracovníci 
společnosti Atkins představili zajímavý pro-
jekt  provizorní  komunikace  o délce  36  km 
přes step v Kazachstánu, po které se transpor-
tovalo 252 prefabrikovaných modulů pro uklá-
dání sirovodíku do podzemí v okolí naftových 
vrtů. Každý modul vážil 2300  t. Moduly  se 
přepravovaly na  speciálních kolových pod-
vozcích. Podloží tvořily kypré písky a měkké 
jíly (cu = 15 kPa, E = 4 MPa). Únosné podloží 
se nacházelo v hloubce větší než 5 m. Vozovka 
byla navržena jako nezpevněná z dobře zrně-
ného kameniva na nízkém násypu z místního 
písku. Tloušťka  se měnila  podle mocnosti 
měkkého  jílu. Na  bázi  konstrukce nezpev-
něné vozovky  se pokládala geomříž, kterou 
se  ušetřilo  cca  30 % mocnosti  kameniva. 
Během přepravy se monitorovaly pórové tlaky 
v podloží  a deformace povrchu. Naměřené 
hodnoty pórových tlaků a deformací povrchu 
byly nižší než vypočtené. Autoři polemizují 
s velikostí používaných dílčích  součinitelů 
pro pohyblivá zatížení dle Eurokódu, které dle 
jejich názoru, jsou příliš vysoké a neodpovída-
jí skutečnosti. V navazující diskusi připomněl 
Ing. Herle, že v roce 1975 se v Československu 
přesouval po speciální komunikaci, resp. ko-
lejovém svršku, gotický kostel v Mostě, který 
vážil  i s výztužnou konstrukcí  12000  t. To 
vzbudilo u účastníků  semináře  velký ohlas 
a zájem o podrobnosti projektu.

Sekce 2 Úpravy zemin
Ve svém úvodním hlavním příspěvku Daniel 
Puiatti z Francie připomněl vývoj úprav zemin 
od roku 1960, přičemž zmínil, že v roce 2012 
se jen v Evropě použilo při zemních pracích 
více  než  100 mil. m3  upravených  zemin. 
Zvýšenou  pozornost  si  upravené  zeminy 
získávají  v důsledku nedostatku kvalitních 
materiálů  (vyčerpání  zdrojů  vhodných  ze-
min), provádění prací ve vlhkém a deštivém 
období, tlaku na snižování nákladů a zatížení 
životního prostředí dopravou včetně omeze-

Obr. 1. Kolabující hráz rybníku Hvězda Obr. 2. Odtěžená zemina z hráze upravovaná 
vápnem



vh 7–8/2022 35

ní  skládkování.  Předpisy na úpravy  zemin 
v jednotlivých evropských státech se promítly 
do základní evropské normy ČSN EN 16907 
Zemní práce – Část 4: Úpravy zemin vápnem 
a/nebo hydraulickými pojivy. Daniel Puiatti 
rovněž představil nový předpis Mezinárodní 
komise pro vysoké hráze  ICOLD na použití 
upravených zemin do zemních hrází. Před-
pis má vyjít letos pod názvem Cemented soil 
dams (obr. 4). Nezapomněl přitom uvést, že 
první použití upravených zemin ve vodních 
stavbách bylo realizováno v České republice 
při výstavbě 10m zemní hráze rybníku Hvěz-
da již před 20 lety. První použití však nebylo 
přímo naplánováno pro výstavbu hráze, ale 
souviselo s havárií tělesa zemní hráze během 
její  výstavby. Při  zemních pracích na hrázi 
došlo k celé řadě vážných chyb (od navážení 
převlhčené zeminy, práce v zimním období 
včetně zpracování přemrzlé zeminy, nevhod-
ný  způsob hutnění,  nedostatečná  kontrola 
stavby,  neprofesionálně prováděné  odběry 
vzorků a zkoušky apod.), které vyústily v ko-
laps nedostavěného tělesa hráze. Náprava byla 
navržena autorem  tohoto článku odtěžením 
celého  tělesa  hráze  z převlhčených  zemin 
mimo  prostor  hráze,  její  úprava  vápnem 
a zpětné navezení a zhutnění do nové hráze. 
Celý postup byl úspěšně proveden a obavy 
o vyplavování  vápna  z tělesa hráze při  na-
puštění rybníku Hvězda se nepotvrdily. Pouze 
první rok byly zaznamenány zvýšené hodnoty 
vápenatých iontů na vyústění drenáží u paty 
hráze. Ale  v následujících  letech byly  tyto 
hodnoty  již  zanedbatelné a odpovídaly běž-
nému obsahu uhličitanů v rybniční vodě. Na 
obr. 1 je stav zemního tělesa hráze po kolapsu, 
obr. 2 ukazuje zapracování páleného vápna do 
převlhčené zeminy mimo  těleso hráze  a na 
obr. 3 je konečný stav hráze po dokončení.
Z velkého množství příspěvků zaujal mimo-

řádný projekt plavebního kanálu Seina–sever-
ní Evropa (Seine Nord Europe), kterým se má 
propojit  systém  říční přepravy v Evropě na 
celkovou délku 1100 km. Úsek mezi Compiege 
a Aubencheul au Bac severně od Paříže bude 
mít délku 107 km, šířka kanálu  je navržena 
54 m, hloubka 4,5 m a budou ji moci využí-
vat lodi o výtlaku až 4 400 t. Předpokládá se 
70 mil. m3 výkopů, 40 mil. m3 násypů, přičemž 
upravených zemin bude použito 26 mil. m3. 
Nejedná se přitom pouze o násypy z uprave-
ných zemin, ale i těsnění dna a boků kanálu 
se  také bude provádět z upravených zemin. 
Přehledně projekt představila paní Veronique 
Berche ze společnosti vytvořené pro projekt 
kanálu Societé du Canal Seine – Nord Europe 
(obr. 5 a 6).

K tomuto tématu se ještě vyjadřovaly další 
dva příspěvky: Abdelwadoud Meheni z Fran-
cie ověřoval vápnem a hydraulickými pojivy 
upravené zeminy na vodotěsnost jak v labo-
ratoři, tak na experimentálním poli. Maurice 
Bufalo, také z Francie, představil experimenty 
pro stanovení optimální  technologie úpravy 
zemin pro výstavbu  tzv.  technických bloků 
u lodních zdymadel.
Čtyři příspěvky v sekci 2 se zabývaly úpra-

vou  zemin  vápnem  (Diana Oprean Herciu 
z Rumunska, Dr. Aurela Shtiza  z Carmeuse 

Europe,  Jozef  Jurko  z Colas Europe, Servan 
Atay z Carmeuse Turecko), několik příspěvků 
se zabývalo úpravou zemin cementem (Mario 
Castaneda-Lopez – student na Universitě Gus-
tave Eiffel, Nantes, Francie, Thomas Lenoir 
rovněž z University Gustave Eiffel,  Francie, 
Eduardo Mira  Fernandes  z Portugalska), 
někteří  autoři  se  zabývali  kombinací  pojiv 
vápna  a  cementu nebo  vápna  a silničního 
pojiva. Zajímavý byl příspěvek Georga Licht-
blaua z Technické univerzity v Drážďanech, 
který představil výsledky experimentů úprav 
zemin pomocí rychle tuhnoucích polymerů, 
výhodný způsob pro použití  v případě nut-
nosti rychlého náběhu pevnosti. Jedná se však 
o dražší úpravu než běžně používané vápno 
a cement.
Příspěvek Mira Fernandese  z Portugalska 

byl  opravdu  neobvyklý  zejména  rozměry 
násypové konstrukce  z upravených  zemin. 

Obr. 3. Hráz z vápnem upravené zeminy po 
dokončení (duben 2006)

Obr. 4. Bulletin ICOLD „Hráze z upravených 
zemin“

Obr. 6. Vzorový řez zdymadlem. Světle hnědé plochy znázorňují vápnem upravenou zeminu

Obr. 5. Situace nově budovaného plavebního 
kanálu
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Násyp v některých místech dosahoval  výš-
ky téměř 70 m a sklon etáží 1:1 (viz obr. 7). 
Dotazy z publika se týkaly zejména způsobu 
provádění  a zajištění bezpečnosti hutnících 
válců u okraje násypu.

Sekce 3 Alternativní materiály 
v zemních pracích
Hlavní přednášku v této sekci měl doc. RNDr. 
František Kresta, PhD. Pozornost věnoval aktu-
ální situaci v oblasti využívání alternativních 
surovin. Množství alternativních surovin pro 
použití v zemních pracích bude v některých 
segmentech klesat. Příkladem může být snižo-
vání produkce elektrické energie z uhelných 
tepelných elektráren, což povede ke snižování 
množství vedlejších energetických produktů 
(VEP),  zejména  elektrárenského  popílku. 
Tento fakt se již projevil v produkci a spotřebě 
VEP, kdy v Evropě se spotřebovalo více VEP, 
než bylo vyprodukováno. Rozdíl byl kompen-
zován dovozem především z Indie.
V dalších částech se věnoval environmen-

tálnímu hodnocení  alternativních  surovin 
s důrazem na projektový přístup, který se apli-
kuje pouze ve Velké Británii. Zde se pro každý 
velký projekt zemních prací provede samostat-
ná analýza a stanoví se konkrétní parametry 
obsahu škodlivin v závislosti na podmínkách 
v místě realizace  (vztah k podzemní a povr-
chové vodě, intravilán nebo extravilán apod.). 
Další část přednášky byla věnována hlavním 
problémům při  aplikaci  alternativních  su-

rovin,  které  jsou úzce  spjaty  s  objemovými 
změnami  v  důsledku přítomnosti  volného 
CaO nebo MgO, případně  síranových  iontů 
v materiálu. Obsah organických látek, vyjma 
okrajových případů, není limitující z hlediska 
používání konkrétního materiálu v zemních 
pracích. Byly prezentovány některé konkrétní 
příklady objemových změn na konkrétních 
projektech  (např. fluidní popílky nebo  tzv. 
studený odval). Použití tzv. studeného odvalu, 
což  jsou podrcené vyzdívky vysokých pecí, 
způsobilo  objemové  změny  a v důsledku 
poškození podlah v mnoha obchodních a prů-
myslových centrech na Ostravsku a poškození 
vozovky dálnice D47 v Ostravě.
Ing. Jiří Záruba z České republiky pak po-

psal zkušenosti se zabudováním elektrárenské 
strusky do  vyztuženého násypu na  stavbě 
obchvatu Loun.
Méně tradičním materiálům se věnoval Ro-

land Starke z Rakouska zabývající se environ-
mentálními aspekty využití odpadů z  ražeb 
tunelů  (tunnel arisings).  Po  ražbě  tunelů  je 
k dispozici velké množství kvalitní suroviny, 
avšak její uplatnění je možné až po určitém 
čase a často na jiném místě. Jak řešit tuto si-
tuaci, aniž by do hry vstupovala odpadářská 
legislativa, je momentálním úkolem exekutivy 
v Rakousku. 
Zajímavým příspěvkem bylo využití popíl-

ků ze  spalování papírenských kalů  a směsi 
těchto popílků s papírenskými kaly  jako zá-
sypového materiálu  za  zárubní  gabionovou 

Obr. 7. Násyp z cementem upravených zemin (vnější plášť) a kamenité sypaniny o výšce 
69 m (Geovia, Portugalsko)

zdí,  který  přednesla  paní Karmen Fifer  ze 
Slovinska.

Sekce 4 Vyztužování zemin
Základní přednášku připravil a přednesl Dov 
Leshchinsky,  emeritní profesor  z University 
v Delaware. Jeden z nejvýznamnějších znalců 
vyztužování zemin a zpracovatel  řady prak-
tických aplikací pro navrhování vyztužených 
zemních  konstrukcí  ukázal  ve  své  barvité 
a vtipně  přednesené  přednášce  chyby  při 
provádění  těchto  staveb,  které mohou vést 
nejen k omezení funkce, ale až ke kolapsu celé 
konstrukce. Z jeho poučných závěrů je nutné 
zdůraznit zejména tyto:
–  Použití  i malé  soudržnosti  ve  výpočtech 
velmi významně ovlivňuje stabilitu vyztu-
žených zemních konstrukcí. Doporučením 
je soudržnost vůbec neuvažovat.

–  Vyhýbat  se  ukládáním  různých  vedení, 
např. odvodnění, do vyztužené zemní kon-
strukce. Často to vede k poruchám, neboť 
v okolí vedení bývá zemina nedostatečně 
zhutněna.

–  Nepřistupovat na „levnější“ řešení, která ve 
skutečnost mohou vést  k výrazně vyšším 
nákladům na opravy.

–  V návrhu vždy mít určitou rezervu na ne-
předvídané okolnosti (redundancy).
V sekci ještě vystoupila Ferreira Alexandra 

z Portugalska s velmi zajímavou přednáškou 
o opravě  vyztužené  zemní  konstrukce  po 
lesním požáru. Po ní ještě následovala prezen-
tace Richarda Hoskera z Velké Británie, který 
ukázal projekt vyztužené zemní konstrukce 
s použitím demoličního odpadu.
Vzhledem k absenci  sekce 5 následovala 

sekce 6.

Sekce 6 Poruchy zemních prací
Autor příspěvku a předseda vědeckého vý-
boru ve své hlavní přednášce ukázal nejprve 
historické snímky poruch zemních svahů při 
výstavbě Panamského průplavu v roce 1913 
a v návaznosti  pak  analyzoval  velký  sesuv, 
ke kterému došlo o 100 let později na stavbě 
dálnice D8  v České  republice.  Byly  analy-
zovány události  a pozorování předcházející 
sesuvu na D8. Fakta, která měla na vznik se-
suvu jednoznačný vliv, je možné shrnout do 
následujících bodů:
–  trasa dálnice přetíná zářezem komunikace 
staré sesuvné území,

–  kamenolom byl aktivní dlouho před výstav-
bou dálnice včetně existence deponií,

Obr. 8 a 9. Poruchy konstrukcí vozovky podél zavlažovacích kanálů v Thajsku
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Obr. 11. Typický řez starou protipovodňovou hrází v Lincolnshire

Obr. 12. Protržená protipovodňová hráz 
v místě, kde se v podloží nacházelo zasypané 
koryto potoka v rašelině

Obr. 10. Poruchy vozovky dokončené dálnice na ostrově Mauricius 
(N. Mowlabaccus, & P. Ahtion, Mauritius)

Obr. 13 Bobří nora v ochranné hrázi Obr. 14. Pohled do sálu při zahájení semi-
náře. Přednáší prezident PIARC Nazir Alli

–  inženýrskogeologický  průzkum  zjistil 
hladinu  podzemní  vody  v místě  sesuvu 
v hloubce 12 m,

–  vzhledem k hluboké úrovni hladiny pod-
zemní  vody  nebyly  na  zajištění  zářezu 
navrženy stabilizační prvky,

–  monitoring pohybů svahu zářezu dokumen-
toval výskyt mělkých smykových ploch,

–  extrémní  dešťové  srážky  v červnu  2013 
zvedly  úroveň  hladiny  podzemní  vody 
k povrchu terénu,

–  příčné trhliny na zemní pláni stavěné dál-
nice a poklesy kolejového svršku trati nad 
dálnicí byly zaznamenány cca 3 týdny před 
sesuvem
Vzhledem k probíhajícímu soudnímu sporu 

mezi Ředitelstvím silnic a dálnic a společností 
Kámen Zbraslav, která provozuje kamenolom 
nad dálnicí, nebyl vysloven jednoznačný zá-
věr o vzniku sesuvu. Avšak z výše uvedených 
faktů si každý účastník semináře mohl udělat 
vlastní názor o příčinách vzniku sesuvu.
Příspěvek  inženýrů  z Ministerstva  do-

pravy  a územního plánování  ze Španělska 
popisoval řešení zesílení konstrukce vozovky 
v souvislosti s neočekávaným výskytem du-
tin v podloží. Ty byly nahodile  rozmístěny 
v trase  a jejich  průměr  byl  cca  1 m  a do 
hloubky  dosahovaly  až  2 m. Více  než  2m 
vrstva  lomového  kamene  s nepropustnou 
fólií na bázi výkopu se však  jeví  jako silně 
naddimenzované řešení.
Zajímavý  příspěvek  byl  z Thajska,  kde 

Auckpath Sawangsuriya a Lee Ching Hua po-
pisovali vliv poklesu hladiny v zavlažovacích 
kanálech na stabilitu násypů pozemních ko-
munikací probíhajících podél nich (obr. 8 a 9). 
Příčinou byly, jak je v Thajsku běžné, velice 
měkké zeminy v podloží. Jejich neodvodněná 
pevnost se do hloubky 5 m pohybovala okolo 
20 kPa. Přijatá řešení byla jak zlepšení podloží 
pomocí hloubkového zlepšování  (DSM),  tak 
vytvoření sítě pilot s plošinou z vyztužených 
zemin.

Příspěvek  z ostrova Mauricius  zase  do-
kumentoval  složité  hledání  příčin  poruch 
násypu  a vozovky nově dokončené dálnice 
(obr. 10). Po prvním řešení, které  spočívalo 
v náhradě  jílovitých zemin v podloží  za ka-
menitou sypaninu, došlo k dalším poruchám, 
a nakonec muselo být zvoleno zajištění pomo-
cí pilotové stěny.
Ing. Jan Ďurove ve své velmi zajímavé pre-

zentaci popisoval  rekonstrukci železničního 
náspu v úseku Hájek – Dalovice u Karlových 
Varů,  kde došlo  v roce  2018  k rozsáhlému 
sesuvu, který zcela přerušil provoz na  trati. 
Během rekonstrukce se podařilo odkrýt řadu 
zajímavých  historických  prvků  z období 
výstavby v 80. letech 19. století, např. dřevě-
nou konstrukci rampy pro navážení zeminy 
do  náspu.  Právě  tato  dřevěná  konstrukce, 
která byla  v jádru náspu ponechána  (okolo 
konstrukce zemina nebyla řádně zhutněna), 
způsobovala nerovnoměrné  sedání  a spolu 
s málo únosným bažinatým podložím náspu 
vedla k poruchám, které vyústily v kompletní 
destrukci  náspu.  Rekonstrukce  byla  reali-
zována odtěžením původního náspu a jeho 
nahrazením náspem  z kamenité  sypaniny 
vyztužené geomřížemi. 
V rámci  sekce  6  také  vystoupil  Richard 

Hosker z Velké Británie, který popsal opravy 

protipovodňových hrází v Lincolnshire, UK, 
po podzimních záplavách v roce 2019. Z jeho 
příspěvku vyplynulo, jak zranitelné jsou staré 
zemní konstrukce (obr. 11) za nově vytváře-
ných přírodních podmínek.
Zejména větší a intenzivnější srážky ohro-

žují staré zemní konstrukce, které byly navrže-
ny na odlišné klimatické podmínky (obr. 12). 
U ochranných hrází se rovněž projevují i další 
vlivy, jako je vytváření hlubokých nor vodními 
hlodavci (obr. 13).
V rámci  své  prezentace  popsal V. Herle 

i obsah příspěvku Mike Cambridge týkající se 
poruch odkališť  rudných odpadů. V posled-
ních 50 letech došlo ke 13 velkým haváriím 
rudných odkališť, které měly za následek ztrá-
tu téměř 1000 lidských životů. Přitom nejmé-
ně jednou za rok dochází ve světě k vážnější 
poruše odkaliště.  Jedná  se o skutečně velký 
problém,  kterému  se  nevěnuje  dostatečná 
pozornost. Při poslední velké havárii odkali-
ště používaného při zpracování železné rudy 
v Brumadinho v Brazílii  v  roce 2019 přišlo 
o život  270  lidí  a ekonomické  a ekologické 
následky byly obrovské. Hlavní příčiny havá-
rie byly zejména v důsledku nedostatečného 
vyhodnocení  rizika už ve  fázi projektového 
řešení  a následně  nedostatečná  kontrola 
provozu a přehlížení menších poruch, které 
dávaly signály o blížícím se havarijním stavu.
Stále  se  opakující  chyby při  navrhování 

a provozu odkališť vedly k tomu, že se tech-
nická komise TC 396 Zemní práce na návrh 
Mike Cambridge rozhodla zpracovat podmín-
ky navrhování a provozu odkališť do právě vy-
tvářené normy EN 16907 části 6 Naplavované 
násypy. Vzhledem k různým  technologiím 
byla část 6 vyhrazena pro Násypy budované 
materiálem  těženým z vody  (Land reclama-
tion earthworks using dredged hydraulic fill) 
a nově vznikla část 7 Hydraulické ukládání 
odpadů z úpravy  rud  (Hydraulic placement 
of extractive waste). Tato část byla schválena 
v roce 2021 jako evropská norma.
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Geotechnický monitoring stavby suché nádrže 
Višňová, Víska

Pavel Vižďa, Michal Šulc

1. Úvod
Geotechnický monitoring byl  prováděn po 
dobu výstavby  suché nádrže Višňová, Vís-
ka. Stavba  je situovaná pod soutokem dvou 
hlavních  zdrojnic  Krčelského  potoka  cca 
500 m  jihovýchodně od místní  části Víska 
obce Višňová,  u Frýdlantu. Účelem  stavby 
je  transformace  povodňových  průtoků  do 
velikosti Q20 a tím zvýšení ochrany obydlené 
zástavby v obci.  Poldr  je  součástí  soustavy 
protipovodňových opatření pro  obce  ležící 
v povodí řeky Smědé.
Jedná se o zemní homogenní hráz srpového 

tvaru délky 215,8 m. Šířka hráze  v patě  je 
52 m a zužuje  se do koruny hráze na  šířku 
3,5 m. Maximální výška hráze od úrovně za-
ložení je 9,6 m. Objem nádrže při maximální 
hladině Q100  je 60 000 m

3. Výstavba poldru 
byla zahájena v lednu 2019 a byla dokončena 
v říjnu 2021.

2. Rozsah a účel geotechnického 
monitoringu
Rozsah geotechnického monitoringu byl na-
vržen na základě charakteru hráze, výsledků 
geotechnického  průzkumu  (dále  jen GTP) 
(GEOtest,  2016)  a výsledků  numerického 
modelu. Ze závěrů průzkumu a výpočtů vy-
plývaly  složité základové poměry a výrazné 
sedání  podloží  hráze  během konsolidace. 
Geotechnický monitoring byl prováděn s při-
hlédnutím k obsahu vyhl. Ministerstva země-
dělství  č.  471/2001 Sb.,  o technickobezpeč-
nostním dohledu nad vodními díly a normy 
TNV 75 2005 Pozorování a měření konstrukcí 
vodních děl. Geotechnický monitoring byl 
v průběhu výstavby  zaměřen na  sledování 
následujících veličin a jevů (viz obr. 1): 
–  pórové tlaky v podzákladí hráze a přitížení 
hráze na základovou spáru,

–  deformace tělesa hráze a základové spáry,
–  vodní režim v prostoru přehradního profilu. 
Pro sledování velikostí a změn pórových tla-

ků bylo z úrovně základové spáry realizováno 
5 ks piezometrických vrtů P1–P5 do hl. cca 
10 m. Každý vrt byl osazen třemi piezometry 
v rozdílných hloubkových úrovních. Celkem 
bylo osazeno 15 piezometrů. Pro  sledování 
přitížení hráze na základovou spáru bylo in-
stalováno do základové spáry 10 ks tlakoměr-
ných podušek T1 až T10. Měření pórových 
tlaků a tlaků přitížení hráze bylo prováděno 
kontinuálně dataloggery s automatickým zá-
znamem dat v intervalu 1 x za den.

Velikost sedání podloží hráze byla monito-
rována za použití dvou horizontálních inkli-
nometrů H-INK1, H-INK2 vedených kolmo na 
osu hráze. Profily horizontálních inklinometrů 
začínají  za  těsnící  clonou  a jsou vyvedeny 
v délce 43 m, mimo těleso hráze. Cca 10 m 
od paty vzdušního líce byly zřízeny zahlou-
bené šachty, které umožňují přístup a měření 
inklinometrů.
Vodní  režim a úrovně hladiny podzemní 

vody jsou sledovány ve vystrojených vrtech 
J5 a J8, které byly zhotoveny v předstihu již 
v  době  realizace  inženýrskogeologického 
průzkumu. Ve vrtech jsou osazeny dataloggery 
s kontinuálním záznamem dat. Zároveň byly 
sledovány klimatické poměry v místě stavby 
a přilehlého okolí.
Pro sledování svislých a vodorovných de-

formací  tělesa hráze, bylo do koruny hráze 
osazeno,  10  geodetických  stabilizovaných 
bodů G1-G10 a vyhloubeny dva inklinomet-
rické vrty INK1 a INK2 do hloubky 16 m. 
Cílem monitoringu byla kontrola možných 

dopadů provádění zemních prací na samotné 
těleso hráze a jeho podloží.

4. Geologické a základové poměry 
stavby
Území stavby náleží z regionálně geologického 
hlediska k jednotce Žitavská pánev, se sedi-
mentární  výplní  terciérního  stáří  (neogén). 
Výplň pánve představují limnické sedimenty 
tvořené  souvrstvím  hlín  a jílů  s  vysokou 
plasticitou  (F7 MH, F8 CH) a s mezilehlými 

polohami písčitých jílů (F4 CS) a jílů s nízkou 
plasticitou (F6 CL). Vrstevní sled obsahuje ne-
pravidelně se vyskytující polohy detritického 
a zejména xylitického lignitu o mocnostech až 
1,7 m. Kvartérní sedimenty jsou zastoupeny 
hlavně glacifluviálními sedimenty pleistocen-
ního stáří, které byly deponovány v období, 
kdy bylo celé území pokryto kontinentálním 
ledovcem. Glacifluviální sedimenty  jsou za-
stoupeny hrubými až balvanitými štěrky, pís-
ky (G3 G-F, S3 S-F) a písčitými jíly tříd F4 CS. 
Geologické poměry jsou v místě budované 

hráze  složité,  dané  litologickou  pestrostí 
zemin, proměnlivou mocností  vrstev  a pří-
tomností  podzemní  vody.  Jednotlivé  typy 
sedimentů  se  v prostoru  zájmového území 
nahodile střídají, zastupují a rychle vyznívají. 
Konzistence podložních zemin je nepříznivě 
ovlivněna vysokou hladinou podzemní vody, 
která  je  silně napjatá  a ustálená v hloubce 
0,1–1,0 m pod terénem. 
V  rámci posouzení  základových poměrů 

(GTP, GEOtest 2016) a stability hráze byl na 
Ústavu  geotechniky Vysokého učení  tech-
nického v Brně proveden numerický model 
zahrnující deformační, stabilitní a průsakové 
analýzy.  Numerický model  byl  proveden 
v charakteristickém příčném  řezu  v místě 
s největší výškou hráze v několika variantách 
výpočtu. Vyhovující stabilita hráze byla pro-
kázána ve všech fázích výpočtu. 
Prognóza  vývoje  deformací  podloží  však 

ukázala na vysoké deformace během konsoli-
dace. Maximální vypočtená deformace v bázi 
hráze po ukončení výstavby vyšla 0,56 m (za 
1  rok)  a po ukončení primární  konsolidace 
0,64 m (3,2 let.)
Na základě výsledků a závěrů GTP a nume-

rického modelu navrhnul projektant  stavby 
(HG Partner s.r.o.) úpravu podloží hráze me-
todou DSM (Deep soil mixing) pro zmenšení 
sedání během konsolidace.

4. Výsledky geotechnického 
monitoringu
Kvantitativní  a kvalitativní  návrh  všech 
prací prováděných v rámci  geotechnického 

Obr. 1. 

Závěr
Seminář navštívilo  cca 100 účastníků,  více 
jak  polovina  byla  ze  zahraničí  (obr. 14). 
Diskuse jak v sále, tak v ostatních prostorách 
Kongresového  centra  Praha  byla  otevřená 
a zajímavá.  Je  škoda,  že  si  tuto  příležitost 

nechali ujít jak zaměstnanci ŘSD, pražských 
vysokých technických škol, tak např. odborní-
ci z vodohospodářské branže. Určitě to by to 
přispělo k jejich většímu rozhledu o současné 
problematice  zemních  prací  a evropském 
pohledu na ně.

Ing. Vítězslav Herle
Ke Stírce 1844/37 

182 00 Praha 8
geotechnika@herle.info
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monitoringu  byl  před  zahájením  stavby 
zpracován  v realizačním projektu monito-
ringu. Pro jednotlivé sledované veličiny byly 
v tomto projektu definovány mezní hodnoty 
a jejich kritéria. Výsledky monitoringu byly 
průběžně ukládány do informačního systému 
monitoringu GEOvize, odkud byly přístupné 
prostřednictvím  sítě  internet  účastníkům 
výstavby 24 hodin denně. 
Úprava  podloží  hráze  technologií  DSM 

proběhla v období  červenec  až  srpen 2019. 
Následně byly do podloží hráze  instalová-
ny prvky  geotechnického monitoringu  (viz 
obr. 2). 
Ukládání prvních vrstev  tělesa hráze  za-

počalo  koncem měsíce  října  2019.  Sypání 
hráze probíhalo z počátku po konstrukčních 
segmentech,  rozdělených na pravou  stranu, 
levou  stranu  a  středovou  část.  Po  uložení 
hlavního potrubí DN 1800 byla hráz již výše 
sypána v průběžných vrstvách na délku hráze. 
Přes zimní období, a v obdobích s nepříznivý-
mi klimatickými podmínkami, sypání tělesa 
hráze neprobíhalo. Hlavní část zemních prací 
proběhla v červnu až srpnu 2020, kdy pano-
valy příznivé klimatické podmínky. Celkem 
bylo  navezeno  zhruba  25  000 m3  zeminy 
a ukládání vrstev hráze bylo ukončeno na fi-
nální niveletě 260,0 m n. m. Celková mocnost 
uložených vrstev dosahuje ve středové oblasti 
hráze až 9,3 m.

4.1 Měření pórových tlaků
Sledování vývoje pórových tlaků v závislosti 
na mocnostech ukládaných vrstev zemního 
tělesa hráze bylo jedním ze stěžejních prvků 
monitoringu. Kritérium mezní hodnoty A bylo 
stanoveno na 20 kPa na 1 m uložené zeminy.
Monitoring  pórových  tlaků  probíhal  ve 

třech hloubkových úrovních. Nejvýrazněji se 
projevovaly změny v první a druhé hloubkové 
úrovni, tj. v hloubkách do 5,5 m (viz obr. 3).
Výchozí  hodnoty  pórového  tlaku  odpo-

vídaly  hloubce  umístění  snímače  a pozici 
v  podélném přehradním profilu. Nejvyšší 
pórové tlaky byly měřeny v ose údolí, v místě 
původního potoka a směrem do  svahů byly 
pórové tlaky nižší.
Hned po  zahájení ukládání  vrstev  tělesa 

hráze byly  zaznamenány nárůsty pórového 
tlaku. Většina piezometrů citlivě reagovala na 
změny přitížení od navezených vrstev zeminy 
i vlivu změn režimu podzemních vod.
Za  období  šesti měsíců  (březen–srpen 

2020),  kdy probíhala hlavní  část  budování 
tělesa hráze, byly zjištěny výrazné, ale dočas-
né změny pórového tlaku. V první hloubkové 
úrovni  (1,5–3,3 m)  byly  na  piezometrech 
v P2-1 a P3-1 změřeny výchozí hodnoty ko-
lem 25 kPa, které postupně vzrostly o 60 kPa 
na max. hodnotu 88 kPa. V druhé hloubkové 
úrovni  (4,5–5,5 m)  byly  na  piezometrech 
(P2-2, P3-2, P4-2, P5-2) změřeny výchozí hod-
noty v rozsahu 35–50 kPa a postupně vzrostly 
na max. hodnoty 80–105 kPa. Nárůst pórového 
tlaku byl v této úrovni v rozsahu 25–60 kPa. 
V nejhlubší třetí hloubkové úrovni (hloubka 
piezometrů 8,5–9,5 m) se již změny pórového 
tlaku neprojevovaly tak výrazně a zvýšily se 
běžně  o 10  kPa, max.  o 30  kPa. Nevýrazné 
změny byly dle názoru autorů  zapříčiněny 
jednak  samotnou  hloubkou  piezometru 
a také přítomností vrstev xylitického  lignitu 
v nadloží snímačů pórového tlaku. Piezometry 
umístěné v homogenním prostředí (saturova-

ného jílu) reagovaly citlivě na změny zatížení. 
Vrstvy lignitu tvoří prostředí, které částečně 
absorbuje pórové  tlaky a omezuje  tak  jejich 
přenos hlouběji do vrstev jílů.
Změny pórového tlaku odpovídaly přitížení 

nově  uloženými  vrstvami  zeminy  a větši-

nou nepřekročily hranici 1. mezní hodnoty 
15–20 kPa/m (klidový stav). Pouze u několika 
měření byl zaznamenán nárůst pórového tlaku 
o 26 kPa/m (31 kPa/1,2 m zemin). Hodnota tak 
spadala již do 2. mezní hodnoty – stavu zvý-
šené opatrnosti, který byl definován rozsahem 

Obr. 2. Realizace piezometrických vrtů a horizontálních inklinometrů do základové spáry 
hráze

Obr. 3. Vývoj pórových tlaků v hloubkové úrovni 4,5–5,5m v závislosti na postupu ukládání 
vrstev
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Obr. 4. Obr. 5. 

100–150 % hodnoty A (20–30 kPa/m). Jednalo 
se však jen o lokální dosažení 2. mezní hod-
noty, v reakci na ní bylo ukládání zemin vždy 
dočasně přesměrováno do  jiné  části hráze. 
Po nárůstu pórových tlaků následoval jejich 
pokles, jak se tlaky postupně v čase disipovaly 
do horninového prostředí.
Zajímavá byla i anomálie měřená na piezo-

metrech P4-1 i částečně na P5-1, které měřily 
záporné hodnoty pórového  tlaku. Tento  jev 
byl, dle mínění autorů, způsoben vzduchem 
uzavřeným v horninové prostředí,  který  se 
postupně uvolňoval do pórové vody. Tím do-
šlo k poklesu pórového tlaku. Ve sledovaném 
časovém období tak došlo k postupnému roz-
puštění vzduchu v pórech a zvýšení stupně 
nasycení. Pórový tlak pozvolně rostl ze zápor-
ných do kladných hodnot. Jednalo se o lokální 
jev, zaznamenaný na dvou piezometrech.
Po  dokončení  sypání  hráze  byl měřen 

předpokládaný, systematický pokles pórového 
tlaku. Po necelém roce se pórové tlaky téměř 
srovnaly s výchozími hodnotami (před zahá-
jením sypání hráze).

4.2 Konsolidace podloží hráze – 
horizontální inklinometrie
Výsledky měření horizontální  inklinometrie 
byly  další  stěžejní metodou pro  sledování 
velikosti  a vývoje  sedání podloží hráze.  Po 
uložení prvních vrstev tělesa hráze se na obou 
horizontálních inklinometrech ihned projevi-
ly přírůstky deformací v rozsahu 5–10 mm (viz 
obr. 4). Nejvýraznější přírůstky deformací byly 
zjištěny po proběhnutí hlavní  etapy  sypání 
(červen–srpen 2020). Mezi jednotlivými měře-
ními dosahovaly přírůstky deformací hodnot 
25–40 mm. Z křivky kumulativního zobrazení 
deformací je patrné, že nejvýraznější pohyby 
probíhaly pod osou hráze, tedy v místě s nej-
větší mocností navezených zemin. Další vývoj 
deformací v čase mezi jednotlivými měřeními 
vykazoval  přírůstky  deformací  do  10 mm 
s klesajícím trendem.
Po  dokončení  ukládání  zemin  v  půlce 

srpna 2020 bylo pro zhotovitele stavby dů-
ležité, jak dlouho bude probíhat konsolidace 
podloží a kdy bude možné pokračovat v další 
výstavbě, zejména nátokového a výtokového 
objektu  (tvořenými  železobetonovými  kon-
strukcemi).

Pro sledování průběhu konsolidace podloží 
hráze  byly  pomocí  odmocninové metody 
sestrojeny  deformační  křivky  (viz obr. 5). 
Křivky pro H-INK1 a HINK2 zobrazují velikost 
celkové deformace (v místě pod osou hráze) 
v odmocnině času tj. doby od ukončení sypání 
hráze. 
Průběh křivek sedání má z počátku strmý 

průběh (odpovídá vyšším přírůstkům defor-
mací), ale v čase se křivky s klesající hodnotou 
přírůstku deformací pozvolně zplošťují. Celko-
vé deformace podloží hráze dosáhly pod osou 
hodnot 93–105 mm. V březnu 2021, cca 234 
dní od ukončení sypání hráze, bylo na zákla-
dě  zhodnocení  výsledků měření deformací 
a pórových tlaků rozhodnuto, že hlavní část 
konsolidace podloží již proběhla a deformace 
lze považovat za ustálené. 
Deformace podloží byly rovněž sledovány 

na hlavním výpustním potrubí,  pomocí  18 
geodetických bodů umístěných uvnitř  levé 
a pravé  trubky. Největší deformace byly  za-
znamenány pod osou hráze, kde bylo změřeno 
celkové sednutí potrubí 93–100 mm. Namě-
řené hodnoty  byly  v  souladu  s hodnotami 
deformací  naměřených na  horizontálních 
inklinometrech. Zhotovitel  stavby  tak mohl 
zahájit navazující stavební činnosti.
Celkové  deformace  podloží  jsou malé 

a nenaplnil  se  původní  předpoklad  sedání 
podloží v prvních decimetrech. Projevil se zde 
výrazný pozitivní vliv úpravy podloží hráze 
technologií DSM.

4.3 Konsolidace zemního tělesa hráze 
Poté, co bylo dokončeno sypání hráze, byla 
konsolidace  zemního  tělesa monitorována 
geodeticky  a přesnou  inklinometrií  v mě-
síčním  intervalu.  Na  koruně  hráze  bylo 
stabilizováno deset geodetických bodů a dva 
inklinometry. 
Největší deformace byly zjištěny ve středo-

vé části hráze, kde výška zemního tělesa dosa-
huje od základové spáry 7,5–9,3 m. Na bodech 
G4 až G7 byly po uplynutí cca 220 dnů od 
ukončení sypání hráze naměřeny deformace 
v  rozsahu 18–25 mm. Při dalších měřeních 
byly již přírůstky deformací minimální nebo 
žádné a hlavní část konsolidace tělesa hráze 
byla tak považována za ukončenou. Celkové 
hodnoty sednutí tělesa hráze byly malé, což 

ukazuje na dobré  zhutnění do  tělesa hráze 
uložených vrstev zemin.
Inklinometrická měření zaznamenala pouze 

minimální deformace v prvních milimetrech, 
které lze považovat za hodnoty spadající do 
rozsahu přesnosti měření.  Inklinometrická 
měření budou důležitá, zejména po zkušeb-
ním napuštění hráze a při jejím dlouhodobém 
provozu. 

5. Závěr
Geotechnický monitoring probíhal kontinu-
álně  v  průběhu  výstavby  suchého  poldru 
na Krčelském potoce v obci Višňová, Víska. 
Výstavba hráze probíhala ve složitých zákla-
dových poměrech, kde bylo při konsolidaci 
očekáváno výrazné sedání podloží hráze. Na 
základě  výsledku monitoringu bylo  rozho-
dováno o časové  souslednosti  jednotlivých 
kroků sypání  tělesa hráze a výstavby souvi-
sejících stavebních objektů. 
Jednotlivé metody monitoringu – zejmé-

na  piezometry,  prokázaly  svoji  funkčnost 
a potvrdily teoretické předpoklady chování 
sledované  veličiny  v  zemním  prostředí 
v  praxi.  Výsledky měření  horizontální  in-
klinometrie ukázaly, že celkové deformace 
sedání  podloží  jsou  výrazně menší,  než 
bylo  původně  očekáváno.  Projevil  se  zde 
pozitivní vliv úpravy podloží hráze metodou 
DSM  (Deep  soil mixing).  Jednotlivé prvky 
geotechnického monitoringu  byly  v  hrázi 
ponechány a budou využity pro monitoring 
díla za provozu.

Poděkování: Na tomto místě autoři děkují 
všem účastníkům výstavby za bezvadnou 
spolupráci při realizaci stavby, díky které se 
podařilo získat zajímavé poznatky z geotech-
nického monitoringu při provádění tohoto 
vodního díla.

Mgr. Pavel Vižďa
Mgr. Michal Šulc

Šmahova 1244/112
627 00 Slatina

GEOtest, a.s.
vizda@geotest.cz
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Glosa k anketě o hydrotechnických stavbách 
uveřejněné v číslech 5 a 6/2022

Jaroslav Hlaváč

V časopise Vodní hospodářství  probíhá 
diskuse k názorům na hydrotechnické stavby, 
blízký je mi text RNDr. Punčocháře, pokusím 
se  ho  doplnit  o náhled  na  tento  fenomén 
z hlediska vodárenství, jemuž jsem se věnoval 
přes 50 let.
Největší  pozitivum  hydrotechnických 

staveb  je  třeba vidět v jejich víceúčelovosti, 
potažmo  komplexnosti,  pohotovosti, malé 
závislosti na počasí (i klimatu), ovladatelnosti 
a univerzálnosti  z hlediska  využití.  Každé 
hydrotechnické dílo  je  víceúčelové,  i když 
jednotlivé  funkce  jsou hierarchizovány, což 
je zakotveno jednak ve vodoprávních, jednak 
v  provozních  a manipulačních  dokumen-
tech. Pak ovšem může vzniknout zkratkovitý 
názor, že hlavní účel díla může být dosažen 
efektivněji nějakým jednodušším, levnějším, 
ale  jednoúčelovým  způsobem.  To  je  jistě 
oprávněné, ale nebere to v úvahu dynamiku 
priorit,  ať  již z důvodů přírodních,  technic-
kých,  nebo  ekonomických. Tato  dynamika 
postupně akceleruje. 
Z toho důvodu považuji údajné konkurová-

ní mezi hydrotechnickými stavbami a přírodě 
blízkými metodami za hluboké nedorozumění 
až  nepochopení.  Tyto  přístupy  se mohou 
výborně doplňovat, nikoliv však se navzájem 
nahrazovat nebo vylučovat. Důležité je, jaké 
cíle potřebujeme dosáhnout nebo  jaké pro-
blémy vyřešit. 
Mokřady  jsou přínosné  v tom,  že  zadrží 

vodu v krajině, ale vodárensky jsou prakticky 
nevyužitelné, dokonce  i pro  zemědělství  je 
jejich význam diskutabilní ve srovnání např. 
s regulační drenáží nebo břehovou či umělou 
infiltrací. Jednu nespornou slabinu mají, a to 
že  výborně  slouží  k rozmnožování  komárů 
a jiného vodního hmyzu. Na  to upozorňuji 
opakovaně, ale bez valného ohlasu. Při před-
pokládaném oteplování klimatu  stejně  řada 
mokřadů možná vyschne  a práce na  jejich 
zřízení může přijít nazmar. Pokud ne, poskyt-
nou možnost rozšíření subtropických druhů 
hmyzu,  entomologové  a epidemiologové 

budou mít co řešit. Ale mokřady prý zlepšují 
malý koloběh vody, uvidíme, co s ním udělá 
vývoj klimatu. Je potřeba také počítat s tím, 
že tyto přírodě blízké struktury mají tendenci 
k zanášení a zarůstání, takže v dlouhodobém 
horizontu nakonec mizí. 
Uvedená  rizika údolní nádrže nemají,  je 

však  potřeba  pracovat  s kolísáním  hladin 
(např. při  energetickém využití)  a také  řešit 
problematiku sedimentů, a to jak kvantitativ-
ně, tak i kvalitativně.
Vodní  cesty  jsou  takový  otloukánek,  ale 

neuvědomujeme si, že je nefedruje jenom sou-
časný Hrad, ale i jiné (i historické) osobnosti, 
počínaje Otcem vlasti, přes české stavy v 17. 
století,  Baťu,  prvorepublikové  i poválečné 
profesory a konče moudrými hlavami, které 
vědí, že nejde ani tak o vodní cesty, ale o cesty 
vody, tedy opět tu víceúčelovost a šanci čelit 
vysychání území na historicky dlouhou dobu. 

K  tomu  přistupuje  potenciál  energetický, 
socioekonomický a při dobrém návrhu a pro-
vozu i environmentální. Na tyto přínosy nám 
asi nepostačí  ani propagované  revitalizace, 
snad jen jako prostředí výskytu bobrů a jiných 
hlodavců. Revitalizace toků jistě má význam 
z hlediska retardace odtoků, ale patří do volné 
krajiny, nikoliv do intravilánu. 
Při  omezenosti  znalostí  politiků  a někdy 

i části ochránců přírody budou muset vodár-
níci  více  spoléhat na  technologická  řešení, 
která  z limitovaných  a kvalitativně proble-
matických zdrojů dokážou připravit jakž-takž 
pitnou vodu  a distribuovat  ji  odběratelům. 
Z  hlediska  vodárenství momentálně  není 
nutností masivní výstavba hydrotechnických 
staveb (s výjimkou oblastí s deficitem zdrojů), 
opakovaně zmiňovaný vodní blahobyt  ještě 
nějakou dobu bilančně vydrží, pak nastane 
plošný deficit a nutnost řešit věci urychleně 
třeba i krizovým postupem. Zatím je na stole 
hledání kompromisů, to však může brzy skon-
čit a pak si situace vynutí i podstatné zkrácení 
přípravy a realizace  i hydrotechnických  sta-
veb, což technicky vyloučeno není.
Naše generace má důvěru ve schopné ná-

stupce, většina z nich jsou naši žáci a určitě 
si dobře poradí.  

doc. Ing. Jaroslav Hlaváč, CSc.  
emeritní vodárník

hlavac.jaroslav@volny.cz

mailto:hlavac.jaroslav@volny.cz
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Technologie HUBER 
pro odvodňování kalů na malých 
a středních ČOV

Pro  odvodňování  čistírenských kalů dodává firma 
HUBER CS kompletní odvodňovací  linky ve stacio-
nárním nebo mobilním provedení  s odvodňovacím 
šnekovým lisem typové řady Q-PRESS®.

Kal s přidaným flokulantem vstupuje pod  tlakem do potrubního 
reaktoru, kde dochází k dokonalému vyvločkování před vstupem do 
lisu. Na rozdíl od jiných systémů není nátok do lisu gravitační. Ná-
tok pod tlakem má příznivý vliv na zaplnění celého odvodňovacího 
prostoru lisu a tím i na stupeň odvodnění kalu.
Výhodou pomaluběžných šnekových  lisů  jsou nízké náklady na 

energii, servis a údržbu, uzavřený systém s nízkou hlučností a také 
možnost dlouhodobého automatického bezobslužného provozu.

Mobilní jednotka odvodnění kalu s lisem Q-PRESS® 280 včetně 
čerpadel, flokulační stanice a ovládání je umístěna v 6t ALU skříni 
s vnitřními rozměry 5500 x 2400 x 2350 mm (d x š x v)

Jednotka  je  schopná nepřetržitého provozu  a dosahuje  výkonu 
1–3 m3/h podle vlastností kalu.

Svazek obcí, kterému byla jednotka dodána, vyčíslil náklady na 
1 m3 kalu:
–  Před odvodňováním: 650 Kč (doprava, zpracování)
–  S odvodňováním: 380 Kč (doprava, pronájem, zpracování, energie, 
polymer)
Se stejnou mobilní  jednotkou (referenční  jednotkou HUBER CS) 

byly v letech 2020–2021 provedeny zkoušky odvodňování kalů na 
více než padesáti ČOV. Šlo o ČOV různých velikostí – cca polovina 
z tohoto počtu byly malé obecní ČOV s kaly z vyhnívacích i usklad-
ňovacích nádrží.
Dosažený obsah sušiny v odvodněném kalku  (průměr z padesáti 

zkoušek) je přes 20 %.

Firma HUBER CS je připravena provést zkoušky odvodnění kalu 
na Vaší ČOV a po úspěšných zkouškách dodat stacionární nebo 
mobilní odvodňovací linku se šnekovým lisem Q-PRESS®.
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Skončila IX. bienální konference 
„Řešení extrémních požadavků na 
čištění odpadních vod – Blansko 2022“
Po více než ročním odkladu z důvodu covidových restrikcí proběhla 
ve dnech 11.–13. 5. 2022 v prostorách hotelu Panoráma v Blansku-
-Češkovicích bienální konference „Řešení extrémních požadavků na 
čištění odpadních vod – Blansko 2022“. Konferenci, která se pod gene-
rální patronací Vodárenské akciové společnosti, a.s., koná pravidelně 
již od roku 2005, organizačně i programově zajistilo vedení odborné 
skupiny OS REP při CzWA. Přibližně 130 odborníků  tak dostalo 
po dlouhé době znovu možnost vyměnit si v přímém dialogu svoje 
zkušenosti a nové poznatky s kolegy pracujícími ve stejném oboru, ať 
už jako projektanti, provozovatelé, výrobci nebo výzkumníci. Znovu 
měli pořadatelé možnost naplnit původní cíl těchto konferencí: po-
dávat v praxi ihned využitelné odborné informace, upozorňovat na 
nedořešené problémy oboru a inspirovat všechny, kdo mají  zájem 
obor rozvíjet.
Na neoficiálním zahájení konference, slavnostní večeři pořádané 

organizačním výborem konference  jako poděkování přednášejícím, 
promluvil předseda CzWA doc. Ing. David Stránský (obr. 1) a ocenil 
úsilí organizátorů, kterým se podařilo po řadě odkladů tuto tradiční 
akci  realizovat. Vlastního zahájení konference ve čtvrtek 12. 5.  se 
ujali předseda organizačního výboru Ing. Foller a předseda OS REP 
Ing. Jelínek. Ing. Jelínek pozdravil účastníky jménem generálního ře-
ditele VAS, a.s., generálního partnera konference a jménem hlavních 
sponzorů, firem Aquaprocon a Setra. 
Po tomto nezbytném oficiálním úvodu přednesl jako první závažný 

odborný příspěvek krátkou informaci o stavu a bilanci povrchových 
vod dr. Ing. Tůma (obr. 2), ředitel správy povodí Moravy. Přestože jeho 
krátká přednáška nebyla v původním programu vůbec zahrnuta, stala 
se velmi aktuálním doplňkem k tématům dopoledního bloku referátů, 
který byl zaměřen na realitu v přístupu k ochraně vod a k zajištění 
jejich kvality v ČR jak ze strany správy toků, tak ze strany provozo-
vatelů a producentů znečištění. Oprávněnost požadavků na přísnější 
ochranu vod a důvody, které tento krok podporují, uvedli ve svých 
referátech Ing. Kotyzová za AOP a Mgr. Kosour za PMO. Jako jednu 

z možných příčin problémů,  spojených  s dosažením potřebného 
zpřísnění limitů, určujících kvalitu vyčištěné odpadní vody z men-
ších zdrojů, vypouštěné do recipientu v citlivých oblastech, jako jsou 
ochranná pásma vodních zdrojů nebo krasové prostory, označil ve 
svém referátu k problematice  „Kanalizačních  řádů“  Ing. Foller. Při 
podrobnějším rozboru legislativy docházíme ke zjištění, že současné 
znění prováděcí  vyhlášky k Zákonu o vodovodech a kanalizacích 
(vyhláška 428/2001 Sb.) neakcentuje dostatečně současnou úroveň 
technologií stokování, stejně jako některé požadavky na kvalitu vyčiš-
těných odpadních vod, deklarované v NV 401/2015 Sb., neakcentují 
současnou realitu v technických možnostech běžně budovaných me-
chanicko-biologických ČOV s kapacitou menší než 500 EO.
Dopolední blok prvního dne přednášek dále zahrnoval problema-

tiku stokování,  jak ze strany řešení stokových systémů a odlehčení 
(Ing. Kolečkář),  tak ze  strany monitoringu  (Povýšilová)  a provozní 
praxe u nás  (Ing. Malaník) nebo v SRN  (Ing. Musil). Obor  experi-
mentálních nebo méně frekventovaných technologických řešení pro 
obor odpadních vod reprezentovali, v dopoledním bloku přednášek 
doc.  Ing. Rudolf  (technologie „CaviPlasma“) a v odpoledním bloku 
přednášek Ing. Bek (využití čistého kyslíku v aktivaci biologické ČOV).
Odpolední blok přednášek prvního dne konference byl zaměřen 

na  recyklaci  biologicky vyčištěných odpadních vod, případně na 
s ní spojené hygienické zabezpečení (Ing. Gallus, Ing. Matějů). S pro-
blematikou dalšího  využití  odpadních vod  a jejich hygienického 
zabezpečení souvisely i další dvě zásadní přednášky: Dezinfekce UV 
zářením  (Ing. Beneš)  a Dezinfekce kyselinou peroxomravenčí  (Ing. 
Pavúk – Kemira Slovensko). Především přednáška o desinfekci kyse-
linou peroxomravenčí a s touto technologií spojené problematice byla 
netrpělivě očekávána organizátory konference z důvodu, že se jedná 
o celkem známou možnost (testovanou v ČR na MU před více než 
třiceti lety) a v zahraničí využívanou, ale v ČR opomíjenou. Známé 
riziko nestability vlastní kyseliny peroxomravenčí při její přípravě má 
firma KEMIRA komerčně zvládnuté na řadě velkých aplikací.
Závěr prvního dne přednášek byl věnován problematice eliminace 

a recyklace fosforu z odpadních vod (Ing. Holba) a provozním zku-
šenostem s dlouholetým provozem terciárního stupně s odděleným 
srážením  fosforu a separací  sraženin na  lamelových dosazovacích 
nádržích nebo v koagulačních reaktorech (Ing. Jelínek, Ing. Ježek). 

Obr. 1. Slavnostní zahájení. Jan Jelínek za VaS Brno, David Stránský, 
předseda CzWA, Jan Foller, hlavní organizátor

Obr. 2. Na setkání mimo program promluvil Antonín Tůma, ředitel 
pro správu povodí z Povodí Moravy, s.p.
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Druhý den přednášek byl zahájen podrobnou informací o konstruk-
ci a výsledcích reálného provozu nepravidelně zatížené membránové 
ČOV s kapacitou asi 190 EO (Ing. Jun) jako o technicky i ekonomicky 
schůdné  alternativě k různým „přírodním“  systémům čištění OV. 
Hlavní náplní druhého dne přednášek však byla důležitá témata, zdán-
livě s problematikou čištění a odvádění odpadních vod přímo nesou-
visející. Zahrnuta byla problematika kompostování a zpracování kalů 
z biologického čištění odpadních vod (Ing. Hejátková, Bc. Křížová, 

Obr. 3. Na 130 účastníků si setkání užilo po stránce odborné i spo-
lečenské

Ing. Foller, Dubina). Problematiku mechanismů využití fosforu v půdě 
rostlinami uvedl v poutavém referátu Ing. Záhora (MeU). Poslední 
blok přednášek obsahoval  i velmi  často opomíjenou problematiku 
koroze materiálů v prostředí ČOV. Ing. Kreislová (SVÚOM) připomněla 
známou skutečnost, že aplikace běžných antikorozních ocelí na ČOV 
nemusí být  vždy optimálním  řešením a může zklamat očekávání, 
ať  již chybnou aplikací nebo nevhodným technickým provedením. 
V panelové diskusi již po ukončení programu prvního dne konferen-
ce se na tomto shodla řada účastníků z provozní praxe a většinový 
názor potom v referátu zahrnula přednášející. Problematika koroze 
je ke škodě všech velmi často neřešena a dokonce i v případech, kdy 
může dojít k vážným poruchám, nebývá k řešení přizván odborník.
Z verbálních  i písemných pozitivních ohlasů od účastníků kon-

ference vyplývá, že se organizátorům opět podařilo zajistit přínosná 
a zajímavá témata, a především také kompetentní a erudované před-
nášející. Potvrdilo se, že sázka na podporu praxe a technologií řešení 
čištění odpadních vod v menších nebo v malých  lokalitách, která 
vyžaduje  také vysokou úroveň znalostí  a zkušeností,  aby přinesla 
požadovaný efekt, může najit svoje publikum. 
Závěrem tedy můžeme s potěšením konstatovat, že nejen profe-

sionální  obsluha,  vysoká úroveň  služeb hotelu Panoráma v Blan-
sku – Češkovicích, které byly  také zdrojem spokojenosti účastníků 
(obr. 3), ale i tradiční přístup organizátorů dávají dobrý důvod po-
kračovat v tradici těchto akcí dále ve stejném „formátu“ a začít tak 
pracovat na programu jubilejní desáté konference v roce 2024 s nadějí, 
že bude stejně nebo ještě více přínosná a úspěšná. 

Ing. Jan Foller
foller@adchem.cz

Dubnový Vodárenský čtvrtek – 
Ochranná pásma vodních zdrojů
Téma letos již čtvrtého Vodárenského čtvrtku patřilo do skupiny těch, 
která jsou v praxi běžně skloňována a používána, ale řada uživatelů po-
strádá širší teoretický odborný základ jejich aplikace. Ochranná pásma 
mají dlouhou tradici, ne vždy ale umíme využít všech možností, které 
ochrana vodních zdrojů nabízí. Proto OS Vodárenství oslovila několik 
odborníků, kteří se ochrannými pásmy vodních zdrojů v různých ohle-
dech zabývají, a požádalo je o přednášky shrnující tuto problematiku 
i se zaměřením na v současnosti řešené problémy v této oblasti.
Úvodní přednáška Ley Petrové z MŽP posluchačům připomněla 

obecné principy  a legislativní  ukotvení  vyhlašování 
ochranných pásem vodních zdrojů včetně  jeho histo-
rického vývoje. Velmi zajímavý byl výklad vzájemného 
vztahu a rozdílů v OPVZ a jednotlivých typů PHO. Část 
přednášky byla věnována evidenci ochranných pásem 
a její  aktualizaci  i dopadům připravované  transpozice 
nové Směrnice EU o jakosti  vody určené pro  lidskou 
spotřebu, kdy by v rámci Posouzení a řízení rizik částí 
povodí souvisejících s místy odběru vody určené k lid-
ské spotřebě mohlo docházet k posouzení potřeb zřídit 
nebo přizpůsobit OPVZ.

Odborná skupina YWC CZ  
informuje

YWP CZ má staronové vedení

V dubnu proběhla  volba nových  členů výboru odborné  skupiny 
Young Water Professionals Czech Republic sdružující v rámci CzWA 
mladé  vodárenské  experty mladší  35 
let. Staronovým předsedou se stal Ing. 
Filip Harciník, místopředsedou je nově 
Jakub Sochor; zbývajícími třemi členy 
zůstávají Ing. Ondřej Doležal, Ing. Mar-
tin Skala  a Ing.  Petra Vachová. Úkoly 
výboru pro bezprostředně následující 
období jsou organizace 3. ročníku kon-
ference Mladá voda břehy mele, rozší-
ření  členské  základny  skupiny  a užší 

spolupráce  se  sesterskými organizacemi YWP  (nejen)  z  okolních 
zemí. Zároveň byly spuštěny nové webové stránky skupiny na adrese 
www.ywp.cz, kde se budou nacházet nejen informace o skupině, ale 
i aktuality z její práce.

Konference Mladá voda břehy mele 2022
V termínu 6. a 7. září 2022 se bude konat na Fakultě chemické VUT 
v Brně již třetí ročník bienální konference Mladá voda břehy mele. 
Dorazte si poslechnout novinky, trendy a výzvy vodohospodářského 
oboru od mladých odborníků! Konferenci organizuje odborná skupina 
YWP a koná se pod záštitou Fakulty chemické VUT v Brně a Fakulty 
technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze. Více informací včetně 
přihlášky a složení organizačního a programového výboru naleznete 
na webových stránkách www.ywp.cz.

Ing. Filip Harciník
filip.harcinik@scvk.cz

J.  V.  Datel  se  jako  zástupce  České  asociace  hydrogeologů 
a VÚV TGM zaměřil na ochranu podzemních vod, a především na 
potřebu sjednocení metodických přístupů vyhlašování OPVZ pod-
zemních zdrojů. Snaha odborníků směřuje k tomu, aby srovnatelné 
odběry ve srovnatelných přírodních podmínkách byly i srovnatelným 
způsobem chráněné z hlediska velikosti OP a nastavených omezení. 
Byla akcentována potřeba kvalitního hydrogeologického posouzení 
jednotlivého  zdroje  a nastíněny  i možnosti  pro  zlepšení  ochrany 
podzemních zdrojů obecně.
Druhá polovina webináře se věnovala ochranným pásmům zdrojů 

povrchových.  Jakub Medek z Povodí Labe účastníkům představil 
pohled na ochranná pásma vodárenských nádrží  z pozice  správce 
povodí. Seznámili  jsme  se  s procesem návrhu ochranných pásem 

vodárenských nádrží, jejich monitoringem a možnými 
riziky, a to nejen obecně, ale i na konkrétních příkla-
dech nádrží Vrchlice, Křižanovice a Souš. 
Poslední přednáška,  autora Marka Lišky  z Povodí 

Vltavy,  otevřela  velmi  aktuální  téma  kompenzací 
hospodařícím subjektům za omezení  jejich  činnosti 
v ochranných pásmech, a to konkrétně na příkladu vzo-
rové lokality v ochranném pásmu vodárenské nádrže 
Švihov, která je zdrojem surové vody pro úpravnu Želiv-
ka. Cílem tohoto pilotního projektu je snížení aplikace 
pesticidních látek. Zemědělcům, kteří se do projektu 

http://www.ywp.cz
http://www.ywp.cz
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přihlásili, je kompenzováno snížení výnosů. Již předběžné výsledky 
ukazují významnou redukci vnosu pesticidních látek do povodí. 
To, že téma ochranných pásem je aktuální a pro odbornou veřejnost 

zajímavé, potvrdila i po skončení prezentací poměrně živá diskuse. 
Obohacením  tohoto Vodárenského  čtvrtku  byla  také  přítomnost 
generálního ředitele Povodí Vltavy Petra Kubala, který svými vstupy 
v průběhu vysílání přinášel zajímavé vhledy a souvislosti s diskuto-
vanou problematikou.
Závěrem bychom  rádi  upozornili  na  skutečnost,  že  květnový 

i červnový Vodárenský čtvrtek ustoupily dvěma významným konfe-

rencím. V květnu proběhla v Táboře konference Pitná voda a v červnu 
mezinárodní konference Water Loss 2022 v Praze. CzWA se podílí na 
organizaci obou konferencí, takže na stránkách Asociace a v Listech 
CzWA, které vychází ve Vodním hospodářství, se o nich dočtete více. 
Ve  standardním  formátu přivítá Vodárenský čtvrtek  své účastníky 
zase v září.
Za OS Vodárenství CZWA

H. Sochorová, J. Paul
sochorova@vhp.cz

Brněnská Otevřená zahrada se 
otevřela kořenovkám
Postupná změna klimatu a s ní spojený společenský důraz na udr-
žitelnost postupně nutí instituce i jednotlivce zaměřit pozornost na 
hospodaření s domovní odpadní vodou. Veřejností tak rezonují otázky 
spojené s možnostmi co nejšetrnějšího čištění, ale i recyklace vody, 
která odtéká z domácností. A právě na téma efektivity čištění za po-
moci přírodních procesů se diskutovalo na semináři, který 11. května 
pořádalo sdružení Kořenovky společně s VUT v brněnském vzděláva-
cím centru Otevřená zahrada. 
Celé  setkání  architektů,  krajinářů,  starostů obcí  i zaměstnanců 

vodoprávních úřadů  se  tak neslo v duchu  informací o principech 
fungování domovních i obecních kořenových čistíren, jejich efektivitě 
a možností jejich zapojení do systému hospodaření s odpadní vodou 
jak v domácnostech, tak i např. v penzionech. V dopoledním bloku 
hned na začátku Kristýna Adámková z Kořenovek představila techno-
logii čištění za pomoci kořenového pole a věnovala se též ekonomické 
stránce. „Investiční náklady u KČOV 200 EO se pohybují okolo pěti 
milionů korun, což je zhruba o třetinu více než při investici do kon-
venční čistírny. Avšak 80 procent ceny mohou pokrýt dotace z Operač-
ního programu Životní prostředí,“ uvedla s tím, že provozní náklady 
jsou poté minimálně o polovinu nižší než u klasických ČOV. „Během 
deseti let se tak investice do KČOV vrátí, protože údržba kořenové 
technologie je daleko jednodušší. A do těch 10 let se investice vrátí 
dokonce i tehdy, kdyby se KČOV pořizovala zcela bez dotací,“ uvedla. 
V další přednášce  se Vlastimil Zahrádka,  vedoucí  odboru VHP 

ve státním podniku Povodí Ohře, zabýval praktickými zkušenostmi 
s efektivitou čištění různých výrobců DČOV. Jednotlivé DČOV se podle 
něj vyznačují různou účinností s velice rozličnou náročností na obslu-
hu, přičemž v rámci zkoušky účinnosti je provoz čistíren zajišťovaný 
odborníky, kteří návody k obsluze dodržují. „Jenže náročnost obsluhy 
se bohužel neposuzuje a v běžném provozu není možné uvedené ná-
vody dodržet. Výsledkem je, že většina DČOV pak v praxi nefunguje 
buď vůbec, nebo nepravidelně či s minimální účinností.“ Vlastimil 
Zahrádka upozornil i na to, že je proto třeba zajistit legislativní rámec 
správného provozu  i kontroly  těchto DČOV.  „Systematicky proto 
apelujeme jak na Ministerstvo životního prostředí, tak i Ministerstvo 
zemědělství a zároveň připravujeme návrhy opatření.“

Hlavním tématem byly poznatky z reálného provozu
Třetí příspěvek se také týkal praxe. Starosta obce Velká Jesenice Petr 
Jeništa představil posluchačům zkušenosti s obecní kořenovou ČOV, 
která je spádovou oblastí zhruba pro 650 obyvatel. Obec zbudovala 
kořenovou čistírnu s horizontálními filtry již v devadesátých letech, 
ale protože technologie čištění pokročila a zákonem stanovené limity 
se v průběhu času  zpřísňovaly,  bylo nutné  čistírnu modernizovat 
a intenzifikovat.  „Projekt,  který  se  rozběhl v roce 2015, vyšel obec 

na necelých 5,7 milionu Kč. Na naší čistírně jsme nově vybudovali 
vertikální filtr, třetí horizontální filtr a čerpací stanice. Bylo třeba také 
vyčistit zanesenou frakci a odvézt kal,“ vysvětlil rozsah prací a sezná-
mil hosty i s ekonomickou stránkou věci. „Odpadních vod bylo za rok 
2021 20 734 m3, provozní náklady byly 11,6 Kč/m3 a provozní náklady 
včetně odpisů pak 19,3 Kč/m3. Z toho za samotnou údržbou šlo pouze 
24 152 Kč. Zbytek nákladů tvoří administrativní správa, rozbory vody 
a odborný dozor, mzdy personálu a samozřejmě i elektrická energie 
potřebná pro čerpání.“ 
Závěr dopoledního bloku patřil Michalu Šperlingovi z Kořenovek, 

který se detailně věnoval certifikační zkoušce KČOV Filipendula 01 
pro 4 EO ve VÚV v Praze, která probíhala v letech 2017–2019. Z dat, 
která prezentoval, vyplývá, že například u CHSK je v kategorii PZV, 
tedy vypouštění do podzemních vod, požadována účinnost 90 pro-
cent,  zkušební  čistírna Filipendula  však dosahovala  96 procent. 
U BSK5  je  spodní hranicí účinnost na 95 procentech  a naměřené 
hodnoty se blížily 100 procentům. A celkový dusík je stanoven na 
minimálně 50% účinnost  a čistírna přesně  této účinnosti dosaho-
vala. Celkový fosfor má limit 40 procent a naměřená účinnost byla 
94 procent. „Z těchto čísel je jasné, že kořenové čištění je technologií 
srovnatelnou s čištěním na bázi mechanicko-biologických pochodů. 
A vzhledem k tomu, že  tyto konvenční čistírny mnohde nepracují 
správně, je velice pravděpodobné, že kořenové čistírny, které jsou na 
provoz i obsluhu vskutku nenáročné, v konečném důsledku fungují 
lépe a odpadní vodu čistí efektivněji,“ zhodnotil nakonec. 
V odpolední části pak zaznělo také mnoho zajímavých informací. 

Starosta obce Sklené Josef Hušek přednesl přítomným hostům další 
zkušenosti s revitalizací obecní kořenové čistírny, původně zbudované 
v roce 2002. Čistírna se nyní nachází ve zkušebním provozu a podle 
jeho mínění  se díky  této  investici  zklidnil  průtok odpadních vod 
kořenovou čističkou, zvýšila se účinnost usazovací nádrže a kvalita 
vod vypouštěných do vodoteče se neustále zlepšuje, protože vertikální 
filtry správně zarůstají rostlinami. Karel Plotěný, ředitel společnosti 
ASIO, se ve své přednášce věnoval otázce recyklace odpadních vod 
v ČR i zahraničí z pohledu legislativního, technického i praktického. 
Upozornil, že ne vždy se recyklace vyplatí, ale na druhou stranu jsou 
případy, kdy je recyklace nejlepším řešením, jak řešit nedostatek vody 
na lokalitě, nebo není-li možnost vypouštět odpadní vody. Celou kon-
ferenci poté uzavřel Michal Šperling z Kořenovek svým příspěvkem 
o využití mokřadů z přečištěné odpadní vody v městském prostředí. 
„Mokřadní záhony mohou fungovat jako přirozená klimatizace města 
a snižovat  tak teplotu v ulicích. Zároveň je možné přečištěnou od-
padní vodou podpovrchově zalévat trávníky i stromy, a ještě více tak 
přispívat k ochlazování rozpálených měst.“ 

Iva Šimonková
www.korenovky.cz
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Seminář ČOV z malých zdrojů 
znečištění

Skupina ČAO při CzWA dne 26. 5. 2022 na pomezí Moravy a Čech, 
ve Žďáru nad Sázavou,  pořádala  seminář  věnovaný  řešení men-
ších lokalit z hlediska jejich sanitace. Slova „sanitace“ je použito 
úmyslně,  protože  jednou  z možností  je  i řešení  bez  kanalizace. 
Vedle  jiných  témat  bylo  právě  toto  téma  letos  atraktivní,  neboť 
se  podařilo  zajistit  pořadatelům osobnost,  která  je  v této  oblasti 
světově uznávaným odborníkem, a to i díky v praxi realizovaným 
a odzkoušeným řešením. 

Souhrn z obsahu jednotlivých přednášek:
Žďárské vrchy – harmonická kulturní krajina (P. Piechula, Správa 

CHKO Žďárské vrchy): Pan Piechula  seznámil účastníky  semináře 
s místní oblastí CHKO, zmínil  vzácné druhy, vyskytující  se  faunu 
a floru. Odpoledne v rámci diskuse nás provedl přilehlým okolím 
(obr. 1) a my jsme tak na vlastní oči mohli vidět práci významného 
místního vodohospodáře – bobra, kterému se zde daří vytvářet četná 
přírodě blízká opatření.

Legislativa a ohlašování domovních ČOV (Ing. V. Štiková, 
VÚV TGM, v.v.i., ČAO CzWA, Ing. R. Vítek, MŽP): Tematice decentrál-
ního čištění, konkrétně domovním čistírnám odpadních vod, se vě-
novala úvodní přednáška Ing. Štikové. Zmíněn byl princip testování, 

http://www.korenovky.cz/
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Obr. 1. Prohlídka CHKO (Piechula)

Obr. 2. Prof. Otterpohl, průkopník inovativních řešení sanitace Obr. 3. Exkurze na kořenovou čistírnu

povolování a ohlašování DČOV. Ing. Vítek doplnil informace z oblasti 
školení osob způsobilých k revizím domovních ČOV. Následovala 
plodná diskuse k problematice provozu DČOV, jejich kontroly, výho-
dám a nevýhodám povolení/ohlášení.

Malé ČOV – požadavky na odtoku v zemích střední a východní 
Evropy (prof. Ing. I. Bodík, PhD., Univerzita Bratislava, AČE SR): 
Přednáška vycházela z dotazníkové studie, kterou realizovala skupina 
odborníků ze zemí střední a východní Evropy sdružených v Global 
Water Partnership (GWP CEE). Ve studii je vyhodnoceno více vodohos-
podářských údajů zaměřených na malé ČOV do 2000 EO, jako např. 
podíl obyvatel žijících v malých obcích, jejich napojení na sanitační 
systémy apod. Zajímavou informací je i porovnání odtokových limitů 
pro ČOV < 2000 EO v jednotlivých zemích. Byla prezentována i při-
pravovaná novela nařízení vlády SR 269/2010 zaměřená  i na malé 
ČOV do 50 EO.

Inovativní přístup k sanitaci sídlišť (Univ.-Prof. Dr.-Ing. R. Otterpo-
hl, Univerzita Hamburk): Profesor Otterpohl ve svém příspěvku hned 
na začátku řekl asi to nejdůležitější – rozvoj v sanitaci se dá rozdělit 
na tři cesty – pokračovat ve zdokonalování už známého, předstírat, 

že něco zlepšuji (ale rozvoj tak brzdit), nebo vymyslet něco nového. 
Inovace v tomto oboru spočívá v akceptování toho, že se budeme 

chovat udržitelně, ohleduplně co se týká zdrojů, což prakticky zna-
mená vracet do systému živiny, vodu a energii, kterou jsme použili. 
Obdobně  jako v průmyslu  se ukazuje,  že nejefektivněji  tuto  ideu 
můžeme naplnit  tím,  že  vody hned u zdroje  rozdělíme na  šedou 
vodu – z ní  získáme vodu a energii,  a černou vodu – z ní  získáme 
živiny (fosfor, dusík, síru, draslík…). To nám umožní šetřit přírodní 
zdroje a energii na výrobu dusíkatých hnojiv a ve výsledku i náklady 
na odkanalizování. 
Už i jen oddělení moči, ve které je obsaženo téměř 90 % dusíku, 

může znamenat  značné úspory objemů na čistírnách a energie na 
nitrifikaci. Využití  černých  vod  a výroba  energie  z bioplynu pak 
energetickou samostatnost provozu. Možná nás v ČR překvapí,  že 
se bavíme o řešení sídlišť – ideální jsou lokality 2000 EO a více. Ve 
výsledku lze dosáhnout toho, že spotřeba vody na obyvatele může být 
do 20 l/den a díky rekuperaci tepla z vody může být např. i spotřeba 
el. energie nižší až o 25 %.
Dělení vod v malém, které už je standardem popsaným jako NASS 

v DWA -272 A, nebo i v ISO, pak může řešit neřešitelné například na 
dálničních odpočívkách, sociálních zařízeních v CHKO atd. Určitě 
tato řešení budou ve většině případů konkurenceschopnou variantou 
k vyvážení jímek – pokud nebudeme ignorovat udržitelné chování. 
Pan profesor (obr. 2) je jako autor podepsán pod řadou realizova-

ných akcí, které jsou v provozu i 20 a více roků a prokazatelně šetří 
náklady ve srovnání s klasickým odkanalizováním. Je asi zřejmé, že 
tam, kde již klasické odkanalizování funguje, není jeho přeměna na 
tento zdrojově orientovaný přístup aktuální, ale bylo by škoda nezačít 
realizovat tyto systémy tam, kde se začínají řešit nová sídliště. V Číně, 
Indii, Singapuru už  je běžně poptávána sanitace v obytném bloku, 
včetně bioplynky a kogenerace a bez napojení na veřejnou kanalizaci. 
Proč se tedy nezačít dívat na věc jinýma očima i v „naší rozvinuté“ 
Evropě, udržitelně a s ohledem na budoucnost a naskočit tak do vlaku, 
který nám ujíždí díky předsudkům a neochotě měnit mentální modely. 

Decentrál v souvislostech (Ing. K. Plotěný, ASIO): Pokud se chceme 
chovat jako dobrý hospodář, pak bychom neměli bez multikriteriální-
ho srovnání více variant vydat ani státní, ani obecní peníze. Jedním 
z neefektivních přístupů je řešení lokality za každou cenu centrálně 
(příklad z praxe – realizace obce o 400 EO za 109 mil. Kč, tj. 275 tis. 
Kč/EO), obrácené extrémy bychom také našli, co se týká decentrálu 
(koncentrovaná obec s více než 200 domovními čistírnami). Pokud 
tedy začneme  srovnávat varianty, můžeme  se dostat k zajímavým 
postřehům. Jeden zajímavý postřeh přímo ze semináře – ze SFŽP bylo 
na program skupin domovních ČOV vydáno 500 mil. Kč, a pokud 
toto číslo podělíme počtem dotčených obyvatel, tak z toho vyplývá, 
že v tomto programu se domovní ČOV  realizují průměrně  cca  za 
32 tis. Kč/EO. Což ve srovnání s výše uvedeným příkladem řešení cen-
trálu je skoro 10x vyšší efektivita vynaložených peněz, pokud náklad 
vztáhneme k vyřešenému obyvateli. Při  individuálnějším přístupu 
k řešení skupin domovních ČOV by se tento náklad dal ještě snížit. 
Vedle prezentace zásad ISO CD 24575, podle které je možné srov-

návat po ekonomické  stránce  realizaci  centrálních  i decentrálních 
systémů,  Ing. Plotěný poukázal na to, že  individuálním přístupem 
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k řešení lokalit (včetně řešení s dělením vod) by se daly ušetřit nemalé 
prostředky  a zvýšit  tak  efektivitu  investovaných peněz  a obdobně 
i provozních nákladů,  a tedy výdajů občanů‚  tj.  i sociální dopady. 
Při tom by stačilo být více ohleduplní a adresní (tj. zohlednit místní 
podmínky). Je to způsob, jak zefektivnit investice (bavíme se o stov-
kách milionů) a celý proces povolování (bavíme se o statisících hodin 
projektantů a úředníků). Z hlediska praktického vede cesta přes reálně 
a na bázi udržitelnosti zpracované plány rozvoje vodovodů a kanali-
zací. Ty jsou dnes často neaktuální, nevhodné z pohledu udržitelnosti 
(mimo  jiné  i uhlíkové  stopy),  a z hlediska finančních možností  ze 
strany obcí nerealizovatelné – nebo realizovatelné, ale za cenu ne-
smyslných nákladů, viz výše uvedený příklad z praxe. 

Dotace na domovní ČOV (Ing. M. Slezák , SFŽP): Z příspěvku mimo 
jiné vyplynulo, že se uskutečnily 4 dotační výzvy, celkem již bylo vy-
placeno 479 mil. Kč na cca řešení 20 tis. obyvatel, což při 80% dotaci 
znamená, že ČOV jsou realizovány průměrně za cca 32 tis. Kč/EO. 
Centrální řešení malých obcí často přesahují i 100 tis.Kč/EO, a tak se 
ukazuje, že i tato cesta řešení sanitace venkova má své opodstatnění. 
Viz i prezentace již realizovaných projektů. 
V diskusi ohledně dotačního  titulu bylo konstatováno, že výzvy 

reagují na připomínky a jsou tak stále praktičtější, na druhou stra-
nu – stále je problematické v rámci výzev prosadit řešení s využitím 
extenzivních způsobů čištění (vertikální biofiltry apod.), což je škoda, 
neboť  tato  řešení by byla vyhovující  co do kvality  čištění  a jejich 
předností by byla jednoduchá obsluha, a to i po skončení desetileté 
lhůty pro ověření udržitelnosti. Což pak souvisí s uhlíkovou stopou 
a náklady, které v budoucnu ponesou občané.

Přírodní (kořenové) čistírny – řešení pro malé zdroje znečištění 
(doc. Ing. M. Kriška, Ph.D., VUT Brno): O jednotlivých uspořádáních 
kořenových čistíren,  jejich výhodách, pojednávala přednáška do-
centa Krišky. Uvedeny byly výsledky odtoků z KČOV  rakouského 
a francouzského systému. Podrobně byla popsána realizace výstavby 
kořenové čistírny v obci Chlumětín (250 EO) s využitím stávajících 
stabilizačních nádrží a doplněním dočištění pomocí umělého mokřa-
du. Produkovaný kal je upravován na „reed-bed“ systému.

Michal Šperling (Kořenovky.cz) měl dva příspěvky. První s názvem 
Vývoj a certifikace vertikálního pulzně skrápěného filtru Filipen-
dula01 – ASIO Vertical veget ve VUV představil výsledky otestované 
verze kořenové čistírny odpadních vod. Účinnost čištění byla ověře-
na zkouškou EN 12566-3:2005+A2:2013. Účinnost odstranění BSK 
a NH4

+ byla 100 %, NL 99 %; CHSK 98 %; Pcelk 94 % a Ncelk 50 %. 
Druhý příspěvek na téma Revitalizace obecních kořenových čistíren 
a přestavba na vertikální pulzně skrápěné filtry pojednala o ekono-

mickém řešení čištění odpadní vody v obcích, které je šetrné k přírodě 
i snadné na obsluhu. Po přestavbě obecních čistíren na vertikální filtry 
dosahuje vyčištěná voda parametry nejlepších dostupných technolo-
gií. Podobná revitalizace byla proveden například v obci Velká Jesenice 
nebo Sklené, kam druhý den jela celá skupina posluchačů konference 
na exkurzi. Hodnoty vyčištěné vody po  revitalizaci Velké  Jesenice 
z roku 2018 a 2021 splňují všechny limity hluboko pod hranicí pře-
depsaných norem. Například hodnota NH4

+ vychází v průměru 6 mg/l 
(předepsaný limit je 20 mg/l).

Poznatky z poloprovozního testování recyklace vyčištěné odpadní 
vody z malých zdrojů znečištění závlahami dřevin a zelených stěn 
(Ing. M. Rozkošný, Ph.D., VÚV TGM, v.v.i.): Prezentace  autorského 
týmu VÚV TGM, společnosti Dekonta a MBÚ AV ČR pod vedením 
Ing. Rozkošného představila ve dvou částech problematiku potenci-
álu a rizik využití čištěných odpadních vod z malých zdrojů formou 
závlah. První  část byla věnována představení  čtyřletého výzkumu 
čistícího účinku modulu zelené fasády s mokřadními rostlinami, přes 
niž byly dočišťovány a recyklovány odpadní vody z poloprovozní 
sestavy septiku a vertikálního filtru kořenové čistírny. Představeny 
byly  zkušenosti  s  provozem, údržbou,  volbou vhodných  rostlin, 
s nastavením a dosaženým čistícím účinkem. Druhá část prezentace 
byla věnována poznatkům z víceletého poloprovozního výzkumu 
závlah odpadními vodami čištěnými dvěma typy kořenových čistíren 
(pro rekreační areál a pro malou obec) a ze sledování vlivu na systém 
půda–vegetace–voda,  včetně  sledování mikrobiálního  znečištění, 
zasolení a vybraných mikropolutantů. Závlahy byly provozovány pro 
pokusné plochy s rychle rostoucími dřevinami, ovocnými stromky 
a vybranými druhy zeleniny.
Druhý den proběhla exkurze na revitalizovanou kořenovou čistírnu 

odpadních vod v obci Sklené. Na čistírně nás provedl sám pan staros-
ta. Čistírna byla během rekonstrukce v roce 2021 upravena, doplněna 
o vertikální filtry a navýšena její kapacita. Vzorek odebraného odtoku 
a stav přilehlé vodoteče ukazoval na dobré čistící účinky ČOV.
Z ohlasů účastníků je zřejmé, že se seminář vydařil, opět se povedlo 

rozpoutat plodnou i zanícenou diskusi k jednotlivým tématům. Dě-
kujeme všem přednášejícím, návštěvníkům a organizátorům a těšíme 
se na příští  ročník  semináře,  který  se bude konat opět v horském 
prostředí.
Za skupinu ČAO CzWA 

Věra Štiková
Karel Plotěný

ploteny@asio.cz
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Slovo úvodem
Dámy a pánové, vážení kolegové a čtenáři,
toto číslo Krajinného inženýra vychází v letním dvojčísle časopisu Vodní hospodářství. Úvodník píši týden poté, co jsem řešil 
důsledky povodně na své chatě. O problému jsem se dozvěděl od souseda, který mi to zavolal s tím, že autem se tam nedo-
stanu a ať ho nechám v obci. Ihned jsem tam vyrazil. V holínkách jsem dorazil na místo ve chvíli, kdy už bylo po kulminaci, 
ale vody bylo všude ještě opravdu hodně. Sklepy byly plné vody, na zahradě jsem měl dva rybníčky, kolem chaty tekl potok 
a na místě cesty vedle rozvodněného potoka tekla slušná říčka. V první fázi jsme se lopatami a hráběmi snažili odklonit vodu 
tekoucí po cestě směrem do potoka, aby na zahradách již mohla odtékat, což se po asi hodině podařilo. Škody, které jsem 
utrpěl, nebyly až tak vysoké. Sklepy jsem vyčerpal a poškozeno vlastně nic moc nebylo. Nejedná se o první velkou povodeň 
a chata je postavena tak, že v případě povodně v podstatě dojde jen k zatopení sklepa. Vážím si svých předků, kteří ji takto 
postavili. Proč to sem ale všechno píši? Důvod je jeden. Několik let jsem na tomto místě psal o suchu, před rokem přišlo 
tornádo i povodně. Letos lze pozorovat jak sucho, tak povodňové jevy. Rád bych připomněl, že všechny zmíněné extrémy 
se v souvislosti s klimatickou změnou zkrátka budou vyskytovat častěji a že bychom na to měli být připraveni. Jednoduchá 
řešení bohužel neexistují a je třeba s tím počítat. Zdravá krajina ovšem je bezpochyby jednou z cest, kterou bychom měli 
kráčet. Taková krajina totiž funguje jako ta moje chata. Extrém přijde a odejde a škody, které způsobí nejsou až tak závažné. 
Nechci rozhodně rozporovat nutnost i dalších typů opatření, ale zdravou krajinu považuji za jedno z těch nejdůležitějších, 
i když se tak dobře neprodává jako výsledek něčí aktivity nebo jako zásluha politiků. 

V minulém čísle jsme přinesli plán akcí na letošní rok. Do uzávěrky tohoto čísla se dvě z nich uskutečnily. O konferencích 
Rekreace a ochrana přírody – s prostředím ruku v ruce … a Rybníky 2022 v tomto čísle přinášíme informaci. Krom toho zde 
najdete představení dalšího rybníka, tentokrát jsme vybrali Jevanský rybník, který je oblíbenou rekreační destinací. Přišlo 
nám to v tomto letním období s ohledem na dovolené jako příhodné. 

Závěrem bych Vám všem rád popřál klidné léto a krásné strávení dovolené včetně odpočinku od každodenních starostí.

(-vd-)

Rybníky 2022
Konference Rybníky 2022 byla již osmým ročníkem odborného 
setkání věnovaného rybníkům. Je bezpochyby potěšující, že 
po omezeních daných protipandemickými opatřeními v loň-
ském a částečně i předloňském roce bylo možné konferenci 
uspořádat v tradičním formátu, tedy s prezenční účastí a jako 
dvoudenní. Konference se konala ve dnech 9. a 10. června na 
půdě Fakulty stavební ČVUT a byla pořádána naší společností 
(ČSKI) ve spolupráci právě s Fakultou stavební a Českou ko-
morou autorizovaných inženýrů a techniků. Po delší době byla 
do programu konference zahrnuta i exkurze. 

První konferenční den byl věnován přednáškám. Opět se jed-
nalo o široké spektrum témat týkajících se rybníků z různých 
pohledů. V prvním bloku byla prezentována témata týkající se 
přípravy a realizace malých vodních nádrží a vodních ploch. 
Ing. Vokurka připomněl důležitost kvalitních a dostatečných 
podkladů pro projektovou přípravu takovýchto staveb. Ing. 
Kožín prezentoval softwarový nástroj umožňující výpočet 
orientačních hodnot některých hydrologických údajů, který 
je vhodným podkladem v rámci posuzování záměrů a předpro-
jektové přípravy. První blok uzavřel Ing. Lubas s příspěvkem 
zaměřeným na využití bývalých rybničních profilů k realizaci 
menších vodních ploch v lesích. Před obědem byly v dalším 

Obr. 1. U rybníka Na Korouhvích byli účastníci seznámeni i s pro-
bíhajícím monitoringem podzemní vody v okolí nádrže

Obr. 2. Na pracovišti CEG Josef si účastníci mohli prohlédnout expe-
rimentální objekt pro výzkum proudění vody zemními tělesy hrází
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bloku předneseny dva příspěvky. Nejprve Mgr. Netopil před-
nesl příspěvek zaměřený na zaniklé rybníky a jejich identifi-
kaci v krajině, následoval příspěvek Ing. Regendy věnovaný 
„plevelným“ rybám a rybí obsádce rybníků. 

Po obědě zahájil program svou přednáškou zaměřenou na 
výzkum zatížení rybníků olovem pocházejícím z broků Ing. 
Baxa. Příspěvek RNDr. Durase přinesl nové poznatky souvise-
jící s vlivem sucha na rybník na příkladu Boleveckého rybníka. 
Program prvního dne uzavíral příspěvek Ing. Žateckého a in-
formace k exkurzi. Ing. Žatecký nemohl být přítomen osobně 
a svou prezentaci připravil i s namluveným průvodním slovem. 
Příspěvek byl zaměřen na průsak hrází Zámeckého rybníka 
u zámku Červená Lhota. Vzhledem k technickým potížím však 
nebylo možné přehrát zvuk a příspěvek byl přednesen impro-
vizovaně Ing. Davidem, který byl s problémem již z dřívějška 
obeznámen. 

Již tradičně je první konferenční den zakončen neformál-
ním posezením všech účastníků. Ve většině předchozích 
případů se toto posezení konalo v Únětickém pivovaru a bylo 
tomu tak i letos. Posezení sice nebylo jako v minulosti připra-
veno ve stodole a prostor byl vyhrazen ve vnitřních prostorách 

restaurace, i tak si snad ale účastníci večer užili. Debata ka-
ždopádně probíhala odborná i neodborná, pivo bylo výborné 
a guláš velmi chutný.

Druhý den konference se konala exkurze. Ta směřovala nej-
prve k rybníku Na Korouhvích (obr. 1), který se nachází jižně od 
Prahy v blízkosti Slapské přehrady. Jedná se o nedávno vybudo-
vaný rybník, kde probíhají dílčí výzkumné aktivity orientované 
na podzemní vodu a její ovlivnění malými vodními nádržemi. 
Následně se účastníci přesunuli na pracoviště CEG Josef 
(obr. 2), kde stojí experimentální objekt sloužící k výzkumu pro-
cesů týkajících se průsaků zemními hrázemi. Tento objekt byl 
ukázán včetně popisu měření, která je na něm možno provádět, 
po krátkém představení pracoviště, kde samozřejmě probíhá 
celé spektrum různě orientovaných výzkumů. Na pracovišti 
CEG Josef bylo taktéž připraveno občerstvení, které si mnozí 
účastníci s chutí dali na krásně udržovaném trávníku v areálu. 

Návrat do Prahy k hotelu Diplomat proběhl bez komplikací 
a účastníci se tak mohli rozejít do svých domovů snad oboha-
ceni o řadu nových informací i zážitků. 

(-vd-)

Rekreace a ochrana přírody – 
s prostředím ruku v ruce…
Rekreace a ochrana přírody – s prostředím ruku v ruce… (Pu-
blic recreation and landscape protection – with environment 
hand in hand..) byl název konference, kterou uspořádala Česká 
společnost krajinných inženýrů s Ústavem inženýrských staveb, 
tvorby a ochrany krajiny Lesnické a dřevařské fakulty Mendelo-
vy univerzity v Brně ve spolupráci s Českou bioklimatologickou 
společností, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Part-
nerstvím, o.p.s., a za podpory od společnosti FS Bohemia, s.r.o.

Nad konferencí převzali záštitu prof. Dr. Ing. Libor Jankov-
ský, děkan Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU, Mgr. Jan 
Grolich, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Ivan Bartoš, 
Ph.D., místopředseda vlády ČR pro digitalizaci a ministr pro 
místní rozvoj, a Ministerstvo životního prostředí ČR.

Obr. 1. Účastníci konference před zámkem ve Křtinách (v pozadí 
chrám od Jana Blažeje Santiniho-Aichela) 

Jevanský rybník

Úvod
Na horním toku Jevanského potoka se východně od Prahy mezi 
Louňovicemi a Jevany na ř. km 13–18 nachází kaskáda celkem 
sedmi rybníků. Prvním (na toku nejvýše položeným) je rybník 
Požár, kaskádu pak uzavírá Jevanský rybník (obr. 1). Největším 
rybníkem kaskády je s rozlohou téměř 20 ha Vyžlovský rybník. 
Celé toto území je oblíbenou rekreační oblastí, zejména Jevany 

jsou pak známy i tím, že zde má honosná sídla řada současných 
celebrit. Na Jevanském potoce se níže nachází ještě rybníky 
Šáchovec, Propast a Hruškov. Potok se vlévá zprava do Sázavy 
u Stříbrné Skalice.

Jevanský rybník je s rozlohou 17,6 ha druhým největším 
v uvedené kaskádě. Napájen je především samotným Jevan-
ským potokem přitékajícím od severozápadu z rybníka Švýcar. 
Jevanský rybník má od nátoku protáhlý tvar od západu na 
východ, směrem k hrázi se pak stáčí k jihu (obr. 2). Menší pří-
toky se do rybníka vlévají v horní části z jihu od vrchu Kobyla 

Konference se uskutečnila ve dnech 9. až 10. května 2022 
v kongresovém sále zámku ve Křtinách, kde si cca 50 účastníků 
vyslechlo celkem 17 příspěvků k dané problematice. Konferen-
ce se bylo možné účastnit také online.

Průběh konference
Konferenci zahájil krátkým proslovem doc. Ing. Petr Kupec, 
Ph.D., ve kterém také přivítal účastníky a představil jedno-
ho z hlavních organizátorů konference, Ústav inženýrských 
staveb, tvorby a ochrany krajiny. Poděkoval všem účastníkům 
za příspěvky do sborníku a osobní účast na konferenci a také 
poděkoval všem podporovatelům konference. 

Krátce vystoupil za Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny 
také jeho ředitel doc. Ing. Tomáš Vrška, Ph.D., který účastníky 
též přivítal a seznámil je s nejpalčivějšími problémy spojenými 
s tlakem veřejnosti na lesní prostředí, které podnik spravuje.

Posléze se doc. Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D., ujala vedení 
jedné z dopoledních sekcí.

Účastníci konference přijeli nejen z České republiky, Slo-
venska, ale i například z Polska a z Itálie. Přednášející online 
byli také z Filipín. 

Podpora křtinských varhan
V současné době probíhá sbírka na obnovu varhan v kostele 
ve Křtinách. Účastnící konference se v rámci předkonferenč-
ní rozpravy složili na adopci jedné z píšťal („a“ z rejstříku 
„Gamba8“).

Poděkování: Za finanční a nefinanční podporu konferenci 
děkujeme společnosti FS Bohemia, s.r.o.

Jitka Fialová
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny

Lesnická a dřevařská fakulta
Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 3
613 00 Brno

jitka.fialova@mendelu.cz
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Obr. 1. Jevanský rybník na Základní mapě ČR Obr. 2. Letecký pohled na Jevanský rybník od západu

Obr. 3. Bezpečnostní přeliv zrekonstruovaný v roce 2014

Obr. 4. Spodní výpust

(501 m n.m.) a ze severu přímo v Jevanech u náměstí. Při délce 
hráze cca 200 m rybník zadržuje úctyhodných 300 tis. m3 vody, 
přičemž hloubka u hráze dosahuje 5 m. Čelní bezpečnostní 
přeliv (obr. 3) je situován na levém konci hráze, šoupátková 
spodní výpust umístěná ve středu hráze je staršího data (obr. 4).

Historie
Přesný údaj o založení Jevanského rybníka chybí. Jedná se 
však o rybník velmi starý, jehož existence je doložena již 
v 15. století. Roku 1445 je rybník zmiňován ve výčtu majetku, 
který byl dělen mezi tři syny Jana Sekretáře ze Smržova, 
vysokého královského hodnostáře, který byl vlastníkem Kos-
teleckého panství. O Jevanském rybníku lze ovšem dohledat 
i pozdější zmínky, zejména v urbářích. Tou nejpodrobnější je 
pravděpodobně popis v urbáři panství Kostelec nad Černými 
Lesy z roku 1677 (obr. 5). Tam je krom rybníka uveden i mlýn, 
který se pod rybníkem nacházel. Zmíněn je v urbáři mimo jiné 
i roubený splav (bezpečnostní přeliv). Ten se osvědčil později 
roku 1810, kdy území postihla velká povodeň, která níže po 
toku několik rybníků strhala. V dostupných pramenech se ani 
z jiných období nenachází zmínky o tom, že by byl rybník pro-
tržen nebo zrušen. Lze tak předpokládat, že rybník existoval 
víceméně kontinuálně.

Kontinuitu existence Jevanského rybníka potvrzuje i pohled 
do starých map. Zakreslen je na mapách všech ucelených his-
torických mapových děl od počátku 18. století. Zakreslen je tak 
na Müllerově mapě z roku 1720 (list č. 13, obr. 6), mapě I. rakous-
kého vojenského mapování (1VM) z let 1764–1768 (list č. 1268, 
obr. 7), mapě II. rakouského vojenského mapování (2VM) z let 
1836–1852 (list č. O_9_IV, obr. 8), mapě stabilního katastru (SK) 
z let 1824-1843 (obr. 9), na Přehledné hydrografické mapě Krá-
lovství českého z roku 1856 i mapě III. rakouského vojenského 

Obr. 5. Urbář panství Kostelec nad Černými lesy z roku 1677 
(zdroj: SOA Praha)
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Obr. 6. Výřez Müllerovy mapy zpracované v měřítku cca 
1 : 132 000, Jevanský rybník se nachází u Jevan (Iewan)

Obr. 7. Výřez mapy I. rakouského vojenského mapování zpra-
cované v měřítku 1 : 28 800

Obr. 8. Výřez mapy II. rakouského vojenského mapování zpra-
cované v měřítku 1 : 28 800

Obr. 9. Výřez mapy stabilního katastru zpracované v měřítku 
1 : 2 880

Obr. 10. Výřez mapy III. rakouského vojenského mapování 
zpracované v měřítku 1 : 28 800

Obr. 11. Výřez mapy v systému S-1952 zpracované v měřítku 
1 : 10 000

mapování (3VM) z let 1877–1880 (list č. 4053_2, obr. 10), nechybí 
ani na novodobějších mapách - například topografické mapy 
(S52) v systému S-1952 z let 1951-1971 (obr. 11) nebo současná 
Základní mapa České republiky (ZM). Mimo tato mapová díla 
je rybník zachycen například i na mapě panství Kostelec nad 
Černými lesy z roku 1777 (obr. 12). Při detailnějším pohledu na 
mapy si lze povšimnout, že na mapě 3VM je dosah zátopy výraz-
ně kratší než v mapách z ostatních období. Vzhledem k tomu, že 
obdobný jev je patrný i u výše položeného rybníka Švýcar, lze 
předpokládat, že rybníky byly drženy po nějaký čas na nižších 
stavech, spekulovat lze i o projevech úpadku rybnikářství, 
které bylo možné pozorovat i v jiných oblastech. Ve 20. století 

se Jevany a jejich okolí staly vyhledávanou rekreační oblastí 
(obr. 13). Na břehu rybníka vznikly hotely, stavěly se i nové 
rezidenční objekty. Žádanou lokalitou pak zůstaly Jevany až 
do současnosti. 

Současnost
V současnosti na Jevanském rybníku hospodaří, stejně jako 
na dalších v kaskádě, Školní lesní podnik České zemědělské 
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Obr. 12. Výřez mapy panství Kostelec nad Černými lesy z roku 
1777 (zdroj: SOA Praha)

Obr. 13. Hotel Jevany na pohlednici z roku 1930

univerzity v Kostelci nad Černými lesy (ŠLP). V rybníce je 
chován převážně kapr, přičemž výlovy jsou zpravidla veřejné 
s prodejem ryb i občerstvením v podobě různých rybích a ji-
ných pochutin. Na rybníku je možné provozovat i sportovní 
rybolov, pro který je možné zakoupit povolenku u Lesní správy 
v Jevanech. ŠLP provozuje i objekt bývalého mlýna pod hrází 
Jevanského rybníka, kde jsou umístěny sádky. 

Závěr
Jevanský rybník a jeho okolí je právem vyhledávanou rekre-
ační a turistickou destinací. Za doporučení bezpochyby stojí 
procházka národní přírodní rezervací Voděradské bučiny, 
například po naučné stezce stejného jména. Bučiny se roz-
prostírají jihozápadně od rybníka na svazích až k vrcholu 
Kobyla. Cílů a míst k navštívení lze v okolí ovšem nalézt 
mnohem více.
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Konference Ztráty vody v Praze

V pražském Kongresovém centru se minulý týden sešli světoví 
odborníci na ztráty vody z vodovodního potrubí. Konala se totiž 
konference Water Loss 2022, kterou pořádá každé dva roky expertní 
skupina z mezinárodní asociace pro vodu (IWA). „Do ČR se konference 
vrátila po 21 letech, když předtím procestovala celý svět,“ říká Jiří 
Paul z pořádající CzWA. „Právě návrat do místa vzniku a také naše 
úspěchy ve snižování ztrát rozhodly o tom, že jsme uspěli v soutěži 
na její pořádání,“ dodává. Při slavnostním úvodu účastníky pozdravili 
také náměstek ministra zemědělství Aleš Kendík a Lukáš Záruba, 
ředitel odboru ochrany vod MŽP. Obě ministerstva nad konferencí 
převzala záštitu. Za významné místní partnery promluvil ředitel 
PVK Petr Mrkos. 

Tři dekády snižování ztrát vody v ČR, tak se jmenoval společný pří-
spěvek ministerstva zemědělství, SOVAK a CzWA, který zazněl hned 
v úvodu konference. Díky systematickému přístupu k hospodaření 
s vodou se po roce 1989 podařilo ztráty snížit více než o polovinu 
na současných průměrných 15 procent. Česká republika se tak řadí 
mezi nejlepší v Evropě. 

„Máme samé skvělé ohlasy, a to nejen od účastníků, ale i od od-
borných garantů. Atraktivní program s téměř stovkou přednášek 
přilákal do Prahy 370 expertů z 58 zemí světa,“ pochvaluje si Jiří Paul. 
Domácích účastníků se zaregistrovalo téměř padesát. Podle organizá-
torů pomohlo i to, že pro ně bylo připraveno simultánní tlumočení 
a snížené vložné. 

Ač se jedná o úzké téma, měly příspěvky široký záběr. Byly před-
staveny výsledky použití jak tradičních, tak nových nebo zkušebních 

technik na vyhledávání úniků vody. Řada příspěvků se věnovala 
uceleným projektům na snížení ztrát vody, které ve světě mají často 
formu externího kontraktu založeného na cílových hodnotách. „Za 
sebe bych asi z programu vypíchnul významnou změnu v hodnocení 
ztrát. Pro řadu zemí přestávají být přijatelné ztráty v úrovni deset pro-
cent. Důvodem pro to je současný nárůst cen energií často v kombinaci 
s nedostatkem vody,“ shrnuje Paul s tím, že i v našich podmínkách 
nás také čeká přehodnocení našich současných přístupů.

Závěr konference patřil panelové diskusi zaměřené na legislativní 
regulaci hospodaření s vodou. Novela evropské směrnice na pitnou 
vodu totiž ukládá členským státům nastavit na národní úrovni 
systém kontroly ztrát vody. Z diskuse, které se za Českou republi-
ku zúčastnila Želmíra Macková z Ministerstva zemědělství, bude 
zpracována tzv. Pražská výzva, která by měla sloužit jako podklad 
k další debatě. Mezi účastníky debaty byli také experti z Kalifornie, 
kde je podobná legislativa nově zavedena. Za velmi důležité považují 
organizátoři také to, že se do diskuse zapojila také evropská asociace 
regulátorů WAREG.

Kromě nabitého odborného programu byl pro účastníky připraven 
také koncert houslisty Štěpána Pražáka a klavíristky Jolany Hanikové, 
večerní plavba po Vltavě a závěrečná večeře v pražské Křižovatce 
s koncertem Jana Smigmatora. 

Příští konferenci bude za dva roky hostit španělský San Sebastián.

Mgr. Jiří Paul
jiri.paul@vakberoun.cz

Poznámka redakce: Předpokládám, že v následujících Listech bude 
věnován konferenci, která byla snad nejvýznamnější vodařskou akcí 
v letošním roce u nás, odpovídající prostor. Kéž by Česko nebo Slo-
vensko nebo i společně pořádaly i v budoucnu více obdobných akcí. 
Václav Stránský
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Zakládání staveb, a. s.
K Jezu 1, P. S. 21
143 00  Praha 4 - Modřany

zakladani.cz

# Přes 50 let historie firmy 

# Široké spektrum technologií  
 speciálního zakládání 

# Zakládání stěžejních staveb v ČR

#  Stavby v kontaktu s vodním   
      prostředím 

# Silné technologické a strojní zázemí

# Působení v regionu celé  
 střední Evropy 

@zakladanistavebas

#zakladani_staveb

#zakladanistaveb
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