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let na trhu

Všechno zlé pro něco dobré

Léta letoucí byla budova fabriky u nás na vsi celou noc osvětlena 
tak, že mi nepříjemně svítila do ložnice v podkroví i na vzdálenost 
několika stovek metrů. Vztekal jsem se, upozorňoval na znečištění 
světelným smogem. Marně. Vedení fabriky argumentovalo, že prý je to 
z bezpečnostních důvodů. Na mé argumenty, že snad existují fotopasti 
a jiná zabezpečovací technika, nikdo neslyšel. Tak léta budova velikos-
ti poloviny fotbalového hřiště svítila do tmy a zdaleka bylo vidět její 
logo. To byl podle mě hlavní důvod, že budova zářila do tmy. Prý si 
mám koupit žaluzie, jako to dělají všichni kolem. Ale já rád spím při 
otevřeném okně a chtěl bych vidět hvězdy. A proč má menší ustupo-
vat většímu a doplácet na to? Ale marnost, vše marnost. No a vidíte, 
nedávno jsem si uvědomil že se něco změnilo! Onen hangár se ponořil 
do tmy. Najednou to šlo. Stačilo jen zdražit elektřinu. Myslím, že se 
tedy oprávněně mohu domnívat, že manažeři lhali a úřady nejednaly 
ve prospěch občana. Trh to v tomto jednotlivém případě vyřešil.

Politici, ekonomové, analytici všeho možného nás poučují, jak 
je třeba šetřit a uskromnit se. Nechci vypadat jako mentor a psát 
„Já už to před léty říkal!“, ale cítím jisté zadostiučinění. Doma dojí-
dám zbytky, byť děti mi říkají: „Vždyť máme slepice! Vždyť je to za 
pakatel!“ Vysvětluji jim, že mi ani tak nejde o peníze, ale protože 
to plýtvání považuji za nemravné. Poslední měsíce mi několikrát 
týdně chodí maily s radami, jak ušetřit elektřinu, teplo, vodu. Něco 
je i inspirativní. Co mi však vadí je, že u všech těch rad je na konci 
sdělení, kolik že tím můžeme ušetřit financí. Myslím, že by měly ty 
rady končit i sdělením, jak pomůžeme našemu prostředí, snížíme 
svoji ekologickou stopu.

Potěšila mě nedávno přednáška mladého vodařského opravdu od-
borníka. Hovořil o vodohospodářské vizi na dalších třicet let. Očekával 
jsem od něj, že bude mluvit o nových technologiích, postupech, řízení, 
umělé inteligenci. Ne, ty zmínil okrajově! Zdůrazňoval hlavně vzdě-
lání a výchovu. Všech! Nejen vodohospodářů, ale i celé společnosti. 
Bylo vidět, že si uvědomuje vážnost situace. Povídal o tom, jak často 
slýchává názory, že změny jsou ve světě běžné a potřebné, že země 
prošla vymíráním dinosaurů. On vyjádřil obavu, že by nechtěl, aby 
těmi dinosaury byli jeho děti nebo vnuci. 

Vzpomněl jsem si, že když jsem byl přibližně v jeho věku, tak mi 
jeden uznávaný vodohospodář, který tehdy byl v mém současném 
věku, řekl, že „je třeba, abychom my starší předali to místo vám 
mladším“. No, já si uvědomuji, že bychom takto k tomu koloběhu 
měli přistupovat i my, dnes starší. Ostatně, já si už zažádal o důchod. 
Byť vím, že nějakou tu dobu ještě tuto práci chci a budu dělat, ale 
doufám, že se objeví někdo, kdo bude chtít na moji práci navazovat. 
Snad ji nedělám moc špatně. Přeji si, aby příští rok, který jistě bude 
krušný, byl i katalyzátorem změn ve společnosti, v každém z nás. 
Přeji si, abychom zvolili prezidenta/ku, kterého/ou nenapadne říct 
obdobu toho, co řekl pan Zeman: „Dozvěděl jsem se, že nesmím 
pít ani colu. Ti lékaři jsou na mě tak zlí. Nejdřív mi zakázali víno 
cigarety a teď nemám pít ani colu. Vidíte, co musím pít. Vodu. Víte, 
jak je to odporný?“

Já určitě nejsem abstinent. Na Silvestra i tu lahev dobrého vína 
vypiju, ale na Nový rok půjdu ke studánce, co kopal ještě můj děda, 
a napiji se toho nejlahodnějšího moku. Budu si přitom přát, aby v čele 
státu byla osobnost, které půjde i o čistou vodu, čistý vzduch, čistou 
krajinu, čistou společnost. 

Ing. Václav Stránský
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Dotazníkové šetření 
mezi úspěšnými žadateli 
o podporu z programu 
Dešťovka. Část 1: využití 
srážkových vod
Šárka Bobková, Jakub Hrbek, Petr Pumann, 
František Kožíšek, Martina Myšáková

Abstrakt
Státní zdravotní ústav (SZÚ) vytvořil ve spolupráci se Státním 
fondem životního prostředí (SFŽP) dotazník pro úspěšné žadatele 
programu Dešťovka. Cílem dotazníku bylo zjistit zkušenosti s pou-
žíváním některého z dotovaných systémů využívajících srážkové 
vody uvnitř budov a identifikovat vyskytnuté problémy a deficity. 
Odpovědi respondentů nám poodhalily nejčastější způsoby užití 
srážkové vody, způsoby instalace a údržby technologie i přístup 
k dezinfekci vody. Na závěr bylo možno definovat některé problémy 
(netěsnící víka nádrží, problémy s barvou a pachem, platby stoč-
ného), na které by bylo dobré upozornit a navrhnout je k diskusím 
o vlastním dotačním programu i v rámci tvorby nových doporučení 
a legislativy týkající se využití alternativních zdrojů vody.

Klíčová slova
recyklace vody – srážková voda – finanční podpora – dotazník – 
Dešťovka

Úvod
Recyklace vody je dnes zmiňována ve všech národních strategických 
dokumentech týkajících se jak adaptace na změny klimatu, tak i cir-
kulární ekonomiky. Česká republika je však již ve stavu, kdy o systé-
mech recyklace vody nejen strategicky hovoří, ale také jejich budo-
vání finančně podporuje a v posledních letech zažívá jejich stavební 
„boom“. Počet těchto systémů v rodinných domech je dnes v řádu 
tisíců, počet veřejných budov či firem využívající tyto technologie 
zřejmě v řádu vyšších desítek. Na základě pravidelné rešerše tisku, 
internetu a dalších zdrojů jsme dohledali 50 instalací (ve skutečnosti 
jich bude více). Jedná se o budovy podniků, škol, stravovacích zařízení 
(kaváren), ubytovacích zařízení, obchodních center, bytových domů. 
Zmíněné stavby vznikaly díky různým dotačním programům, jako je 
např. Dešťovka, a to navzdory tomu, že neexistuje právní rámec pro 
jejich stavbu či provoz [1]. Tato situace však 
není unikátem pro Českou republiku. Z lite-
ratury víme, že i v jiných zemích předcházel 
nekontrolovaný rozvoj systémů na recyklaci 
vody tvorbě legislativy, bez ohledu na možná 
zdravotní rizika z nich plynoucí [2, 3]. Ve 
snaze využít zkušenosti s provozem již fun-
gujících systémů na recyklaci vod u nás jsme 
se rozhodli oslovit SFŽP s prosbou o společné 
vytvoření a rozeslání on‑line dotazníku pro 
úspěšné příjemce dotace programu Dešťovka. 

Program Dešťovka
Dotační program Dešťovka je program Minis-
terstva životního prostředí (MŽP) a Státního 
fondu životního prostředí (SFŽP) na podporu 
šetrného hospodaření s vodou v domácnos-
tech. Dotace podporuje pořízení některého ze 
čtyř typů systémů:
• využití srážkové vody na zálivku zahrady 

(program B1)
• využití srážkové vody pro splachování 

WC a zálivku (program B2)
• využití vyčištěné odpadní vody (tzv. šedé 

vody) jako vody užitkové (C1)

• využití vyčištěné odpadní (tzv. šedé) vody v kombinaci se srážko-
vou vodou (C2)

Z dotace lze pokrýt až 50 % nákladů na pořízení některého z výše 
uvedených systémů s tím, že v programu B2, C1 a C2 může být systém 
zaveden do stávajících domů i do novostaveb. Vždy je dotace vypla-
cena až po dokončení instalace a uvedení systému do provozu [4].

Výzev bylo zatím vyhlášeno několik – první v dubnu roku 2017 
Dešťovka I, pak následovala výzva pro obce ohrožené suchem a další 
pro celou ČR. Tyto všechny dotační programy byly po vyčerpání 
alokovaných financí uzavřeny. V současné době je stále ještě aktivní 
program Dešťovka II vyhlášený koncem roku 2017. Všechny uvedené 
výzvy se týkaly anebo týkají instalací v obytných domech. Do března 
roku 2021 bylo celkem ze všech výzev schváleno přes 6 900 žádostí 
a přes 6 800 z nich bylo vyplaceno, tj. systémy jsou již v provozu (data 
SFŽP). Nejvíce dotací šlo na systémy pro akumulaci srážkových vod 
využívaných pouze na zálivku (57,5 % všech realizovaných), dalších 
41,6 % bylo na komplexní systémy využití srážkové vody jako vody 
užitkové. Zbylé procento pak připadá na systémy využívající přečiš-
těné šedé vody, přičemž nejčastěji se jednalo o kombinované systémy 
využívající jak šedé, tak srážkové vody. 

Metodika
Ve spolupráci se SFŽP byli osloveni úspěšní příjemci dotace Dešťovka 
(celkem přes 6800 žadatelů) s dotazníkem týkajícím se využití dešťové 
a přečištěné vody v budovách. Dotazník byl vytvořen v programu Goo-
gle forms (https://www.google.com/forms/about/) a byl aktivní po dobu 
4 měsíců (duben–červenec 2021). V paralele s uvedenými dotačními 
typy byl dotazník rozdělen na 3 nezávislé okruhy a 2 podokruhy:
1. pro ty, co využívají srážkovou vodu

a. podokruh využití pouze na zálivku 
b. podokruh využití srážkové vody i k jiným účelům, než je zálivka

2. pro ty, co využívají šedou vodu
3. pro ty, co využívají kombinaci srážkové a šedé vody. 

Vzhledem k tomu, že se většina instalací (a tedy i odpovědí) týkala 
využití srážkové vody, je předmětem tohoto článku vyhodnocení dat 
z prvního okruhu. Dotazník byl anonymní a každý z respondentů si 
mohl po první otázce zvolit, který z okruhů/podokruhů bude vyplňo-
vat. Otázky se týkaly způsobů využití, některých provozních aspektů 
systému a jeho údržby, dále pak slovního hodnocení problémů a dal-
ších zkušeností s provozem i vlastní dotační podporou. Většina otázek 
byla uzavřených (výběrové i výčtové otázky). Většina uzavřených 
otázek byla povinná, otevřené otázky s nutností slovního hodnocení 
byly dobrovolné. Statistické vyhodnocení probíhalo v programu Excel 
2016 (Microsoft Office).

Výsledky a diskuse
Z 6 854 oslovených příjemců odpovědělo na dotazník 1671 respon-
dentů, z nichž 1637 bylo pro okruh srážkových vod. Po odstranění 
duplicitních odpovědí jsme měli reálně k hodnocení 1 626 dotazní-
ků – 834 týkajících se využití srážkové vody na zálivku (respondence 

Kraj
Program Dešťovka Respondenti dotazníku Respondence

N % N % %

Středočeský 576 20,2 173 22,3 30,0

Jihomoravský 398 14,0 113 14,6 28,4

Moravskoslezský 386 13,6 93 12,0 24,1

Pardubický 206 7,2 49 6,3 23,8

Zlínský 198 7,0 42 5,4 21,2

Vysočina 169 5,9 54 7,0 32,0

Olomoucký 150 5,3 35 4,5 23,3

Královéhradecký 147 5,2 34 4,4 23,1

Jihočeský 133 4,7 41 5,3 30,8

Ústecký 127 4,5 27 3,5 21,3

Liberecký 126 4,4 41 5,3 32,5

Plzeňský 113 4,0 35 4,5 31,0

Hlavní město Praha 82 2,9 29 3,7 35,4

Karlovarský 37 1,3 10 1,3 27,0

Celkový součet 2848 100 776 100 27,2

Tab. 1. Počet příjemců dotace Dešťovka v období 06/2017–03/2021 a respondentů našeho 
dotazníku v oblasti srážkových vod využívaných i k jiným účelům než je zálivka na úrovni 
jednotlivých krajů. Poslední sloupec „respondence“ značí poměr respondentů dotazníku 
k vyplaceným dotacím v daném kraji
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21 %) a 792 týkajících se využití srážkové vody i v interiéru budov 
(respondence 28 %), a na ty se v tomto článku zaměřujeme. V tab. 1 
jsou uvedeny počty vyplacených dotací v Programu Dešťovka pro 
využití srážkových vod na splachování WC na úrovni jednotlivých 
krajů. Žadatelé o dotaci byli z celé České republiky s tím, že nejvíce 
dotací bylo vyplaceno ve Středočeském kraji (20,2 %) a pak v Jihomo-
ravském (14 %) a Moravskoslezském kraji (13,6 %) (tab.1). S vyplace-
nými dotacemi korespondují i počty respondentů našeho dotazníku 
v okruhu využití srážkových vod na splachování WC (tab. 1 a obr. 1). 
I zde je patrné, že hodnocené objekty byly z celé České republiky, 
přičemž nejvíce respondentů mělo objekt ve Středočeském (22,3 %) 
a dále v Jihomoravském (14,6 %) a Moravskoslezském (12,0 %) kraji. 
Umístění objektů hodnocených v dotazníku je znázorněno na základě 
uvedeného poštovního směrovacího čísla (PSČ) oblasti, kde se objekt 
nachází (obr. 1). U některých objektů nebyla PSČ uvedena nebo byla 
nesmyslná, a proto je na obr. 1 znázorněno 776 objektů z celkových 
792. Celková respondence (poměr respondentů dotazníku ku vypla-
ceným žádostem) byla na úrovni jednotlivých krajů srovnatelná a po-
hybovala se od 21 % v Ústeckém a Zlínském kraji po 35 % v hlavním 
městě Praze (tab. 1). 

Srážková voda používaná i k jiným účelům, než je 
zálivka

Provoz a použití 

K vyhodnocení okruhu otázek týkajících se využití srážkové vody 
v interiéru budov jsme měli celkem 792 odpovědí, což představuje 
28 % z celkového množství oslovených příjemců dotace pro systémy 
se srážkovou vodou pro využití uvnitř budov. Hodnocené systémy 
byly v 53 % součástí novostavby postavené po 1. 1. 2017 a ve zbylých 
47 % šlo o stavby staršího data, do kterých byl systém dodatečně 
zaveden nebo byl rozšířen původní zálivkový systém o nové aku-
mulační nádrže a systém využití uvnitř budov. Co se týče délky pro-
vozu technologie, byla většina systémů (90 %) vybudována v letech 
2018–2020 (obr. 2). 

Nejčastěji se dešťová voda používá v interiéru na splachování 
(84 %), asi čtvrtina ji používá též k úklidu nebo praní. Malá část 
respondentů (1,4 %) užívá srážkovou vodu též k osobní hygieně. 
Část respondentů uvedla, že srážkovou vodu užívá k jinému účelu, 
kterým podle nich je např. mytí aut, kol, nářadí, čištění ploch kolem 
objektu (chodníčků, teras) a napouštění bazénů či zahradních jezírek. 
Bohužel blíže neurčitelná část respondentů v rozporu s otázkou mezi 
jiné účely zařadila také zálivku, takže tuto kategorii nelze smysluplně 
vyhodnotit. Na obr. 3 je proto sloupec odpovídající jiným účelům 
znázorněn šrafovaně. 

Přestože splachování bylo jednoznačně nejčastějším užitím sráž-
kové vody, téměř polovina respondentů (44,6 %) používá srážkovou 
vodu též/anebo k dalším účelům. Dotace Dešťovka však počítá pouze 
s jedním účelem využití v interiéru, a to splachováním. Z tohoto faktu 
se pak mimo jiné odvíjí navržená velikost akumulační nádrže i výše 

dotace, což může být pro žadatele uvažující o širším použití srážkové 
vody částečně znevýhodňující. Zajímalo nás proto, kolik takových úče-
lů použití bývá a jaké kombinace jsou nejčastější. Více než polovina 
respondentů (55 %) používá v domě srážkovou vodu pouze k jednomu 
účelu, dalších 33 % respondentů používá srážkovou vodu ke dvěma 
účelům, necelých 9 % ke 3 účelům a zbylá 3 % má srážkovou vodu 
ke 4 nebo 5 účelům (tab. 2). K nejčastějším kombinacím využití patří 
splachování a praní a/nebo úklid, případně jiný účel (mytí, technické 
účely, doplňování bazénů, zálivka). 

Obr. 1. Umístění 776 objektů s využitím srážkové vody v interiéru 
podle PSČ. Velikost kruhů odpovídá počtu objektů v oblasti se 
stejným PSČ

Obr. 2. Počátek provozu systému na akumulaci a využití srážkových 
vod. Čísla nad jednotlivými sloupci značí procentuální zastoupení 
systémů, jejichž provoz začal v daném roce. V roce 2021 se jedná 
o systémy zprovozněné před rozesláním našeho dotazníku, tj. pouze 
v prvních třech měsících roku

Obr. 3. Účely použití srážkové vody v interiéru

Počet 
účelů

Σ% % WC praní úklid hygiena jiné

1 55,6

44,6 + - - - -

8,0 - - - - +

3,0 - - + - -

2 32,8

13,4 + + - - -

8,3 + - + - -

5,8 + - - - +

5,2 - - + - +

0,1 - - + + -

3 8,8

4,3 + + + - -

3,2 + - + - +

1,3 + + - - +

4 2,6

1,6 + + + - +

0,9 + + + + -

0,1 - + + + +

5 0,3 0,3 + + + + +

Tab. 2. Shrnutí různého použití srážkové vody mezi 792 hodnocený-
mi odpověďmi z hlediska použití k 1, 2, 3, 4 nebo 5 účelům. Druhý 
sloupec vyjadřuje procentuální zastoupení daného počtu účelů. 
Třetí sloupec značí procentuální zastoupení kombinací konkrétních 
účelů. Zbylé sloupce graficky znázorňují, které konkrétní účely jsou 
využívány, přičemž „+“ v zeleném poli znamená využíváno, „-“ 
v oranžovém poli znamená nevyužíváno
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Většina respondentů (96 %) zároveň použí-
vá srážkovou vodu celoročně, a to v rodinném 
domě. Zbylá 4 % používají srážkovou vodu 
jen příležitostně (o víkendu, o prázdninách). 
Většina z těchto příležitostných uživatelů má 
přitom systém na srážkovou vodu v rodinném 
domě. Ti, co mají systém v rodinném domě, 
a přesto srážkovou vodu užívají pouze příleži-
tostně, ji mají ve většině případů (22 z 27) na 
některý z výše uvedených jiných účelů nebo 
na úklid (tab. 3). 

Zdroj vody a dostatečnost
Ve všech systémech je srážková voda sbírána 
ze střech, v 5 % objektů je k tomu ještě svede-
na voda z přilehlých komunikací (z parkovišť, 
chodníků, silnic apod.). V jedenácti objektech 
(ze 792) je zdrojem i jiná voda než pocházející 
ze střech či komunikací, ale její původ nebyl 
blíže specifikován. Ať je zdroj vody jakýkoliv, 
podle 82 % respondentů srážková voda ob-
vykle dostačuje k uvedeným účelům. V ko-
mentářích pak sice 11 respondentů kritizovalo 
nedostatečnou velikost akumulační nádrže, 
i přesto ale hodnotili množství srážkové vody 
jako obvykle dostačující. 

Technologická řešení 
Z našeho dotazníkového šetření vyplynulo, že 
systémy (ať již celé nebo jen části – akumulač-
ní nádrže, filtry apod.) jsou dodávány velkým 
množstvím firem; jenom v našem dotazníku 
jich máme uvedeno přes 50, včetně místních 
dodavatelů. Systémy si často respondenti ale-
spoň zčásti zřizovali/sestavovali svépomocí. 
Součástí systému mohou být různá další pří-
datná zařízení, která pomáhají zlepšovat kva-
litu akumulované a používané srážkové vody. 
Jedním takovým zařízením je tzv. „odbočovač 
prvního splachu“ (z anglického „first‑flush di-
verter“), který umožňuje odvést první splach 
obsahující nejvíce nečistot mimo akumulační 
nádrž a který je hojně využíván v zahraničí, 
např. v Austrálii. U nás je na obdobné zařízení poukázáno v normě 
ČSN 75 6780, kde je doporučené v oblastech se znečištěním ovzduší, 
nebo tam, kde se občas vyskytuje více prachu nebo pylu. Z našeho 
dotazníku vyplynulo, že 11 % respondentů nějaké zařízení na odvod 
prvního splachu ve svém systému má a dva respondenti uvedli, že 
by si nějaký podobný systém chtěli pořídit. Jeden respondent naopak 
uvedl, že se mu takové zařízení nepodařilo v České republice sehnat. 
Část respondentů, která měla nějaké zařízení podobné odbočovači 
ve svém systému, sice zároveň uvádí jako jeden z problémů splach 
pylů a jiných nečistot do nádrže, nicméně vnos nečistot se určitě děje 
v menší míře než v systémech bez odbočovačů. Z výsledků dotazní-
ku to sice patrné není – problém s pyly uvádělo 12 % respondentů 
s odbočovačem prvního splachu a 9 % bez něj. Drobné nečistoty se 
ale mohou dostat do nádrže též špatně těsnícím víkem, čemuž pocho-
pitelně nainstalovaný odbočovač nezabrání. 

Ví se, že z hlediska kvality akumulované a přečištěné vody je dů-
ležité, aby byla dobře uchovávána a aby celý systém recyklace byl 
dostatečně udržován. Akumulační nádrže by měly být chráněny před 
denním světlem, mrazem i velkými změnami teplot. V textu výzvy 
Dešťovka II je proto doporučeno instalovat akumulační nádrže pod 
úrovní terénu nebo v určených technických prostorách staveb [5]. 
Většina našich respondentů (necelých 98 %) se tímto doporučením 
řídila a má akumulační nádrže vně objektu v zemi, 1 % je má v sute-
rénu domu a pouze 1 % má nádrž vně objektu nad zemí.

Nejčastějším způsobem čištění srážkové vody je filtrace a sedimen-
tace (tab. 4). V téměř 90 % případů není voda nijak dezinfikována. 
Pokud dezinfikována je, děje se to ve většině případů (92 %) pouze 
nárazově, tedy podle uvážení uživatele. Současně 6 % respondentů 
v komentářích či pozitivech uvedlo, že výhoda použití dešťové vody 
je právě v tom, že není chemicky upravena. Překvapivě i u respon-
dentů, kteří používají srážkovou vodu k osobní hygieně, je dezinfekce 
spíše výjimkou (vodu používanou k osobní hygieně dezinfikují pouze 

2 z 11 respondentů, kteří užití k osobní hygieně uvedli). V normě 
ČSN 75 6780 je dezinfekce uvedena jako doporučený postup v odů-
vodněných případech, obdobně v britské normě BS 8595:2013 se 
o dezinfekci mluví jako o doporučeném postupu především pokud se 
voda užívá k účelům s vysokou mírou expozice [6, 7]. Zde je důležitým 
faktorem kvality i zdroj surové vody (pouze voda ze střech versus 
okolní komunikace) a oblast, ve které se objekt nachází (městská prů-
myslová zóna versus vesnice). Každopádně ale, i když je voda sbírána 
pouze ze střech v relativně čistém prostředí, je mikrobiálně oživena 
z živočišných exkrementů a rostlinných zbytků [8, 9]. 

V textu výzvy s názvem Dešťovka je rovněž uvedeno, že musí 
být dodrženy požadavky normy ČSN EN 1717 a ČSN 75 5409, tedy 
vodovody různých druhů vod (zde pitné a užitkové) se nesmí vzá-
jemně přímo spojovat [10, 11]. Toto nařízení je snad ve většině staveb 
dodrženo, i když v jednom z komentářů respondent píše, že „ačkoliv 
se to nesmí, mají někteří potrubí pitné a užitkové vody propojené 
a přepínají podle potřeby mezi jedním či druhým zdrojem.“ Na druhé 
straně ale barevné odlišení potrubí pitné a užitkové vody, zmíněné 
v článku 4.2 normy ČSN EN 1717, více než polovina respondentů 
nemá. Ve 40 % nejsou trubky odlišeny vůbec a v 19 % respondenti 
nevěděli nebo nechtěli na tuto otázku odpovědět. Zbývajících 41 % 
objektů potrubí barevně odlišené má. Nedostatečně odlišené potru-
bí může představovat riziko především při budoucích zásazích do 
systému, kdy může dojít k neúmyslnému propojení rozvodu pitné 
a dešťové vody. Potřebná preventivní opatření k tomuto nebezpečí 
diskutujeme jinde [12].

Údržba a čištění systémů
S technologií úzce souvisí též údržba a čištění jednotlivých částí 
systému (obr. 4). Nejvíce jsou čištěny mechanické filtry, a to buď 
pravidelně, nebo nárazově. Pouze 4 % respondentů uvedlo, že tuto 
část nečistí vůbec. Co se týče ostatních filtrů (např. pískových), ty 

Typ objektu
Četnost užití

pravidelně příležitostně celkem
N % N % N %

v rodinném domě 734 92,7 27 3,4 761 96,1

na chatě/chalupě 11 1,4 4 0,5 15 1,9

v bytovém domě 11 1,4 0 0,0 11 1,4

v jiném objektu 2 0,3 1 0,1 3 0,4

v komerčním objektu 2 0,3 0 0,0 2 0,3

celkem 760 96 32 4 792 100

Tab. 3. Četnost a místo používání dešťové vody

počet 
technol. 
prvků

% odbočovač sedimentace filtrace dezinfekce jinak

4

0,5 + + + + -
0,5 - + + + +
0,3 + + + - +

3

3,8 + + + - -
2,5 - + + + -
1,3 - + +  +
0,8 + - + + -
0,1 + - + - +
0,1 + + - - +

2

28,9 - + + - -
2,8 + - + - -
2,2 - - + + -
1,5 + + - - -
0,9 - - + - +

1

28,3 - - + - -
8,0 - + - - -
0,9 + - - - -
0,6 - - - - +
0,6 - - - + -

0 15,5 - - - - -

Tab. 4. Technologická řešení (N=789). Výčet technologických prvků přítomných v systémech 
pro čištění srážkové vody. „Jinak“ značí další technologický prvek, který však nebyl nijak 
dál konkretizován
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udržuje, ať pravidelně nebo nárazově, téměř polovina respondentů 
(48 %), zatímco 13 % respondentů uvedlo, že se o tuto část vůbec 
nestará. Akumulační nádrž čistí nárazově 49 % respondentů a dalších 
17 % ji čistí pravidelně. Z našich terénních šetření víme, že čištění 
akumulačních nádrží bývá často problematické vzhledem k tomu, 
že je složité se do nádrže vůbec dostat kvůli malému či špatně pří-
stupnému vstupnímu otvoru, kluzkému povrchu dna nádrže nebo 
přítomnosti elektrických zařízení v nádrži. Mnoho uživatelů proto 
toto čištění oddaluje. Z dotazníku není zřejmé, o jak důkladné čištění 
nádrží se jedná, každopádně ale velká část uživatelů o čištění této 
části alespoň uvažuje. 

V této souvislosti by bylo dobré nastavit jasná pravidla pro firmy 
dodávající technologie na akumulaci a čištění dešťových vod. Vydání 
jasných technických standardů může trvat řadu let, ale nabízí se jedno 
rychlejší řešení. Vyplacení dotace by bylo vázáno na další podmín-
ku – že by dodavatel systému musel k systému dodat (a uživateli 
protokolárně předat) srozumitelný a podrobný návod k použití a dlou-
hodobé údržbě systému. Takový požadavek, který běžně nacházíme 
v zahraničních předpisech (např. [13]), by mohl vést dodavatelské 
firmy k většímu zamyšlení, jakou vlastně údržbu systém vyžaduje 
a zda jeho konstrukce vůbec správnou údržbu umožňuje – např. zda 
jsou všechny části podléhající čištění a údržbě dobře přístupné.

Problémy s kvalitou vody a funkcí systému 
Další otázky dotazníku se týkaly identifikace případných problémů 
a spokojenosti s kvalitou přečištěné srážkové vody. Více než tři čtvr-
tiny (77 %) nemají nebo dosud neměly s kvalitou vody nebo celým 
systémem žádné problémy. Někteří z nich však přesto v otázce týka-
jící se identifikace problémů uvedli časté zanášení filtrů či zápach. 
Otázka týkající se problémů byla nepovinná a odpovědělo na ni 187 
ze 792 respondentů, přičemž někteří uvedli více než jeden nedostatek. 
Problémy nejčastěji uváděné všemi uživateli jsou shrnuty v tab. 5. 

Z tabulky je patrné, že největším problémem je pyl, který se sezon-
ně dostává do vody, a zápach vody, což spolu do určité míry souvisí. 
Kromě pylu se do nádrže a celého systému často dostávají též jiné 
drobné nečistoty (hlína, v zimním období saze), což vede k zanášení 
filtrů a potřebě jejich častějšího čištění. Přítomnost nečistot způ-
sobuje též barvení sanitární keramiky, kterou je proto opět potřeba 
častěji a důkladněji čistit. Někteří uživatelé (ve větších objektech 
pak i pracovníci úklidu) berou toto zabarvování jako velký problém 
a z našich zkušeností víme, že dokonce vedlo v některých objektech 
k ustoupení od používání srážkové vody. Drobné nečistoty se dostávají 
do nádrží především splachem ze střech či jiných povrchů, ale také 
kolem špatně těsnícího víka akumulační nádrže. Tudy pak proniká 
do nádrží kromě jemných nečistot i listí a drobní malí živočichové 
(myši, slimáci apod.), což vodu kazí. Tlející listí i rozkládající se těla 
živočichů pak způsobují mimo jiného i zápach. Vzhledem k tomu, 
že většina nádrží (z našeho dotazníku 98 %, viz výše) je zakopána do 
země, je právě kvalitní provedení akumulační nádrže (zejména víka) 
důležitým aspektem, na který by se měly firmy, vyrábějící či instalující 
tyto systémy, zaměřit. 

Další uvedené problémy byly technické (poruchovost čerpadla, 
spínače) nebo geologické (pokles okolní zeminy v okolí nádrže). Ve 

Obr. 4. Četnost čištění některých hlavních částí systému na čištění 
srážkové vody (792 respondentů)

Problém počet 
odpovědí

pyl (zakalení vody pylem) 68

zápach vody 64

zakalení vody jinými nečistotami (hlína, prach, saze) 41

barevné sedimenty na keramice 16

zanášení filtrů 8

technické problémy (poruchy čerpadla, spínače apod.) 6

drobní živočichové v nádrži 5

deficit srážek 4

pokles okolní zeminy 2

ztráta tlaku vody 1

plíseň (*) 1

Tab. 5. Souhrn nejčastějších problémů udávaných v souvislosti 
s užíváním srážkové vody uvnitř budov

(*) Jednalo se zřejmě o viditelné nárůsty plísní, které se mohly na vodě vytvořit, 
pokud byla bohatá na organické látky, což mohlo být např. právě kvůli pylům.

čtyřech případech pak byl uveden problém s nedostatkem srážek. 
Pravděpodobnější příčinou je ale nedostatečný objem akumulační 
nádrže (2,5 až 6 m3), protože obdobné problémy s nedostatkem srážek 
byly uváděny také mezi negativy (viz dále) a v komentářích, které 
mohli respondenti zanechat na konci dotazníku. A i v těch případech 
se zdá, že hlavní příčinou je spíše nedostatečná kapacita nádrže, 
resp. její nepoměr ke spotřebě srážkové vody a častým přívalovým 
dešťům. Jak již bylo uvedeno výše, dotace počítá s využitím srážkové 
vody pouze k jednomu účelu (splachování), případně v kombinaci 
se zálivkou, a podle toho je vypočtena doporučená velikost nádrže, 
která je v případě vícero použití nedostatečná. Kromě toho je třeba si 
uvědomit, že část srážek padá v současné době jako přívalové deště. 
Roční souhrn srážek v dané oblasti je tedy podle výpočtů dostateč-
ný, ale protože při přívalových deštích nestačí akumulační nádrže 
všechnu vodu pojmout, část jí odteče pryč a v reálu se tedy zdá, že je 
vody nedostatek. Při výpočtu potřebné velikosti nádrže by bylo tedy 
asi vhodné zohlednit i nerovnoměrnost srážek a případně využití 
srážkové vody k více účelům. 

Pozitiva a negativa využití srážkové vody
Otázky týkající se pozitiv, negativ a dalších komentářů byly nepovinné 
a zde mohli respondenti uvést krátké slovní hodnocení. Komentáře 
se částečně překrývaly s pozitivy a negativy, proto jsou zde zčásti 
vyhodnoceny dohromady (tab. 6). Když měli respondenti hodnotit 
pozitiva systému, jako hlavní uvedli ekologickou stránku celé techno-
logie popisovanou buď jako šetření vodou, šetření přírody, dobrý pocit 
apod. Druhým nejčastějším pozitivem byla kvalita vody popisovaná 
jako voda bez chemické úpravy, přirozeně měkká voda vhodná k praní 
i úklidu, voda, která nezanáší zařízení a sanitární keramiku. Dalším 
pozitivem byla finanční úspora za pitnou vodu. Čtvrtým zmíněným 
pozitivem byl pocit nezávislosti na vodovodní síti a možnost využití 
i v době sucha. 

Výčet negativ byl o něco rozmanitější a ukazuje jej tab. 7. Překvape-
ním bylo, že 16 % respondentů žádná negativa v užívání dešťové vody 
nevidí. Dalších 53 % respondentů ale negativa našlo a mezi zásadní 
uvedli zejména časovou a/nebo též finanční náročnost s údržbou 
systému a dále pak velkou počáteční investici. Tuto investici část 
respondentů, která tuto odpověď dále rozvedla, většinou označila za 
nenávratnou investici i přes dotaci od SFŽP. Obdobně mezi komentáři 

Pozitivum Počet 
odpovědí

šetření vodou, ekologie 403

výborná kvalita (bez chemické úpravy, měkká voda) 134

finanční úspora 126

nezávislost, dostatek i v období sucha 72

Tab. 6. Výčet pozitiv a obdobně formulovaných odpovědí v komen-
tářích spojených s využitím srážkových vod. Celkem bylo k hodno-
cení 599 smysluplných odpovědí a 5 komentářů. Některé odpovědi 
zahrnovaly více pozitiv
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Téma komentáře Počet 
odpovědí 

smysluplnost programu Dešťovka 67

poděkování, spokojenost, doporučení dalším 43

zavedení povinnosti využívání alternativních zdrojů 
u novostaveb

21

nedostatečná či špatná nádrž 17

platba stočného 17

dlouhá návratnost/nenávratná investice 15

nespokojenost s programem a využitím 4

dobrá kvalita vody (žádný vodní kámen) 4

Tab. 8. Nejčastěji se vyskytující témata komentářů uvedených v zá-
věru dotazníku. Otázka byla nepovinná a věcný komentář zanechalo 
183 respondentů. Některé komentáře obsahovaly i více témat

Obr. 5. Motivy vedoucí uživatele ke zřízení systému na akumulaci 
a čištění srážkových vod

Negativum Počet 
odpovědí

údržba (časově a/nebo finančně náročná) 150

žádné negativum 127

horší kvalita vody 104

drahá počáteční investice 91

nerovnoměrnost srážek, závislost na počasí 41

platba stočného 36

hluk (čerpadla) 10

závislost na elektřině 9

složitý systém 6

rozvod v domě navíc 6

složitá příprava/byrokracie při přípravě 6

nedostatečná kapacita nádrže 4

studená voda 2

Tab. 7. Výčet nejčastěji uváděných negativ spojených s využitím 
srážkové vody. Celkový počet odpovědí včetně těch uváděných, že 
negativa nejsou: 547 a 49 komentářů

bylo 15 odpovědí hodnotících Dešťovku jako nenávratnou investici, 
jako systém, kde jde spíše o dobrý pocit než finanční úsporu, a návrh, 
že by dotace měla být vyšší. Kromě počáteční investice je pro část 
respondentů drahý i chod samotné technologie (elektřina na čerpadlo, 
výměna filtrů, čištění apod.). 

Druhým nejčastějším negativem byla kvalita vody. Jednalo se zejmé-
na o zakalení vody, barvu, drobné nečistoty, které zanášejí sanitární 
zařízení apod. Do kvality byl zahrnut i zápach, který se v odpovědích 
často vyskytoval spolu se zakalením či „kažením“ vody. Dalším nega-
tivem je nerovnoměrnost srážek během roku, a tudíž nestálost tohoto 
zdroje závislá na počasí. Zde je zřejmě asi opět otázka dostatečné veli-
kosti akumulační nádrže a správného skladování akumulované vody. 
Jiná část respondentů totiž uvedla (viz výše), že výhodou dešťovky je 
její dostupnost i v době sucha. 

V souvislosti s využitím srážkové vody se často diskutuje otázka 
platby stočného, kterou uživatelé dešťovky chápou jako nespravedli-
vou až demotivující pro ty, kdo užívají alternativní vodní zdroje. Tato 
nespokojenost s vodohospodářskými společnostmi a platbou stočného 
se i 17krát objevila v komentářích. V tomto ohledu se již vedou dis-
kuse a hledají se možná oboustranně přiměřená řešení [14]. Jedním 
z prvních podnětů pro diskuse mělo být též šetření mezi provozovateli 
vodovodů a kanalizací [12]. 

Negativa uvedená jen u několika respondentů zahrnovala např. 
hluk čerpadla, závislost na elektřině či nutnost dvojích rozvodů. Je-
den respondent upozornil na to, že voda v nádrži není moc studená 
a akumulační nádrže se tedy nehodí k chlazení piva…

V závěrečných komentářích respondenti často celkově zhodnotili 
celý program a systém na použití srážkových vod (tab. 8). Věcný ko-
mentář zanechalo 183 respondentů a někteří uvedli v odpovědi hned 

několik věcných zhodnocení. Obecně převažovaly pozitivní reakce na 
program Dešťovka i spokojenost se systémem na využití srážkových 
vod. Celkem 67krát se objevilo, že jde o smysluplný program, který 
by měl stát dále podporovat. V dalších 47 komentářích bylo vyjádřeno 
poděkování, spokojenost se systémem i dotační podporou, i ochota 
doporučit systém užívání dešťové vody v interiéru dalším. Celkem 
21krát bylo zmíněno, že by se využití srážkových či obecně alterna-
tivních zdrojů vody mělo dále podporovat a systémy na zachytávání 
a využití alternativních vodních zdrojů by měly být povinnou sou-
částí všech novostaveb. Naopak nespokojenost se systémem a dotační 
podporou vyjádřili z různých důvodů pouze 4 respondenti. Ostatní 
komentáře (stočné, nádrž, návratnost investice) byly diskutovány již 
výše společně s pozitivy a negativy systémů.

Motivy uživatelů k pořízení systému 
Většina objektů (87 %), ve kterých je využívána srážková voda, je 
napojena na veřejný vodovod, má tedy stálý příjem kvalitní pitné 
vody, 12 % používá k zásobování pitnou vodou vlastní studny. Zbylé 
1 % používá jiný blíže nespecifikovaný zdroj pitné vody, přičemž tyto 
objekty se nacházely (podle uvedeného PSČ) v různých částech ČR.

Motivem pro zřízení systému na srážkovou vodu bylo jednoznačně 
ekologické smýšlení a snaha o šetření se zdroji pitné vody (obr. 5). 
Zároveň je z dotazníku zřejmé, že u téměř ¾ respondentů nebyl 
důvodem pořízení systému nedostatek vody v místě, kde je objekt 
situován (pro 61 % nebyla tato varianta rozhodující nebo to důvod 
nebyl a dalších 12 % na tuto možnost neodpovědělo). Druhým nejčas-
tějším motivem pro využívání srážkové vody byla ekonomická stránka 
(úspora za pitnou vodu). 

Závěr
Pokusili jsme se udělat sondu do názorů, postojů a zkušeností osob, 
které si díky státnímu dotačnímu titulu Dešťovka pořídily do domác-
nosti systém na využití srážkové vody. Jedná se o oblast, která se v po-
sledních letech rychle až živelně rozvíjí, aniž by k tomu byl vytvořen 
jasný technický a legislativní rámec. Nicméně velká část respondentů 
vnímá dotační podporu Dešťovka jako smysluplnou. Přesto nám ale 
dotazníkové šetření pomohlo poodhalit několik problémů, které by 
bylo třeba řešit a diskutovat o nich. Jedná se jednak o technické aspek-
ty řešení (velikost akumulačních nádrží, víka, odbočovače) a určení 
míry, nakolik může být estetická kvalita vody (zabarvení, pach) ještě 
akceptovatelná pro používání k daným účelům. Za druhé jde zejména 
o platbu stočného, kterou v současné době vnímají respondenti jako 
demotivující.

Poděkování: Práce byla financována za podpory grantové agentury 
TAČR v rámci projektu TAČR SS01010179 Stanovení hygienických 
požadavků na recyklovanou vodu využívanou v budovách a měst-
ských vodních prvcích.
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Abstract 
The National Institute of Public Health (NIPH) created in coop-
eration with the State Environmental Fund a questionnaire for 
successful applicants of the „Dešťovka“ (“Rainwater”) programme. 
The aim of the questionnaire was to find out the experience with 
the use of one of the subsidized systems using rainwater inside 
building and to identify the problems that occurred. The answers of 
the respondents revealed to us the most common ways of rainwater 
usage, types of installations and maintenance of the technology 
and rainwater disinfection. Finally, it was possible to identify 
some problems (leaking tank lids, water colour and odour, sewage 
charges) which would be good to point out and suggest for discus-
sions about the subsidized programme and during the creation of 
new recommendations and legal documents concerning the usage 
of alternative water sources. 
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Kyanidová havárie na Bečvě

Jaroslav Růžička

Případ kyanidové havárie na Bečvě byl po 
velmi dlouhé době ojedinělý svého druhu 
a aktivity kolem něj byly spojeny se značnou 
odtržeností od dřívějšího vývoje a zkušeností 
se zvládáním takového typu havárie. Ten lze 
stručně shrnout takto:

Dřívější spektrum tvorby kyanidových od-
padních vod bylo výrazně vyšší a postupnou 
eliminací tohoto kontaminantu z výrobních 
technologií bylo riziko jejich úniku do vod 
zásadně omezeno. Tvorba kyanidových od-
padních vod se omezila v podstatě na provozy 
povrchových úprav. To platí i pro současné 
období.

Počet případů kyanidových havárií v minu-
losti nebyl velký – přibližně jeden za 2–3 roky 
a tvořil vždy velmi malý podíl v celkovém 
počtu havárií, kde výrazně převládaly úniky 
ropných látek, popř. odpadů či produktů ze 
zemědělství, průmyslu výživy apod. 

Anomální situace v počtu kyanidových 
havárií nastala počátkem osmdesátých let – 
kdy došlo k osmi případům za rok. To bylo 
důvodem podrobného vyšetřování příčin 
a zejména podnětem k vypracování odpovída-
jících preventivních opatření. Úniky kyanidů 
způsobovaly závady stavebního charakteru 
(dané především situováním technologického 
zařízení do objektů s nevhodně provedenými 
prostory), ale zejména hlavně chybami obslu-
hy při zvládání detoxikace kyanidových vod. 
Zjištěné příčiny byly podrobně analyzovány 
a na základě jejich výsledků byla navržena 
preventivní opatření, která byla postupně 
zaváděna do praktické realizace. Jejich rozsah 
lze vyjádřit následujícím výčtem: 
• Povinnost situovat technologické zařízení 

provozů povrchových úprav tak, aby pří-
padný únik používaných chemikálií (nejen 
kyanidů) byl bezpečně zachycen v prostoru 
objektu.

• Povinnost testace používaných přípravků 
v technologii povrchové úpravy z hlediska 
případného negativního vlivu na účinnost 
dané neutralizační technologie.

• Taxativně stanovený postup bezpečné lik-
vidace kyanidových koncentrátů.

• Povinné zaškolení obsluhy neutralizační 
stanice, v současnosti zajišťované Českou 
společností pro povrchové úpravy Jihlava.

• Periodické provádění technickobezpečnost-
ních prohlídek podle technické normy ČSN 
756505 objektů povrchových úprav s cílem 
objektivního zjištění případných rizikových 
míst úniku nebezpečných chemikálií včetně 
možnosti zjištění případného zhoršení účin-
nosti neutralizační technologie odpadních 
vod.
Úniky kyanidů do povrchových vod byly 

vždy monitorovány s cílem podchytit jakost-
ní vývoj v podélném profilu vodního toku. 
V minulosti však nebyly analyzovány všechny 
formy kyanidů, konkrétní ekotoxikologické in-

dexy nebyly známy, nebyly k dispozici kritéria 
pro hodnocení kontaminace říčních sedimen-
tů. Prioritním záměrem zde bylo o vzniklé 
havarijní situaci varovat níže položené odbě-
ratele vody. Přesto i tyto omezenější výsledky 
umožnily získat obecnější poznatky o vlivu 
uniklých kyanidů na jakost povrchových vod.

Obecná charakteristika 
kyanidového znečištění
Hlavním zdrojem byly odpadní vody z po-
vrchových úprav objektů, kde se kyanidy 
vyskytují v jednoduché formě (CN-, HCN), 
popř. jako komplexy s řadou těžkých kovů 
s rozdílnou mírou disociace. Nejstabilnější 
jsou komplexy s Fe a Co. Analyticky rozlišu-
jeme celkové a snadno uvolnitelné kyanidy, 
jejich koncentrace ve vypouštěných odpad-
ních vodách je dána mírou výnosu lázní do 
oplachových vod, výrazně vyšší obsahy vzni-
kají při čištění nebo obměně funkčních lázní, 
popř. při jejich mimořádném úniku.

K jejich zneškodnění se používaly oxidační 
postupy (sloučeniny chloru, peroxid vodíku, 
ozon apod.) za podmínek co nejdůslednější 
segregace od ostatních odpadních vod.

Indikátorem úniků kyanidů do povrcho-
vých vod byly vždy hromadné nebo částečné 
úhyny ryb dle výše koncentrací. Úhyn nastává 
v důsledku poruchy jejich nervového systému, 
poruchou dýchacího ústrojí s následnou delší 
dobou agonie. Dostanou‑li se zasažené ryby do 
prostředí čisté vody, nastává jejich zotavení. 
Variabilitu toxických účinků, zejména nižších 
koncentrací kyanidů ovlivňuje i druhová odol-
nost ryb a další možné doprovodné faktory 
(hodnota pH, teplota) a zejména deficit kyslí-
ku. Toxicita jednoduchých a volných kyanidů 
se pohybuje v rozmezí 0,05–1,0 mg/l, pro 
povrchové vody platí v současnosti limit pro 
snadno uvolnitelné kyanidy ve výši 0,005 mg/l 
(NEK podle NV 401/2015 Sb. pro POV tab. 1c 
přílohy č. 3) v povrchových vodách.

U vlivu kyanidů nelze dále vyloučit souběh 
účinků dalších toxických látek. Nejběžnější je 
přítomnost těžkých kovů, z nichž některé (Co, 
Fe) tvoří s kyanidy stabilní komplexy, které 
jsou málo toxické. Avšak jejich disociace může 
být zdrojem sekundárně se projevující toxicity 
na ryby. Toxicita samotných kovů na ryby je 
ve srovnání s kyanidy výrazně nižší, to však 
neplatí, pokud jde o širší spektrum ostatní 
vodní biomasy.

Neopomenutelná je však přítomnost reziduí 
použitých oxidačních činidel pro detoxikaci 
kyanidů. Závažná byla zejména přítomnost 
sloučenin na bázi aktivního chloru, která ve 
vypouštěných odpadních vodách vždy in-
dikuje absenci dechlorace (koncová operace 
detoxikace kyanidů). Toxicita chloru na ryby 
se pohybuje v rozmezí 0,04–0,2 mg/l a jeho 
souběžný výskyt s kyanidy může výrazně zvý-
šit především bezprostřední rozsah otravy ryb. 

Souběh toxických účinků chloru a kyanidů je 
však ovlivněn rychlejším odvětráním chloru, 
popř. jeho vysokou reaktivitou. Z toho důvodu 
toxický účinek kyanidu na níže položeném 
úseku toku je pak zcela dominující. Je však 
třeba uvést, že uvedený souběh vlivu chloru 
a kyanidů je možný jen v případě mimořádné 
protihavarijní operace ze strany znečišťova-
tele, provádějícího nadstandardní aplikaci 
sloučenin chloru, např. ve snaze omezit dopad 
mimořádného úniku kyanidů.

Dále je důležitý mechanismus odbourání 
kyanidů v toku, který je prioritně závislý na 
jejich disociaci na kyanovodík HCN (v závis-
losti na pH). Ten díky své těkavosti podléhá 
odvětrávání. Souběžně dochází též k bioche-
mické degradaci. Obvyklý průběh otravy ryb 
v důsledku úniku kyanidů spočívá v přechodu 
od rozsáhlejšího úhynu k projevům omezeněj-
šího napadení s následnou částečnou regene-
rací. Ze zkušeností z hodnocení kyanidových 
havárií vyplývá, že hydraulické podmínky 
příčné a podélné disperze a projevy toxických 
účinků na ryby nebývají s ohledem na popsa-
né faktory přímočaré. Tento významný pozna-
tek lze doložit následujícími příklady havárií:
a) Při havarijním znečištění Jizery kyanidy 

(1976) došlo k několikadennímu posunu 
průběhu otravy ryb kombinací odtoku vod 
z jezových zdrží (vliv zvýšených průtoků 
vody) a jejich postupem do úseku s kyslí-
kovým deficitem. 

b) Při havarijním znečištění Labe kyanidy 
(2006) za abnormálních klimatických 
podmínek (nízký průtok vody a mrazivý 
teplotní stav) hromadný úhyn ryb nastal 
až zhruba po 17 km od místa jeho vniku do 
toku.

c) Únik většího množství ferrokyanidu z ka-
lírny do toku vedl k velmi nízkým koncent-
racím volných kyanidů, k úhynu ryb došlo 
až v úseku pod výustí městské kanalizace. 

Průběh kyanidové havárie
Mimořádný stav v jakosti vod na Bečvě pro-
bíhal ve dnech 20. 9. – 23. 9. 2020 v profilech 
Choryně (ř. km 56,5) až po Přerov (ř. km 11,5). 
Úhyn ryb byl zjištěn v oblasti Val. Meziříčí 
a pokračoval dále po toku. Z počátku příčina 
otrav ryb nebyla zřejmá – první odebrané 
vzorky vyloučily kyslíkový deficit, popř. vliv 
toxických forem NH4. Ani pitva odebraných 
uhynulých ryb nevedla k rychlé identifikaci 
příčiny otrav.

Odběry vzorků povrchové vody a jejich 
následné rozbory u několika laboratoří 
(s určitým časovým zpožděním) prokázaly 
přítomnost kyanidů v úrovni jednoznačně 
toxických účinků na ryby. Výrazný podíl na 
monitoringu podélného profilu Bečvy měla 
laboratoř HZS záchranné služby ve Frenštátě 
pod Radhoštěm. Výtah z výsledků monitorin-
gu je uveden v tabulce 1.

Souběžně byl prováděn rozbor na ukazatele 
základního chemického složení. V protoko-
lech je dále uvedeno, že nebyla zaznamenána 
přítomnost těkavých organických látek.

Z výsledku sledování lze jednoznačně 
označit kyanidy za dominující příčinu otravy 
ryb. Dále z průběhu časového výsledku moni-
toringu vyplynulo, že šlo o nárazové vniknutí 
kyanidů, vyznačující se rychlým poklesem 
koncentrací i následných projevů otrav ryb. 
Průtoky v Bečvě v době havárie byly nízké – 
kolem 3,0 m3/s – s následujícím navýšením 



vh 12/2022 9

v důsledku intervenčního nadlepšování vodou 
z nádrže Bystřička.

Další monitoring vodního toku Moravy 
po soutoku s Bečvou neprokázal již rizikové 
koncentrace kyanidů.

Identifikace zdroje znečištění
Šetření prováděl místní vodoprávní úřad 
a ČIŽP dne 21. 9. postupnou kontrolou výustí 
kanalizací nad místem zjištěného úhynu ryb. 
U blízkého vyústění odpadních vod z akciové 
společnosti DEZA byla konstatována přítom-
nost živých ryb v otevřené kanalizační stoce 
s odtékající nečištěnou odpadní vodou bez 
známek otrav, a to cca 100 m před zaústěním 
do Bečvy. Další kontrola se zaměřila na vy-
ústění kanalizační stoky z areálu společnosti 
ENERGOAQUA, a.s. Rožnov pod Radhoštěm 
vykazující znečištění pěnou, suspendovanými 
částicemi a zákalem a navíc existencí kalové 
lavice bezprostředně pod výustí. Odebraný 
vzorek odpadní vody byl analyzován s výsled-
kem uvedeným v tab. 2.

Odběry a rozbory odpadní vody v dalších 
dnech vykázaly pokles obsahů kyanidů řá-
dově na setiny mg/l až k hodnotám pod mezí 
stanovitelnosti.

Dne 25. 9. 2020 odebrala ČIŽP směsný vzo-
rek sedimentu z koryta vodního toku Bečvy 
a rozbor v laboratoři LABTECH s.r.o., vykázal 
v sušině kalu obsahy CNcelk 318 mg/kg a CNvol 

3,29 mg/kg. Rozbor suspenze téhož homo-
genizovaného vzorku v laboratoři státního 
podniku Povodí Moravy vykázal hodnotu 
14,3 mg/l CNcelk. Obsah kovů je zřejmý z tab. 3.

Vznik kalové lavice pod výtokem z ka-
nalizace je v rozporu s vládním nařízením 
č. 401/2015 Sb. Protože tento předpis neuvádí 
limitní koncentrace kovů, je dále provedeno 
vyhodnocení této lokální kontaminace dle kri-
térií vycházejících z hodnot TEC (minimální 
koncentrace s negativními účinky na bentos). 
Hodnoty TEC pro hlavní kontaminanty jsou 
uvedeny v  tabulce 4.

Míra závadnosti se hodnotí dle hodnot HQ 
(koeficient nebezpečnosti – podíl zjištěné kon-
centrace a hodnoty TEC). Výsledné hodnoty 
HQ jsou uvedeny v tab. 5.

Klasifikační stupnice součtových hodnot 
HQ je uvedena v tab. 6:

Nález dokládá vysokou rizikovost zjištěné 
lokální kontaminace říčního sedimentu vůči 
bentosu.

Základní údaje o společnosti 
ENERGOAQUA a.s. Rožnov pod 
Radhoštěm
Nachází se v areálu bývalého státního pod-
niku Tesla Rožnov, kde provozuje servisně 
vodohospodářská zařízení včetně čistírny 
odpadních vod, produkovaných z firem, 
nacházejících se v areálu (elektrotechnická 
výroba, povrchové úpravy apod.). Odpadní 
vody jsou přiváděny samospádem nebo pře-
čerpáváním na čistírnu odpadních vod, která 
původně sloužila pro odpadní vody z výroby 
barevných televizních obrazovek. Zneškod-
ňování jednotlivých druhů odpadních vod 
se provádí odstavně dvoustupňovou neut-
ralizačně‑koagulační úpravou s následující 
průtočnou koncovou sedimentací. Odpadní 
voda je dále přečerpávána na dvojici dočišťo-
vacích lagun (o objemu 13 000 m3 každá) s vý-
tokem do kanalizačního sběrače o délce 13,5 
km, který je dále zaústěn do spojené Bečvy. 

V tab. 7 a 8 jsou uvedené povolené hodnoty. 
Zneškodnění kyanidových odpadních vod je 
předřazeno popsané čistírně odpadních vod. 
Sestává ze tří podpovrchových jímek (užitný 
objem 16 m3 každá), ve kterých je prováděna 
detoxikace odstavným způsobem dávkováním 
chlornanu sodného v alkalickém prostředí. 
Po zneškodnění a dechloraci je obsah jímky 
vyčerpán hadicí do jedné sekce ČOV.

Hlavní poznatky z šetření ČIŽP
1) Provozní řád ČOV neuváděl bezpečný 

postup pro provoz kyanidových jímek, do-
datečně předložený doplněk (bez schválení) 
stanovil kontrolu efektu pomocí přebytku 
chloru. Zcela chybělo řádné podchycení 
průběhu celého pracovního a technologic-
kého cyklu včetně kompletní analytické 
kontroly. V procesu odstraňování kyanidů 
nebyly provozní laboratoří vůbec sledovány 
celkové kyanidy a rozbory na snadno uvol-
nitelné kyanidy byly nespolehlivé. 

2) S časovým odstupem byla provedena kon-
trola stavu zneškodnění kyanidových od-
padních vod a částečný výsledek je uveden 
v tab. 9.

 Z výsledků je zřejmé, že obsahy jímek 
vykazovaly velmi vysoké koncentrace, jak 
kyanidů celkových, tak snadno uvolnitel-
ných. Zvlášť závažný je výsledek rozboru 
zbytku dříve vyčerpané odpadní vody, 
který byl odebrán přímo z hadice. Navíc je 
zřejmý krajně nežádoucí vysoký obsah Ni 
a přítomnost Co, což vylučuje spolehlivý 
a bezpečný průběh celkové detoxikace.

 Zneškodněné kyanidové odpadní vody byly 
dále vypouštěny na ČOV, kde docházelo 

k dalšímu záchytu škodlivin koagulačně-
‑srážecí technologií a navíc k vysokému 
naředění s ostatními odpadními vodami. 
Určité indicie naznačovaly, že zejména 
poslední faktor (ředění) byl v případě 
neúčinné detoxikace využíván. K tomu je 
dále třeba připojit krajně nevýhodný limit 
na vypouštěné kyanidy, který tuto praxi 
umožňoval. V daném případě by byl na 
místě postup podobně jako u odpadních 
vod s obsahem nebezpečných látek dle § 16 
zákona č.254/01 Sb., spočívající v uplatnění 
separátních limitů na tuto předřazenou část 
čistírenského zařízení.

 Ve vztahu k havarijnímu znečištění po-

Profil Datum/hod. CN snadno 
uvolnitelné 

mg/l

Choryně 20. 9./12:30 0,386*)

Hustopeče nad B. 20. 9./13:30 0,183

Lávka u Špaček 20. 9./12:30 0,223

Ústí (ř. km. 43) 20. 9./12:45 0,138

Teplice n. B. 20. 9./13:00 0,096

Hranice 20. 9./18:44 0,084

Lipník n. B. 21. 9./10:20 0,14

Osek n. B. 21. 9./17:25 0,124

Grymov 21. 9./17:00 0,035

Přerov 22. 9./15:56 0,027

Dluhonice 23. 9./12:50 0,023

Troubky 23. 9./13:20 0,030

Tab. 1. Průběh kyanidového znečištění 
na Bečvě

*)Celkové kyanidy

pH  
[‑]

CHSKCr 

[mg/l]
N‑NH4 

[mg/l]
N‑NO2 

[mg/l]
F  

[mg/l]
Cu 

[mg/l]
Ni 

[mg/l]
Cr6+ 

[mg/l]
CNcelk 

[mg/l]
CNvol 

[mg/l]

8,4 46,2 19,1 3,32 13,6 0,015 ˂0,02 0,05 1,17 0,105

As Ba Cd Co CrCelk Cu Ni V Zn

1,3 135 0,596 36,3 181 216 294 135 5 390

Tab. 2. Hodnoty z rozboru odebraného vzorku z kanalizační stoky z areálu společnosti 
ENERGOAQUA, a.s.

Tab. 3. Obsahy kovů V sušině kalu [mg/kg sušiny]

TEC [mg/kg sušiny]

Cd Ni Zn

0,99 22,7 120

Tab. 4. Hodnoty TEC pro hlavní kontami-
nanty

Cd Ni Zn Celkem

HQ 0,6 11,2 44,9 56,7

Tab. 5. Hodnoty HQ – koeficientu nebezpeč-
nosti

HQ ˂1 1–2 2–10 ˃10

Míra zátěže Neznečištěná Nízká zátěž Střední zátěž Vysoká zátěž

Tab. 6.  Klasifikační stupnice součtových hodnot HQ

ukazatel pH [‑] NL [mg/l] RAS [mg/l] N‑NH4 [mg/l] N‑NO2 [mg/l] AOX [mg/l]

p/m 6–9 30/35 1500/1600 30/35 3/4 2/2

ukazatel F[mg/l] CNcelk [mg/l] CNvol [mg/l] Cd [mg/l] Cr [mg/l] Cr6+[mg/l]

p/m 20/22 1/1 0,1/0,1 0,2/0,2 0,5/0,3 0,1/0,1

ukazatel Cu [mg/l] Ni [mg/l] Zn [mg/l]

p/m 0,5/0,5 0,5/0,5 2/2

Tab. 7. Stanovené koncentrační limity vypouštěných odpadních vod

Q 70 l/s 133 340 m3/měsíc 1 600 000 m3/rok

Tab. 8. Povolené množství
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vrchových vod šlo tudíž o vypouštění 
nedostatečně zneškodněných kyanidových 
odpadních vod po velmi vysokém naředění, 
čímž se tento případ odlišoval od většiny 
podobných havárií, ke kterým došlo v mi-
nulosti.

3) Efekt provozu vlastní ČOV nebyl prost 
dalších nedostatků, pokud jde o míru vy-
pouštěného znečištění. Bylo zjištěno:

 Překračování limitu dusitanového dusíku 
z důvodu absence potřebné předúpravy 
u jejich zdrojů s potenciálním rizikem toxic-
kých účinků na ryby a tvorby nitrosaminu.

 Mimořádné nárazové přítoky povrchově 
aktivních látek s negativním ovlivněním 
na čištění odpadních vod, zejména účinné 
při sedimentaci kalu. Uvedený ukazatel 
není navíc podchycen v konstrukci limitu 
vypouštěného znečištění.

 Nedostatečný záchyt těžkých kovů koagu-
lačně‑srážecím postupem (Ni, Zn).

 Pozn.: V technologii ČOV nebyl dále vyhod-
nocen případný negativní vliv komplexotvor-
ných látek.

4) Nedostatkem zcela zásadní povahy bylo 
vyřazení dočišťovacích lagun z technologic-
kého čištění odpadních vod a jejich využití 
pro zásobení areálu provozní vodou. Pokud 
by zůstaly v původním režimu, nedošlo by 
k únikům kalů s obsahem těžkých kovů 
a případný průnik kyanidů by bylo možné 
účinně eliminovat.

5) Návazně na kontrolu výtoku odpadních vod 
z ČOV ČIŽP odebrala 25. 9. 2020 vzorek 
kalu z hladiny a stěn odtokového žlabu kon-
cového usazováku. Výsledek je zachycen 
v tab. 10.

 Odebraný vzorek byl souběžně podroben 
analýze suspenze po homogenizaci, ve 
které byla zjištěna koncentrace celkových 
kyanidů 15,8 mg/l.

 Po odstředění vzorku byl proveden rozklad 
vzorku kyselinou a následně byl stanoven 
obsah těžkých kovů v sušině. Výsledek je 
uveden v tab. 11. Koncentrace ve vodném 
podílu vzorku jsou v tab. 12.

 Výsledek potvrdil shodu složení kalů se 
sedimentem v korytě vodního toku a je 
přímým a jednoznačným důkazem, že 
v daném období nebyla provedena účinná 
detoxikace kyanidových vod.

 Příčinou kyanidové havárie, ojedinělé 
v současné historii, bylo širší selhání péče 
o bezpečný provoz čistícího zařízení. K ha-
várii došlo za situace dalších technologicko-
‑provozních závad. Hlavními články tohoto 
selhání byly značné závady v segregaci 
odpadních vod, neúplná laboratorní kont-
rola, nespolehlivý režim vlastní detoxikace 
a zejména vyřazení části čistírenského 
komplexu z původní funkce. 

 Popsaný průběh kyanidové havárie na Beč-
vě je pouze rámcový a nepostihuje všechny 
detaily z nálezu velmi podrobného šetření. 
Bohužel o tomto mimořádném případu 
nebyla dosud zpracována podrobná zpráva, 
obsahující informace o všech aktivitách 
kolem této havárie, včetně kritického zhod-
nocení jejich výsledků. Přínos takového 
materiálu v oblasti využití pro realizaci 
budoucích protihavarijních opatření by byl 
zcela nesporný.  

 Klíčovou roli v objasnění příčin zjištěných 
nedostatků hrálo zejména použití metod 
ekologicko‑forenzního šetření, které v da-

ném případě odhalily konkrétní závady 
v provozu čistírenského zařízení. Použití 
těchto metod může překlenout i případný 
deficit monitoringu znečištění povrchových 
vod a přispět tak k průkazným zjištěním 
o zdrojích znečištění, případně i zjištění 
konkrétních závad v provoze čistících zaří-
zení.

 Stinnou stránkou této havárie byla prů-
běžná nadměrná publikace nepřesných či 
neúplných informací, která výrazně snížila 
objektivitu vnímání této havárie u širší ve-
řejnosti. Překvapujícím momentem zde bylo 
úplné pominutí zkušeností z dřívější praxe, 
včetně informací o tom, jaká preventivní 
opatření jsou standardně požadována v této 
oblasti. 

Shrnutí 
Základní otázka spočívá v tom, jak kyanido-
vou havárii na Bečvě lze zařadit do spektra 
podobných havárií. Z dostupných informací 
lze dojít k závěru, že příčinou toho, proč neby-
la provedena účinná a bezpečně kontrolovaná 
detoxikace kyanidových vod, se principiálně 
nelišila od podobných případů v minulosti. 
Ojedinělost opakování havárie po dlouhé řadě 
let svědčí o zásadním selhání provozovatele, 
u něhož nebylo složité se podobné situaci 
vyhnout. Nález z šetření ČIŽP je plně využi-
telný směrem k odstranění popsaných závad 
ve zneškodňování odpadních vod.

Pro ostatní instituce (vodoprávní úřady, 
HZS, samospráva, správa povodí apod.) vyplý-
vají z průběhu havárie poznatky a zkušenosti 
efektivně využitelné v budoucnosti. To však 
předpokládá, že budou k dispozici v přesné 
a nezkreslené podobě. 

V návaznosti na zavedený systém prevence 
(platný již více než třicet let) se nelze vyhnout 
potřebě jeho revize, či doplnění. Provozy 
povrchových úprav za tuto dobu prošly dal-
ším vývojem, aniž by zcela pominula rizika 
pro životní prostředí. Přes zřetelné zlepšení 
stavebního provedení objektů, trvají mož-
nosti vzniku havárií. Pro návrh potřebných 
preventivních opatření jsou zde k dispozici 
výsledky velkého množství ekologických au-
ditů z 90. let. Nově aktuální je i riziko požárů 
galvanizoven s nebezpečnou produkcí závad-
ných vod z hasebního zásahu.
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CENY ENERGIÍ
LETÍ NAHORU.
MY CENOVOU HLADINU 
POŘÁD DRŽÍME.
VAŠE SEVEROČESKÁ VODA

Severočeská vodárenská společnost tra-
dičně vždy v  listopadu oznamuje cenu 
vody pro další rok. Letošní zdražování 
vody pro domácnosti, zejména s ohledem 
na růst cen jiných komodit, je opravdu spí-
še symbolické. Jak se vám to podařilo? 

Vodné a stočné se zvýší opravdu jen o kapku. 
SVS ctí zásadu, že cena vody nesmí překročit 
strop v rámci takzvané sociální únosnosti. Ta 
zjednodušeně říká, že byste za vodu neměli za-
platit více, než jsou dvě procenta průměrných 
příjmů domácností s průměrnou spotřebou.

Meziroční infl ace už vystoupala ke dva-
ceti procentům. Takový růst cen se musel 
podepsat i na hospodaření vaší společnos-
ti. Jak situaci zvládáte? 

Pociťujeme také růst cen elektřiny nebo 
zvýšené náklady na práci našich lidí. Přesto 

se nám podařilo sestavit pro příští rok ta-
kový rozpočet, který nám v  příštím roce 
umožní investovat tak, abychom alespoň 
udrželi nastavené tempo obnovy. To mů-
žeme považovat za velký úspěch, protože 
i přes kritickou situaci všude kolem se bu-
deme moci spolehnout, že vodohospodář-
ská infrastruktura bude plně fungovat a pl-
nit svou funkci.

Je severočeská voda jakožto surovina 
z vašeho pohledu v něčem výjimečná? 

Určitě ano! Na rozdíl třeba od plynu nebo 
ropy jsme v  pitné vodě soběstační a  ne-
závislí. Je to naše přírodní bohatství, se 
kterým ale musíme zodpovědně nakládat, 
protože jej nelze nijak nahradit. Pokládám 
za důležité, že i  přes růst nákladů všude 
okolo nás voda určitě nezruinuje rodinné 
rozpočty. 

VODNÉ A STOČNÉ PRO PŘÍŠTÍ 
ROK VZROSTE JEN O KAPKU
Česká veřejnost v letošním roce se znepokojením sleduje trvalý růst cen, a to 
u potravin, základního zboží, ale zejména u energií. Zprávy o zdražování vod-
ného a stočného pro příští rok v tomto ohledu příjemně překvapily. Navzdory 
růstu nákladů i mezd zdraží tyto služby obyvatelům v severních Čechách doslo-
va o kapku. Za tisíc litrů dodané pitné vody a odvedené vody odpadní v příštím 
roce připlatíme pouze 16 korun, oznámila SVS. Více v rozhovoru s generálním 
ředitelem Severočeské vodárenské společnosti Bronislavem Špičákem.

Ing. Bronislav Špičák

O zásobování pitnou vodou, ale také 
o likvidaci odpadních vod se v Ús-
teckém a podstatné části Liberecké-
ho kraje stará Skupina Severočeská 
voda, jejíž majetek dosahuje výše 
109  miliard korun – devět tisíc ki-
lometrů vodovodního potrubí, čtyři 
tisíce kilometrů kanalizace, dvě stov-
ky čistíren odpadních vod, tisícovku 
vodojemů a více než 60 úpraven vody.
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Erik Geuss (*1963), 
odstupující ředitel  
České inspekce životního 
prostředí

Stránský: Pane řediteli, ke konci listopadu 
odcházíte z čela ČIŽPu. Vyrojilo se i mezi od-
bornou veřejností dosti spekulací o příčinách 
tohoto rozchodu. Mohl byste to čtenářům 
přiblížit svojí optikou? 

Geuss: Spekulace nejsou namístě. Ředite-
lem ČIŽP jsem byl osm let, nejdéle ze všech 
dosavadních ředitelů. V resortu životního 
prostředí jsem působil s přestávkami od 
roku 1990. Zkušenosti se státní správou mi 
nabízejí možnost srovnání v čase. A musím 
říci, že přes veškerou snahu o nepolitický 
rozměr Inspekce jako úřadu, který by měl 
dbát výhradně na dodržování předpisů 
v oblasti životního prostředí a (zjednodušeně 
řečeno) ukazovat prstem na viníky bez ohle-
du na politiku stylem „padni komu padni“, 
začaly tyto tlaky již krátce po mém nástupu. 
Možná i proto, že jsem neměl žádné politické 
ochránce, např. s vládnoucím hnutím ANO 
jsem neměl nikdy nic společného. Příklad? 
Do médií pronikla informace o mém vítěz-
ném soudním sporu s tehdejším nejvyšším 
státním úředníkem. Teprve s odstupem času 
jsem se dozvěděl, že na mne měl „zadání“ od 
politika tehdy vládní ČSSD. Jednomu senáto-
rovi jsem totiž přímo odmítl jeho požadavek 
„neotravovat jeho firmu“. Následně jsem vše 
sdělil svému tehdejšímu ministrovi Brabcovi, 
čímž vše zhaslo, jen já se musel za své vlastní 
peníze hájit u soudu. Tlaky ze strany minist-
ra Brabce jsem v prvních letech nezazname-
nal. Situace se změnila po havárii na Bečvě, 
kdy jsem byl poprvé ministrem otevřeně 
vyzván, abych přijal roli obětního beránka. 
Potíž byla v tom, že ani detailní minister-
ský audit o činnosti ČIŽP v prvních dnech 
havárie, který si nechal ministr zpracovat, 
nepřináší žádný poznatek, kde a v čem by 
Inspekce pochybila. Protože jsem vychován 
mimo jiné i v prostředí disentu, tak cítím celý 
život nutkavou potřebu hájit pravdu. A proto 
jsem odejít odmítl a veřejně jsem hájil práci 
našich inspektorů. Bečva se pak nesmyslně 
stala symbolem a prostředkem (nejen) po-
litického boje. Když nastoupila nová vláda 
a ministryně Hubáčková, kterou znám dvě 
desítky let, mi po svém nástupu sdělila, 
že – ačkoliv ví, že jsme na Bečvě nechybo-
vali – musím být obětován a odejít, protože 

je to, cituji „buď ona, nebo já“. Opět jsem to 
odmítl, nicméně když se pak na jaře začaly 
objevovat nesmyslné útoky ze strany vedení 
MŽP, rozhodl jsem se v květnu k dobrovolné 
rezignaci. Je smutné, když 33 let po sametové 
revoluci nejsou nezávislé a apolitické úřady 
v zájmu politiků napříč politickým spektrem. 

V této souvislosti mě však velmi mrzí, že 
média zůstávají jen na tomto (politickém) 
povrchu a nejdou do hloubky. Tedy po sku-
tečných příčinách. A mezi nimi je nesporně 
nelegální byznys s odpady, ve kterém jde 
dle statistik např. Interpolu o řády stovek 
miliard korun. A nemusím snad upřesňo-
vat, jak byznys ovlivňuje politiku a naopak. 
Nemám zde prostor na rozsáhlou analýzu 
tohoto problému, a už vůbec ne ukazovat 
na konkrétní příklady, které jsme s kolegy 
prožili, ale někdy mám opravdu pocit, že ve 
veřejném a bohužel i odborném prostoru se 
řeší jen okrajové, zato atraktivní problémy, 
zatímco ty skutečné a ohrožující životní 
prostředí nikoho příliš nezajímají. 

Stránský: ČIŽP prodělala od dob SVI a ČTIO 
velký vývoj. Její kompetence jsou podstatně 
rozsáhlejší a multidisciplinární. Přesto došlo ve 
skutečnosti k jistému odklonu od řešení odbor-
né problematiky alespoň v oblasti vodního hos-
podářství. Je i nyní ČIŽP skutečným partnerem 
a odborným spolupracovníkem vodoprávních 
úřadů? Jinak řečeno: Jsou podle Vašeho názoru 
optimální kvalifikační předpoklady a potřebné 
praktické zkušenosti pro úspěšnou práci v této 
organizaci zaměstnanců ČIŽPu?

Geuss: S Vaším názorem si dovoluji ne-
souhlasit. ČIŽP byla a stále je odborným 
spolupracovníkem vodoprávních úřadů, a to 
nejen přímou účastí na řešení problematiky 
nejenom při ochraně vod, ale i jako poradce, 
tzv. „přítel na telefonu“. 

Častým problémem je nedostatečná úroveň 
a nejednotnost rozhodnutí (zejména povolení 
vydávaných vodoprávními úřady), jejichž 
plnění ČIŽP kontroluje. V takových případech 
na základě vlastních zjištění ČIŽP poskytuje 
vodoprávním úřadům zpětnou vazbu a pora-
denství či doporučení. 

Kontroly prováděné ČIŽP na úseku ochrany 
vod jsou stále výrazným preventivním nástro-
jem vedoucím ke společenské ochraně zásob 
podzemních i povrchových vod. V povědomí 
znečišťovatelů musí být existence ČIŽP trvale 
přítomna, a to nejen jako dozorový orgán stát-
ní správy, ale i jako vysoce odborná organiza-
ce, která je schopna řešit problémy a pomoci 
odstranit příčiny nežádoucího vlivu činnosti 
znečišťovatelů na životní prostředí. 

Stránský: V souvislosti s návrhem tzv. „ha-
varijní“ novely vodního zákona se dlouhodobě 
nedává téměř žádný prostor pro odbornou čin-
nost ČIŽP. Ta se tomuto trendu nijak nebrání. 
Vidíte to jako správný směr?

Geuss: Musím Vás poopravit. Je nutné si 
uvědomit, že ČIŽP je primárně kontrolním 
orgánem. ČIŽP spolupracuje s ostatními or-
gány státní správy, a to jak v oblasti přípravy 
nových, ale i v oblasti revizí současných 
právních předpisů s ústředním orgánem státní 
správy (Ministerstvem životního prostředí), 
tak i v oblasti spolupráce výkonu kontrolní 
činnosti (např. krajské úřady, Policie ČR, 
hasičské záchranné sbory, krajské hygienické 
stanice, Česká obchodní inspekce, správci 
vodních toků atd.). Snahou je hlavně zavádět 
preventivní opatření, návody a postupy, aby 

bylo předcházeno ekologickým škodám na 
životním prostředí. Prevence je zkrátka vý-
hodnější, než řešení následků.

Stránský: Považujete navrhovanou „ha-
varijní“ novelu vodního zákona za správnou 
a hlavně potřebnou pro lepší řešení případných 
budoucích havárií?

Geuss: Ano, považuji. „Havarijní“ novelou 
by měly být přesněji vymezeny pravomoce 
pro řešení příčin a zmáhání havárií. I v těchto 
případech je nutné skloubit znalost místních 
poměrů a odbornost. Schopnost dorazit k mís-
tu vzniku havárie co nejdříve, je při šetření 
příčin havárie a odstraňování jejich následků 
zásadní. V místě vzniku havárie není ČIŽP 
technicky i personálně schopna adekvátně 
zastoupit místně příslušný vodoprávní úřad, 
jakožto úřad, který má největší povědomí o lo-
kalizovaných výpustí do vodního toku a který 
vydává povolení pro nakládání s vodami, 
v těchto případech i k vypouštění vod do vod 
povrchových. A to se ještě v této souvislosti 
mohu zmínit o personálním nasazení, kdy 
problematikou „vody“ se celorepublikově za-
bývá zhruba 80 našich inspektorů oproti 600 
pracovníků obcí s rozšířenou působností, tedy 
vodoprávních úřadů.

Stránský: Je současná legislativa dostatečně 
užitečným a účinným nástrojem pro výkon 
činnosti ČIŽP v oblasti vodního hospodářství, 
co byste zlepšil?

Geuss: Dá se říci, že ano. I když existují 
logicky i problémy a nedostatky. Příkladem je 
opakovaná a neúspěšná snaha, aby Inspekce 
mohla v rámci kontrolní činnosti disponovat 
údaji o skutečné výrobě energie v malých 
vodních elektrárnách (které má k dispozici 
jiný státní úřad). Chybí jedna věta v zákoně. 
Jde totiž o to, že aby ČIŽP mohla objektivně 
a nestranné posoudit zjišťovaný stav, měla by 
být legislativou dána možnost, např. v případě 
provozů malých vodních elektráren, zkontro-
lovat i zpětně nakládání s vodami a hlavně 
dodržování minimálního zůstatkového průto-
ku v toku, který může být ovlivněn provozem 
malé vodní elektrárny. Porušení v podobě 
nadměrného odvádění povrchové vody mimo 
koryto toku pro provoz malé vodní elektrárny 
lze ČIŽP zdokumentovat pouze při šetření 
v době kontroly, která je vázána pouze na vel-
mi malý časový úsek. Za současné situace ale 
nelze objektivně a nestranně zdokumentovat 
ovlivněný stav průtoku a rovněž tak i odběr 
povrchových vod v delším časovém intervalu, 
tj. časovou působnost možného nezákonného 
stavu.

Stránský: Jaký je Váš názor na současný 
systém ochrany vzácných přírodních útvarů 
na území ČR, lze ho nějak zlepšit?

Geuss: Vždy je možné a vhodné něco 
zlepšovat, otázkou jsou reálné možnosti 
a legislativa. 

Stránský: Stačí ČIŽP zvládat veškeré kon-
trolní činnosti v potřebné frekvenci, nebo by 
měly být řady Vašich pracovníků posíleny?

Geuss: Zatím ano, ale každým rokem je to 
náročnější. Problémem je na jedné straně za-
ostávání Inspekce v oblasti mezd (Inspekce je 
úřadem s nejnižší průměrnou mzdou ze všech 
kontrolních úřadů v ČR, proto se k nám ucha-
zeči o práci příliš nehrnou), na straně druhé 
pak nárůst zákony vyžadovaných povinností, 
které má Inspekce kontrolovat. Při stejném 
počtu inspektorů, na některých odděleních 
při přirozeném snižování počtu inspektorů 
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(např. odchody do důchodu), se zvyšují počty 
kontrol subjektů, u kterých musí být dodržena 
periodicita kontrol vyplývající z legislativy 
(např. zařízení s integrovaným povolením, 
zařízení spadající pod prevenci závažných 
havárií), na úkor kontrol se zaměřením na 
zjišťování nových zdrojů znečišťování život-
ního prostředí. 

V oblasti dozoru a zjištění porušení zákona 
s následným uložením pokuty je stále platný 
trend většího počtu případů zjištění nezá-
konného jednání v případě neplánovaných 
kontrol oproti zjištěním při plánovaných 
kontrolách. Šetření, zajišťování důkazů 
a získávání podkladů je však u těchto neplá-
novaných kontrol vždy časově a administra-
tivně náročnější než u plánovaných kontrol 
a větších zdrojů znečištění. Rovněž patrné 
je pokračování trendu častých odvolání 
kontrolovaných subjektů proti ukládaným 
rozhodnutím, čímž jsou přestupková řízení 
výrazně časově náročnější.

Stránský: Jak se s odstupem díváte na pří-
pad „Bečva“?

Geuss: Částečně jsem odpověděl již v prv-
ní otázce. Trvám jednak na tom, že žádný 
zaměstnanec Inspekce neporušil v průběhu 
havárie své povinnosti, naopak inspektoři 
odvedli svou práci perfektně. Již čtvrtý den 
po havárii si veškerou dokumentaci převzala 
Policie ČR pro účely trestního řízení. Dnes 
je případ před projednáním u soudu, takže 
nerozumím neustálému mediálně politickému 
mudrování na téma „nejsou důkazy“, „není 
znám viník“. Mohu jen prohlásit, že Inspekce 
naprosto průkazně ví, z jaké výpusti vytekly 
kyanidy, které podle jiných kompetentních 
zjištění zabíjely. Jinými slovy – kdyby neběže-
lo trestní řízení, které není věcí Inspekce, ne-
byl by problém vést správní řízení s viníkem 
a potrestat jej vysokou sankcí za přestupek 
proti zákonu o vodách. 

Stránský: Co byste doporučil svému ná-
stupci?

Geuss: To záleží na tom, kdo to bude. 
Zda bude mít politické záměry, anebo bude 
odborník, který by chtěl poctivě navázat 
dál. Pokud by šlo o druhý případ – i když si 
pesimisticky myslím, že nenastane –, tak mu 
vůbec nezávidím. Bude se muset naučit bránit 
v oblastech, kde to vůbec nečeká. Čistá odbor-
nost a manažerské schopnosti mu rozhodně 
stačit nebudou.

Stránský: Přeji Vám, aby Vás následující 
léta naplňovala odborně i lidsky. Děkuji za 
rozhovor.

Geuss: Naopak! Já děkuji časopisu Vodnímu 
hospodářství, že mi dalo prostor!

Stránský: Podle mého je užitečné dát pro-
stor k vyjádření odcházejícím vrcholovým 
manažerům. Nejen z důvodů slušnosti, nýbrž 
i proto, že to může být užitečné pro jeho ná-
sledníky i pro celou společnost.

Ing. Václav Stránský

Před 50 lety vyšla kniha Meze růstu

Václav Stránský

Vcelku bez povšimnutí uplynulo letos 50 let 
od vydání knihy Meze růstu. Nedlouho po 
vydání knihu u nás přeložil pan profesor Bed-
řich Moldan, tehdy zaměstnanec Geologické-
ho ústavu. Když mi bylo asi dvacet let, tak se 
mi kniha, která tehdy u nás patřila mezi libri 
prohibiti, dostala pokoutně do rukou. Ohrom-
ně mě ovlivnila a utvářela. Jsem přesvědčen, 
že kniha je aktuální i dnes, byť v mnohém je 
překonaná a třeba se i někdy mýlila. 

S panem profesorem jsme letos o knize 
a o tom, jak byl pořízen její český překlad, 
hovořili na jeho chatě pod Boubínem, kde 
ostatně překlad vznikal. Rozhovor pan Mol-
dan shrnul do následující zkratky:

Knížka Meze růstu vznikla na objednávku 
Římského klubu. To je, jak sami říkají, „sku-
pina jednotlivců, kterým není lhostejný osud 
lidstva“. Je tvořen význačnými vědci, politiky, 
intelektuály ze všech zemí světa. Založil jej 
v r. 1968 italský průmyslník Aurelio Peccei 
a dosud existuje a pracuje, dnes má sídlo ve 
Švýcarsku. Římský klub objednal studii Meze 
růstu u vědců z MIT (Massachusetts Institute of 
Technology – významná americká univerzita) 
a jejich několika dalších kolegů. Autoři využili 
jednoho z prvních komplexních počítačových 
modelů (zvaného World2 model), jehož auto-
rem byl Jay W. Forrester.

Výsledky studie byly publikovány jako 
vcelku útlá knížka v březnu 1972 (Donella H. 
Meadows, Dennis L. Medaws, Jogen Randers, 
William W. Behrens III., The Limits to Growth). 
Autoři na základě dat z období 1900–1970 zjis-
tili, že světový ekonomický rozvoj měl po celou 
dobu, nezávisle dvou velkých válkách, charak-
ter exponenciálního růstu, a dospěli k závěru, 
že takovýto směr rozvoje není trvale udržitelný. 
Usoudili, že bez zásadních změn nastane do 

50 nebo 100 let katastrofální nedostatek pří-
rodních zdrojů včetně potravin a planeta se 
utopí v odpadech. Konkrétní hrozby, kterým 
dnes čelíme – na prvním místě globální změ-
na klimatu a její dopady – naznačeny nebyly, 
a naopak obavy o nedostatek přírodních zdrojů 
nejsou dnes tak velké. 

Zásadní poselství Mezí růstu je však stále 
platné. Exponenciální růst světové ekonomiky, 
tak jak je charakterizován růstem hrubého 
domácího produktu, nemůže pokračovat do 
nekonečna. Současné problémy, mezi něž 
patří především ohrožení klimatu, ale i ni-
čení přírody a krajiny, však se bez zásadních 

změn současného růstového modelu nemohou 
vyřešit. Politikové na celém světě přesto za-
tím nejsou ochotni potřebné změny zahájit, 
a ani běžní lidé nejsou zásadnějším změnám 
nakloněni.

Meze růstu se staly jednou z velmi zásadních 
publikací ve světovém měřítku, byly přeloženy 
do mnoha desítek jazyků. Český překlad jsem 
pořídil já sám při letním pobytu na šumavské 
chalupě a byl hotov za necelých půl roku od 
vydání originálu. Díky mnoha přátelům se 
podařilo pořídit několik set výtisků samizda-
tového typu, na jejichž kolportaci se podíleli 
i Josef Vavroušek a Miloš Zeman.

Protože kniha vyšla v omezeném nákladu 
a protože si myslím, že by kniha měla patřit 
k základní četbě těch, kteří se snaží o holi-
stický přístup k vodařině (a nejen k ní), na-
padlo mě, že by bylo vhodné umožnit přístup 
ke knize všem zájemcům. Jsem potěšen, že 
pan profesor s nápadem souhlasil a umožnil 
nezištně umístit scan publikace na stránkách 
www.vodnihospodarstvi.cz. Budu rád za 
reakce na tuto publikaci.

Václav Stránský

http://www.vodnihospodarstvi.cz
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Kybernetická bezpečnost a kritická infrastruktura 
ve vodárenství

Dušan Kalášek, Jiří Navrátil 

Pod vlivem událostí, které v posledních ně-
kolika letech, a především v několika posled-
ních měsících roku 2022 negativně ovlivnily 
chod naší společnosti, se v celospolečenské 
diskusi skloňuje stále více používaný pojem 
„kritická infrastruktura“. Tento pojem je 
často zaměňován s jinými, velmi podobnými 
pojmy, jakými jsou například „technická 
infrastruktura“ nebo „infrastruktura“. 

Pro laickou veřejnost je těžké rozlišovat 
tyto pojmy. Podobná situace s chybnou inter-
pretací a rozlišením obsahové stránky těchto 
pojmů mnohdy nastává také v diskusi mezi 
odborníky a profesionály.

Reakcí na to je cílená snaha o informova-
nost a rozvoj oblastí kritické infrastruktury 
ČR, což je obsahem a náplní činnosti nezis-
kové organizace ARPKI (www.arpki.cz), která 
si stanovila několik stěžejních cílů, mezi něž 
patří mimo jiné také vzdělávání a výchova 
personálu a profesionálů v kritické infrastruk-
tuře České republiky a publikační, vědecká 
a osvětová činnost zaměřená na laickou i od-
bornou veřejnost.

ARPKI – Agentura rozvoje a podpory 
kritické infrastruktury, z. s., je technicko‑or-
ganizační společností, jejíž základním úkolem 
v rámci kritické infrastruktury je proaktivní 
a reaktivní řešení situací, které úzce souvisí 
s ochranou života a zdraví obyvatel, životní-
ho prostředí, zvířat a majetku před vznikem 
a dopady mimořádných událostí a krizových 
situací, které by zásadním způsobem mohly 
narušit funkčnost systémů a fungování su-
verenity svobodného státu v základech de-
mokracie v oblastech kritické infrastruktury.

ARPKI jako odborná organizace, která 
spolupracuje s vědeckými a akademickými 
organizacemi, odborníky v různých oborech 
a profesionály v kritické infrastruktuře, je no-
sitelem informací z oblastí kritické infrastruk-
tury a její snahou je především poskytování 
odborných názorů, případových studií z praxe 
v ČR i v zahraničí, pořádání seminářů a kon-
ferencí oborově zaměřených na problematiku 
z oblastí kritické infrastruktury. 

Tento článek slouží především jako infor-
mační zdroj, který popisuje několik důleži-
tých bodů problematiky vodáren a kritické 
infrastruktury z hlediska kyberbezpečnosti, 
a zároveň se jedná o první článek ze série 
odborně zaměřených článků, které budou 
řešit propojení technologií, procesů, organi-
zace a ekonomické stránky fungování vodáren 
s legislativou a exekutivou.

Pro pochopení obsahu tohoto článku je dů-
ležité objasnit pojmy a situace, které se úzce 
dotýkají problematiky vodárenství a zasahují 
do řídících procesů jednotlivých provozo-
vatelů vodárenských zařízení a technologií, 
které v případě vzniku mimořádné události 

mohou ovlivnit funkčnost infrastruktury nebo 
dokonce fatálním způsobem ohrozit, případně 
narušit prvky kritické infrastruktury. 

Infrastruktura a kritická 
infrastruktura
Definici infrastruktury a kritické infra-
struktury popisují níže uvedené zákony, 
ale nutnost rozlišení mezi infrastrukturou 
a kritickou infrastrukturou se projeví přede-
vším v rozdílných důsledcích dopadů škod 
v případě ohrožení, napadení nebo destrukce 
prvků zahrnutých do těchto dvou kategorií. 

Infrastruktura byla poprvé historicky 
popsána ve Francii koncem 19. století, kdy 
se takto označovaly především vojenské 
objekty. V legislativě České republiky pojem 
infrastruktury vysvětluje a upravuje stavební 
zákon č. 183/2006 Sb., podle kterého: „Ve-
řejnou infrastrukturou jsou pozemky, stavby, 
zařízení a to:
• dopravní infrastruktura, kterou jsou napří-

klad stavby pozemních komunikací, drah, 
vodních cest, letišť a s nimi souvisejících 
zařízení;

• technická infrastruktura, kterou jsou vede-
ní a stavby a s nimi provozně související 
zařízení technického vybavení, například 
vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny 
odpadních vod, stavby a zařízení pro 
nakládání s odpady, trafostanice, energe-
tické vedení, komunikační vedení veřejné 
komunikační sítě, elektronické komunikační 
zařízení veřejné komunikační sítě, produk-
tovody;

• občanské vybavení, kterým jsou stavby, 
zařízení a pozemky sloužící například pro 
vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči 
o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou 
správu, ochranu obyvatelstva;

• veřejné prostranství zřizované nebo užívané 
ve veřejném zájmu.“
Zřizovatelem infrastruktury může být stát 

nebo soukromý subjekt. Pokud by došlo k naru-
šení infrastruktury, mohlo by to mít nepříjemné 
dopady na fungování pouze určitého sektoru 
nebo početně omezeného okruhu společnosti. 

Příkladem narušení infrastruktury může 
být lokální povodeň menšího rozsahu, při kte-
ré dojde k zaplavení silnic v obci, což způsobí 
narušení dopravní infrastruktury obce, a proto 
je nutné zajistit náhradní způsoby dopravy 
pro zásobování a pohyb obyvatelstva, zajistit 
následující odklízecí práce a v některých pří-
padech je také nutné zahájit práce na opravě 
komunikace. 

Příkladem narušení kritické infrastruktury 
v oblasti vodního hospodářství je velmi ak-
tuální situace, která nastala v první polovině 
listopadu 2022 při ústupu ruských vojsk, kdy 
ruské okupační síly vážně poškodily hráz 

Kachovské vodní elektrárny v Chersonské 
oblasti a zcela zničily severní část přehrady 
a vrata zdymadel. 

Kritická infrastruktura je pojem, kte-
rý definuje, vysvětluje a upravuje zákon 
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 
některých zákonů (krizový zákon) „Kritickou 
infrastrukturou (KI) se rozumí prvek kritické 
infrastruktury nebo systém prvků kritické in-
frastruktury, kdy narušení jeho funkce by mělo 
závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpe-
čení základních životních potřeb obyvatelstva, 
zdraví osob nebo ekonomiku státu.“

V České republice bylo vytipováno devět 
oblastí kritické infrastruktury, kam patří:
1) energetika;
2) vodní hospodářství;
3) potravinářství a zemědělství;
4) zdravotní péče;
5) doprava;
6) komunikační a informační systémy;
7) bankovní a finanční sektor;
8) nouzové služby;
9) veřejná správa.

Pokud by došlo k narušení kritické infra-
struktury, mohlo by to mít fatální následky 
pro život obyvatelstva, bezpečnost a ekono-
miku státu.

Oblast vodního hospodářství, kam patří také 
vodárenství, je – jak vidno v výšeuvedeného 
přehledu – druhou prioritní oblastí důležitou 
pro zachování fungování státu. 

Významné postavení v kritické infrastruktu-
ře v oblasti vodního hospodářství mají přehra-
dy, které poskytují vodu a elektrickou energii 
pro větší část populace, městské aglomerace 
a zemědělské komplexy.

Důležitou procedurální součástí ochrany 
prvků kritické infrastruktury v oblasti vodního 
hospodářství je:

Kybernetická bezpečnost 
vodárenského systému
Nedílnou součástí jakéhokoli digitálního ře-
šení, kam pochopitelně patří i problematika 
odečtového systému vodáren, je také jejich 
kybernetická bezpečnost. Propojení dat z ode-
čtové sítě s informačním systémem vodárny 
však kromě okamžitých výhod a vyřešení ně-
kterých problémů přináší i nové úkoly, i když 
samozřejmě výhody takového systému zcela 
jednoznačně velmi převažují. Jedním z tako-
vých úkolů je i zajištění kybernetické bezpeč-
nosti dálkového odečtu dat z jednotlivých 
vodoměrů a případně i bezpečnost zpětné 
komunikace vodárny s odběrním místem. 

Tuto kybernetickou bezpečnost je třeba 
rozdělit na dva hlavní chráněné cíle. Prvním 
chráněným cílem je samotné fungování 
odečtů dat z vodoměrů. Druhým chráněným 
cílem je fungování samotného vodárenského 
systému. Zatímco úspěšné napadení první-
ho chráněného cíle by zřejmě nezpůsobilo 
kritické problémy ve fungování vodárenské 
soustavy, úspěšné napadení druhého cíle by 
mohlo způsobit obrovské škody nejen vodá-
renské společnosti.

Pokud by se podařilo např. hackerům na-
rušit fungování odečtů dat z vodoměrů, hrozí 
zde opět dvě různá rizika. 

Prvním, menším rizikem, je riziko přeru-
šení toku dat z vodoměru do vodárny. Tento 
problém by byl jen dočasný a neměl by mít 
žádný větší vliv na řádné fungování jak místa 
odběru vody, tak ani na fungování vodáren-
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ské společnosti. Data z vodoměrů lze pro 
potřeby účtování vodného a stočného odečíst 
i přímo, tak jako se to dělo před zavedením 
dálkových odečtů. Jde sice o komplikaci, ale 
nemělo by to ohrozit ani dodávky vody, ani 
úhrady za vodné a s točné. Neslo by to sebou 
samozřejmě zvýšené náklady na vyúčtování 
vodného a stočného, ale celý dodavatelsko-
‑odběratelský systém by zůstal funkční. 
Větším problémem by mohlo být to, pokud 
by hacker ovlivnil odečítané hodnoty. Pře-
devším zdánlivě vysoký nárůst odběru vody 
by nejspíše vedl k hledání masivního úniku 
vody, k přerušení dodávek vody do odběrního 
místa a podobně. Přitom hacker by mohl do 
systému implementovat škodlivý software, 
který by reagoval na pokles odběru vody pod 
určitou hranici a přestal by vysílat falešná 
data o nadměrném odběru vody, pokud by 
byl např. uzavřen hlavní uzávěr vody. Tím by 
se zdánlivě potvrdil únik vody do stavebních 
konstrukcí či pozemku odběratele vody, což 
by mohlo narušit provoz odběrného místa. 
Pokud by se jednalo o nějaký důležitý bod 
veřejné infrastruktury, výrobního podniku či 
velkého objektu bydlení (takto by šlo ovlivnit 
i více vodoměrů v jedné lokalitě), přineslo by 
to velké problémy pro odběratele vody, místní 
samosprávu i vodárenskou společnost.

Druhým, větším rizikem by bylo, pokud 
by se prostřednictvím dat z vodoměru 
podařilo hackerům proniknout do počí-
tačového systému vodárenské společnos-
ti. Přerušení dodávek vody, nebo havárie 
čistírny odpadních vod by měly dalekosáhlé 
dopady a mohly by paralyzovat fungování 
celých oblastí, včetně velkých měst nebo 
průmyslových podniků či maloobchodních 
struktur. Zejména narušení prodeje potravin 
by v tomto případě znamenalo další obrovské 
problémy i pro obyvatelstvo.

Tímto se dostáváme k problematice ochrany 
druhého chráněného cíle, a tím je samotné fun-
gování vodárenského systému. Pokud jsme již 
zaznamenali úspěšné hackerské útoky na ne-
mocnice, kde namátkou můžeme jmenovat pře-
devším hackerský útok na nemocnici Rudolfa 
a Stefanie Benešov, Fakultní nemocnici v Brně 
či Psychiatrickou nemocnici v Kosmonosech, 
pak šlo vždy o útoky, které chod nemocnic 
více či méně narušily, ale nešlo o útoky, které 
by nebylo možné řešit organizačně. V krajním 
případě by bylo možné pacienty přemístit do 
jiných zdravotnických zařízení a podobně. 
To však v případě vodárenství není možné. 
Odběratele vody prostě není dost dobře možné 
odtransportovat do lokality, kde vodárenská 
soustava nebyla napadena, ani není možné 
přivézt a nainstalovat novou vodárnu. 

Z výše uvedeného je velmi dobře patrné, jak 
zranitelná může být z hlediska kybernetické 
bezpečnosti vodárenská soustava a jak daleko-
sáhlé důsledky mohou mít kybernetické úroky 
na tuto část kritické infrastruktury.

Zde je třeba jen spíše na okraj doplnit, že 
hackerský útok na odečtový systém vodáren, 
může negativně ovlivnit i ochranu osobních 
údajů odběratelů vody. Ač se jedná o zdánlivě 
minoritní problém, proniknutí do systému 
odečtů vody může být nebezpečným vodítkem 
pro pachatele trestných činů, kteří z informací 
o průběžném odběru vody mohou získat in-
formace o přítomnosti osob v různých objek-
tech, včetně rodinných domů nebo i objektů 
veřejné moci. Z množství odběru vody lze pak 

usuzovat i na majetkové poměry obyvatel, ze-
jména rodinných domů. Takové informace pak 
mohou mít pro pachatele trestných činů nebo 
sabotéry obrovský význam. Pochopitelně, 
podceňovat nelze ani získání těchto osobních 
údajů pro různé komerční účely, jako je nabíd-
ka zboží, služeb a podobně. Osoba vybavená 
znalostmi o spotřebě vody v určitém odběr-
ním místě může těchto znalostí využít pro 
vyvolání dojmu o zdánlivé účinnosti různých 
zařízení, např. na úsporu vody a podobně.

Tak jako je nepochybné, že vodárenská 
soustava, jako součást kritické infrastruktury 
státu, je soustava zranitelná hackerským či 
jiným kybernetickým útokem, tak je nepo-
chybné i to, že tato část kritické infrastruk-
tury musí být mimořádně dobře chráněna. 
Ochrana před kybernetickým útokem však 
není omezena jen na oblast informačních 
technologií samotných, ale i na problémy 
s tím souvisící. Veškeré kybernetické systémy 
spojené s vodárenstvím musí být chráněny 
proti ztrátě funkčnosti, zničení nebo zneužití. 
Tato ochrana pak spočívá na více ochranných 
systémech. Kromě již zmíněné oblasti infor-
mačních technologií je to i otázka klasického 
fyzického zabezpečení, které mají na starosti 
tzv. security společnosti (protože důležitý 
server lze zcela odstavit z provozu nejen škod-
livým softwarem, ale třeba i obyčejným krum-
páčem). Ochrana vodárenských systémů tak 
musí být postavena na ochraně kybernetické, 
fyzickém zabezpečení informačních techno-
logií, a na využívání řízení procesů, tedy na 
činnosti organizační. Na těchto třech nohou 
musí být postavena kybernetická bezpečnost 

každé části kritické infrastruktury a žádná 
z těchto částí nesmí být podceněna.

V souladu s cílem informovat subjekty 
zahrnuté do oblastí kritické infrastruktury 
chce ARPKI využít případových řešení, 
která již fungují, a v těchto článcích chceme 
pravidelně přinášet také konkrétní příklady, 
které mohou posloužit jako informační zdroj, 
inspirace nebo naopak odstrašující případ.

Jedním z příkladů řešení problematiky 
odečtů může být tato případová studie využití 
informačního systému v Červeném Kostelci:

Příklad z praxe
V roce 2020 začala vznikat pevná odečtová síť 
vodoměrů ve městě Červený Kostelec a přilé-
hajících obcích, kam Voda Červený Kostelec, 
s.r.o., dodává pitnou vodu. Cílem bylo vy-
budování odečtové sítě, pokrývající všechna 
odběrná místa bez rozdílu velikosti nebo 
důležitosti odběru včetně provozních měřidel 
vrtů, přečerpávacích stanic i vodojemů, které 
jsou z minulosti napojeny i na vodárenský dis-
pečink, ale připojení vodoměrů i do odečtové 
sítě nám umožní daleko komplexnější pohled 
při posuzování. K realizaci pevné odečtové 
sítě vodoměrů, byla užita technologie, která 
je ve výrobním portfoliu tuzemské společnosti 
RCD Radiokomunikace a. s., která je leaderem 
v kybernetické bezpečnosti rádio vého spojení.

Odečtová síť byla od samotného počátku 
koncipována jako nezpoplatněná služba hra-
zená z příjmů za vodné a stočné a poskytující 
informace provozovateli vodovodu, a zejména 
jednotlivým odběratelům, (tento přístup je 
výhodný pro obě strany).

Systém ukazuje aktuální chyby…

… umožňuje průběžně sledovat i odběry
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V září roku 2022 lze konstatovat, že se po-
dařilo uvedených záměrů téměř dosáhnout, 
což umožnilo začít rozvíjet myšlenku dalšího 
využití, konkrétně k analýze charakteru on-
‑line spotřeb vody a zjišťování technických 
a netechnických ztrát vody. 

V současné době systém obhospodařuje 
2 961 odběrných míst. Z toho je 2 903 osa-
zených vodoměry. Na paušálech zůstávají 
především dlouhodobě nevyužívané nemovi-
tosti. Osazeno je 2 618 vodoměrů s možností 
dálkového odečtu, ze kterých je 2 488 vodo-
měrů pravidelně odečítáno v rámci pevné 
odečtové sítě. Z uvedených čísel vyplývá, že 
88 % odběrných míst je osazeno vodoměry 
s možností dálkového odečtu. Celkem 84 % 
všech odběrných míst je odečítáno v pevné 
odečtové síti. 

K dokončení cyklu výměny mechanických 
vodoměrů dojde v roce 2025, kdy kromě pau-
šálů bude osazené každé místo vodoměrem 
umožňujícím připojení do pevné odečtové 
sítě. Předpoklad vývoje je takový, že v té době 
se tohle řešení přiblíží k 95% hranici pokrytí 
odečtové sítě.

Propojení dat z odečtové sítě s informačním 
systémem vodárny umožnilo vyřešit některé 
problémy spojené s dálkovými odečty. Jeden 
ze zásadních je vyřešení stížností odběratelů 
ve smyslu: vy víte, že nám teče pojišťovací 
ventil u bojleru, a klidně to necháte téct a ni-
koho neinformujete. Po propojení došlo k roz-
šíření služby zákaznického portálu o zasílání 
informačního mailu v případě nestandartního 
odběru nebo nízkých teplot vody protékající 
vodoměrem. V podstatě do hodiny od vzniku 
takového stavu je každý odběratel informován, 
pokud je jeho vodoměr v dosahu odečtové sítě.

Zvyšující se procento pokrytí celé vo-
dárenské sítě umožňuje připravovat spolu 
s dodavatelem odečtové sítě využití dat 
k analýze technických a netechnických ztrát 
vody v distribuční síti. Vodoměry jsou v síti 

odečítány všemi zařízeními ve stejný čas 
a následně postupně odesílány ke zpracování. 
Lze tedy každou hodinu porovnávat spotřebu 
ve spotřebišti s distribučním vodoměrem, a to 
jak v období minimálních odběrů, tak i v době 
odběrové špičky.

V případě situace v Červeném Kostelci lze 
závěrem konstatovat, že odečtový systém při-
nesl vyřešení mnoha problémů v komunikaci 
se zákazníkem a poskytuje důležité a mnoho-
stranně využitelné informace o pohybu vody 
v distribuční síti. 

Problematika kyberbezpečnosti, nových 
technologií a systémů, která úzce souvisí 
s rozvojem a podporou kritické infrastruktury, 
je natolik rozsáhlá, že do dnešního článku ne-
bylo možné vložit další podstatné informace, 
a proto budeme v následujících článcích na 
tuto problematiku navazovat dalšími tématy 
a příklady z praxe. V návaznosti na dnešní 
téma kyberbezpečnost plánujeme seznámit 
Vás s problematikou ochrany osobních údajů.

Pevně věříme, že naše aktivity Agentury 
rozvoje a podpory kritické infrastruktury Vám 
pomohou v pochopení různých otázek z teorie 
a praxe kritické infrastruktury ČR.

PhDr. Mgr. Dušan Kalášek  
(autor pro korespondenci)

JUDr. Jiří Navrátil 
ARPKI – Agentura rozvoje a podpory 

kritické infrastruktury, z.s.
Nové sady 988/2

602 00 Brno
d.kalasek@arpki.cz

www.arpki.cz





Klastr CREA Hydro&Energy je partnerem projektu PoVE Water 
Scale-up, zaměřeného na to, aby současní i budoucí profe-
sionálové ze sektoru vodního hospodářství disponovali klíčový- 
mi dovednostmi a kompetencemi. Pro tyto účely jsme založili  
s Mendelovou univerzitou a dalšími partnery z regionu centrum 
odborného vzdělávání Voda v krajině. Na březen 2023 společně 
připravujeme mezinárodní odbornou konferenci EXPO Water in 
Landscape, která se bude věnovat i vzdělávání v oboru.

Více informací naleznete na: www.creacz.com.

Sledujte nás také na:
Facebook: /CREAHydroEnergy
LinkedIn: /company/crea-hydro-energy/
Instagram: @creahydroenergy

e-mail: crea@creacz.com

www.creacz.com
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Evropský fond pro regionální rozvoj
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a inovace pro konkurenceschopnost
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Rozvoj lidských zdrojů

Internacionalizace

● Vodní hospodářství
● Ekologické služby
● Obnovitelné zdroje energie
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V Ý Z K U M ,  V Ý V O J  A  I N O V A C E

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

S Í Ť O V Á N Í  P A R T N E R Ů

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

DALŠÍMI MEZINÁRODNÍMI PROJEKTY KLASTRU JSOU: 
V oblasti internacionalizace: euWATER4i-SD a CircInWater

Evropská a meziregionální spolupráce: iWATERMAP a Water4All

Přejeme Vám veselé Vánoce a šťastný nový rok 2023!

Svaz vodního hospodářství ČR, z.s.
přeje čtenářům časopisu Vodní hospodářství
požehnané Vánoce a do nového roku 2023
hlavně zdraví, osobní i profesní štěstí
a životní optimismus.

Děkuji za Vaši spolupráci v roce 2022
a těším se na její pokračování v roce příštím,
protože čím dál více platí, že bez vody to nepůjde…

RNDr. Petr Kubala, v. r.
předseda představenstva
Svazu vodního hospodářství ČR, z.s.
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Revitalizace Vltavy Vraňany–Hořín

Jan Kareis

Na podzim letošního roku byla dokončena 
dva roky trvající stavba na koncovém úseku 
Vltavy, jejímž cílem bylo vytvořit přírodě blíz-
ké prostředí. To z principu stavebních prací 
vznikalo průběžně a již během stavby bylo 
osidlováno živočichy a navštěvováno rybáři.

Revitalizace vodního toku Vltavy na jeho po-
sledním úseku pod vraňanským jezem po sou-
tok s Labem je úkolem z Dílčího plánu povodí 
Dolní Vltavy. Jedná se o opatření DVL31201005 
Revitalizace Vltavy pod Vraňany. Opatření cílí 
především na zlepšení hydromorfologických 
podmínek, obnovu členitého koryta řeky od-
straněním opevněných břehů, zlepšení spojení 
řeky s údolní nivou a diverzifikace režimů 
proudění. Řeka byla v tomto úseku zregulo-
vána v 19. století pro plavební účely tak, že se 
jednalo o rovnoběžné břehy opevněné těžkým 
záhozem nebo dlažbou na sucho.

První etapa, revitalizace řeky Vltavy Vra-
ňany–Hořín v říčním km 5,6–10,2 je v oblasti 
přírodě blízkých úprav vodního toku v České 
republice unikátním projektem jak délkou 
úpravy, tak velikostí řešeného vodního toku. 
V závislosti na úrovni hladiny významně na-
rostla plocha sezonně zaplavovaných říčních 
pláží, bočních tůní a ramen, ve vymezeném 
pásu (tj. tak, aby nebyly ohrožovány sousední 
pozemky a stavby) jsou umožněny přirozené 
morfologické procesy, na které je vázána 
existence cenných stanovišť. U vytvořených 
pláží, bočních ramen a tůní, strmých či 
mírně svahovaných břehů lze předpokládat 
postupný vývoj, který je značně závislý na 
režimu průtoků v čase. V některých částech 
bude docházet k postupnému vymílání (expo-
nované břehy), v jiných naopak k usazování. 
V každém případě ale již je obnovena dynami-
ka proudění, která dále v čase umožní rozvoj 
širokého spektra stanovišť pro vodní a na vodu 
vázané organismy, přičemž mnohé vytvořené 
biotopy lze označit za vzácné nebo ustupující. 
Následné výsadby byly v blízkosti toku prove-
deny spíše v omezeném rozsahu. Obnažené 
štěrkopísky a méně úživné zeminy vytvářejí 
vhodná stanoviště pro cennou dřevinu – topol 
černý. Ve větší vzdálenosti od koryta vodního 

toku byly vysazeny ovocné dřeviny s důrazem 
na použití starých odrůd. Revitalizace celkově 
přispěje ke zvýšení morfologicko‑ekologické 
hodnoty území, které posílí funkčnost nadre-
gionálního biokoridoru, jehož osou je řeka 
Vltava, a dokonce mírně zlepší úroveň proti-
povodňové ochrany přilehlého území.

Revitalizace by měla mít velmi pozitivní 
dopad na většinu skupin organismů. Vytvo-
ření širšího spektra tůní bude poskytovat více 
stanovišť pro obojživelníky. Nové pozvolné 
břehy podpoří jak vlhkomilné nebo vodní 
cévnaté rostliny, tak obojživelníky či plazy.

Řešené území je vymezeno tokem řeky Vlta-
vy v říčním km 5,6–10,2. Dokončená stavba je 
situována na území obcí Lužec nad Vltavou, 
Vojkovice, Vraňany a Zálezlice. Území do-
tčené stavbou navazuje na vodní tok Vltavy 
a navrhované úpravy se týkají pouze nezasta-
věného území (pásu proměnlivé šířky), které 
je v současnosti využíváno jako trvalý travní 
porost, les, vodní a ostatní plochy.

Délky jednotlivých úseků – stavebních ob-
jektů jsou SO 01 Levý břeh pod Lužcem 1 720 
m, SO 02 Pravý břeh pod lávkou 810 m, SO 03 
Pravý břeh nad lávkou 1 290 m a SO 04 Levý 
břeh nad Lužcem 730 m.

Stavební náklady byly cca 174 mil. Kč 
a celkové náklady cca 180 mil. Kč. Způsobilé 
náklady 173,7 mil. Kč byly hrazeny z Operač-
ního programu Životní prostředí.

Zhotovitelem stavby bylo sdružení firem 
PAS Natura s.r.o. a Vodohospodárske stavby 
a.s.

Projektantem revitalizace byla společnost 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., která 
na stavbě vykonávala kromě autorského do-
zoru také komplexní činnosti správce stavby, 
jejichž předmětem byly kromě technického 
dozoru stavby také činnost koordinátora bez-
pečnosti práce, biologický a archeologický 
dohled. Na stavbě byl přítomen stálý dohled 
k monitorování nejen stavebních prací, ale 
vzhledem k rozsahu stavby také čištění ko-
munikací, nepřetěžování vozidel a dalších 
interakcí s okolím, jako např. ochrana pojíž-
děných konstrukcí či vedení inženýrských sítí.

Stavební činnost obsahovala pokácení 
dřevin, sejmutí ornice a podornice, odstra-
nění kamene z opevnění břehů, jeho vyčiš-
tění a uložení na deponiích ke zpětnému 
použití. Následně byly vytěženy štěrkopísky 
a přes mezideponie odváženy mimo stavbu. 
V takto vytvořeném prostoru byly vytvořeny 
ostrovy, pláže, boční ramena a tůně, vysva-
hovány břehy do předepsaných sklonů. Na 
nejspodnějším konci úprav byly vyčištěny 
tůně a částečně otevřeny do toku. Na SO 
03 byly zcela odstraněny laguny vzniklé 
výstavbou koncentračních hrází při regulaci. 
Jediným dovezeným materiálem byl lomový 
kámen o hmotnosti 500 kg, ze kterého byly 
vytvarovány usměrňující a stabilizační bal-
vanité výhony do koryta toku. Do různých 
typových míst bylo uloženo „mrtvé dřevo“. 
Kámen z původního opevnění byl použit na 
stabilizaci svahů a některých břehů, ke stabi-
lizaci uloženého dřeva, k vytvoření hromad 
kamene k úkrytu ryb před predátory či za 
povodně nebo k vytvoření tzv. stabilizačních 
žeber nasypaných kolmo na osu toku přes 
celou upravenou inundaci od pláže až na 
vrch svahu či břehu, kde navazuje obnovený 
luční travní porost. Nedílnou součástí bylo 
vysazení topolu černého buď jako odrostků 
ve skupinkách nebo jako stromořadí. Jako 
náhradní výsadba u obcí byly vysazeny 
ovocné stromy (jabloň domácí, slivoň švestka 
a třešeň obecná).

Celková situace – revitalizace

Boční rameno na SO 02 pod lávkou Boční rameno na SO 03
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Nahoře: vzorový řez balvanitým výhonem se stabilizačním žebrem, 
vpravo: vzorový řez bočního ramene

Balvanitý výhon s mrtvým dřevem a kupičky k úkrytu ryb Malé tůně po opadnutí vody z občasného ramene na SO 03

Občasné boční rameno na SO 03 Občasná tůň na SO 03

Termín předání a převzetí díla 7. 10. 2022 
zhotovitel stihl i přes několikero období 
s nepříznivým počasím nebo hydrologickou 
situací na toku. Stavební práce byly několikrát 
zcela přerušeny na několik týdnů z důvodů 
zvýšených průtoků a zaplavení staveniště. 
Letos byla navíc v srpnu vypouštěna nádrž 
VD Orlík, čímž se zkrátil termín pro dokončo-
vací práce přímo v toku a na nižších partiích 
úprav, jichž byla vzhledem k vytváření pláží 
a ostrovů s malým sklonem většina.

V průběhu jednotlivých terénních kontrol 
archeologického dohledu nedošlo k zachycení 
žádné archeologické situace ani izolovaného 
nálezu, zato biologický dohled měl pestřejší 
činnost. Jednak to byl úspěšný operativní zá-
chranný transfer skokana zeleného a druhak 
zaznamenávání krátkodobé přítomnosti ryb 
a ptáků (rackové, havrani, strnad luční, ťuhýk 
obecný, volavka popelavá, hrdlička zahradní, 
vlaštovka obecná při lovu nad řekou, vrána 
šedá, vrabec domácí, špaček obecný, káně les-
ní, pěnice černohlavá, kachna divoká, skřivan 
polní). U invazivní husice egyptské to vypadá 
na dlouhodobější pobyt. Speciální akcí bylo 
zastavení bagrování mezideponie zeminy až 

do vyhnízdění břehule říční, neboť si v ní vy-
hloubily četné hnízdní nory. Hojná přítomnost 
rybářů nepotřebuje dalších komentářů.

Již nyní můžeme konstatovat, že se revitali-
zace povedla. Projektant navrhl se zohledně-
ním připomínek a konzultací nejen z Agentury 
ochrany přírody a krajiny ČR rozličné biotopy, 
jež jsou ponechány dalšímu působení řeky Vl-
tavy. Můžeme pozorovat místa a úseky s prou-
dící vodou o větší i menší hloubce, tůně mělké 
a hluboké. S měnícím se průtokem a výškou 
hladiny v řece se však vše mění. Při nízkých 
průtocích pod 60 m3.s‑1 jsou vidět všechny 
objekty, tedy balvanité výhony a dřevo. Při prů-
tocích nad 100 m3.s‑1 jsou již výhony na SO 01 
zaplaveny, při 130 m3.s‑1 dochází k zaplavování 
ostrovů na SO 01 a některých pláží na SO 02. 
Jakmile se dostanou průtoky přes 300 m3.s‑1, 
vytvoří se na SO 03 laguna a boční rameno. 
Takto bychom mohli pokračovat podrobněji. 
Je to rozhodně tip na výlet. Doporučuje se 
zjistit si počasí a stav na vraňanském vodočtu 
a vypravit se na místo. První náhled je možný 
z lávky v Lužci nad Vltavou a je tu možnost 
pro pěší a cyklisty prohlédnout si celou úpravu 
z potahové stezky na pravém břehu, ze které 

je vidět i na levý břeh. Jistě se vyplatí navštívit 
lokalitu vícekrát při různých průtokových 
podmínkách a dále, jak se bude vymodelovaný 
biotop tvarově měnit a osidlovat.

Indikátory akce jsou plocha stanovišť, která 
jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav 
zachování (16,59 ha), délka revitalizovaného 
toku (4 450 m) a počet lokalit s posílenou 
ekosystémovou funkcí krajiny, jež se v tomto 
případě bere jako jedna. V těchto parametrech 
by se dokončená akce měla udržet po dobu 
minimálně deseti let.

V dílčím plánu povodí je opatření popsáno 
jako první etapa. Předpokládejme, že jak se 
bude revitalizace vyhodnocovat, dojde k vyvo-
lání debaty k zahájení příprav na revitalizaci 
dalších úseků.

Použité fotografie: Archiv Povodí Vltavy, 
státní podnik

Ing. Jan Kareis, Ph.D.
Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8
150 00 Praha 5 – Smíchov

jan.kareis@pvl.cz
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… a zveme Vás na náš YouTube kanál, kde najdete  
 záznamy z webinářů, představení výrobků a technologií atd.
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Ing. Jan Foller sedmdesátníkem. Uvažovat mozkem, 
zapojit srdce

Václav Stránský

Je mi ctí, že Honzu Follera za přítele pova-
žovati mohu, proto vím, že 4. prosince oslavil 
sedmdesátiny. Je to čistírník tělem i duší. Chci 
mu takto veřejně poděkovat za vše, co pro obor 
udělal a popřát mu ještě mnoho tvůrčích let. 
Málokdo je v tomto věku tak čiperný na těle 
i na duchu jako on.

Ani nevím, kdy jsme se seznámili a kdy 
jsme zjistili, že máme v mnohém stejný po-
hled na svět. To souznění se pozná nejlépe 
tak, že máte rádi stejný typ humoru. Oba jsme 
vyznavači suchého anglického humoru a pro-
fesora Parkinsona. Ostatně Honzovo životní 
a pracovní krédo: Za většinou provozních 
problémů je třeba hledat lidský faktor, po-
kud se tedy nejedná o fatální selhání autora 
projektu dotčeného zařízení, což se však 
obyčejně snadno pozná, by se k těm parkin-
sonovským zákonům dalo řadit. 

Má rád fotografování. Několikrát jsem ho 
zažil, jak jako malý kluk se zářícím úsměvem 
ve tváři předváděl, jaký nový fotoaparát si po-
řídil a co za vychytávky má. On ty foťáky jen 
tak nesbírá, on opravdu s jejich pomocí dělá 
i krásné fotky. Ostatně svoji profesní kariéru 
začínal ještě v době, kdy zhotovení fotky se 
bez chemie neobešlo: dlouhá léta byl techno-
logem výroby a zpracování fotochemických 
materiálů (FOMA). Od toho byl jen kousek, 
že se začal věnovat i získávání drahých kovů 
z vývojek a ustalovačů. Odtud je blízko k čiš-

tění odpadních vod, jejichž čištění (a hlavně 
hledání optimálních postupů) se posledních 
asi třicet let věnuje. Tvrdím, že patří u nás 
k nejlepším praktikům v oboru. To má po-
depřené i vzděláním, absolvoval: VŠCHT 
Pardubice – Technická analytická a fyzikální 
chemie, VŠCHT Praha – Korozní inženýrství, 
VŠCHT Praha – Technologie vody.

Protože je hračička, který chce věci přijít 
na kloub, tak hledal u každé „své“ ČOVky 
vychytávky a každou čistírnu si individuálně 
vypiplával. Jeho ČOVky dosahují obdivuhod-
ných výsledků. Přitom byli a jsou skeptici, 
kteří tvrdí něco v tom smyslu: „Ano, může to 
fungovat jako pilotní projekt, pokud čistírnu 
obsluhuje ansámbl odborníků z vysokých 
škol a výzkumáků, což je v běžné praxi, najmě 
ekonomicky, nemožné!“ Provoz však ukázal, 
že to jde i s běžnou obsluhou, která je patřič-
ně proškolená a motivovaná. Je přesvědčen, 
a svojí prací dokazuje, že to nejen jde, ale že 
je to k dobru pro lidi i krajinu. 

Velice se angažuje na zlepšení čištění od-
padních vod v CHKO Moravský kras. Je to 
krajina, která je mu blízká. Profesně zde strávil 
velkou část života, ví proto, že znečištění se 
v tomto krasovém území snadno šíří, a navíc 
jde o přírodní památky, která se snadno zne-
čištěním degradují. Svůj vztah k této krajině 
promítl i do toho, že zde, v Blansku, již léta 
letoucí pořádá konference „Řešení extrémních 
požadavků na čištění odpadních vod“.

Uvědomuje si i, že čistírenství je zasazeno 
do společnosti, má tedy i další konsekvence: 
právní a ekonomické. I těmto pohledům se 
věnuje a aktivně oslovuje naše zákonodárce 
s podněty a i komentáři. S tím souvisí i jeho 
současná konzultační činnost v oboru čištění 
odpadních vod.

Přeji mu, aby mu ten elán ještě dlouho 
vydržel, aby ho štěstí v životě provázelo. Vrá-
tím se k nadpisu a ptám se: „Co je to štěstí?“ 
Odpovídám: „Nikoliv muška jenom zlatá, 
nýbrž když se člověku podaří skloubit mozek 
i srdce, v práci i v životě.“ Věřím, že se to 
Honzovi podařilo.

PS: Dovolím si mu takto veřejně připome-
nout jeden dluh. Dlužíš mi lahvinku mrukátu. 
Že nevíte, co to ten mrukát je? Tak Honza 
pojmenoval bezinkové víno své provenience. 
Opravdu lahůdkové!

Ing. Václav Stránský

Povodí Labe zahájilo rekonstrukci přehrady Harcov 
v Liberci

Hana Bendová

Přehrada Harcov v Liberci potřebuje po více 
než sto letech svého provozu velkou stavební 
obnovu (obr. 1). Účelem stavby bude zajištění 
bezpečnosti vodního díla Harcov za povodní 
se současným navýšením retenčního objemu 
nádrže a zlepšením podmínek pro ochranu 
intravilánu města Liberce před povodněmi. 
Práce by měly probíhat od podzimu 2022 do 
poloviny roku 2025.

Hlavní zděná hráz přehrady bude převážně 
zachována v původním stavu. Dojde k injek-
tážním a těsnícím pracím z nové podzemní 
štoly pod hrází, k rekonstrukci koruny hráze 
a k dílčím změnám tvaru koryta pod hrází. Ve 
vlastním tělese hráze a jejím bezprostředním 

okolí budou provedeny drenážní a pozorovací 
vrty, na návodní líc hráze bude aplikována 
hydroizolace. Na spodních výpustech bude 
instalováno nové technologické zařízení 
s vyšší, ale bezpečnou kapacitou odtoku, kte-
rou je schopno pojmout koryto Harcovského 
potoka pod nádrží. V rámci rekonstrukce bude 
instalováno moderní vybavení pro obsluhu 
a provoz, např. nové osvětlení hráze, prvky 
automatického monitoringu vodohospodář-
ského a technickobezpečnostního dohledu 
a komplexně budou zrekonstruovány elektro-
instalace včetně řídicího systému.

Přehrada je kulturní památkou, proto musí 
být zachován stávající ráz přehrady a celá 

rekonstrukce byla průběžně konzultována 
s pracovištěm Národního památkového 
ústavu v Liberci. Po dohodě s památkovým 
ústavem bude po dokončení stavby ve volně 
přístupném prostoru přehrady instalována 
část technického zařízení, které bylo součástí 
historické technologie.

Po dobu rekonstrukce bude vodní nádrž vy-
puštěna, aby mohlo dojít ke komplexní úpravě 
návodního líce a předsypu hráze, k odstranění 
26 tis. m3 nánosů z nádrže a též demontáži 
nefunkčních železobetonových konstrukcí 
v zátopě přehrady. Při této příležitosti bude 
kompletně opravena i pravobřežní zeď délky 
743 m, vedoucí v zátopě od hlavní hráze 
k penzionu Bílý Mlýn. 

Před začátkem rekonstrukčních prací byla 
nádrž vypuštěna (obr. 2), stalo se tak poprvé 
za dobu existence vodního díla. V průběhu 
vypouštění Povodí Labe provádělo podrobný 
monitoring kvality vody v nádrži i v Har-
covském potoce. Monitoring kvality vody 
v nádrži byl prováděn zpočátku 2x týdně, 
v posledním týdnu denně. Na počátku září 
2022 byla zjištěna ještě relativně vysoká tep-
lota vody v celé nádrži a deficit kyslíku u dna 
u hráze. Vypouštění nádrže proto začalo až 
19. 9., kdy došlo k ochlazení vody a vymizení 
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Obr. 1. Celková situace přehrady Harcov se schematickým popisem 
hlavních částí obnovy vodního díla

Obr. 2. Přehrada Harcov během vypouštění v říjnu 2022

kyslíkového deficitu. Hladina byla snižována 
do 28. 9. o cca 0,4 m denně, pak došlo k pře-
rušení vypouštění na 8 dní, aby se podmínky 
v nádrži stabilizovaly. Citlivou manipulací 
bylo dosaženo padesátiprocentní nasycenosti 
kyslíkem ve zbývající vodě, a tedy přijatelné 
podmínky pro přežití ryb až do jejich výlovu. 
Výlov ryb v sobotu 15. 10. byl v režii ČRS. 
Po celou dobu vypouštění probíhal sběr ške-
blí a jejich transfer na jiné vhodné lokality. 
Monitoring Harcovského potoka pod vodním 
dílem byl prováděn s mimořádným pochope-
ním firmy Thermica, jejíž vedení umožnilo 
vstupování pracovníků Povodí Labe do areálu 
a umístění monitorovací stanice EXO II do 
koryta potoka, její obsluhu a kontrolu. Jako 
prevence zhoršení kvality vody v Lužické Nise 
pod vyústěním Harcovského potoka byl od 
14. do 16. 10. zvýšen odtok z nádrže Mšeno 
v Jablonci nad Nisou.

Po rekonstrukci si přehrada při záplavách 
poradí s mnohem většími průtoky vody 
než nyní. Jako ochrana před povodněmi 
slouží již od roku 1904 a dosud se obešla 
bez jakékoliv rozsáhlejší opravy. V přípa-
dě extrémních záplav bude možné odvést 
z přehrady Harcov kontrolovaně mnohem 
více vody než v současné době a zabránit 
tak jejímu neřízenému přetékání přes korunu 
hráze. Tato opatření dále zajistí i bezpečné 
převedení 10 000leté povodňové vlny přes 
korunu hráze bez ohrožení stability vodní-
ho díla, což je nezbytné z hlediska dnešní 
legislativy v rámci technickobezpečnostního 
dohledu nad vodními díly.

Generálním dodavatelem stavby je sdružení 
s názvem „Společnost VD Harcov“, které tvoří 
firmy Gardenline s.r.o. Litoměřice a YUCON 
CZ s.r.o. Brno. Finanční náklady dle uzavřené 
smlouvy o dílo činí necelých 388 milionů Kč. 
Stavba je spolufinancovaná z prostředků 
Evropské unie „Národního plánu obnovy“ 

a bude realizovaná v rámci programu Mini-
sterstva zemědělství „Podpora prevence před 
povodněmi IV“.

Hana Bendová
Povodí Labe, státní podnik

bendovah@pla.cz

DĚKUJEME ZA DOSAVADNÍ SPOLUPRÁCI 
A PŘEJEME ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK 

DĚKUJEME ZA DOSAVADNÍ SPOLUPRÁCI 
A PŘEJEME ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK 

ČERPADLA K VAŠIM SLUŽBÁM       
            www.roliol.cz

Výzva! Staňte se ze čtenáře Vodního hospodářství i jeho přispěvovatelem! 
Jistě by bylo vhodné, pokud by se v časopise objevovalo více příspěvků 
z praxe, názorů, polemik. Zkrátka informací o dění v oboru. Rádi je 
otiskneme. Příspěvky směrujte na stransky@vodnihospodarstvi.cz

Ing. Václav Stránský (šéfredaktor) 
prof. Tomáš Kvítek (předseda redakční rady)

mailto:bendovah@pla.cz
mailto:stransky@vodnihospodarstvi.cz
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prof. RNDr.  
Alena Sládečková, CSc.

Paní Sládečková (roz. Vinniková) se na-
rodila 20. 4. 1933 v Praze, v rodině, která ji 
zřejmě předurčila k tomu, kým byla. Její mat-
ka byla učitelka a otec byl stavební inženýr 
vodohospodář. Základní školu navštěvovala 
v Praze v letech 1939 až 1945, odkud přestou-
pila na Státní anglické reálné gymnázium 
a v roce 1951 maturovala s vyznamenáním. 
V letech 1951 až 1956 studovala biologii 
a chemii na přírodovědecké fakultě Karlovy 
univerzity v Praze, kde pod vedením prof. 
RNDr. Bohuslava Fotta, DrSc., vypracovala 
diplomovou práci, zaměřenou tematicky na 
studium fytoplanktonu dvou severočeských 
rybníků: Máchova jezera a Břehyňského 
rybníka u Doks. Od roku 1955 pracovala jako 
asistentka na poloviční úvazek na Ústavu 
technologie vody a prostředí VŠCHT v Pra-
ze a současně studovala na univerzitě, kde 
v roce 1956 ukončila studia jako promovaný 
biolog. Od roku 1956 pak pracovala na plný 
úvazek jako asistent na Ústavu technologie 
vody a prostředí VŠCHT Praha pod vede-
ním prof. Ing. Dr. Vladimíra Maděry, DrSc. 
Kromě pedagogických aktivit na VŠCHT se 
rovněž podílela na výchově studentů fakulty 
inženýrského stavitelství a technologie vody 
VŠCHT. Od roku1962 působila jako odborný 
asistent a zapojovala se významně do vědy 
i výzkumu. Jejím hlavním zaměřením bylo 
sledování nárostů v čistých a znečištěných 
vodách, zejména v údolních nádržích, např. 
Slapy, Sedlice, Klíčava, Fláje a orientačně 
i Hamry a Vír. Všimla si jejich významu při 
bioindikaci stavu vod a podmínek prostředí 
a tuto problematiku plně rozvinula a převed-
la do hydrobiologické a později i vodárenské 
praxe. O nárostech jako indikátorech jakosti 
vody vypracovala kandidátskou disertační 
práci s názvem „Určování jakosti vody po-
dle nárostů“, kterou v roce 1962 obhájila 
na Fakultě technologie paliv a vody VŠCHT. 
V roce 1992 byla na Masarykově univerzitě 
v Brně v oboru hydrobiologie jmenována 
docentkou, obhajovala zde práci s názvem 
„Význam nárostů v technické hydrobiologii“. 
O tři roky později, v roce 1998, byla na téže 
univerzitě jmenována profesorkou v oboru 
hydrobiologie.

Na VŠCHT se poznala se svým budoucím 
manželem, prof. RNDr. Vladimírem Sládeč-
kem, DrSc., se kterým tvořili výrazný pár 
a skvělý tandem. Pamatuji si na její osobní 
vyprávění o rodinných dovolených se třemi 
dětmi někde u vody a na přehradě, kde bylo 
možné mít mikroskop a zkoumat podvodní 
život. Společně s mužem připravili dvou-
dílný Atlas vodních organismů se zřetelem 
na vodárenství, povrchové vody a čistírny 
odpadních vod (1996, 1997) se saprobi-
tou a bioindikací. Tyto publikace nechybí 
v knihovničce téměř každého vodárenského 
hydrobiologa. Pod záštitou Ing. Josefa Šťast-
ného, CSc., uspořádali několik běhů hydro-
biologických kurzů pro pracovníky vodáren-
ských a čistírenských laboratoří. A později 
na popud svého kolegy a skvělého kamaráda, 
doc. RNDr. Jiřího Popovského, CSc., založila 
tradici každoročních seminářů Aktuální otáz-
ky vodárenské biologie a na jejich organizaci 
se podílela až do roku 2001. Od tohoto roku 
jsou tradiční setkání známa pod názvem 
konference „Vodárenská biologie“, na které se 

více než 38 let setkávají různí odborníci 
působící ve vodárenství i čistírenství.

Spolupráce s praxí ji stále více přivá-
děla k biologicky problémovým oblastem 
jakosti vody ve vodárenství. Ve výzkumné 
práci se zabývala vodními organismy jako 
indikátory jakosti vody, hydrobiologic-
kou problematikou vodárenské úpravy. 
S oddělením vodárenství ve Výzkumném 
ústavu vodohospodářském v Praze začala 
od osmdesátých let velmi úzce spolupraco-
vat s Ing. Janou Hubáčkovou, CSc. Z této 
spolupráce vznikl návrh na rozdělení 
mikroorganismů do tříd podle velikosti 
a upravitelnosti (ČSN 75 7214), který byl 
později převzat do prováděcí Vyhlášky 
Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., 
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a ka-
nalizacích pro veřejnou potřebu. Spolupra-
covaly spolu na projektech, zaměřených na 
možnosti ekologické a ekonomické úpravy 
a dopravy pitných vod a napsaly společně 
mnoho publikací. Výsledky svých prací 
paní profesorka Sládečková publikovala 
soustavně doma i v zahraničí. Známou po 
celém světě ji učinil referát „Limnological 
investigation methods for the periphy-
ton (Aufwuchs) community“ (Botanical 
Review 1962). Spolu s prof. Dr. R. G. 
Wetzelem napsala kapitolu „Periphyton“ do 
amerických standardních metod rozboru 
vody a stala se jejich spoluvydavatelkou 
(1992). Byla jednou z hlavních přednášejí-
cích na mezinárodním biologickém kurzu 
TECHWARE EU v Janově (1997), jehož 
materiály vyšly knižně ve Velké Británii 
v roce 2002. S originálními příspěvky vy-
stoupila také na vodárenských kongresech 
IWSA v Budapešti (1993), Durbanu (1995) 
a v Madridu (1997). Aktivně pracovala 
v tuzemských vědeckých společnostech. 
V letech 1989 až 1995 zastávala funkci 
editora Societas Internationalis Limnolo-
giae a vydala sborníky z kongresů v Mni-
chově, Barceloně a Sao Paulu. Od roku 
1990 byla jmenována členem expertní 
komise amerických standardních metod 
pro rozbory vod a odpadních vod, kde 
spolu s prof. dr. R. G. Wetzelem zpracovala 
kapitolu Periphyton. Několik let pracovala 
jako předsedkyně Algologické sekce České 
botanické společnosti. Roku 2000 byla zvo-
lena čestnou členkou České limnologické 

Dne 29. 10. 2022 nás ve věku 89 let opustila 
významná hydrobioložka, paní prof. RNDr. 
Alena Sládečková, CSc. Byla vědkyně, 
vodárenská odbornice, algoložka, vysoko-
školská pedagožka, kolegyně, silná žena, 
ale hlavně skvělý člověk, který se zapsal 
nejen do historie vodárenské hydrobiolo-
gie. Dovolte mi na chvíli připomenout si 
tuto výraznou osobnost, která po sobě za-
nechala mnoho nadšenců pro vodárenskou 
biologii; dovolte mi připomenout člověka, 
který dokázal ovlivnit lidi nejen profesně. 
Jak jsem měla možnost paní profesorku 
poznat, tak její rozsah práce, zájmů a čin-
ností byl opravdu závratný. Sama svým 
naturelem a s určitou lehkostí dokázala 
nadchnout pro obor hydrobiologie ne-
jednoho posluchače. Přitom všem zápalu 
a pracovním nasazení si paní profesorka 
vždy našla čas na svůj koníček, kterým 
byla láska k hudbě a zpěvu u cimbálu nebo 
u harmoniky v kyjovském kroji. Nemůžu si 
nevzpomenout, v souvislosti s konferen-
cemi a odbornými akcemi, na převážení 
kufru s krojem na její večerní vystoupení, 
dlouhé přípravy na pokoji a strojení se do 
kroje, její povzdechnutí „tisíceré díky“ 
a dovětek „tož červeným vínem se večer 
končí a jde se na kutě“.

Vzpomínám na ni, při psaní těchto 
řádků musím přiznat, že výrazně ovlivnila 
můj život a nenásilně mě nasměrovala 
tam, kde v současné době jsem. S paní 
profesorkou jsem se poznala díky panu 
doc. RNDr. Jiřímu Popovskému, CSc., kte-
rý mě v roce 1995 přivedl do Trojanky na 
oddělení pracoviště hydrobiologie Vysoké 
školy chemicko‑technologické (VŠCHT) 
a představil mě jako „žábu“, která se ne-
bojí promluvit s obsluhou na úpravnách 
a má zdravou drzost. A tak jsem nastarto-
vala své působení na VŠCHT jako dokto-
randka a asistentka paní profesorky, začala 
jsem s ní jezdit do terénu a na vodárny ve 
správě SčVK, a.s., na Mostecku, kam jsem 
se nakonec i z Prahy přestěhovala. Nemo-
hu si nepřipomenout některé její historky 
z vodárenského provozu a ze školních 
lavic, které vtipně vyprávěla. Dokonce se 
chystala některé příběhy sepsat a zveřej-
nit. Troufám si doplnit, že je velká škoda, 
že to nestihla!



vh 12/202226

společnosti a České botanické společnosti. 
Vysokou školou chemicko‑technologic-

kou byla za svou odbornou i pedagogickou 
práci dvakrát vyznamenána udělením 
Medaile prof. Ferdinanda Schulze. Byla 
navržena na pamětní medaili u příležitosti 
30. výročí založení Asociace pro vodu 
(CzWA) jako dlouholetá členka za přínos 
oboru, in memoriam.

Předávání svých zkušeností mladým cha-
rakterizovala jako „předávání štafetových 
kolíků ve sportu“ anebo jako „zasévání se-
mínek“. Tak v tichém obdivu na Vás, paní 
profesorko, vzpomínám! Co jste mě naučila, 
předávám dál.

Jana Říhová Ambrožová

Bylo mi ctí, že jsem měl možnost manžele 
Sládečkovi poznat. Byli to vyvážení lidé. 
Snoubil se u nich praktický i teoretický pří-
stup k oboru. Byli přísní k sobě i k druhým. 
Zároveň uměli naslouchat a pomáhat od-
borně i lidsky. Tak tomu ne vždy jest! 

Václav Stránský

Dotační politika Ministerstva zemědělství v oblasti 
vodního hospodářství posledních let a výhled pro roky 
nastávající

Marian Čiernik

Ministerstvo zemědělství (dále jen MZe) 
podporuje vodní hospodářství již po několik 
desetiletí a celý obor našel v MZe stabilního 
partnera pro plánování rozvoje a udržení 
vodohospodářských služeb s cílem naplnit 
veřejný zájem v oblasti vodního hospo-
dářství. Před dvěma dekádami se podpora 
začala zaměřovat především na budování 
protipovodňové prevence jakožto důsledek 
katastrofálních povodní především z let 1997 
a 2002, které zastihly Českou republiku ne-
připravenou, napáchaly značné materiální 
škody a bohužel si braly i lidské životy. Není 
ambicí tohoto příspěvku se tématu povodní 
věnovat detailně, ostatně v nedávné minulos-
ti jsme si připomněli již 25. výročí od prvních 
významných povodní. Napsalo se mnoho 
článků, připomnělo mnoho pamětí, abychom 
na tyto události nezapomínali.

Od těch dob jsme ušli velký kus cesty. Od 
roku 1997 jsme realizovali na 1 207projektů, 
do protipovodňových opatření jsme investo-
vali zhruba 25,5 mld. Kč, z toho poskytnutá 
dotace z MZe činila 21,5 mld. Kč. Dnes jsme 
daleko lépe připraveni na tlumení možných 
povodní, případně bezpečné převedení vel-
kých vod v intravilánech měst a obcí tak, aby 
páchaly pokud možno co nejmenší škody. 
Vždy je však potřeba mít na paměti, že jde 
o přírodní živel a zásahy člověka mají pouze 
omezenou účinnost. 

Historicky rovněž značná pozornost MZe 
směřovala do podpory vodovodů a kana-
lizací pro veřejnou potřebu, na zajištění 
stabilních dodávek pitné vody a zajištění 
řádného odkanalizování, a to v souladu se 
stále se zpřísňující legislativou a požadavky 
na čištění odpadních vod. 

Rok 2015 byl pro vodní hospodářství 
zlomový. Nastal opačný extrém, začalo se 
stále častěji skloňovat sucho, jeho drastické 
důsledky pro fungování flóry, fauny, ale 
i českého hospodářství a zemědělství. Stáli 
jsme před novou výzvou připravit adaptač-
ní opatření na změnu klimatu: do popředí 
se dostaly potřeby řešící zadržování vody 
v krajině, budování nových vodních nádrží, 

zvětšování zásobních prostorů stávajících 
vodních nádrží, potřeby zabezpečit závla-
hovou vodu a rozvíjet závlahové systémy 
pro zemědělství. Zásadním problémem se 
stal nedostatek pitné vody, vysychání studní 
a mělkých vrtů, které často zásobovaly pit-
nou vodou především malé obce. Bylo nutné 
přistoupit k nouzovému zásobování obyva-
telstva prostřednictvím cisteren. MZe proto 
spustilo dotační program na propojování 
a posilování vodárenských soustav s mož-
ností propojování vodárenských soustav 
a jejich případným zdrojovým posilováním. 
Tím se významně zvyšuje zabezpečenost 
dodávek pitné vody v těchto soustavách. 
Je umožněno i další napojování vodovodů 
na stabilní vodní zdroje, tedy zejména na 
vodárenské nádrže, které fungují na prin-
cipu víceleté zabezpečenosti dodávek pitné 
vody. Toto řešení MZe vidí jako systémové 
a dlouhodobě udržitelné a od roku 2020 bylo 
podpořeno 63 projektů v celkových nákla-
dech zhruba 3,6 mld. Kč, z toho poskytnutá 
dotace činila 2,1 mld. Kč. Současně jsme 
stáli před výzvou řešit nedostatek vodních 
zdrojů, a to především ve Zlínském kraji, 
kde se sucho na nemožnosti dodávat pitnou 
vodu podepsalo nejmarkantněji a napojení na 
stávající skupinové vodovody je velice ome-
zené. Česká vláda proto rozhodla o výstavbě 
nové vodárenské nádrže Vlachovice, která 
bude sloužit pro zásobování pitnou vodu 
lokalit Zlínska, s objemem zadržené vody 29 
mil. m3. Počátkem roku 2020 začaly výkupy 
nemovitého majetku pod budoucí zátopou 
vodního díla Vlachovice v celkové hodnotě 
705 mil. Kč. V letošním roce se uskuteční 
výkupy za 520 mil. Kč. Kompletně výkupy 
skončí v roce 2023. Aktuálně rovněž probíhá 
předprojektová příprava a další související 
aktivity směřující k budoucí výstavě vodního 
díla Vlachovice. Předpokladá se, že výstavba 
skončí v roce 2033 nebo 2034. 

Současně se vykupují nemovitosti i pod 
dalšími plánovanými vodními díly, jako 
jsou Kryry, Senomaty a Šanov na Rakovnic-
ku nebo Skalička na řece Bečvě. Ohledně 

vodního díla Skalička letos vláda definitivně 
odsouhlasila konečnou podobu vodního 
díla, a to jako obtočný suchý poldr, který 
v budoucnu bude chránit oblast Pobečví až 
na úroveň povodní z roku 1997.

Zaměřili jsme se i na podporu menších vo-
dohospodářských projektů, zejména na pod-
poru malých vodních nádrží, jejich výstavby, 
obnovy, rekonstrukce a rovněž odbahnění. 
Tyto projekty mají především lokální význam 
pro zadržení vody v krajině, nicméně při již 
realizovaných 1 332 projektech v celkových 
nákladech 3,9 mld. Kč a poskytnutou dotací 
2,4 mld. Kč můžeme mluvit i o celorepubli-
kovém významu.

Nelze nezmínit ani podporu směrovanou 
do oblasti zemědělských závlah, kdy jsme od 
roku 2015 podpořili 295 projektů v celkové 
hodnotě 820 mil. Kč, z toho poskytnutá do-
tace činila 500 mil. Kč. 

Výše uvedený přehled podporovaných ob-
lastí jasně vypovídá o cíleném zaměření a po-
třebnosti. Za MZe se tak snažíme reagovat 
pružně na největší hrozby v daný okamžik. 
Jistě lze namítat, že reagovat v daném čase 
je již pozdě a je zapotřebí předvídat a být 
připraven. Ano, takové by každé strategické 
myšlení mělo být a na MZe jsme na predikce 
ke změně klimatu dlouhodobě upozorňo-
vali již od roku 2012, nicméně prosazovat 
opatření ohledně sucha v době dostatku 
srážek, případně v době povodní (rok 2013) 
je více než problematické, a to i vzhledem 
k veřejným financím, z kterých se tato opat-
ření platí. Dostáváme se k problému, který 
nás v budoucnu bude tížit snad nejvíce. 
Všechna vyjmenovaná opatření jsou vysoce 
nákladná, bude je nezbytné realizovat, ale 
stav veřejných financí po době covidu se 
výrazně zhoršil. Do toho vstoupila invaze 
Ruska na Ukrajinu a vidina bezproblémové-
ho financování je ještě vzdálenější. Čeká nás 
zjevně nelehké období, kdy budeme muset 
omezovat finanční podporu, vybírat jen 
ty nejefektivnější a nejlepší projekty a jít 
cestou úspor a Sektor vodního hospodářství 
tato opatření rovněž neminou. 

Ing. Marian Čiernik
Ministerstvo zemědělství ČR

Těšnov 65/17
110 00 Praha 1

marian.ciernik@mze.cz 
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Inovace zrozená ze smrti

Ján Regenda

Byl to pro mne jeden z mnoha výlovu rybní-
ků, jakých jsem za těch 27 let ,co se pohybuji 
v rybářství, zažil již stovky. Ten rybník se jme-
nuje Strpský (44 ha) a leží nedaleko Vodňan. 
Byl začátek listopadu a psal se rok 2017. Na 
ten rybník mám rovněž silné vzpomínky z dob 
mého studia na SRŠ Vodňany na začátku 
90. let 20. století. Lovil jsem ho jako student 
a bylo to pro nás velmi náročné. Desítky me-
tráků ryb tehdy zůstalo uvízlých v „jezeru“ 
tak 800 m od loviště a bylo potřeba si pro ně 
dojít pěšky, nalovit je keserem do lodě a tu 
pak dotáhnout zpět ke kádišti. Tu cestu jsme 
museli absolvovat několikrát. Přiznávám, 
že pro nás, tehdy hubené teenagery, to bylo 
velmi obtížné. Naše frustrace i únava rostla. 
Rybník bylo potřeba dolovit a síly ubývaly. 
Panující napětí však v mžiku neutralizoval 
příjezd tehdejšího ředitele Školního rybářství 
Protivín Ing. Chromého. Vystoupil ze svého 
malého auta Peugeot, zhodnotil situaci po-
hledem, vytáhnul si rybářské holínky, oblékl 
plášť a vyrazil na kádiště. Popadnul keser, vzal 
si první prázdnou loď a vyrazil sám po stoce 
nahoru k „jezeru“. Tu loď takřka sám naplnil 
rybami a přitáhnul jí zpět na kádiště. Nám se 
honilo hlavou, pokud může tohle dělat ředitel, 
taky my prostě musíme. Rybník se dolovil 
a nám zůstala radost i vzpomínky, že jsme to 
zvládli taky. 

V kalné vodě se třpytí smrt
Na výlovu v roce 2017 byla ale moje role jiná. 
Jako akademický pracovník jsem se účastnil 
výlovu rybníka, abych sledoval kvalitu vody. 
Začínal nám nový projekt, ve kterém jsme se 
s kolegy zaměřovali na sledování kvality vody 
při výlovu a hledali možnosti jejího zlepšová-
ní. To, co se nám v této věci podařilo, je ale na 
jiné vyprávění. 

Při vzorkování výlovu jsem měl najednou 
poněkud volnější ruce i více času vnímat dění 
kolem jiným způsobem. Byl jsem tam přece 
kvůli vodě, a ne rybám! Při výlovu bylo ve 
vodě velké množství „plevelných“ ryb, které 

zahlcovaly vedlejší brak a průběh dvoudenního 
výlovu úplně „nedávaly“. Koncové kádě na 
„bílou rybu“ jen zářily bělobou rybích břich 
(obr. 1). Bílo bylo i po okrajích loviště, ve stoce 
pod rybníkem… Zažil jsem něco podobného 
mnohokrát, ale vždy jsem to vnímal v kontextu 
přísloví „když se kácí les, létají třísky“. Teď mě 
ale množství tech třísek udeřilo do očí. A začal 
jsem vnímat mnohem naléhavěji ten němý 
křik hynoucích ryb. Byl to chorál tisíců plotic, 
perlínů, okounů, cejnů, obohacen desítkami 
candátích sólistů… K tomu jsem měl navíc 
i čas se nad tou situací více zamyslet. Ve chví-
lích mezi vzorkováním jsem si tedy dělal in-
telektuální cvičení mozkových závitů s cílem 
najít technické řešení, při kterém by se výrazně 
zlepšilo welfare ryb krátkodobě skladovaných 
při výlovu. Ne vždy je totiž k dispozici zdroj 
„čisté“ vody k proplachování kádí či loviště. 
S postupujícím výlovem se stává voda v lovišti, 
sítí, kádích stále více „unavená“…

Proces zrození
Přiznám se, že určitou vstupní inspirací mi 
byly přepravní bedny na ryby, kde se nyní již 
běžně používá pro zvýšení přepravní kapacity 
aerace a oxygenace vody. Jenže bedny jsou 
hranaté, ale kádě kruhové. Navíc se do nich, 
co chvíli sahá keserem či sakem. Prosté vlo-
žení vzduchovací či oxygenační hadice není 
praktické. Aby neplavaly u hladiny, musí se 
zatížit a při manipulaci s rybou je potřeba je 
vyndat ven, kde jednoduše překáží. Definice 
problému i jeho technické limity byly na stole. 
Stačilo tedy jen nějak překonat těch „několik“ 
konstrukčních problémů. Začalo tedy horečné 
přemýšlení a vskutku intelektuální dobro-
družství. Cítil jsem, že jsem na stopě něčeho 
nového s velkým potenciálem na změnu, tedy 
omezení množství „létajících třísek“. Svým 
způsobem to bylo i docela vzrušující. 

Nejprve mi došlo, že vzduchovací či aerační 
hadice bude potřeba umístit pod nějaké druhé 
dno, aby nebyly přímo ve styku s rybou a ne-
překážely při práci s keserem či sakem. To dno 

musí být perforované, aby mohly k hladině 
volně unikat bublinky plynů. Problémem však 
bylo, jak to druhé dno zafixovat způsobem, 
který by nepřekážel lovení ryb. Navíc jsem 
chtěl od samého začátku najít řešení, které 
by se dalo uplatnit v již stávajících běžných 
rybářských kádích, bez potřeby jejich další 
úpravy. Nakonec mi přišlo jako nejlepší vy-
užít tenkostěnné vložky, neboť se mezi stěnu 
vložky a kádě dají schovat přívodné hadice. 
Vnitřní uspořádání pak bude opravdu dokona-
lé hladké a jen minimálně zmenší objem vody 
v kádi. Díky promyšlenému uspořádaní hadic 
bylo možné využívat jak aerace (umístěné 
uprostřed), tak oxygenace (umístěné po obvo-
du). Centrálně umístěné vzduchování zvedá 
vodu ode dna k hladině a ta se musí zpět zano-
řovat u obvodu kádě, právě proti stoupajícímu 
proudu jemných bublinek kyslíku. Tím jejich 
vzestup zpomaluje a zvyšuje efektivitu jejich 
rozpouštění (obr. 2). A bylo takřka hotovo. 
Poslední věc, která mne trápila, bylo nalezení 
způsobu dočasného zafixování právě zrozené 
„aerační vložky“ v standardní rybářské kádi. 
Nakonec jsem zvolil „gumicuk“ uchycený 
ve stěně vložky a přetažený přes hranu kádě. 
Rovněž jednoduché řešení. Než skončil výlov 
rybníka, řešení problému bylo hotovo.

Trnitá cesta z hlavy na kádiště
Novou myšlenku však bylo potřeba nějak 
zhmotnit a ideálně i otestovat. Začala tak 
poměrně dlouhá cesta s nejistým závěrem. 
Novou potenciálně úspěšnou inovaci je po-
třeba nejprve ochránit z pohledu duševního 
vlastnictví. Teprve poté je vhodné s tím jít 
ven. Nicméně tato ochrana stojí řádově desítky 
tisíc korun, ale kde je vzít? Navíc, znalý filmu 
Jára Cimrman ležící, spící, mám neustále na 
paměti scénu z patentního úřadu: „Teď, teď, 
teď tu byl, museli jste se potkat, nějaký…“, 
takže co když už to někdo vymyslel přede 
mnou? Červík pochybnosti a neklidu pomalu 
hlodal. Po několika měsících však znenadání 
přišla očekávaná šance. Kancelář transferu 
technologií na JU vypsala výzvu na podání 
několika malých projektů „Proof of concept“, 
kde bylo dost peněz na právní ochranu v ČR 
i výrobu prvních prototypů nějaké nové my-
šlenky. Zkusil jsem to stručně sepsat a podat. 
Štěstí se na mne usmálo, projektík vyšel. Po 
provedeném průzkumu stavu znalostí v této 
oblasti patentovým poradcem to vypadalo 
velmi nadějně. Nic podobného nikdo zatím 
nevymyslel. Podali jsme proto přihlášku na 
patent. V průběhu čekání na výsledky paten-

Obr. 1. Káď na „bílou rybu“ na konci vedlejšího braku, listopad 2017, 
tady někde to vše začalo…

Obr. 2. Schéma fungování a uspořádání aerační vložky, uprostřed 
vzduchování, po obvodu oxygenace
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tového řízení jsem nechal vyrobit první kus 
aerační vložky a otestoval její funkčnost po 
technické stránce. Vložka fungovala, voda 
se točila podle očekávání. Ale co na to ryby 
a rybáři? Bude to opravdu fungovat a působit 
na ryby podle očekávání pozitivně?

Na ověření těchto mých otázek však bylo 
zapotřebí více financí, času i ryb. Bylo po-
třeba napsat větší projekt a najít partnera 
z provozu k testování. A tak byl s dalšími 
kolegy z fakulty podán větší projekt v rámci 
OP Rybářství, který si kladl za cíl tyto otázky 
zodpovědět. Jednalo se o Inovativní projekt 
„Ověření možnosti zlepšení welfare ryb při 
výlovu rybníku“ č. CZ.10.2.101/2.1/0.0/18_0
13/0000792. Žádný krok kupředu nebyl bez 
problémů, ale často se jednalo o přeskakování 
překážek. Ověřování fungování aerační vložky 
spadlo z velké části do kovidového roku 2020 
a bylo organizačně velmi náročné. Testování 
probíhalo u partnera projektu rybářství ŠTIČÍ 
LÍHEŇ – ESOX, spol. s r.o., na tržním kaprovi, 
násadovém kaprovi a štice. Celkem proběhlo 
šest pokusů jak na sádkách, tak i na rybníce 
(obr. 3). První ryby se do bezpečí aerační 
vložky dostaly v listopadu 2019, tedy po dvou 
letech od zrození myšlenky. Zda je to rychlé 
nebo pomalé, posuďte sami. Srovnávali jsme 
vždy tři klasické rybářské kádě proti třem 
kádím s aerační vložkou (vložka se vzducho-
váním, bez oxygenace) a třem kádím s aerační 
vložkou s oxygenací (vložka se vzduchováním 
a oxygenací). Sledována byla jak kvalita vody 
v kádích, tak i vnitřní prostředí ryb (hema-
tologie, oxidativní stres tkání: žábra, mozek, 
sval). Všechny výsledky jsou k dispozici 
v závěrečné zprávě dostupné na webu OP Ry-
bářství 2014–2020. V průběhu července 2020 
byl nakonec udělen český patent č. 308 381 
s názvem „Aerační a oxygenační zařízení, 
zejména pro rybářské kádě“.

Funguje to, ale pozor na kyslík!
Na základě našich výsledků můžeme říci, že 
aerační vložka funguje. Umisťování a lovení 
ryb keserem probíhalo vždy bez problémů. 
Lovci si nikdy nestěžovali na zachytávání 
sakoviny nebo jiné komplikace spojené 
s chytáním ryb. Vložky byly opravdu hladké 
a fakticky nebyl poznat rozdíl proti obyčejné 
kádi. Kvalita vody v kádích s aerační vložkou 
a s aerační vložkou s oxygenací měla lepší 
fyzikálně‑chemické parametry, zejména co 
se týče nasycení kyslíkem. Obdobně byly 
na tom i biomarkery krve a tkání (oxidativní 
stres). I když v kádích s aerační vložkou bez 
oxygenace byly měřeny koncentrace kyslíku 
na podobné úrovni jako u obyčejné kádě, 
fyziologický stav ryb byl vždy mnohem lepší 
ve srovnání s kontrolou. Sledované biomar-
kery krve a tkání vykazovaly ve vložce se 
vzduchováním rovněž velmi často obdobné 
hodnoty, jaké byly zjištěny na začátku expe-
rimentu, resp. na jeho konci u aerační vložky 
s oxygenací. Z toho plyne, že v provozních 
podmínkách bude postačovat ke zlepšení 
welfare ryb i pouhé vzduchování. 

Nicméně bylo zjištěno, že vyšší nasycení 
vody kyslíkem v kádích (nad 150 %) může 
zvyšovat hodnoty některých indikátorů oxi-
dativního stresu. Podle všeho se však jedná 
o krátkodobé zvýšení, které nevedlo k úhy-
nu ryb. Proto je potřeba věnovat pozornost 
koncentraci kyslíku ve vodě a v průběhu 
skladování ryb ho namátkově měřit. Z důvodu 

předejití oxidativního stresu z přesycené vody 
kyslíkem tedy doporučujeme nezahajovat 
oxygenaci kádí před nasazením ryb, resp. při 
jejich nízké biomase. Dodávku kyslíku dopo-
ručujeme zahájit až po překročení biomasy 
ryb v kádi nad 100 kg/m3 (cca „vanička kaprů 
na káď“). Vzduchování je možné provádět 
kontinuálně bez omezení. Z praktického hle-
diska a s ohledem na zlepšení welfare ryb a na 
prevenci vzniku oxidativního stresu ryb (kys-
líkový deficit, přesycení vody O2) je vhodné 
pravidelně sledovat aktuální nastavení dávek 
kyslíku na průtokoměrech, vizuálně kontrolo-
vat množství a velikost bublin O2, a průběžně 
měřit jeho koncentraci v kádích.

Kde najde uplatnění?
Aerační vložka s oxygenací nebo bez ní najde 
své uplatnění typicky na výlovech rybníků 
při uskladnění doplňkových druhů ryb na 
vedlejším braku. Tedy zejména tam, kde není 
k dispozici dostatek čerstvé vody na její průběž-
nou výměnu v kádích. Skladovat se v ní budou 
v mnohem větším bezpečí líni, candáti, štiky, 
sumci, bílá ryba, amuři a podobně. U kapra, 
jako hlavní ryby, která se v kádích zdrží obvyk-
le jen několik minut, to není nezbytně nutné. 
Na vedlejším braku však ryby setrvávají desítky 
minut, než se jich shromáždí dostatek, aby 
naplnily celou přepravní bednu. Díky tomu 
se sníží ztráty (úhyn) těchto ryb a prodlouží 
se rovněž doba, po kterou mohou bezpečně 
setrvat v kádích, než je odveze auto na sádky 
či někam jinam. Do každé firmy tak stačí po-
řídit jen několik kusů aeračních vložek, které 
odpovídají tvaru používaných rybářských kádí. 
Jejich maloobchodní cena je obdobná jako cena 
dnes běžné laminátové či polypropylenové 
kádě. Díky svému tvaru a materiálu je takřka 
nezničitelná a vydrží pracovat mnoho let. 
Navíc se jedná o tak specifický výrobek, který 
snad nebude atraktivní ani pro zcizení (plast, 
perforované dno). 

Druhým pilířem využití aerační vložky je tra-
diční vánoční prodej ryb. Nasazení aeračních 
vložek totiž může částečně omezit spotřebu pit-
né vody na její obměnu a zásobování kyslíkem. 

Aerační vložky mohou najít uplatnění 
rovněž při třídění ryb v rámci intenzivní akva-
kultury, kde je potřeba krátkodobě uskladnit 
a při tom nezabít větší množství ryb. Hodí 
se rovněž na rybí líhně pro bezpečné držení 

Obr. 3. Testování fungování aerační vložky pro rybářskou káď v provozních podmínkách 
(modré kádě); tři kádě vlevo nahoře – vložka s aerací, tři kádě v rohu nalevo – aerační vložka 
s oxygenací, napravo tři kádě bez aerační vložky s „troubícím“ línem.   

ryb v průběhu výtěru. Při testování se rovněž 
osvědčila na hospodářských odlovech ryb na 
vodárenské nádrži prováděnými pracovníky 
HBÚ BC AVČR. Tam byla umístěna na lodi 
a i bez vzduchování, jen s kyslíkem (na lodi 
nebyla elektřina k pohonu vzduchovacího 
motoru) pomohla udržet a přepravit větší 
množství ryb a v mnohem lepší kondici než 
kdykoli předtím. 

Inovace, která rovněž zaujala
Aerační vložka pro rybářskou káď zaujala rov-
něž i dvě hodnotící komise. Na jaře 2021 probě-
hl první ročník soutěže JU Innovation, v rámci 
které mohli původci nápadů – inovací vznik-
lých v letech 2016 až 2020 z dílny Jihočeské 
univerzity poměřit svou originalitu, efektivitu 
a technickou úroveň. Aerační vložka se v této 
soutěži umístila na druhém místě. Obdobně 
na podzim 2021 proběhl druhý ročník soutěže 
Transfera Technology Day 2021, kterou pořádá 
sdružení Transfera.cz, jenž spojuje kanceláře 
transferu technologií většiny českých univerzit 
a pracovišť akademie věd. V rámci finálového 
klání, které proběhlo dne 21. října 2021 v Praze, 
si 13 vybraných nápadů – finalistů z celkem 32 
podaných poměřilo svůj komerční potenciál 
před odbornou komisi složenou z investorů 
a zástupců inovačního prostředí. Za předve-
dený výkon a nasazení při prezentaci aerační 
vložky obdržel její původce Cenu Sympatie.

Jak to nakonec s využitím aerační vložky 
v provozu dopadne, nechci předjímat. Tech-
nologie je připravena. Chovatelé ryb jsou však 
velmi konzervativní a jen velmi pomalu mění 
své chování. Zatím fungovali desítky let bez 
aerační vložky, tak proč by ji měli nyní po-
třebovat? Časem snad pochopí a když ne, tak 
třeba klimatické změna a vyšší teploty vody 
při výlovech jim správně napoví. Když vyroste 
poptávka, najde se i výrobce. Pro dnešek je to 
však stále začarovaný kruh (kde není poptáv-
ka, chybí nabídka).

Použité fotografie: autor

Ing. Ján Regenda, Ph.D. 
Fakulta rybářství a ochrany vod

Ústav akvakultury a ochrany vod
Husova třída 458

370 05 České Budějovice
regenda@frov.jcu.cz
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obdobný typ událostí.
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Souprava pomocných 
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pro snadnou instalaci 
a výškové urovnání 
poklopů a mříží 
při uložení pomocí 
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V případě nutnosti ochránit 
poklopy proti neoprávněnému 
otevření je možné vybavit víka 
poklopů systémem uzamčení.
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S POKLOPY UMÍTE VY?

www.pamlinecz.cz
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Slovo úvodem
Dámy a pánové, vážení kolegové a čtenáři,
dostává se Vám do rukou poslední letošní číslo Krajinného inženýra, které vychází v předvánočním čase. Nabízí se tedy trocha 
toho bilancování. Právě končící rok byl velmi turbulentní a v mnoha ohledech náročný. Zdražování je cítit jak v osobní rovině, 
tak v ostatních ohledech. Peníze chybí na řadě míst a šetřit je nutno, kde se dá. Chci doufat, že v souvislosti s nedostatkem 
finančních prostředků nedojde k omezení péče o přírodu a krajinu. Žijeme v krajině kulturní, která se bez péče neobejde.

V dubnovém čísle jsem se v úvodníku dotkl dění na Ukrajině. Vyslovil jsem mimo jiné naději, že válka brzy skončí. To se 
bohužel nenaplnilo a válečná vřava pokračuje. Neodpustím si vyslovit uspokojení nad tím, že Ukrajinci se ruskému agresorovi 
úspěšně brání, a dokonce se jim jej daří postupně zatlačovat zpět. Ruská armáda se ovšem, možná i v důsledku neúspěchů na 
bojišti, uchyluje krom dalších zločinů, které páchá, i k ničení infrastruktury. Z hlediska krajiny a s přihlédnutím k zaměření 
tohoto časopisu je nutno připomenout především zničení Oskilské přehrady v Charkovské oblasti na severovýchodě Ukrajiny. 
Čin, který zde okupanti spáchali, způsobil obrovské ekologické škody a postihl rozsáhlá území. Náprava této katastrofy bude 
bezpochyby náročná a je třeba doufat, že se na ni najdou prostředky a že k ní bude moci dojít co nejdříve.

V tomto čísle přinášíme především plán akcí, které se chystá naše společnost pořádat v příštím roce. Jedná se jednak 
o tradiční a pravidelné konference, ale i o semináře a exkurze. Doufám, že se na některé z nich setkáme. Mimo to pokraču-
jeme v představování rybníků. Minule to byl Jevanský rybník, který je významnou rekreační lokalitou. U rekreační lokality 
zůstaneme i tentokrát, ale přesuneme se až k hranicím s Německem na okraj Českého lesa k rybníku Babylon.

Na závěr bych chtěl všem našim čtenářům popřát klidné prožití konce roku a mnoho štěstí a spokojenosti v roce následu-
jícím. Doufám, že to nevyzní pateticky, ale současně bych chtěl popřát celému světu mír a uklidnění stávající situace.

(-vd-)

Plán akcí ČSKI na rok 2022
První odbornou akcí následujícího roku bude webinář Prá-
vo v praxi krajinného inženýra IX. Tento oblíbený seminář, 
na kterém tradičně přednáší JUDr. Alena Kliková, Ph.D., se 
uskuteční v lednu nebo v únoru a organizačně jej zajišťuje 
Ing. Fialová (jitka.fialova@mendelu.cz). Přesný termín bude 
zveřejněn v brzké době prostřednictvím webových stránek naší 
společnosti (www.cski-cr.cz).

Na květen připadá další ročník konference Rekreace a ochra-
na přírody, tentokrát se jedná již o ročník třináctý. Konference 
se letos bude konat konečně opět plně prezenční formou v ter-
mínu 9. až 11. května ve Křtinách v Moravském krasu, kde to 
již účastníci předchozích konferencí dobře znají. Informace 
poskytne hlavní organizátor Ing. Fialová na kontaktní adrese 
raop@atlas.cz.

Ještě v květnu krátce po konferenci Rekreace a ochrana 
přírody se bude možné zúčastnit exkurze, jejímž cílem bude 
Schwarzenberský kanál na Šumavě. Exkurze je předběžně 
naplánována na polovinu května. Termín bude upřesněn v do-
hledné době. Organizačně bude akce zajišťována Ing. Lubasem 
(miroslav.lubas@lesycr.cz).

Konference věnovaná rybníkům se v roce 2023 uskuteční již 
podeváté. Rybníky 2023 se budou konat v tradičním červnovém 
termínu, konkrétně 15. a 16. června. Místo konání bude stejné 
jako v předchozím roce: opět tedy využijeme rekonstruovaného 
sálu Fakulty stavební ČVUT. Předběžně se počítá se zacho-
váním formátu jednoho přednáškového dne následovaného 
druhý den exkurzí. Konferenci zaštiťuje Ing. David, který 
poskytne zájemcům veškeré informace na kontaktní adrese 
konferencerybniky@gmail.com. 

V září se bude po dvou letech konat konference Krajinné 
inženýrství 2023. Dvouletou periodu zavedla naše společnost 
již dříve a ani tentokrát nedojde k výjimce. Termín konání byl 
předběžně stanoven na 14. a 15. září. Detaily jsou zatím v jedná-
ní a budou zveřejňovány průběžně především prostřednictvím 
webových stránek naší společnosti (www.cski-cr.cz).

Je pravděpodobné, že uvedený výčet akcí není konečný a že 
další přibydou. Každopádně se budeme těšit, že se s Vámi na 
některé z nich potkáme.

(-vd-)

Babylonský rybník

Úvod
Babylonský rybník se nachází na rozhraní Českého lesa a Vše-
rubské vrchoviny poblíž hranice s Německem v okrese Domaž-
lice. Je nejvýše položeným rybníkem na toku Bystřice, která se 
o 2,3 km dále vlévá do Černého potoka (Čerchovka). Pod Baby-
lonským rybníkem se nachází ještě Černý rybník, Šnajberský 
rybník a Velký rybník, na bezejmenném pravostranném přítoku 
pod Černým rybníkem pak ještě rybník Hadrovec (obr. 1).

Rybník se nachází v nadmořské výšce 465,8 m n. m. a dle 
Základní vodohospodářské mapy 1 : 50 000 má rozlohu 12 ha 
při objemu zadržované vody 210 tis. m3. Plocha hladiny má 
dvě výrazné zátoky (obr. 2). První je situována na jižním konci 

k nátoku říčky Bystřice, druhá pak na západní straně k nátoku 
menšího bezejmenného vodního toku pramenícího v lese mezi 
Babylonem a Pecí. 

Nádrž má dvě trubní výpusti s požerákovými uzávěry (obr. 3) 
vyústěné pod hrází do jímek o šířce 4 m a délce 5 m. Z nich 
je voda dále odváděna do Černého rybníka, který se nachází 
o 200 m dále. Bezpečnostní přeliv je situován u levého zavázání 
hráze (obr. 4). Odpad od přelivu je veden částečně uzavřeným 
profilem a následně je veden jako obtokové koryto kolem Čer-
ného rybníka. Rybník prošel v letech 2010–2014 rekonstrukcí, 
která zahrnovala rekonstrukci požeráku a bezpečnostního 
přelivu, opravu hráze a odbahnění.

Historie
Soustava rybníků v této lokalitě byla vybudována ve druhé po-

mailto:jitka.fialova@mendelu.cz
mailto:raop@atlas.cz
mailto:miroslav.lubas@lesycr.cz
mailto:konferencerybniky@gmail.com
http://www.cski-cr.cz
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lovině 15. století (Liebscher a Rendek, 2014). Název Babylon byl 
psán i s měkkým „i“ – Babilon. Babylonský rybník původně nesl 
jméno Dolní Pařezovský, některé zdroje uvádí i zkrácený název 
Pařezov. Původ názvu obce i rybníka spočívá podle některých 
výkladů v rychlé výslovnosti spojení „Babí lom“ (Weber, 1910; 
Kronika obce Babylon; Beňušíková Angelovová, 2021), jiný 
výklad nabízí původ v keltském slově „Babolan“ označujícím 
bažinatý les (Procházka, 1992). Nad ním se původně nacházel 
ještě jeden rybník – Horní Pařezovský, jehož existence však 
byla relativně krátká, protože již na Müllerově mapě z roku 
1720 (list č. 16, obr. 5) zakreslen není. O jeho zániku se nepo-

Obr. 1. Babylonský rybník na Základní mapě ČR Obr. 2. Letecký pohled na Babylonský rybník od jihu

Obr. 3. Požerákové výpusti Babylonského rybníka Obr. 4. Bezpečnostní přeliv u levého zavázání hráze

Obr. 5. Výřez Müllerovy mapy zpracované v měřítku cca 
1 : 132 000, Babylonský rybník označen šipkou, Černý rybník 
se nachází pod ním

Obr. 6. Výřez mapy I. rakouského vojenského mapování 
zpracované v měřítku 1 : 28 800
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Obr. 7. Výřez plánu obcí Trhanov, Babylon a Pasečnice z roku 
1780

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

Obr. 9. Výřez mapy stabilního katastru zpracované v měřítku 
1 : 2 880; zdroj: https://ags.cuzk.cz/archiv/openmap.html?ty-
p=omc&idrastru=B2_a_4C_104_3&extent=-13.3212,-
-0.3608,41.3445,23.2708&link=ext 

Obr. 10. Výřez mapy III. rakouského vojenského mapování 
zpracované v měřítku 1 : 28 800 (s ohledem na nižší rozlišení je 
plocha Babylonského rybníka obtažena); zdroj: https://maps.ar-
canum.com/en/map/europe-19century-thirdsurvey/embed/?la-
yers=osm%2C160%2C166&bbox=1428254.198308124%2C634
2690.438954776%2C1435510.938680948%2C6345069.541460153 

dařilo najít doklady, do současnosti se však dobře zachovala 
původní hráz nacházející se přímo nad Babylonským rybníkem, 
po níž v současnosti vede silnice k hotelu Praha. 

Pohled do starých map naznačuje, že existence Babylon-
ského rybníka byla kontinuální. Některé další rybníky v okolí 
na tom ovšem byly odlišně. Zaniklý Horní Pařezovský rybník 
byl již zmíněn. V případě mapy I. rakouského vojenského 
mapování z let 1764–1768 (list č. 204, obr. 6) je předně patrný 
dosti odlišný tvar Černého rybníka. Při vědomí nízké polohové 
přesnosti a způsobu pořizování těchto map je i tak výběžek 
Černého rybníka směrem na západ oproti současnému stavu 
natolik výrazný, že je velmi pravděpodobné, že tento břeh 

rybníka prošel v minulosti významnou změnou. Ta mohla být 
důsledkem zazemnění, ale taktéž mohla být úmyslná a souviset 
s úpravou cestní sítě v území. Na plánu obcí Trhanov, Babylon 
a Pasečnice z roku 1780 (obr. 7) sice není znázorněn Černý ryb-
ník, ale i Babylonský rybník zde má zakreslen výrazný výběžek 
západním směrem. Je tedy možné, že oba rybníky byly tímto 

https://ags.cuzk.cz/archiv/openmap.html?typ=omc&idrastru=B2_a_4C_104_3&extent=-13.3212,-0.3608,41.3445,23.2708&link=ext
https://ags.cuzk.cz/archiv/openmap.html?typ=omc&idrastru=B2_a_4C_104_3&extent=-13.3212,-0.3608,41.3445,23.2708&link=ext
https://ags.cuzk.cz/archiv/openmap.html?typ=omc&idrastru=B2_a_4C_104_3&extent=-13.3212,-0.3608,41.3445,23.2708&link=ext
https://maps.arcanum.com/en/map/europe-19century-thirdsurvey/embed/?layers=osm%2C160%2C166&bbox=1428254.198308124%2C6342690.438954776%2C1435510.938680948%2C6345069.541460153
https://maps.arcanum.com/en/map/europe-19century-thirdsurvey/embed/?layers=osm%2C160%2C166&bbox=1428254.198308124%2C6342690.438954776%2C1435510.938680948%2C6345069.541460153
https://maps.arcanum.com/en/map/europe-19century-thirdsurvey/embed/?layers=osm%2C160%2C166&bbox=1428254.198308124%2C6342690.438954776%2C1435510.938680948%2C6345069.541460153
https://maps.arcanum.com/en/map/europe-19century-thirdsurvey/embed/?layers=osm%2C160%2C166&bbox=1428254.198308124%2C6342690.438954776%2C1435510.938680948%2C6345069.541460153
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Obr. 11. Výřez mapy v systému S-1952 zpracované v měřítku 
1 : 10 000

Obr. 12. Převlékárny koupaliště na Babylonském rybníce 
v podzimním období

směrem protaženy směrem k jejich přítokům, přičemž dosah 
těchto protažení mohl být s ohledem na rovinatost okolí snadno 
i poměrně velký. V mapě II. rakouského vojenského mapování 
z let 1836–1852 (list č. W_13_VII, obr. 8) i v detailnější mapě 
Stabilního katastru (obr. 9) a všech pozdějších mapách je totiž 
již vyznačena trasa spojující Domažlice s Furthem im Wald 
výrazně přímá, zatímco na mapě I. rakouského vojenského 
mapování je trasa vedena výraznými oklikami. Krom tohoto 
pravděpodobného zmenšení pak mapy naznačují, že obtokové 
koryto vedoucí v současnosti při levém břehu rybníka bylo zří-
zeno až později. Z mapy III. rakouského vojenského mapování 
(obr. 10) dále vyplývá, že Černý rybník byl alespoň po nějakou 
dobu na konci 19. století nebo na počátku 20. století vypuštěn, 
jelikož v místě jeho zátopy je v uvedené mapě zakreslena 
značka „W“, která značí zamokřenou půdu. Kontinuální exi-
stence nebyla dopřána ani rybníku Hadrovec, což potvrzuje 
plán k jeho znovunapuštění z roku 1914. Na topografické mapě 
v systému S-1952 z let 1951–1971 (obr. 11) je již zakreslen jako 
vodní plocha. 

Velmi zajímavý je historický vývoj vlastnických práv k ryb-
níku. V roce 1671 jej získal do vlastnictví Wolf Maxmilián La-
mingen z Albenreuthu (jedná se o osobu známou pod jménem 
Lomikar z románu Psohlavci od Aloise Jiráska), který rybníky 
směnil s městem Domažlice za Chodský hrad (v Domažlicích). 
Již v roce 1696 však přešel rybník po smrti Wolfa Maxmiliána 
Lamingena do vlastnictví rodu Stadionů, když panství koupil 
George Heinrich ze Stadionu. Ve vlastnictví tohoto rodu zůstal 
rybník až do počátku 20. století. Předposlední mužský potomek 
tohoto rodu Jiří Stadion (Georg Franz Stadion-Warthausen und 
Thannhausen) nechal u hráze Babylonského rybníka vystavit 
hospůdku s rybářskou chýší známou jako „Baštírna“, čímž polo-
žil základ pro rekreační využití rybníka. V roce 1933 probíhala 
za účasti města Domažlice a obce Babylon jednání o přidělení 
rybníků do jejich vlastnictví. Toto jednání skončilo rozhod-
nutím o přidělení rybníků do vlastnictví města Domažlice, 
přičemž obec Babylon byla odškodněna pozemky. Ve vlastnictví 
města Domažlice je od té doby rybník až do současnosti.

Jak již bylo uvedeno výše, stal se Babylonský rybník na 
počátku 20. století rekreační lokalitou. Ta se postupně stala 
velmi vyhledávanou a lákala množství výletníků, následně zde 

začaly vyrůstat i ubytovací zařízení a honosné soukromé vily. 
Jedním z důvodů atraktivity rybníka byla jeho voda. Ta měla 
dle zjištění univ. prof. dr. Bohuslava Braunera velmi příznivé 
minerální složení a díky tomu, že přitéká z oblastí rašelinišť, 
je i poměrně teplá. Prokázána byla i přítomnost radonu, takže 
díky mírné radioaktivitě byly vodě připisovány i léčivé účin-
ky. Kolem rybníka tak bylo postupně vybudováno zázemí pro 
koupání zahrnující šatny, upravené pláže a další příslušenství. 
Rekreační využití zůstalo jednou z hlavních funkcí rybníka do 
současnosti.

Současnost
V současnosti zůstává Babylonský rybník především atraktivní 
turistickou lokalitou. Ke koupání je v letní sezoně hojně využí-
ván, přičemž návštěvníci mohou využít škálu služeb i vybavení 
koupaliště. V okolí se nachází množství rekreačních objektů, 
a to jak soukromých, tak nabízejících ubytovací služby. Rybník 
je krom koupání využíván i ke sportovnímu rybolovu, který je 
umožněn především na pravém břehu. Povolenky ke sportov-
nímu rybolovu vydává obec Babylon. 

V roce 2020 byl zpracován koncepční materiál zahrnující 
komplexní návrhy na využití Babylonského rybníka a jeho okolí 
po roce 2022. Tento materiál neřeší pouze rybník a jeho blízké 
okolí, ale celé území včetně vzájemných vazeb. V souvislosti 
se samotným rybníkem je navrhována řada úprav či doplnění 
zázemí koupaliště včetně např. vybudování tobogánu, revita-
lizace půjčovny lodiček a šlapadel, zřízení kurtů na plážový 
volejbal či rozšíření kabin a dalšího zázemí při respektování 
dochovaného historického charakteru (obr. 12) i vazeb s okol-
ními plochami a sektory. 

Závěr
Babylonský rybník má dlouhou a bohatou historii, přičemž 
dlouhá je i tradice rekreačního využití. Existuje řada důvodů 
tuto krásnou vodní plochu s čistou vodou i její okolí navštívit. 
Zmíněna nebyla například zajímavá vodohospodářská stavba 
náhonu Teplé Bystřice, Čertův viklan či NS studánky kolem 
Babylonu nebo Čertova NS, opomenout nelze ani Čerchov 
tyčící se do výše 1042 ve vzdálenosti necelých 6 km od rybníka. 
Rybník i jeho okolí stojí za návštěvu v jakémkoli období, pokud 
ovšem má součástí návštěvy být i koupání, je nejvhodnější 
letní sezona. 
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Mnoho krásných chvil 

v příjemné atmosféře Vánoc 
a do nového roku 2023 

Vám přejeme hodně zdraví, 
štěstí, osobních i pracovních 

úspěchů.

SMART SOLUTIONS OF FILTRATION & WATER TREATMENT
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Šťastný nový rok a pevné zdraví přeje tým společnosti

Ochrana podzemních vod, s.r.o.

PF 2023

V NOVÉM ROCE VŠICHNI SPOLU 
VE ZDRAVÍ A POHODĚ

2023

Přejeme všem čtenářům časopisu Vodní hospodářství poklidné prožití vánočních svátků, do roku 2023 
hodně zdraví, štěstí i spokojenosti a těšíme se na naši další spolupráci v nastávajícím roce.

Ani v této době nezapomínejme, že BEZ VODY TO NEPŮJDE….
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