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Dělám do výše svého platu!(?)

Nedávno mě na aktualne.cz zaujal článek: „Dělají, za co jsou pla-
ceni, ale ani o chlup víc. V práci sílí kultura tiché rezignace“. Název 
je výstižný a netřeba vysvětlovat obsah článku. Co vím, odbory důraz 
kladou na to, aby zaměstnanci měli co nejvyšší mzdu a jiné měřitelné 
benefity. Nějak si neuvědomuji, že by odboroví předáci prosazovali 
duševní, těžko měřitelný benefit: aby zaměstnance práce bavila. Vždyť 
v práci za mzdu trávíme velkou část svého života. 

Proč o tom píši? Letos jsem se několikrát setkal s tím, že přísluš-
né referáty z měst mi sdělily, že pro příště musí zrušit předplatné 
časopisu. Bylo vidět, že některým je to i líto. I mně je líto, každého 
odhlášeného předplatitele. Snažím se proto zjistit, co je příčinou? 
Neděláme něco špatně? Mohli bychom dělat něco lépe? Bohužel 
vysvětlení v těchto případech je pořád stejná písnička: tajemník 
nařídil předplatné VŠECH časopisů zrušit. Proto jsem příslušnému 
tajemníkovi jednoho úřadu, který nás odebíral už v minulém tisíciletí, 
e-mailem napsal: „… Vaši podřízení nám oznámili, že ruší předplatné 
časopisu… Zajímaly mě příčiny… Dostalo se mi od nich vysvětlení, že 
je to příkaz shora z důvodů šetření. Chci se zeptat, jak si představujete 
celoživotní vzdělávání svých kolegů třeba na poli životního prostředí, 
ochrany vody, odpadů, ochrany ovzduší, pokud nemají k dispozici 
jediný odborný časopis. Předpokládám, že asi jste zrušili i možnosti 
účasti na různých odborných akcích, které jsou většinou cíleny jen 
na úzký okruh problémů, stojí jednorázově řádově tisíce a může 
se jich účastnit jen jedna osoba, kdežto předplatné časopisu Vodní 
hospodářství je 1100 korun, může jej využívat více zájemců, pokrývá 
celou oblast vody, ba přesahuje do dalších okruhů.  Prosím i o sděle-
ní, jak garantujete to, aby byla zajištěna kvalitní rozhodovací činnost 
úředníků?“ 

Obdržel jsem zcela úřední odpověď: „… sděluji, že položka odběru 
všech časopisů je z důvodu úsporných opatření v současné době 
omezena. Na Váš dotaz ohledně vzdělávání zaměstnanců sděluji, že 
je zajištěno v plném rozsahu dle zákona o úřednících (od metodických 
pokynů, právních náhledů, PC programů, akreditovaných školení, 
odborné literatury...)“.

Co k tomu říci? Obávám se, že za těchto podmínek zaměstnanci 
pracují do výše svého platu. Jedna známá, mi před léty říkala, že do 
práce (referát životního prostředí) chodí, aby něco vydělala, a přitom 
že je to výhodné i v tom, že si v pracovní době může nakoupit a vy-
řídit i soukromé záležitosti. Vysvětlení dosti cynicky ukončila: „To 
víš, to pak nemám čas se věcmi hlouběji zabývat, nebo dokonce číst 
Vodní hospodářství. Snažím se rozhodovat podle šablony a nehledat 
zvláštnosti…“

Na druhou stranu letos mi i volal jeden úředník, že mu na městě 
odhlásili odběr Vodního hospodářství, ale že mu časopis opravdu 
pomáhá v jeho práci, a tedy že si ho bude nadále platit jako soukro-
mý odběratel. Smekám a jsem vděčen za takové úředníky, pro které 
je práce posláním. 

Na závěr něco, co mě v těchto dnech potěšilo: člen redakční rady, 
Petr Blabolil, ostatní členy redakční rady nedávno informoval: „Volal 
mi pán od Varnsdorfu, že mu ve skleničce vody nabrané ze studny 
cosi plave a že dostal od manželky úkol, aby „problém s nežádoucími 
zvířátky“ vyřešil. Kontaktoval místní správu, kde paní zalistovala 
ve Vodním hospodářství a našla článek, kde jsem jako spoluautor 
popisoval „tyto breberky“ – šéfredaktorův výraz. Vodní hospodářství 
je tedy studnicí vědomostí a lidé jej nejen čtou, ale přispívá i k řešení 
„domácích problémů“. Pánovi i jeho ženě jsem po telefonu vysvětlil, 
že oživení vody je známkou její kvality, a minimálně danému pánu 
se evidentně ulevilo.“

Končí čas dovolených, přejme si, ať nás práce baví a ať k tomu máme 
dostatečné podmínky. Budu rád, když k tomu i Vodní hospodářství 
bude nápomocno každému, kdo o to stojí.

Ing. Václav Stránský
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Hodnocení vývoje 
ekologického potenciálu 
vybraných údolních nádrží 
z hlediska rybích obsádek
Milan Říha, Petr Blabolil, Jan Kubečka, Daniel Bartoň, 
Allan T. Souza, Martin Čech, Vladislav Draštík, 
Michaela Holubová, Luboš Kočvara, Tomáš Kolařík, 
Karlos Moraes, Milan Muška, Marie Prchalová, 
Zuzana Sajdlová, Kateřina Soukalová, Marek Šmejkal, 
Michal Tušer, Mojmír Vašek, Lukáš Vejřík, Ivana Vejříková, 
Tomáš Jůza, Jiří Peterka

Abstrakt
Hodnocení ekologického potenciálu rybího společenstva je vý-
znamným parametrem k určení celkového ekologického potenciálu 
v silně ovlivněných vodních útvarech. Na základě hodnocení tohoto 
potenciálu je pak možné navrhnout nápravná opatření a zlepšit 
případně nevyhovující potenciál. Poslední hodnocení ekologického 
potenciálu v umělých a silně ovlivněných vodních útvarech z hle-
diska rybí obsádky bylo provedeno v roce 2014. Cílem této studie 
je aktualizace tohoto hodnocení a analýza jeho časové změny na 
vybraných nádržích v ČR. 

Výsledky studie ukázaly, že stejně jako v předchozím hodnocení 
má rybí obsádka většiny (63 %) hodnocených nádrží potenciál 
horší než dobrý a v hodnoceném období se potenciál v řadě z nich 
ještě zhoršil. Mírné zlepšení ekologického potenciálu bylo zjištěno 
pouze na několika málo nádržích. V následujícím období by bylo 
vhodné stanovit ekologický potenciál v nádržích, které dosud nebyly 
hodnoceny, a rozpracovat postupy pro jeho zlepšení v nádržích 
s horším potenciálem.

Klíčová slova
hodnocení ekologického potenciálu – nádrže – rybí obsádka – eutro-
fizace

Úvod
Antropogenní zásahy do vodních ekosystémů často vedou k jejich 
degradaci a narušení jejich biologických a ekosystémových funkcí. 
Míra degradace závisí na typech a intenzitě antropogenního zatížení 
a může způsobit od mírného narušení až po úplnou destrukci vodního 
ekosystému. Projevem degradace jsou nejen změny složení a počet-
nosti organismů obývajících daný vodní útvar, ale i změny v okolních 
ekosystémech a narušení ekosystémových služeb pro lidskou společ-
nost (např. kvalita pitné vody, rekreační využití, zavlažování atd. [1]). 

Antropogenní degradace vodních ekosystémů je celosvětovým 
problémem. Státy evropského společenství se skrze Evropskou komisi 
rozhodly tento stav zvrátit a ekologický stav evropských povrchových 
vod zlepšit. Tato snaha vyústila v přijetí Směrnice 2000/60/ES Evrop-
ského parlamentu a Rady pro činnost Společenství v oblasti vodní 
politiky (Rámcová směrnice o vodách, dále jen RSV). Záměrem tohoto 
komplexního dokumentu je motivovat k přijetí takových opatření, 
která podpoří zlepšení ekologického stavu vodních útvarů a umožní 
jejich udržitelné využívání v budoucnosti. Cílem RSV bylo dosažení 
dobrého ekologického stavu vod do roku 2015. Termín dosažení tohoto 
cíle byl však posunut do roku 2027. 

K naplnění těchto záměrů je třeba provést hodnocení ekologického 
stavu v povrchových vodních útvarech a výsledky hodnocení poté 
aplikovat v managementu péče o tyto vodní útvary a okolní krajinu 
[2]. Hodnocení ekologického stavu je složeno jak z hodnocení chemic-
kých parametrů daného vodního útvaru, tak i hodnocení degradace 
prostředí a čtyř biotických složek: fytoplanktonu, vodních rostlin 
a fytobentosu, bentických bezobratlých a ryb. Filozofií tohoto hodno-
cení je nejen hodnocení intenzity antropogenního zatížení, ale i jeho 
efektu na nejdůležitější biotické složky vodního ekosystému [3]. Každá 
z těchto složek má také různou odezvu (kvantitativní, kvalitativní 
i časovou) na antropogenní narušení a jejich komplexní zhodnocení 

ukazuje skutečnou míru případného narušení hodnocených vodních 
útvarů i rychlost zlepšování jejich stavu. Základem hodnocení je ur-
čení stavu jednotlivých indikátorových druhů či skupin organismů 
a chemických parametrů v daném vodním tělese. Tyto indikátory 
jsou vybrány tak, aby citlivě reagovaly svojí přítomností či počtem 
na různé antropogenní stresory. Na základě stavu těchto indikátorů je 
poté určena celková ekologická kvalita daného tělesa a hlavní stresory 
a jejich intenzita. V návaznosti na tato zjištění mohou být navržena 
vhodná opatření ke snížení vlivu těchto stresorů. 

Vodní útvary jezerního typu jsou jedním z klíčových vodních 
zdrojů pro lidskou společnost. V ČR jsou v drtivé většině zastoupeny 
vodními díly vytvořenými člověkem. Z hlediska RSV je tento typ vod 
označován jako „vodní útvary silně ovlivněné nebo umělé“. V ČR bylo 
všech 73 vodních útvarů, které patří do kategorie jezero, určeno dle 
metodiky jako silně ovlivněné nebo umělé [4]. U přirozených stojatých 
vod (především jezer) je snaha vrátit je do ekologického stavu, který 
byl před začátkem působení člověka. U umělých a silně ovlivněných 
útvarů není tento návrat z principu možný. RSV pro tyto útvary 
definuje tzv. ekologický potenciál a platí pro ně alternativní environ-
mentální cíl – dosažení dobrého ekologického potenciálu. Ekologický 
potenciál silně ovlivněných a umělých vodních útvarů klade velký 
důraz na hydromorfologické změny nutné k zachování účelu vodních 
útvarů, ale současně na přijetí takových opatření, která umožní dů-
sledek změn nutných k zachování užívání minimalizovat a přiblížit 
tak vodní útvary přirozeným podmínkám [5]. Maximální ekologický 
potenciál tedy odpovídá stavu přirozených vodních útvarů, kterého 
by tyto útvary dosáhly při hydromorfologických charakteristikách 
nezbytně nutných k zachování účelů užívání [4]. 

V roce 2014 byla vytvořena pracovníky Biologického centra AV ČR, 
v.v.i., metodika pro hodnocení (dále jen MH [4]) ekologického potenci-
álu v silně ovlivněných a umělých vodních útvarech kategorie jezero. 
Hodnocení jednotlivých složek vycházelo jednak z již v zahraničí 
aplikovaných metodik, ale také reflektovalo specifické podmínky silně 
ovlivněných a umělých vodních útvarů (bralo v potaz specifické mor-
fologické charakteristiky a účel, pro který byly vytvořeny). Vyvinutá 
metodika byla použita v řadě hodnocení ekologického potenciálu 
(poslední hodnocení např. [2]), ale v těchto studiích často chybí 
hodnocení rybího společenstva. Tento fakt je zapříčiněn nedostatkem 
údajů o rybích společenstvech v těchto útvarech, a to z důvodů jejich 
náročného reprezentativního vzorkování [6]. 

Nicméně ryby jsou podstatnou součástí vodního ekosystému 
a jsou citlivé na řadu antropogenních vlivů [7–9]. Charakter rybího 
společenstva ve vodním útvaru tak věrně reflektuje jeho ekologické 
podmínky. Rybí společenstvo také nabízí řadu charakteristik, které 
mohou být využity k hodnocení ekologického stavu potenciálu vod-
ních útvarů. Hodnocení jejich rybí obsádky může poskytnout poměrně 
dobrý odhad jejich ekologického potenciálu, a to jak aktuálního, tak 
i s určitou časovou perspektivou [6]. Hodnocení ekologického poten-
ciálu rybího společenstva je proto významným parametrem k určení 
celkového ekologického potenciálu v umělých a silně ovlivněných 
vodních útvarech. 

V MH byl dokumentován vývoj a metodika pro kalkulaci multi-
metrického indexu rybích společenstev (tzv. CZ-FBI), který hodnotí 
ekologický potenciál vodního útvaru na základě parametrů rybího 
společenstva. Tento multimetrický index používá parametry již 
zmíněných indikátorových druhů (tzv. metriky). Indikátorové druhy, 
které byly vybrány pro tvorbu metrik, reagují především na změny 
trofie a morfologických a hydrolologických parametrů vodních útvarů 
(např. destrukce pobřeží využívaných ke tření, kolísání hladiny atd. 
– viz kapitola Výpočet metrik), které jsou hlavními antropogenními 
stresory v našich vodách [2, 6]. Navíc byly jako indikátory použity 
především druhy, které nejsou v drtivé většině našich vod hospodář-
sky obhospodařovány, ani pod velkým tlakem sportovních rybářů 
(cejn velký, okoun obecný, ježdík obecný, perlín ostrobřichý). Díky 
tomuto minimálnímu přímému vlivu managementu či odlovu jsou 
populace těchto indikátorových druhů řízeny především podmínkami 
v nádrži a reflektují její ekologickou kvalitu. Pro každou z metrik jsou 
určeny hranice ekologické třídy a dle její hodnoty přiřazeno skóre 
1(nejhorší) – 3(střední) – 5(nejlepší). Tato skóre jsou poté použita ke 
kalkulaci poměru ekologické kvality (Ecological Quality Ratio, EQR), 
který sumarizuje vliv všech metrik zařazených do hodnocení. Podle 
hodnoty EQR je poté určen ekologický potenciál daného vodního 
útvaru a nádrž je dle hodnoty EQR zařazena dle původního dělení do 
jedné ze čtyř kategorií (počet kategorií modifikován v inovované verzi 
MH, viz níže) ekologického potenciálu (zničený, poškozený, střední 
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a dobrý). Tento multimetrický index vyvinutý pro hodnocení ekolo-
gického potenciálu v ČR byl také interkalibrován a harmonizován 
s indexy vyvinutými okolními státy (v rámci tzv. Central/Baltic Group). 
Interkalibrace indexu byla provedena pomocí indexu celkového antro-
pogenického stresu (TAPI index [9]). Na základě této procedury byla 
MH mírně upravena. Nádrže jsou v současné verzi děleny dle výsledné 
hodnoty indexu do pěti kategorií potenciálu místo původních čtyř 
a hranice mezi kategoriemi posunuty směrem k nižším hodnotám 
EQR (inovovaná verze MH [3, 10]). Pro zájemce o bližší informace je 
detailní popis vývoje metodiky hodnocení ekologického potenciálu 
a jejích principů popsán ve studii Blabolila a kol. [6].

Po dokončení metodiky bylo hodnocení silně ovlivněných a umě-
lých vodních útvarů z hlediska rybí obsádky provedeno pouze je-
denkrát. Zhodnocen byl ekologický potenciál u útvarů, ve kterých 
byla rybí obsádka vzorkována pracovníky BC AV ČR, a byla dostupná 
potřebná data o rybí obsádce. Výsledky tohoto hodnocení shrnul Bla-
bolil a kol. ve studii publikované v tomto časopise [6]. Do této studie 
bylo zahrnuto 24 nádrží z celé ČR a u většiny z nich byl ekologický 
potenciál horší než dobrý (83 % z hodnocených nádrží). Hlavním pro-
blémem těchto nádrží bylo poměrně značné narušení struktury rybího 
společenstva vlivem nadměrného přísunu živin a kolísáním hladiny. 
Jejich stav tak dle požadavků RSV vyžadoval zavedení nápravných 
opatření k docílení lepšího ekologického potenciálu, tj. taková opat-
ření, která mohou změnit strukturu rybí obsádky a přiblížit ji stavu, 
ve kterém by byla bez antropogenních vlivů. 

V aktuální studii bylo provedeno hodnocení pro nádrže, které byly 
nově nebo opakovaně vzorkovány pracovníky Biologického centra 
AV ČR v období let 2012–2020, a jsou tak dostupná potřebná data 
o jejich rybím společenstvu (u nádrží, které byly vzorkovány i před 
rokem 2012, byla zahrnuta i data z průzkumů před rokem 2012, aby 
bylo možné postihnout trend vývoje v čase). Dále tato studie disku-
tuje časové změny ekologického potenciálu z hlediska změn rybího 
společenstva (u nádrží, které byly vzorkovány opakovaně).

Metodika hodnocení

Hodnocené nádrže

Celkem bylo k hodnocení vybráno 16 nádrží: Hněvkovice, Jordán, 
Karhov, Klíčava, Láz, Lipno, Lučina, Morávka, Nová Říše, Nýrsko, 
Obecnice, Pilská, Rozkoš, Římov, Švihov, Žlutice. Většina hodnoce-
ných nádrží náleží do povodí Vltavy (Hněvkovice, Jordán, Karhov, 
Klíčava, Láz, Lipno, Lučina, Nýrsko, Obecnice, Pilská, Římov, Švihov 
a Žlutice), v povodí Odry leží nádrž Morávka, v povodí Moravy ná-
drž Nová Říše a v povodí Labe nádrž Rozkoš (obr. 1). Kromě nádrží 
Hněvkovice, Jordán, Lipno a Rozkoš se jedná o vodárenské nádrže. 
Nadmořská výška, průměrná hloubka a rozloha těchto nádrží je uve-
dena v tabulce 1. Nádrže byly rozděleny do typových kategorií dle 
MH v závislosti na jejich nadmořské výšce a průměrné hloubce. MH 
rozlišuje celkem 6 typů, v hodnoceném souboru nádrží byly zastou-
peny tyto 3 typy (tab. 1):
1) nádrže s nadmořskou výškou 200–700 m n. m. a průměrnou hloub-

kou do 5 m (označení typu dle MH [4] 2-B-C-D-E-F-1-H) – pouze 
nádrž Karhov;

2) nádrže s nadmořskou výškou 200–700 m n. 
m. a průměrnou hloubkou nad 5 m (2-B-C-
-D-E-F-2-H) – všechny nádrže kromě nádrže 
Lipno a Karhov; 

3) nádrže s nadmořskou výškou nad 700 m n. 
m. a průměrnou hloubkou nad 5 m (3-B-C-
-D-E-F-3-H) – pouze nádrž Lipno.

Vzorkování rybího společenstva
Pro odhad jednotlivých metrik byla použita 
data z odlovů tenatovými sítěmi. Tato metoda 
je v Evropě nejčastěji využívaným prostřed-
kem pro hodnocení ekologického stavu či po-
tenciálu rybího společenstva [11]. Konstrukce 
použitých tenatových sítí byla dle Evropského 
standardu Nordic Multimesh Gillnets [12]). 
Detailní popis výběru vzorkovaných lokalit 
a habitatů je uvedeno v [13]. Pro kalkulaci 
jednotlivých metrik byla použita data z ben-
tických a pelagických tenatových sítí či jejich 
kombinace k souhrnnému odhadu metriky 
pro celou nádrž. Úlovky tenatových sítí jsou 

prezentovány jako početnost a biomasa ryb věkové kategorie starší 
než 0+ vztažené na 1000 m2 instalovaných tenat nebo procentické 
zastoupení druhu v početnosti a biomase. Pouze v případě metriky 
„Přítomnost 0+ ryb“ je počítáno s absencí či prezencí daného druhu 
v tenatovém úlovku.

Výpočet metrik
Metriky použité k výpočtu EQR, poměru ekologické kvality, jsou de-
tailně popsány v MH [4]. Jsou vybrány tak, aby citlivě reagovaly na 
nadměrný přísun živin do nádrže a antropogenní změny morfologic-
kých a hydrologických parametrů. Zohledňují jak celkové množství 
ryb v nádrži a jejich prostorové rozmístění, tak i množství indikáto-
rových druhů a schopnost jejich reprodukce (tab. 2). 

Jejich stručná rekapitulace následuje:
Biomasa ryb u hráze v hloubce 0–6 m (pelagické sítě) + Biomasa 

ryb na přítoku v hloubce 0–6 m (pelagické sítě) – Biomasa ryb na-
růstá se zvýšeným přísunem živin, proto se používá jako indikátor 
eutrofizace. V použité metrice jsou využity pouze údaje z pelagických 
tenatových sítí vzorkujících volnou vodu ve vrstvě 0–6 m. Tato metrika 
byla rozdělena zvlášť pro hodnocení biomasy ryb v přítokové a hrá-
zové části. Tento krok reflektuje přirozený úbytek živin na podélném 
gradientu nádrže (přítok – hráz) a podchycuje tak stav biomasy v obou 
těchto lokalitách (dobrý vs. špatný pouze v přítokové časti či na celém 
podélném profilu nádrže). Metrika byla použita u nádrží s průměrnou 
hloubkou > 5 m. 

Celková početnost ryb v bentických tenatových sítích – Početnost 
shodně jako biomasa narůstá se zvýšeným přísunem živin. V této 
metrice jsou použity údaje tentokrát z bentických tenatových sítí, 
ze všech lokalit a hloubkových vrstev dohromady, jedná se tedy 
o integrovaný údaj za celou nádrž. Metrika byla použita u nádrží 
s průměrnou hloubkou > 5 m. 

Celková biomasa ryb – U mělkých nádrží (průměrnou hloubka 
< 5 m) byl pro hodnocení množství ryb použit pouze integrovaný 
údaj o celkové biomase úlovku bentických tenatových sítí ze všech 
lokalit a hloubkových vrstev dohromady.

Obr. 1. Mapa České republiky s vyznačenými významnými řekami 
a přibližnou lokalizací vzorkovaných nádrží: 1 – Římov, 2 – Lipno, 
3 – Morávka, 4 – Lučina, 5 – Klíčava, 6 – Láz, 7 – Pilská, 8 – Obecnice, 
9 – Nýrsko, 10 – Žlutice, 11 – Švihov, 12 – Hněvkovice, 13 – Nová 
Říše, 14 – Rozkoš, 15 – Karhov a 16 – Jordán.

Nádrž Typ nádrže NV (m) PH (m) R (km2) RV 20

Hněvkovice 2-B-C-D-E-F-2-H 370 7,6 2,68 13

Jordán 2-B-C-D-E-F-2-H 435 5,5 0,51 18–20

Karhov 2-B-C-D-E-F-1-H 667 1,5 0,27 15

Klíčava 2-B-C-D-E-F-2-H 298 14,7 0,58 7,18–20

Láz 2-B-C-D-E-F-2-H 642 5,4 0,18 10,14,20

Lipno 3-B-C-D-E-F-2-H 726 6,3 45,04 8–10, 12, 16, 17, 19, 20

Lučina 2-B-C-D-E-F-2-H 534 6,5 0,67 8, 20

Morávka 2-B-C-D-E-F-2-H 507 14,2 0,79 12

Nová Říše 2-B-C-D-E-F-2-H 555 5,6 0,50 13

Nýrsko 2-B-C-D-E-F-2-H 524 14,1 1,38 5–7, 9–11, 15

Obecnice 2-B-C-D-E-F-2-H 566 5,5 0,13 10, 14

Pilská 2-B-C-D-E-F-2-H 672 7,9 0,23 10, 14

Rozkoš 2-B-C-D-E-F-2-H 283 6,1 10,00 13

Římov 2-B-C-D-E-F-2-H 471 16,4 2,01 04–20

Švihov 2-B-C-D-E-F-2-H 379 17,9 14,01 4, 5, 9, 10, 14

Žlutice 2-B-C-D-E-F-2-H 510 9,0 1,42 11, 12, 18–20

Tabulka 1. Seznam hodnocených nádrží, jejich typ dle MH [4], morfologické parametry (NV – 
nadmořská výška, PH – průměrná hloubka, R – rozloha) a rok vzorkování rybí obsádky (RV)
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Zastoupení cejna velkého (Abramis brama) v biomase úlovku – 
Podíl biomasy cejna narůstá s eutrofizací, čímž dochází k podstatnému 
nárůstu jeho zastoupení ve společenstvu. Pro hodnocení bylo použito 
zastoupení cejna v bentických tenatových sítích. Metrika byla použita 
pro hodnocení všech typů nádrží. 

Zastoupení ježdíka obecného (Gymnocephalus cernua) v počet-
nosti úlovku – Ježdík, podobně jako cejn velký, je indikátor eutrofizace 
nebo zvyšující se trofie ekosystému. Pro hodnocení bylo použito za-
stoupení ježdíka v bentických tenatových sítích. Metrika byla použita 
pro hodnocení všech typů nádrží.

Zastoupení okouna říčního (Perca fluviatilis) v biomase úlovku 
– U okouna se, na rozdíl od ježdíka a cejna, zvyšuje zastoupení ve 
společenstvu se snižující se trofií. Pro hodnocení bylo použito za-
stoupení okouna v bentických (nádrže s průměrnou hloubkou < 5 m) 
nebo pelagických (nádrže s prům. hloubkou > 5 m) tenatových sítích. 
Metrika byla použita pro hodnocení všech typů nádrží.

Zastoupení perlína ostrobřichého (Scardinius erythrophthal-
mus) v biomase úlovku – Indikační význam perlína je především 
v jeho silné vazbě na ponořená makrofyta, která jsou nezbytná 
k jeho reprodukci. Jde tedy o indikátor kvality litorálu a kolísání 
vodní hladiny. Pro hodnocení bylo použito zastoupení perlína ve 
všech tenatových sítích. Metrika použitá pouze u nádrží s průměr-
nou hloubkou > 5 m. 

Zastoupení lososovitých ryb v biomase úlovku – Druhy čeledi 
Salmonidae jsou vázané na studené, dobře prokysličené vody a jsou 
tak dobrými indikátory hypolimnionu bez kyslíkových deficitů v let-
ním období. Metrika je proto aplikována pouze u nádrží s průměrnou 
hloubkou > 5 m. V nádržích ležících níže než 700 m n. m. však často 
nejsou pro tyto druhy optimální podmínky ani za ideálního ekologic-
kého stavu. Proto je přítomnost lososovitých ryb (zastoupení > 2 % 
v biomase úlovku všech tenatových sítí) v níže položených nádržích 
(< 700 m n.m) pouze doplňkovou metrikou. Naproti tomu v horských 
podmínkách (> 700 m n.m.) absence lososovitých druhů (zastoupení 
< 2 % v biomase úlovku všech tenatových sítí) referuje sníženou 
ekologický potenciál těchto vod. 

Přítomnost 0+ ryb šesti běžných druhů v úlovku – Reflektuje 
hodnocení věkové struktury společenstva a má ve většině případů 
své logické opodstatnění. Pokud jsou nádrže silně negativně ovliv-

něné lidskou činností, a přesto zde probíhá přirozená reprodukce 
ryb, nelze je hodnotit jako zcela zničené ekosystémy. V použité 
metrice jsou uvažovány druhy z čeledi kaprovitých, a to cejn velký, 
ouklej obecná (Alburnus alburnus), plotice obecná (Rutilus rutilus), 
a z čeledi okounovitých candát obecný (Sander lucioperca), ježdík 
obecný a okoun říční. Tato metrika je použita k hodnocení všech 
typů nádrží, s výjimkou nádrží s vysokým zastoupením okouna říč-
ního v obsádce. Obsádky s vysokým podílem okouna jsou cenné a na 
našem území žádoucí. Avšak vysoký predační tlak velkého množství 
okouna může potlačit až zcela eliminovat 0+ ryby z obsádky. Jde 
o zcela přirozený jev, který však neznačí neschopnost reprodukce 
uvažovaných druhů. Tento jev by neměl mít vliv na hodnocení 
ekologického potenciálu útvaru. Proto pokud zastoupení okouna 
přesáhne 20 % biomasy ryb ve všech tenatových sítích, metrika 
„Přítomnost 0+ ryb“ není použita.

Výpočet ekologických tříd pro jednotlivé metriky 
Pro každou z metrik jsou určeny hranice ekologické třídy a přiřazeno 
scóre Pro každou z metrik jsou určeny hranice ekologické třídy a při-
řazeno skóre (tab. 2). Výpočet EQR daného útvaru byl proveden podle 
vzorce uvedeného v MH [4]: 

kde SumM je součet hodnocení všech metrik pro vodní útvar, MinM 
je součet nejnižších možných hodnocení (počet metrik), MaxM je 
součet nejvyšších možných hodnocení (pětinásobek počtu metrik). 
EQR nabývá hodnoty 0 až 1, přičemž hodnota 0 odpovídá nejvíce 
degradovanému ekosystému (všechny metriky daného útvaru mají 
skóre 1) a hodnota 1 odpovídá maximálnímu ekologickému potenciálu 
(všechny metriky daného útvaru mají hodnocení 5).

Nádrže dle hodnoty EQR jsou rozděleny do 5 kategorií:
1,00–0,88 Lepší potenciál;
0,87–0,63 Dobrý potenciál;
0,62–0,36 Střední potenciál;
0,35–0,16 Poškozený potenciál;
0,15–0,00 Zničený potenciál.

Typ nádrže Metrika Typ tenat Nejlepší (5) Střední (3) Nejhorší (1)

2-B-C-D-E-F-1-H Biomasa ryb [kg.1000 m-2] BT < 60 60–116 > 116

Biomasa cejna velkého [%] BT < 20 20–39,5 > 39,5

Biomasa okouna říčního [%] BT > 10,3 5–10,3 < 5

Početnost ježdíka obecného [%] BT < 10 10–20 > 20

 Přítomnost 0+ ryb šesti běžných druhů [počet druhů] BPT > 3 3–2 < 2

2-B-C-D-E-F-2-H Biomasa ryb u hráze v hloubce 0–5 m [kg 1000 m-2] PT < 17 17–35 > 35 

Biomasa ryb na přítoku v hloubce 0–5 m [kg 1000 m-2] PT < 35 35–70 > 70 

Početnost ryb [ind 1000 m-2 tenatní sítě aj.] BT < 300 300–600 > 600 

Biomasa cejna velkého [%] BT < 5 5–10 > 10 

Početnost ježdíka obecného [%] BT < 10 10–20 > 20 

Biomasa okouna říčního [%] PT > 20 10–20 < 10 

Biomasa perlína ostrobřichého [%] BPT > 5 1–5 < 1 

Biomasa lososovitých ryb [%] BPT > 2 1–2 <1 

Přítomnost 0+ ryb šesti běžných druhů [počet druhů] BPT > 3 2–3 < 2 

Biomasa ryb u hráze v hloubce 0–5 m [kg 1000 m-2 tenatní sítě a noc] PT < 17 17–35 > 35 

3-B-C-D-E-F-2-H Biomasa ryb u hráze v hloubce 0–5 m [kg 1000 m-2 tenatní sítě a noc] PT < 17 17–35 > 35 

Biomasa ryb na přítoku v hloubce 0–5 m [kg 1000 m-2 tenatní sítě a noc] PT < 35 35–70 > 70 

Početnost ryb [ind 1000 m-2 tenatní sítě a noc] BT < 300 300–600 > 600 

Biomasa cejna velkého [%] BT < 5 5–10 > 10 

Početnost ježdíka obecného [%] BT < 10 10–20 > 20 

Biomasa okouna říčního [%] PT > 20 10–20 < 10 

Biomasa perlína ostrobřichého [%] BPT > 5 1–5 < 1 

Biomasa lososovitých ryb [%] BPT > 5 2–5 < 2 

Přítomnost 0+ ryb šesti běžných druhů [počet druhů] BPT > 3 2–3 < 2 

Biomasa ryb u hráze v hloubce 0–5 m [kg 1000 m-2  tenatní sítě a noc] PT < 17 17–35 > 35 

Biomasa ryb na přítoku v hloubce 0–5 m [kg 1000 m-2 tenatní sítě a noc] PT < 35 35–70 > 70 

Početnost ryb [ind 1000 m-2 tenatní sítě a noc] BT < 300 300–600 > 600 

 Biomasa cejna velkého [%] BT < 5 5–10 > 10 

Tabulka 2. Metriky a jejich rozdělení do ekologických tříd. V závorce je uvedeno bodové hodnocení pro výpočet EQR. BT – údaj z bentických 
tenatových sítí, PT – údaj z pelagických tenatových sítí, BPT – průměrný údaj z obou typů tenat. Tabulka převzatá v MH [4]



vh 9/20224

Hodnocení stability metrik a EQR 

Trend vývoje metrik byl hodnocen lineární regresí, kdy EQR bylo 
vysvětlovanou proměnnou a rok vysvětlující proměnnou. Stabilita 
EQR byla hodnocena pomocí variačního koeficientu, který udává, 
kolik procent průměru představuje směrodatná odchylka.

Výsledky
Celkem bylo hodnoceno 64 vzorkovacích průzkumů na 16 nádržích. 
Na 7 nádržích byl proveden pouze jeden (Hněvkovice, Karhov, Nová 
Říše a Morávka) či dva (Lučina, Obecnice, Pilská) průzkumy rybího 
společenstva. Na těchto nádržích nebyl hodnocen dlouhodobý vývoj 
ekologického potenciálu, a to z důvodů chybějícího nebo malého 
množství opakování.

Průměrné EQR v jednotlivých nádržích
Hodnocené nádrže spadaly do 4 kategorií ekologického potenciálu, 
na žádné z nádrží nebyl potenciál klasifikován jako zničený (tab. 3). 
Zastoupení nádrží v jednotlivých kategoriích ekologického potenciálu 
(průměrná hodnota přes všechny roky) nebylo rovnoměrné. Poškozený 
potenciál byl nalezen na dvou nádržích (13 %: Hněvkovice, Lipno), 
střední potenciál na 8 nádržích (50 %: Jordán, Římov, Švihov, Karhov, 
Rozkoš, Lučina, Nová Říše, Morávka), dobrý potenciál na 3 nádržích 
(19 %: Klíčava, Žlutice, Obecnice) a lepší potenciál na 3 nádržích 
(19 %: Láz, Nýrsko, Pilská).

Stabilita a vývoj EQR v jednotlivých 
nádržích
Hodnocení vývoje EQR ukázalo, že na opako-
vaně hodnocených nádržích bylo EQR u vět-
šiny nádrží stabilní nebo došlo k jeho poklesu. 
Mírné zlepšení u EQR bylo zaznamenáno na 
Nýrsku, Jordánu a Švihově; dlouhodobě sta-
bilní EQR na Lipně, Lučině a Klíčavě; pokles 
EQR na Lázi, Obecnici, Žluticích, Pilské nádrži 
a Římově (obr. 2). Statisticky signifikantní 
časový trend vývoje EQR nebyl nalezen na 
žádné ze sledovaných nádrží (tab. 4). Vývoj 
skóre jednotlivých metrik je zobrazen na obr. 3.

Variační koeficient pro hodnoty EQR se 
pohyboval od 1 do 31 %, pro většinu nádrží 
se však pohyboval v rozmezí 5–15 %. Nejvyšší 
hodnoty variačního koeficientu EQR byly 
nalezeny na nádrži Lipno (tab. 3).

Diskuze
Hodnocení ekologického potenciálu vybra-
ných nádrži naznačilo dva negativní trendy. 

Prvním je, že většina z hodnocených nádrží nesplňovala kritéria kýže-
ného dobrého ekologického potenciálu. Druhým je fakt, že pro většinu 
nádrží, které byly hodnoceny opakovaně, se hodnota EQR (tj. jejich 
ekologický potenciál) s časem nezlepšovala (klesala nebo stagnovala). 

Zastoupení nádrží s dobrým ekologickým potenciálem je v ČR rela-
tivně malé [2, 6]. Výsledky této studie ukázaly, že 63 % hodnocených 
nádrží má horší než dobrý potenciál. V porovnání s dřívější studií [6], 
která uvádí 83 % nádrží s horším než dobrým potenciálem, by se moh-
lo zdát, že došlo ke skokovému zlepšení potenciálu na řadě nádrží. 
Avšak tento rozdíl je způsoben pouze pozdější modifikací metodiky, 
která upravila rozdělení výsledného indexu do kategorií ekologického 
potenciálu [10]. Kdybychom uvažovali původní rozdělení do kategorií 
(4 kategorie rozdělené na kvartily), bude hodnocení nevyhovovat 75 % 
nádrží. Z tohoto pohledu tak k žádnému významnému zlepšení ekolo-
gického potenciálu z hlediska rybí obsádky v našich nádržích nedošlo. 

Stejně jako Blabolil a kol. [6] i tato studie ukazuje, že nádržemi 
s dobrým ekologickým potenciálem byly menší vodní útvary s omeze-
ným povodím, které leží v antropogenně málo využívaných oblastech 
(např. nádrž Nýrsko na Šumavě, nebo nádrže Obecnice, Láz a Pilská 
v oblasti Brd). Díky omezenému přísunu živin z povodí do těchto 
nádrží v nich žije rybí společenstvo, které reflektuje především jejich 
morfologické charakteristiky a geografickou polohu a splňuje tak 
definici RSV pro dobrý a lepší ekologický potenciál. 

Jak již bylo zmíněno, nádrže s horším než dobrým potenciálem měly 
v hodnoceném souboru převahu, stejně jako v předchozích hodnoce-
ních [2, 6]. Tato skupina zahrnuje nádrže různé velikosti, zpravidla 
však s rozsáhlejším povodím, které integruje oblasti různzou intenzi-
tou antropogenního využití. Recentní hodnocení ekologického stavu 
[2] ukazuje, že v období 2016–2018 bylo 79 % vodních útvarů typu 
řeka a 64 % nádrží v horším než dobrém stavu z hlediska nadměrné 
koncentrace celkového fosforu. Fosfor je klíčový chemický prvek 
v procesu eutrofizace a jeden z hlavních antropogenních stresorů 
povrchových vod v Evropě [11]. Není tak překvapivé, že podíl nádrží 

Nádrž EQR VK
Hněvkovice 0,19 -

Lipno 0,34 30,8

Jordán 0,42 8,7

Římov 0,43 17,3

Švihov 0,45 6,1

Karhov 0,5 -

Rozkoš 0,56 -

Lučina 0,57 1,1

Nová Říše 0,57 -

Morávka 0,62 -

Klíčava 0,66 6,8

Žlutice 0,69 12,9

Obecnice 0,8 9,4

Láz 0,88 14,3

Nýrsko 0,88 6,2

Pilská 0,89 5,7

Nádrž Sklon regresní přímky Hladina významnosti p

Jordán 0,031 0,333

Klíčava -0,003 0,641

Láz -0,025 0,073

Lipno -0,004 0,707

Nýrsko 0,004 0,576

Římov -0,003 0,500

Švihov 0,006 0,091

Žlutice -0,002 0,816

Tabulka 3. Průměrné hodnoty EQR v hodnocených nádržích a va-
riační koeficient (VK) u nádrží vzorkovaných opakovaně. Barva 
označuje kategorii ekologického potenciálu u dané nádrže: oranžová 
poškozený potenciál (hranice EQR 0,35–0,16), žlutá střední potenciál 
(EQR 0,62–0,36), zelená dobrý potenciál (EQR 0,87–0,63) a lepší 
potenciál (EQR 1–0,88)

Tabulka 4. Parametry lineární regrese (sklon regresní přímky a do-
saženou hladinu významnosti) testující časový trend vývoje EQR 
v jednotlivých nádržích. Pozitivní sklon regresní přímky znamená 
zlepšováni potenciálu, negativní sklon naopak zhoršování poten-
ciálu

Obr. 2. Hodnota EQR v jednotlivých letech. Horizontální čáry vyznačují horní hranice kate-
gorií ekologického potenciálu – červená zničený, oranžová poškozený, žlutá střední, zelená 
dobrý a modrá lepší potenciál. Světlé modré přímky ukazují lineární trend vývoje EQR na 
jednotlivých nádržích v čase (pouze u nádrží vzorkovaných opakovaně)



vh 9/2022 5

s nevyhovujícím stavem rybí obsádky je stej-
ně vysoký a jen podtrhuje fakt, že ekologická 
kvalita našich povrchových vod je nepříznivá 
v mnoha parametrech.

Největším problémem našich stojatých 
vod, ale i všech povrchových vod obecně, je 
nadměrný přísun živin a narušená kvalita ha-
bitatů [2, 6]. Kvůli nadměrnému přísunu živin 
se zvyšuje množství potravních zdrojů, které 
zvyšují nosnou kapacitu prostředí, a uživí tak 
větší množství ryb [14]. Tento efekt byl jasně 
patrný i v nádržích s poškozeným a středním 
potenciálem, kde celkové množství ryb často 
dosahovalo úrovně typické pro eutrofní vody 
[14] a snížilo tím skóre u dotčených metrik 
(obr. 3). Nadměrné množství živin a degradace 
habitatů pozměňují i druhovou strukturou rybí 
obsádky [9, 11, 14]. U živinově zatížených vod 
dominují druhy adaptované na turbidní vody, 
vyšší teplotu, nižší koncentrace kyslíku a vyšší 
nabídku potravy (například do metrik zahrnuté 
druhy jako cejn velký a ježdík obecný), a na-
opak jsou potlačeny druhy vázané na méně 
úživné podmínky (například do metrik zahr-
nutý okoun říční, perlín ostrobřichý a všechny 
druhy lososovitých). Změny struktury spole-
čenstva v závislosti na ekologickém potenciálu 
se projevily i u hodnocených nádrží. U nádrží s poškozeným a středním 
potenciálem bylo vysoké zastoupení cejna a často i ježdíka. Okoun měl 
vysoké zastoupení pouze v nádržích s dobrým a lepším ekologickým 
potenciálem. Perlín je svojí potravní a rozmnožovací strategií vázaný na 
ponořené vodní rostliny. Přítomnost vodních rostlin může být potlačena 
vysokou úživností (rozvojem fytoplanktonu a v důsledku toho malou 
průhledností vody) či degradací pobřežního prostředí (velké kolísání 
hladiny). Perlín měl nízké zastoupení u všech nádrží s poškozeným 
a nižším středním potenciálem. U nádrží s dobrým potenciálem bylo 
jeho zastoupení vyšší, kromě nádrže Morávka, kde nebylo vodní rostlin-
stvo dostatečně vyvinuto (vzorkování nádrže Morávka bylo provedeno 
relativně brzy po jejím znovu napuštění a nedostatek ponořených 
vodních rostlin může souviset s tímto faktem).

Na řadě nádrží vzorkovaných opakovaně došlo k poklesu ekologic-
kého potenciálu, jak ukázal pokles multimetrického indexu rybích 
společenstev (EQR). Pokles EQR byl způsoben nárůstem biomasy 
ryb (Lipno, Římov, Klíčava, Žlutice a Láz), zvýšením zastoupením 
cejna (Lučina, Klíčava a Žlutice) a ježdíka (Lučina a Klíčava) a po-
klesem zastoupení okouna (Klíčava, Láz a Obecnice), perlína (Pilská) 
a lososovitých ryb (Lipno). Tyto změny byly částečně kompenzovány 
snížením množství ryb (Jordán, Lučina), snížením zastoupení cejna 
(Lipno a Obecnice) a ježdíka (Žlutice) a zvýšením zastoupení perlína 
(Klíčava). Avšak tyto kompenzace nebyly většinou dostatečné a pouze 
nádrže Jordán, Nýrsko a Švihov měly hodnoty sklonu regresní křivky 
nad hodnotou 0 (tj. hodnota EQR s časem rostla, viz tab. 4). Klesající 
trend hodnoty EQR (hodnoty sklonu regresní křivky pod hodnotou 
0, viz tab. 4) ve zbytku jmenovaných nádrži byl zpravidla pozvolný 
a v některých případech mohl být částečně spojen s variabilitou 

jednotlivých metrik. Když však vezmeme v potaz, že cílem RSV je 
dosažení dobrého potenciálu ve většině vodních útvarů, tak prezen-
tované výsledky svědčí o tom, že k žádnému zlepšení ekologického 
potenciálu ve sledovaném období z hlediska rybí obsádky nedošlo. 

Jak již bylo zmíněno, hodnota EQR mírně stoupla na nádržích Nýr-
sko, Jordán a Švihov. Na nádrži Nýrsko byl pozitivní trend způsoben 
mírným zvýšením hodnoty EQR mezi roky 2005 a 2006, a to díky 
zvýšení zastoupení perlína, reagujícího na výskyt ponořených mak-
rofyt. V další části sledovaného období již byla hodnota EQR stabilní 
a pouze mírně oscilovala. Na nádrži Jordán bylo zvýšení hodnoty EQR 
způsobeno snížením množství ryb v nádrži v průběhu let 2018–2020. 
V tomto případě je pozitivní trend způsoben sukcesním vývojem 
rybího společenstva a provedenými biomanipulačními zásahy [15]. 
Nádrž Jordán byla znovu napuštěna krátce před našim prvním vzor-
kováním a rybí obsádka byla během sledovaného období v rané fázi 
sukcesního vývoje. Tato fáze je charakteristická dynamickou oscilací 
množství ryb [16] a značnými změnami rybího společenstva. Hodnoty 
EQR nádrže Jordán jsou touto skutečností mírně zkresleny. Skutečný 
ekologický potenciál nádrže bude možné odhadnout po stabilizaci 
rybí obsádky (ta trvá zpravidla několik let), kdy se rybí společenstvo 
ustaví dle podmínek prostředí. Na nádrži Švihov se pozitivně projevil 
výskyt lososovitých ryb (zvýšení skóre metriky výskyt lososovitých), 
které byly při průzkumu rybího společenstva opakovaně zaznamenány 
ve střední a hrázové části nádrže (lososovité ryby nejsou do nádrže 
vysazovány a jedná se o jedince z okolních toků). Tento fakt dokládá, 
že aspoň část nádrže je bez kyslíkových deficitů v hypolimnionu 
(J. Duras, osobní sdělení) a umožňuje výskyt i chladnomilných ryb. 
Tento trend je velice pozitivní a dokládá opravdové zvyšování ekolo-

Obr. 3. Hodnota skóre jednotlivých metrik v jednotlivých letech a nádržích. Barevně jsou 
vyznačeny jednotlivé metriky: BPUE – Biomasa ryb, NPUE – Početnost ryb, BPUE_hráz – 
Biomasa ryb u hráze, BPUE_přítok – Biomasa ryb u přítoku, Cejn – zastoupení cejna velkého 
v biomase, Okoun – zastoupení okouna říčního v biomase, Perlín – zastoupení perlína ostro-
břichého v biomase, Ježdík – zastoupení ježdíka obecného v početnosti, Losos. – zastoupení 
lososovitých ryb v biomase, 0+ryby – přítomnost 0+ šesti běžných druhů (viz kap. Výpočet 
metrik a tab. 2)
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gické kvality rybí obsádky i ekosystému této nádrže obecně. Bohužel 
poslední odhad rybí obsádky na nádrži Švihov proběhlo v roce 2014, 
a není tak možné určit, zda se jednalo pouze o krátkodobou odchylku 
či dlouhodobý pozitivní trend ve zlepšování stavu rybí obsádky. 

Cílový dobrý ekologický potenciál je definován jako stav dobře 
fungujícího ekosystému, ve kterém jsou jednotlivé složky mírně od-
chýleny od přirozeného stavu vlivem lidského působení [6]. Většina 
nádrží v České republice by v ideálním případě spadala pravděpodob-
ně do kategorie okounových obsádek (stratifikované, do nadmořské 
výšky 700 m n. m.). Tyto obsádky jsou charakteristické nižší biomasou 
a početnosti ryb a dominovanou okounem říčním a menším podílem 
kaprovitých druhů, především perlínem a plotice [6]. Nápravná 
opatření, která by vedla ke zlepšení ekologické potenciálu našich 
nádrží a dosažení či aspoň přiblížení se tomuto přirozenému stavu 
rybích obsádek, jsou obecně známá. Jedná se především o co nejvyšší 
redukci živinového zatížení nádrží, tj. snížení splachů a vypouštění 
živin do vodních toků. V případě ČR se jedná se především o redukci 
množství vypouštěného fosforu, jako dominantního eutrofizačního 
prvku, z komunálních odpadních vod. Tento krok je alfou a omegou 
zlepšení ekologického potenciálu našich nádrží, protože bez snížení 
primárních živinových vstupů nemají další opatření velký efekt 
či působí pouze krátkodobě. Důležitým opatřením ke zlepšením 
ekologického potenciálu je také zmírnění kolísání hladiny v me-
zích, které nebudou omezovat využití nádrže k primárním účelům. 
Menší kolísáni hladiny podpoří vyšší rozvoj ponořených rostlin, 
a tím redukci dostupného fosforu pro řasy a dostupnosti důležitého 
habitatu (třecí, potravní a úkryty) pro ryby. Dalšími doprovodnými 
nástroji, které mohou pomoci ke zlepšení potenciálu našich nádrží 
jsou podpora a ochrana dravých ryb, další aktivní biomanipulační 
zásahy ve vytipovaných lokalitách (např. odlov nežádoucích druhů) či 
úprava vysazování hospodářských druhů ryb. Je zřejmé, že především 
u nádrží s většími a více antropogenně využívanými povodími, tyto 
změny vyžaduje nemalé investice a zainteresování velkého množství 
subjektů. K nastavení účinných nápravných opatření na jednotlivých 
nádržích je nutný detailní rozbor všech parametrů hodnocených 
složek ekologického potenciálu na jednotlivých lokalitách a aplikace 
těchto opatření do praxe. 

Slabinou této studie je časová nekonzistence odběru vzorků. Údaje 
pro tuto studii byly získány z databáze Hydrobiologického ústavu, Bio-
logického centra AV ČR, v.v.i., a zahrnují nádrže vzorkované během let 
2004–2020 pro různé vědecké úkoly. Priorita a časová osa těchto úkolů 
se často mění a je tak velká variabilita v počtu opakování a časového 
rozestupu mezi jednotlivými vzorkovacími kampaněmi. V hodnoce-
ném souboru jsou tím pádem jak nádrže vzorkované téměř každoročně 
(Římov, Lipno), tak řada nádrží vzorkovaných pouze jedenkrát či 
dvakrát. Rybí obsádky řady nádrží v ČR prozatím nebyly vzorkovány 
ani jednou a jejich ekologický potenciál je neznámý. Hodnocení ekolo-
gického potenciálu rybí obsádky a jeho vývoje je tak u většiny nádrží 
založeno na omezených údajích. Bylo by vhodné nastavit pravidelný 
monitorovací program všech nádrží zahrnutých do hodnocení pomocí 
RSV a minimálně ve tříletém intervalu provést monitorování jejich 
rybích obsádek, jak je uvedeno ve RSV. To by umožnilo provést jak 
kompletní hodnocení všech složek zahrnutých do hodnocení ekologic-
kého potenciálu, tak i správně nastavit opatření k nápravě potenciálu 
a sledování vývoje a účinnosti těchto opatření. Tento monitoring by 
mohl být proveden zjednodušenou metodikou vzorkování popsanou 
v recentních studiích [17, 18], která by ušetřila náklady na vzorkování 
a přinesla kvantitativně i kvalitativně srovnatelné údaje. Zahrnutí 
všech nebo většiny nádrží by přineslo pokrok do vývoje indexu 
hodnocení stavu rybího společenstva a podpořilo by revizi metodiky 
hodnocení rybího společenstva, která by zahrnula další důležité 
skupiny (např. dravé druhy) a méně invazivní vzorkovací metody. 
Další téma, který by mělo otevřeno, je hodnocení ekologického stavu 
rybníků. Mezi vodní útvary typu jezero jsou zahrnuty i naše největší 
rybníky, které se ovšem vymykají aktuálním platným metodikám ze-
jména z důvodu vysoké úrovně trofie, hromadné produkce několika 
málo druhů ryb s využitím přikrmování a periodického vypouštění. 
Tato problematika musí být co nejdříve v odborných kruzích alespoň 
diskutována, když už ne řešena.

Závěr 
Rybí obsádka většiny (63 %) hodnocených nádrží měla ekologický 
potenciál horší než dobrý a v hodnoceném období se potenciál v řadě 
z nich ještě zhoršil. To ukazuje, že rybí obsádka těchto nádrží je pod 
velkým antropogenním tlakem a její množství a složení je daleko 

od stavu blízkého přirozenému (dobrý ekologický potenciál). Dle 
původního časového plánu RSV měly hodnocené nádrže mít dobrý 
ekologický potenciál již v roce 2015. Termín byl později posunut až na 
rok 2027. Nicméně, z provedeného hodnocení je zcela zřejmé, že do-
sažení dobrého potenciálu se z hlediska rybích společenstev do roku 
2027 evidentně nezvládne. Rybí společenstva totiž reagují na změny 
v ekosystému ve srovnání s jeho ostatními složkami relativně pomalu. 
Velkým úspěchem by tak bylo, kdyby se ustanovil pravidelný režim 
tříletého monitorování důležitých nádrží, jako podklad pro zavedení 
prozatím chybějících účinných nápravných opatření (snížení trofie, 
snížení kolísání hladiny, podpora dravých druhů, redukce množství 
nežádoucích druhů a další dle podmínek dané lokality). Tato opatření 
by alespoň docílila zvrat klesajícího trendu hodnoty EQR, jeho posun 
k příznivějším hodnotám a především ke zlepšení ekologické kvality 
našich vod.

Poděkování: Autoři studie děkují členům týmu FishEcU za pomoc při 
provádění terénních prací. RNDr. Jindřichu Durasovi, Ph.D. a RNDr. 
Pavlu Punčochářovi, CSc. za cenné připomínky k rukopisu. Tato stu-
die byla podpořena Povodím Vltavy, státní podnik, Akademií věd ČR 
v rámci programu Strategie AV 21, Záchrana a obnova krajiny a pro-
jektem Biomanipulace jako nástroj zlepšení kvality vody nádrží, reg. 
č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007417 financovaného z EFRR/ESF.
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Abstract
The assessment of the ecological status of the fish community is an 
important parameter for determining the overall ecological health 
of aquatic ecosystems. Based on the assessment of this status, it 
is then possible to propose remedial measures and improve an 
unsatisfactory status. The last assessment of ecological potential in 
artificial and heavily impacted water bodies with regard to the fish 
community was carried out in 2014 in Czech Republic. The aim of 
the present study is to update this assessment and its changes over 
time for selected reservoirs in the Czech Republic. 

The results of this study showed that the fish community in the 
majority (63%) of the assessed reservoirs is worse than good, as in 
the previous assessment, and the status in a number of reservoirs 
has further deteriorated during the assessment period. Only in a 
few exceptions has the ecological potential improved slightly. In the 
following period, it would be appropriate to determine the ecological 
potential in the reservoirs that have not yet been assessed and to 
develop procedures for the improvement of ecological potential in 
reservoirs with poorer condition. 

Key words
ecological potential assessment – reservoirs – fish stock – eutrophi-
cation

Hydrologické skupiny 
půd – rozevřené nůžky 
hydrologických výpočtů 
(2. část)
Luděk Strouhal, Petr Kavka

Abstrakt
Článek navazuje na příspěvek s názvem Hydrologické skupiny 
půd – metodiky a datové podklady, publikovaný ve Vodním hos-
podářství 6/2022 (strany 4–9), který kromě metodik představuje 
čtyři stávající datové podklady pro určení HSP a/nebo CN na území 
ČR. Tento navazující článek kvantifikuje rozdíly mezi popsaný-
mi datovými podklady nejprve v úrovni celého území ČR a poté 
v případové studii 7 malých povodí. V podrobnějším měřítku je 
vyčíslen dopad zjištěné variability na výpočet objemu přímého 
odtoku metodou SCS-CN. Příklad výpočtu objemu odtoku ze srážky 
s úhrnem 50 mm ukazuje značnou variabilitu výsledné návrhové 
veličiny v řádu desítek procent (v některých případech se výsledky 
liší i několikanásobně) a prokazuje kritickou úlohu volby půdního 
datového podkladu.

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

1. Úvod
Při řešení širokého spektra vodohospodářských problémů je klíčové 
popsat a kvantifikovat proces vzniku a průběhu odtoku v malých po-
vodích. V projekční praxi pak je standardním požadavkem vyhovět 
příslušným návrhovým veličinám, jako je např. objem odtoku nebo 
kulminační průtok. Na malých povodích je však k dispozici velmi 
málo přímých pozorování, z nichž by bylo možné příslušné veličiny 
statisticky vyhodnotit. Hlavním nástrojem odvození návrhových 
charakteristik odtoku z malých povodí jsou tak matematické modely, 
kterých je dnes k dispozici celá řada od těch fyzikálně založených 
(SMODERP, Erosion, WEPP aj.) až po jednodušší konceptuální mo-
dely jako HEC-HMS nebo Atlas Hydrologie, které pracují mimo jiné 
s metodou stanovení objemu přímého odtoku SCS-CN [4, 5, 9], u nás 
známou pod pojmem Metoda odtokových křivek. 

Pro nasazení hydrologických modelů jsou nezbytné poměrně 
detailní podklady o přírodních podmínkách ovlivňujících odtoko-
vé poměry, jako jsou morfologie, půdní pokryv, půdní vlastnosti 
a srážkové charakteristiky, případně informace o počáteční vlhkosti 
půdy. Z hlediska půdního pokryvu a morfologie existuje řada dobře 
dostupných podkladů v podrobném rozlišení. Zdrojem nejistot tak 
donedávna byla hlavně půdní data a některé charakteristiky návr-
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metoda podíl v ČR
HSP dle infiltračních charakteristik 32,6 %

Průměrná hodnota CN ze 3 variant HSP 63,0 %

Všechny 3 varianty HSP jsou identické 3,7 %

CN identické pro všechny varianty HSP 0,7 %

Tab. 1. Podíl rozlohy ČR dle využitého způsobu odvození CN z HSP 
dle ČHMÚ

Tab. 2. Rozdíl počtu tříd HSP dle VÚMOP x Strategie

hových parametrů srážek. Zpřesněné návrhové šestihodinové srážky 
jsou již několik let dostupné na rain.fsv.cvut.cz, kde jsou poskytovány 
návrhové průběhy intenzit pro několik dob opakování včetně pravdě-
podobnosti výskytu jednotlivých průběhů. Zvolený přístup posunuje 
v přesnosti návrhu hojně využívanou metodu redukce denních úhrnů 
[2], která pracuje se zastaralými daty (náhradní intenzity z roku 1958 
[8] a denní úhrny z 1985 [6]) a soustředí se izolovaně na průměrnou 
maximální intenzitu srážky.

Půdní podklady tak nyní zůstávají hlavním nezmapovaným zdro-
jem nejistot. Na poli dostupnosti půdních dat bylo v poslední dekádě 
hodně odpracováno – jak je patrné např. na geoportálech Výzkumného 
ústavu meliorací a ochrany půdy (VÚMOP) nebo České geologické 
služby (ČGS). Zpočátku spíše digitalizované archivní mapy jsou po-
stupně doplňovány databázemi půdních sond např. z Komplexního 
průzkumu půd (KPP) a nově i produkty z nich odvozené moderními 
metodami digitálního mapování – např. mapy zrnitostních charak-
teristik pro celou ČR [1] dostupné z rain.fsv.cvut.cz. Některé půdní 
podklady dnes dospěly do paradoxní situace, kdy jednu charakteris-
tiku zachycuje více map od různých autorů. Neexistuje přitom jasná 
shoda, která z nich lépe reprezentuje skutečný stav, případně k jakým 
účelům se která lépe hodí. Místo zpřesňování výpočtů se nůžky mož-
ných výsledků rozevírají a výpočetní nejistoty rostou.

Konkrétně to je případ hydrologických skupin půd (HSP), které jsou 
jedním ze vstupů do metody SCS-CN. Právě výběr zdroje pro určení 
HSP může být výrazným zdrojem nejistot výsledných návrhových 
veličin. Do dnešního dne vznikly pro území ČR tři různé mapy HSP 
a jedna další metodou odvozená mapa CN, neexistuje však žádné 
vodítko pro uživatele ohledně jejich spolehlivosti a vhodné oblasti 
využití. Obecné metodiky pro určení HSP ve světě i v ČR a genezi 
všech těchto map HSP, případně CN a jejich datové i metodické pod-
klady shrnuje předchozí článek Hydrologické skupiny půd – metodiky 
a datové podklady. Na něj odkazujeme všechny zájemce o podrobnosti 
a reference, které z důvodu přehlednosti textu nebyly zahrnuty do 
tohoto textu.

Tento příspěvek si neklade ambice rozsoudit, který z dostupných 
datových podkladů je nejblíže realitě. Jeho cílem je za prvé: kvanti-
fikovat rozdíly mezi existujícími podklady o HSP/CN v měřítku celé 
ČR a detailněji v měřítku 7 pilotních lokalit. Za druhé: na příkladech 
těchto konkrétních lokalit ilustrovat dopad rozdílných půdních pod-
kladů na výpočet odtokové odezvy. Pokud popsané rozdíly a z nich 
plynoucí rizika povedou k otevření odborné debaty s cílem sjednotit 
používané přístupy a datové podklady nebo jasně vymezit oblast jejich 
použitelnosti, pak i třetí a poslední cíl tohoto článku bude naplněn.

2. Rozdíly spojitých vrstev HSP a jejich dopady 
v hydrologických výpočtech metodou CN
V předchozím článku Hydrologické skupiny půd – metodiky a datové 
podklady jsou představeny 3 stávající celorepublikové datové pod-
klady pro určení HSP a jeden syntetický zdroj pro určení CN včetně 
metodik jejich vzniku. Ve stručnosti se jedná o tyto zdroje:
• CN dle ČHMÚ (2004) [3, 7]
• HSP dle projektu „Strategie ochrany před negativními dopady po-

vodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice“ 
– dále jen Strategie (2015)

• HSP dle VÚMOP (2018) [10]
• HSP dle půdní zrnitosti (2021) [1]

Čtyři uvedené datové podklady o HSP byly mezi sebou vzájemně 
porovnány. Nejprve byla s využitím GIS provedena popisná statisti-
ka rozdílů ve smyslu vyhodnocení posunů zastoupení jednotlivých 
tříd HSP v měřítku celé ČR. Poté byla na příkladu 6 malých povodí 
z monitorovací sítě ČHMÚ a jednoho experimentálního povodí ČVUT 
provedena případová studie dopadu rozdílných půdních podkladů 
na vyčíslení návrhových hodnot objemu odtoku metodou SCS-CN.

Přístup, který využívá ČHMÚ, jak je vysvětleno v předchozím 
článku, využívá tří variant odvození HSP. Připomeňme, že se jedná 
o klasifikace na základě infiltrační rychlosti (víceméně podle platné 
metodiky), na základě retenční vodní kapacity a podle průměrného 
sklonu území. Z těchto variant HSP odvozuje tři varianty CN a teprve 
ty kombinuje do spojité datové vrstvy tak, že bere maximum ze dvou 
čísel – CN podle první varianty a průměrné hodnoty CN ze všech 
tří variant. Tab. 1 ukazuje podíl rozlohy ČR, na nichž byly využity 
HSP jednotlivými přístupy. Neexistuje tedy jedna souvislá mapa HSP 
využívaná na ČHMÚ a její zpětné odvození je poměrně složité a ne-
jednoznačné. Proto nebylo možné provést vzájemné porovnání dat 
ČHMÚ s ostatními podklady v měřítku celé ČR. Určitou představu 

nabízí případová studie na 7 pilotních povodích (viz obr. 3, 4 a 5), 
kde byly odpovídající třídy HSP odvozeny autory článku zpětně na 
základě výsledných hodnot CN.

2.1 Základní charakter jednotlivých vrstev HSP
Celkové rozložení HSP v hodnocených datových podkladech ukazuje 
obr. 1. V datech HSP dle Strategie jsou jako v jediném z posuzova-
ných podkladů definovány i mezilehlé skupiny AB, BC, CD, které 
pochází z metodiky hodnocení lesní půdy. Na zemědělském půdním 
fondu (ZPF) převládají lépe a méně propustné půdy s celkem 81 %, 
oba extrémy A a D přispívají po deseti procentech. Na lesní půdě 3/4 
půd spadají do dobře až lépe propustných půd se skupinami A-AB-B. 

Ve vrstvě HSP dle VÚMOP také převládají na ZPF lépe propustné 
půdy B, ale již pouze se 40 %, následované hůře propustnými půdami 
C s necelými 30 %. Obě krajní třídy se vyskytují častěji (cca 30 %). Na 
lesní půdě (LP) první dvě propustnější skupiny A a B zahrnují celkem 
85 % rozlohy lesa.

Nejnovější vrstva HSP odvozená na základě zrnitosti celkově vyka-
zuje posun k hůře propustným půdám. Na ZPF nejsou nejpropustnější 
půdy zastoupeny vůbec a nejhůře propustné jen minimálně. Převlá-
dají zde hůře propustné půdy C se ¾ rozlohy oproti B. Na lesní půdě 
je poměr obrácený, v poměru cca 2 : 1

2.2 Párové srovnání rozdílů vrstev HSP
U všech tří posuzovaných vrstev HSP byla provedena reklasifikace 
tříd A–D na číselné kódy 1–4 a následně byly převedeny na rastr 
v rozlišení 20 m. Spočteny a vyhodnoceny byly rozdíly každých 
dvou porovnávaných podkladů, vždy ve smyslu odečtení staršího 
od novějšího. V každém bodě rastru tak bylo stanoveno, o kolik tříd 
propustnosti se posuzované vrstvy liší, přičemž kladné hodnoty indi-
kují zhoršení propustnosti v novější vrstvě oproti starší. Vyhodnocení 
bylo provedeno odděleně pro LP, ZPF a ostatní plochy, i celkově pro 
celé území ČR.

Data ze Strategie vnáší do hodnocení přechodné třídy HSP. Ty jsou 
specifikem českých metodik, a přestože byly původně zamýšleny 
jen jako charakteristiky pro půdy s velkým rozpětím propustnosti, 
v praxi se s nimi pracuje jako s třídami ležícími uprostřed mezi dvě-
ma hraničními hodnotami. Tento nepřesný způsob byl přijat i pro 
toto hodnocení rozdílů, proto se v následujících tabulkách objevují 
i rozdíly o polovinu třídy.

Platná zahraniční metodika pracuje i s duálními třídami. Ty se 
objevují pouze ve vrstvě HSP dle VÚMOP, zde byly pro hodnocení 
rozdílů využity pouze třídy uvedené před lomítkem, tedy varianty 
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pro půdy s dostatečným retenčním prostorem 
pro infiltraci.

2.2.1 Rozdíl HSP dle VÚMOP a Strategie

Jak ukazuje tab. 2, novější vrstva HSP od 
VÚMOP celkově predikuje shodné HSP jako 
vrstva ze Strategie na necelé polovině rozlohy 
ČR, na zbytku pak mírně převažují půdy hůře 
propustné. Rozdíly jsou přitom velmi odlišné 
na ZPF oproti LP. V lesích jsou rozdíly výraz-
nější, což plyne z velmi rozdílných metodik. 
Na LP se oba datové zdroje shodují jen na 
13 % území lesa a rozdíly zde vykazují větší 
rozptyl než na ZPF. Zhruba na 1/3 rozlohy 
lesa predikuje vrstva dle VÚMOP o půl třídy 
horší propustnost, na necelých 20 % o půl 
třídy lepší. Zastoupení větších rozdílů pak 
pozvolně klesá, asymetricky pomaleji k vyš-
ším propustnostem. Četné jsou i odchylky 
o dvě třídy a více.

Rozdíly na ZPF jsou vzhledem ke stejné 
metodice a podkladovým datům v obou vrst-
vách dány prakticky jen odlišným převodní-
kem HPJ → HSP, který byl při tvorbě novější 
vrstvy dle VÚMOP aktualizován. Úplně se 
vrstvy shodují téměř ve 2/3 plochy ZPF, nižší 
propustnost o jednu třídu mapa VÚMOP pre-
dikuje na 1/4 plochy, vyšší na necelých 10 %. 
Větší rozdíly o 2 třídy tvoří jen 2,5 % plochy 
ZPF, rozdíly o 3 třídy se prakticky nevyskytují.

Rozdíly na ostatních plochách, které jsou 
pokryty daty v obou vrstvách, jsou velmi po-
dobné jako rozdíly na ZPF. S malým zastoupe-
ním se objevují i rozdíly o polovinu třídy tam, 
kde nesouhlasí prostorové vymezení lesa.

2.2.2 Rozdíl HSP dle zrnitosti x Strategie

Vrstva HSP podle zrnitosti ve srovnání s daty 
ze Strategie (viz tab. 3) predikuje celkově spíše 
hůře propustné půdy, zcela se shoduje pouze 
na čtvrtině rozlohy ČR. Podobně jako u HSP 
dle VÚMOP i zde jsou rozdíly odlišné pro 
ZPF a LP. Na lesní půdě predikuje i nejnovější 
vrstva HSP dle zrnitosti nejčastěji o půl třídy 
nižší propustnost, tentokrát s ještě větším 
zastoupením 43 %. Ostatní rozdíly jsou okolo 
maxima rozložené asymetricky, ovšem s menším rozptylem než v pří-
padě vrstvy dle VÚMOP a s vyšším zastoupením hůře propustných 
půdních skupin. Rozdíly větší, než dvě třídy HSP se zde nevyskytují.

Rozložení rozdílů na ZPF a ostatních plochách je obdobné s maxi-
mem v jedné třídě na straně hůře propustných půd, které zahrnuje 
zhruba 50 % ploch. Rozdíl o dvě třídy na obě strany je velmi vzácný, 
o tři třídy se prakticky nevyskytuje. Úplná shoda je na necelé třetině 
ploch a o jednu třídu propustnější půdy predikuje mapa HSP dle 
zrnitosti přibližně na 11 % rozlohy.

2.2.3 Rozdíl HSP dle zrnitosti x VÚMOP
Z tab. 4 je patrné, že nejnovější vrstva HSP dle zrnitostí celkově predi-
kuje většinou stejné (40 %) nebo o třídu méně propustné (39 %) půdy 
než data VÚMOP, méně často o třídu propustnější (13 %). Rozdíl tří 
skupin je zanedbatelný, o dvě skupiny se oba datové zdroje liší jen 
na 8 % území. Rozložení rozdílů na ZPF, LP i ostatních plochách je 
mezi sebou mnohem podobnější než v předchozích dvou srovnáních 
s daty ze Strategie. Rozdíly u lesních půd predikují HSP dle zrnitosti 
o něco více ve prospěch hůře propustných půd než u ZPF, ale stále 
konzistentně s horší propustností oproti starší vrstvě HSP dle VÚMOP.

Obr. 1. Zastoupení HSP na ZPF a lesní půdě (LP) na celé ČR podle 
datového podkladu

Obr. 2. Sedm povodí ve studii hodnocení dopadů rozdílných pod-
kladů HSP na výpočet objemu odtoku

Obr. 3. Plošné rozdělení jednotlivých HSP na povodí Hruškovice podle různých podkladů



vh 9/202210

2.3 Variabilita HSP v modelových 
povodích
Výše byly popsány rozdíly v podkladech HSP 
v měřítku celé ČR vyhodnocené na rastru 
20 x 20 m. V hydrologické návrhové praxi se 
zpravidla vyhodnocují odtokové poměry me-
todou CN na malém uzavřeném povodí, kde 
hraje roli nejen reálné prostorové uspořádání 
půd s různými hydrologickými vlastnostmi, 
ale i jejich kombinace s půdním pokryvem 
(či využitím půdy). V neposlední řadě pak do 
hry vstupují „oficiální“ návrhové hodnoty po-
skytované příslušnou pobočkou ČHMÚ, která 
pracuje s vlastní interní datovou vrstvou CN, 
kterou z dříve popsaných důvodů není možné 
na úrovni celé ČR srovnat s ostatními podkla-
dy. Proto byla provedena studie variability 
objemů odtoku na sedmi malých povodích, 
jejich poloha je znázorněna na obr. 2 a základ-
ní charakteristiky v tab. 5. Na povodích šesti 
z nich provozuje ČHMÚ kontinuální moni-
toring a jedná se o povodí, na nichž probíhá 
v rámci projektu QK1910029 (viz Poděkování) 
validace metod a podkladů pro hydrologické 
výpočty na pozorovaných srážko-odtokových 
událostech. Povodí Býkovického potoka je 
experimentální lokalitou ČVUT a do výbě-
ru bylo doplněno kvůli svému charakteru 
převážně zemědělské krajiny s venkovskou 
zástavbou. Povodí Dobřejovického potoka je 
spíše zemědělsky využívané a zasažené intenzivní urbanizací, ostatní 
povodí ze sítě ČHMÚ jsou zcela nebo převážně lesní.

Prostorovou variabilitu i odlišné přiřazení HSP dle jednotlivých 
datových podkladů ilustruje na příkladu povodí Hruškovice obr. 3. 
V souladu s párovým srovnáním přisuzuje nejlepší propustnost pů-
dám v povodí vrstva HSP z projektu Strategie. Je zde dobře patrná pro-
storová variabilita HSP v lesních porostech, která je dána metodikou 
přiřazení HSP na základě lesního typu. Z párových srovnání vycháze-
ly v průměru nejhůře propustné půdy podle vrstvy HSP dle zrnitosti, 
na případu povodí Hruškovice to však neplatí, nejhůře propustné 
půdy zde predikuje vrstva HSP dle VÚMOP. Zpětně z CN odvozená 
vrstva HSP dle metodiky ČHMÚ definuje půdy v povodí Hruškovice 
jako o něco lépe propustné než vrstva dle VÚMOP, zároveň zde je 
patrné nejhrubší prostorové rozlišení datového podkladu ČHMÚ.

Zastoupení HSP dle různých zdrojů na výběru čtyř povodí, nyní již 
bez prostorového rozložení, ilustruje obr. 4. Zbylá tři povodí nejsou 
uvedena, charakter rozdělení HSP je u nich obdobný jako na někte-
rém ze čtyř zobrazených povodí. Grafy potvrzují, že neexistuje žádné 
systematické řazení jednotlivých datových podkladů dle predikované 
propustnosti. Zatímco na některých lesních povodích (Pstruhovec, 
Černá Nisa) predikuje vrstva HSP dle VÚMOP nejvyšší propustnost 
půd ze všech čtyř podkladů, v jiném lesním povodí (Hruškovice) 

Obr. 4. Zastoupení HSP podle jednotlivých půdních podkladů na čtyřech vybraných povodích. 
Nahoře spíše zemědělská povodí, dole převážně lesní

Obr. 5. Rozptyl CN pro hodnocená povodí na základě použitého 
zdroje dat o HSP. Černě limitní hodnota, pod níž je odtok ze srážky 
s úhrnem 50 mm nulový

Obr. 6. Rozptyl odtokových výšek ze srážky s úhrnem 50 mm na 
hodnocených povodích na základě použitého zdroje dat o HSP 

Tab. 3. Rozdíl počtu tříd HSP dle zrnitosti x Strategie
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Povodí Plocha povodí 
(km2)

Prům. nadm. v. 
(m n.m.)

Zastoupení lesa 
[%]

Černá Nisa 1,80 818 100

Pstruhovec 6,36 655 92

Hruškovice 9,54 392 82

Spůlka 9,99 963 69

Zděchovka 4,08 615 41

Býkovický potok 7,75 433 12

Dobřejovický potok 13,00 381 6

Tab. 5. Vybrané charakteristiky povodí ve studii dopadů variability 
HSP

Tab. 4. Rozdíl počtu tříd HSP dle zrnitosti x VÚMOP

popisuje propustnost naopak nejhorší. Podobné je to v případě spíše 
zemědělských povodí Býkovického a Dobřejovického potoka (zde 
udává ještě horší propustnost vrstva HSP dle zrnitosti). Pro závazné 
posudky ČHMÚ používaná vrstva se s predikovanými propustnost-
mi pohybuje někdy v nejhůře propustných třídách HSP (Býkovický 
potok, Spůlka), jindy v nejlépe propustných (Dobřejovický potok). 
To předurčuje značnou nevypočitatelnost a variabilitu výsledných 
návrhových hodnot objemu odtoku, jejichž analýza následuje dále.

2.4 Variabilita objemu odtoku při využití rozdílných 
vrstev HSP
Hodnocení dopadu variability půdních podkladů na návrhové hod-
noty objemu odtoku bylo provedeno na 7 malých povodích po celé 
ČR (viz obr. 2) metodou SCS-CN. Uvažována byla jednotná srážka 
s rovnoměrným pokrytím povodí a úhrnem 50 mm, což dle aplikace 
na rain.fsv.cvut.cz odpovídá 6hodinovému úhrnu s dobou opakování 
převážně 10–20 let, ojediněle méně (Černá Nisa, 5 let) nebo více 
(Dobřejovický potok, 20–50 let). Předpokládán byl průměrný stav 
nasycení (IPS = 2) a identická míra počáteční ztráty Ia v úrovni 20 % 
maximální potenciální retence. Z těchto hodnot plyne kritická hod-
nota CN = 50,4, pod níž uvažované povodí zachytí veškerou srážku 
a negeneruje žádný přímý odtok. Tato kritická hodnota je na obr. 5 
znázorněna černou dělicí čarou.

Pro odvození CN byla využita jediná vrstva půdního pokryvu 
odvozená autory článku z aktuálního polohopisu ZABAGED. Pouze 
v případě dat ČHMÚ byla použita originální vrstva CN, původně 
odvozená na základě polohopisu z projektu Corine Land Cover (dále 
jen Corine). Číselník CN byl vytvořen autory článku v dřívějších 
projektech lokalizací originálního číselníku amerického ministerstva 
zemědělství USDA. Číselník je aktuálně implementován v rozšiřujícím 
modulu projekčního softwaru ATLAS Hydrologie.

Na sedmi hodnocených povodích byly spočteny průměrné hodnoty 
CN pro všechny varianty půdních podkladů. Jejich výsledný rozptyl 
ukazuje obr. 5, přičemž povodí jsou kvůli lepší čitelnosti seřazena zle-
va doprava podle průměrné hodnoty CN získané ze všech čtyř variant 
HSP (poslední dvě povodí prohozena). Ve výsledcích jsou patrné dva 
hlavní rysy. Zaprvé jsou to značné rozdíly v rozptylu získaných hod-
not CN – obecně menší rozdíly mezi jednotlivými variantami vykazují 
spíše zemědělská povodí Býkovického a Dobřejovického potoka, oproti 
tomu dramatického rozptylu hodnot CN dosahují lesní povodí Černé 
Nisy a Pstruhovce. Zadruhé je napříč povodími nápadný menší rozsah 
hodnot CN odvozených z dat ČHMÚ oproti rozsahu CN z ostatních 
půdních podkladů. Z první skutečnosti lze usuzovat na významnou 
roli rozdílů v hydrologickém hodnocení lesních půd podle jednotli-
vých metodik popsaných podrobně v předchozím příspěvku. Druhý 
rys pak ukazuje na výraznou roli metodiky ČHMÚ, která přebírá 
maximální hodnotu z několika variant CN, jak bylo popsáno výše. Vý-
znamnou roli zde mohou hrát i odlišné podklady o půdním pokryvu 
(ZABAGED vs Corine), případně odlišně modifikovaný číselník CN.

Samotný rozptyl hodnot CN neposkytuje ještě úplný obraz do-
padů variability v půdních podkladech na hydrologické hodnocení 
povodí, neboť samotná metoda SCS-CN pro výpočet objemu odtoku 
není lineární. Výsledné odtokové výšky ze srážky s úhrnem 50 mm 
na sedmi hodnocených povodích pro všechny varianty CN ukazuje 
obr. 6. Z grafu je patrné, že poměrně malý rozptyl CN u zeměděl-
ských povodí, např. u Býkovického potoka dCN = 5, vede k rozdílům 
v odtokové výšce v řádu desítek procent (13,5 vs 20 mm). Směrem ke 
kritické hodnotě CN se rozdíly postupně smazávají, jak se odtokové 
výšky blíží nule. Pokud se však mezi půdními podklady objeví od-
lehlá hodnota, jak na uvedených příkladech často udává podklad dle 

ČHMÚ, pak jsou dopady na výpočet odtokové výšky dramatické – viz 
povodí Spůlky, kde většina podkladů predikuje odtok do 1 mm oproti 
téměř 10 mm dle ČHMÚ.

3. Závěr
Vodohospodářská opatření v krajině jsou jedním z primárních nástro-
jů managementu vody v ploše povodí. Nezávisle na funkci by měla 
splňovat především kritéria dostatečné účinnosti a bezpečností. Ta 
vyplývají mj. z požadavků norem na dobu opakování příslušné návr-
hové veličiny, na niž jsou opatření dimenzována. Kvůli nedostatku 
dlouhodobých měření v měřítku malého povodí zůstává hlavním 
nástrojem pro odvození takových návrhových veličin hydrologické 
modelování. To je zatíženo řadou nejistot od charakteristik příčinných 
srážek až po omezení samotných modelů. Tento článek popisuje 
nejistoty plynoucí z řady rozdílných datových podkladů o hydrolo-
gických skupinách půdy. V ČR jsou v tuto chvíli využívány tři spojité 
mapy HSP odvozené různými metodami a jedna syntetická mapa CN 
kombinující dílčí mapy odvozené ze tří různých podkladů o HSP.

V měřítku celé ČR byly porovnány tři datové podklady HSP. Nej-
starší vrstva z projektu Strategie (zkrácený název) poskytuje obecně 
nejpříznivější předpovědi propustnosti jak na ZPF, tak na LP, přičemž 
na lesní půdě to je patrné až z podrobného srovnání ukazující rela-
tivní posuny v každém bodě rastru 20 x 20 m. Díky shodné metodice 
a pouze mírně odlišným převodníkům se vrstva dle Strategie na dvou 
třetinách rozlohy ZPF shoduje s mapou podle VÚMOP, v lese je shoda 
naopak minimální a rozdíly sahají od poloviny po celé 2 třídy HSP na 
obě strany. V průměru nejhůře propustné půdy predikuje mapa HSP 
odvozená ze zrnitostních charakteristik, ovšem krajní třídy A a D v ní 
mají naprosto minoritní zastoupení. Ze srovnání s mapou dle VÚMOP 
vychází zhruba 40% shoda v lese i na ZPF a na dalších 40 % území 
predikuje mapa HSP dle zrnitostí o jednu třídu horší propustnost.

Na příkladu 7 malých povodí napříč ČR byla provedena podrobná 
studie variability HSP a její dopady na objem přímého odtoku podle 
metody CN. Do hodnocení dle tří podkladů o HSP byla zahrnuta 
i syntetická mapa CN podle ČHMÚ a z ní zpětně odvozené třídy 
HSP. Podrobné zastoupení HSP neukázalo žádný systematický vzor 
a poukázalo na nepredikovatelné odlišnosti v půdních skupinách při 
využití různých datových podkladů. Průměrné hodnoty CN ukázaly 
menší variabilitu na převážně zemědělských povodích (rozpětí CN 
menší než 10 [-]) a značné rozdíly na lesní půdě, kdy rozpětí ma-
xima a minima přesáhlo i hodnotu 30 [-]. Na malém vzorku dvou 
zemědělských povodí nebyl identifikován žádný obecný vzor, na 
lesních povodích oproti tomu data ČHMÚ poskytovala systematicky 
nejvyšší hodnoty CN. Hodnoty CN podle HSP od VÚMOP pak vyka-
zovaly největší variabilitu ve smyslu jednou podprůměrných, jindy 
nadprůměrných hodnot. 

Dopady rozdílných hodnot CN byly na závěr ilustrovány na výpo-
čtu objemu odtoku na sedmi povodích při zatížení srážkou s úhrnem 
50 mm. I relativně menší rozdíly v CN na zemědělských povodích 
vedly k rozdílům v řádu desítek procent objemu odtoku. Odtoky z les-
ních povodí se pak lišily i více než pětinásobně a díky podmínce pro 
překonání počáteční ztráty se objevily i výsledky v rozpětí odtokové 
výšky např. od 0 do 10 mm.

Rozdíly v odtocích zejména z lesních povodí byly zvýrazněny za-
hrnutím systematicky vyšších hodnot z vrstvy CN využívané v praxi 
ČHMÚ. Ta vznikla odlišnou metodikou, kromě ní však za rozdíly může 
stát i odlišný podklad o půdním pokryvu nebo odlišný číselník CN. 
Kromě dvou výše zmíněných datových zdrojů – Corine a ZABAGED 
je dále např. projektanty komplexních pozemkových úprav využívána 
porostová mapa a každý z těchto podkladů vyžaduje pečlivé propojení 
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jejich kategorií pokryvu s kategoriemi z původní metodiky CN. To 
je rovněž dosud málo doceněný problém, který však jde nad rámec 
tohoto příspěvku.

Z představených výsledků vyplývá, že rozdíly mezi používanými 
půdními podklady o HSP jsou značné a dopady na výsledné hodnoty 
CN, resp. objemy odtoku mohou být pro návrh opatření v ploše povodí 
a na malých vodních tocích klíčové. Cílem tohoto příspěvku nebylo 
stanovit, který z hodnocených datových podkladů nejlépe popisuje 
skutečnost. Popsané rozdíly jsou však pro hydrologickou návrhovou 
praxi zásadní a poukazují na potřebu otevření odborné diskuse na 
toto téma. Při diskusi metodik by měla být mj. otevřena otázka časo-
vého a prostorového měřítka a účelu jednotlivých přístupů. Některé 
z použitých metod mohou být dobře použitelné pro jiné účely či hyd-
rologické aplikace, ale nemusí být vhodné pro odvození návrhových 
parametrů odtoku z přívalových srážek na malých povodích. Určité 
měřítko validity existujících datových podkladů HSP pro hodnocení 
dopadu subdenních srážek může poskytnout projekt QK1910029, 
v rámci nějž probíhá spolupráce kolektivů ČVUT a ČHMÚ na mode-
lování reálných srážko-odtokových událostí na malých povodích mj. 
s využitím všech dostupných půdních podkladů. Tento příspěvek je 
jedním z jeho předpokládaných výstupů, další informace lze nalézt 
na rain.fsv.cvut.cz.

Poděkování: Tento příspěvek vznikl za podpory projektu MZe 
QK1910029 – Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity 
jako faktory odtokové odezvy na malých povodích.
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Hydrologic soil groups – lurking variability factor in runoff 
calculations (Strouhal, L.; Kavka, P.)

Abstract
This paper follows another article published in Vodní hospodářství 
6/2022 (pp. 4–99) titled Hydrologic soil groups – methods and under-
lying data which describes four current data sources for HSG and/
or CN for the Czech Republic. This follow-up paper quantifies the 
differences among those data sources both at the scale of the whole 
area of Czechia and as a case study of 7 small catchments. In more 
detailed case study the impacts of input variability in HSG on resul-
ting runoff volumes are quantified using the SCS-CN method. Runoff 
from a rainfall event with 50 mm of total depth shows considerable 
variability of a common magnitude of several tens of percent, in 
some cases the difference of several multiples was observed. This 
proved the choice of HSG source to be a crucial part of hydrologic 
calculations.

Key words
hydrologic soil groups – HSG – curve number method – runoff volume 
– hydrologic modelling
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25 let od ničivých povodní na Moravě

Petr Chmelař

Katastrofální povodeň v červenci roku 1997 
měla neočekávaně rychlý a dravý průběh s ob-
rovskou ničivou sílou, kdy na horních tocích 
došlo k téměř totální devastaci koryt vodních 
toků. Voda dosahovala extrémní úrovně, ploš-
ný rozsah a hloubka rozlivů byly nad všechny 
dosavadní známé hodnoty. Povodeň, která 
s sebou valila katastrofálně velké množství 
splavenin, se svými parametry vymkla mož-
nostem měření a monitorování.
• Povodeň postihla území v povodích řek Mo-

rava, Odra a horní Labe;
• povodeň byla způsobena zcela mimořád-

nými a intenzivními dešťovými srážkami;
• denní intenzity dosahovaly hodnot až 

230 mm (místy > 600 mm/5 dní);
• nejintenzivnější úhrny srážek byly naměře-

ny ve dnech 4.–8. 7. 1997;
• řeka Morava zaznamenala vzestup hladiny 

o 2 až 6 m;
• zaplaveno bylo území o rozloze 12 500 km2;
• šířka rozlivů dosahovala až 4 km;
• dosažené kulminační průtoky měly cha-

raktery až 800leté povodně (stanice Raškov 
na vodním toku Morava);

• povodeň si vyžádala 50 lidských obětí;
• zničeno nebo poničeno bylo 29 000 domů;
• jen v úseku mezi Kroměříží a Uherským 

Hradištěm sedimentovalo 350–400 tis. tun 
plavenin;

• způsobené škody byly vyčísleny na 
62,6 mld. Kč.
Z téměř 4 000 kilometrů toků, které byly 

ve správě Povodí Moravy, byla červencovou 
povodní zasažena polovina – tedy 2 000 
kilometrů toků. Povodeň se vyznačovala 
neskutečnou dravostí vody – energie prou-
dění byla schopna transportovat i kameny 
s rozměry přes 1 m.

Druhá vlna povodní ustoupila až 28. čer-
vence 1997.

Protipovodňová opatření
Bezprostředně po povodni byla spolu s od-
straňováním povodňových škod zahájena 
také příprava a realizace nových protipo-
vodňových opatření v povodí Moravy. „Od 
roku 1999, kdy odstartovala tzv. nultá etapa 
výstavby protipovodňových opatření, do roku 
2018 investoval stát do protipovodňových 
staveb prostřednictvím Povodí Moravy 
4,7 mld. korun. K tomu je třeba připočíst 
další 1,1 mld. korun, která je rozplánová-
na na výstavbu protipovodňových opatření 
v rámci probíhající IV. etapy dotačního pro-
gramu Podpora prevence před povodněmi,“ 
vypočítává generální ředitel Povodí Moravy, 
s. p., Václav Gargulák (etapa 0: 184 mil. Kč, 
etapa 1: 1 367 mil. Kč, etapa 2: 1 770 mil. Kč, 
etapa 3: 1 400 mil. Kč, etapa IV: 1 100 mil. Kč). 
Prostředky poskytlo Ministerstvo zemědělství 
v rámci programu Podpora prevence před 
povodněmi. 

Povodí horní Moravy a Bečvy
Povodňovými rozlivy bylo v Olomouckém 
kraji postiženo 110 obcí a měst, evakuace 
proběhla ve 38 obcích a evakuováno bylo 
7 850 osob, při povodni zahynulo v oblasti 
Olomouckého kraje 24 osob. Rozlivy zasáhly 
plochu 434 km2 a průměrná hloubka rozlivů 
dosahovala 2,5–3,0 m. Byly dosaženy průtoky 
přesahující výrazně hodnoty stoleté vody.

Odstraňování povodňových škod
Hned po povodních (v letech 1997 až 2004) 
zajišťovalo Povodí Moravy, s. p., nápravu po-
vodňových škod na vodních tocích a dalším 
vodohospodářském majetku s celkovými roz-
počtovými náklady 2,5 miliardy Kč. Na území 
Olomouckého kraje bylo realizováno celkem 
152 akcí s náklady 1,051 miliardy Kč, což před-
stavovalo 43 % z celkových povodňových škod. 

Výstavba protipovodňových opatření
Od povodní z roku 1997 byly na území Olo-
mouckého kraje realizovány téměř tři desítky 
významných a rozsáhlých protipovodňových 
opatření a desítky drobných úprav a staveb. 
„Mezi nejvýznamnější a největší akce v povodí 
horní Moravy patří realizace I., II.A a II.B 
etapy protipovodňové ochrany Olomouce. 
Dále jsou to realizovaná opatření v horní části 
Moravy od Hanušovic přes Bohutín, Chro-
meč, Postřelmov, Sudkov, Lesnici, Leštinu až 
po Moravičany a Mitrovice, včetně opatření 
na Třebůvce od Loštic po Moravičany. Všechna 
tato opatření se pak osvědčila a ukázala svůj 
význam např. při povodni v roce 2010 či v roce 
2020,“ vyjmenovává Gargulák. 

Byla dokončena protipovodňová opatření 
na řece Desné podél obcí Rapotín, Vikýřovic 
a Petrov nad Desnou. Byly dokončeny dvě 
etapy protipovodňových opatření v Přerově, 
kde v současnosti probíhá výstavba další eta-
py ochrany města před povodněmi. A v sou-
časnosti probíhá stavba protipovodňových 
opatření v Hranicích, kde Povodí Moravy 
v letošním roce dokončilo rozsáhlou rekon-
strukci jezu, která má také pozitivní vliv na 
ochranu města před povodněmi. 

Přerov i Hranice patří k sídlům v Pobečví, 
kterým ucelenou ochranu před extrémními  
povodněmi dokáže poskytnout až plánované 
vodní dílo Skalička, které ochrání obce a měs-
ta pod vodním dílem až na úroveň povodně 
z roku 1997. Významnou protipovodňovou 
stavbou v Olomouckém kraji pro města Zá-
břeh,  Litovel a Olomouc je poldr Žichlínek, 
realizovaný v letech 2006 a 2007, jehož 
hlavním úkolem je zadržet povodňové vody 
Moravské Sázavy a snížit kulminační průtoky 
při souběhu povodňových průtoků s Moravou.

Povodí střední Moravy
Povodňovými rozlivy bylo zasaženo celkem 
92 obcí, z toho více než 30 v okresech Kro-

měříž a Uherské Hradiště. Evakuováno bylo 
34 tisíc obyvatel, nejvíce (20 tisíc) v okrese 
Uherské Hradiště a 10,5 tisíce v okrese Ho-
donín. Maximální průtoky jsou odhadovány 
na 500 m3/s v Kroměříži a 600 m3/s v Uher-
ském Hradišti a Hodoníně.

Odstraňování povodňových škod
Po povodni bylo realizováno více než 165 akcí 
v celkové částce přesahující 350 mil. Kč. 
K nejvýznamnějším akcím patří rekonstrukce 
hrází v Záhlinicích, Kvasicích, Napajedlech, 
v Uherském Hradišti, Uherském Ostrohu, Ve-
selí nad Moravou až po Vnorovy, rekonstrukce 
Nesytské a Očovské hráze u Hodonína. U řady 
hrází se prováděly těsnící stěny v těch mís-
tech, kde došlo k jejich protržení (Uherské 
Hradiště, Nedakonice).

Výstavba protipovodňových opatření
Realizováno bylo např. protipovodňové 
opatření Otrokovice – levobřežní hráz, která 
zajišťuje ochranu města před vybřežením vod. 
Podobně významnou stavbou byla v letech 
1999–2001 rekonstrukce jezu ve Veselí nad 
Moravou.  Jedna z nejvýznamnějších protipo-
vodňových opatření byla realizována v Napa-
jedlech. „Protipovodňová ochrana Napajedel 
byla realizována v několika etapách. První dvě 
etapy zahrnující levý břeh byly dokončeny již 
v roce 2004. Další etapa, řešící pravý břeh, byla 
dokončena v roce 2011. Dokončeno je také 
protipovodňové opatření Uherské Hradiště 
I. etapa. Na počátku letošního roku byla dokon-
čena protipovodňová opatření podél Olšavy 
v Kunovicích. Významnou stavbou je poldr 
Mysločovice, který chrání obec Mysločovice 
a níže položené území před rozlitím vody z Míš-
kovického potoka a snižuje kulminační průtok 
až po soutok s Dřevnicí,“ říká generální ředitel.

Povodí Dyje
Rok 1997 nebyl v působnosti závodu Dyje tak 
katastrofický, jako na řece Moravě, o to horší 
byly povodně v roce 2002 a 2006, kdy rozsah 
povodňových škod byl skutečně ničivý a v de-
sítkách měřících profilů byly zaznamenány 
vesměs III. stupně povodňové aktivity.

Výstavba protipovodňových opatření
Povodně v roce 1997 představují důležitý 
mezník a odstartovaly výstavbu řady proti-
povodňových opatření. Další opatření vznikla 
v důsledku zkušeností s povodněmi v letech 
2002, 2006 a 2010.

Od povodní z roku 1997 byla na území 
Jihomoravského kraje ve spolupráci s městy 
a obcemi realizována řada významných a roz-
sáhlých protipovodňových opatření a desítky 
dalších úprav a staveb. Mezi nejvýznamnější 
patří realizace protipovodňové ochrany Svi-
tav, Břeclavi, Židlochovic, Rájce-Jestřebí či 
Pohořelic včetně opatření v Moravském Písku, 
Rohatci či Slavkově u Brna. Byla dokončena 
protipovodňová opatření zvyšující kapacitu 
koryta řeky Svitavy v Blansku a Letovicích, 
Svratky v Unčíně či rekonstrukce pravobřež-
ních hrází Oslavy v Dlouhé Loučce. 

V současnosti probíhá stavba další etapy 
PPO města Břeclav, probíhá výstavba proti-
povodňových opatření města Brna.

Vodní nádrže
„Během povodně v roce 1997 výrazně trans-
formovaly povodňové průtoky vodní nádr-
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že. Největší efekt prokázala vodní nádrž Slez-
ská Harta patřící do správy Povodí Odry, která 
transformovala přítok 192 m3/s na odtok, který 
nepřekročil 12 m3/s. Vodní nádrž Vír spadající 
do správy Povodí Moravy transformovala přítok 
167 m3/s na odtok 38 m3/s a prakticky ochráni-
la sídla na Svratce včetně Brna. Z tohoto dů-
vodu se také investice do protipovodňových 
opatření zaměřily na zvýšení bezpečnosti 
vodních děl,“ vysvětluje Gargulák. Funkční 
objekty vodních děl dle moderních požadav-
ků musí převést kontrolní povodňovou vlnu 
až na úrovni desetitisícileté povodňové vlny. 
Přísná kritéria se netýkají pouze nových pře-
hrad, ale uplatňují se také při rekonstrukcích 
současných děl. Rekonstrukcemi prošla 
vodní díla Karolinka, Koryčany, Fryšták, 
Bystřička, Vranov, Opatovice a Boskovice. 
V současnosti probíhá rekonstrukce na VD 
Plumlov a VD Letovice, na kterém probíhá 
modernizace funkčních objektů. 

Svoji protipovodňovou účinnost ukázaly 
vodní nádrže ve správě Povodí Moravy napří-
klad během posledních povodní na podzim 
v roce 2020, kdy zachytily celkem 33,6 mil. 
m³ vody. To je pro představu množství, které 
by dvakrát zaplnilo brněnskou přehradní 
nádrž. 

Přírodě blízká protipovodňová 
opatření
„Samotnou kapitolou jsou pak tzv. přírodě 
blízká protipovodňová opatření. Ta sice 
nemají vysokou účinnost proti ničivým po-
vodním, ale mají příznivý vliv při průchodu 
četnějších povodní a jejich význam je nezpo-
chybnitelný zejména v období klimatické 
změny. Účinek těchto opatření není primárně 

chránit zdraví a majetek obyvatel, ale umožnit 
přirozený rozliv na místech, kde to krajina 
umožňuje a svým efektem doplňují technická 
opatření na tocích,“ vysvětluje přínos opatření 
v krajině Gargulák. 

Takovými opatřeními realizovanými Po-
vodím Moravy jsou např. revitalizace Bečvy 
u Černotína a Skaličky, napojení odstave-
ných ramen Dyje, revitalizace Baštýnského 
potoka, revitalizace Knínického potoka, 
revitalizace Trkmanky, renaturace Moravy 
od Radějovky po Myjavu, probíhající revi-
talizace vodohospodářského uzlu v Nedako-
nicích či revitalizace Kyjovky u Moravské 
Nové Vsi. 

Systém varování
Od povodní v roce 1997 se výrazně zdokonalil 
systém hlásné a předpovědní povodňové 
služby, kterou dle vodního zákona zajišťuje 
Český hydrometeorologický ústav. Hlásnou 
povodňovou službu doplňují další účastníci 
systému ochrany před povodněmi, kterými 
jsou státní podniky Povodí. Ty společně 
s ČHMÚ provozují vodoměrné profily, díky 
kterým je možné sledovat i předvídat vývoj 
povodňové situace.

V této oblasti nastaly od roku 1997 význam-
né posuny. Počet měrných profilů, ze kterých 
Povodí Moravy získává data o aktuálním 
stavu vodních toků, se téměř zdesetinásobil. 
„Zatímco v roce 1997 byla k dispozici data z tří 
desítek profilů, v dnešní době máme k dispozici 
údaje z 208 stanic, umístěných na vodních to-
cích, na přítocích a odtocích z vodních nádrží. 
Aktualizace dat z těchto stanic navíc probíhá 
každých deset minut. Díky hustotě měření, 
dostupnosti dat o vývoji průtoků a srážek 

a digitálnímu přenosu dat jsme schopni 
předvídat nástup, vývoj i průběh povodní,“ 
říká generální ředitel Povodí Moravy. V rámci 
hlásné i předpovědní povodňové služby jsou 
tyto informace v reálném čase dostupné po-
vodňovým orgánům, které mohou činit opera-
tivní rozhodnutí a kroky nezbytné k ochraně 
zdraví a majetku obyvatelstva.

Digitalizace a vývoj moderních technologií 
možnosti informování, varování a ochrany 
obyvatel za posledních 25 let také zdoko-
nalily. 

Závěrem
Účinnost protipovodňových opatření a sys-
tému varování před povodněmi byla po roce 
1997 prověřena několikrát, např. v letech 
2006, 2009, 2010 či naposledy v říjnu 2020. 
„Hrozba povodní je aktuální i v době, kdy velký 
problém představuje sucho. Jedná se o druhý 
hydrologický extrém a dle předpovědí klimato-
logů se s oběma extrémy budeme do budoucna 
setkávat v četnější míře. Suchá období budou 
střídána prudkými přívalovými srážkami, které 
mohou způsobovat záplavy. Je proto potřeba 
velmi komplexně uvažovat nad výstavbou 
protipovodňových opatření, kdy musíme chytře 
kombinovat technická opatření, která chrání 
majetek a zdraví obyvatel v zastavěných síd-
lech, s adaptačními opatřeními v krajině, které 
umožňují rozlivy a zadržení vody v krajině,“ 
dodává Gargulák. 

Mgr. Petr Chmelař
tiskový mluvčí

Povodí Moravy, s.p.
chmelar@pmo.cz 

Modernizace lodního výtahu na Orlické přehradě 

Tomáš Beržinský, Ondřej Hrazdira

Malá sportovní plavidla nyní snadněji pře-
konávají hráz Orlické přehrady na řece Vltavě. 
Umožňuje jim to modernizovaný lodní výtah, 
který v květnu uvedl do provozu ministr do-
pravy Martin Kupka spolu se zástupci Povodí 
Vltavy a firmy Metrostav. Modernizace vyšla 
na 122,4 milionu korun, peníze na ni poskytl 
Státní fond dopravní infrastruktury. Projekt 
zhotovil tým složený ze stavařů za pomoci 
odborníků z technologické branže (firmy 
EL-VY s.r.o. a ZETA Chrudim s.r.o.) pod ve-
dením Ing. Tomáše Beržinského z divize 6 
společnosti Metrostav a.s. 

„Modernizovaný lodní výtah je v České re-
publice unikátní zařízení, navržené a konstru-
ované přímo na míru orlické hrázi. Jeho nové 
parametry odpovídají parametrům většiny 
dnešních sportovních a rekreačních plavidel 
používaných na našich vodních cestách. Ne-
dávno dokončená prohrábka plavební dráhy 
v úseku Podolsko–Kořensko, úpravy na vodním 
díle Kořensko i nové vývaziště v centru Českých 
Budějovic spolu s touto modernizací vytváří 

synergický efekt investic, které mají pozitivní 
efekt nejen na rozvoj rekreační plavby, ale i na 
další doprovodné aktivity v turistickém ruchu 
v regionu,“ vysvětluje generální ředitel Povodí 
Vltavy Petr Kubala.

Lodní výtah funguje v pravidelném provo-
zu od 1. června 2022, a to vždy v pondělí, ve 
středu, ve čtvrtek, v pátek, v sobotu a v ne-
děli, od 8:00 do 11:00 hodin a od 12:00 do 
18:00 hodin. Informace k přepravě a možnost 
rezervace je k dispozici na internetových 
stránkách státního podniku Povodí Vltavy 
www.pvl.cz .

Výstavba
Lodní výtah překonává výšku 70 m a na 
bezmála 300 m dlouhé dráze dokáže během 
20 minut přepravit sportovní plavidla z jedné 
strany hráze na druhou.

Účelem modernizace lodního výtahu na 
vodním díle Orlík bylo zvýšení jeho provoz-
ně-užitných vlastností zařízení a spolehli-
vosti. Modernizovaný lodní výtah umožňuje 

přepravu lodí o vyšší nosnosti a jeho funkce 
jsou rozšířeny o možnost přesného vážení 
přepravovaných lodí za současného dodržení 
veškerých požadavků vyplývajících z práv-
ních předpisů a technických norem. 

„Realizace tohoto projektu pro nás před-
stavovala výzvu zejména po technologické 
stránce. Zakázka byla zadána v režimu 
design&build, což pro Metrostav znamenalo 
nutnost vyvinout celý technický koncept a ten 
pak převést do realizace. Jsme rádi, že jsme 
mohli jako zhotovitel pomoci na svět tomuto 
unikátnímu projektu,“ uvedl při slavnostním 
zahájení provozu výtahu Ing. Milan Veselský, 
ředitel divize 6 společnosti Metrostav. 

Stavba nesměla omezit lodní provoz, proto 
bylo nutné do konce dubna 2022 stihnout ce-
lou stavební část i zpětné napuštění přehrady. 
Technicky náročnou částí byla pokládka kole-
jiště na prodlouženou dráhu. Kolejnice bylo 
nutné před montáží ohýbat v hale tak, aby co 
nejlépe přilnuly ke stavebnímu podkladu. Na 
návodní části lodního výtahu v úseku dilatací 
1 až 10 byla na původní desku vybetonována 
nová vyrovnávací vrstva, na kterou navazují 
podélné trámy s příčníky pro montáž kolejnic. 
Nové železobetonové konstrukce jsou navrže-
ny z betonu třídy C35/40 XC4 XF3 XA1. 

Na stávající charakter dráhy navazuje sta-
vební objekt 02 – prodloužení. V dilatacích 11 
až 13 zajistí nová část lodního výtahu možnost 
proplavení lodí i při hladině o 2,5 m nižší 
oproti původnímu stavu. Vzhledem k zadání 
projektu v režimu design and build bylo po-
třeba nejprve vyvinout celý koncept a přetavit 

mailto:chmelar@pmo.cz
http://www.pvl.cz
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Zdravé jádro betonové desky po odbourání původní konstrukce „U“ 
profilu. Foto: Metrostav a.s.

Modernizovaný lodní výtah byl zadán metodou „design&build“. 
Foto: Povodí Vltavy, státní podnik 

ho ve studii proveditelnosti. V rámci studie 
bylo nutné zmapovat široké spektrum lodí, 
které se mohou po orlické nádrži pohybovat. 
Systematickou prací bylo zmapováno typové 
složení plavidel různých délek, tvarů kýlu 
a půdorysu. Tato vstupní data dala základ 
novým základním rozměrům vozíku. Poté 
následovaly projekční práce a začaly se řešit 
konkrétní technické problémy.

Původní vozík měl pouze základní možnost 
upevnění lodě na plošině pomocí vázacích 
popruhů. Nyní je při zachování původního sys-
tému vyvázání lodě možné také použít hydrau-
lický systém ramen, které chytí loď za obšívku 
a pevně sevřou. Dále bylo potřeba vyřešit vozo-
vou brzdu, která slouží pro nouzové zastavení 
vozíku. Vozík samotný je zavěšený na dvojici 
lan pro účely pohonu. Kdyby došlo k situaci, 
že by obě lana byla přetržena, zasáhne vozová 
brzda a na krátké dráze vozík zastaví. Jedná se 
o svařenec s hydraulicky ovládanými čelistmi. 
Samotný návrh a funkčnost řešení musely být 
nejprve ověřeny na modelu a byly vyzkoušeny 
i různé typy čelistí s různou styčnou plochou. 
Vedle řady technických problémů převážně 
strojního charakteru, se realizátoři projektu 
museli neustále vyrovnávat s nepříznivými 
meteorologickými podmínkami na staveništi. 
Rovněž celosvětová pandemie covidu znepří-
jemňovala realizaci projektu a neustále prově-
řovala dodavatele v dostatečných kapacitách 

a plánování dodávek materiálů s předstihem, 
pokud to bylo ovšem možné.

Jak lodní výtah funguje?
Na převýšení 70 m a délce dráhy skoro 300 m 
se pohybuje vozík lodního výtahu. Přeprava 
v něm probíhá nasucho po kolejích z návodní-
ho líce na vzdušní a opačně. Plošinový vozík 
zanořený do vody po uvázání lodě systémem 
úchytů vyjíždí směrem k točně. Na ní dojde 
k otočení kvůli zajištění vyplutí lodě z vozíku 
na obou stranách hráze stejným směrem. Vo-
zík je zavěšený na dvou tažných lanech. Pro 
případ nouze je osazen ještě vozovou brzdou. 

Základní data modernizované 
sportovní plavby
Maximální nosnost (loď + posádka + obslu-
ha): 6,6 t (6,0 t plavidlo + 0,6 t posádka vč. 
obsluhy výtahu); 
Maximální délka přepravované lodě: 10,0 m 
(s podmínkou konstrukce lodi umožňující 
přijetí přídě lodi až přednímu vázacímu oku 
na voze);
Maximální šířka přeprav. lodě 3,0 m;
Maximální výška plavidla 4,5 m;
Maximální ponor plavidla: 1,2 m.

Základní údaje o stavbě
Název stavby: Rekonstrukce lodního výtahu 
sportovní plavby VD Orlík;

Místo stavby: Milešov – Klenovice;
Stavebník: Povodí Vltavy, státní podnik;
Projektant: AQUATIS a.s.;
Zhotovitel: Metrostav, divize 6;
Zástupce zhotovitele: Ing. Tomáš Beržinský;
Doba výstavby: 31. října 2019–31. května 
2022.

Ing. Tomáš Beržinský
Metrostav, a. s.

Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

tomas.berzinsky@metrostav.cz

Ing. Ondřej Hrazdira
Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 8
150 24 Praha 5

ondrej.hrazdira@pvl.cz

Slavnostní zahájení provozu na orlické hrázi 27. května 2022 Foto: 
Povodí Vltavy, státní podnik 

Lodní výtah na Orlíku nově přepraví i těžší plavidla. Foto: Metro-
stav a.s.
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Již 30 let jsme akciovou společností

Jiří Valdhans

Společnost Vodohospodářský rozvoj a vý-
stavba oslaví v letošním roce hned trojité 
výročí

V letošním roce slavíme 30. výročí založení 
akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj 
a výstavba. Společnost byla založena 27. lis-
topadu 1992 a od té doby dosáhla předního 
postavení mezi projektovými a inženýrskými 
firmami. Dokázali jsme uskutečnit řadu zají-
mavých projektů, které pomohly významně 
zlepšit vodní hospodářství a životní prostředí 
v České republice. 

Ale historie naší společnosti je mnohem 
delší. Prvním orgánem, ke kterému vážeme 
naše kořeny, byla Komise pro kanalisování řek 
Vltavy a Labe v Čechách, jež byla zřízena již 
dne 25. září 1896. Tato komise prošla v prů-
běhu 20. století několika přeměnami, ale stále 
jako symbol vodního hospodářství v České 
republice sídlí i její nástupci na stejné adrese. 
Komise byla totiž iniciátorem přestavby býva-
lého Karpelesova mlýna do současné podoby 
našeho sídla na Janáčkově nábřeží známého 
všem českým vodohospodářům jako „Dome-
ček“. Stavba byla realizována podle projektu 

architekta Jiřího Justicha v roce 1912 a letos 
slaví své 110. výročí.

Součástí sídla společnosti VRV a.s. je také 
vodárenská věž na nejmenším pražském, tzv. 
Petržilkovském, ostrově. Stavba kamenné 
věže, sloužící jako vodárna pro zásobování 
Malé Strany, byla dokončena v roce 1562 
a slaví tak letos 460. výročí. Za tu dobu do-
kázala čelit celé řadě velkých povodní a stala 
se jedním ze symbolů českého vodního hos-
podářství.

Historický vývoj VRV
1896 – Komise pro kanalisování řek Vltavy 

a Labe v Čechách byla zřízena v roce 1896 na 
základě výnosu ministerstva vnitra jakožto 
první vodohospodářský úřad, jenž se měl 
soustavně zabývat problematikou splavňová-
ní českých řek kanalizační metodou. V čele 
Kanalisační komise stál místodržící království 
Českého.

1912 – Sídlem Komise pro kanalisování řek 
Vltavy a Labe v Čechách se stává rekonstru-
ovaná budova bývalého Karpelesova mlýna 
podle projektu architekta Jiřího Justicha. Na 

tomto místě, Nábřežní ulice 90/4, sídlí všech-
ny nástupnické společnosti do současnosti.

1931 – Zřízen Státní fond pro splavnění 
řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních 
přehrad a pro využitkování vodních sil, na 
základě, kterého byla Komise pro kanalisování 
řek Vltavy a Labe v Čechách zrušena. Komise 
pro kanalisování řek Vltavy a Labe v Čechách 
však nezanikla zcela. V provozu zůstala její 
kancelář, která byla přičleněna k Zemskému 
úřadu v Praze jako jeho 50. oddělení. 

1952 – Zřízení Vodohospodářského roz-
vojového střediska jako orgánu technického 
rozvoje ve vodním hospodářství. Jeho úkolem 
bylo dokončit Státní vodohospodářský plán, 
připravit závažné vodohospodářské investice, 
prozkoumat možnosti využití vodní energie, 
odborně posuzovat projekty velkých vodních 
děl a dohlížet na jejich provádění.

1958 – Organizace byla přejmenována 
na Ředitelství výstavby, rozvoje a správy 
vodohospodářských děl, jejímž úkolem bylo 
oproti předchozímu období také zabezpečovat 
vodohospodářskou energetickou výstavbu 
v celém rozsahu.

1960 – S novým názvem Ředitelství vodo-
hospodářského rozvoje získává organizace 
i nově definovanou náplň ve funkci vodo-
hospodářského rozvoje a ve funkci přímého 
investora významných a technicky složitých 
vodohospodářských staveb. Novou činností 
se stává provádění technickobezpečnostního 
dohledu nad vodními díly.

1969 – Po vytvoření oborového ředitelství 
Vodní toky Praha a oddělení nově zřízených 
podniků Povodí vzniká nový inženýrský 
podnik Vodohospodářský rozvoj a výstav-
ba, jehož název nese naše společnost až do 
současnosti.

1976 – Činnost vodohospodářského roz-
voje byla vyčleněna do Výzkumného ústavu 
vodohospodářského. VRV Praha pokračuje ve 
své činnosti jako přímý investor významných 
staveb a zabezpečuje komplexní inženýrskou 
činnost i pro jiné investory včetně technicko-
bezpečnostního dohledu nad vodními díly.

1992 – Založení akciové společnosti Vodo-
hospodářský rozvoj a výstavba. Firma se stává 
nezávislou inženýrskou a konzultační společ-
ností, poskytující služby státním i soukromým 
subjektům zejména v oborech vodního hospo-
dářství a životního prostředí.

DNES – Jsme moderní zcela nezávislou 
soukromou společností, plně vlastněnou 
českými akcionáři. Svými projektovými 
a inženýrskými službami, založenými na 
špičkovém technickém vybavení a zkušených 
zaměstnancích, pokrýváme celou širokou 
agendu vodního hospodářství a životního Historický pohled z konce 19. století

Naši předchůdci z doby před asi 100 lety
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prostředí. Poskytujeme komplexní služby od 
formulování záměrů, přes přípravu a reali-
zaci až po provozní poradenství. Vodohos-
podářský rozvoj a výstavba a.s. je jedním ze 
zakládajících členů Svazu vodního hospo-
dářství ČR, aktivním členem České asociace 
konzultačních inženýrů,  SOVAKu ČR, České 

vědeckotechnické vodohospodářské společ-
nosti a Českého přehradního výboru. Nemá 
návaznost na žádnou výrobní, dodavatelskou 
ani provozní firmu a hájí výhradně zájmy 
svých zákazníků.

Všem našim zákazníkům a partnerům 
děkuji i jménem svých kolegů za přízeň, 

kterou naší společnosti věnovali v minulosti 
a věřím v úspěšnou spolupráci v dalších 
desítkách let.

Ing. Jiří Valdhans
předseda představenstva

valdhans@vrv.cz

Ochrana místní zástavby před velkou vodou a vodní 
erozí na řece Mohelnici

Jiří Mojžíšek

Soustavná obnova hrazení (spádových 
stupňů) na Mohelnici započala směrem od 
ústí do řeky Morávky proti proudu v roce 2015 
a v roce 2021 bylo celé opatření dokončeno 
rekonstrukcí kamenné přehrážky, která celou 
úpravu shora ukončuje. V rámci stavby bylo 
obnoveno 20 spádových objektů. Dolní tok 
Mohelnice historicky vytvářel štěrkovisko široké 
několik stovek metrů, ve kterém se nepravi-
delně po výskytu každé velké vody přesouvalo 
její koryto. Při každé povodni bylo pravidelně 
poškozeno dopravní spojení Pražma s Pržnem 
a most na něm. První snahy o pomístní úpravy 
proběhly po katastrofálních povodních na 
přelomu 19. a 20. století před 1. světovou vál-
kou a s úpravami se pokračovalo i po ní. Tyto 
první úpravy měly vegetační charakter a byly 
výškově zajišťovány dřevěnými prahy. Byly 
strženy povodní 1940 a její opravy byly pro-
váděny až po 2. světové válce a opětovně byly 
zničeny povodní 1949. Poté bylo rozhodnuto, 
že bystřina Mohelnice, zejména její dolní trať 
v km 0,0 až 2,4, bude soustavně zabezpečena 
hrazenářskou úpravou.

Historické důvody regulace
Účelem zahrazení Mohelnice je stabilizovat 
její říční brázdu, zabezpečit tak rozptýlenou 
podbeskydskou zástavbu proti velkým vodám 
a proti vodní erozi a zabezpečit dopravní 

spojení. Významným popudem pro provede-
ní těchto prací byla ochrana rozdělovacího 
objektu jezu na řece Morávce ve Vyšních 
Lhotách před zavalením splaveninami z ní 
i z Morávky, sloužícího ke gravitačnímu 
převodu vody z povodí Morávky do povodí 
Lučiny. 

Hrazení Mohelnice bylo postupně pro-
váděno v 50. letech minulého století a bylo 

uzavřeno shora kamennou přehrážkou 
o výšce 2,5 m vybudovanou začátkem 60. let 
v ř. km 2,4. Celkem se hrazení skládalo ze 17 
kamenných stupňů, 3 kombinovaných a již 
zmiňované kamenné přehrážky. Spádové 
objekty byly provedeny ze zdiva z lomového 
kamene (z godulského pískovce), vývar byl 
tvořen kamennou rovnaninou do cementové 
malty s jeho ochranou tvořenou dřevěnou 
kulatinou. Křídla stupňů byla řádně zavázána 
do stran, aby nebyly objekty vodou obejity. Po 
padesáti letech, kdy hrazení bylo významně 
poškozeno, případně zničeno a bylo za svou 
životností, se realizovala jeho obnova. Během 
provozu vodního díla došlo postupně k obru-
su kamenů chodem splavenin v řádu jednotek 
centimetrů, k degradaci pojiva cementové 
malty, poškození dřevěné kulatiny ve výva-
rech včetně protržení některých přelivných 
hran a závěrečných prahů vývarů s tvorbou 
výmolů jak ve vývarech, tak pod nimi. Kromě 
přirozeného opotřebení k tomuto stavu přispěl 
průchod i několika velkých vod. 

Z průběhu výstavby Opevnění vývaru

Celkový pohled po obnově
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Význam obnovy hrazení od 50. let minu-
lého století stoupl o skutečnost, že pod její 
ochranou se po obou březích liniově rozvinula 
zástavba rodinných domů a rekreačních chat. 
Povodí Odry, státní podnik, jako vlastník to-
hoto vodního díla si byl vědom jeho špatného 
technického stavu, ale dlouhodobě se mu 
nedařilo akci kladně projednat s příslušnými 
orgány státní správy a samosprávy. Nicméně 
postupně se podařilo vytvořit koncepci pro 
údržbu, opravy a obnovu vodních děl jak pro 
údolí řeky Morávky (od Frýdku až po přehradu 
Morávka), tak pro Mohelnici, a hlavně vysvět-
lit účely a potřebnost zachování vodních děl 
a ty v maximální míře skloubit s požadavky na 
ochranu přírody. Pro Mohelnici zjednodušeně 
platí, že musí být zachována stabilita jejího 
koryta jako opatření proti zavalení štěrky jezu 
Vyšní Lhoty a ochrana proti povodním včetně 
ochrany proti vodní erozi zástavby Krásné 
a Raškovic, na druhé straně má být zajištěno 
migrační zprůchodnění, ve vývaru úkryty pro 
nižší vodní organismy a rostliny a v tělese 
stupně úkryty pro zpěvného ptáka skorce 
vodního. K vývoji a postupnému sbližování 
názorů mezi „vodohospodáři“ a „ochranáři“ 
docházelo dlouhých 10 let.

Účel realizovaných opatření
Rekonstrukce spádových objektů spočívala ve 
vybourání celé poškozené části a vybudování 
nové železobetonové konstrukce, která je oblo-
žena lomovým kamenem. Kameny v přelivné 
části spádového objektu jsou k betonové kon-
strukci kotveny pomocí sklolaminátových tyčí. 
Dno vývaru tvoří zához z lomového kamene 
s prolitím betonem tak, aby od vrchní plochy 
kamene zůstalo 30 cm bez prolití jako možný 
úkryt pro ryby a vodní živočichy. Vývar je 
ukončen závěrným prahem, který je tvořen 
železobetonovou konstrukcí, a stejně jako 
samotný spádový objekt je obložen lomovým 
kamenem. Ve střední části prahu je vytvoře-
na kyneta (prohloubená část ve dně koryta 
řeky) umožňující soustředěný odtok z vývaru 
stupně. U 16 spádových objektů je u břehu 
budována migrační rampa tvořená betono-
vou deskou, nad kterou je proveden podklad 
z betonu, do kterého jsou zapuštěny kameny 
tvořící dno rampy. U 3 stupňů je migrační 
prostupnost zajištěna kynetou ve středu pře-
livné hrany stupně a u posledního nejnižšího 
stupně je migrační prostupnost zajištěna jeho 

nízkou výškou. Jeden spádový stupeň nebyl 
v návaznosti na podélný sklon toku obnoven, 
ale došlo pouze k odstranění zbývající poško-
zené střední části s tím, že zavazovací křídla 
umístěná v březích zůstala zachována. 

Kompromis pro občany
Jako u většiny plánovaných a realizovaných 
staveb si i tato našla své podporovatele, kteří 
byli s realizací a provedením spokojeni, a také 
odpůrce, kteří návrh a provedení kritizovali. 
Bohužel v některých případech jdou poža-
davky přímo proti sobě a není možné vyhovět 
všem. Během realizace stavby řešilo Povodí 
Odry, státní podnik, stížnosti a petice občanů, 
kteří požadovali zachování stupňů v původ-
ním stavu, kdy se pod přelivnou hranou vy-
tvořil několik metrů hluboký výmol a sloužil 
pro koupání místních obyvatel a chatařů, 
případně požadovali úpravu stupňů tak, aby 
je mohli využívat k rekreaci. 

Umožnění a zpřístupnění stupňů pro 
rekreaci bylo v rozporu s požadavky orgánů 
ochrany přírody zejména na zprůchodnění 
objektů a na zajištění úkrytů a prostorů pro 
vodní živočichy. Vývary stupňů jsou tvořeny 
z kamenných bloků, které mezi sebou mají 
značné spáry ponechané do hloubky kolem 
0,3 m bez betonové výplně, aby sloužily jako 
rybí úkryt. Nemohou tak být koncipovány 
pro obecné nakládání s vodou, mezi které 
patří i rekreační koupání, protože by byly pro 
uživatele nebezpečné.

Povodí Odry, státní podnik, samozřejmě 
bral stížnosti a požadavky občanů na vědomí, 
a proto bylo i přes zpracovanou a schválenou 
projektovou dokumentaci rozhodnuto, že 
bude zajištěna a projednána úprava kamenné 
přehrážky v km 2,4. Tento objekt byl vybrán 
z několika důvodů. Jednak na něm ještě neby-
ly zahájeny žádné stavební práce, resp. ještě 
nebylo ani zahájeno výběrové řízení na zhoto-
vitele, které by případná změna technického 
řešení zkomplikovala, dále se stupeň nachází 
nad posledními rekreačními chatami a jeho 
využívání tak nebude zásadně rušit nikoho 
v okolí a zvýšený pohyb koupajících nebude 
u tohoto stupně působit rušivě. 

V rámci projekčních prací byla upravena 
hloubka vývaru a návrh jeho konstrukce, aby 
v něm nevznikla potenciálně nebezpečná mís-
ta v podobě mezer mezi kameny. Byl navržen 
přístup do vody v podobě schodů. Ty jsou roz-

Pohled na Mohelnici z výšky (poskytovatel fota je zhotovitel stavby) Povodeň v průběhu realizace

děleny na dvě části, z nichž jedna je klasické 
schodiště sloužící pro přístup a druhá část je 
tvořena rozšířenými schody s pobytovou plo-
chou. Dále byl v okolí stupně upraven terén 
pro možnost rekreace a byl doplněn velkými 
kameny pro posezení. Ve spolupráci s hasič-
ským záchranným sborem byl stupeň doplněn 
o kotevní body pro případ záchranných prací 
a u stupně byla umístěna informační tabule 
se záchranným prvkem. 

Kompromis pro ochranáře
V průběhu realizace stavby se objevily názory 
a připomínky, že provedenou obnovou stupňů 
dojde k negativnímu ovlivnění a bilanci spla-
venin a chodu štěrků z Mohelnice do Moráv-
ky a zejména do jejího chráněného úseku 
Národní přírodní památky Skalická Morávka. 
Proto bylo rozhodnuto a projednáno, že se 
po zhotovení každého stupně akumulační 
prostor vytvořený nad přelivnou hranou vy-
plní sedimenty vytěženými v průběhu prací. 
Tímto způsobem bude v maximální míře 
eliminován vliv pokračující stavby jak na již 
obnovený dolní úsek Mohelnice, tak na na-
vazující Morávku, a zároveň došlo ke snížení 
celkového množství odpadu a k úspoře při 
odvozu materiálu. Zkušenost z provozování 
spádových stupňů a jejich vývarů na hor-
ských bystřinách je taková, že dno vývaru 
tvořené kameny s betonovou zálivkou a s po-
necháním mezer v horní části kamenů, které 
jsou postupně vyplněny říčním štěrkem, tzv. 
režimuje. Vývar se může postupně zanášet, 
může v něm docházet ke snižování drsnosti, 
a pak při velké povodni dojde k lokálnímu 
zvýšení rychlosti a tzv. vysávání/vytlučení 
štěrků a jejich posunu dále směrem po vodě. 
Tato konstrukce je příbuzná přirozenému cha-
rakteru a dynamice pohybu a kolísání štěrků 
v korytě bystřiny Mohelnice.

Povodí Odry, státní podnik, se také zavá-
zal, že kamennou přehrážku v km 2,4 bude 
již dále provozovat jako spádový stupeň bez 
těžení sedimentů. Takto zvoleným způsobem 
provozování tohoto vodního díla nedojde 
k negativnímu ovlivňování bilance štěrků 
na Mohelnici. Tato opatření zajistí, že štěrky 
přicházející za velkých vod z povodí horního 
úseku Mohelnice budou plynule procházet 
přes rekonstruovaný úsek Mohelnice km 
0,0–2,4 a dotovat řeku Morávku a Národní 
přírodní památku Skalická Morávka.

https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/koryto
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Zhodnocení
Během stavebních prací se ukázalo jako 
správné rozhodnutí naprojektovat, povolit 
a provést obnovu všech stupňů, i těch, které 
se na první pohled zdály v dobrém stavu. 
Příkladem je stupeň č. 13, kdy se po zahájení 
prací a vyčerpání vody z vývaru zjistilo, že 
stupeň je v havarijním stavu a k jeho destrukci 
moc nezbývalo. 

Pokud by se nerealizovala úprava jako 
celek, ale některé stupně ponechaly v pů-
vodním stavu a v blízké době by došlo 
k jejich poškození, jednak by byly ohroženy 
již obnovené stupně a bylo by nutné znovu 

provést celou přípravu, zajistit povolení 
a dodatečnou realizaci zbývajících stupňů, 
pak by s tím také souvisel opakovaný zásah 
do koryta toku a významného krajinného 
prvku. Realizace celé úpravy byla rozdělena 
na celkem 7 etap a práce na první etapě byly 
zahájeny v roce 2015. Práce na poslední 
etapě byly ukončeny v roce 2021 a celkové 
stavební náklady byly ve výši 91,3 mil. Kč 
bez DPH. 

Zhotovení obnovy zahrazení bystřiny Mo-
helnice zaručí bezpečnost proti povodním 
obcí Raškovice a Krásná, ochranu majetků 
státu, obcí a fyzických a právnických osob. 

Dále zajistí bezpečný provoz a spolehlivost 
rozdělovacího objektu na řece Morávce, slou-
žícího jak posilování zásobní funkce dodávky 
vody ostravskému průmyslu, tak na ochranu 
proti povodním zejména Frýdku-Místku, 
a zároveň významně přispěje ke zlepšení eko-
logické stability a funkce vodního toku jako 
stanoviště pro živočichy a vodní organismy 
v této oblasti. 

Ing. Jiří Mojžíšek
investiční odbor

Povodí Odry, státní podnik
jiri.mojzisek@pod.cz

Bobři vylepšují revitalizaci – etapová zpráva 

Tomáš Just

V roce 2015 byla provedena revitalizace 
zhruba dvoukilometrového úseku Loděnického 
potoka neboli Kačáku nad Nenačovicemi v be-
rounském okrese. Autor příspěvku popsal tuto 
stavbu ve Vodním hospodářství v čísle 5/2016. 
V čísle 11/2020 ji Jiří Vait připomenul v článku 
o revitalizacích, jejichž investorem bylo Povodí 
Vltavy, s. p. Tato vodohospodářská stavba je 
významná svým rozsahem, velkým pozitivním 
přínosem pro daný úsek vodního toku i širším 
přínosem, spočívajícím v užitečných poznat-
cích pro celý revitalizační obor a pro správu 
vodních toků. A takové poznatky se sbírají i po 
dokončení realizace. Mimo jiné v souvislosti 
s tím, že zřejmě někdy během roku 2019 začali 
prostor stavby kolonizovat bobři.

Revitalizace v široké ploché a dnes převáž-
ně zatravněné nivě rušila přímé, nadměrně 
zahloubené a nadále nestabilní koryto, které 
bylo produktem i technicky špatně provedené 
úpravy ze 70. let minulého století. Nahra-
zovala je široce zvlněným korytem, zhruba 
kopírujícím trasu potoka z doby před úpra-
vou. Návrh revitalizace však byl v určitém 
ohledu kompromisní. Oproti předcházejícímu 
technicky upravenému korytu se neodvážil 
zmenšit průtočnou kapacitu, odpovídající 
úrovni Q5 (28,5 m3/s). Oficiálním důvodem 
byla projednatelnost záměru s vlastníky okol-
ních pozemků. Je ale také možné, že v době 
příprav stavby ještě investor a jeho projekční 
složka nebyli připraveni na to, aby se dopustili 
„zhoršení průtokových poměrů“. Tedy ještě 
nedošli k názoru, že zmenšení dosud nepřiro-
zeně zvětšené průtočné kapacity úseku toku 
v nezastavěné nivě na úroveň hydromorfolo-
gického normálu není zhoršením, ale naopak 
zlepšením průtokových poměrů. (Na princi-
pu zachování průtočné kapacity dřívějšího 
technicky upraveného koryta je postavena 
také známá I. etapa revitalizace Stropnice 
pod Novými Hrady, kde však je povodňové 
koryto relativně širším a méně zahloubeným 
průlehem, tedy je méně nápadné a více se při-
bližuje charakteru přirozeného říčního pásu.) 
Revitalizační koryto bylo takto řešeno jako 
složené. V nivní louce byly vyhloubeny moc-

né oblouky hlavního, povodňového koryta, 
širokého orientačně 20 metrů, které zajišťuje 
onu velkou průtočnou kapacitu. V jeho dně se 
pak podrobněji vlní kyneta, plněná běžnými 
průtoky, koncipovaná jako přírodě blízká. Toto 
provedení poněkud tlumilo vodohospodářské 
efekty revitalizace – pokud by zde bylo bývalo 
vybudováno hydromorfologicky autentické 
koryto o kapacitě nepřesahující úroveň Q1, 
o něco méně by odvádělo mělkou podzemní 
vodu a o něco více by podporovalo tlumivé 
rozlévání větších průtoků do nezastavěné 
nivy. Druhý dílčí problém revitalizace byl 
v tom, že vložená kyneta byla navržena příliš 
úzká. Pochybili jsme my všichni, kteří jsme 
se stavbou měli co do činění, že jsme zavčas 
s projektantem neprošli podél Kačáku nad 
i pod revitalizací, abychom naznali, že běžné 
hladinové šířky v jeho korytě činí 4 až 6 met-
rů, a ne dva metry, což byl základní projekční 
návrh šířky revitalizační kynety. Během 
realizace došlo k určitým vylepšením, ale 
i tak byla kyneta ve výsledku zbytečně úzká. 

Také nebylo plně využito příležitostí členit 
ji dnovými tůněmi a místními rozšířeními. 
Jisté obavy, aby se tato kyneta následně ještě 
více nezahlubovala, vycházely také z toho, 
že její stabilizace příčnými dnovými pasy 
z kameniva byla poměrně úsporná a celkově 
v ní kamenivo scházelo. To sice odpovídalo 
splaveninovému charakteru Loděnického 
potoka, na druhou stranu vložením jistého 
množství kameniva v rámci výstavby revita-
lizace se mohla alespoň pro začátek posilovat 
jak stabilita, tak tvarová členitost dna koryta 
a bohatost nabídky ekologických stanovišť. 

Tímto připomenutím nedokonalosti stavby 
nemá být řečeno, že by revitalizace byla špat-
ná nebo nepovedená. Naopak, její přínosy 
byly a jsou významné. Ale vyhodnocení 
rezerv řešení je způsobem, jak se dostat o kus 
dál. 

Obavy o hloubkovou stabilitu kynety se na-
štěstí v letech po dokončení výstavby nepotvr-
dily. V době, kdy byla stavba čerstvá, nepřišla 
žádná větší povodňová prověrka a podle všeho 
působí odolnost převážně jílového materiálu 
ve dně kynety. Ještě než začali nad Nenačovi-
cemi pracovat bobři, projevovaly se tendence 
k přirozenému rozšiřování kynety procesem, 
při němž se kombinuje zřejmě hlavně pomíst-
ní rozplavování břehů kynety, její zanášení 
splávím a drobnějším splaveninovým materi-
álem a zarůstání bylinami i dřevinami. 

Revitalizační stavba byla bohatě ozeleněna. 
Povodňové koryto bylo prakticky souvisle 
pokryto kombinací jednotlivě vysazovaných 

Obr. 1. Loděnický potok nad Nenačovicemi, 2015: Dokončování revitalizačního koryta 
s vloženou kynetou pro běžné průtoky. Pařezové implantáty a naležato přikolíkované vrbové 
kmeny již obrůstají, s dalšími výsadbami dřevin se čeká na podzimní období
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odrostků olší, jasanů, jilmů a dalších druhů 
dřevin a hustších skupinových výsadeb saze-
nic stromů a keřů menších formátů, realizova-
ných v ochranných oplocenkách. Navíc byly 
v bermách povodňového koryta podél kynety 
prováděny kobercové zápichy vrbových řízků 
a pomocí kůlů fixovány ležaté zakořenění 
schopné vrbové kmeny. Do břehů nebo do 
berem povodňového koryta byly také usazo-
vány živé pařezy vrb, ale také olší, získané při 
rušení starého koryta. Výsadby byly provede-
ny dost solidně a zejména ve dně hlavního 
koryta neměly problémy s vlhkostí. Nejbuj-
něji začal hned od počátku růst zakořeňující 
vrbový materiál, sazenice dřevin se začaly 
„rozjíždět“ s odpovídajícím časovým odstu-
pem a přiměřenými, nevýraznými ztrátami. 
Do koryta usazené pařezy, pracovníky stavby 
označované jako „pařezové implantáty“, také 
z velké části dál žijí a obrůstají, včetně těch 
olšových, u nichž se to ani nečekalo. Brzy 
se ale projevila také spontánní obnova vrb 
a olší z naplavených zakořenitelných úlomků 
větví, respektive ze semen, zejména v trvale 
vlhkém bezprostředním okolí kynety. Po 
čtyřech sezonách od dokončení výstavby tato 
přirozená obnova spolu s vrbami ze zapicho-

vaných řízků dohnala a alespoň v bermách 
hlavního koryta předhání dřeviny, rostoucí 
ze sazenic. Takto si nyní můžeme říkat, že se 
na výsadbách zeleně dalo ušetřit – ovšem jako 
konstatování, ne jako výtku. Ono není snadné 
dopředu správně odhadnout místní potenciál 
přirozené obnovy dřevin. 

Zřejmě během roku 2019 do vývoje revi-
talizace, včetně jejího ozelenění, vstoupili 
bobři. První dvě větší hráze a nad nimi na 
břehu potoka obydlí, tzv. polohrad, se objevily 
v hluboce zaříznutém korytě nad horním okra-
jem revitalizační stavby. (V polohradu jsou 
suché obytné části dílem ve svrchní stavbě 
z větví, listí, kamení a bláta, dílem v norách, 
hloubených v zemi. V hradu, na našem území 
vzácném objektu, je celé bobří obydlí umístě-
no ve svrchní stavbě. V obou případech ústí 
přístupové chodby sídel přímo pod vodní 
hladinu.) Lze se domnívat, že z těchto míst 
rostoucí bobří rodina posunuje svůj vliv po 
proudu, po délce revitalizace. 

Kynetu a do jisté míry i hlavní koryto bob-
ři přehrazují hrázemi, ve velmi orientační 
vzdálenosti stovky metrů. (Podélný sklon 
revitalizačního koryta činí zhruba 1:300.) Ně-
které hráze jsou zatím stavěny dost úsporně. 

Část jejich materiálu tvoří i naplavené, někdy 
i shnilé klacky. Některé hrázky zůstávají 
poměrně dlouho průceznými shluky větví, 
vytvářejícími nevysoké dynamické vzdutí. 
Bobři zatím nepospíchají s jejich zdokona-
lováním a zvyšováním, nakolik potřebné 
potamalizace kynety (vytvoření poměrně 
souvislého zavzdutí, dostatečného pro vznik 
bobří „plavební cesty“) mohou dosahovat 
velmi skromnými prostředky, ovšem apliko-
vanými v těch nejvhodnějších místech koryta. 
Jistěže vývoj půjde dál. Zajímavé je pozorovat 
iniciální stádia výstavby hrází, kdy je dobře 
patrné efektivní konstrukční schéma překlá-
dání podélných a příčných klacků a prutů 
(bobři běžně manipulují s kulatinou tloušťky 
do 10 až 12 cm) délky až několika metrů, při-
čemž tyčovina kladená příčně na osu hráze 
podpírá konstrukci zezdola proti vodě. Klacky 
a pruty jsou průběžně doplňovány drobnějším 
splávím, kameny a blátem. Z dlouhodobého 
pohledu lze čekat zvyšování hrází, někdy 
jejich prodlužování. 

Již první hráze, stavěné v revitalizačním 
korytě, dokázaly zatopit vloženou kynetu 
a vedly k zaplavování berem hlavního koryta. 
Tím je efektivně napravován výše popisovaný 

Obr. 2. Revitalizovaný Loděnický potok na podzim roku 2020. Voda 
se z kynety rozlévá do šířky hlavního koryta, přirozená obnova 
dřevin dohání a předhání výsadby

Obr. 3. Jedna ze dvou starších bobřích hrází nad revitalizovaným 
úsekem Loděnického potoka na podzim roku 2019

Obr. 4. Táž hráz o rok později, na podzim roku 2020. Bobři zřejmě 
pro tuto sezonu přenesli těžiště svého působení o něco níže, do pro-
storu revitalizace, a zanedbali údržbu této hráze. Obrázek naznaču-
je, že bobří hráz není nutné pokládat za trvalou a úplnou překážku 
v migrační prostupnosti vodního toku pro ryby a další živočichy

Obr. 5. Výstavba bobří hráze v revitalizačním korytě, podzim 2019. 
Dobře patrné je stavební schéma hráze. Jsou kombinovány tyče 
a větve, kladené příčně a podélně vzhledem k ose koryta. Ty podél-
né, v délkách až několika metrů, podpírají konstrukci proti vodě. 
Dřevo je podle místních možností doplňováno listím, bylinným 
materiálem, blátem, kameny 
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nedostatek příliš úzké kynety. V některých 
dílčích úsecích nejspíš nebude toto zaplavení 
svědčit dřevinám, které byly vysázeny nebo 
se samovolně uchytily v bermách hlavního 
koryta. Linie příbřežního zamokření se ovšem 
posouvá do boků hlavního koryta a v ní lze 
očekávat další postup samovolné vegetační 
sukcese. Až do podzimu roku 2020 sami bobři 
nezačali výrazněji okusovat porosty v korytě. 
Nebýt vzniku několika nenápadných nízkých 
přehrazení v dolní části revitalizace, byly by 
mohly v průběhu roku 2020 dokonce nastat 
obavy, zda bobři na potoce stále jsou, zda jim 
třeba někdo neudělal něco špatného. Nepo-
chybně se živili hlavně bylinami a neměli 
potřebu pouštět se do dřevin podél koryta. Na 
podzim 2020 ovšem stavební činnost zesílila 
a došla prakticky až k hornímu okraji zástavby 
Nenačovic, kde revitalizace končí. Zároveň 
bylo možné pozorovat, že nejstarší dvě hráze 
nad revitalizací i nad nimi stojící polohrad 
nejsou udržované. Polohrad zarostl kopřivami 
a není na něj vršen nový materiál, obě staré 
hráze sesedly a vždy při straně počaly být pře-
tékány vodou. Tento vývoj mimo jiné ukazuje, 
že pokud mohou být bobří hráze překážkami 
v migraci vodních živočichů, hlavně ryb, toto 
jejich působení může být jen dočasné, pokud 
hráz přestane být hlodavci udržována. Zdejší 
bobří rodina podle všeho posunula těžiště 
svého působení níže po toku, do prostoru 
revitalizace, kde se jí pro další období nabízí 
dostatek potravy v podobě mladého dřevinné-
ho materiálu – aniž by svůj nástupní prostor 
musela pouštět ze zřetele jako součást svého 
teritoria. 

Pokud do života této bobří rodiny nezasáh-
ne například ilegální odlov, bude se nejspíš 
její příběh dál vyvíjet, třeba i v určitých 
ohledech dramaticky pro tvarování, hyd-
raulickou funkci a ozelenění revitalizačního 
koryta. Pokud jde o hydrauliku, zavzdouvání 
zbytečně mohutného a hlubokého hlavního 
koryta a podpora povodňových rozlivů do 
zatravněné nivy mohou být spíš ku propěchu 
jak zadržování vody v území, tak zpomalování 
postupu případných povodní na obec Nena-
čovice. Nic nelze vyloučit, ale revitalizační 
koryto je dost mohutné na to, aby bobři způ-
sobili významnější trvalé zamokření okolní 
nivy a znemožnili její luční obhospodařo-
vání. Dřevinná zeleň podél potoka, včetně 
výsadeb, které byly kolem roku 2015 součástí 
dotovaného opatření, může doznat působením 

bobrů významných změn. Ovšem bobři jsou 
teritoriální živočiši a k základním vzorcům 
jejich chování, na rozdíl od některých lidí, ne-
patří snaha svoje území „vybydlet“, aby se pak 
museli stěhovat jinam. Jejich teritorium velmi 
orientačně zaujímá kolem dvou kilometrů 
říčního/potočního koridoru, takže revitalizace 
nad Nenačovicemi vyhovuje svoji biotopovou 
nabídkou právě jako teritorium jedné bobří 
rodiny. Aspoň v nerušené přírodě navozují 
bobři ve svém teritoriu rovnováhu mezi oku-
sováním dřevin a schopností jejich obnovy. Ta 
se realizuje kompozicí menších a rychle zarůs-
tajících mýtin a mladých porostů s největším 
potenciálem obnovy. Lesníci, zabývající se 
pěstováním stromů na prkna, mají o porostech 
jiné představy, ale z hlediska přírody, krajiny 
i vodního toku a jeho nivy by zde neměl být 
principiální problém. Ten se samozřejmě 
může vyskytnout v souvislosti s tím, že naše 
příroda není nerušená a kulturní krajina staví 
limity například v disponibilní šířce říčních 
pásů, v nichž může růst bobří obživa. Ale 
zrovna široké hlavní revitalizační koryto Lodě-
nického potoka u Nenačovic v tomto ohledu 
nedává úplně nejhorší možnosti. 

Vývoj u Nenačovic se zdá být v souladu 
s tím, že z hlediska správy vodních toků 
lze nastupující bobry vnímat jako zajímavý 
renaturační faktor. Pokud se bobři usadí na 
vodním toku, jehož koryto bylo v minulosti 
postiženo technickou úpravou, tedy obvykle 
napřímeno, nadměrně zahloubeno, zkapacit-
něno a celkově tvarově zjednodušeno, může 
být jeho zatopení výstavbou hrází efektivním 
způsobem renaturace, tedy zlepšení hydro-
mrofologického stavu. A to nejen samotného 
koryta, ale i navazujících zamokřených 
ploch. Zcela nepochybně jde o příspěvek 
k zadržování vody v krajině. Voda, vzdou-
vaná v korytech a do okolních niv bobřími 
hrázemi, čistě objemově nebude představovat 
významnou položku vodní bilance krajiny. 
Jde však o přirozené zadržování povrchové 
a mělké podzemní vody, která je – na rozdíl 
třeba od vody, zadržované v nádržích – bez-
prostředně dostupná přírodním i kulturním 
společenstvům v okolí. V případě Nenačovic 
jsme se o tom zmínili jenom okrajově v sou-
vislosti s rozpadem starých bobřích hrází 
a obydlí, ale velká práce těchto hlodavců 
spočívá také v obohacování vodních toků 
o říční dřevo. Zde hrají důležitou roli také 
bobry vytvářené převážně podvodní záso-

bárny dřeva (u Nenačovic lze jejich vznik 
čekat), které v zimě slouží jako zdroj potra-
vy. Tyto zásobárny fungují také jako velmi 
dobrá úkrytová stanoviště hlavně menších 
ryb. Nikoliv náhodou jsou velmi podobné 
objektům, které občas vytvářejí rybáři jako 
tak zvané rybí školky. 

Během roku 2021 a v zimě 2021–2022 byli 
bobři na revitalizovaném Loděnickém potoce 
nad Nenačovicemi dále činní, nezpůsobili 
však nic, co by mělo být z hlediska vodního 
toku nebo revitalizační stavby vnímáno jako 
významný problém. Pokračují v celkem ne-
výrazné, pomístní probírce hlavně vrbových 
mladorostů, která zatím zdaleka nevyvažuje 
jejich přírůstky. Zjevně posunuli těžiště svého 
působení zpátky do horní části revitalizova-
ného úseku. (V dolní části, v blízkosti obce 
Nenačovice, se jim něco nelíbilo, něco je 
tam rušilo? Nelze vyloučit, že někdo rozebral 
několik hrází, stavěných nejblíž k hornímu 
okraji zástavby obce.) Tam nadále zvolna posi-
lovali hrázové stavby. Většina hrází má boční 
obtoky vody po terénu berem revitalizačního 
koryta, které dle všeho mohou být prostupné 
pro migrující ryby. Široká hráz v horní části 
revitalizace již vytvořila v celé šíři berem hlav-
ního koryta rozlitinu, která by při dalším zvy-
šování koruny hráze mohla časem vystupovat 
do sousední louky. Ve vzdutích nad bobřími 
hrázemi zašlo jisté množství dřevin, vysaze-
ných při revitalizaci, vegetační obnovou podél 
koryta však jsou tyto ztráty kompenzovány. 
Těsně pod horním okrajem revitalizace vznikl 
na levém břehu koryta nový bobří polohrad. 
Dvě nejstarší hráze, vzdouvající potok nad 
horním okrajem revitalizace, které byly v roce 
2020 neudržované a výrazně degradovaly, 
byly nahrazeny novými hrázovými stavbami. 
Do užívání se vrátil a nově byl udržován starý 
polohrad nad horním okrajem revitalizované-
ho úseku.

Poznámka: Autor článku konzultuje vývoj 
revitalizační lokality s RNDr. Jitkou Uhlíkovou, 
Ph.D., která se v AOPK ČR zabývá problema-
tikou bobrů.

Ing. Tomáš Just
Agentura ochrany přírody a krajiny 

České republiky
Regionální pracoviště Střední Čechy 

Podbabská 2582/30
160 00  Praha 6

tomas.just@nature.cz
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Miloslav Haták (1957) 
o potápěčské práci

Toto povídání volně navazuje na rozhovor 
v květnovém Vodním hospodářství. Jeho 
smyslem je zvýšit povědomí mezi vodař-
skou veřejností o důležitosti potápěčů pro 
výstavbu, správu a údržbu mnohých vodař-
ských děl. Protože i bez dobrých potápěčů 
to opravdu nepůjde…

Stránský: Při pokračování našeho rozhovoru 
jsem se zeptal člena Asociace profesionálních 
potápěčů ČR Miloslava Hatáka, soudního 
znalce a autorizované osoby pro pracovní 
a rekreační potápění, s téměř padesátiletou 
praxí v pracovním potápění, na to, jak je v pra-
covním potápění důležitá odbornost a kvalita 
používané techniky. 

Haták: Odborná způsobilost pracovních 
potápěčů je samozřejmě velice důležitá, ostat-

ně jako u všech náročných profesí. Zásadní 
rozdíl mezi pracovním a rekreačním potápě-
ní je v cíli jednotlivých činností. Rekreační 
potápěči, kam jsou zařazeni i tzv. „techničtí 
potápěči“, kteří jsou někdy s pracovními 
potápěči zaměňováni, mají za cíl se potápět 
a něco zajímavého pod vodou prožít. Pro pra-
covní potápěče je potápění pouze prostředek 
ke splnění zadaného úkolu, a tak kvalitní 
znalost problematiky potápění jako takového 
je pouze jedna z mnoha důležitých znalostí, 
ale ne nejdůležitější. Pravda je, že potápět se 
naučí skoro každý, a to za poměrně krátkou 
dobu, v řádu několika dnů. Ovšem naučit 
někoho, kdo se umí jen potápět, kvalitně 
provádět pod vodou odbornou práci, na to je 
třeba praxe pod odborným dohledem v trvání 
mnoha měsíců i let.

Stránský: Jakým způsobem pracovní potá-
pěči získávají odborné znalosti?

Haták: Obecné potápěčské znalosti pro 
pracovní potápění jsou podmíněny získáním 
minimálně potápěčské kvalifikace, dle evrop-
ské technické normy ČSN EN ISO 24801-2 
(761301) Rekreační potápění – Požadavky na 
výcvik rekreačních potápěčů v přístrojovém 
potápění – Část 2: 2. kvalifikační stupeň – Sa-
mostatný potápěč. 

Znalosti a dovednosti nutné pro používání 
speciální potápěčské techniky pracovních 
potápěčů, jako jsou přilbové potápěčské 
systémy, dekompresní komory, distribuční 
panely dýchacích plynů, hadicové dýchací 
systémy, anebo obsluha speciálních strojů 
a zařízení pro práci pod vodou, je možné 
získat dvěma způsoby. První způsob je ab-
solvováním akreditovaného rekvalifikačního 
kurzu pro profesi Potápěč pracovní, který 
pořádá Asociace profesionálních potápěčů 
ČR. Druhý způsob je zaškolení a výcvik 
u potápěčských firem, které mají k dispozici 
odborně způsobilé osoby s profesní kvalifi-
kací Potápěč pracovní a jsou pod dohledem 
Autorizovaných osob jmenovaných Minister-
stvem zemědělství ČR.

Stránský: Které potápěčské práce vyžadují 
vysokou odbornost, a které jsou naopak rutinní 
a jednodušší? 

Haták: Už základní činnosti pracovních 
potápěčů, jakými jsou potápěčské průzkumy, 
inspekce, kontroly a prohlídky, vyžadují vyso-
kou odbornost a zkušenosti v oblasti stavební, 
zámečnické, strojní a vodohospodářské. Nutná 
vysoká odbornost je z důvodu, že výsledky 
z těchto činností jsou použity nejen jako odbor-
né informace pro zadavatele o aktuálním stavu 
věci, ale je to i podklad pro případné zpraco-
vání technologického postupu opravy a tím 
i předpokládané náročnosti a stanovení hod-
noty případné opravy či sanace. Pro kontrolní 
a dokumentační činnosti je nezbytné odborné 
použití dokumentačních, měřících a diagnos-
tických prostředků. Samozřejmostí je pou-
žívání přilbových kamer s přenosem obrazu 
a zvuku v reálném čase na pracoviště operáto-
ra, kde může zadavatel operativně upřesňovat 
činnost potápěče. Vysokou odbornost vyžadují 
také práce stavebního a zámečnického charak-
teru. Je málo známé, že u potápěčských prací 
stavebního a zámečnického charakteru nepo-
stačuje jen živnostenský list na poskytování 
technických služeb. Poskytování technických 
služeb, které zahrnují i pracovní potápění, ne-
umožňuje poskytovat služby v oblastí živností 
vázaných, řemeslných či koncesovaných, kam 
spadají i stavební nebo zámečnické činnosti. 
Ve smyslu živnostenského zákona je povinnost 
zhotovitele pro stavební a zámečnické činnosti 
mít živnostenský list k provádění staveb, jejich 
změn a odstraňování, respektive živnostenský 
list zámečnictví – nástrojařství, bez ohledu na 
to, zda jsou práce prováděny pod vodou. Mezi 
odborné činnosti pracovních potápěčů, které 
vyžadují speciální oprávnění, nebo odbornou 
způsobilost, lze zařadit vázání břemen na 
zdvihací zařízení, svařování a pálení ocelí 
v hyperbarickém prostředí za mokra, práce se 
řetězovou pilou nebo trhací práce a destrukce. 
Za jednodušší potápěčské práce lze považovat 
například odstraňování naplavenin z vodo-

Za RNDr. Josefem 
Hejnákem, CSc.

Ve věku 84 let nás dne 26. 6. 2022 opustil 
vodohospodářský a hydrogeologický špič-
kový odborník a člověk se zlatým srdcem 
RNDr. Josef Hejnák, CSc.

Vystudoval Přírodovědnou fakultu 
Karlovy univerzity, obor geologie, kde 

v roce 1986 obhájil titul CSc. Od promoce až 
do roku 1992 pracoval ve Státní meliorační 
správě (později Zemědělské vodohospodářské 
správě). Ve své profesní činnosti se věnoval 
hydrogeologickým aspektům vodohospodář-
ských staveb. Svým přístupem a charakte-
rovými vlastnostmi si získal značnou oblibu 
u spolupracovníků. V předlistopadovém 
období neskrýval svoji nespokojenost s nede-
mokratickým režimem, čímž byl eliminován 
jeho karierní postup. Přesto ve své profesi 
dominoval a sebevzdělával se.

Po listopadovém převratu navrhoval zásad-
ní změny zejména v organizaci, kde působil, 
Státní meliorační správě a v roce 1990 byl 
jmenován jejím generálním ředitelem. Vý-
voj politických událostí (zejména negativní 
pohled některých vrcholných politiků) mu 
neumožnili naplnit jeho záměry změn v této 
organizaci a v průběhu konce roku 1991 ji 
opustil. V roce 1992 založil vlastní firmu 
HAG – Agrogeologie Hejnák, ve které jako 
jednatel působil až do roku 2018. Zejména se 
zabýval geologickým mapováním a průzkumy 
pro výstavbu a obnovu malých vodních nádr-
ží, revitalizace toků a vodárenské zásobování.

RNDr. Josef Hejnák, CSc., se angažoval 
v řadě odborných organizací, byl členem 
České asociace hydrogeologů, České aso-
ciace inženýrských geologů, Pedologické 
společnosti, České společnosti krajinných 
inženýrů, vystoupil na desítkách seminářů 
a konferencí, byl autorem odborných pub-
likací a odborné literatury. 

V soukromém životě se zabýval malo-
váním a historií. Dokázal vydat na vlastní 
náklad publikace s tematikou zničení 
zemědělského podnikání po roce 1948, 
kde vycházel z osobních zkušeností, 
které potkaly jeho rodinu. Ve všech jeho 
publikacích zazníval vztah k české zemi, 
láska k lidem žijícím v zemědělské krajině. 
Formou kronik sestavil a vydal několik 
historických spisů o rodném Pojizeří. 

Stejně tak, jako se intenzivně a naplno 
věnoval svým pracovním činnostem, se 
věnoval své rodině, s manželkou Marií 
vychoval dva syny.

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

Jiří Hrabák, Karel Vrána
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hospodářských zařízení, nebo vyhledávání 
předmětů, ale i tyto činnosti nesou za určitých 
okolností vysoké riziko ohrožení zdraví i živo-
ta, a tak platí, že při provádění jakýchkoli potá-
pěčských prací jsou odborné znalosti a kvalitní 
technické vybavení nezbytnou nutností. 

Stránský: O čem budeme hovořit příště?
Haták: Můžeme pohovořit o některých 

zajímavých potápěčských pracích, které již 
byly realizovány, například o inspekci vodo-
hospodářských zařízení v hloubce až 75 m 
na VD Orlík, nebo o náročných opravách 
opancéřování drážek provizorního hrazení 
v železobetonových konstrukcích VD Skalka 
a VD Vrané nad Vltavou.

Václav Stránský

AF-E 400 – nejlepší ultrakompaktní  
magneticko-indukční průtokoměr ve své třídě

krohne.link/afe-400

VODOHOSPODÁŘSKÁ KONFERENCE
S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VODNÍ NÁDRŽE 2022
26.–27. ŘÍJNA 2022

OREA HOTEL VORONĚŽ, BRNO

Nezapomeňte se včas přihlásit!

Můžete se stát také partnerem konference.

http://vodninadrze.pmo.cz
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Jak Berlín hospodaří s dešťovou 
vodou?
V letošním roce se uskutečnily v rámci projektu Ekocentra Koniklec 
Počítáme s vodou dvě exkurze za příklady dobré praxe hospodaření 
s dešťovou vodou (HDV) do Berlína. Důvodem výběru Berlína bylo, 
že Německo je průkopníkem přírodě blízkého HDV a modro-zelené 
infrastruktury. Chtěli jsme navštívit místa s rozsáhlejšími realizacemi, 
která fungují již řadu let, a vyslechnout zkušenosti s nimi.

První zastávkou byla modro-zelená rezidenční čtvrť v zálivu jeze-
ra Rummelsburg (obr. 1, 2), která byla postavena v polovině 90. let 
na ploše 130 hektarů původní průmyslové oblasti. Je to velmi atrak-
tivní lokalita s dobrou dostupností do centra Berlína. Náš průvodce 
Dr.-Ing. Harald Sommer z projektové kanceláře Ingenieurgesellschaft 
Prof. Dr. Sieker se na návrhu systému HDV podílel od samotného 
začátku. Jedná se o první z velkých oblastí se vsakem dešťové vody 
ze střech a ulic.

Lokalita se nachází na dobře propustné půdě říční nivy, kterou však 
vzhledem ke kontaminaci předchozími průmyslovými aktivitami bylo 
pro účely vsakování nutno vykopat až k hladině podzemní vody (do 
hloubky cca 3–3,5 m) a nahradit čistou písčitou půdou.

Systém HDV se skládá ze zelených střech na obytných domech, 
intenzivních zelených střech podzemních garáží, vsakovacích průlehů 
a vsakovacích průlehů s rýhou. Odvodnění veřejných a soukromých 

Obr. 1. Rezidenční čtvrť Rummelsburg (Foto: 
I. Kabelková)

Obr. 2. Pohled přes záliv jezera Rummelsburg 
(Foto: I. Kabelková)

Obr. 3. Svody ze střech na intenzivní střechu 
garáže (Foto: I. Kabelková)

Obr. 4. Střešní zahrada na podzemní gará-
ži. Ve zdi jsou patrné trubky s řetězem na 
odvádění nadbytečné vody ke vsaku (Foto: 
M. Vacková)

Obr. 5. Bohatě dimenzovaný průleh se stromy 
(Foto: M. Vacková)

ploch je řešeno odděleně. V lokalitě je i oddílná dešťová kanalizace, 
avšak prakticky není využívána, protože téměř všechna dešťová voda 
se vypaří prostřednictvím vegetace nebo vsakuje.

Dešťová voda ze zelených střech domů je odváděna na střešní za-
hrady podzemních garáží (obr. 3), kde díky 60 cm substrátu dochází 
ke značné retenci, a dále trubkami ve stěnách k případnému vsaku 
(obr. 4). Cílem bylo využít co nejvíce vody pro zeleň a její mikrokli-
matickou funkci. Tento způsob odvodnění byl tehdy velmi inovativní, 
dnes se při nových stavbách využívá již běžně.

Průlehy v bočních ulicích jsou soukromé a některé jsou bohatě 
dimenzované (obr. 5), jiné jsou menší a mají bodový nátok (obr. 6). 
U hlavních ulic, kde bylo málo místa, bylo nutno malé průlehy doplnit 
podzemní rýhou, do níž voda z průlehu přepadá a vsakuje se. Rýhy 
jsou vzájemně propojeny. Průlehy jsou osázeny stromy, kterým se díky 
dobrému zásobování vodou daří podstatně lépe než stromům v ulicích 
(obr. 7). Obavy z průsaku znečištění podél kořenů se nepotvrdily. Ně-
které části průlehů jsou hustě osázeny keři, ty však zmenšují retenční 
objem (obr. 8). Ulice se zde kvůli zeleni nesolí.

Část průlehů s rýhou je utěsněna fólií, aby byl možný monitoring 
odtékajícího znečištění (obr. 9). Odebírají se vzorky vody i půdy 
v průlezích. Bylo zjištěno, že veškeré znečištění je zadrženo v prvních 
10 cm vrstvy půdy. Vsakovací výkon je stále dobrý.

Na druhém okraji zástavby je dešťová voda z extenzivních zelených 
střech na domech odváděna do kaskádovité retence na garáži pod 
dětským hřištěm a na konci vsakována v rýze (obr. 10).
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Obr. 6 (vlevo). Privátní průlehy v bočních ulicích s bodovými nátoky 
(Foto: I. Kabelková)
Obr. 7 (vpravo). Porovnání velikosti stromů v průlehu a ve výsad-
bové jámě v ulici (Foto: I. Kabelková)

Obr. 8 (vlevo). Harald Sommer (vlevo) 
a tlumočník ukazují část průlehu, která je 
osázena keři (Foto: I. Kabelková)
Obr. 9 (uprostřed). Místo monitoringu kvality 
vody a půdy (Foto: I. Kabelková)
Obr. 10 (vpravo). Retenční kaskáda pod dět-
ským hřištěm (Foto: I. Kabelková)

Ač je zdejší systém HDV starý již 25 let, jedinou změnou, kterou 
by dnes jeho projektanti udělali, by bylo vysadit ještě více stromů.

Prohlídka pak pokračovala na druhé straně zálivu na poloostro-
vě. Překvapivě jsme viděli i místa, kde, ač zástavba byla novější, 
nebyla zcela v souladu s principy HDV, a značný podíl dešťové 
vody byl odváděn kanalizací místo vsaku. Harald Sommer kritizoval 
i štěrkové zahrady, které byly jeden čas velmi populární, ale dnes 
jsou již v mnoha spolkových zemích zakázány, protože podporují 
ohřívání území (obr. 11). Starší sídliště však bylo velmi pěkným 
příkladem dobré praxe HDV: střechy i komunikace jsou odvodněny 
do průlehů, napojení do zeleně je viditelné, v této zeleni je i dětské 
hřiště (obr. 12–15).

Druhý den jsme se jeli podívat na Ústav fyziky Humboldtovy uni-
verzity v Adlershofu. Humboldtova univerzita se nachází v bývalé 
NDR. Do jejího areálu bylo po znovusjednocení značně investováno, 
aby se univerzita stala konkurenceschopnou. Byly postaveny i nové 
budovy jako právě Ústav fyziky. Ten je díky své zelené fasádě již zdálky 
nepřehlédnutelný (obr. 16). Provázel nás Dipl.-Ing. Marco Schmidt, 
který se před 20 lety účastnil plánování a stavby systému HDV a ze-
lených fasád v ústavu a následně ho již 18 let monitoruje.

Systém HDV byl navržen tak, aby dešťová voda ze střech byla 
nejprve akumulována v nádržích ve dvorech (celkový objem 40 m3) 
a následně čerpána do hybridní nádrže ve sklepě doplňované pitnou 
vodou a užívána pro závlahu a klimatizaci. V jednom z nádvoří je 
retenční jezírko pro zbylou dešťovou vodu, která se vypařuje a vsakuje 
po jeho okrajích a v případě velkých srážek může být čerpána do 
poldru mimo budovu (obr. 17).

Vnější fasáda budovy i fasády některých dvorů jsou popnuty rost-
linami, které koření v zemi a v truhlících ve vyšších patrech a pnou 
se po námořnických lanech. Je zde 150 truhlíků se 450 rostlinami 
20 druhů, převažuje vistárie. V přízemí je instalována kapková zá-
vlaha, závlaha vyšších pater je řízena plovákem v jednom z truhlíků 
(truhlíky jsou propojeny trubičkou, takže je všude stejná hladina 
vody). Pro závlahu měla být používána dešťová voda (stačila by na cca 
15 % potřeby) v kombinaci s pitnou vodou. Brzy se však ukázalo, že 
rostliny hynou, a to bez ohledu na jejich orientaci na světovou stranu 
či na druh použitého substrátu, se kterým se experimentovalo. Příči-
nou byl vysoký obsah herbicidů v dešťovém odtoku ze střech, které 
jsou pokryty asfaltovou lepenkou, do níž jsou herbicidy přidávány, aby 
se zabránilo prokořenění plevelů. Bylo tedy nutno přejít na závlahu 
jen pitnou vodou obohacenou 0,1 % hnojiva.

Zelené fasády poskytují kromě stínu i evaporativní chlazení. 
Účinnost stínění se monitoruje na zelených fasádách i na fasádách 
s roletami (obr. 18). Cílem je, aby teplota v budovách v létě byla max. 
26 °C; teplota v budovách se zelenými fasádami je 27 °C, kdežto 
v budovách s roletami 34 °C. Energie potřebná na chlazení budovy se 
zelenou fasádou je o 50 % nižší ve srovnání s automatickými roletami, 
zelená fasáda je navíc i mnohem levnější provozně (1 300 EUR/rok 
na závlahu a stříhání zeleně vs. 16 200 EUR/rok na opravy a údržbu 
rolet). Rostliny jsou opadavé, aby nebylo nutno v zimě svítit; v létě 
sice někdy svícení potřebné je, ale energie na něj je zanedbatelná ve 
srovnání s energií na chlazení. 

Dešťová voda měla být používána i na adiabatické chlazení 
budovy. Principem tohoto způsobu chlazení je, že dešťová voda je 
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Obr. 11. Štěrková zahrada (Foto: I. Kabel-
ková)

Obr. 12. Průlehy na sídlišti na druhé straně 
zátoky (Foto: I. Kabelková)

Obr. 13. Odvádění dešťové vody ze střech do 
zeleně (Foto: I. Kabelková)

Obr. 14. Zakončení kanálku odvádějícího 
dešťovou vodu ze střech do zeleně (Foto: I. 
Kabelková)

Obr. 15. Dětské hřiště v členitém terénu mezi 
domy zadržujícím a vsakujícím dešťovou 
vodu (Foto: I. Kabelková)

Obr. 16. Ústav fyziky Humboldtovy univerzi-
ty (Foto: I. Kabelková)

Obr. 17. Jezírko v jednom z dvorů Ústavu Fyziky (Foto: M. Vacková) Obr. 18. Záření procházející zelenými fasádami i fasádami s roletami 
se monitoruje (Foto: I. Kabelková)

rozstřikována na odchozí vzduch a vypařuje 
se, a protože pro výpar vody je zapotřebí 
velké množství tepelné energie, je tím vzduch 
ochlazen. Přes výměník tepla se pak ochlazu-
je příchozí vzduch, a to na teplotu 21–22 °C 
při teplotě venku 30 °C (obr. 19). Tento způ-
sob chlazení je velmi spolehlivý a účinný 
(účinnost až 90 %) a cca 100 x levnější než 
kompresivní chlazení a 160 x levnější než 
absorpční chlazení. I zde je však používána 

již jen pitná voda, protože jedno čerpadlo, 
které je k dispozici, nestačí. Dešťová voda 
by byla vhodnější, protože by nedocházelo 
k tvorbě vodního kamene. 

Zajímavý je celý areál univerzity. Komuni-
kace a další zpevněné plochy jsou odvodněny 
do průlehů (obr. 20).

Další zastávkou byla UFA Fabrik v Tem-
pelhofu. UFA Fabrik je bývalé filmové studio, 
které bylo v roce 1975 zrušeno a historická 

budova byla doporučena k demolici. Skupina 
mladých nadšenců tehdy viděla příležitost 
realizovat tam svůj nápad na komunitně 
orientovaný projekt podporující ekologický 
způsob života. V červnu 1979 převzali po-
zemek o rozloze 18 500 m2 a to byl začátek 
Mezinárodního kulturního centra UFA Fabrik 
Berlin. Provázel nás Werner Wiartalla, který 
zde téměř od počátku žije a pracuje a je ma-
nažerem ekologických řešení. V jeho osobě se 
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Obr. 19. Princip adiabatického chlazení budov a technické detaily 
(z prezentace M. Schmidta)

Obr. 20. Odvodnění komunikací v areálu Humboldtovy univerzity 
do průlehů (Foto: I. Kabelková)

Obr. 21. Zelené střechy v UFA Fabrik (Foto: 
M. Koucká)

Obr. 22. Werner Wiartalla vysvětluje různé 
způsoby otáčení solárních panelů (Foto: M. 
Koucká)

Obr. 23. Solární panely zvyšují diverzitu 
rostlin pod nimi (Foto: M. Koucká)

Obr. 24. Systém akumulace, čištění a využití dešťové vody v UFA 
Fabrik (Zdroj: http://www.phasenwechsel.com)

Obr. 25. Umělý mokřad v UFA Fabrik (Foto: 
I. Kabelková)

Obr. 26. Systém HDV na Potsdamer Platz (Zdroj: Ramboll Studio 
Dreiseitl)

Obr. 27. Městské jezero na Potsdamer Platz a vjezd do podzemních garáží pod ním (Foto: 
M. Koucká)
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Obr. 28. Restaurace těsně na břehu městského jezera na Potsdamer 
Platz (Foto: I. Kabelková)

Obr. 29. Řídící panel se schématem městského jezera na Potsdamer 
Platz (Foto: M. Koucká)

Obr. 30. Čerpání vody do části Piazza měst-
ského jezera (Foto: I. Kabelková)

Obr. 31. Umělý mokřad a biotopy v hlavní 
části městského jezera na Potsdamer Platz 
(Foto: I. Kabelková)

Obr. 32. Rákosí na umělém mokřadu (Foto: 
M. Koucká)

Obr. 33. Biotopy podél břehů hlavní části 
městského jezera (Foto: I. Kabelková)

Obr. 34. Ryby v městském jezeře (Foto: I. 
Kabelková)

Obr. 35. Ptáci v centru Berlína u městského 
jezera (Foto: I. Kabelková)

snoubí komunitní život i výzkum a vývoj neotřelých ekologických 
nápadů. 

Téměř všechny budovy v areálu mají zelené střechy, což je 60 000 m2 
zeleně umožňující akumulaci a výpar dešťové vody (obr. 21). Vrstva 
substrátu má tloušťku cca 10 cm, přičemž na vodorovných střechách 
byl použit extrudovaný jíl, kdežto na šikmých střechách extrudovaná 
břidlice, které jsou lehké a jsou schopny akumulovat velké množství 
vody. Měření ukázalo, že 1 m2 střechy vypaří 10 l vody za den. Je to 
znát na mikroklimatu, které je zde opravdu příjemné. Na střechách 
je 63 různých druhů rostlin a na většině z nich též solární panely. 
Testovaly se zde různé způsoby otáčení panelů, aby měly konstantní 
výkon (obr. 22). Zelené střechy zvyšují účinnost solárních panelů 
o několik procent, protože výpar je ochlazuje. Pod panely byla zjištěna 
i vyšší diverzita rostlin díky různému zastínění během dne (obr. 23). 

Dešťová voda ze střech a zpevněných cest o celkové ploše přibližně 
8 000 m2 odtéká kanalizací do podzemní usazovací nádrže o velikosti 
250 m3, v jejíž první komoře dochází k sedimentaci větších částic jako 
kameny, písek a bahno, přes štěrkovou nornou stěnu pak voda prosa-
kuje či přepadá do druhé komory a je zachyceno plovoucí znečištění 
jako listí, papír a dřevo. Poté je hrubě předčištěná voda čerpána na 
rostlinami osázený půdní filtr se substrátem z extrudované břidlice 

(neboli vertikálně protékaný umělý mokřad) (obr. 25). Vyčištěná voda 
je akumulována v nádrži umístěné pod půdním filtrem a tlakový sys-
tém ji rozvádí po budově (obr. 24). Substráty a rostliny zde testovala 
TU Berlín. Ročně tak lze využít 2 mil. l dešťové vody pro splachování 
toalet a zavlažování; celá potřeba užitkové vody však pokryta není.

Kromě dešťové vody se v UFA Fabrik využívá solární a větrná ener-
gie a veškeré bioodpady se kompostují. K osvětě veřejnosti ohledně 
ekologických řešení slouží kulturní události, zejména koncerty.

Unikátní systém HDV jsme viděli třetí den exkurze na Potsdamer 
Platz (Postupimské náměstí), provázel nás opět M. Schmidt. Po znovu-
sjednocení Německa se toto během války zničené náměstí stalo velmi 
atraktivní lokalitou pro developery a celá oblast byla nově postavena. 
Požadavek města však byl, aby v nové zástavbě bylo zadrženo 99 % 
dešťové vody na místě. Tohoto požadavku bylo možno dosáhnout 
jen kombinací opatření. Zároveň byl kladem velký důraz na městské 
mikroklima, ekologii i design. Na návrhu systému HDV se podílel 
Atelier Dreiseitl i technické univerzity. Projekt HDV byl realizován 
v letech 1994–1998.

Převážně extenzivně byla ozeleněna asi 1/3 z celkové plochy 
50 000 m2 střech kolem náměstí. Značná část dešťové vody se zde 
zadrží a vypaří, což výrazně přispívá ke zlepšení mikroklimatu. Voda, 
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která není spotřebována zelení na střechách, odtéká do pěti podzem-
ních nádrží s celkovým objemem cca 2 600 m3, kde je akumulována 
a využívána pro závlahu zelených střech, pro splachování v budo-
vách a pro doplňování vody v umělém jezeru. Jezero má plochu cca 
12 000 m2, hloubku cca 1,8 m a jeho hladina kolísá v rozmezí 30 cm, 
čímž vzniká retenční objem 3 000 m3 pro velké deště; extrémní deště 
jsou regulovaně odváděny potrubím o průměru 40 cm do povrchových 
vod (Landwehrkanal) při dodržení max. průtoku 3 l (s.ha). Zjednodu-
šené schéma systému HDV je na obr. 26.

Zajímavá je bilance vody: 85 % průměrného ročního srážkového 
úhrnu se na střechách a na vodních plochách zadrží, vypaří nebo re-
gulovaně odteče, 15 % je využito pro závlahu a splachování. Dešťová 
voda stačí na splachování jen asi ze 70 %, ale i tak je ročně ušetřeno 
asi 20 mil. l pitné vody. Jsou však i roky, kdy výpar je tak intenzivní, 
že voda v jezeře musí být doplňována pitnou vodou.

Umělé jezero je de facto střechou nad parkovištěm a další infra-
strukturou (obr. 27). Odvážní projektanti vytvořili nový typ vodního 
útvaru, který nazvali městským jezerem, aby nemusel být oplocen jako 
retenční nádrže, mohl být vhodně architektonicky zakomponován do 
veřejného prostoru a byl co nejvíce přístupný lidem (obr. 28). Jezero 
je členěno do čtyř funkčně oddělených částí: severní jezero (1070 m²), 
jezero Piazza před divadlem hudby (716 m²), hlavní jezero (9378 m²) 
a jižní jezero (1878 m²), mezi nimiž je voda přečerpávána (obr. 29, 30). 

Vysokou kvalitu vody v jezeře zaručují tři stupně čištění vody: 
1) jako první filtr slouží zelené střechy, jejichž substrát neobsahuje or-

ganický materiál a je schopen zadržet až 90 % těžkých kovů a živin;
2) druhým stupněm čištění jsou nádrže v budovách s dobou zdržení 

vody dny až týdny, kde se nečistoty usazují a při dně působí bak-
teriální kal; zde je odstraněno až 90 % znečištění;

3) třetím stupněm je pak umělý mokřad, na který je voda z nádrží 
čerpána a protéká jím, a biotopy lemující severní, hlavní a jižní část 
jezera.

Umělý mokřad má plochu 1 200 m2 (obr. 31–33). Složení substrátu 
a vhodné rostliny byly nejprve testovány v malém na mokřadu v UFA 
Fabrik. Retence živin je až 95 %. V zimě se mokřad seká a rákosí 
obsahující živiny se odstraňuje. Určitým problémem je bakteriální 
kolmatace substrátu, a proto se nyní střídavě využívají 2/3 mokřadu 
k čištění a 1/3 regeneruje. Kvalita vody v jezeře se pravidelně monito-
ruje a z hlediska koncentrace fosforu je na oligotrofní úrovni. Voda je 
krásně průhledná. Pro případ zvýšeného zákalu způsobeného suspen-
dovanými řasami jsou uvnitř budov i mikrofiltry na jejich odstranění. 
Jezero je osídleno rozmanitými rostlinnými a živočišnými druhy 
včetně ryb a vodních ptáků (obr. 34, 35). Vysazeni byli také amuři, 
kterým slouží řasy (zejména nežádoucí Cladophora) jako potrava. Ryby 
v jezeře požírají i hmyz, takže v okolí žádný není. Jediným problémem 
se ukázala být brčka z blízkého McDonald’s, která ucpávala čerpadla, 
a kvůli nimž bylo nutno dodatečně instalovat filtr pro jejich ochranu.

Celé místo působí díky zviditelněné vodě velmi příjemně a esteticky. 
V blízké budoucnosti má být severní část jezera upravena více přírodě 
blízkým způsobem a do systému HDV mají být připojeny i ulice.

Exkurze byla velmi podnětná, zajímavé bylo, že všichni naši prů-
vodci byly u představených projektů od samého počátku a stále se 
podílejí na jejich sledování a vyhodnocování. Všechny projekty se 
osvědčily, úpravy by byly či budou jen drobné. 

Mimochodem, všimli jste si, že na některých fotografiích je tráva 
podstatně zelenější? Ty pocházejí z květnové exkurze, pak tři týdny 
téměř nepršelo…

Článek vznikl díky projektu „Počítáme s vodou“ www.pocitamesvo-
dou.cz

doc. Dr. Ing. Ivana Kabelková
garantka projektu Počítáme s vodou

Ivana.Kabelkova@cvut.cz

Školení pro OZO
Skupina ČAO při CzWA připravila pro MŽP školení pracovníků pro 
provádění revizí domovních čistíren (dále OZO, tedy odborně způ-
sobilá osoba). V rámci plodné debaty na školení (a i v rámci semináře 
skupiny ve Žďáru nebo na Kalech a odpadech) zaznělo hned několik 
myšlenek, o kterých by mělo být diskutováno a následně na ně rea-
gováno – ideálně státními úředníky a legislativci.

Část veřejnosti a dokonce i pracovníků v oboru stále nepochopila, 
nebo nechce pochopit, výrobkový přístup při povolování domovních 
čistíren. Naopak často jsou o této instituci úmyslně nebo i neúmyslně 
šířeny informace s cílem tuto instituci zrušit. 

Možná by proto bylo dobré se vrátit úplně na začátek, do doby, kdy 
instituce dozorů třetími osobami vznikla a proč vznikla. Na setkání 
rakouských, německých, slovenských, českých a maďarských legis-
lativců a firem se debatovalo, jak řešit skutečnost, že jak v Německu, 
tak i v Rakousku si vyhodnotili, že minimálně desetina obyvatel musí 
být z ekonomických důvodů řešena decentrálně. Bylo konstatováno, 
že státní správa na kontrolu nebude mít prostředky ani lidské zdroje 
(např. kontrola čistíren v Rakousku v horách by nebyla reálná), a pak 
i to, že pro občany takto znevýhodněné nemožností se levně napojit 
na veřejnou kanalizaci je potřebné najít co nejekonomičtější řešení 
a zároveň co nejefektivnější. Od tohoto konstatování byl už jen krok 
k řešení, že by kontrola šla řešit obdobně jako u aut pravidelnou 
technickou kontrolou. Rakousko i Německo tento systém s mírně 
odlišnými detaily ve své legislativě uplatnily a dále vylepšovaly. Oba 
systémy jsou relativně funkční (nikde ve světě nejsou lepší). Zajímavý 
je rakouský model kombinující měření s vizuálním hodnocením – na 
lokalitě mimo jiné OZO změří amoniakální dusík a pokud čistírna 
nitrifikuje, má se za to, že je funkční a není potřeba další ukazatele 
zkoumat. Podle mne jde o nejefektivnější způsob, jak vyhovět poža-
davku na vzorkování, a ještě k tomu motivační pro provozovatele, 
který plně splňuje původní zadání: co nejvyšší efektivnost při co 
nejmenším zatížení dotčených obyvatel, na které stát chce zvýšit po-
žadavky, a tím je znevýhodnit proti jiným skupinám obyvatel. Otázkou 
je, zda vizuální kontrola biologických poměrů (stav aktivního kalu 
a nárůstů) není dostatečně vypovídající, dokonce i o dlouhodobém 
stavu čistírny – viz obr. 1.

Navíc v systému jsou další prvky chránící uživatele. Skoro roční 
zkouška funkčnosti čistíren při uvádění na trh má za cíl to, aby na 
trhu byly jen funkční čistírny (tato zkouška probíhá bez možnosti 

výrobce zasahovat do jejího průběhu – odpůrci výrobkového přístupu 
často říkají něco jiného). Kontrola revizorem (OZO) pak má oproti 
kontrole úřadem na základě zaslaných rozborů vody hned několik 
předností – ten, kdo hodnotí čistírnu, hodnotí celkový technický 
stav (včetně bezpečnosti) a navíc může pomoci provozovateli radou. 
Úřady často argumentují, že díky vzorkování mají o čistírnách větší 
přehled než v případě revizí. Pak se ale v debatě ukáže, že to platí 
obvykle jen v tom případě, kdy se čistírny povolují se zkušebním 
provozem a úřad se o jeho výsledek před uvedením do provozu zají-
má. Pak už spíše záleží na úřadu, jestli sleduje, zda přichází zprávy 
z revizí, anebo vzorky, a hlavně zda je vyžaduje. Podle mé zkušenosti 
platí to, že když čistírna naběhne na systém revizí, pak už revize 
obvykle probíhají (hlídá si to i OZO, protože to jsou i jeho peníze) 
a navíc lze i konstatovat, že s počtem revizí, tj. délkou sledování, 
roste kvalita provozování.

Díky novince v zákoně o vodách a povinnosti udělat první revizi 
do šesti měsíců od zprovoznění, vznikl i podobný institut, jako je 
zkušební provoz. Dalším častým argumentem je, že číselné vyjádření 
kvality je více vypovídající. Pokud se ale podíváme na možnosti 

Obr. 1. Zelené řasy na odtoku jsou prokazatelným znakem dlouho-
době dobře fungující čistírny
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rizik, pak z hlediska produkce znečištění je ovlivnění okolí fungující 
čistírnou (i kdyby jí pár miligramů chybělo do hodnot v rozhodnutí) 
minimální a samočistící procesy v okolí tato rizika eliminují. Tam, kde 
by i pár miligramů hrálo podstatnou roli, může úřad vydat povolení 
k nakládání (a kontrolovat, pokud skutečně kontrolovat bude). Jen 
ještě pro úvahu o rizicích – na domovní ČOV jsou zpravidla uplatněny 
přísnější nároky než na ČOV mnohem větší (např. ČOV ve stovkách 
EO), které navíc znečištění vypouštějí soustředěně a jejich vliv i rizika 
z chyb v provozování jsou násobně větší.

Myslím, že dnes už si nikdo neumí představit situaci, že by emise 
nebo technický stav automobilu kontrolovaly státní orgány, nebo 
že by kotel na plyn přišel zkontrolovat státní úředník (a to také jde 
o emise!). 

Samozřejmě jde celý systém povolení vylepšovat, viz zvyklosti 
v Německu a Rakousku – zveřejnění výsledků zkoušky typů, posou-
zení pracnosti obsluhy jako součást zkoušky typu, reálné dořešení 
likvidace kalů, návaznost na PRVK. Kritizovat a nemít efektivnější 
řešení je zbytečné plýtvání úsilím a prostředky, a to i prostředky 
provozovatelů. Možná hlavním poučením je to, že bychom měli po-
chopit nebo přijmout to, že vynakládat např. milionovou dotaci na 
vyřízení jednoho domu (v současnosti existují probíhající projekty 
centrálních řešení s takovými měrnými náklady) je luxus, který si 
nedovolí ani bohatší země, a že tedy musíme u lokalit s vysokými 
náklady na kanalizace připustit i další možnosti a optimalizovat je. 
Měřítkem by pak měla být udržitelnost – tj. srovnání možností řešení 
po stránce ekologické (rizika), ekonomické (možnost investovat) 
a sociální (kolik to nakonec bude stát uživatele). Nerespektování vede 
k nehospodárnému vynakládání prostředků státu (dotace), kraje i obcí 
a pak i k zbytečným výdajům konečných uživatelů, a tedy vlivu na 
sociální poměry.

Ing. Karel Plotěný
ploteny@asio.cz

Zachytávání plovoucího znečištění 
na přelivech odlehčovacích  
komor a dešťových nádrží

PFT, s.r.o.
www.pft-uft.cz

Sklopné česle FluidScreen
Robustní konstrukce s velkými česlicovými poli 
s rovnými nerezovými česlicemi. Zachytávání 
hrubého znečištění na přelivech odl. komor 
a dešťových nádrží. Automatické otevírání česlí při 
zanášení.  Dodatečně upravitelný rozestup česlic 
(standardně 25 mm). Variabilní uchycení do stropu 
nebo  do boků objektu. Jednoduché manuální 
čištění. Vhodné pro rekonstrukce objektů.

Zašleme referenční projekty na vyžádání.

PFT, s.r.o., Nad Bezednou 201, 252 61 Dobrovíz
tel: 233 311 389, pft@pft-uft.cz

Automaticky stírané česle GiWA®

Strojně stírané česle s vodou poháněným stíracím mechanismem.  Modulová 
konstrukce ( nerez ocel a PVC ) pro dlouhé přelivy odl. komor. Vertikálně osazené 
česlice jsou čištěny ze shora dolů stíracím hřebenem. Standardní rozestup česlic 7 
mm. Shrabky jsou stírány z česlí dolů pod přeliv do přítokové kanalizace. Minimální 
údržba, lopatkové vodní kolo  a pohyblivé díly jsou přístupné z odlehčovací stoky. 
Montáž může být provedena při rekonstrukci objektu šachtovým vstupem.

 

Přeliv s nornou stěnou FluidDrop
Nerezový přeliv a norná stěna jsou vhodné 
k dodatečnému osazení na přelivy odl. 
komor, do objektů s omezeným  
prostorem mezi přítokem a přelivem. 
Plovoucí nečistoty zůstávají před nornou 
stěnou, která nezasahuje do přítokového 
potrubí. Hladký nerezový přeliv se nezanáší. 
Upevnění konstrukce do přelivu a stropu 
objektu. Nenáročné na obsluhu.
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Financovanie obnovy vodovodov 
a kanalizácií na Slovensku

Úvod

Obnova vodovodov a kanalizácií sa v poslednom období dostáva do 
oprávneného záujmu kontrolných orgánov. Čas rozširovania kapacít, 
zvyšovania napojenosti logicky nahradí obdobie starostlivosti o maje-
tok. Vlastníci verejných vodovodov a verejných kanalizácií sú povinní 
zabezpečovať ich plánovanú obnovu. Plány obnovy sú vypracované 
spravidla na obdobie desiatich rokov. Túto zákonnú povinnosť si však 
plní iba malá časť vlastníkov vodárenskej infrašruktúry. Iba čiastočne 
je zabezpečená obnova majetku v najhoršom stave a doposiaľ neboli 
vytvorené reálne podmienky na financovanie obnovy v potrebnom 
rozsahu.

Od socializmu po obdobie nenávratných dotácií
Ako prvé boli budované verejné vodovody. Prednostne boli zásobo-
vané veľké mestá a priemyselné aglomerácie. Až po čase sa dostala 
na rad výstavba kanalizácií. Spravidla jednotných a bez primeraného 
čistenia. Pred druhou svetovou vojnou bola vybudovaná vodárenská 
infraštruktúra iba v malom rozsahu a bola symbolom bohatstva 
a luxusu. Až v povojnovom období, najmä po roku 1966, keď vznikli 
štátne vodárenské spoločnosti, začala rýchla výstavba vodovodov. 
Už v rokoch 1973 až 1983 sa začali prejavovať prvé problémy s vodo-
vodnými a kanalizačnými sieťami. Nové stavby z „budovateľského“ 
obdobia boli vybudované často z najlacnejších dostupných materiálov 
a aj kvalita prác bola nevyhovujúca. Výstavba v akci „Z“ bola síce 
riešením rýchleho zvýšenia napojenosti, ale z hľadiska kvality a život-
nosti infraštruktúry to nebolo vhodné riešenie. V roku 1983 sa začali 
vykonávať kontroly stavu vodovodov, hľadali sa straty vody a mala byť 
pripravená koncepcia obnovy existujúcich sietí, stavieb a technolo-
gických zariadení. Prvýkrát bolo konštatované, že štátne podniky nie 
sú pripravené na zabezpečenie obnovy technicky, personálne a ani 
finančne. Štátne financie boli používané výlučne na rozvojové aktivity 
a obnova zostala aj pre nasledujúce obdobie druhoradou otázkou. 
Z vlastných zdrojov vtedy ani dnes nedokáže vlastník vodovodov 
a kanalizácií zabezpečiť obnovu v požadovanom rozsahu. Veľká časť 
stavieb je na hranici technickej aj morálnej životnosti. Výnimkou sú 
nové stavby ktoré boli na Slovensku budované skoro výlučne z nená-
vratných dotácií Európskej únie a zo štátneho rozpočtu. Cena vodného 
a stočného nikdy nebola na Slovensku reálna a neboli v nej v plnom 
rozsahu kalkulované náklady budúcich období. Vlastníci vodovodov 
a kanalizácií nevytvárajú fond obnovy a odpisy sú použité spravidla 
na spolufinancovanie nových investícií a splátky úverov.

Splácanie investičných dlhov
Odhadovaný investičný dlh na obnove vodárenskej infraštruktúry 
sa kumuluje na Slovensku vo výške 500 až 700 mil. € za rok. Túto 
skutočnosť si uvedomujú aj kontrolné orgány EÚ a majú záujem, aby 
bola zabezpečená obnova minimálne majetku, na ktorý EÚ prispela 
formou nenávratných dotácií. Dotácie išli prednostne na výstavbu 
kanalizácií a ČOV z dôvodu plnenia záväzkov Slovenska voči EÚ. 
V súčasnosti nie sú plnené záväzky a výstavba kanalizácií a ČOV 
pre menšie aglomerácie mešká. Veľkým problémom je nedostatočná 
obnova verejných vodovodov. Na ich obnovu a výstavbu nie sú pripra-
vené grantové schémy, a tak musí obnovu zabezpečovať ich vlastník 
na svoje náklady. Z dôvodu dlhodobej a nevhodnej cenovej regulácie 
sa veľmi ťažko bude hľadať spôsob financovania obnovy bez dotácií 
a úverov. Vlastník verejného vodovodu je povinný v zmysle zákona 
č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 
a v súlade s vyhláškou č. 262/2010 Z. z. zákona č. 276/2001 Z.z. 
vypracovať Plán obnovy verejných vodovodov a kanalizácií a zabez-
pečiť jeho plnenie už od roku 2015. V pripravovanej novele zákona 
č. 442/2002 Z.z. sa uvažuje o vytváraní „Fondu obnovy“. Tento fond by 
bol účelovo viazaný na zabezpečenie obnovy infraštruktúry zaradenej 
do kategórií T3 a T4.

Zdroje financií na obnovu

Odpisy

Účtovné odpisy by mali tvoriť základný zdroj financií na zabezpe-
čenie obnovy. V súčasnosti tomu tak nie je, a to hneď z niekoľkých 
dôvodov. Majetok štátnych vodárenských spoločností bol transfor-

movaný a bol odovzdaný mestám a obciam bez precenenia v zo-
statkovej hodnote.

Súčasné účtovné odpisy, ak ešte sú, nezodpovedajú dnešnej 
hodnote majetku. Nebol zohľadnený nárast cien práce a tovarov. 
Pri vodovode staršom ako 50 rokov, ktorý je na hranici svojej život-
nosti, ak by sme si odložili na obnovu 50 % účtovných odpisov, tak 
z tejto čiastky zabezpečíme obnovu v rozsahu menšom ako 2 %. To 
je čiastka, ktorá nebude postačovať ani na vypracovanie projektovej 
dokumentácie. Z uvedeného je zrejmé, že pre starý majetok nie sú 
odpisy dostatočným zdrojom na pokrytie základnej reprodukcie. 
Nové stavby, ktoré boli budované z dotácií, nemajú odpisy kalku-
lované v cenotvorbe vodného a stočného v plnom rozsahu, a tak sa 
opäť generuje investičný dlh. Na budúcu obnovu sa generujú iba 
minimálne a nepostačujúce zdroje. Regulačný úrad na Slovensku 
používa vo výpočte regulovanej ceny vodného a stočného daňové 
odpisy. To znamená, že stavby staršie ako 20 rokov už nie sú v cene 
započítané. Stroje a zariadenia rozdelené podľa odpisových skupín 
sú odpísané ešte skôr. Mestá a obce daňovo neodpisujú svoj majetok, 
čo pri regulácii cien nie je zohľadnené.

Zisk
Zisk tvorený pri prevádzke vodovodov a kanalizácií je regulovaný vo 
výške maximálne 0,08 €/m3 dodanej pitnej vody a 0,10 €/m3 odkana-
lizovanej odpadovej vody. Reálne nie sú tieto zisky dosiahnuteľné. 
Uvažovať o zisku po zdanení, ako dostatočným finančným zdrojom 
obnovy a rozvoja, nie je pri súčasných cenách vodného a stočného 
možné. Jednoznačne chýba v cenotvorbe finančný zdroj budúcej 
obnovy ako fixná zložka ceny. Pre jej výpočet zatiaľ na Slovensku 
neexistujú podklady ani metodika. Jednotná cena viazaná na odobraté 
množstvo vody alebo vypušťaných odpadových vôd spôsobuje špirálu 
zvyšovania cien. Ak sa odpájajú odberatelia a budujú si vlastné zdroje, 
tak sa fixné náklady, ktoré tvoria 40 až 65 %, rozpočítajú na menšie 
množstvo vody. Jediným riešením je iba zavedenie viaczložkovej ceny 
vodného a stočného.

Dotácie
Nenávratné dotácie sú najnovšou formou financovania obnovy a roz-
voja vodovodov a kanalizácií. Nakoľko je týchto zdrojov málo, nemohli 
byť schválené všetky žiadosti o poskytnutie dotácie. Je ťažké stanoviť 
spravodlivé kritériá na pridelenie nenávratného príspevku. Pri výstav-
be kanalizácií sa išlo od najväčších aglomerácií po malé obce. Potom 
vznikali paradoxy, keď veľké mesto dostalo príspevok vo výške 95 % 
a malá obec tesne vedľa mesta nedostala nič. Obe aglomerácie pritom 
znečisťujú ten istý recipient. Dotácie naviac deformujú trh, zvyšujú 
riziko korupcie a aj náklady na realizáciu projektov. Zdanie, že sú to 
lacné zdroje, je veľmi zavádzajúce a zabúda sa na to, že veľká časť 
dotácie z EÚ je tvorená aj našimi príspevkami. Významným negatívom 
pre budúcu obnovu takto postavených stavieb je fakt, že odpisy nie sú 
uznané do oprávnených nákladov na tvorbu ceny vodného a stočného. 
Dotácia sa ročne rozpúšťa vo výške účtovných odpisov a reálna tvorba 
fondu obnovy je znemožnená. Z uvedeného dôvodu je nutné dotácie 
chápať iba ako doplnkový zdroj investícií počas prechodného obdobia. 

Obnova a rozvoj vodovodov a kanalizácií musia byť v súlade so 
Smernicou Európskeho parlamentu a rady č. 2000/60/ES zabezpečené 
v plnom rozsahu samofinancovaním. Náklady na reprodukciu musia 
byť zahrnuté v cene vodného a stočného.

Úvery
Na základe hodnotenia stavu vodárenskej infraštruktúry a finančných 
možností vlastníkov vodovodov a kanalizácií je možné predpokladať, 
že úvery budú hlavným zdrojom financií na obnovu aj rozvoj vodovo-
dov a kanalizácií v najbližšom období. V súčasnosti sú veľmi výhodné 
úrokové sadzby pohybujúce sa od 0,6 do 1,5 % za rok. Finačných 
zdrojov majú banky dosť a je iba na rozhodnutí akcionárov a politikov 
ako sa tieto zdroje využijú. 

Ak by sa podarilo na Slovensku nastaviť rast cien vodného a stoč-
ného tak, aby bola pokrytá inflácia, medziročný nárast cien prác a to-
varov vrátane tvorby zdrojov na zabezpečenie obnovy, tak pri náraste 
tržieb za vodné a stočné o 4 až 6 % za rok je možné vytvoriť potrebné 
zdroje na obnovu vodovodov a kanalizácií, ktoré budú kumulované 
vo „Fonde obnovy“. Reálny predpoklad zvýšenia nákladov za vodné 
a stočné do roku 2027 je 40 až 50 %. Táto čiastka by zodpovedala fix-
ným nákladom na zabezpečenie starostlivosti o majetok miest, obcí 
a vodárenských spoločností a slúžila by aj na zníženie už vytvoreného 
investičného dlhu.
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Listy CzWA – pravidelná součást časopisu Vodní hospodářství 
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Asociace pro vodu ČR z.s. (CzWA) 
Jana Šmídková 
Traťová 574/1
639 00 Brno 
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Dlhopisy
Ďaľším možným zdrojom financií na obnovu sú dlhopisy. Je reálny 
predpoklad, že do vodárenského sektora by investovali dôchodkov-
ské správcovské spoločnosti pri stabilnom výnose a deregulovaných 
cenách vodného a stočného. Jedná sa o dlhodobú stabilnú investíciu 
aj s možnou garanciou štátu.

Investičný dlh
Akým spôsobom ho vieme stanoviť? Ako prvé musíme určiť priority 
obnovy a rozsah starostlivosti vlastníkov vodovodov a kanalizácií 
o infraštruktúru. Ako príklad uvediem obnovu vodovodných a kana-
lizačních potrubí.

Na Slovensku je vybudovaných 30 tis. km vodovodov a 15 tis. km 
kanalizácií. Pre dlhodobé plánovanie obnovy je nutné stanoviť cenu 
v čase obnovy. Obstarávacia cena v tomto prípade nemá žiadny výz-
nam. Nutné je stanoviť rozsah obnovy v technických jednotkách. Ak 
by sme uvažovali so životnosťou uvedeného majetku 50 rokov, potom 
je treba zabezpečiť obnovu v rozsahu 2 % ročne. Jedná sa o 600 km 
vodovodov a 300 km kanalizácií. Problémom je, že obnova nebola 
vykonávaná 30 až 40 rokov v požadovanom rozsahu. Z uvedeného 
dôvodu je nutné na začiatku vykonať obnovu v čo najväčšom roz-
sahu, a tak zabezpečiť dobrý stav sietí a predĺženie ich životnosti 
na 70 až 100 rokov. Ak sa obnova vykoná formou investície, dôjde 
k zhodnoteniu a navýši sa nadobúdacia hodnota zariadení a sta-
vieb. Predpokladá sa aj zmena spôsobu odpisovania obnovených 
častí vodovodov a kanalizácií. Vhoným spôsobom by bolo skrátenie 
doby odpisovania na 5 rokov, čím by sa vytvorili zdroje potrebné na 
obnovu a nevytvýral by sa zisk vlastníkov.

Záver
Hodnotu služby, ktorou je nepretržitá dodávka pitnej vody a odkana-
lizovanie a čistenie odpadových vôd až k jednotlivým odberateľom, 
si uvedomíme až vtedy, keď táto služba nebude dostupná. 

Dlhodobá a neprimeraná regulácia ceny vodného a stočného 
spôsobila vznik obrovského investičného dlhu a ohrozila bezpečnú 
prevádzku vodovodov a kanalizácií v budúcnosti. 
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Odpadové vody 2022, 19.–21. 10. 
2022, Štrbské Pleso
Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej 
republiky v spolupráci s Asociáciou vodáren-
ských spoločností, Oddelením environmen-
tálneho inžinierstva FChPT STU v Bratislave, 
Výskumným ústavom vodného hospodárstva 
v Bratislave a Katedrou zdravotného a environ-
mentálneho inžinierstva SvF STU v Bratislave 
organizuje v dňoch 19.–21. 10. 2022 12. bie-
nálnu konferenciu s medzinárodnou účasťou „Odpadové vody 2022“. 

Cieľom konferencie je prezentácia najnovších informácií, vý-
skumných poznatkov a prevádzkových skúseností o aktuálnych 
legislatívnych aktivitách, ochrane recipientov, odvádzaní odpadových 
vôd, projektovaní  stokových sietí a ČOV, regulácii odtoku zrážkových 
vôd, hydrochémii a analytickej chémii vôd a kalov, spôsoboch čistenia 
odpadových vôd, odstraňovaní nutrientov, domových a malých ČOV, 
komunálnych a priemyselných ČOV, kalovom hospodárstve ČOV 
a nakladaní s kalmi, meraní a regulácii procesov čistenia. Súčasťou 
konferencie bude už tradičná súťaž mladých autorov Fórum 33, 
v rámci ktorej sa bude prezentovať a zároveň aj nadväzovať kontakty 
nastupujúca generácia kolegov zo SR a ČR.

Ako sme už odbornú verejnosť informovali, konferenčná komu-
nikácia prebieha len v elektronickej forme na stránke konferencia.
acesr.sk. 

Elektronický systém po registrácii účast-
níka umožňuje jeho záväzné prihlásenie na 
konferenciu, objednanie služieb (ubytova-
nie, strava, konferenčný poplatok, firemná 
prezentácia) a vytvorenie faktúry za tieto 
služby. Na základe tejto faktúry môžu účast-
níci konferencie uhradiť objednané služby. 
Potvrdený originál faktúry dostanú účastníci 
pri prezencii na konferencii. Všetky Vaše 

otázky zodpovedia členovia organizačného výboru alebo sekretariát 
konferencie. V prípade záujmu o inú formu prezentácie firmy, aká 
je v ponuke služieb (napr. partnerstvo konferencie), kontaktujte 
organizátora konferencie.

Na stránke konferencie si môžete pozrieť jej program a ďalšie dôle-
žité informácie aj bez potreby registrácie

Otázky k organizácii konferencie a k možnostiam firemnej prezentá-
cie adresujte na predsedu organizačného výboru prof. Ing. Miroslava 
Hutňana, PhD. (miroslav.hutnan@stuba.sk, tel.: +421259325387). 

Igor Bodík
igor.bodik@stuba.sk
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Suchá fakta o mokré Praze

V souvislosti s povodněmi z přelomu tisíciletí jsem vyzval pamětníky 
k zavzpomínání. Pan Jiří Valdhans mi neposlal vzpomínku, nýbrž mně 
poskytl sdělení, která dva týdny po povodních 2002 poskytl několika 
novinám jako reakci na články, které tehdy vycházely. Ani jedno z pe-
riodik tehdy příspěvek neotisklo. Nezapadal do tehdejší společenské 
nálady a nekorespondoval s tím, co si veřejnost přála slyšet. Takže po 
dvaceti letech článek otiskujeme. Myslím, že myšlenky v něm obsažené 
jsou aktuální i dnes. Rádi otiskneme další příspěvky, případně dobové 
dokumenty a materiály.

Václav Stránský

Nastalo období popovodňové. Jako po všech přírodních katastro-
fách, je možno i tentokrát pozorovat charakteristické fáze vývoje 
lidského chování. V Čechách, zdá se mi, jsou některé z nich zvlášť 
výrazné. Nejprve přichází obrovská vlna obětavé a nezištné pomoci. 
I tentokrát byla tím nejlepším, co nám voda přinesla. Znovu jsme se 
mohli přesvědčit, že Češi umí držet při sobě, ale jak plyne již z pověsti 
o synech Svatoplukových, dlouho to netrvá.

Následuje opět dlouhé a vlastně nikdy nekončící, pouze latentně 
a krátkodobě oslabované, období brblání a stěžování. Dá se stručně 
charakterizovat rčením „všichni, kteří to řídí nade mnou, jsou hlu-
páci“. To už považuji za, řekněme, normální stav české mentality.

Těsně po odplynutí krize však nastává ještě jedno období, které si 
dovolím nazvat časem hledání viníků. Zejména média tuší, že jejich 
sledovanost či prodejnost zvýší pouze senzace. Jakou senzací však 
přebít zdivočelou přírodu? Přece klasickým receptem – obětí bohům. 
Je třeba najít viníky dnešní situace! Je třeba je tvrdě potrestat!

Přiznám se, že osobně tenhle přístup k věci nemám rád. Možná je 
to tím, že se celý život věnuji technice a zejména vodě a vím, že se 
jenom každý z nás snaží, třeba podvědomě, najít souslednost příči-
na–následek (v jiné formě viník–oběť).

Vzhledem k tomu, že osobně pracuji ve firmě, která byla pověřena 
pražským magistrátem ke koordinaci přípravy a výstavby protipovod-
ňových opatření v hlavním městě, rád bych přispěl několika fakty 
k uklidnění vášní, které vznikají na základě celé řady matoucích 
reportáží v tisku i v televizi. Proto uvádím následující informace 
k nejčastěji mylně komentovaným tématům.

Za prvé: Není třeba osočovat magistrát města, že začal s přípravou 
protipovodňových opatření pozdě, až po povodních na Moravě. Není to 
pravda. Praha ve spolupráci s Povodím Vltavy zahájila přípravu již před 
rokem 1997. Vím to zcela jistě, protože v tomto, pro Moravu tragickém 
roce, byla naše firma přizvána ke spolupráci a již tehdy nám byl předán 
jako jeden z podkladů matematický model průchodu povodně, který 
jiná firma zpracovala již v roce předchozím na základě zadání města.

Za druhé: Protipovodňová ochrana města nebyla navržena na 
stoletou vodu, jak se mnohde píše bez znalosti obsahu tohoto ter-

mínu. Stoletá voda je údaj pravděpodobnostní a je nižší, než reálně 
zaznamenané povodně, které prošly Prahou v 19. století. Proto byl 
jako návrhová velká voda QN pro řešení protipovodňových opatření 
určen průtok dosažený při katastrofální povodni v roce 1890, tj. 
4030 m3·s-1 . Průběhy hladin při průchodu návrhové povodně stávající 
zástavbou města tak, jak byly stanoveny matematickým povodňovým 
modelem Prahy, pak byly zvýšeny o 50 cm a na takto získanou kótu 
byla ochranná opatření navržena s vědomím, že i předchozí povodně 
mohou být překonány.

Za třetí: Náklady na kompletní výstavbu protipovodňových opatření 
od Zbraslavi až po Tróju jsou odhadnuty na cca 800 mil. Kč. Toto 
číslo je postupně zpřesňováno na základě detailního projektového 
řešení. Takzvaná 1. etapa dokončená v r.1999, která osvědčila svou 
kvalitu a ochránila Staré Město, stála celkem 48 mil. Kč (nikoli tedy 
80 miliard, jak uvedla MF Dnes v jednom z článků 21. 8. 2002). Je 
tedy nesporné, že se jedná o investici efektivní, přestože se mnohým 
zdála v suchých letech zbytečná.

Za čtvrté: Město Praha financuje celou stavbu z vlastních prostřed-
ků, bez jakékoliv podpory státu. Stát doposud nemá připraven žádný 
program, v jehož rámci by na takovéto investice přispíval obcím 
a městům, které mají zájem se o sebe starat a projekty protipovodňové 
ochrany připravují. Finanční podpora státu je zatím směrována pou-
ze na projekty připravené správci vodních toků, kterými jsou státní 
podniky Povodí. Je nesporné, že tyto podniky umí nejlépe v celém 
komplexu zhodnotit, kde je možné investovat nejúčelněji a kde je to 
nejpotřebnější. Přesto nevidím jako účelné vyřazovat z okruhu příjem-
ců státní podpory obce a nutit Povodí, aby byla investorem zařízení, 
která mnohdy s jimi spravovaným majetkem tak docela nesouvisí.

Za páté: Často je kladena otázka, proč ještě není všechno hotovo. 
Důvody jsou poměrně prosté. Jednak má město k dispozici pouze 
určité prostředky a s nimi musí uspokojit řadu potřeb, které nebyly 
v minulosti uspokojivě vyřešeny. Namátkou si můžeme jmenovat do-
pravní systém, inženýrské sítě či bytovou otázku. Tyto věci máme před 
očima každodenně, kdežto povodeň je pro většinu lidí jen hypotetická 
možnost. Proto se ani příliš nedivím, že ochrana před ní nebyla hlavní 
prioritou rozpočtu. Snad se to nyní alespoň trochu změní. Druhým 
důvodem je fakt, že výstavba systému protipovodňových opatření je 
obrovským zásahem do celého města. Není jednoduché vyprojektovat 
a projednat stavbu se všemi, kteří jsou dotčeni, stavbu, která se dotýká 
stovek vlastníků a mnohde mění tvář hlavního města. Úředníci, kteří 
takovou stavbu povolují musí vzít v úvahu všechna stanoviska, ať už 
se někomu mohou zdát jakkoliv sobecká nebo extrémistická. Doba, 
kdy bylo možno rozhodovat jedním podpisem na stranickém sekre-
tariátu, je už díkybohu dávno pryč, v demokratické společnosti však 
trvá příprava staveb podstatně déle. 

Tolik tedy suchá fakta. Doufám, že už je nikdy příště nebudu muset 
posílat do novin, protože i Praha už bude suchá. A totéž přeji i všem 
ostatním městům a obcím ležícím v blízkosti vodních toků.

Ing. Jiří Valdhans 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

27. 8. 2002
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