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30
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Každý dobrý skutek…

K dnešnímu úvodníku mě inspirovaly informace o tom, jak pilot 
se dobrovolně přihlásil k hašení požáru v Českosaském Švýcarsku 
a následně byl za tento občanský, dobrý skutek po zásluze potrestán 
pokutou jednoho sta tisíc korun českých. Nechme stranou, že politici 
se  nyní  snaží mediální  požár  z  toho  vzniklý  hasit  a bůhví,  zda 
onen dobrovolník bude muset nakonec flastr platit. Je sice pravda, 
že předpisy,  dobré předpisy by  se  za normálních okolností měly 
dodržovat. Ale  v případě katastrofy? To  je  těžké posuzovat. Říká 
se, že kdo nic nedělá, nic nezkazí. Slyšel jsem i rozvinutou formu 
tohoto opatrnického přístupu: Kdo nic nedělá, nic nezkazí. Kdo nic 
nezkazí, je pochválen. Kdo je pochválen, je povýšen. Kdo je povýšen, 
nic nedělá… Bytostně jsem přesvědčen, že v krizových chvílích je 
v životě a pro život často lepší riskovat, přijímat nějaká rozhodnutí, 
s vědomím, že nevím, jak to dopadne, než nepřijímat rozhodnutí 
žádná. Pokud se ukáže  rozhodnutí  špatným, pak ho  lze většinou 
ještě napravit, kdežto pokud nic neudělám, tak ničemu nepomůžu. 
Pamatuji  si,  jak  ve  funkci  vodohospodáře mi  ředitel  sdělil,  že 

v  plechové  garáži  je  několik  set  kilogramů  různých  chemikálií, 
které nejsou v evidenci, a tedy je nešlo ani prodat. Abych s tím něco 
dělal! Hlavně on nechce vědět, jak si s tím poradím!!! To byl tenkrát 
problém, který se v obdobných případech řešil tak, že se obdobné 
látky zavezly  třeba do popílkových  lagun u tepelných elektráren. 
Bylo k tomu třeba uplatit obsluhu třeba flaškou rumu. Tuto praxi se 
mi nechtělo následovat. Oslovil  jsem svého chemikáře z gymplu, 
ten přijel  a když viděl  to bohatství  v  regálech vystavené,  tak mu 
zasvítila očička a dovybavil školní laboratoř na několik let dopředu 
chemikáliemi, které tehdy podle dodavatelko odběratelských vztahů 
byly pro školy nedosažitelné. Po nějakou dobu pak k nám do fabriky 
jezdili další chemikáři snad z celé Prahy, ba i z VŠCHT dorazili.
Dopadlo  to  tak,  jak  jsem  se  obával.  Pozvali  si mě na Veřejnou 

bezpečnost (tehdejší policie), kde mě čekali dva tajní, které už jsem 
znal,  protože  o mě měli  dlouhodobě  zájem. Prý  jestli  vím,  že  se 
dopouštím rozkrádání socialistického majetku (ač jsem si nikdy za 
to nevzal ani korunu, jestli dobře si pamatuji, tak jsem dostal pár 
lahví vína). Pro ty mladší, rozkrádání socialistického majetku byl 
tehdy jeden z nejtěžších zločinů, za který jste mohl jít do basy na 
obdobnou dobu jako za vraždu. Nabízeli mi, že by to šlo zažehlit, 
stačí podepsat a donášet. Bylo mi tenkrát ouzko. Naštěstí příběh se 
odehrával někdy v druhé polovině roku 1989. Po Listopadu se už 
nikdo neozval a i teď už ne soudruh, ale pan ředitel mě pochválil, 
možná jsem i nějakou prémii dostal?! Nepamatuji se.
Jiný příběh: při povodních před dvaceti lety, když mnozí manažeři 

a i politici byli jak poplašené slepice a nevěděli, co dělat, v jednom 
významném pražském hotelu nechal  bezpečnostní  technik hotel 
utemovat a zatopit pitnou vodou co to šlo. Povodňová vlna přišla. 
Byla  to  voda  bahnitá,  smrdutá  a zatápěla  okolní  nemovitosti. 
Jen  do  onoho  hotelu  se  skoro  nedostala.  Čistá  voda  byla  jako 
protipovodňová  stěna. Když povodeň ustoupila,  tak  čistou  vodu 
pouze odčerpali a měli (skoro) uklizeno. Co by se ale stalo, pokud 
by nějakým řízením osudu povodňová vlna do hotelu nedorazila? 
Asi by byl onen bezpečák od vrcholového managementu na hodinu 
vyhozen a vymáhali  by  z něj náhradu  škody a vodné a stočné  za 
spotřebovanou pitnou vodu… 
Často se dobrý skutek bere  jako samozřejmost a vděku netřeba. 

Važme si lidí, kteří jsou ochotni něco dělat, riskovat, a neházejme 
jim klacky pod nohy. Myslím,  že  (dobří)  politici  (a nejen oni)  se 
poznají tak, že jsou ochotni nést svoji kůži na trh a když je to třeba, 
tak i předpisy, zákony, normy porušovat.

Václav Stránský
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Možnosti využití 
renaturačních procesů  
při správě vodních toků 
Kateřina Kujanová, Pavel Kožený

Abstrakt
V průběhu 20. století byl značný rozsah koryt vodních toků všech 
velikostí podroben technickým úpravám. Uvádí se, že upravenost 
vodních toků v ČR v 90. letech představovala 28,4 % z celkové délky 
[1], tento stav se dosud výrazněji nezlepšil. V současné době, mini-
málně 30, nezřídka však 50 a více let od realizace úprav, technické 
opevnění koryt postupně dožívá, stále ale negativně ovlivňuje vodní 
režim krajiny a působí ekologickou degradaci vodních toků a jejich 
niv. V dohledné době však není možné zrevitalizovat čtvrtinu délky 
říční sítě ČR. Jako vhodný nástroj se proto nabízí podpora přiroze-
ných renaturačních procesů.

Klíčová slova
renaturace – revitalizace – upravený vodní tok – řízená renaturace 
– podpora samovolné renaturace

1. Revitalizace vs. renaturace
Zatímco revitalizace vodního toku představují stavební zásah investič-
ního charakteru, realizovaný zpravidla dle stavebního povolení, kte-
rým se ve většině případů dříve technicky upravený vodní tok uvádí 
opět do stavu přírodě blízkého, renaturace vodního toku představují 
samovolné působení přírodních procesů (fyzikálních, chemických 
a biologických), které pozvolna mění technické úpravy koryt vodních 
toků. Jako příklad působení renaturačních procesů lze uvést rozpad 
technického opevnění a jiných technických objektů, rozvolňování 
koryta toku vymíláním do stran, transport a sedimentaci splavenin, 
vytváření akumulací a struktur říčního dřeva padajícího do koryta, 
zarůstání bylinami a dřevinami, popovodňové změny koryt aj. (obr. 1) 
[2]. Využívání a podpora renaturačních procesů znamená v předmět-
ných úsecích vodních toků především omezování údržby potlačující 
projevy přirozeného vývoje vodních toků. Renaturační procesy lze 
ale také vhodně podpořit iniciačními zásahy člověka (např. záměrné 
narušení opevnění břehů nebo vkládání prvků a struktur k usměr-
nění proudění). Z tohoto pohledu pak hovoříme o pasivní podpoře 
samovolné renaturace vodního toku nebo o aktivní podpoře, tedy 
řízené renaturaci [2].

Z hlediska efektivity, nákladovosti i časového hlediska jsou pro-
cesy renaturací s revitalizačními zásahy nesrovnatelné. Zatímco na 
přípravu náročnými revitalizacemi nelze v dohledné době „napravit“ 
zásadní část vodních toků na území ČR, renaturační procesy probíhají 
neustále, v celé délce říční sítě ČR. Při jejich efektivním využívání 
a pasivní nebo aktivní podpoře jsou s minimálními náklady vhodným 
a efektivním nástrojem, kterým lze zlepšit morfologický a ekologický 
stav značné délky vodních toků [2, 3, 4].

2. Současné využití renaturací a revitalizací 
ve vodohospodářském plánování
O probíhajících a zejména budoucích záměrech na zlepšení hydro-
morfologického stavu vodních toků se můžeme dočíst v návrzích 
plánů dílčích povodí, aktuálně pro třetí období plánování (do roku 
2027), které sestavily jednotlivé státní podniky Povodí [5]. Souhrn 
opatření „k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek 
vodních útvarů, umožňujících dosažení dobrého ekologického stavu 
nebo dobrého ekologického potenciálu“ je zde popsán formou listů 
opatření. 

Povodí Vltavy, s.p., uvádí celkem 50 konkrétních opatření revi-
talizací vodních toků (opatření typu A), dále jsou na 122 vodních 
útvarech navrženy „revitalizace nebo renaturace“ v listech opatření 
typu B. Renaturace samotné jsou jako opatření typu B navrženy v 149 
vodních útvarech, většinou jsou formulovány jako „renaturace nebo 
revitalizace“ a podpora renaturačních procesů. 

Na vodních tocích v působnosti Povodí Labe, s.p., je navrženo 
celkem 32 revitalizačních opatření typu A a dále 398 revitalizačních 

opatření typu B. Renaturace vodních toků a niv jsou jako doplňkové 
opatření navrženy pro celé dílčí povodí Horního a středního Labe.

Povodí Moravy, s.p., uvádí v listech opatření typu A celkem 168 
revitalizačních a přírodě blízkých protipovodňových opatření. Rena-
turace jsou v opatřeních typu A zastoupeny jen v několika případech. 
Revitalizace vodních toků jsou jako doplňkové opatření navrženy pro 
celé dílčí povodí Moravy a přítoků Váhu a pro celé dílčí povodí Dyje.

Státní podnik Povodí Ohře uvádí na listech opatření typu A celkem 
27 revitalizačních a 5 renaturačních opatření. V listech opatření typu 
B uvádí revitalizace na 54 vodních útvarech či v jejich povodí, které 
jsou zdůvodněny přítomností zvláště chráněným území a evropsky 
významných lokalit. V povodí 18 vodních útvarů je plánována revi-
talizace rašelinišť a mokřadů. 

Uvedený výčet nezahrnuje opatření typu rybí přechod, které je úzce 
zaměřeno na zlepšení migrační prostupnosti vodních toků. Opatření 
v působnosti Povodí Odry, s.p., nebyla posuzována, protože v době 
přípravy tohoto textu nebyla již na webových stránkách dostupná 
z důvodu projednávání v orgánech krajů.

Ačkoliv se opatření na revitalizace úseků vodních toků v návrzích 
plánů dílčích povodí objevují řádově ve stovkách případů, je jasné, že 
v měřítku vodních útvarů jde spíše o lokální zlepšení morfologického 
stavu. Dobrou zprávou je poměrně rozsáhlé zastoupení návrhů na 
renaturace. Dokládá to skutečnost, že s touto kategorií managementu 
již správci vodních toků pracují, i když zatím jen v některých povo-
dích. Poměrně rozsáhlé úseky upravených vodních toků tak mají do 
budoucna deklarovanou možnost renaturačního vývoje nebo dokonce 
jeho aktivní podporu.

3. Co lze od renaturací očekávat?
Ačkoliv renaturace a revitalizace probíhají odlišnými procesy v od-
lišném časovém měřítku, ideálním výsledkem by v obou případech 
mělo být přírodě blízké koryto. Všeobecně se očekává, že zlepšení 
hydromorfologických podmínek umožní dosažení dobrého ekologic-
kého stavu nebo potenciálu vodních útvarů, jak je ostatně napsáno 
v každém plánu dílčích povodí. Co lze však od morfologicky vylep-
šených koryt reálně očekávat? Význam renaturací pro vodní tok mů-
žeme odvozovat z výzkumů provedených v návaznosti na realizace 
revitalizačních opatření na vodních tocích. 

Po hydrologické stránce jsou například dobře zdokumentované 
výsledky metodického přístupu „natural flood management“ [6], který 
byl v posledních deseti letech rozsáhle aplikován ve Velké Británii. 
Kromě komplexních revitalizací a obnovy niv zahrnovaly jednotlivé 
projekty také opatření přímo v korytě a jeho bezprostředním okolí – 
vkládání překážek, hrazení odvodňovacích kanálů nebo výsadbu 
břehové vegetace. Provedená opatření na drobných tocích (1.–2. řád 
Strahlera) zpomalovala odtok vody v řádu hodin, snižovala kulmi-
nační průtoky o desítky procent a zmenšovala rozkolísanost odtoku 
[7, 8]. Zpomalení odtoku z drenážních kanálů na rašeliništích zvýšilo 
a stabilizovalo hladinu podzemní vody, snížilo extremitu odtoku 
a stabilizovalo odtok [9]. 

Obr. 1. Samovolné působení renaturačních procesů: rozpad a odnos 
technického opevnění břehů spojený s rozvolňováním koryta toku, 
působení břehové eroze (potok Slubice – levostranný přítok Chru-
dimky a samostatný vodní útvar)
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Nepřehlédnutelným procesem renaturace na drobných vodních to-
cích je činnost bobra evropského (Castor fiber), jehož šíření postupuje 
i v ČR. Prokazatelný vliv bobřích hrází na stabilizaci průtokového reži-
mu popsal Puttock a kol. [10, 11] z oblasti výskytu reintrodukovaných 
populací bobra v Anglii. Bobří hráze snižovaly velikost kulminačních 
průtoků a prodlužovaly čas mezi příčinnou srážkovou událostí a kul-
minací průtoku o desítky procent. Úseky s hrázemi navíc snižovaly 
obsah plavenin, celkového dusíku a fosforečnanů. 

Podobné empirické studie obvykle hodnotí průtokový režim vod-
ních toků v časovém úseku do deseti let při výskytu povodní s dobou 
opakování v jednotkách let. Pro povodí o velikosti nad 100 km2 a vý-
znamnější povodně jsou k dispozici převážně výsledky hydrologické-
ho modelování. Z nich vyplývá, že v rámci povodí se nejvýznamněji 
projevují takové morfologické změny koryta, které umožňují rozliv 
povodňových průtoků do nivy [12]. Studie modelovým přístupem čas-
to poukazují na nutnost posouzení změn v časové souslednosti odtoku 
z dílčích povodí, které jsou předmětem revitalizačních opatření [13].

Význam revitalizací a renaturací pro zlepšení kvality vody spočívá 
především v obnově funkce mokřadů a ukládání sedimentu v nivě 
i v členitém korytě. Na revitalizovaných úsecích vodních toků byly 
zjištěny významně vyšší hodnoty retence fosforu a denitrifikace du-
sičnanů oproti úsekům regulovaných vodních toků [14, 15]. Obnova 
mokřadů hrazením drenážních kanálů snižuje odtok rozpuštěného 
i partikulovaného uhlíku [9]. 

Renaturace, stejně jako revitalizace, zvyšují pestrost habitatů ve vod-
ním toku. Zjednodušeně můžeme tuto pestrost popsat jako variabilitu 
proudění, hloubek a dostupných dnových substrátů. Podle obecného 
paradigmatu se očekává, že zlepšení nabídky stanovišť se projeví 
zvýšením početnosti a druhové bohatosti vodních organismů. Existuje 
řada dobrých příkladů, kdy zlepšení morfologických podmínek koryta 
prospělo stavu populace některé ze skupin vodních organismů (např. 
[16–18]), v jiných případech však předpoklad vzájemného vztahu 
mezi morfologickým stavem a biologickými složkami kvality nebývá 
potvrzen. Pouze nepatrný počet revitalizací vedl k přiblížení spole-
čenstev makrozoobentosu k referenčním podmínkám [19]. Důvodem 
jsou jiné nepříznivé vlivy prostředí, jako např. eutrofizace, toxické 
znečištění, změny hydrologického režimu, přetrvávající migrační 
bariéry apod., které zůstávají omezením pro obnovu společenstev 
vodních organismů [19, 20]. Jiným častým důvodem nízkého efektu 
revitalizací je fakt, že čas nutný pro obnovu společenstev je velmi 
proměnlivý a bývá delší než časový rámec výzkumných studií [21]. 
V malém prostorovém měřítku, kde se většina revitalizací odehrává, 
nemůže dojít k dlouhodobé a plnohodnotné obnově biologických 
společenstev. Pro zlepšení ekologického stavu vodního útvaru by 
bylo zapotřebí rozsáhlé komplexní revitalizace, jako byla provedena 
například na dánské řece Skjern [17].

Vliv renaturací na zlepšení stavu populací vodních organismů 
tedy nelze přeceňovat, pokud budou přetrvávat ostatní nepříznivé 
vlivy. Oproti revitalizacím však renaturace působí na velkém rozsahu 
délky vodních toků a přinejmenším z tohoto důvodu představují pro 
zlepšení stavu vodních útvarů značný potenciál.

4. Právní opora a podpora renaturací
Předchozí text popsal předpokládané pozitivní vlivy renaturací na 
vodní režim, kvalitu vody i potenciální zlepšení ekologického stavu. 
Je zřejmé, že s renaturacemi se počítá jako s opatřením v plánech díl-
čích povodí. Až donedávna byla jako překážka uváděna složitá právní 
problematika spojená s procesem renaturace. Jaké jsou tedy cesty 
změny upraveného vodního toku na přírodě blízký tok renaturovaný?

4.1  Udržování vodních děl
Technické úpravy koryt, případně jiné stavby ve vodních tocích, 
představují až do ukončení právní a majetkové existence vodního díla 
majetek, který by měl být jejich majiteli či správci udržován řádnou 
péčí v určitých funkčních parametrech. 

Možnost využití renaturačních procesů při správě vodních toků se 
odvíjí od výkladu § 47 odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb. (dále 
jen vodního zákona) [22], kde se uvádí, že správou vodních toků se 
rozumí povinnost provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla 
v korytech vodních toků nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku, 
popřípadě vodnímu toku převážně sloužící, která správci vodních 
toků vlastní, případně je užívají z jiného právního důvodu. Prvním 
krokem je tedy začít odlišovat, která vodní díla jsou/nejsou nezbytná 
k zabezpečení funkcí vodního toku. Postupy takového odlišování 
nejsou dosud přesně stanoveny, lze však předpokládat, že by měly 

probíhat v součinnosti správců vodních toků a příslušných vodopráv-
ních úřadů. Vodní díla typu podélných technických úprav koryt, která 
budou naznána nikoliv nezbytnými k zabezpečení funkcí vodních 
toků, mohou pak být odstraněna nebo nadále ponechána renaturaci. 
Ovšem jako nikoliv nezbytné by mělo být naznáno nejen dílo pozby-
vší funkčnost nebo dílo ve špatném technickém stavu, ale také dílo, 
které neúčelně zhoršuje ekologický stav a funkce vodního toku [2, 3]. 

4.2  Ukončení právní existence vodního díla
Ačkoli přírodní renaturační procesy působí neustále a bez toho, že 
by je někdo administrativně povoloval, zásadní mezník pro návrat 
vodního toku k přírodě blízkému stavu představuje ukončení právní 
existence příslušného vodního díla. Existuje-li právně vodní dílo ve 
špatném technickém stavu, které není účelné obnovovat, může místně 
příslušný vodoprávní úřad (podle § 44 odst. 3 vodního zákona) jed-
noduše prohlásit vodní dílo za zaniklé. Existuje-li právně vodní dílo, 
které není účelné obnovovat (např. úsek vhodný k renaturaci), lze 
takové vodní dílo zrušit vodoprávním řízením a nově také souhlasem 
podle § 15c vodního zákona. Zrušení stávajícího vodního díla může 
být spojeno s jeho fyzickým odstraněním (uvedením do neškodného 
stavu), nebo se může obejít bez fyzického zásahu (situace umožňuje 
ponechání koryta samovolné renaturaci). Pokud je vodní dílo (např. 
technická úprava koryta vodního toku) prohlášeno za zaniklé nebo 
zrušeno vodoprávním rozhodnutím/souhlasem, přechází daný úsek 
vodního toku ve smyslu vodního zákona do režimu přirozeného ko-
ryta vodního toku, ukončuje se i formální povinnost pečovat o vodní 
dílo a přirozenému korytu se dostává jisté ochrany, např. dle § 50 
a § 51 vodního zákona (vlastníci pozemků, na nichž se nachází kory-
to vodního toku, a vlastníci pozemků sousedících s koryty vodních 
toků jsou povinni na těchto svých pozemcích strpět přirozené koryto 
vodního toku včetně jeho přirozeného vývoje podle § 44 odst. 2 
vodního zákona). 

4.3  Další možnosti vzniku přirozeného koryta vodního toku
V obecné rovině podporuje využívání renaturačních procesů také § 44 
odst. 2 vodního zákona, který uvádí, že přirozené koryto vodního toku 
může vznikat vedle přirozeného působení tekoucích povrchových 
vod a dalších přírodních faktorů také provedením opatření k nápravě 
zásahů způsobených lidskou činností. Přitom navrhování opatření 
k nápravě zásahů způsobených lidskou činností vedoucí k obnovení 
přirozených koryt vodních toků je povinností správy vodních toků 
podle § 47 odst. 2 písm. h). Těmito opatřeními mohou být zjevně 
jak revitalizace, tak drobnější vodohospodářská opatření ke zlepšení 
morfologického stavu, včetně opatření na podporu samovolných 
renaturačních procesů. 

Dále § 45 vodního zákona připouští pozitivní změnu koryta vodního 
toku při povodni, kdy vodoprávní úřad ve veřejném zájmu nepovolí 
vrátit vodní tok do původního koryta.

4.4  Zjednodušení ukončení právní existence technických 
úprav koryt 
Od 1. 2. 2021 je účinná novela vodního zákona, která prostřednic-
tvím nově vloženého § 15c vodního zákona administrativně zjed-
nodušuje ukončení právní existence podélných technických úprav 
koryt drobných vodních toků (vodní děl ve smyslu vodního zákona) 
a jejich přechod do kategorie toku s přirozeným korytem na základě 
ohlášení podávaného vlastníkem daného vodního díla (tím je téměř 
vždy správce vodního toku). Vodoprávní úřad vydává souhlas namísto 
odstranění/zrušení vodního díla vodoprávním rozhodnutím v režimu 
§ 15 vodního zákona. 

Ukončení právní existence vodního díla a akceptování příslušného 
ohlášení ze strany vodoprávního úřadu má pouze administrativní cha-
rakter, tedy nevznáší nároky na změny půdorysné, resp. pozemkové 
dispozice vodního toku, ani nepřináší okamžité změny funkčních 
charakteristik koryta toku. Koryto vodního toku, resp. jeho technická 
úprava, zůstane nadále v současném stavu, do kterého se postupným 
působením přírodních procesů dostala [23]. 

Tato úprava se dále promítá do definice přirozených koryt drob-
ných vodních toků (§ 44 odst. 2 vodního zákona), tedy eventuální 
následný vývoj koryta a jeho charakteristik probíhá v právních in-
tencích fungování přirozených koryt vodních toků. Vlastník vodního 
díla pouze provede ohlášené práce k zajištění bezpečnosti a prů-
točnosti koryta tohoto drobného vodního toku. Jedná se například 
o odklizení betonových prvků (původního technického opevnění) 
z koryta vodního toku.
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Dále se tato úprava promítá do definice povinností správy vodních 
toků (§ 47 odst. 2 písm. i) obnovovat přirozená koryta drobných vod-
ních toků odstraněním vodních děl, jimiž byla před rokem 2002 upra-
vena, změněna nebo zřízena úprava koryt drobných vodních toků.

Ačkoli je toto zjednodušení zaměřeno „pouze“ na drobné vodní 
toky, ty v souhrnu představují více než 80 % délky říční sítě (jedná 
se o cca 82 000 km vodních toků). Za předpokladu, že budou správci 
vodních toků adekvátně využívat potenciál této novely, jedná se 
o zásadní podporu zpřírodňování upravených koryt drobných vod-
ních toků prostřednictvím renaturačních procesů uskutečnitelnou 
v dohledné době na značné délce vodních toků. 

4.5  Novela vodního zákona v souvislosti s novým stavebním 
zákonem
Zbývá ještě doplnit, co se zjednodušením odstranění vodních děl 
v korytech drobných vodních toků „na ohlášení“ zamýšlí novela vod-
ního zákona související s novým stavebním zákonem, která opouští 
institut ohlášení předpokládaný v § 15c vodního zákona. Doprovodný 
změnový zákon č. 284/2021 Sb. [24], který novelizuje v souvislosti 
s novým stavebním zákonem i vodní zákon, ruší ustanovení § 15 až 
15c vodního zákona a vkládá nové ustanovení § 55c, které má zachovat 
účel stávajícího § 15c. Znění nového ustanovení § 55c vodního zákona 
předpokládá odstranění vodních děl v korytech drobných vodních toků 
na základě oznámení jeho vlastníka, přičemž pokud stavební úřad do 
30 dní od doručení oznámení nezahájí usnesením řízení o odstranění 
stavby podle stavebního zákona, tak platí, že souhlasí a může se dílo 
odstranit jen na základě oznámení. Nadále platí, že pokud stavební 
úřad povolil odstranění vodního díla nebo došlo k odstranění vodního 
díla na základě oznámení, považuje se koryto drobného vodního toku 
v jeho místě za přirozené koryto drobného vodního toku. Účinnost no-
vého ustanovení § 55c, v souvislostech uvedených výše, je k 1. 7. 2023.

5. Čeho lze reálně dosáhnout?
Za vodní toky vhodné k samovolnému působení renaturačních 
procesů lze označit zejména úseky vodních toků ve volné krajině 
bez nezbytných technických úprav (vodních děl), u kterých se ne-
projevuje nadměrné zahloubení koryta anebo nejsou stabilizovány 
stále odolným technickým opevněním, vyžadujícím spíše revitali-
zaci investičního charakteru [3, 2]. Na takových vodních tocích lze 
omezit údržbu potlačující projevy přirozeného vývoje vodních toků 
a ukončením právní existence vodního díla převést daný úsek vodního 
toku do režimu přirozeného koryta vodního toku. Další kroky správy 
vodních toků lze odvíjet od pravidelného sledování vývoje působení 
renaturačních procesů, např. usměrnění vývoje drobnými vodohos-
podářsko-ekologickými opatřeními nebo naopak urychlení zlepšení 
stavu vodního toku iniciací renaturací prostřednictvím pomístních 
zásahů (viz výše).

Většinou postačí dosáhnout drobných změn parametrů trasy koryta 
či alespoň hydraulických charakteristik v korytě a samovolně pak 
dochází k dalším navazujícím změnám fyzikálně-chemickým a pře-
devším morfologickým a biologickým. Vybrané doporučené přístupy 
je možné čerpat z různorodé, dnes již dostupné literatury, např. [2]. 
Základem je dostatečně pozitivní dopad na ovlivněné prostředí.

Podstatnou součástí renaturačních opatření je proto zajištění dosta-
tečně širokého říčního pásu pro samovolný vývoj vodního toku. Kromě 
získávání pozemků výkupy nebo výměnami by správci vodních toků 
měli usilovat o pozici aktivních účastníků komplexních pozemkových 

úprav a aktivně ovlivňovat tvorbu územně plánovací dokumentace, 
zásad územního rozvoje i samotných územních plánů [2].

Smyslem a cílem podpory renaturačních procesů je zvýšení morfo-
logické a hydraulické členitosti koryt vodních toků (obr. 2), vytvářející 
vhodný habitat pro oživení biotou, podporující zlepšení kvality vody 
a retenčního potenciálu území včetně zpomalení odtoku a podpory 
rozlivů. Některé renaturační procesy působí velmi pozvolna (zarůstání 
dřevinami), jen vyjímečně skokově a se značnou intenzitou (zejména 
za zvýšených průtoků). Samotné působení renaturačních procesů lze 
proto podpořit formou iniciačních zásahů. Jako velmi zdařilý příklad 
iniciace samovolných renaturačních procesů lze uvést úsek cca 3,7 km 
řeky Moravy u Štěpánova (investor Povodí Moravy, s.p.). Iniciační 
opatření spočívala v odstranění kamenného záhozu zejména z nára-
zových břehů v souhrnné délce cca 1,35 km (obr. 3). Z odstraněného 
kamene, příp. v kombinaci s dřevní hmotou, byly vytvořeny břehové 
výhony, středové ostrůvky, dnové pasy a další prvky na podporu boční 
eroze koryta a stabilizující dno proti erozi hloubkové (obr. 4). Tato 
relativně jednoduchá a finančně nenáročná akce je navíc jedinečná 
svým rozsahem a lokalizací na významném vodním toku. Přípravu 
projektu usnadnil výkup pozemků ze strany AOPK ČR (opatření se 
nachází na území CHKO Litovelské Pomoraví).

Poděkování: Článek byl zpracován s finanční podporou projektu 
TAČR SS02030027 Vodní systémy a vodní hospodářství v ČR v pod-
mínkách změny klimatu a s využitím institucionální podpory MŽP 
ČR v rámci naplňování Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné 
organizace Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., 
na období 2018–2022.
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Opportunity of renaturation application in river manage-
ment (Kujanova, K.; Kozeny, P.)

Abstract
Rivers of all sizes were to a large extend subjected to technical mo-
difications during the 20th century. Some sources indicate that such 
modifications were present on 28.4 % of the whole length of all the 
rivers in the Czech Republic in the 90s [1]. The situation has not 
significantly improved. Currently, minimum of 30 mostly up to 50 
years from the installation of the modifications the channel enfor-
cements are at the end of their lifetime, but still, they have negative 
impact on hydrological regime and cause ecological degradation of 
the rivers and their floodplains. It is not possible, however, to res-
tore a quarter of the length of the whole river network in the Czech 
Republic. The support of natural renaturation processes appears to 
be thus a vital tool.

Key words
renaturation – river restoration – channelized watercourse – controlled 
renaturation – support of spontaneous renaturation

Kvalita sedimentov 
vo vodárenských nádržiach 
na Slovensku 
Pavel Hucko, Vladimír Roško, Lucia Pediačová,  
Ladislav Babej

Abstrakt
V príspevku sú prezentované výsledky päťročného monitoringu 
(roky 2016 – 2020) stopových prvkov a vybraných organických lá-
tok v sedimentoch vodárenských nádrží zahrnutých v „Rámcovom 
programe monitorovania vôd Slovenska na roky 2016 – 2021“.

Pre hodnotenie kvality sedimentov bola z každej vodárenskej 
nádrže odobratá jedna zmiešaná vzorka z miesta v blízkosti prie-
hradného múru (horných 10 cm sedimentu). Hodnotenie získaných 
výsledkov bolo vykonané na základe vzájomného porovnania 
absolútnych hodnôt.

Kľúčové slová
vodárenské nádrže – kvalita dnových sedimentov 

Úvod
Cieľom systematického sledovania kvality sedimentov má byť identifi-
kácia časových zmien prítomných látok v sedimentoch a zhodnotenie 
potenciálneho rizika ohrozenia prirodzenej rovnováhy vo vodnom 
ekosystéme. Zmena environmentálnych podmienok, či už prírodných 
alebo antropogénnych, môže silne ovplyvniť správanie sa toxických 
prvkov a organických látok, pričom ich synergický účinok môže ná-
sledne negatívne pôsobiť na celý vodný ekosystém.

Význam riešenia kvalitatívnych vlastností sedimentov podporila aj 
Európska únia, keď Európsky parlament a Rada vydali 16. decembra 
2008 smernicu 2008/105/ES o environmentálnych normách kvality 
v oblasti vodnej politiky [1]. Podľa tejto smernice by mali členské štáty 
zlepšiť informovanosť a dostupné údaje o zdrojoch prioritných látok 
a spôsoboch znečisťovania s cieľom identifikovať možnosti cielených 
a účinných opatrení. Okrem iného by mali členské štáty podľa potreby 
a s primeranou frekvenciou monitorovať sediment a biotu a zabezpečiť 
tak dostatok údajov na vykonanie spoľahlivej analýzy dlhodobého 

mailto:pavel.kozeny@vuv.cz


vh 11/2022 5

Tab. 1. Vodárenské nádrže zahrnuté do monitoringu sedimentov 
v rokoch 2016 – 2021

Por. 
číslo Kód Názov Vc  

(tis. m3)
Plocha  
(km2)

1 SKB1001 VN Starina 59 900 3,110

2 SKA1001 VN Bukovec 23 400 1,020

3 SKV1006 VN Nová Bystrica 32 800 1,880

4 SKV1005 VN Turček 10 800 0,500

5 SKR1001 VN Hriňová 7 380 0,550

6 SKS1003 VN Klenovec 8 431 0,650

7 SKI1001 VN Málinec 26 621 1,380

Vc (celkový objem vodnej nádrže) a plocha nádrže podľa ICOLD

trendu výskytu tých prioritných látok, ktoré majú tendenciu akumu-
lovať sa v sedimente a/alebo v biote.

Pre obdobie rokov 2016 – 2021 bol vypracovaný „Rámcový 
program monitorovania vôd Slovenska na roky 2016 – 2021“ [2] 
(ďalej „Program“). „Program“ nadväzuje na predchádzajúce rámcové 
programy monitorovania (2008 – 2010, 2010 – 2015) a bol vypraco-
vaný v súlade s požiadavkami národnej a medzinárodnej legislatívy. 
Vytvára sa tak dostatočná informačná báza pre splnenie požiadaviek 
uvedenej legislatívy. V roku 2016 sa do „Programu“ monitoringu za-
radilo sledovanie sedimentov z 23 vodných nádrží [3], medzi ktorými 
je aj 7 vodárenských nádrží (VN), tabuľka 1. Tým sa „Program“ dopĺňa 
o každoročné sledovanie trendov v sedimentoch vodných nádrží. Pre 
sledovanie sa odoberá 1 zmiešaná vzorka sedimentov z odberového 
miesta spravidla lokalizovaného pri priehradnom múre (vrchných 
10 cm vrstvy sedimentov) z každej nádrže. 

Príspevok je zameraný na hodnotenie vý-
sledkov monitorovania kvality sedimentov 
akumulovaných vo vodárenských nádržiach 
na Slovensku. Hodnotenie je vykonané za roky 
2016 – 2020 v skupine ukazovateľov stopové 
prvky a špecifické organické látky.

Materiál a metódy

Odbery vzoriek sedimentov

Samotný odber vzoriek sedimentov sa riadil 
požiadavkami noriem ISO 5667 časť 1, 4, 12, 
14 a 15 a Guidance document No. 25 [4]. Mo-
nitorovanie kvality sedimentov sa vykonávalo  
v súlade s článkom 3 ods. 2 smernice 
2008/105/ES o environmentálnych normách 
kvality v oblasti vodnej politiky [1] transpono-
vanej do našej právnej úpravy nariadením vlá-
dy SR č. 270/2010 Z. z. [5] a vyhlášky Minister-
stva pôdohospodárstva, životného prostredia  
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 
č. 418/2010 Z. z., § 4, ods. 5, bod f [6]. 

Pre účely monitoringu kvality sedimentov 
vo VN sa odoberala jedna zmiešaná vzorka 
z miesta lokalizovaného čo najbližšie k prie-
hradnému múru (na úrovni jeho stredu). 
Zmiešaná vzorka sa vytvorila zo štyroch 
jednoduchých vzoriek z vrchných 10 cm 
vrstvy sedimentu. Pre odber vzoriek sedi-
mentov sme použili odberové zariadenie 
CORER 90 od firmy UWITEC v súlade s STN 
EN 5667-12: 2001 [7]. Zoznam sledovaných 
vodárenských nádrží (VN) je uvedený v ta-
buľkách 1 a 2.

Spracovanie vzoriek a sledované 
ukazovatele
Vzorky sedimentov sa odoberali do zodpove-
dajúcich vzorkovníc. Po dobu transportu boli 
vzorky uchovávané v autochladničke, resp. 
v izotermnom boxe. Vzhľadom k tomu, že na 
analýzu sedimentu sa použila iba frakcia ≤63 
µm, boli dovezené vzorky sitované zamokra 
na site o veľkosti 63 µm. Získaná frakcia sedi-
mentu bola vysušená pri laboratórnej teplote, 
podrvená v trecej miske a takto pripravená 
vzorka sa ďalej analyzovala.

Vo vzorkách sedimentov odobratých zo 
sledovaných VN sa stanovili stopové prvky: 
arzén (As), kadmium (Cd), celkový chróm 
(Crcelk), meď (Cu), ortuť (Hg), nikel (Ni), olovo 
(Pb), zinok (Zn) a organické látky (polycyk-
lické aromatické uhľovodíky, priemyselné 
polutanty a prípravky na ochranu rastlín: 
benzo(a)pyrén, fluorantén, polybrómované 
difenylétery (BDE-28, BDE-47, BDE-99, 
BDE-100, BDE-153, BDE-154), di-(2-etylhexyl)ftalát (DEHP), dikofol, 
hexabrómcyklododekán (HBCDD), hexachlórbenzén (HCB), heptach-
lór, heptachlór epoxid, lindan, hexachlórbutadién, polychlórované 
bifenyly (kongenéry PCB-8, PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-118, 
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Jednotka mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

Starina2016 8,64 <0,347 39,30 47,60 0,120 54,80 20,90 132,0

Starina2017 9,65 <0,34 62,70 496,00 0,164 178,0 21,90 1071,0

Starina2018 9,52 0,304 48,40 87,90 0,163 82,10 21,80 254,0

Starina2019 8,97 0,287 43,50 44,00 0,108 53,50 22,20 104,0

Starina2020 8,30 0,296 41,60 47,30 0,103 56,80 22,00 102,0

Bukovec2016 121,0 2,35 24,20 39,60 0,729 98,60 98,60 232,0

Bukovec2017 185,0 1,98 23,30 230,0 0,651 243,0 93,20 1192,0

Bukovec2018 409,00 2,87 23,60 54,60 0,677 112,0 109,00 339,0

Bukovec2019 270,0 2,57 17,80 43,80 0,823 42,90 103,0 200,0

Bukovec2020 178,0 2,45 23,70 50,30 0,757 102,0 103,0 172,0

Nová Bystrica2016 5,29 <0,35 54,30 47,90 0,135 51,80 25,40 129,0

Nová Bystrica2017 7,48 <0,34 31,90 54,40 0,182 47,50 20,00 171,0

Nová Bystrica2018 7,72 0,342 63,00 85,50 0,114 54,60 20,80 195,0

Nová Bystrica2019 6,85 0,303 39,60 35,30 0,118 40,60 20,30 85,6

Nová Bystrica2020 5,85 0,339 50,90 39,90 0,130 48,20 22,80 100,0

Turček2016 6,00 0,440 23,70 25,70 0,162 37,90 33,20 167,0

Turček2017 11,70 0,450 42,30 234,0 0,252 397,0 38,20 1700,0
Turček2018 7,47 0,431 30,40 52,90 0,122 90,40 23,50 218,0

Turček2019 6,54 0,398 16,00 33,00 0,166 44,00 25,80 75,5

Turček2020 1,97 0,427 25,60 67,40 0,221 105,0 28,30 94,40

Hriňová2016 2,96 <0,35 25,70 19,70 0,123 25,10 30,40 147,0

Hriňová2017 7,06 <0,34 28,30 87,00 0,175 750,00 24,90 661,0

Hriňová2018 8,54 0,438 24,90 65,90 0,165 59,70 32,60 458,0

Hriňová2019 4,81 0,141 29,60 21,80 0,061 29,30 16,30 62,0

Hriňová2020 6,61 0,360 20,70 46,10 0,203 53,60 33,80 122,0

Klenovec2016 8,24 <0,34 41,30 23,70 0,130 48,20 35,80 138,0

Klenovec2017 13,20 <0,34 41,50 218,0 0,300 378,0 35,20 690,0

Klenovec2018 13,70 0,370 35,00 30,70 0,120 59,60 28,00 357,0

Klenovec2019 10,20 0,259 23,80 19,00 0,125 29,70 27,10 73,4

Klenovec2020 10,80 0,359 26,30 35,60 0,190 37,50 40,60 109,0

Málinec2016 12,70 <0,34 35,20 25,00 0,165 40,60 31,00 165,0

Málinec2017 11,90 <0,34 35,40 183,0 0,173 199,00 43,20 585,0

Málinec2018 15,10 0,489 34,80 58,20 0,136 42,00 38,60 347,0

Málinec2019 8,30 0,284 21,40 40,40 0,117 53,40 26,30 102,0

Málinec2020 1,86 0,341 30,50 42,90 0,154 82,00 29,50 108,0

Minimum 1,86 0,141 16,00 19,00 0,061 25,10 16,30 62,0

Maximum 409,00 2,87 63,00 496,00 0,823 750,00 109,00 1700,0
Priemer 40,31 *0,60 33,72 78,12 0,235 109,38 38,49 310,23

Poznámka: *Pri výpočte priemerných hodnôt sa použila hodnota polovice limitu kvantifikácie (LOQ). 
Hodnoty minimum, maximum a priemer sú počítané zo všetkých zistených výsledkov.

Tab. 2. Výskyt stopových prvkov v sedimentoch VN v rokoch 2016 – 2020

PCB-138, PCB-153, PCB-180, PCB-203, suma PCB), pentachlórben-
zén, kyselina perfluóroktán-1-sulfónová a jej deriváty (PFOS), tribu-
tylciničitý katión (TBT) a chlóralkány (C10-13)). Tučne sú uvedené 
maximálne zistené hodnoty.
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Výsledky a diskusia

Stopové prvky
Výsledky stanovenia vybraných stopových prvkov v sedimentoch 
sledovaných VN vo frakcii ≤63 µm sú uvedené v tabuľke 2. Pre účely 
výpočtov priemernej hodnoty v prípade hodnôt menej ako limit kvan-
tifikácie (LOQ) sa použila jeho polovičná hodnota. 

Hodnotenie kvality sedimentov je uvedené len vo vzťahu k abso-
lútnemu obsahu daného prvku a navzájom sú porovnané zistené vý-
sledky. Dôvodom takéhoto hodnotenia je skutočnosť, že na Slovensku 
nie sú pre uvedené prvky v sedimentoch stanovené environmentálne 
normy kvality (ENK).

Arzén sa vo vzorkách sedimentov v sledovaných VN vyskytoval 
v rozsahu od 1,86 mg/kg do 409,0 mg/kg, s priemernou hodnotou 
40,31 mg/kg. Najvyššia hodnota arzénu 409,0 mg/kg bola zistená 
v sedimente z VN Bukovec v roku 2018. Priemerná hodnota As bola 
prekročená vo vzorkách sedimentov z tejto VN aj v rokoch 2016, 
2017, 2019 a 2020.

Kadmium sa vo vzorkách sedimentov v sledovaných VN vyskyto-
valo v rozsahu od 0,141 mg/kg do 2,87 mg/kg, s priemernou hodnotou 
0,60 mg/kg. Pri výpočte priemernej hodnoty sa použila hodnota polo-
vice limitu kvantifikácie (LOQ). Najvyššia hodnota kadmia 2,87 mg/kg 
bola zistená v sedimente z VN Bukovec v roku 2018. Priemerná hod-
nota Cd bola prekročená vo vzorkách sedimentov z tejto VN v rokoch 
2016, 2017, 2019 a 2020.

Celkový chróm sa v sedimentoch v sledovaných VN vyskytoval 
v rozsahu od 16,0 mg/kg do 63,0 mg/kg, s priemernou hodnotou 
33,72 mg/kg. Maximálna hodnota celkového chrómu 63,0 mg/kg bola 
zistená v sedimente z VN Nová Bystrica v roku 2018. Priemerná hod-
nota Cr bola prekročená vo vzorkách sedimentov z VN Starina a Nová 
Bystrica v každom sledovanom roku, z VN Turček v roku 2017 a z VN 
Klenovec a Málinec v rokoch 2016, 2017 a 2018.

Meď sa v sedimentoch v sledovaných VN vyskytovala v rozsahu 
od 19,0 mg/kg do 496,0 mg/kg, s priemernou hodnotou 78,12 mg/kg. 
Najvyššia hodnota medi 496,0 mg/kg bola zistená v sedimente z VN 
Starina v roku 2017. Priemerná hodnota Cu bola prekročená ešte 
v sedimentoch z VN Bukovec, Turček, Hriňová, Klenovec a Málinec 
v roku 2017,  z VN Starina a Nová Bystrica v roku 2018.

Ortuť sa v sedimentoch v sledovaných VN vyskytovala v rozsahu 
od 0,061 mg/kg do 0,823 mg/kg, s priemernou hodnotou 0,235 mg/kg. 
Najvyššia hodnota ortuti 0,823 mg/kg bola zistená v roku 2019 v se-
dimente z VN Bukovec. Priemernú hodnotu Hg prekročili výsledky 
z VN Bukovec v rokoch 2016 – 2018, 2020 a sedimenty z VN Turček 
a Klenovec, obidva v roku 2017. 

Nikel sa v sedimentoch v sledovaných VN vyskytoval v rozsahu 
od 25,1 mg/kg do 750,0 mg/kg, s priemernou hodnotou 109,38 mg/kg. 
Najvyššia hodnota niklu 750,0 mg/kg bola zistená v sedimente z VN 
Hriňová v roku 2017. Priemerná hodnota Ni bola prekročená v sedi-
mentoch z VN Starina, Bukovec, Turček, Klenovec a Málinec, všetky 
v roku 2017 a z VN Bukovec v roku 2018.

Olovo sa v sedimentoch v sledovaných VN vyskytovalo v rozsahu 
od 16,3 mg/kg do 109,0 mg/kg, s priemernou hodnotou 38,49 mg/kg. 
Najvyššia hodnota olova 109,0 mg/kg bola zistená v sedimente z VN 
Bukovec v roku 2018. Priemerná hodnota Pb bola prekročená v se-
dimentoch z tejto VN aj v rokoch 2016, 2017, 2019 a 2020,  z VN 
Klenovec v roku 2020 a z VN Málinec v rokoch 2017 a 2018.

Zinok sa v sedimentoch v sledovaných VN vyskytoval v rozsahu od 
62,0 mg/kg do 1700,0 mg/kg, s priemernou hodnotou 310,23 mg/kg. 
Najvyššia hodnota zinku 1700,0 mg/kg bola zistená v sedimente z VN 
Turček v roku 2017. Priemerná hodnota Zn bola prekročená v sedi-
mentoch z VN Starina, Bukovec, Hriňová, Klenovec a Málinec, všetky 
v roku 2017  a z VN Bukovec, Hriňová, Klenovec a Málinec v roku 2018.

Najvyššie namerané hodnoty sledovaných stopových prvkov boli 
zistené v piatich vodárenských nádržiach, a to vo VN Starina (meď) 
v r. 2017, vo VN Bukovec (arzén, kadmium, olovo) v r. 2018 a (ortuť) 
v r. 2019, vo VN Nová Bystrica (celkový chróm) v r. 2018, vo VN Tur-
ček (zinok) v r. 2017 a vo VN Hriňová (nikel) v r. 2017. 

Organické látky
Výsledky stanovenia vybraných organických látok v sedimentoch v sle-
dovaných VN vo frakcii ≤63 µm sú uvedené v tabuľke 3. Rovnako ako 
u stopových prvkov sa pri výpočte priemernej hodnoty v prípade hod-
nôt menej ako limit kvantifikácie (LOQ) použila polovica tohto limitu. 

Hodnotenie kvality sedimentov v sledovaných VN je uvedené vo 
vzťahu k absolútnemu obsahu danej organickej látky, navzájom sú 

porovnané zistené výsledky. Neuvádzame látky, ktoré sa počas celého 
obdobia sledovania vyskytovali pod limitom kvantifikácie.

Benzo(a)pyrén sa v sedimentoch v sledovaných VN vyskytoval 
v rozsahu od limitu kvantifikácie <0,02 mg/kg do 0,782 mg/kg, s prie-
mernou hodnotou 0,075 mg/kg. Maximálna hodnota 0,782 mg/kg 
bola zistená v sedimente z VN Nová Bystrica v roku 2018. Priemerná 
hodnota benzo(a)pyrénu bola prekročená v tejto VN vo všetkých 
sledovaných rokoch.

Fluorantén sa v sedimentoch v sledovaných VN vyskytoval v rozsa-
hu od limitu kvantifikácie <0,02 mg/kg do 1,911 mg/kg, s priemernou 
hodnotou 0,177 mg/kg. Maximálna hodnota 1,911 mg/kg bola zistená 
v sedimente z VN Nová Bystrica v roku 2018. Priemerná hodnota flu-
oranténu bola prekročená v sedimentoch z VN Nová Bystrica v roku 
2017, 2019, 2020 a Bukovec v roku 2018.

DEHP (di-(2-etylhexyl)ftalát) sa v sedimentoch v sledovaných 
VN vyskytoval v rozsahu od limitu kvantifikácie <0,4 mg/kg do 
7,223 mg/kg, s priemernou hodnotou 1,47 mg/kg. Maximálna hodnota 
7,223 mg/kg bola nameraná v sedimente z VN Klenovec v roku 2018, 
kde bola v roku 2017 prekročená aj priemerná hodnota. Priemerná 
hodnota DEHP zo všetkých VN bola prekročená tiež v sedimentoch 
z VN Bukovec v rokoch 2016 a 2018, Turček a Málinec v rokoch 2017 
a 2018, Nová Bystrica v rokoch 2016 a 2020 a Hriňová v rokoch 2017, 
2018 a 2020.

Dikofol sa v sedimentoch VN v období od r. 2016 do 2020 nesledo-
val len v roku 2018. V sledovanom období sa vyskytoval v rozsahu od 
limitu kvantifikácie <0,3 µg/kg do 3,60 µg/kg, s priemernou hodnotou 
0,722 µg/kg. Maximálna hodnota 3,60 µg/kg bola zistená v sedimente 
z VN Málinec v roku 2017. Priemerná hodnota dikofolu zo všetkých 
VN bola prekročená v sedimentoch z VN Bukovec, Nová Bystrica, 
Turček, Hriňová, Klenovec a Málinec, všetky v roku 2016. 

Hexachlórbenzén sa v sedimentoch v sledovaných VN vyskytoval 
v rozsahu od limitu kvantifikácie <2,5 µg/kg do 20,0 µg/kg, s priemer-
nou hodnotou 2,746 µg/kg. Maximálna hodnota 20,0 µg/kg bola zistená 
v sedimente z VN Nová Bystrica v roku 2018. Priemerná hodnota 
hexachlórbenzénu zo všetkých VN bola prekročená v sedimentoch 
z VN Starina v rokoch 2018 a 2020, z VN Hriňová, Turček a Klenovec 
v roku 2018. 

Heptachlór sa v sedimentoch v sledovaných VN vyskytoval v roz-
sahu od limitu kvantifikácie <2,5 µg/kg do 60,0 µg/kg, s priemernou 
hodnotou 6,594 µg/kg. Maximálna hodnota 60,0 µg/kg bola nameraná 
v sedimente z VN Nová Bystrica v roku 2018. Priemerná hodnota hep-
tachlóru bola prekročená v sedimentoch z VN Nová Bystrica v roku 
2016, Starina v rokoch 2018 a 2020, Turček v roku 2016 a Hriňová 
v roku 2018.

Lindan sa v sedimentoch v sledovaných VN vyskytoval v rozsa-
hu od limitu kvantifikácie <2,5 µg/kg do 39,4 µg/kg, s priemernou 
hodnotou 4,513 µg/kg. Maximálna hodnota 39,4 µg/kg bola zistená 
v sedimente z VN Nová Bystrica v roku 2018. Priemerná hodnota 
lindanu zo všetkých VN bola prekročená v sedimentoch z VN Kleno-
vec a Turček v rokoch 2016 a 2018, Starina a Bukovec v rokoch 2018 
a 2020 a Hriňová v roku 2018. 

Pentachlórbenzén sa v sedimentoch v sledovaných VN vyskytoval 
v rozsahu od limitu kvantifikácie <2,5 µg/kg do 16,5 µg/kg, s priemer-
nou hodnotou 2,980 µg/kg. Maximálna hodnota 16,5 µg/kg bola zistená 
v sedimente z VN Nová Bystrica v roku 2018. Priemerná hodnota 
pentachlórbenzénu bola prekročená v sedimentoch z VN Starina 
v rokoch 2018 a 2020, Nová Bystrica v roku 2016, Turček a Hriňová 
v roku 2018, Klenovec v rokoch 2017 a 2018 a Málinec v roku 2017.

Tributylciničitý katión (TBT) sa v sedimentoch v sledova-
ných VN vyskytoval v rozsahu od limitu kvantifikácie <0,1 µg/kg 
do 0,52 µg/kg, s priemernou hodnotou 0,082 µg/kg. Maximálna hod-
nota 0,52 µg/kg bola nameraná v sedimente z VN Turček v roku 2017. 
Priemerná hodnota TBT zo všetkých VN bola prekročená v sedimen-
toch z VN Hriňová v roku 2017 a Málinec v rokoch 2016 a 2017.

Chlóralkány (C10-13) sa v sedimentoch v sledovaných VN analy-
zovali len v r. 2019 a 2020. V sledovaných VN sa vyskytovali v roz-
sahu od limitu kvantifikácie <22 µg/kg do 111 µg/kg, s priemernou 
hodnotou 57,21 µg/kg. Maximálna hodnota 111 µg/kg bola zistená 
v sedimente z VN Málinec v r. 2020. Priemerná hodnota C10-13 bola 
prekročená v sedimentoch z VN Bukovec, Hriňová a Klenovec v roku 
2020, Nová Bystrica a Turček v rokoch 2019 a 2020.

Z hľadiska výskytu maximálnych hodnôt sme zistili, že najvyššie 
hodnoty sledovaných organických látok boli dosiahnuté v štyroch 
vodárenských nádržiach, a to vo VN Nová Bystrica (benzo(a)pyrén, 
fluorantén, hexachlórbenzén, heptachlór, lindan a pentachlórbenzén) 
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v r. 2018, Turček (TBT) v r. 2017, Klenovec (DEHP) v r. 2018, Málinec 
(dikofol) v r. 2017 a (C10-13) v r. 2020.

Závery
V predloženom príspevku sú vyhodnotené výsledky monitoringu 
sedimentov akumulovaných vo vodárenských nádržiach, zaradených 
do „Rámcového programu monitorovania vôd Slovenska na obdobie 
rokov 2016 – 2021“, z hľadiska výskytu stopových prvkov a organic-
kých látok pre sledovanie trendov za roky 2016 – 2020. 

V zmysle prijatej metodiky sa odobrala 1 zmiešaná vzorka se-
dimentov z odberového miesta spravidla pri priehradnom múre 
(vrchných 10 cm vrstvy sedimentov) z každej vodárenskej nádrže. 
Z odobratej vzorky sa odseparovala frakcia ≤63 µm, ktorá sa následne 
analyzovala.

Vzhľadom k absencii environmentálnych noriem kvality (ENK) 
pre sedimenty na Slovensku zatiaľ vychádza hodnotenie získaných 
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Jednotka mg/kg mg/kg mg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg

Starina2016 <0,02 <0,02 0,861 <0,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <0,1 N

Starina2017 0,043 0,073 <0,4 <0,5 <2,5 3,80 <2,5 <2,5 <0,1 N

Starina2018 0,021 0,095 1,116 N 19,70 30,70 15,90 4,10 <0,1 N

Starina2019 <0,02 0,050 <0,4 0,75 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <0,1 53,0

Starina2020 <0,02 0,027 <0,4 0,38 4,30 14,60 7,70 3,60 <0,1 23,0

Bukovec2016 <0,02 <0,02 5,627 2,76 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <0,1 N

Bukovec2017 0,061 0,106 0,420 <0,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <0,1 N

Bukovec2018 0,057 0,222 1,943 N <2,5 5,70 7,20 <2,5 <0,1 N

Bukovec2019 0,031 0,090 0,200 <0,3 <2,5 4,10 2,70 <2,5 <0,1 <22

Bukovec2020 <0,02 0,052 <0,4 <0,3 <2,5 5,10 5,00 <2,5 <0,1 96,0

Nová Bystrica2016 0,184 0,056 1,570 1,35 <2,5 32,10 <2,5 8,60 <0,1 N

Nová Bystrica2017 0,328 0,750 0,598 <0,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <0,1 N

Nová Bystrica2018 0,782 1,911 <0,4 N 20,00 60,00 39,40 16,50 <0,1 N

Nová Bystrica2019 0,260 0,703 <0,4 <0,3 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <0,1 106,0

Nová Bystrica2020 0,314 0,760 2,91 <0,3 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <0,1 75,0

Turček2016 0,041 <0,02 1,180 1,58 <2,5 14,40 5,10 <2,5 <0,1 N

Turček2017 0,046 0,126 4,118 <0,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 0,52 N

Turček2018 0,021 0,108 2,531 N 5,00 6,20 7,40 9,70 <0,1 N

Turček2019 0,032 0,090 <0,4 <0,3 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <0,1 58,0

Turček2020 <0,02 0,053 <0,4 <0,3 2,5 3,30 3,50 <2,5 <0,1 68,0

Hriňová2016 0,051 <0,02 <0,4 1,40 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <0,1 N

Hriňová2017 0,040 0,124 3,715 <0,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 0,21 N 

Hriňová2018 0,022 0,093 3,867 N 3,70 19,10 21,30 7,40 <0,1 N

Hriňová2019 0,030 0,082 <0,4 <0,3 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <0,1 <22

Hriňová2020 <0,02 0,023 1,630 <0,3 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <0,1 85,0

Klenovec2016 0,037 <0,02 <0,4 1,71 <2,5 4,20 7,40 <2,5 <0,1 N

Klenovec2017 0,034 0,086 1,647 <0,5 <2,5 <2,5 <2,5 8,80 <0,1 N

Klenovec2018 <0,02 0,070 7,223 N 5,90 <2,5 6,60 5,70 <0,1 N

Klenovec2019 <0,02 0,048 0,200 <0,3 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <0,1 31

Klenovec2020 <0,02 <0,02 1,420 <0,3 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <0,1 62

Málinec2016 0,036 <0,02 0,860 2,41 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 0,20 N

Málinec2017 0,026 0,156 3,190 3,60 <2,5 <2,5 <2,5 7,40 0,40 N

Málinec2018 0,023 0,097 2,079 N <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <0,1 N

Málinec2019 <0,02 0,037 <0,4 0,39 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <0,1 <22

Málinec2020 <0,02 0,021 <0,4 0,63 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <0,1 111,0

Minimu=LOQ <0,02 <0,02 <0,4 <0,3 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <0,1 <22

Maximum 0,782 1,911 7,223 3,60 20,00 60,00 39,40 16,50 0,520 111,0

Priemer* 0,075 0,177 1,472 0,722 2,746 6,594 4,513 2,980 0,082 57,21

Tab. 3. Výskyt organických látok v sedimentoch VN rokoch 2016 – 2020

Poznámka: *Pri výpočte priemerných hodnôt sa použila hodnota polovice limitu kvantifikácie (LOQ), N – nestanovené

výsledkov z ich vzájomného porovnania. Výskyt maximálnych hodnôt 
sledovaných stopových prvkov ukazuje, že maximálne hodnoty boli 
dosiahnuté v piatich vodárenských nádržiach, a to vo VN Starina 
(meď), vo VN Bukovec (arzén, kadmium, olovo a ortuť), vo VN Nová 
Bystrica (celkový chróm), vo VN Turček (zinok) a vo VN Hriňová 
(nikel).Výskyt maximálnych hodnôt sledovaných organických látok 
ukazuje, že maximálne hodnoty boli dosiahnuté v štyroch vodáren-
ských nádržiach, a to vo VN Nová Bystrica (benzo(a)pyrén, fluorantén, 
hexachlórbenzén, heptachlór, lindan a pentachlórbenzén), Turček 
(TBT), Klenovec (DEHP), Málinec (dikofol a C10-13).

Poďakovanie: Sledovanie sedimentov sa uskutočnilo v rámci projektu 
Výskumného ústavu vodného hospodárstva v Bratislave „Monitoro-
vanie a hodnotenie stavu vôd Slovenska – III. etapa“ (kód projektu 
310011A3665001) z Operačného programu kvalita životného pros-
tredia.
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Sediment quality of drinking water reservoirs (Hucko, P., 
Rosko, Vl., Pediacova, L. Babej, L.) 

Abstract
In the present paper, results from the five years monitoring (years 
2016 – 2020) of trace elements and selected organic pollutants in 
sediment accumulated in drinking water reservoirs, included in the 
“Water Framework Monitoring Program of Slovakia for the period 
from 2016 to 2021”, are evaluated.

For the sediment quality evaluation 1 mixed sample was collected 
from each drinking water reservoir at a sampling point usually close 
to dam wall (the upper 10 cm layer of sediment). The results are as-
sessed in relation to the absolute content of an trace element and or-
ganic pollutants in the sediment and are compared with each other.

Key words
drinking water reservoirs – bottom sediments quality
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KUNST – váš partner ve vodním 
hospodářství

Společnost KUNST, spol. s r.o., přední, ryze český generální dodava-
tel čistíren odpadních vod, úpraven pitných vod a čerpacích stanic 
na tomto místě každoročně prezentuje novinky a zajímavosti ze své 
realizační, příp. výzkumné činnosti. Nejinak je tomu i v tomto čísle, 
kde se dočtete o nejnovějších realizacích staveb a kusových dodávek 
společnosti KUNST, využití mobilní flotační jednotky při likvidaci 
staré ekologické zátěže na Slovensku a prvních instalacích míchadel 
CyberSludge® společnosti INVENT v České republice. 

Z realizovaných staveb
Vážení obchodní přátelé, vážené dámy, vážení pánové, 
je to více než rok, co společnost KUNST pořádala oslavu 30 let od 
svého založení. V září 2021 jsme se přesně trefili do doby, „kdy to šlo“. 
Následovala poslední covidová vlna a vypadalo to, že svět bude zase 
(téměř) v pořádku. Zvyšovaly se sice ceny asfaltů, betonů, armování, 
nerezových materiálů a kabelů, dramaticky pak rostla nedostupnost 
čipů, ale zdaleka se nejednalo o to nejhorší, co nás mělo potkat. V úno-
ru, napadením téměř sousedního evropského státu, došlo k narušení 
obchodních řetězců tak silnému, že u některých komodit jsme byli 
jako dodavatel ochotni zaplatit „cokoliv“. Dodávky hutního materiálu 
jsme zajišťovali a dováželi ze všech koutů Evropy a nejen jí.

Nárůst cen pohonných hmot a energií byl a dodnes je jedním 
z významných motorů inflace, která dosáhla dlouho nevídané výše 
a dopadá na život každého z nás. Mezi lidmi roste nespokojenost 
a blbá nálada, která se mísí s pocitem marnosti a nemožnosti s danou 
situací cokoliv udělat. 

Stávající situace dopadá dramaticky i na firmy, kterým rostou 
režijní náklady na mzdy, pohonné hmoty a energie a dále náklady 
na vstupní materiál a výrobky. To vše v prostředí, kde je prakticky 
nemožné u zakázek získaných na základě veřejných výběrových 
řízení zvýšit smluvní cenu z důvodu dramatického růstu nákladů, 
neboť většina „předválečných“ smluv neobsahuje inflační doložku. 
Jako nesmyslný se (při stávající vysoké inflaci) jeví aktuální trend 
výběru zhotovitele před podáním žádosti o dotaci, kdy od doby podání 
nabídky zhotovitelem do doby možnosti zahájit realizaci díla uběhne 
i déle než jeden rok. 

Žijeme v době, na kterou nejsme zvyklí, ale každá složitá doba je 
příležitostí pro lidstvo posunout se dál. Nezbývá než se v ní naučit žít, 
pracovat, soutěžit, vyhrávat, realizovat a dostát všem svým závazkům 
tak, jak jste to od nás vždy očekávali. Důkazem budiž následující 
výběr probíhajících nebo nedávno dokončených zajímavých realizací.

ČOV Šumperk – sušárna čistírenských kalů
I když legislativní vývoj sušení kalu aktuálně přeje méně, než se 
ještě nedávno zdálo, realizuje společnost KUNST, spol. s r.o., projekt 
design & build sušení kalu na ČOV Šumperk. Projekt zahrnuje od-

vodnění kalu, jeho dopravu z kalového bunkru, sušení kalu včetně 
všech periferií a následné uskladnění. Sušárna kalu s kapacitou 
8 000 tun/rok bude zpracovávat kal z ČOV Šumperk, Zábřeh, Mo-
helnice, Loštice, Staré Město, Kouty nad Desnou a Mírov. Výběrové 
řízení na zhotovitele bylo rozděleno do dvou částí – v první z nich 
byl vybrán dodavatel technologie, který rovněž vyhotovil realizační 
projekt technologické části (KUNST), podle kterého společnost Sweco 
Hydroprojekt a.s. následně zpracovala projekt pro výběr zhotovitele 
stavební části. V současné chvíli probíhá výstavba haly sušení s před-
pokládaným termínem dokončení a nástupem na montáž technologie 
v jarních měsících roku 2023. Partnerem při výstavbě a dodavatel 
technologie sušení kalu je společnost HUBER.

ČOV Hradec Králové – termofilní anaerobní stabilizace kalu
Jiným přístupem k zajištění legislativních požadavků na hygienizaci 
kalu je pak proces termofilní stabilizace kalu, který dle projektu spo-
lečnosti EKOEKO s.r.o. realizovala společnost KUNST na ČOV Hradec 
Králové (obr. 1). Součástí projektu byla nová jímka svážených kalů, 
instalace technologie zahuštění kalu, výměna výměníků tepla, rekon-
strukce kotelny, plynojemu a dalších prvků kalového a plynového 
hospodářství. Dodávku a montáž elektrotechnologické části prováděla 
naše dceřiná společnost Elektric-Hranice.

Turnov – intenzifikace ČOV – I. etapa
Je pravdou, že takových intenzifikací, jako byla ČOV Turnov, už naše 
společnost provedla několik, ale tahle za zmínku určitě stojí. Naším 
partnerem ve sdružení byla Ještědská stavební společnost, spol. s r.o., 
a právě při této intenzifikaci jsme instalovali první míchadlo pro 
vyhnívací nádrže CyberSludge® (kterému se věnuje článek níže 
a fotografie umístěná na titulní straně) a rovněž hyperboloidní mí-
chadlo INVENT do uskladňovací nádrže kalu (obr. 2). Za důvěru při 
schválení osazení těchto zařízení patří poděkování nejen investorovi 
(Vodohospodářské sdružení Turnov), ale i provozovateli (Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s.). DĚKUJEME VÁM. Dodávku a montáž 
elektrotechnologické části prováděla opět naše dceřiná společnost 
Elektric-Hranice.

Tato aplikace budiž příkladem energeticky efektivního míchání 
kalu ve vyhnívací a uskladňovací nádrži, následována instalacemi 
míchadla pro vyhnívací nádrže CyberSludge® na ČOV Česká Ves 
a ČOV Přerov. 

Obr. 1. ČOV Hradec Králové – pohled na rekonstruovaný plynojem

Obr. 2. Uskladňovací nádrž s hyperboloidním míchadlem INVENT

ÚV Adolfovice

Povedenou, krásnou a technologicky funkční stavbou je v letních 
měsících dokončená rekonstrukce a modernizace úpravny vody 
Adolfovice (obr. 3) nacházející se nedaleko města Jeseník (její návště-
vu doporučuji zejména cyklistům a turistům). Dílo bylo realizováno 
společností KUNST, spol. s r.o., a partnerem ve sdružení – společností 
IMOS Brno, a.s., když úpravna jako zdroj pitné vody pro 15 000 oby-
vatel byla celkově modernizována a doplněna o stupeň koagulace 
a vápenného hospodářství tak, aby bylo dosahováno požadované 
kvality pitné vody i při okalových stavech vodního toku. Dodávku 
a montáž elektrotechnologické části prováděla opět naše dceřiná 
společnost Elektric-Hranice.
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Další ÚV, ČOV a ČS v realizaci nebo po dokončení 
společností KUNST, spol. s r.o.

Je toho ještě spousta, o čem by se dalo psát, co jsme dokončili a na 
co můžeme být hrdí. Určitě by se mezi tyto stavby řadila ÚV Jince 
(Velcí) – opět doporučuji k návštěvě pro cyklisty a turisty – , když na 
této stavbě jsme společně se společností G-servis Praha spol. s r.o. in-
stalovali první membránovou filtraci. 

Krásný příběh píše i koncepční rekonstrukce ČOV Mělnické Vtelno, 
která přispěje k ochraně regionálních vodních zdrojů na Kokořínsku. 
Kromě zlepšení čištění vody umožní v budoucnu připojení dalších 
obcí, které z velké většiny nemají kanalizaci. Generálním dodavatelem 
stavby je naše společnost, subdodavatelem stavební části pak společ-
nost STRABAG Rail a.s. 

Realizační výzvou pak byla jednoznačně rekonstrukce ATS Jeseni-
ce, když při realizaci stavby za provozu bylo několikrát zajišťováno 
náhradní zásobování obyvatel pitnou vodou. Stavbu jsme bez ztráty 
kytičky realizovali ve sdružení se společností Čermák a Hrachovec a. s.

V náročných podmínkách čerpací stanice Hosín pro Jihočeský vo-
dárenský svaz právě dokončujeme celkovou (zejména technologickou) 
rekonstrukci, když při pouze několikahodinových odstávkách měníme 
rozsáhlé technologické uzly. 

Pro Vodovody a kanalizace Přerov pak stavíme nový věžový vodo-
jem Opatovice o objemu 400 m3. 

A na samostatný článek vydá dokončený projekt Zajištění kapacity 
a kvality SV Pardubice…

Vážení obchodní přátelé, vážené dámy, vážení pánové. Dynamické 
době navzdory věřím, že naše společnost bude i nadále vaším silným 
a vyhledávaným partnerem. Přeji nám všem, ať jsme zdraví, neboť to 
je to nejcennější, co máme.

Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D.
jednatel

e-mail: jaroslav.boran@kunst.cz
www.kunst.cz

Míchadla CyberSludge® a jejich první instalace v ČR
Společnost INVENT, jejímž výhradním zástupcem na českém a slo-
venském trhu je společnost KUNST, vyvinula inovativní míchadlo 
CyberSludge® (obr. 1) určené speciálně pro míchání vyhnívacích 
nádrží. Cílem vývoje míchadla bylo získat zařízení, které zabezpečí 
maximální homogenizaci nádrže při minimální spotřebě elektrické 
energie. Zároveň bylo přihlédnuto ke specifickým vlastnostem čistí-
renského kalu, tedy zejména jeho vysoké viskozitě a vysoké koncent-
raci sušiny. Vzniklo míchadlo, které má konvenční uspořádání, tedy 
pohon umístěný vně nádrže a hřídel, na kterou je upevněno jedno 
nebo více třílistých míchadel CyberSludge®. 

Pohon míchadla tvoří motor s převodovkou v nevýbušném prove-
dení, který je upevněn k lucerně odolné vůči axiálnímu i radiálnímu 
namáhání, které je na pohon vyvíjeno. Pod lucernou je umístěn vodní 
zámek s automatickým hlídáním hladiny a doplňováním vody, který 

zabezpečuje spolehlivou plynotěsnost. 
Masivní ocelová hřídel je vyrobena 
minimálně ze dvou kusů, kdy vrchní 
část je součástí pohonu a je zakončena 
přírubou, ke které se v místě instalace 
připojuje pomocí přírubových spojů 
další jeden či více dílů hřídele. K hří-
deli jsou speciálními šrouby připev-
něny listy jednoho či více míchadel, 
přičemž tyto šrouby, stejně jako tvar 
listu míchadla, jsou navrženy tak, aby 
nedocházelo k zachytávání vláknitých 
složek kalu a minimalizovalo se tak 
riziko zanášení míchadla. Tvar, sklon, 
průhyb a koncová křidélka listů mí-
chadla byly s pomocí CFD simulací 
vyvinuty tak, aby zajistily axiální tok 
kapaliny ve směru od míchadla ke dnu 
(obr. 2), který zabezpečuje dokonalé 
promíchání nádrže, a zároveň byly 
dostatečně robustní pro použití ve 
vyhnívacích nádržích. 

Obr. 3. ÚV Adolfovice Obr. 1. Míchadlo Cyber-
Sludge®

Obr. 2. Proudění ve vyhnívací nádrži osazené míchadlem 
CyberSludge®

Návrh míchadla CyberSludge® se provádí na základě známé 
velikosti a geometrie vyhnívací nádrže (včetně umístění vnitřního 
technologického vybavení), přičemž vždy se doporučuje instalace 
alespoň dvou deflektorů pro zabránění tangenciálního toku, a dále 
dle vlastností konkrétního kalu (koncentrace nerozpuštěných látek, 
reologické vlastnosti). Navržené míchadlo je možné zhotovit v různém 
materiálovém provedení, přičemž standardem je nerezová ocel. Na 
přání zákazníka však mohou být hřídel a listy míchadla vyrobeny 
i z konstrukční oceli s nátěrem. V tab. 1 jsou potom uvedeny základní 
technické parametry míchadel CyberSludge®. 

Míchadla CyberSludge® jsou již nainstalována i v České republice, 
přičemž první míchadlo bylo osazeno na vyhnívací nádrži ČOV Tur-

Parametr Rozsah dodávaných parametrů
Motor 0,75–30 kW

Průměr hřídele 30–300 mm

Délka hřídele ≤ 20 m

Otáčky míchadla 15–52 min-1

Průměr míchadla 500–4 000 mm

Tab. 1. Technické parametry míchadel CyberSludge® 

Parametr ČOV  
Turnov

ČOV  
Česká Ves

ČOV  
Přerov

Průměr nádrže 10,0 m 13,0 m 12,0 m

Průměr 1. míchadla (horní) 2,5 m 2,0 m 2,0 m

Průměr 2. míchadla 3,0 m 3,5 m 3,5 m

Otáčky míchadla 20,0 min-1 22,0 min-1 20,0 min-1

Motor 3,0 kW 5,5 kW 4,0 kW

Tab. 2. Parametry instalací míchadel CyberSludge® v ČR
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nov, další pak na vyhnívací nádrž ČOV Česká Ves a poslední realizace 
proběhla osazením míchadla na vyhnívací nádrži ČOV Přerov. V tab. 2 
jsou uvedeny základní technické parametry uvedených instalací. 

Bc. František Symerský
obchodní manažer – technologická zařízení INVENT

e-mail: frantisek.symersky@kunst.cz
www.kunst.cz

Nasazení mobilní flotační jednotky při likvidaci staré 
ekologické zátěže
V období jara a léta 2022 byla mobilní flotační jednotka Kunst-i-flot 
osazena ve slovenské lokalitě Predajná (obr. 1), kde se nachází stará 
ekologická zátěž v podobě kalových lagun ze 70. let 20. století. Tyto 
laguny obsahují odpady z petrochemické výroby v bývalé rafinerii 
Petrochema Dubová, které tvoří kaly asfaltovitého charakteru, na 
kterých se nachází vrstva odpadní vody, kterou tvoří srážkové vody 
smíchané s výluhy z těchto kalů. Tato odpadní voda obsahuje velmi 
vysoké koncentrace nebezpečných organických látek (řádově 10 až 
20 g/l) při velmi nízkém pH (řádově 1–2). Problematice kalových lagun 
je v posledních letech věnována zvýšená pozornost, neboť při vydat-
ných deštích nebo rychlém tání sněhu hrozí každoročně přelití hráze 
laguny Predajná I. Společnost VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, 
Š. P., která byla řešitelem projektu odstranění nebezpečí přelití hráze, 
objednala u společnosti KUNST zapůjčení mobilní flotační jednotky 
včetně potřebných periferií, přičemž úkolem bylo předčistit odpadní 
vodu na takovou kvalitu, která by umožnila její likvidaci na městské 
čistírně odpadních vod. Mobilní jednotku bylo nutné pro potřeby ob-
jednatele upravit, přičemž se jednalo zejména o doplnění vápenného 
hospodářství pro přípravu a dávkování vápenného mléka a doplnění 
systému čerpání předčištěné vody do zásobníků objednatele, kde se 
voda shromažďovala k dalšímu transportu. Úpravě se nevyhnul ani 
řídicí systém. Přestože instalaci mobilní technologie předcházely série 

laboratorních zkoušek, na základě kterých byly výše uvedené úpra-
vy provedeny, bylo nutné na místě provést další změny uspořádání 
a dávkování chemikálií. Celou mobilní technologii se ale podařilo 
upravit a vyladit tak, že díky jejímu nasazení bylo z laguny odčerpáno 
a předčištěno okolo 800 m3 odpadní vody. Spolu s letním odparem 
se tak podařilo snížit hladinu vody v kalové laguně pod bezpečnou 
hranici, čímž byl odstraněn stávající havarijní stav. 

Ing. Lucie Houdková, Ph.D.
vedoucí střediska výzkumu a vývoje

e-mail: houdkova@kunst.cz
www.kunst.cz

Obr. 1. Kalová laguna Predajná I., v pozadí technologické kontejnery 
s flotací Kunst-i-flot

Všežravec ve zlatohnědém kabátu – lín obecný

Lenka Kajgrová, Petr Blabolil

Lín obecný (Tinca tinca) je zástupce nejbo-
hatší čeledi našich vod, kterými jsou kaprovití 
(Cyprinidae). Zajímavostí je, že druh „obecný“ 
je jediným zástupcem v rámci rodu lín. Lín 
je původní takřka na celém území Evropy 
(vyjma nejsevernějších částí). V přirozených 
podmínkách se s ním nejčastěji setkáme ve 
slepých ramenech a pomalu tekoucích ře-
kách (většinou cejnové pásmo) s bahnitým 
substrátem a vysokým zastoupením vodní 
vegetace. V rybnících je často chován jako 
doplňková ryba. 

Lína jednoznačně poznáme podle zava-
litého těla pokrytého drobnými šupinami 
zarostlými v silné kůži. Kromě charakteristic-
kého zlatohnědého (chcete-li hnědozeleného) 
zbarvení (viz obrázek 1A) najdeme lína i v ba-
revných mutacích, jako je zlatá (viz obrázek 
1B), modrá nebo v alampické formě (bez kožní 
pigmentace). Hlava je trojúhelníkovitého tvaru 
s načervenalým okem. Ústa jsou protraktilní 
(vysunovatelná) se dvěma vousky a ploutve 
jsou zaoblené. Podle postavení břišních plout-
ví lze identifikovat, zda se jedná o mlíčáka či 
jikernačku (pohlavní dimorfismus). Břišní 
ploutve u mlíčáka zakrývají urogenitální 
papilu (říká se, že mlíčák se stydí), zatímco 
u jikernačky jsou ploutve významně kratší (viz 

obrázek 2). Během tření pomáhají mlíčákům 
dlouhé ploutve rozptylovat mlíčí, které tak 
lépe oplodní jikry. Pokud jsi, milý čtenáři, 
držel v ruce lína, tak jistě víš, že je neobvykle 
kluzký. Může za to vysoká produkce slizu, 
která línovi pomáhá žít mezi hustou makrove-
getací. Nespornou výhodou je i lepší ochrana 
před ektoparazity, jako jsou kapřivci (Argulus 
sp.) či před poškozením šupin.

Lín potravu drtí požerákovými zuby, avšak 
na rozdíl od kapra obecného (Cyprinus carpio) 
jsou zuby uspořádány jen v jednom páru. Lín 
obecný je všežravec – nepohrdne jak živočiš-
nou (např. vodní bezobratlí), tak rostlinnou 
potravou (např. odumírající kořínky rostlin). 
Během prvních let života se živí zooplank-
tonem, především většími perloočkami, za-
tímco v dospělosti preferuje vodní bezobratlé 
(makrozoobentos, velmi často plže). Ve spe-
cifických případech je lín vysazován do vod 
k rozvolnění vodní vegetace (biomeliorační 
funkce) a omezení populací plžů přenášejí-
cích cerkárie motolic v koupacích vodách.

Reprodukční dospělosti jikernačky dosa-
hují ve třetím až čtvrtém roce života, mlíčáci 
dospívají o rok dříve. Lín se vyznačuje tzv. 
porcovým výtěrem. Vytírá se ve dvou až třech 
dávkách při teplotách nad 20 °C. Jikry jsou 

drobné, o velikosti 0,3–1 mm, v odstínech 
zelené. V přirozených podmínkách se líni 
třou na vodní vegetaci (fytofilní druh). Pro 
lína je dobře zvládnutá technologie umělého 
výtěru. Váčkový plůdek se z jiker vykulí za tři 
dny při teplotě 20 °C (tedy 3 x 20 = 60denních 
stupňů). Po vykulení a rozplavání se vysazuje 
do rybníků či volných vod. 

Nenáročnost na prostředí a odolnost vůči 
mechanické manipulaci (výlov, transport), 
dělá z lína vhodnou rybu pro chov v rybní-
cích, kde ho často najdeme v polykulturách 
s kaprem. Ačkoli je rybou z pohledu ekono-
mického i chuťového atraktivní, jeho vylovená 
biomasa z rybníků je malá. Produkce lína 
u nás tvoří méně než procento z celkové pro-
dukce ryb, a to především proto, že ve vyšších 
obsádkách kapra konkurenčně neobstojí – je 
kaprem většinou vytlačen z krmných míst. 
Zároveň si oba rádi „zobnou“ bentických or-
ganismů, např. pakomárů. Tržní lín se prodává 
ve váze od 300 gramů. V porovnání s jinými 
hospodářsky významnými druhy ryb roste lín 
pomalu, avšak triploidní jedinci (mají tři sady 
chromozomů místo běžných dvou) rostou 
o poznání rychleji. K triploidizaci dochází 
jak uměle (chladový či tlakový šok během 
vývoje zárodku), tak i spontánně v druhé fázi 
meiotického dělení. Triploidi jsou komerčními 
rybáři preferováni z pohledu ekonomického, 
zároveň se tyto ryby efektivně nerozmnožují 
a v případě úniku v místech, kde není lín 
žádoucí, nehrozí nebezpečí invaze.

Do rybářských revírů se lín nejčastěji vy-
sazuje ve druhém roce života, kdy dosáhne 
hmotnosti zhruba 100 gramů. Z hlediska 
zákona o rybářství se jedná o „vybraný druh“ 
(zákon č. 99/2004 Sb., § 2 odst. r) se stanove-
nou nejmenší lovnou mírou 20 cm (vyhláška 
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Obr. 1. Dospělec lína obecného ve zlatohnědém (A) a zlatém zbarvení 
(B) (foto: Oldřich Pecha)

Obr. 2. Pohlavní dimorfismus u lína obecného – jikernačka (vlevo) 
a mlíčák (vpravo) (foto: Oldřich Pecha)

č. 197/2004 Sb., § 11 odst. 2 h). Dobu hájení 
nemá. Z hlediska ohrožení je druh v Červe-
ném seznamu řazen jako zranitelný. Divoké 
populace lína obecného v našich vodách 
klesají (podobně jako například v Bělorusku 
či Srbsku). Lín patřil k charakteristickým 
druhům dolních úseků řek, avšak stávající 
rozšíření a početnost je převážně závislá na 
vysazování z řízených chovů. Stojí za tím 

změny původního stavu a fungování vodních 
ekosystémů, které nedovolují přirozenou re-
produkci či dokonce výskyt druhu (omezený 
litorál s ponořenou vegetací). 

Prezentace informací byla podpořena projek-
tem Ministerstva zemědělství České republiky 
QK22010177 a programem Strategie AV21 
Záchrana a obnova krajiny.

Ing. Lenka Kajgrová  
(autorka pro korespondenci)

Jihočeská univerzita  
v Českých Budějovicích

Fakulta rybářství a ochrany vod
Zátiší 728/II

389 25 Vodňany

UPOZORNěNÍ
!!!V tomto čísle je vložen zálohový list na předplatné časopisu Vodní hospodářství pro rok 2023!!!

Byli jsme nuceni zvýšit předplatné o cca 10 %, byť náklady na tisk, poštovné, distribuci... vzrostly podstatně vice (o cca 30 %!). Věříme, 
že nám presto zachováte přízeň. Budeme se snažit Vaši důvěru nezklamat.

Předejte zálohový list prosím účtárně k proplacení. Zálohový list mají obdržet všichni, kteří si časopis objednávají přímo v redakci. 
Pokud přesto nebyl zálohový list součástí časopisu, nebo pokud chcete změnu na dokladu, kontaktujte nás prosím na administrace@
vodnihospodarstvi.cz.

Posíláte-li nám objednávku, kterou pokračujete v dosavadním odběru, snažně Vás prosíme: upozorněte, že jde o pokračování odběru 
a uvádějte identifikační údaje dosavadního odběru, abychom jednoznačně věděli, který odběr máme nahradit novými údaji, nebo nám 
sdělte, že zálohový list, který jste právě obdrželi,nebudete platit. Ušetříte nám tím velice moc práce s dohledáváním. Děkujeme za ochotu.

Snažně prosíme i ty, kteří z jakýchkoliv důvodů už v odběru nechtějí pokračovat, aby věci věnovali pár minut a tuto skutečnost nám 
na výše uvedenou e-mailovou adresu dali na vědomí. Ušetříte nám tím práci a prostředky za vystavování upomínek.

mailto:administrace@vodnihospodarstvi.cz
mailto:administrace@vodnihospodarstvi.cz
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Konference MěSTSKé VODY – URBAN WATER 2022

Petr Hlavínek

Pod záštitou centra AdMaS Fakulty sta-
vební Vysokého učení technického v Brně 
pořádala firma ARDEC s.r.o. ve dnech 6.–7. 
října 2022 ve Velkých Bílovicích již XXII. 
ročník konference „MĚSTSKÉ VODY – UR-
BAN WATER“. Mediálním partnerem konfe-
rence byl STAVEBNÍ SERVER.com, časopis 
Vodní hospodářství a internetový portál 
VODOVOD INFO.

Hlavním partnerem konference byla fir-
ma PREFA Brno a.s., která uspořádala před 
konferencí návštěvu výrobního závodu. Za-
jímavá exkurze byla ukončena ochutnávkou 
vína spojenou s bohatým rautem ve vinařství 
Stanislav Mádl. 

Partnery konference byly firmy ACO 
Stavební prvky, AQUA PROCON, s.r.o., 
COMAC CAL, s.r.o., ENVI-PUR, s.r.o., GDF, 
s.r.o., HECKL, s.r.o., Hidrostal Bohemia, 
s.r.o., HUBER CS, s. r.o., KUNST, s.r.o., Pipe-
life Czech, s.r.o., TIBA BETON, s.r.o., VAG, 
s.r.o., VODA CZ, s.r.o.

V přilehlých prostorách konferenčního 
sálu probíhala doprovodná výstava, kde 
vystavovaly kromě partnerů konference také 
firmy AVK VOD-KA, s.r.o., DISA s.r.o., EUTIT 
s.r.o., GEREX s.r.o., Hawle Armatury s.r.o., 
KASI s.r.o., KROHNE CZ s.r.o., Prostředí 
a fluidní technika s.r.o., SAINT-GOBAIN 
PAM CZ s.r.o., TECHNOMA, s.r.o., Titan 
Metalplast s.r.o., Tra-Sig-Ma s.r.o. a Zemský 
Rohatec, s.r.o. 

Konference Městské vody si i v roce 2022 
zachovává vysokou úroveň přednesených 
příspěvků. Program konference byl rozdělen 
do pěti bloků. Celkem bylo předneseno 37 
příspěvků. Konferenci zahájil za programový 
výbor Petr Hlavínek, který přivítal účastníky 
a poděkoval partnerům konference a vysta-
vujícím firmám za podporu, bez které by ne-
bylo možno konferenci a společenský večer 
v jízdárně státního zámku Lednice uspořádat 
na tak vysoké úrovni. Vyzdvihl práci progra-
mového výboru, kterému se podařilo sestavit 
zajímavý program reflektující současné pro-
blémy vodního hospodářství měst a obcí. Za 
centrum AdMaS přivítal účastníky proděkan 
fakulty stavební Zdeněk Dufek, který ve svém 
vystoupení apeloval na přítomné, aby více 
propagovali stavební obor mezi nastupující 
generací, vzhledem k tomu, že je trvalý ne-
dostatek nastupujících stavebních inženýrů. 

Odborný blok byl zahájen příspěvkem 
Ivany Vráblíkové ze SFŽP ČR „Aktuální 
nabídka podpory z fondů EU“. V příspěvku 
podrobně seznámila s operačním programem 
„Životní prostředí 2021–2027, národním 
programem „Životní prostředí“ a programy 
„Norských fondů“. Karla Ferinová ve svém 
příspěvku „Metodický pokyn správce po-
platků k odlehčovacím komorám jednotné 
kanalizace“ představila zpoplatnění odleh-
čovacích komor nesplňujících požadavky pro 

jejich stavbu a provoz. Odlehčovací komory 
slouží ke spolehlivému rozdělení návrhové-
ho přítoku odpadních vod v poměru podle 
hydrotechnického výpočtu a bezpečnému 
převedení návrhového průtoku na čistírnu 
odpadních vod. Na příspěvek navázal Evžen 
Zeman přednáškou „Posouzení vybraných 
adaptačních opatření v povodí Dyje pro 
klimatické změny 21. století“ zaměřenou 
na prezentaci detailního hydrogeologického 
a hydrodynamického 3D simulačního nástro-
je pro analýzu vodní bilance AdaptDyje a na 
jeho využití pro vyhodnocení navrhovaných 
adaptačních opatření v podmínkách změny 
klimatu s dopady na všechny tři segmenty 
uživatelů z oblasti zemědělské, lesnické 
a vodohospodářské. Jiří Rosický ve svém 
příspěvku představil „Komplexní moderni-
zaci ÚČOV Praha“. Kromě výstavby nové 
vodní linky a hlavní čerpací stanice bylo 
nutné zajistit přepojení hlavní kanalizace, 
rekonstrukci a modernizaci stávající vodní 
linky, kalového hospodářství a mnoha men-
ších budov. Je připraven pilotní projekt na 
přeměnu bioplynu na BioCNG a záměr využít 
nízkopotenciální teplo pro optimalizaci vyu-
žití bioplynu jako zdroje obnovitelné energie.

Po přestávce na kávu a občerstvení, která 
poskytla příležitost k řadě neformálních 
diskusí a k návštěvě partnerů konference 
a vystavovatelských firem, vystoupil Pavel 
Dvořák s příspěvkem „Indikativní určení 
množství a zdroje nátoku balastních vod 
do kanalizačních stok pomocí matematic-
kého modelování“. Nátok balastních vod 
do stok kanalizační sítě může být způsoben 
řadou různých faktorů (nátok dešťové vody 
povrchovým odtokem, infiltrací podzemních 
vod, napojením nedovolených přípojek). 
Vniklé balastní vody následně zatěžují ka-
nalizační systém a mohou snížit účinnost 
čištění v čistírnách odpadních vod. Richard 
Kuk se v příspěvku „Možnosti využití prvků 
HDV při použití mapy vsaku při výstavbě 
dálnic“ zaměřil na možností většího uplat-
nění hospodaření s dešťovými vodami při vý-
stavbě dálnic včetně komentáře potřebných 
podkladů, který je v tomto případě mnohem 
rozsáhlejší než při navrhování prvků hospo-
daření s dešťovými vodami u obytných ob-
jektů či průmyslových a logistických areálů. 
Otto Zwetler a Miroslav Kos se v příspěvku 
„Priority sušení čistírenských kalů“ zaměřili 
na priority faktorů, které bychom při volbě 
technologie sušení měli vzít v úvahu, a jak 
tyto priority ovlivňují volbu technologie 
zpracování kalů. Jiří Musil přednesl příspě-
vek „Sušení a spalování čistírenských kalů 
v Halle Lochau“, ve kterém představuje ře-
šení zpracování čistírenského kalu v provozu 
umístěném mimo ČOV. Jedná se o kombinaci 
pásové sušárny a fluidního monospalování 
kalu při současném získávání tepelné a elek-

trické energie z parní turbíny. Jan Ševčík 
představil ve svém příspěvku „Solární sušící 
systémy ve střední Evropě“. Rostoucí ná-
klady na dodávky energií zvyšují provozní 
náklady technologií kalového hospodářství 
včetně sušících systémů. V souvislosti 
s tímto aspektem se solární sušárny stávají 
atraktivnějšími než dříve. Příspěvek přináší 
přehled solárních sušáren včetně zajímavých 
instalací s individuálním řešením na míru. 
Dopolední plenární sekci ve velkém sále 
ukončil Milan Polčin příspěvkem „Speciální 
řešení u kruhových a vejčitých trub v kana-
lizaci“. Tento článek představuje inovativní 
řešení společnosti Prefa Brno a.s. v oboru 
kanalizačních sítí s použitím betonových 
kruhových a vejčitých trub a zahrnuje nejza-
jímavější z realizovaných akcí posledních let. 

Přestávka na oběd byla kromě oběda vy-
užita taktéž k návštěvě partnerů konference 
a vystavovatelských firem, ale také k disku-
sím k předneseným a dalším tématům.

Odpolední sekci ve velkém sále zahájil 
Vladimír Habr příspěvkem „Bilance vod 
v městském odvodnění“, ve kterém se za-
býval problematikou množství vod, které 
jsou produkovány nebo se přirozeně vysky-
tují v rámci městského odvodnění. Cílem 
je vyhodnocení bilancí srážkových vod, 
stanovení efektivního povrchového odtoku, 
propočet množství odlehčených odpadních 
vod z odlehčovacích komor do recipientů. 
Bilance jsou provedeny pro jednotnou i od-
dílnou kanalizační soustavu. Základním 
výstupem je stanovení množství srážkových 
a balastních vod přitékajících na ČOV Brno-
-Modřice. Zuzana Vranayová se v příspěvku 
„Transformácia priemyselného areálu 
s prvkami špongiového mesta“ zaměřila na 
možnost výměny různých šedých struktur 
v průmyslové oblasti města Košice za zelenou 
infrastrukturu na základě poznatků a vý-
stupů z probíhajících měření výzkumného 
projektu ACTIVE. Tento projekt specifikuje 
postup jak změnit jednu budovu, ulici, čtvrť, 
pak celé město, případně i vyšší urbanizo-
vané celky opakováním kroků, které tento 
výzkum stanovil. Marek Helcelet přednesl 
přednášku „Zkušenosti s výstavbou kana-
lizací v rámci BVK pomocí bezvýkopových 
technologií“. Přednáška byla zaměřena na 
praktické zkušenosti s používáním jednot-
livých metod bezvýkopových technologií 
v rámci společnosti Brněnské vodárny a ka-
nalizace, a.s. Poslední přednášku „Srovnání 
bezvýkopových a výkopových technologií 
využívaných během obnovy stokové sítě 
v kontextu vybraných ukazatelů uhlíkové 
stopy“ prvního odpoledního bloku ve velkém 
sále přednesl Tomáš Chorazy. Obnova stoko-
vé sítě je jedním ze sanačních přístupů, které 
jsou charakterizovány jako opatření vedoucí 
k obnově nebo zlepšení stávajících systé-
mů kanalizační sítě a kanalizační přípojky, 
a lze jej provádět formou výkopových, nebo 
bezvýkopových technologií. Přednáška se 
zabývala možnostmi stanovení uhlíku stopy 
v podmínkách ČR a na variantním příkladu 
obnovy stokové sítě ukázala uhlíkovou stopu 
z hlediska srovnání energetické náročnosti 
výkopové a bezvýkopové technologie.

Druhá část odpolední sekce ve velkém sále 
byla věnována partnerům a vystavujícím 
firmám, jejichž zástupci seznámili účastníky 
s nejnovějšími výrobky a trendy v oblasti od-







vh 11/202216

vádění a čištění odpadních vod. Jaroslav Sla-
víček přednesl příspěvek „Rychlost proudění 
pracovního média a její vliv na fungování 
zpětných armatur v technologiích úpravy 
odpadních vod“, Robert Kostolány příspěvek 
„Použití výrobku z taveného čediče pod 
historickými centry měst“, Martin Mikovič 
příspěvek „Problematika vodárenských 
poklopů pro ovládání armatur“, Tomáš 
Chorazy příspěvek „Srovnání různých 
druhů šachet betonového kanalizačního 
programu“, Stanislav Malaník příspěvek 
„Čerpací stanice se separací pevných lá-
tek na tlakové kanalizaci“ a Juraj Barborík 
příspěvek „Proč kanalizace z tvárné litiny? 
Nebojte se šetřit přírodu a finance!“.

Odpolední sekci v malém sále zahájil 
Tomáš Macsek přednáškou „Čistá voda pro 
Brno, výsledky ročního monitoringu mikro-
polutantů v pitných a odpadních vodách“. 
Příspěvek představil reprezentativní výstupy 
z projektu „Za zdravější a lepší vodu v Brně“, 
zaměřeného na dlouhodobý monitoring 
mikropolutantů v pitných a odpadních vo-
dách města Brna. Cílem studie bylo sledovat 
a kvantifikovat mikropolutanty (např. léčiva, 
hormony, narkotika a pesticidy) a mikro-
plasty ve vodách města Brna. Karel Hartig 
přednesl příspěvek „Možnosti rekonstrukce 
čistíren průmyslových odpadních vod“. 
Kombinace anaerobního předčištění s ae-
robním dočištěním je vhodným řešením, a to 
z energetického hlediska, velikostí potřebné 
plocha a v neposlední řadě i snížením kon-
centrace vypouštěného znečištění. Kryštof 
Hnojina přednesl příspěvek „ÚV Vyšší Brod: 
Keramická mikrofiltrace a automatické ří-
zení úpravny vody“. Posledním příspěvkem 
sekce byl příspěvek Daniela Vilíma „Využití 
mikrobublinné flotace v praxi“. Byl zamě-
řen na flotaci rozpuštěným vzduchem (DAF), 
která nachází uplatnění v mnoha odvětvích 
potravinářského a nápojového průmyslu 
nebo při separaci olejů z petrochemického 
a kovozpracujícího průmyslu. Inovativní 
alternativou k DAF je mikrobublinná flotace, 
kde se vytvářejí bublinky plynu vstřikováním 
plynu do vody přes keramické membránové 
difuzory. 

Druhou část odpolední sekce v malém sále 
zahájil Jan Přikryl s příspěvkem „Příklady 
řešení menších komunálních ČOV“. Tento 
příspěvek porovnával příklady dvou ko-
munálních ČOV o shodné kapacitě 400 EO, 
avšak jiné technologii čištění. Jan Ševčík 
v příspěvku „Testování kombinovaného me-
chanického předčištění“ popisoval testování 
pilotní jednotky nainstalované na zkušební 
období na městské ČOV. Relevantní výzkum 
se zaměřil na jeho průtokovou kapacitu, 
separační účinnost a související technické 
detaily. Michal Úterský v příspěvku „Kanali-
zační výtlak z ČS Blansko na ČOV Blansko 
s malou vodní elektrárnou“ popsal návrh 
rekonstrukce kanalizace DN 400 vybudo-
váním rezervního výtlaku DN 300. Výtlak 
je vybudován z čerpací stanice odpadních 
vod, dvakrát podchází řeku Svitavu, želez-
niční trať v kolektoru, pokračuje nadzemním 
úsekem, který je tepelně izolovaný a končí 
v Blansku na čistírně odpadních vod. Réka 
Witmanová v příspěvku „Možnosti čistenia 
žumpových vôd v medzinárodnom kontex-
te“ popsala analýzu čistíren odpadních vod 
určených pro septické vody. Tento způsob se 

jeví jako vhodný pro použití v malých obcích, 
kde není ekonomické vybudovat stokovou síť. 
V příspěvku „Analýza povrchového odtoku 
v rezidenčnej zóne mesta Trnava“ dále po-
psala analýzu kvality povrchového odtoku ze 
zpevněných povrchů střechy a komunikace 
v severovýchodní obytné části města Trnavy. 
Tato studie se zaměřila na parametry, jako je 
pH, elektrická vodivost, chemická spotřeba 
kyslíku a dusík. Posledním příspěvkem této 
sekce byl příspěvek „Možnosti zneškodňova-
nia priesakových kvapalín zo skládok od-
padov na nie nebezpečný odpad“. Příspěvek 
si kladl za cíl zpracovat podkladové studie 
a poskytnout přehled hlavních procesů, které 
se v současnosti používají k likvidaci výluhů 
ze skládek na odpad, který není nebezpečný.

Páteční dopolední sekce ve velkém sále 
byla věnována prezentaci výzkumu na Vyso-
kém učení technickém v Brně-centru AdMaS, 
Slovenské technické univerzitě v Bratislavě 
a Technické univerzitě Košice. Martina Zele-
ňáková se v příspěvku „Evaluation of chan-
ges in hydrological conditions in the low-
-lying catchment area“ zabývala analýzou 
odtokových poměrů sledovaného Myslav-
ského potoka s přihlédnutím ke stávajícím 
nově vybudovaným výustím od povrchového 
odtoku a navrhnout případná opatření ke sta-
bilizaci odtokových poměrů v povodí. Marek 
Sutuš se v příspěvku „Moderné trendy pri 
pokládke rúrových systémov“ zabýval popi-
sem bezvýkopových metod uložení nových 
potrubních systémů, resp. renovaci starých, 
a popsal výhody těchto metod. Tomáš Chora-
zy v příspěvku „Doporučené technologické 
postupy pro zpracování biologicky rozloži-
telných odpadů včetně čistírenských kalů 
respektující možná rizika vůči životnímu 
prostředí“ popsal doporučené technologické 
postupy v rámci řešení projektu „Centrum 
environmentálního výzkumu: Odpadové 
a oběhové hospodářství a environmentální 
bezpečnost“ jako součást pracovního balíčku 
WP 1C „Biologicky rozložitelné odpady“. On-
dřej Kosík přednesl příspěvek „Představení 
projektu „Validační testování pokročilých 
oxidačních procesů za účelem odstranění 
léčiv z odtoku ČOV“, v němž představil 
probíhající projekt, financovaný z projektu 
Výzva-3B „Trondheim“ Státním fondem 
životního prostředí ČR. Tento projekt je 
zaměřen na odstranění léčiv z odpadních 
vod čistíren odpadních vod ozonizací. Jakub 
Raček se v příspěvku „Characteristics of 
Solid Carbonaceous Product/Biochar after 
Pyrolysis of Biosolids“ zabýval charakteris-
tikou biocharu. Výsledky ukazují, že pomalá 
mikrovlnná pyrolýza/torrefakce čistírenského 
kalu na pevný uhlíkatý produkt představuje 
ekologický způsob likvidace čistírenských 
kalů, které patří mezi důležité strategie 
oběhového hospodářství. V příspěvku „Blue-
-green infrastructure“ se Michal Novotný 
zabýval využitím materiálově přeměněného 
organického odpadu (biouhlu) pro zelené 
střechy v rámci modrozelené infrastruktury. 
V posledním příspěvku pátečního bloku kon-
ference „SMARTWATER project“ představil 
Milan Šipka z univerzity Banja Luka v Bosně 
výsledky projektu H2020 Twinning.

Sborník z konference naleznete na strán-
kách http://mestskevody.ardec.cz/. 

První den konference byl zakončen spole-
čenským večerem v jízdárně státního zámku 

Lednice a zúčastnilo se jej cca 350 delegátů 
z řad účastníků konference, vystavujících 
firem, partnerů konference a jejich hostů. 
Večer poskytl prostor pro řadu neformálních 
diskusí i získání osobních kontaktů mezi 
účastníky konference. K poslechu hrála 
cimbálová hudba Břeclavan. Pro účastníky 
byla přichystána ochutnávka moravských 
vín ze špičkových vinařství „Vinařství Sta-
nislav Mádl“, „Vinařství Garčič“, „Vinařství 
Marcinčák“ a „Vinařství J. Stávek“. Bohaté 
občerstvení zajišťovala cateringová firma 
EDITE&BIBITE catering s.r.o., která nám při-
pravila vynikající raut, který byl k dispozici 
až do ukončení společenského večera. 

Dvacátý druhý ročník konference potvrdil, 
že konference „MĚSTSKÉ VODY – URBAN 
WATER“ si zachovává přízeň účastníků, 
o čemž svědčí aktivní účast více než 300 de-
legátů z výzkumných ústavů a vysokých škol, 
projekčních i dodavatelských firem, provozo-
vatelů kanalizací i zástupců obecních zastu-
pitelstev apod. Výběr fotografií přibližující 
atmosféru konference, přednáškového sálu, 
výstavního sálu i společenského večera je 
možno nalézt na barevné dvojstraně uvnitř 
tohoto čísla, galerie fotografií je také umís-
těna na stránce http://mestskevody.ardec.cz/ 
a facebooku Městské vody. Mediální partner 
STAVEBNÍ SERVER.com natočil z průběhu 
konference video, které je také k dispozici na 
stránkách konference.

Přípravy XXIII. ročníku konference a vý-
stavy „MĚSTSKÉ VODY – URBAN WATER“, 
která se bude konat 5. a 6. října 2023, již 
byly zahájeny. Programový výbor konference 
bude pracovat ve složení Zdeněk Dufek, Petr 
Hlavínek, Vladimír Habr, Tomáš Chorazy, 
Richard Kuk, Aleš Mucha, Karel Pryl, Jakub 
Raček, Štefan Stanko, Petr Sýkora a Martina 
Zeleňáková. Konference „Městské vody 2023“ 
bude tradičně zaměřena na vodní hospodář-
ství v roce 2023, vodní zdroje, zajištění po-
třeby vody z alternativních zdrojů, koncepci 
řešení městského odvodnění, městské vodní 
toky, protipovodňovou ochranu ve vztahu 
k městskému odvodnění, progresivní tech-
nologie čištění odpadních vod, technologické 
procesy ČOV a zkušenosti z realizace staveb 
městského odvodnění. V rámci pátečního 
bloku proběhne setkání účastníků projektu 
V4, kterého se účastní partneři projektu ze 
Slovenska, Polska, Maďarska a Bosny a Her-
cegoviny.

Společenský večer se bude opět konat 
v atraktivním prostředí zámku. Velkou po-
zornost věnujeme kromě sestavení kvalitního 
odborného programu také výběru špičkových 
vinařství stejně jako přípravě společenského 
programu konference. Další informace je 
možno získat na stránce http://mestskevody.
ardec.cz/ nebo na facebooku Městské vody. 
Těšíme se na setkání ve Velkých Bílovicích 
na konferenci „MĚSTSKÉ VODY – URBAN 
WATER 2023“ ve dnech 5.–6. října 2023.

Petr Hlavínek

http://mestskevody.ardec.cz/
http://mestskevody.ardec.cz/
http://mestskevody.ardec.cz/
http://mestskevody.ardec.cz/
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Projekt revitalizace Sedmihorských mokřadů 
dokončen, socialistické meliorace pohřbeny

Vojtěch Šťastný

Meliorace, drenáže, betonové skruže a další 
prvky z dob socialismu jsou v naší krajině 
stále aktuální. Odvodňovací zařízení se více 
zanesla a méně se propagují než za minulého 
režimu. Často ale stále fungují a snahy je ve 
volné krajině obnovovat přetrvávají. A to po 
více než 30 letech od revoluce, kdy již dobře 
známe rizika s tím spojená. Odvodňovací 
zařízení jsou totiž položkami v majetku stá-
tu, o který se musí pečovat. Existují místa 
v zemědělské krajině, kde lokální odvodnění 
může mít smysl, ale plošné odvodnění krajiny 
je prostým pozůstatkem z doby, kdy jsme se na 
krajinu dívali jinak. Dnes bychom si snad měli 
uvědomovat a ctít i její další důležité a zcela 
zásadní složky. Krajina nemůže být a není jen 
zdrojem surovin, musí být zejména funkčním 
prostředím. Přítomnost odvodnění v nivách 
a rašeliništích je ukázkou nepochopení krajiny 
a je pro mě absolutně nepřijatelná. Jedním 
z míst, které tak vnímám, jsou Sedmihorské 
mokřady. Protože jsme během příprav projek-
tu revitalizace Sedmihorských mokřadů měli 
možnost se s výše uvedenou problematikou 

potkat tváří v tvář, rád bych zde polemizoval 
s těmi, kteří plošné odvodňování krajiny 
i v dnešní době podporují, ať už aktivně nebo 
pasivně z prosté setrvačnosti, třeba například 
již zmíněnou údržbou hlavních odvodňova-
cích zařízení (HOZ).

Sedmihorské mokřady jsou minerotrofním 
rašeliništěm (slatiništěm) v nivě toku Libuňky 
u Turnova v CHKO Český ráj. Leží uprostřed 
intenzivní zemědělské krajiny a rašelina 
zde dosahuje hloubky 4 až 6 metrů. Dnes 
je to zejména ornitologická lokalita s řadou 
vzácných druhů ptáků. Snahy o odvodnění 
tohoto území a celé okolní nivy zde přetrvá-
valy dlouhá léta. První masivní odvodňování 
začalo v letech 1965–67, další doplňování pak 
zkraje let sedmdesátých. Odvodnění bylo pro-
váděno klasickými drenážními trubkami, ně-
kdy pokládanými na prkna a do štěrkopísku. 
Plošné trubkové odvodnění bylo zaúsťováno 
do otevřených odpadů (HOZ) a sváděno do 
regulovaného toku Libuňky. Nedlouho po 
realizaci odvodnění se v oblasti dnešních 
Sedmihorských mokřadů přesto objevily pro-

blémy s hospodařením v území. Kolem roku 
1990 proto v lokalitě vznikly další, tentokrát 
již perforované plastové drenáže. Území se 
v té době podařilo ochraně přírody vyjmout 
z intenzivně obhospodařovaných pozemků. 
Postupně se zde vytvořil neobhospodařovaný 
celek pozemků o rozloze asi 25 ha.

Přípravy projektu na revitalizaci tohoto 
území, resp. jeho západní části, započaly již 
v roce 2014. V letech 2021–22 konečně došlo 
na úspěšnou realizaci revitalizace. Podílely 
se na ní náš pozemkový spolek Sedmihorské 
mokřady při ZO ČSOP Bukovina se Společ-
ností pro Jizerské hory, o.p.s., za finanční pod-
pory Operačního programu Životní prostředí 
2014–2020 (100% dotace), Nadace Ivana 
Dejmala pro ochranu přírody a ČSOP. Projekt 
zpracoval Ing. Pavel Schneider (Aquaklimax 
s.r.o.) a realizaci provedl Ing. Zbyněk Hýzler, 
Mnichovo Hradiště. 

Realizaci předcházela náročná projektová 
příprava a stovky hodin práce. Zahrnovala 
jednak získání souhlasu 31 soukromých 
vlastníků a státu na celkem 33 pozemcích, 
jednak jednání s mnoha úřady, s tím, že ně-
které pozemky se podařilo získat do vlastnictví 
Českého svazu ochránců přírody. Nejproble-
matičtější bylo řešení tří evidovaných HOZ 
a dvou státních pozemků v majetku SPÚ, 
které nakonec byly po složitých obstrukcích 
převedeny na AOPK ČR a bylo možné s nimi 
v projektu pracovat. Pro realizaci projektu 
bylo nutné získat územní rozhodnutí a většina 
pozemků byla v souvislosti s projektem schvá-
lena k trvalému odnětí ze ZPF s následným 
uložením do KN jako „vodní plocha“ se způ-

Koordinační situační výkres projektu revitalizace. Zdroj: Aquaklimax s.r.o.
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Zásyp HOZ pod nejníže položenými tůněmi jílem. Foto Vojtěch 
Šťastný

„Křižovatka“ drenáží nalezená v prostoru největší z tůní. Foto Voj-
těch Šťastný

Bagrování jílové clony pod tůní. Foto Vojtěch Šťastný

Drenáž vystupující z půdního (rašelinného) 
profilu – někdy byly pokládány na prkna 
a do štěrkopísku. Foto Vojtěch Šťastný

Zanesený HOZ před provedením revitalizace území. Foto Vojtěch 
Šťastný

Letecký snímek z dronu po odstranění vegetace a před zahájením zemních prací. HOZ i další 
na ně kolmé kanály jsou v ploše dobře viditelné. Foto Michal Sluk

sobem využití „zamokřená plocha“. Důležité 
bylo také detailně prostudovat dochovanou 
obsáhlou projektovou dokumentaci k tehdy 
realizovaným melioracím (ZPÚ a AGROPRO-
JEKT Pardubice), historické vojenské letecké 
snímky a pracovat s výsledky měření hladiny 

podpovrchové vody v území a průzkumných 
půdních sond.

V rámci projektu byla kompletně zrušena 
funkčnost odvodnění na ploše 6 ha. HOZ 
byly před realizací pročištěny a na určených 
místech později zasypány zhutněnou jílovitou 
zeminou. Síť trubkové drenáže byla v ploše 
a pod jednotlivými tůněmi přetnuta jílovými 
clonami (postup: vybagrován výkop na šířku 
lžíce bagru 120 cm a do hloubky asi 140 cm, 
v případě nalezení drenáže clona ještě rozší-

řena, a nakonec celý výkop zasypán jílovitou, 
průběžně hutněnou zeminou). Kromě toho 
vznikla soustava 14 různě velkých a členi-
tých tůní a zhruba stejný počet dalších drob-
ných vodních ploch. Celkem byla zrušena 
funkčnost asi 7 km trubkové drenáže (z toho 
až přes 600 m plastové) a 770 m otevřených 
odvodňovacích kanálů. Jílové clony dosáh-
ly délky 680 m, rozloha ploch tůní téměř 
6 000 m2. Retenční kapacita v rámci řešené 
plochy byla dle kvalifikovaného odhadu po 
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zrušení meliorací navýšena o více než 26 500 
m3 (z toho asi 3 000 m3 v tůních a dalších 
prohlubních a přes 23 500 m3 v půdě). Je 
třeba připomenout, že nejde o jednorázový 
efekt, neboť při poklesu hladiny vody za 
delšího období sucha je při další přívalové 
srážce opět půdní profil nasycen a voda zadr-
žena. Pro dokreslení situace, před zahájením 
zemních prací v říjnu 2021 odtékalo z území 
oběma (dnes již nefunkčními) HOZ asi 1,6 
litrů vody za sekundu.

Dnes je projekt v oblasti mokřadů úspěšně 
dokončen a hned v první vegetační sezóně 
se ukázal významný přínos akce. Tůně ve 
velkém obsadili obojživelníci, v mokřadech 
poprvé úspěšně vyhnízdil kriticky ohrožený 
jeřáb popelavý, ale zejména bylo možné za-
znamenat, že voda se i za parných letních dnů 
na značné části tůní drží kolem maximální 
hladiny. Z poznatků z realizace:
a) meliorace svým umístěním z velké části 

odpovídaly dochované PD;
b) po více než 50 letech většina trubního od-

vodnění byla stále funkční a vytékala z něj, 
často vydatně a nepřetržitě, voda;

c) v jednom případě byl zjištěn hlavník 
v hloubce až 140 cm.
Během projektu jsme měli možnost zazna-

menat různý přístup institucí v gesci MŽP 
a MZe k tématu vody v krajině, resp. odvodně-
ní krajiny. Narazili jsme na zatvrzelost někte-
rých státních organizací a neochotu řešit tento 
zásadní problém naší krajiny. Je skutečně na 
pováženou, že i v době, kdy již poznáváme 
důsledky socialistického (a bohužel i sou-
časného) hospodaření v krajině, stále ještě 

Výřez ze situace z projektové dokumentace prováděných meliorací v letech 1965-67 (červe-
ně – meliorace-původní plán, modře – meliorace-tehdejší zákresy skutečného provedení) 
(snímek vlevo). Zdroj: Archiv Povodí Labe, s.p. / Výřez stejného území (revitalizovaná část 
Sedm. mokřadů) z leteckého snímku z roku 1966. Zdroj: VGHMÚř Dobruška

Pohled na tůň situovanou na drenážních perech a HOZ z dronu. 
Foto Michal Sluk

Zcela zasypaná část původního HOZ. Foto Vojtěch Šťastný Dvě vytvořené tůňky trvale přeplavené pramenitou vodou pod jiho-
východní části rákosin (foto 20. května 2022). Foto Vojtěch Šťastný

Celkový pohled na revitalizovanou plochu čerstvě po dokončení 
z dronu. Foto Michal Sluk

přemýšlíme nad tím, zda se podpory starých 
odvodňovacích zařízení vzdáme? Jestli drená-
že a kanalizované toky jsou opravdu příčinou 
problému povodní a sucha? Přestože finanční 

podpora revitalizací toků, obnovy mokřadů 
a nově cíleně i rušení meliorací je v rámci 
dotací MŽP i Evropské unie významná, stále 
vesměs marně čekáme na pochopení a po-
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Pohled na revitalizovanou plochu z dronu dne 2. června 2022. Foto Petra Stráníková

dobný přístup v této problematice institucemi 
v gesci českého MZe.

I nadále je 99 % nivy toku plošně od-
vodněno. Jde o více než 600 ha pozemků. 

Předmětný tok Libuňky je nyní stále v regu-
lovaném stavu – napřímený a zahloubený. 
Přitom řešení samotného toku je zde tím 
stěžejním problémem. Byla zpracována 

studie proveditelnosti revitalizace toku, tím 
to ale skončilo. 

Pokud bude nadále tak složitá administ-
rativa a nebude skutečně i jasné podpory ze 
strany státních institucí v gesci MZe, nemají 
revitalizační projekty šanci na realizaci ve 
větší míře. V územích s podobně roztříštěnou 
vlastnickou strukturou stonásob. Přitom ne 
tvorba rybníků a přehrad, ani tůní, ale rušení 
plošných a liniových meliorací skutečně 
může významně a levně pomoci řešit dnešní 
(a budoucí) problém vody v krajině! Pokud 
nezačneme rychle a efektivně řešit vodu 
v krajině dnes, nebudeme brzy moci mluvit 
o vodě v krajině…

RNDr. Vojtěch Šťastný
koordinátor PS Sedmihorské mokřady, 

ZO ČSOP Bukovina
území Sedmihorských mokřadů  

se intenzivně věnuje od svých 15 let
Granátová 1900

511 01 Turnov
sedmihorske.mokrady@gmail.com

www.sedmihorskemokrady.cz
739 425 076

Povodí Moravy zahájilo projekční přípravu nového 
vodního zdroje pro Zlínský kraj

Petr Chmelař

Povodí Moravy, s. p., pokračuje v přípravě 
vodárenské nádrže Vlachovice. Po dokonče-
ní předprojektové přípravy a představení 
celého projektu na úrovni Zlínského kraje 
a dotčených obcí nastala fáze projektové pří-
pravy. Od července Povodí Moravy zahájilo 
projekční přípravu nového vodního zdroje, 
který zajistí pitnou vodu pro Zlínský kraj. 
Vodohospodáři na konci srpna představili 
realizační tým starostům dotčených obcí.

Povodí Moravy spolu se zástupci Minister-
stva zemědělství v říjnu roku 2021 seznámili 
na veřejných informačních schůzkách oby-
vatele dotčených obcí a Zlínského kraje se 
závěry dokončené předprojektové přípravy. 
Ta zahrnovala soubor studií, jako je např. 
technické řešení, inženýrsko-geologické 

průzkumy, studii vodohospodářského řešení 
a další odborné studie a posudky, včetně 
posudků bezpečnosti za povodní a stability 
hráze. Postup příprav se tak dostal do další 
etapy a vodohospodáři mohli zahájit projekto-
vou přípravu vodárenské nádrže Vlachovice. 
„Ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství 
jsme připravili podklady pro výběrové řízení 
na zhotovitele dokumentace pro povolení 
záměru vodárenské nádrže Vlachovice, které 
bylo zahájeno 9. 12. 2021. Na základě tohoto 
výběrového řízení bude do roku 2025 zpraco-
vána velmi rozsáhlá projektová dokumentace 
pro společné povolení,“ popisuje generální 
ředitel Povodí Moravy, s. p., Václav Gargulák. 

Projekční práce byly zahájeny na konci 
července 2022. Projektová dokumentace bude 

zpracována do šesti částí, které poskytnou 
všechny potřebné podklady pro povolení a ko-
ordinaci výstavby vodárenské nádrže. „V prů-
běhu projektových prací proběhnou geodetické 
práce, bude detailně zpracováno a doplněno 
zaměření zájmového území, inženýrsko-geo-
logické průzkumy, podrobné technické řešení 
vodního díla a podklady pro vyhodnocení vlivu 
na životní prostředí,“ vysvětluje Gargulák. Po 
dokončení projektové dokumentace by mělo 
následovat vydání povolení k stavbě. 

Pro úspěšný proces přípravy jakékoliv takto 
významné infrastrukturní stavby je nezbytná 
podpora veřejnosti a samospráv. Povodí Mo-
ravy proto představilo zástupce realizačního 
týmu, který projekční práce zajistí, starostům 
dotčených obcí. Setkání se uskutečnilo 30. 
srpna v Loučce ve Zlínském kraji. 

Povodí Moravy samosprávy o průběhu prací 
a příprav průběžně informuje již od poloviny 
roku 2015. Stav přípravy vodárenské nádrže 
zástupci Povodí Moravy a Ministerstva ze-
mědělství prezentovali starostům dotčených 
obcí, zástupcům Zlínského kraje a občanům 
v rámci veřejných informačních setkání, 
která proběhla v druhé polovině října 2021 
v obcích Vlachovice, Újezd, Tichov, Vysoké 
Pole, Vlachova Lhota, Loučka a Drnovice. Do-
končené studie, posudky a průzkumy v rámci 

Vizualizace vodního díla Vlachovice: letecký pohled a pohled na hráz

mailto:sedmihorske.mokrady@gmail.com
http://www.sedmihorskemokrady.cz
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Stanovení záplavového území na řece Opavě 
v Holasovicích

Jiří Biksadský

Nutnost provést aktualizaci záplavového 
území na řece Opavě vyvolala realizace pro-
tipovodňového opatření přes obec Holasovice 
v letech 2019 až 2021. Ochrana Holasovic je 
zabezpečena zejména zemní ochrannou hrází 
délky 1486 m, kterou doplňují funkční objekty 
(hrázové propusti, provizorní hrazení apod.) 
týkající se drobného vodního toku Lipinky. 
Hráz je navržena na hodnotu průtoku 290 m3s-

1, který odpovídá hodnotě stoletého průtoku 
ovlivněného budoucí nádrží Nové Heřminovy 
s převýšením koruny hráze o minimálně 0,6 m.

Aktualizace záplavového území byla 
provedena v úseku ř. km 46,3 až 51,389, 
v dolním konci se navazuje na úsek, který 
byl řešen v rámci vytváření Plánů pro zvlá-
dání povodňových rizik, na horním konci byl 
návrh dostatečně prodloužen nad zavázání 

nové hráze až po levobřežní přítok přitékající 
z polské obce Wysoka, aby byl co nejpřesněji 
podchycen nátok velkých vod shora.

Podklady pro vypracování návrhu zápla-
vového území byly zejména digitální model 
reliéfu ČR, podrobné zaměření příčných profilů 
koryta řeky Opavy, včetně podchycení hlavních 
parametrů existujících objektů, které kříží nebo 
jsou umístěny v souběhu s korytem (mosty, 
lávky, potrubí, komunikace apod.), zaměření 
údolních profilů a aktuální hydrologické údaje 
o N-letých vodách (Q5, Q20, Q100 a Q500). 

Výsledky výpočtů prokázaly, že provedená 
opatření provedou obcí bezpečně stoletý 
průtok, zemní hráz má pozitivní vliv také na 
zmenšení rozlivů při vodě pětisetleté. Zvý-
šená pozornost byla při zpracování návrhu 
věnována rozlivům v místech ukončení hráze 

v prostoru pod obcí. Hráz není možno zavázat 
do rostlého terénu, proto byla navržena tak da-
leko po proudu řeky Opavy, aby při dosažení 
kapacity ochranné hráze voda zatékala zpětně 
na louku jen do takové míry, aby nedošlo 
k ohrožení stávající zástavby. Přestože pro 
toto území nevychází vymezení aktivní zóny 
a jedná se jen o záplavové území, je třeba jej 
do budoucna udržet nadále nezastavěné pro 
bezeškodný rozliv velkých vod při budoucích 
povodních.

V případě aktualizací záplavových území 
z důvodu vybudování nových protipovodňo-
vých staveb se vždy snažíme připravit návrh 
záplavového území již s dostatečným předsti-
hem tak, aby mohl být podán vodoprávnímu 
úřadu ke stanovení co nejdříve po provedení 
stavby. Návrh aktualizovaného záplavového 
území, který připravila firma Aquatis a.s., 
byl předložen v listopadu 2021 ke stanovení 
vodoprávnímu úřadu (Krajský úřad Morav-
skoslezského kraje), který jej dne 15. 2. 2022 
stanovil opatřením obecné povahy.

V aktualizacích záplavových území vyvola-
ných provedením protipovodňových opatření 
pokračujeme obdobným způsobem i nadále. 
V letošním roce již byla vodoprávnímu úřadu 
podána ke stanovení aktualizace záplavového 
území řek Ostravice a Olešné přes Paskov, 
nyní zahajujeme aktualizaci záplavového 
území řeky Opavy přes Děhylov z důvodů 
protipovodňových opatření prováděných 
v oblasti Hlučínského jezera.

Závěrem je třeba uvést, že aktualizované 
záplavové území bude využito zejména v naší 
vyjadřovací, posudkové a poradenské činnosti 
a také bude sloužit jako podklad pro územní 
plánování. Pro občany Holasovic má zmenšení 
rozsahu záplavového území význam pro snad-
nější povolování doplňkových staveb ke stáva-
jícím rodinným domům, ale také jako podklad 
pro jednání s pojišťovnami ohledně snížení 
pojistných částek při pojištění nemovitostí.

Ing. Jiří Biksadský
jiri.biksadsky@pod.cz

předprojektové přípravy přiblížily kromě 
podrobnějších informací o řešení vodárenské 
nádrže a komplexu doprovodných opatření 
také její podobu a začlenění do krajiny.

Od roku 2020 probíhají na ploše připravo-
vané vodárenské nádrže výkupy pozemků. 
Výkupy budou probíhat do roku 2023 a cel-
kově na ně stát vynaloží prostředky ve výši 
700 mil. Kč. 

VD Vlachovice má zajistit pro Zlínský kraj 
spolehlivý zdroj povrchové vody pro zásobo-
vání obyvatel pitnou vodou a pokrýt potřeby 
vody v území s nedostatkem podzemních 
zdrojů vody. Vodárenská nádrž Vlachovice 
bude mít celkový objem 29,1 mil. m3 vody. 
Dodávky vody a nadlepšování průtoků ve Vlá-
ře nádrž zabezpečí díky zásobnímu prostoru 
o objemu 23 mil. m3. Nádrž bude mít i vyčle-

něný prostor k transformací povodní o objemu 
téměř 4 mil. m3.

Mgr. Petr Chmelař
Dřevařská 11

602 00 Brno
Povodí Moravy, s. p.

chmelar@pmo.cz 

Mapa záplavového území

Současná podoba zájmového území po realizaci protipovodňového opatření

mailto:chmelar@pmo.cz
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Revitalizace vodních toků také v intravilánech

Tomáš Just

Ve VH 7/8 glosoval pan docent Jaroslav 
Hlaváč anketu k hydrotechnickým stavbám. 
Zmínil při tom, že revitalizace vodních toků 
patří do volné krajiny, ne však do intravilánu. 
Takový pohled na věc se občas objevuje. Snad 
jde jenom o pojmoslovnou neujasněnost, a ne 
o názor, že snahy o zlepšování morfologie 
vodních toků se nemají týkat zastavěných 
území. To by byl nesprávný názor. 

Revitalizace toků v nezastavěné krajině 
mají vrátit úseky, které byly v minulosti 
technicky upraveny, zase blíže přírodnímu 
stavu. To obvykle znamená v rámci možností 
obnovit přirozené trasování koryta, přirozeně 
malé průtočné kapacity a přirozeně malé 
zaklesnutí běžných hladin vody proti okol-
nímu terénu. Co nejvíce obnovit tvarovou 
a hydraulickou členitost koryta, umožnit ob-
novu přirozené dynamiky a vývoje vodního 
toku. Ideálně pak obnovit i přirozený rozsah 
a charakter celého říčního pásu. Po stránce 
ekologické je snahou obnovit podmínky 
pro existenci ekosystému říčního prostoru, 
po stránce vodohospodářské jde zejména 
o podporu rozlivové retardace odtoků, zmi-
ňovanou též panem docentem, a o zmírnění 
zbytečného odvodňování říčního území 
nepřirozeně zaklesnutými koryty. 

Jistěže omezené podmínky zastavěných 
území neumožňují zdaleka takový „revitali-
zační rozlet“ jako volná krajina. Ale i v sídlech 
je potřeba morfologii úseků vodních toků 
v rámci možností zlepšovat. Intravilánové 
revitalizace lze pokládat za zavedený jak 
pojem, tak typ vodohospodářské činnosti. 
„Intravilánové revitalizace“ se často používají 
jako snáze vyslovitelný ekvivalent pojmu 
„přírodě blízké protipovodňové úpravy koryt 
vodních toků v zastavěných územích“. Nikdo 
se zatím, naštěstí, nesnaží zahustit a znepře-

hlednit vodohospodářskou odbornost tím, 
že by mezi těmito pojmy vyhledával nějaké 
obsahové, organizační nebo právní odlišnosti. 
Ovšemže revitalizace v nezastavěné krajině 
a v zastavěných územích se liší podmínkami, 
cíli a metodami. V sídlech a v jejich blízkosti 
platí priorita – zajištění určité úrovně ochrany 
zástavby před povodňovými průtoky a před 
nestabilitami koryt. Takto v blízkosti zástavby 
obvykle nepřipadá v úvahu zmenšování prů-
točné kapacity vodního toku, intravilánové re-
vitalizace naopak většinou hledají příležitosti 
k jejímu zvětšování a bývají spojeny i s tech-
nickými protipovodňovými opatřeními. Intra-
vilánové revitalizace také mají velmi omezené 
možnosti, pokud jde o obnovování přirozené 
dynamiky a horizontálního vývoje koryt – což 
je mimo zastavěná území nosné revitalizační 
téma. V zástavbě se může omezovat nejspíše 
jenom na některé úseky koryt, řešené vlože-
ním přírodě blízké kynety do pevně stranově 
vymezeného hlavního koryta. Lidově řečeno, 
intravilánové revitalizace jsou součástí snah 
o to, aby vodní toky v zastavěných územích 
byly dostatečně kapacitní a stabilní, při tom 
však vypadaly a fungovaly ne jako kanály, ale 
jako potoky a řeky. Aspoň na úrovni jakéhosi 
„ekologického minima“, které bude moci 
veřejnost posuzovat například podle viditel-
né schopnosti vodního toku držet základní 
zarybnění. (Obnova migrační prostupnosti, 
přiměřené vodnímu toku dané velikosti a cha-
rakteru, je dnes pokládána za samozřejmou 
náležitost intravilánových revitalizací.) 

Jistěže to s intravilánovými revitalizacemi 
nebývá snadné v podmínkách, kde lidé v mi-
nulosti dosahovali zásadně protichůdných 
cílů – maximalizace průtočné kapacity a mi-
nimalizace půdorysného prostoru vodního 
toku, resp. říčního pásu – právě budováním 

velmi zahloubených a velmi hydraulicky 
vyhlazených kanálů. Často jsou možnosti 
intravilánových revitalizací velmi omezené, 
nicméně přínosem může být například jenom 
využití dílčí příležitosti k přírodě blízkému 
stranovému rozvolnění koryta nebo vytvo-
ření přírodě blízkého dna koryta i v takovém 
úseku, který musí být z prostorových důvodů 
opatřen břehovými zdmi. Lze říci, že obnova 
přírodě blízkého dna koryta, v co největším 
jeho půdorysném rozsahu, je základním 
heslem intravilánových revitalizací. Běžně 
zavodněné přírodě blízké dno je ekologicky 
mnohem cennější než jalové svahy zemních 
břehů koryta, opevněné nějakými pohozy či 
rovnaninami, nebo nějaké suché bermy. Proto 
se v řadě intravilánových úseků smíříme se 
svislými zdmi podél koryta, pokud to umožní 
vytvořit mezi nimi co nejširší přírodě blízké 
dno. (V otázce šířky dna se často naráží na 
obavy z nadměrného ukládání usazenin nebo 
zarůstání koryta. K tomu lze říci, že s těmito 
obavami se to často dost přehání. Ekologická 
hodnota vodního toku má také přednost před 
pohodlnou údržbou a když už, tak prostě bude 
udržována za cenu vyššího „údržbového intra-
vilánového nadstandardu“.) 

K profesi vodohospodáře, který se zabývá 
vodními toky, patří správně rozeznávat růz-
né podmínky a potřeby různých prostředí, 
včetně náročných přechodových pasáží 
mezi zástavbou a volnou krajinou, v nichž se 
mohou přístupy k řešení různě kombinovat. 
Kulturně-hydrotechnická řešení, vhodná pro 
zastavěná území, by neměl zatahovat do volné 
krajiny a naopak v zastavěných územích by 
neměl tlačit zpřírodňování někam přes hra-
nice účelnosti a efektivnosti. 

Lze shrnout některá specifika intraviláno-
vých revitalizací:
• obvykle (na rozdíl od revitalizací ve volné 

krajině) nezmenšují velikost a kapacitu 
koryt, naopak se snaží průtočnost zvětšovat;

• využívají i drobných, dílčích příležitostí 
k rozvolnění koryta, resp. říčního prostoru 
a k obnově jeho členitosti;

• snaží se o co nejúčelnější a nejefektivnější 
kombinace technických a přírodě blízkých 
přístupů a řešení protipovodňové ochrany 
(vnímat přírodě blízkou a technickou PPO 
jako nějaké neslučitelné protiklady by bylo 

Intravilánová revitalizace (zdeúředně „přírodě blízká protipo-
vodňová úprava“) Blanice ve Vlašimi. Stavba Povodí Vltavy, s.p., 
z roku 2014, podpořená v rámci osy 1 operačního programu Životní 
prostředí. Zde úsek koryta na úrovni historického středu města, 
pohled na jaře 2022

Revitalizace Litovického potoka v Hostivicích, akce města Hostivic 
z roku 2015, podpořená v rámci operačního programu Životní pro-
středí. Pohled na „potoční park“ pod hostivickým náměstím v první 
sezóně po dokončení výstavby
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nešťastné a neprofesionální – což jistě platí 
pro obě možné strany pohledů);

• řeší situace náročné z hlediska památkové 
péče a urbanismu, vodohospodáři při nich 
víc než jindy spolupracují s architekty, kra-
jinnými inženýry nebo sadovníky….a o je-
jich práci se silně zajímají činovníci věřejné 
správy, případně také různá občanská sdru-
žení a iniciativy (tu je vodohospodářovo 
zvládnutí přírodě blízkých aspektů oboru 
dobrým předpokladem udržení vzájemné 
komunikace v odborných, konstruktivních 
polohách);

• vodní tok často řeší jako „živou osu“ ná-
vštěvnicky intenzivně využívaných ploch 
sídelní zeleně, které jsou obvykle pojímány 
jako tak zvaný povodňový park (zatímco 
u revitalizací v nezastavěné krajině bývá 
většinou lepší, když do nich lidé spíš jen 
zlehka nakukují);

• oproti revitalizacím v nezastavěné krajině 
bývají nákladnější na pořízení (při jejich 
výstavbě obvykle nejde používat náklado-
vých standardů – tzv. Nákladů obvyklých 
opatření, zavedených v resortu životního 
prostředí pro „obyčejné“ revitalizace) a mí-
vají větší nároky na následnou údržbu;

• mezi revitalizací v zastavěném území a ve 
volné krajině nebývá nějaké ostré rozhra-
ní – a doufejme, že se nikdo nebude snažit 
vytvářet nějaké zbytečné a život kompli-
kující umělé rozhraní ve vodoprávním či 
administrativním pojímání těchto činnosti, 
v nastavení jejich dotačních podpor a po-
dobně.
V souvislosti s následnou údržbou lze 

zmínit, že někteří kolegové vodohospodáři si 
pletou různé typy revitalizací i v tom smys-
lu, že přestavu revitalizací ve volné krajině 
spojují s obavami z náročné údržby, jaká by 

odpovídala zastavěnému území. To by ov-
šem nemělo nastávat. Říční krajinu mimo 
zástavbu je třeba revitalizovat do stavu s co 
nejmenšími nároky na údržbu. (Říkáváme: 
„Když tam někomu vadí neposekaná tráva, 
nejspíš mu nikdo nebude bránit, aby si vzal 
kosu a hrábě….“) Naproti tomu intravilánový 
poříční park obvykle chce mít příslušná obec 
v jakémsi kulturním stavu, což znamená větší 
nároky na údržbu. Pak se jako rozumná nabízí 
dohoda mezi obcí a správcem toku v tom smy-
slu, že správce toku bude zajišťovat údržbu 
na úrovni běžné péče o tok ve volné krajině, 
zatímco tíži „intravilánového nadstandardu 
údržby“ ponese obec.

Ing. Tomáš Just
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 

regionální pracoviště Střední Čechy
tomas.just@nature.cz

Čím více mokřadů, tím méně vody? K článku pana 
Františka Havíře v čísle 6/2022

Jan Koutný

Tato věta bez otazníku zazněla v úvodu 
článku „Evapotranspirace“ pana Havíře o situ-
aci na jižní Moravě, a to v době, kdy se Evropa 
potýká se zničujícím suchem. 

Nejdřív jsem zaváhal. Máme, autor a já, na 
mysli stejnou jižní Moravu? Tedy z velké části 
zcela odlesněnou krajinu s utuženou půdou 
zbavenou organické hmoty a plošně odvod-
něnou? Tu krajinu, kde pod Novými Mlýny 
zanikl mezinárodně významný mokřad nivy 
Dyje a kde se v oblasti Soutoku po desítky let 
zápasí s problémem zaplavování lužního lesa 
alespoň umělým povodňováním, a to právě 
z novomlýnských nádrží a za cenu velkých 
ztrát vody? Jižní Moravu, kde byla řeka Mo-
rava proměněna v kanál, který svou dřívější 
zvodnělou nivu nyní drénuje? Asi ano, jiná 
tu není. Ale ta krajina je přece z hlediska 
fungování přírodních vodních ekosystémů 
i vodního režimu těžce poškozena. Vysu-
šením a zbavením se mokřadů a vegetace, 
jakož i trvající degradací půdy dochází k její 
aridizaci. Zkrátka, to přece ta vody zbavená, 
rozpálená, holá a suchá zem zde nepřirozeně 
zvyšuje teplotu vzduchu a podporuje další 
vysychání. Evapotranspirace mokřadů je 
v tom nevinně.

Připomínám, že mokřady jsou kromě au-
torem zmíněných, blíže nespecifikovaných, 
„mokřadů a rybníčků“ například oblasti 
pramenišť. Mokřady jsou také vlhké louky 
a rašeliniště. Mokřady v širším smyslu jsou 
ale i komplexy vodních toků a jejich okolí, 
pokud možno zalesněného. Ze všech těchto 
slov přece voda přímo kape. Mokřady pro nás 
zadržují vodu a podporují její vsak, mokřady 
ochlazují. Voda, mimo jiné z mokřadů, je 
médiem klimatické rovnováhy. A evapotran-
spirace je jedním z nástrojů této rovnováhy. 
Je nutné připomínat rozdíl mezi rozpáleným 
betonovým parkovištěm a stínem lesa? 

Rozdíl mezi erodovaným kaňonem hor-
ského potůčku obklopeného suchým svahem 
s monokulturou a velikostí podobným poto-
kem v sousedním pralesním území s hojností 
mrtvého dřeva v korytě, v jehož okolí nepro-
jdeme suchou nohou, je zřejmý. První vodu 
urychleně odvádí, druhý, který má zachovalé 
aluvium, zpomaluje odtok, vodu zadržuje 
a zasakuje. U nás v hanácké rovině každé jaro 
sleduji, jak voda z revitalizované části nížin-
ného potůčku zalévá své zatravněné okolí 
vodou. A dle ústního sdělení místních, mi-
mochodem, zvyšuje hladinu vody ve studních 
v nedaleké obci (zřejmě za směrově a sklonově 
příhodných geologických podmínek). Jak 
málo je ale případů revitalizace vodních toků 
v ČR! Ze 100 000 km vodních toků jich máme 
zrevitalizovaných sotva stovku. Potřebujeme 
jich mnohem, mnohem víc. 

Tedy, sucho na jižní Moravě máme snad 
opravdu léčit tím, že budeme bránit vzniku 
či obnově přírodních mokřadů? Nebudeme 
se ale potom podobat onomu sebevražednému 
komandu z filmu Život Briana britské černo-
humoristické skupiny Monty Python? To přece 
přiběhlo skvěle organizovaným útokem ke 
křížům, k smrti vyděsilo stráže, které uprchly, 
avšak místo, aby pomohlo ukřižovaným, milé 
komando samo sebe podřízlo. 

Otázka nezní Jestli, ale Jak a Kde budovat, 
obnovovat či ponechávat samovolné obnově 
mokřady, aby krajinu reálně sytily vodou. 
A také jak docílit toho, aby se přírodní mokřady 
budovaly, respektive navracely do naší krajiny 
systematicky, v dostatečném množství, a ne 
jen víceméně náhodně tam, kde kompenzuje-
me nějakou škodu na přírodě nebo kde se na 
kousku volného místa podaří záměr prosadit 
politicky a vlastnicky. To je ale na jinou debatu.

A potom je tu jedna velká otázka. Jak koneč-
ně docílit toho, aby se v souvislosti s rostou-

cím rizikem sucha stále znovu nemusely vést 
zbytečné a nepoučené diskuse o tom, jestli 
do nivy patří voda a les, jestli má být řeka 
zdrojem vody pro svou nivu, a ne odvodňo-
vacím kanálem pod přehradou zanášející se 
sedimenty z erozí a odvodněním trápeného 
povodí. Případně diskusí o tom, jestli je les 
plantáží, nebo svébytným, transpirujícím or-
ganismem, který pro nás zachytává, schraňuje 
a distribuuje vodu. 

Nenapodobujme jižní Evropu, tu krásnou, 
ale většinou suchou, erozí zničenou krajinu, 
která dnes lapá dešťovou vodu stékající po 
hladkém povrchu do nádrží a přitom sálá ve-
drem a stále se prohlubujícím suchem. Važme 
si naší vody v mokřadech a vegetaci, vždyť je 
to statek, se kterým u nás stále ještě můžeme 
počítat. Važme si naší zelené šťavnaté přírody, 
pomáhá nám. Pomozme ale i my jí. A proboha, 
nepišme hlouposti.

Mgr. Jan Koutný, Ph.D.
jan.koutny@nature.cz

mailto:tomas.just@nature.cz
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Odposlechnuto v terénu při diskusích se zemědělci 
v povodí VN Švihov na Želivce

Tomáš Kvítek

Nedávno jsem se v jednom zemědělském 
podniku, v povodí VN Švihov na Želivce, 
zúčastnil neformálního jednání se zeměděl-
ci ohledně projektu proveditelnosti (realiza-
ce) Přírodě blízkých a technických opatření 
na zemědělské půdě. Vlastní projekt Přírodě 
blízkých a technických opatření byl ukon-
čen v roce 2019.

Cílem projektu navrhovaných drobných 
přírodě blízkých a technických opatření na 
zemědělském půdním fondu je omezením 
plošného zemědělského znečištění pomoci 
retenci a akumulaci vody na zemědělské 
půdě. Opatření byla navrhována v lokalitách 
určených Zemědělským svazem ČR a zá-
roveň zranitelných plošným zemědělským 
znečištěním na základě kategorizace ploch 
ohrožujících jakost vod ze soustředěného 
povrchového a podpovrchového odtoku. 
Navržená opatření mají být schopna zpoma-
lit a zachytit povrchový odtok z kritických 
lokalit především při přívalových srážkách 
a takto zachycený objem povrchové vody 
postupně odpouštět (uplatní se zde soubor/
systém opatření). 

Dalším efektem těchto opatření je snížení 
intenzity zanášení vodních toků a nádrží 
vlivem vstupu erozního smyvu do vod-
ních toků nebo dokonce přímo do vodních 
nádrží. Opatření pro snížení znečištění 
z podpovrchových zdrojů byla navrhována 
na odvodněné zemědělské půdě, resp. na stá-
vajících stavbách zemědělského odvodnění 
či na lokalitách s hydrologickou návazností 
na tyto stavby; tj. geomorfologicky nad, 
resp. vně těchto staveb. Opatření byla na 
rizikových lokalitách navrhována tak, aby 
jednak snižovala zátěž pozemků aplikací 
dusíkatých látek/pesticidů, resp. aby zvy-
šovala retenci a dobu zdržení vody v půdě, 
což způsobí snížení odnosu anorganického 
dusíku a pesticidů ze zemědělské půdy dre-
nážním odtokem. Opatření byla navrhována 
v 73 povodích IV. řádu.

Celkem bylo navrženo 1 037 opatření. 
Z těchto opatření bylo 255 zaměřeno na 
snížení znečištění z podpovrchových zdrojů 
(na drenáži), 681 opatření protierozních, 
68 opatření kombinovaných a 33 opatření 
doprovodných. Navržená opatření byla 
zpracována do podoby listů opatření typu A. 
Každý jednotlivý List opatření typu A popi-
suje, lokalizuje a dimenzuje jedno konkrétní 
opatření (např. lokální eliminaci drénu). 
Opatření byla navrhována v hydrologicky 
ucelených systémech opatření, které umožní 
efektivnější dosažení cílových návrhových 
parametrů, a to především zpomalením 
či transformací složek odtoku a snížením 
transportu živin a sedimentů do vodních 
toků a nádrží přímo v kritických lokalitách. 
Součástí listu opatření je uvedení navazují-

cích opatření, s nimiž opatření popisované 
tvoří systém opatření (tj. 2–10 navazujících 
opatření na jedné hydrologické jednotce, 
např. svah či subpovodí).

Poznatky z tohoto jednání, stojí dle mého 
názoru za to předat široké veřejnosti i státní 
správě. 

Vedení Povodí Vltavy, státní podnik, si je 
vědomo toho, že opatření navržená v projek-
tu lze realizovat jak pomocí Komplexních 
pozemkových úprav, tak i vlastní iniciativou 
státního podniku (investora) ve spolupráci 
se zemědělci. V průběhu jednání byl tedy 
vznesen dotaz, jak by zemědělci reagovali, 
pokud bychom se snažili tato opatření rea-
lizovat pomocí komplexních pozemkových 
úprav. Odpověď byla jednoznačná: na to 
zapomeňte, to bychom spolupráci s vámi 
ukončili. Zajímalo mě, kde je kritický uzlo-
vý bod tohoto rozhodnutí, a bylo konstatová-
no, že zemědělci mají dlouhodobé smlouvy 
s majiteli pozemků. Jsou rádi, že se na nich 
nic nemění, neboť pozemky jsou jejich vý-
robními prostředky a jakékoliv změny jsou 
příležitostí pro spekulanty s pozemky, rea-
litní kanceláře a další „podnikatele“. Nako-
nec je známo, že pro zahájení komplexních 
pozemkových úprav v daném katastru musí 
být majitelé více jak 50 % plochy daného 
katastru. Nehledě na to, že realizace 1037 
opatření ve více jak 50 katastrálních úze-
mích by byl zásadní finanční, organizační 
a logistický problém pro Státní pozemkový 
úřad. Takže tudy cesta jistě nevede. 

Zemědělci též upozorňovali, že neproduk-
tivní investice na drobná vodohospodářská 
opatření v rámci Strategického plánu Státní 
zemědělské politiky byly vypuštěny a rea-
lizace všech drobných vodohospodářských 
opatření směřuje jen a jen přes Komplexní 
pozemkové úpravy. 

Takže co tedy zbývá? Inciativa státního 
podniku Povodí Vltavy. Tato iniciativa je ze-
mědělci velmi vítána, cení si hlavně přímé-
ho a vstřícného jednání se státním podni-
kem a zpracovateli opatření. Sami zemědělci 
rozdělili soubor 1 037 opatření připravených 
v projektu na dva typy: ty, co mohou realizo-
vat sami – zatravnění, a ty, co budou vyža-
dovat zemní práce a zpracování projektové 
dokumentace. U zatravnění zemědělci vědí, 
jak dosáhnout požadovaného efektu, ale 
přesto upozorňovali, že se bude v roce 2023 
měnit Státní zemědělská politika a existuje 
zde nejistota, zda budou zachovány všechny 
dotační tituly pro zatravnění. Jsem však pře-
svědčen, že MZe podporu travním porostům 
zachová jako plošnou ekoplatbu.

Dále však zemědělci během diskuse pou-
kázali na nejasnosti, problémy, nejistoty při 
realizaci opatření vyžadujících zemní práce 
a při realizaci vodohospodářských opatření, 

kde se bude muset zpracovat projektová 
dokumentace.

Představitelé zemědělských podniků na-
stolili následující otázky: 
1) Jak chcete na zemědělské půdě prosadit 

vodohospodářská opatření, pokud je na 
dané části půdním bloku více vlastníků? 
Neznehodnotí se pozemek a následně 
cena pozemku po výstavbě? Jaké kom-
penzace dostane vlastník pozemku s tím, 
když bude souhlasit s navrhovanými 
opatřeními? 

2) Budou opatření evidována v katastru 
nemovitostí? Dojde ke změně druhu 
pozemku po výstavbě? Nezmění se daň 
z nemovitosti po výstavbě drobných vo-
dohospodářských opatření?

3) Zůstanou na plochy, kde budou realizo-
vána drobná vodohospodářská opatření, 
přímé platby zemědělcům? Kdo to bude 
garantovat? Bude SZIF s těmito opatření-
mi souhlasit?

4) Dojde k nějaké kompenzaci od investora 
uživatelům pozemku za ztrátu produkce?

5) Dojde k nějaké kompenzaci od investora 
za zvýšené náklady na obhospodařování 
pozemku?

6) Kdo bude zajišťovat údržbu opatření? 
Budou od investora nějaké kompenzace za 
údržbu opatření? Jak dlouho budou muset 
být tato opatření udržována?

7) Kdo bude hradit projekci a realizaci 
vodohospodářských opatření? V jakém 
rozsahu budou hrazeny projekty a realiza-
ce, v procentech? Bude něco muset platit 
vlastník pozemku? 
Takto poležené otázky zemědělci jsou 

zcela přirozené, zemědělec nesmí být ten, 
kdo na veřejně prospěšné mimoprodukční 
funkce zemědělské půdy bude doplácet. Jak 
již bylo zdůrazněno, zemědělská půda je 
výrobním prostředkem a na ní je zemědělec 
přímo závislý. Bez „dobrých, pozitivních 
a motivačních“ odpovědí zůstává i tato cesta 
„zarubaná“.

Zde je třeba konstatovat, že za šest let 
snahy mnoha organizací o změnu legisla-
tivy a dotační politiky státu v této oblasti 
nedošlo k žádnému výraznému posunu pro 
bezproblémové řešení vodohospodářské 
problematiky na zemědělském půdním 
fondu. Nestálo by za to, když cesta přes 
komplexní pozemkové úpravy není moc 
schůdná a nikdy nebude rychlá, začít měnit 
podmínky pro zemědělce a umožnit země-
dělským podnikatelům vnést více iniciati-
vy (kdo lépe než oni ví, odkud odtéká voda, 
živiny, pesticidy a zemina) do budování 
drobných vodohospodářských staveb? Je to 
námět pro státní správu jak rychleji a kom-
plexně řešit přívalové srážky a erozi půdy, 
přívalové povodně, agronomické a hydro-
logické sucho, zvýšení hladin podzemní 
vody, znečištění vodních toků a vodních 
nádrží sedimenty, znečištění povrchové 
a podzemní vody. Dalším bonusem tohoto 
námětu by mohl být nezpochybnitelný pří-
nos pro snížení negativních dopadů všemi 
pády skloňované změny klimatu a nárůstu 
teploty vzduchu. 

prof. Ing. Tomáš Kvítek, CSc.
Povodí Vltavy, státní podnik

Tomas.Kvitek@pvl.cz
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Konference VODNÍ TOKY 2022

Jan Plechatý

Úvodem
Pod záštitou ministra zemědělství Ing. Zdeňka 
Nekuly a primátora města Hradec Králové 
prof. PharmDr. Alexandra Hrabálka, CSc., 
uskutečnil se ve dnech 31. května a 1. června 
2022 v Hradci Králové, tradičně v hotelu 
Černigov, již 18. ročník vodohospodářské 
konference s mezinárodní účastí „Vodní toky 
2022“, a to poté, co se konference v roce 2020 
musela zrušit a v roce 2021 odložit z důvodu 
epidemiologické situace.

Hlavními organizátory byly akciová spo-
lečnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba 
a Česká vědeckotechnická vodohospodářská 
společnost.

Konference se zúčastnilo téměř 300 vo-
dohospodářů z řad správců povodí, správců 
vodních toků, projektových a inženýrských 
firem, dodavatelů a výrobců a též zástupců sa-
mospráv a státní správy, včetně zástupců MZe 
a MŽP. Mezi zahraničními hosty byli zejména 
odborníci ze Slovenského vodohospodářského 
podniku v čele s generálním ředitelem JUDr. 
Ing. Jozefem Krškou, i tradiční host z odboru 
životního prostředí města Drážďany Christian 
Kordorfer.

Přednášející postupně ve třech blocích 
přednesli příspěvky, které odrážely tato hlavní 
témata konference:
• problematika správy vodních toků a správy 

povodí,
• podpora financování technických opatření 

na vodních tocích z veřejných zdrojů,
• řešení extrémních hydrologických jevů 

(sucho, povodně),
• zkušenosti z přípravy a realizace projektů 

prevence před povodněmi, zmírnění nega-
tivních účinků suchých období a zlepšení 
vodního režimu v krajině,

• legislativa a výzkum ve vodním hospodář-
ství.
Hlavními partnery konference byly vý-

znamné stavební firmy působící v oboru – 
SMP CZ a.s. a Metrostav a.s.

Dalšími partnery konference byly stavební 
společnosti POHL cz, a.s., VCES a.s., PORR a.s. 
a Zepris s.r.o a dále Svaz vodního hospodářství 
ČR, státní podniky Povodí Labe, Povodí Vltavy, 
Povodí Moravy, Povodí Ohře a Povodí Odry, 
Lesy České republiky, a také společnosti AQUA-
TIS a.s., DHI a.s. a Sweco Hydroprojekt a.s.

Časopis Vodní hospodářství se stal tradičně 
mediálním partnerem konference. 

Zahájení konference
Jan Cihlář, ředitel společnosti Vodohos-
podářský rozvoj a výstavba a.s., jménem 
organizátorů přivítal čestné předsednictvo 
konference, jmenovitě primátora Hradce 
Králové prof. PharmDr. Alexandra Hrabál-
ka, CSc., RNDr. Pavla Punčocháře, CSc, za-
stupujícího ministra zemědělství, předsedu 

České vědeckotechnické vodohospodářské 
společnosti Mgr. Marka Riedera a předsedu 
představenstva Svazu vodního hospodářství 
ČR, z.s. RNDr. Petra Kubalu.

Dále jménem organizátorů přivítal mezi 
účastníky významné hosty konference a pře-
devším představitele státních podniků Povodí 
a Lesy ČR.

Jan Cihlář uvedl, že první konference Vodní 
toky se v Hradci Králové uskutečnila v roce 
2003. Důvodem byla skutečnost, že obor 
„velké vody“ v té době žádnou významnou 
konferenci neměl a k tomu významným im-
pulzem byla reakce na katastrofální povodně 
roku 1997 a zejména 2002.

Prezentace 1. a 2. dne
V průběhu konference postupně vystoupilo 22 
přednášejících s prezentacemi, které zájemci 
mohou nalézt v elektronické podobě na strán-
kách Konference Vodní Toky 2022 (vrv.cz). Na 
těchto webových stránkách zájemci si mohou 
stáhnout i sborník přednášek a též naleznou 
fotogalerii z průběhu konference.

Na úvod konference, prezentací členů výbo-
ru České vědeckotechnické vodohospodářské 
společnosti Marka Riedera a Jana Daňhelky 
z ČHMÚ, si účastníci konference připomněli, 
že rok 2022 je výročí katastrofických povodní 
nejen roku 1997 a 2002, ale i 1872.

Následovaly tyto prezentace: 
Petr Kubala (Svaz vodního hospodářství ČR, 
z.s.): Vodní blahobyt aneb kudy cesta (NE)
vede…;
Pavel Punčochář (Ministerstvo zemědělství): 
Prevence povodní je prioritou vodohospodá-
řů i za sucha a nedostatku vody;
Jaroslav Michna (Ministerstvo životního pro-
středí): Aktuální informace k přípravě OPŽP 
2021–2027;
Peter Čadek, Andrej Lipták (Slovenský vo-
dohospodársky podnik, štátny podnik, OZ 
Banská Bystrica): Banská Bystrica, ochrana 
intravilánu pred povodňami;
Jaromír Říha (Vysoké učení v Brně, Fakulta 
stavební – Ústav vodních staveb): Řešení 
dílčích otázek revitalizace Bíliny na Ervě-
nickém koridoru;
Petr Neumann – Palivový kombinát Ústí, 
s.p., a Jan Leníček (Vodohospodářský rozvoj 
a výstavba a.s.): Problematika zatápění zbyt-
kových jam Severočeského hnědouhelného 
revíru;
Tomáš Kareis (Povodí Vltavy, státní podnik): 
Revitalizace Vltavy Vraňany – Hořín;
Jan Prokeš (Metrostav a.s., divize 6): Moderni-
zace velké plavební komory Hořín, z pohledu 
zhotovitele;
Martin Cidlinský (Povodí Ohře, státní podnik): 
Vodáctví – zajištění bezpečnosti z pohledu 
správce vodního toku;
Tomáš Roth (AQUATIS a.s.): Přírodě blízká 

protipovodňová opatření na řece Desné - 
I. etapa PPO Rapotín dokončena;
Eva Kolesárová, Zuzana Čarnogurská (Sloven-
ský vodohospodársky podnik, štátny podnik, 
OZ Košice): Obnova vodného režimu v Me-
dzibodroží;
Tomáš Skokan, Richard Šimek (Povodí Odry, 
státní podnik): Provoz vodních nádrží při ex-
trémních hydrologických jevech na drobných 
vodních tocích;
Jan Železný, Lenka Bartošová (Povodí 
Ohře, státní podnik): Revitalizace Svitávky 
u Kunratických rybníků;
Marie Kutílková (Povodí Moravy, s.p.): Ob-
nova vodohospodářských funkcí drobných 
vodních toků v intravilánu obcí;
Tomáš Just (Agentura ochrany přírody a kra-
jiny České republiky): Morfologická opatření 
ve vodních tocích – dílčí poznámky k mož-
nostem, kvalitě a efektivnosti;
Tomáš Hofmeister, Jiří Kubíček (Lesy České 
republiky, s.p.): Realizace programu Vracíme 
vodu lesům;
Jiří Karnecki (MHMP – odbor ochrany pro-
středí): Revitalizace Rokytky a Říčanského 
potoka v rámci zakládání krajinného parku 
Lítožnice;
Pavel Tachecí, Zdeněk Hošek (DHI a.s.): 
Simulace dopadu opatření komplexním 
hydrologickým modelem na povodí Svratky;
Filip Čejka (Sweco Hydroprojekt a.s.) a Stani-
slav Ryšavý (AQUATIS a.s.): Studie provedi-
telnosti opatření ke snížení dotace fosforu do 
vodního díla Orlík;
Milan Hladík – Vodohospodářský rozvoj 
a výstavba a.s.: Milan Muška a Martina Čtvrt-
líková (Biologické centru AV, v.v.i.) a Pavel 
Horký (ČZÚ Praha): Plovoucí zelené ostrovy, 
perspektivní alternativa pro zlepšení ekolo-
gického potenciálu a podporu rozvoje lito-
rálních společenstev na vodních nádržích;
David Veselý (Povodí Moravy s.p.): Povodí 
Moravy přírodě blízké.

Závěr konference
Moderující druhého dne konference Antonín 
Tůma z Povodí Moravy uzavřel konferenci 
VODNÍ TOKY 2022 konstatováním, že kon-
ference potvrdila aktuálnost projednávané 
problematiky a že se nadále daří udržet zájem 
vodohospodářů o tradiční témata konference, 
ke kterým patří problematika správy vodních 
toků, příprava a realizace technických opat-
ření na vodních tocích, řešení extrémních 
hydrologických jevů, zmírnění negativních 
účinků suchých období a zlepšení vodního 
režimu v krajině. 

Tato konference byla výzvou i pro volbu té-
mat na konferenci v roce 2023, kdy se předpo-
kládá, že budou přetrvávat negativní důsledky 
změny klimatu projevující se zvyšováním 
teploty, a tím i zvyšováním výparu a nízkými 
průtoky ve vodních tocích či stavu hladin 
podzemních vod nebo ve vodních nádržích.

Moderátor i poděkoval nejen hlavnímu 
organizátorovi konference – společnosti Vo-
dohospodářský rozvoj a výstavba a.s., ale též 
hlavním i dalším partnerům konference. 

Příští již 19. ročník konference Vodní toky 
se uskuteční na tradičním místě v Hradci 
Králové ve dnech 21. a 22. listopadu 2023. 

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

plechaty@vrv.cz

https://konference.vrv.cz/
mailto:plechaty@vrv.cz
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Poznatky z webináře Epidemiologický 
význam detekce koronavirů 
v odpadních vodách –  
výhled do budoucna
Dne 27. 6. 2022 uspořádala odborná skupina Biologie vody při Aso-
ciaci pro vodu ČR on-line seminář zabývající se významem detekce 
koronavirů v odpadních vodách. Semináře se zúčastnilo kolem 
30 účastníků. Na semináři zaznělo pět přednášek, které se zabývaly 
postojem EU k detekci koronavirů v odpadních vodách a dále výsledky 
monitoringu koronavirů a jejich vztahu k epidemiologickým datům 
v ČR i na Slovensku. Rovněž zazněla přednáška firmy Promega (v ČR 
zastoupena firmou Eastport) týkající se nabídky v oblasti detekce 
původce onemocnění covid-19. Firma Eastport se rozhodla prostřed-
nictvím sdružení Czexpats, které podporuje české vědce v zahraničí 
a zahraniční vědce v ČR, věnovat finanční částku na podporu ukra-
jinských vědkyň či vědců, kteří se nacházejí ve složité životní situaci 
kvůli válce na Ukrajině. 

MUDr. Pavel Březovský, MBA, ze Státního zdravotního ústavu 
v Praze přednesl přednášku na téma Legislativa EU v problematice 
sledování odpadních vod. Dne 17. 3. 2021 vydala Evropská komise 
doporučení ohledně hodnocení koronavirů včetně jejich variant 
v odpadních vodách v členských státech EU. Evropská unie nabídla 
možnost poskytnutí financí na zřízení laboratoří, které budou sdružo-
vat informace o výskytu a mutacích koronavirů v odpadních vodách. 
Na území České republiky se tato laboratoř buduje ve Státním zdra-
votním ústavu v Praze. EU zřídila elektronické datové rozhraní DEEP 
(Digital European Exchange Platform, https://wastewater-observatory.
jrc.ec.europa.eu/). Jedná se o systém sdílených dat z členských států 
Evropské unie. Platforma umožňuje vyhledávat informace ve všech 
jazycích EU v tematických blocích. Česká republika se rovněž zapojila. 
Databáze dále obsahuje informace o dalších mikrobiologických či che-
mických polutantech, např.: polioviry, viry chřipky, léčiva, rakovinné 
markery, markery obezity, těžké kovy, drogy a další. V nejbližších době 
nás čeká revize Směrnice o čištění městských odpadních vod, která 
bude muset DEEP zohlednit. V rámci setkání ministrů zdravotnictví 
G7, které se uskutečnilo v květnu 2022, byla vydána deklarace, jejíž 
součástí je pakt na připravenost na pandemii. Ministři se zavázali 
podporovat zavedení neinvazivních metod, např. národního dozoru 
nad odpadními vodami. Rovněž deklarovali zavedení pravidelného 
monitoringu dalších virů v odpadních vodách (viry hepatitidy, viry 
chřipky a polioviry) do roku 2024.

Ing. Ladislava Matějů ze Státního zdravotního ústavu v Praze 
navázala přednáškou Příklady surveillancí SARS-CoV-2 v odpadních 
vodách. Ing. Matějů zdůraznila, že problémem je získat dostatek 
financí na pokračování monitoringu. Význam v monitoringu spat-
řuje v neinvazivním screeningu koronavirů, které jsou v odpadních 
vodách detekovány daleko dříve, než dojde ke klinickým příznakům 
v populaci. Zároveň je možné detekovat opětovný výskyt, nárůst či 
stagnaci původců onemocnění. Důležité je i sjednocení metodiky 
v rámci EU. Ministerstvo zdravotnictví ČR schválilo metodiku detekce 
RNA koronavirů, na jejímž vývoji se podílely Výzkumný ústav vodo-
hospodářský T. G. Masaryka, Výzkumný ústav veterinárního lékařství 
v Brně a epidemiologové 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dru-
hou metodu vytvořil kolektiv vedený prof. Bartáčkem z Vysoké školy 
chemicko-technologické v Praze. Obě metody byly porovnány ve 
Státním zdravotním ústavu a po statistickém vyhodnocení získaných 
dat lze konstatovat, že oba postupy poskytují srovnatelné výsledky. 

Dále se přednáška zabývala příklady zemí, které se aktivně zapojily 
do sledování koronavirů v odpadních vodách včetně procentuálního 
pokrytí sledované populace. Na závěr bylo shrnuto, čím je nutné 
se zabývat, aby bylo možné data z jednotlivých členských zemí EU 
relevantně využít. Důležitá je metoda odběru vzorků (způsob, typ), 
jednotný postup izolace a detekce koronavirů, vhodná interpretace 
dat, vhodné statistické vyhodnocení dat, kapacita pro monitoring, 
odbornost personálu a financování monitoringu. 

Mgr. Barbora Kotvasová z Úradu verejného zdravotníctva SR si 
připravila přednášku na téma Národný monitoring odpadových vôd 
na prítomnosť SARS-CoV-2 v SR. Jejich monitoring vyšel ze zkušeností 
detekce poliovirů. Význam monitoringu SARS-CoV-2 v odpadních 
vodách spatřují v systému včasného varování v případě, že se v daném 
místě vyskytují jedinci bez příznaků, v detekci ohnisek, sezonnosti, 
v celorepublikovém monitoringu a v korelaci s epidemiologickými 
daty. Dále se přednáška zabývala optimalizací postupu. Důraz byl 
kladen na místo a způsob odběru vzorků, zpracovaný objem vzorku, 
transport, skladování, metodu izolace a detekce. Pro validaci postupu 
zvolili virus chřipky. Osvědčila se jim metoda digital droplet PCR, 
24hodinové slévané vzorky, transport při 4 °C, zpracování do 24 h. 
Momentálně monitorují 61 čistíren odpadních vod.

Přednáška RNDr. Hany Zvěřinové Mlejnkové, Ph.D., z Výzkumného 
ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i., na téma Monitoring 
koronaviru na ČOV v ČR nás seznámila s výsledky jejího pracovního 
týmu. Potenciál monitoringu spatřují v časném varování, v trasování 
zdroje, v metagenomických studiích, ve sledování šíření infekčního 
agens a ve sledování lokálního výskytu. Jejich cílem bylo optimalizo-
vat postup zejména s přihlédnutím k typu vzorku, homogenitě vzorku, 
k uchování (teplota) a ke kolísaní v čase. Jejich výzkum byl rozdělen 
do čtyř etap. Důležité bylo zejména zjistit citlivost metody. Momen-
tálně monitorují pravidelně pět čistíren odpadních vod. Mezi kritické 
proměnné ovlivňující počty virů v odpadní vodě patří: virová nálož 
v populaci, věk pacienta, rychlost vylučování virů pacientem a variant 
viru a dále množství odpadních vod, typ odpadních vod, režim odběrů 
vzorků, délka a větvení kanalizační sítě. Jejich výsledky potvrdily 
korelaci s počtem pozitivních osob, korelaci s daty z informačního 
systému infekčních nemocí a záchyt všech vln pandemie v ČR.

Prof. Ing. Jan Bartáček, Ph.D., z Vysoké školy chemicko-techno-
logické v Praze seznámil v přednášce Sledování výskytu SARS-CoV-2 
v pražských odpadních vodách s výsledky monitoringu v rámci men-
ších a větších lokalit na území Prahy. Počty kopií RNA v litru odpadní 
vody dobře korelovaly s počty nakažených v Praze. Zvýšené počty 
v odpadních vodách byly zaznamenány dříve než nárůst počtu naka-
žených. Výjimkou byla varianta Omikron, jejíž nárůst v odpadní vodě 
byl zaznamenán později, než nárůst nakažených. Jako velmi vhodný 
včasný nástroj varování se monitoring ukázal při sledování ve školách 
a domovech důchodců, kde monitoring odhalil nárůst počtů nakaže-
ných, kteří neměli klinické příznaky, a dále vliv nakažených externistů 
využívajících WC v daném zařízení na počty koronavirů v odpadní 
vodě. Autoři doporučují vzorkování automatickými vzorkovači, avšak 
bodové vzorky jsou rovněž pro monitoring dobře využitelné. 

Shrnutí
Prezentované výsledky monitoringu koronavirů v odpadních vodách 
na různých pracovištích potvrdily předpoklad, že jejich pravidelné 
sledování může odhalit výskyt koronaviru v populaci dříve, než 
se objeví klinické příznaky u nemocných. Odběry vzorků mohou 
probíhat jak na různě velkých čistírnách odpadních vod, tak na 
kanalizačních přípojkách menších lokalit. Může se tak s předstihem 
zasáhnout vhodnými epidemiologickými opatřeními a zabránit šíření 
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koronaviru v populaci, vysoké úmrtnosti, zátěži nemocnic a výdajům 
na léčbu a finanční kompenzace zavíraných podniků. Otázkou však 
zůstává, jaká opatření na základě výsledků nastavit. Je nezbytné, aby 
se k této otázce vyjádřili epidemiologové. Postup představuje velmi 
vhodný nástroj včasného varování v rámci menších lokalit (školy, 
školky, domovy důchodců apod.), pokud mají dostatek finančních 
prostředků pro testování. 

Evropská unie se o danou problematiku zajímá, neboť zřídila 
elektronické datové rozhraní DEEP pro sdílení dat o koronavirech 
a dalších polutantech v odpadních vodách. Sledování je prozatím 
pouze doporučené. Česká a Slovenská republika se zapojily do celore-
publikového monitoringu a shodují se, že je nutné sjednotit metodiku 
odběru vzorků, metodiku izolace a detekce koronavirů a přesvědčit 
představitele veřejné správy o důležitosti pravidelného monitoringu 
a pravidelné finanční podpoře. 

Věříme, že seminář byl rovněž vhodnou platformou pro navázání 
spolupráce mezi pracovišti, která se detekcí koronavirů v odpadních 
vodách zabývají. Záznam webináře je možné zhlédnout na následu-
jících odkazech. 

Odkaz na první část webináře: www.youtube.com/watch?v=PZY-
QKXiw7ws&t=2910s 

Odkaz na druhou část webináře: www.youtube.com/watch?-
v=WlEy0UkTklo&t=5486s

Za odbornou skupinu Biologie vody při CzWA

Ing. Andrea Benáková, Ph.D.
Ing. Dana Kok, Ph.D.

os-bv@czwa.cz

3. ročník konference  
Mladá voda břehy mele

Ve dnech 6. a 7. září 2022 se na Fakultě chemické VUT v Brně konal 
3. ročník bienální konference Mladá voda břehy mele organizovaný 
českými Young Water Professionals pod vedením předsedy výboru 
Ing. Filipa Harciníka. Konference se zúčastnilo na 50 mladých vo-
dárenských profesionálů z celé České a Slovenské republiky. Záštitu 
nad konferencí převzala Fakulta chemická VUT v Brně a Fakulta 
technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze.

Vodárenský kaleidoskop
Zářijový Vodárenský čtvrtek byl nazván Vodárenský kaleidoskop. 
Slovník cizích slov vykládá přenesený význam slova kaleidoskop 
jako pestrou směsici rychle se střídajících událostí nebo věcí. 
V tomto případě se střídala témata přednášek, která byla pestrá jako 
samotný obor vodárenství. 

První přednáška J. Kratěny (SWECO) popisovala rekonstrukci 
vodárenské věže a čerpací stanice Děvín v Praze. Obsahovala velmi 
zajímavé a podrobné informace o modernizaci ikonické stavby praž-
ské vodohospodářské infrastruktury na levém břehu Vltavy v místě 
zvaném Dívčí Hrady. Velmi zajímavá byla také prezentovaná fotodo-
kumentace. 

J. Procházka (ČEVAK) hovořil o nové technologii úpravny vody ve 
Vyšším Brodě, která je příkladem toho, že se moderní trend membrá-
nových technologií úpravy vody dostává již do běžné provozní praxe. 
Součástí přednášky byly i poznatky ze zkušebního provozu a různých 
způsobů řízení úpravárenského procesu.

BÚ AV ČR v Brně se spolu s dalšími partnery zabývá pokročilou 
oxidací. B. Maršálek přednesl prezentaci s názvem CaviPlasma – nová 
technologie pro pokročilou oxidaci na základě hydrodynamické kavita-
ce a nízkoteplotního plazmatu. Technologie zaměřená na odstranění 
specifických polutantů vstupuje do fáze provozních testů a může se 
pochlubit skvělými výsledky. 

Další moderní trend v našem oboru byl představen P. Pumannem 
(SZÚ), který se podělil o zkušenosti z využití volně dostupných snímků 
družic Sentinel pro hodnocení kvality povrchových vod. 

J. Paul (VAK Beroun) komentoval výsledky benchmarkingu vlastníků 
a provozovatelů za rok 2020, které se vztahují k vodárenské tematice 
(ztráty vody a kvalita pitné vody). CZWA výsledky jako každoročně 
pro MZe ČR připomínkovala. 

Závěr více než dvouhodinového webináře patřil přednášce L. Bar-
toše (Veolia). Ten se v obecném úvodu věnoval přípravám rekonstrukcí 
a úskalím komunikace s různými typy zadavatelů. V druhé části 
prezentace se zaměřil na vybrané realizace optimalizací úpraven ve 
skupině Veolia.

Pokud vás zaujal stručný výčet témat, kterým se zářijový Vodárenský 
čtvrtek věnoval, pak na webu CZWA v sekci OS Vodárenství najdete 
odkaz na záznam tohoto semináře stejně jako odkaz na všechny další 
již proběhlé webináře.

Za OS Vodárenství CZWA

Helena Sochorová
sochorova@vhp.cz

Společná fotografie účastníků Autoři vítězných prací

Celkem 15 plenárních příspěvků zástupců z 10 vědeckých a vý-
zkumných institucí i provozních společností bylo rozděleno do dvou 
dní a dle tématu do tří sekcí – průmyslové vody, komunální vody 
a Hyde park vody. Mimo to bylo také prezentováno deset příspěvků 
posterových, pro které byl určen večer prvního konferenčního dne, 
který byl následně zakončen networkingem. Všechny příspěvky byly 
přednášeny primárně mladými vodárenskými profesionály do 35 let.

Cenu za nejlepší přednášku konference získal Jakub Sochor (FJFI 
ČVUT) za příspěvek Rizika malých vodárenských systémů – poučení 
z Posouzení rizik a Adéla Puškáčová (FTOP VŠCHT) cenu za nej-
lepší posterový příspěvek na téma Nanofiltrace pro dočištění odtoku 

http://www.youtube.com/watch?v=PZYQKXiw7ws&t=2910s
http://www.youtube.com/watch?v=PZYQKXiw7ws&t=2910s
http://www.youtube.com/watch?v=WlEy0UkTklo&t=5486s
http://www.youtube.com/watch?v=WlEy0UkTklo&t=5486s
mailto:os-bv@czwa.cz
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z městské ČOV za účelem jeho recyklace. Vyhodnocení bylo provedeno 
samotnými účastníky konference pomocí platformy BestTalk, která 
byla partnerem konference.

Po ukončení konference během středečního poledne se někteří 
účastníci zúčastnili exkurzí po zajímavých místech v okolí – část 
účastníků prošla samotnou budovu FCH VUT v Brně včetně výzkum-
ných laboratoří, další část navštívila Labyrint pod Zelným trhem a nej-
větší počet se vydal na ČOV v Modřicích, která zpracovává odpadní 
vody z Brna a blízkého okolí.

Akci sponzorovaly přední české firmy pohybující se v oblasti vod-
ního hospodářství: DHI a. s., Sweco Hydroprojekt a.s., Veolia Czech 

Republic, ENVI-PUR, s.r.o., a ASIO, spol. s r.o. Všem jmenovaným 
patří velké díky, neboť dlouhodobě podporují činnost mladých vodá-
renských profesionálů v České republice. V neposlední řadě je nutné 
poděkovat organizačnímu i programovému výboru konference za 
bezproblémovou realizaci této jedinečné akce.

Troufáme si říci, že se konference vydařila, splnila vytyčené cíle 
a těšíme se na 4. ročník konference v roce 2024!

Jakub Sochor
jakub.sochor@fjfi.cvut.cz

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

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

Atraktivní program s téměř stovkou přednášek 
přilákal do Prahy 370 expertů z 58 zemí světa, domá-
cích účastníků se zaregistrovalo téměř padesát. Pro 
účastníky z ČR bylo připraveno simultánní tlumočení 
a snížené vložné. 

Ač se jedná o relativně úzké téma, měly příspěvky 
široký záběr. Byly představeny výsledky použití jak 
tradičních, tak nových nebo zkušebních technik na 
vyhledávání úniků vody. Řada příspěvků se věnovala 
uceleným projektům na snížení ztrát vody, které ve 

světě mají často formu externího kontraktu založeného na cílových 
hodnotách. Z přednášek a diskusí vyplynulo také to, že se mění ná-
hled na hodnocení ztrát. Pro řadu zemí přestávají být přijatelné ztráty 
v úrovni deset procent. Důvodem pro to je současný nárůst cen energií 
často v kombinaci s nedostatkem vody. Je jisté, že i v našich podmín-
kách bude muset dojít k přehodnocení našich současných přístupů.

Závěr konference patřil panelové diskusi zaměřené na legislativní 
regulaci hospodaření s vodou. Novela evropské směrnice na pitnou 
vodu totiž ukládá členským státům nastavit na národní úrovni systém 
kontroly ztrát vody. Z diskuse, které se za Českou republiku zúčast-
nila Želmíra Macková z ministerstva zemědělství, bude zpracována 
tzv. Pražská výzva, která by měla sloužit jako podklad k další debatě. 
Mezi účastníky debaty byli také experti z Kalifornie, kde je podobná 
legislativa nově zavedena. Do diskuse se aktivně zapojila také evropská 

asociace regulátorů WAREG.
Rozhovory s významnými osobnostmi pražské 

konference a odborné skupiny Water Loss můžete 
zhlédnout na Youtube kanálu CzWA v samostatném 
playlistu.

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

Příští konferenci bude za dva roky hostit španělský 
San Sebastián.

Jiří Paul
předseda organizačního výboru

Water Loss 2022

Odkaz na playlist obsahu-
jící rozhovory natočené na 
konferenci Water Loss 2022

Listy CzWA – pravidelná součást časopisu Vodní hospodářství 
– jsou určeny pro výměnu informací v oblastech působnosti CzWA
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Pod záštitou ministra zemědělství  
a ministra životního prostředí

vyhlašuje Svaz vodního hospodářství ČR, z.s.
ve spolupráci se

Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s.

A. V rámci soutěže budou hodnoceny stavby nebo jejich ucelené 
části (dále jen „stavby“) v kategoriích:
I.  Stavby pro  zásobování pitnou vodou,  odvádění  a čištění 

odpadních vod 
II.  Stavby sloužící k umělému vzdouvání, zadržování a usměr-

ňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky 
vod, úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledo-
vaným zákonem o vodách.

  V každé kategorii budou oceněny stavby v podkategoriích dle 
investičních nákladů do 50 mil. Kč a nad 50 mil. Kč, a to v každé 
této podkategorii maximálně dvě stavby.

  V každé kategorii může  jedna stavba získat  „Zvláštní ocenění 
SVH ČR“.

B. Do soutěže mohou být přihlášeny vodohospodářské stavby nebo 
jejich ucelené části dokončené na území České republiky v ob-
dobí od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. 

C. Základním kritériem pro hodnocení bude komplexní posouzení 
přínosů staveb z hlediska jejich 
–  koncepčního, konstrukčního a architektonického řešení,
–  vodohospodářských účinků a technických a ekonomických 

parametrů,
–  účinků pro ochranu životního prostředí a veřejného zdraví, 
–  funkčnosti a spolehlivosti provozu,
–  využití  nových  technologií  a postupů  zejména  v  oblasti 

ochrany životního prostředí a úspory energií,
–  estetických a sociálních účinků.

D. Závaznou přihlášku do soutěže mohou podávat investoři vodo-
hospodářských  staveb, firmy pověřené  inženýrskou  činností, 
zhotovitelé projektových, stavebních nebo technologických prací 
(dále jen navrhovatelé). Navrhovatelé podají závaznou přihlášku 
do soutěže „Vodohospodářská stavba roku 2022“ v elektronické 
podobě na  adresy: plechaty@vrv.cz  a caloudova@vrv.cz  sou-
časně s dokladem o zaplacení vložného do soutěže, a to na účet 
u KB Praha, č. účtu 510125040217/0100. 

E. Vložné do soutěže se diferencuje pro jednotlivé podkategorie, a to: 
•  40 000,– Kč + DPH v platné výši (podkategorie staveb 

o investičních nákladech nad 50 mil. Kč)
•  20 000,– Kč + DPH v platné výši (podkategorie staveb 

o investičních nákladech pod 50 mil. Kč).
F. Požadované doklady:
1.  Popis  stavby  (ve  formátu Word) v  rozsahu maximálně čtyř 

stránek. Uvést zejména priority stavby z hledisek uvedených 
v odstavci C.

2.  Fotodokumentaci stavby (maximálně pět fotografií) v tiskové 
kvalitě ve formátu JPG.

3.  Doklad o  tom, že  je  stavba užívána v  souladu s právními 
předpisy  (kolaudační  souhlas, popř.  čestné prohlášení,  že 
příslušný úřad nezakázal užívání  stavby ve  smyslu § 120 
stavebního zákona); pokud se jedná výlučně o opatření na 
technologickém zařízení staveb, které k realizaci tyto doklady 
nevyžaduje, tak čestné prohlášení o jeho uvedení do provozu, 
potvrzené vlastníkem/správcem a provozovatelem.

4.  Reference provozovatelů, uživatelů, nezávislých expertů apod.
  Organizátor soutěže má právo požadovat od navrhovatele dopl-
ňující informace, případně doklady.

G. Organizátor soutěže má právo soutěž zrušit.

Závaznou přihlášku včetně dokladů dle odstavce F 
zašlete do středy 15. února 2023

Formulář závazné přihlášky a další podrobné instrukce pro podání 
závazné přihlášky jsou zveřejněny na webových stránkách SVH 
ČR, z.s. a SOVAK ČR, tj. www.svh.cz a www.sovak.cz. Další bližší 
informace a podrobnosti k vyhlášení soutěže poskytne sekretariát 
SVH ČR, z.s., tel. 605 262 947 nebo na adrese info@svh.cz. nebo 
plechaty@vrv.cz.

Mediálními  partnery  soutěže  jsou  časopisy  SOVAK  a Vodní 
hospodářství.

SOUTĚŽ  
„VOdOHOSpOdÁŘSKÁ STAVBA ROKU 2022“

http://www.svh.cz
http://www.sovak.cz
mailto:info@svh.cz
mailto:plechaty@vrv.cz
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