Staří Řekové řešili problém,
kolik že zrnek písku je třeba dát dohromady, aby z toho byla
hromada. Jedno zrnko písku nedělá hromadu! A co třeba tři zrnka
písku? Tvoří už hromadu? Pokud vím, výsledku se nedobrali.
Často si kladu otázku: kolik cihel, může člověk sebrat z pomyslné
stavby přírody, aniž by se nám ta stavba začala nezadržitelně hroutit? Kácíme deštné pralesy, zemědělskou činností přeměňujeme
step v poušť. Ale nemusíme jít až tak daleko. Svojí predátorskou
činností degradujeme půdu a měníme kvalitu a kvantitu vody
i u nás: satelitní městečka, logistická centra, pěstování kukuřice
v podhůří...
Lidské zásahy do přírody mohou mít neočekávané důsledky.
V 70. letech minulého století se ve Východoslovenské nížině
přemnožili křečci. Zemědělci jich odhadovali až 500 na hektar.
Příčina? Se zprovozněním přehrad přestaly jarní záplavy, které
počet křečků držely na uzdě. V souvislosti s výstavbou stupňů na
Labi mi tuhle jeden botanik vysvětloval, že právě v místě zamýšlené stavby je jediné naleziště jakési kytičky, která k životu nutně
potřebuje kolísání hladiny. Ta však stavbou ustane, a tedy kytička
zmizí. Letos jsem byl na Šumavě svědkem rozhovoru dvou úspěšných mladých metrosexuálů, kteří velice nedistingovaně nadávali
na ochranáře, že je nepustí do všech lokalit, protože „jsou tam prej
nějaký slepice“ (mysleli tetřevy), a „stejně tady už všechno zničili,“
(mysleli ochranáře), „tak co ty blbci tady chtěj‘ ještě chránit?“ Pan
Klaus si zase popletl klima a počasí. Nedávno napsal: „Když jsme
ráno opouštěli Prahu, byly 2 0C. Když jsme přistáli v Kuvajtu,
bylo 31 0C. Pro porovnání dodávám, že – podle oficiálních údajů
mezivládního panelu OSN – se průměrná globální teplota na světě
za celé dvacáté století zvýšila o 0,74 0C. Závěr o tom, nakolik je
probíhající oteplování hrozivé, ať si z toho udělá každý sám.“
Já jsem si udělal závěr, že ego lidstva je zbytnělé. Nedobral jsem
se však žádných vývodů o vztahu člověka a životního prostředí.
Mám totiž jednu, pro některé optimistické věrozvěsty pokroku
nepotřebnou, vlastnost: pochybuji a je ve mně jekyllovsko-hydeovský svár o tom, co správné a potřebné jest a co naopak škodí.
Jsem rád, že i v jednadvacátém století jsou osvícenci a snílci. Např.
v Japonsku prosadili pilotní projekt pěstování rýže na střeše mrakodrapu, která spotřebovává zachycenou dešťovou vodu. I u nás jsou
snílci, kteří se mnohým jeví jako don Quijotové, prosazují udržitelné hospodaření s vodou, půdou, přírodou. Děkuji jim, protože vím,
že už ve Švejkovi (a v něm a v Bibli všechno jest) nadporučík Lukáš
na Švejka řve: „Vy jste si myslel, že tu svoji blbost můžete natahovat
do nekonečna, ale to nešlo, jednou to muselo prasknout!“
Ing. Václav Stránský

vodní 11/2010
hospodářství
®
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Souhrn

Šestá část seriálu o posuzování stokových systémů urbanizovaných povodí popisuje druhy srážko-odtokových simulačních modelů
vč. možné míry schematizace povodí. Uvádí též druhy dat pro
simulační modely a z dešťových dat plynoucí typy simulací. Značná
pozornost je věnována kalibraci a verifikaci modelů. Na závěr jsou
pro jednotlivé vodohospodářské úlohy uvedeny požadavky na model
a data v závislosti na řešené úloze.
u

Úvod
Pro jednotlivé vodohospodářské úlohy je nutno rozhodnout o míře
schematizace přirozeného a urbanizovaného povodí a stokové sítě
a o použitém simulačním srážko-odtokovém modelu vč. jeho nároků
na data. Často se kombinují různé druhy modelů např. pro okrajové
části povodí či přirozené povodí a pro vysoce urbanizované centrum
města. Úroveň modelování musí odpovídat dostupnosti a přesnosti
dat a požadovaným výstupním informacím. Celý proces modelování
je schematicky znázorněn na obr. 1 a dále detailněji rozveden.

Druhy modelů
Simulačními srážko-odtokovými modely se řeší časově proměnný
(nestacionární) povrchový odtok v povodí (hydrologické modely)
a odtok ve stokové síti, příp. i recipientu (hydraulické modely). Modely odtoku vody mohou být pro úlohy, kde je to relevantní, doplněny
i o modely transportu a případně transformace znečištění.
Hydrologické modelování se zabývá dvěma procesy: (1) kolik
vody odteče z povodí a (2) jakým způsobem je odtok transportován

Obr. 1.
Postup při matematickém
modelování
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k zájmovému profilu. V prvním případě hovoříme o tvorbě povrchového odtoku či tvorbě efektivního deště, kdy je déšť zmenšen o ztráty
v povodí, které nevedou k odtoku. Druhý proces se nazývá koncentrace povrchového odtoku a jedná se o transformaci efektivního deště
na odtokový hydrogram.
Hydrologické modely se liší úrovněmi podrobnosti popisu povodí,
zahrnutých ztrát a použitých metod výpočtu koncentrace odtoku.
Některé metody výpočtu koncentrace povrchového odtoku jsou
empirické (např. metoda izochron – hydrogram času a plochy, metoda
lineárního rezervoáru, jednotkový hydrogram), jiné jsou založeny na
fyzikálním (hydraulickém) popisu transportu vody po povodí (metoda
nelineárního rezervoáru – kinematická vlna).
V závislosti na míře schematizace sítě a povodí se povrchový odtok
počítá buď k jednotlivým šachtám stokové sítě a hydrogramy slouží
jako vstupní data do hydraulického modelu stokové sítě, nebo jen
k jednotlivým významným objektům (oddělovací komory, nádrže
apod.) a stoková síť se zanedbává. Hrubě schematizovaná povodí
jsou vhodná především pro bilanční výpočty odlehčeného množství
odpadních vod, případně znečištění (pokud jsou modely doplněny
i o transport látek).
V modelech odtoku ve stokové síti se používají fyzikálně založené
metody výpočtu. Rovnice dle De Saint Venanta umožňují simulovat
i vliv zpětného vzdutí, tlakové proudění a vytékání vody na terén (při
použití všech členů rovnice, tzv. dynamické vlny). Hydrodynamické
výpočty se používají pro posuzování existujících systémů zejména
z hlediska extrémních zatěžovacích stavů včetně interakce s recipientem. Umožňují však i kombinaci s modely transportu a transformace
látek a bilanční výpočty.

Data pro simulační modely
Podle druhu úlohy je modely pro výpočet třeba zatížit určitými
zatěžovacími stavy. Zatěžovacím stavem rozumíme vnější podmínky,
jako například srážky, počet obyvatel, procento nepropustné plochy
atd., které vedou k různým výstupům modelu.
Data pro matematickou simulaci v městském odvodnění je možno
rozdělit do čtyř následujících skupin:
1. vstupní data,
2. systémová data,
3. hodnoty modelových konstant a parametrů,
4. data pro kalibraci a verifikaci modelů.
K nejdůležitějším vstupním datům patří dešťová data. Použitá
dešťová data definují základní typy simulací. Těmi jsou:
 krátkodobá simulace jednotlivých dešťových událostí (syntetických
blokových dešťů nebo dešťů s proměnnou intenzitou o příslušné
periodicitě či vybraných dešťů z historické řady),
 dlouhodobá simulace
- historických dešťových řad (bez bezdeštného období),
- kontinuální (bezdeštné období a deště).
Pro přesnost simulace hraje velkou roli prostorové a časové rozlišení
dešťových dat. Pro kontinuální simulaci je nutno zadat i další meteorologická data, např. teploty nebo měsíční hodnoty výparu.
Dešťová řada použitá pro simulace by měla mít následující vlastnosti:
 z nejbližší stanice ČHMÚ, event. synteticky doplněná o chybějící
deště a interpolovaná na požadovaný časový krok,
 délka nejméně dvojnásobná ve srovnání se četností výskytu zkoumaného jevu (zpravidla min. 10 let),
 časový krok (1–5 min),
 v případě, že v dané lokalitě požadovaná dešťová řada není k dispozici, je nutno použít umělou řadu vycházející z místních srážkových
úhrnů.
Systémová data slouží k popisu odvodňovacího systému, tj. povodí
a stokové sítě vč. objektů a případně i recipientu, pokud je zahrnut
do modelu. Detailnost popisu závisí na míře schematizace systému
a použitém modelu.
Konstanty a parametry se vyskytují v řídicích rovnicích procesů
matematických modelů. Konstanty jsou veličiny, jejichž hodnota se
nemění při nejrůznějších aplikacích modelu (např. gravitační zrychlení). Oproti tomu hodnoty parametrů se mohou aplikaci od aplikace
lišit a je nutno je vždy znovu stanovit pomocí kalibrace modelu. Počet
a charakter konstant a parametrů závisí na použitých modelech.
Modely se kalibrují a verifikují pomocí měřených dat v různých částech odvodňovacího systému (průtoky, výšky vodní hladiny, případně
koncentrace). Dešťové srážky slouží při kalibraci jako data vstupní.
Požadavky na data se pro různé úlohy a druhy simulačních modelů
liší. Příklady a zdroje dat jsou uvedeny v tab. 1.
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Kalibrace a verifikace modelu
Kalibrace modelu slouží pro stanovení takových sad parametrů
modelu, které vedou k nejmenším odchylkám mezi výsledky simulace
a měřenými daty, a tím k redukci nejistot. Pro identifikaci optimální
sady parametrů může být použita metoda „pokusů a omylů“ nebo matematické optimalizační techniky. Účelný postup při kalibraci je zapotřebí
stanovit podle typu modelu odděleně pro jednotlivé dílčí procesy.
Verifikace modelu umožňuje přezkoušení modelu pro jiná období
a zatížení systému než při kalibraci. Výpočty při verifikaci se provádějí
s jinou sadou měřených vstupních dat a kalibrovanými parametry
modelu a porovnává se výsledek simulace s měřenými daty. Na základě verifikace je pak posouzeno, zda daný simulační model je pro řešení
stanovené úlohy dostatečně přesný a může být použit.
Může se stát, že verifikace modelu (či již před tím i kalibrace
modelu) není úspěšná. Pak je nutno hledat dodatečné informace či
eventuelně použít jiný model.
Nekalibrovaný model je přípustné použít jen pro orientační srovnání
variant v relativních číslech!
Data použitá pro kalibraci a verifikaci modelů musí pokrýt celou
šíři nejrůznějších událostí:
 bezdeštné průtoky,
 srážkové odtoky způsobené méně vydatnými dlouhotrvajícími dešti,
 významné srážkové odtoky s překročením škrceného odtoku na
ČOV způsobené intenzivními krátkými dešti.
Pro kalibraci by kromě bezdeštných průtoků měly být použity minimálně 2–3 relevantní nezávislé srážkové události s příslušnými měřenými daty ve stokové síti, pro verifikaci pak alespoň 2 události.
Měřenými daty jsou průtoky v potrubí (např. škrcené odtoky z OK,
průtok v závěrném profilu/přítok na ČOV) a vodní stavy (zpravidla
na přelivné hraně nebo v retenčním prostoru). Zatímco na průtoky je
možno kalibrovat a verifikovat srážkové i bezdeštné události, vodní
stavy se zpravidla vzhledem ke značným nepřesnostem nepoužívají
pro bezdeštná období.
Při kalibraci a verifikaci je nutno porovnat odchylky mezi vypočtenými ysim a naměřenými ymer veličinami (průtoky, vodní stavy,
koncentrace). Srovnávají se:
 maximum,
 objem, resp. látkové množství
 čas dosažení maxima,
 průběhy veličin (hydrogramy, případně polutogramy).
Pro objektivní srovnání je zapotřebí zahrnout všechna tato kritéria
současně.
Jako měřítko odchylek se nejčastěji používá relativní odchylka
simulovaných a měřených veličin
,
zprůměrovaná pro n dešťových událostí použitých pro kalibraci, resp.
verifikaci, tedy
,
která ukazuje systematické nadhodnocování či podhodnocování
výsledku.
Kalibraci a verifikaci hydrogramů v rámci koncepčních úloh lze
považovat za uspokojivou, pokud odchylky objemu, maximálního
průtoku nebo vodního stavu v každém měrném profilu nepřekračují
hodnoty v tab. 2. Rozdíly v časové synchronizaci průběhů veličin
včetně doby dosažení maxima by neměly být větší než 5 min. Při
kalibraci a verifikaci polutogramů jsou tolerované odchylky zpravidla
větší. Úspěšnost kalibrace a verifikace musí být doložena vypočtenými odchylkami a grafickým znázorněním průběhů simulovaných
a měřených veličin pro kalibrační a verifikační události.
Míra odchylky je velmi úzce svázána se správností použitého modelu, matematickou formulací procesů, s kvalitou měřených vstupních
dat (zpravidla dešťů), ale i dat o povodí a stokové síti. Závisí tedy
také na rozsahu a správnosti dat poskytnutých provozovatelem či
správcem kanalizace a na finančních prostředcích vynaložených pro
jejich případné ověření a doplnění. Ne vždy tak může být doporučená
míra odchylky dosažitelná.

Požadavky na model a data v závislosti na řešené úloze
Požadovaný druh modelu, míra schematizace stokové sítě a povodí
a typ simulace včetně nároků na vstupní dešťová data vyplývají z jednotlivých vodohospodářských úloh a jejich klíčových ukazatelů.
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Tab. 1. Příklady druhů dat a jejich zdroje
Druh dat

Příklady dat

Vstupní
data

Dešťová data, meteorologická
data, bezdeštné průtoky…

Plocha povodí, typy ploch,
délka povodí, příčné průřezy
potrubí, kóty šachet, Q‑h
Systémová křivky přepadů, počet obydata
vatel, specifická produkce
odpadní vody a znečištění,
geometrické charakteristiky
recipientu…
Konstanty: gravitační zrychlení
Konstanty
Parametry: součinitel odtoku,
a parametry
drsnosti, ztráty, koeficient dismodelů
perze, rychlost rozkladu látek,
rychlost reaerace ….
Pro kalibraci
Průtoky, výšky vodní hladiny,
a verifikaci
koncentrace
modelů

Zdroj
Monitoring ČHMÚ
Podniky Povodí
Vlastní monitoring

GIS obce
Pasport stokové sítě
Zaměření vodních toků
Vlastní doplnění

Literatura (pro nastavení
reálného rozmezí hodnoty
parametru)
Doporučení tvůrců modelu

Monitoring

Tab. 2. Doporučené odchylky maximálních průtoků a objemů při
kalibraci a verifikaci hydrogramů [1]
průměrná odchylka

KALIBRACE
< 10 %

VERIFIKACE
< 20 %

Řešení odtoku v povodí

Pro posouzení podílu povrchového odtoku je nutné provést dlouhodobou kontinuální simulaci srážko-odtokových procesů zahrnující
dešťové i bezdeštné období. Nástrojem může být hydrologický model
s hrubou mírou schematizace (povodí do 5 ha, kmenové stoky). K dispozici musí být kromě kontinuální historické řady dešťů i informace
o ročním průběhu meteorologických veličin ovlivňujících regeneraci
povodí v bezdeštném období (např. výpar). Délka simulace závisí na
požadované bezpečnosti objektů HDV.

Řešení funkčnosti stokové sítě

Pro posouzení četnosti výskytu kapacitních problémů na stokové
síti je nutné použít hydrodynamický model s detailní schematizací.
Model je zatěžován historickou řadou srážek, aby bylo možné určit
četnost překročení limitního stavu (tlakové proudění, výška hladiny
pod terénem apod.). Pro variantní výpočty lze použít i vybrané deště
z historické řady, u nichž se předpokládá nejvýznamnější efekt ve
stokové síti.
Pro řešení protipovodňové ochrany stokové sítě je nutné použít
hydrodynamický model s detailní schematizací. Zatěžovací stavy
jsou dány četností povodně ve vodním toku, na kterou je stoková síť
ochráněna, tj. příslušným vodním stavem v recipientu, a návrhovou
srážkou, kterou stoková síť musí převést při povodňovém stavu
v recipientu. Touto návrhovou srážkou je historická srážka zvolená
na základě místních podmínek (její volba závisí především na tom,
zda obec je položena na horním či dolním toku, ale i na historických
zkušenostech).

Řešení funkčnosti ČOV

Bilanční výpočty množství vody a znečištění přitékajícího a odtékající z ČOV jsou založeny na kontinuální simulaci srážko-odtokovým
modelem (několikaleté nebo pro srážkově průměrný rok) včetně
transportu znečištění. Lze použít jak hydrologický model se zjednodušenou schematizací stokové sítě, tak detailní hydrodynamický
model. Výpočet se provádí společně s výpočtem emisí ze stokové sítě
(viz níže).

Řešení ovlivnění recipientu

Pro stanovení emisí je nutno znát průměrné roční hodnoty klíčových ukazatelů, takže je nutno provést dlouhodobou simulaci systému
pro několikaletou řadu historických dešťů.
Emise ze stokové sítě je možno simulovat různými modely s různou
úrovní podrobnosti:
 hydrologickým modelem včetně transportu znečištění s velmi hrubou schematizací povodí a stokové sítě (v nejjednodušším případě
jen OK, případně dešťové nádrže),
 hydrodynamickým modelem se zjednodušenou schematizací stokové sítě a povodí (zejména v okrajových částech) včetně transportu
znečištění,
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 hydrodynamickým modelem s detailní schematizací stokové sítě
a povodí sítě včetně transportu znečištění.
Posouzení imisí se opět provádí dlouhodobou simulací systému pro
několikaletou řadu historických dešťů hydrologickým nebo hydrodynamickým modelem. Další postup závisí na tom, zda je ve srážko‑odtokovém simulačním modelu zahrnut i vodní tok či nikoliv:
 pokud je vodní tok zahrnut v modelu, je možno přímo provést
vyhodnocení hodnot klíčových ukazatelů a jejich porovnání s imisními kritérii,
 pokud není vodní tok zahrnut v modelu, je nutno provést dopočty
klíčových ukazatelů pro jednotlivé přepadové události v návaznosti
na simulace emisí a podmínky ve vodním toku.
Další, sedmý díl seriálu se bude zabývat aspekty správné volby
a realizace monitoringu.
Poděkování: Článek byl zpracován s využitím informací získaných
v rámci Výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. MSM 6840770002.
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Přívalové povodně
v červnu a červenci 2009
Jan Daňhelka
Klíčová slova
přívalová povodeň – bouřky – přívalové srážky

Souhrn

V červnu a červenci 2009 se na území ČR vyskytlo několik případů
přívalových povodní. Z meteorologického hlediska jejich příčinou
byly přívalové srážky vyskytující se díky přetrvávající východní
cyklonální situaci, která přinášela do střední Evropy vlhký a labilní
vzduch. Srážky místy způsobily významné rozvodnění menších toků,
které bylo velmi významně ovlivněno i předchozí velkou nasyceností
povodí. Nejvýznamnější odtokové epizody postihly Novojičínsko,
Blanici s Volyňkou, toky na severním úbočí Jeseníků a Rychlebských
hor a povodí Kamenice a dolní Ploučnice. Velmi komplikované bylo
vyhodnocení kulminačních průtoků a odtokových množství, které
však ukázalo na relativně malé odtokové koeficienty.
u

Úvod
V červnu a červenci došlo na území České republiky v krátkém
období k výskytu několika přívalových povodní, z nichž zejména
situace na tocích Luhy, Jičínky a jejich menších přítocích byla z hydrologického pohledu v historii výjimečná. Následující text je sestaven
na základě výsledků projektu „Vyhodnocení povodní na území České
republiky v červnu a červenci 2009“ [2,3], který koordinoval Český
hydrometeorologický ústav a podílely se na něm Výzkumný ústav
vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., Vodní díla TBD a.s., Česká
geologická služba a další instituce. Jeho realizace probíhala na základě
vládního usnesení č. 966 z 20. července 2009.
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Assessment of sewer systems in urbanized catchments. Part VI
– Basic aspects of correct usage of simulation models for urban
drainage tasks (Stránský, D.; Havlík, V.; Kabelková, I.; Metelka,
T.; Sýkora, P.; Dolejš, M.; Haloun, R.; Mucha A.; Pryl, K.)
Key words
simulation models – data – calibration – verification – schematization
The sixth part of the series based on the guideline document Assessment of Sewer Systems in Urbanized Catchments focuses on
rainfall-runoff simulation models including the possible schematization of the system. Necessary data for models and types of simulations based on the rainfall data are mentioned. Attention is paid to
the calibration and verification of the models. Finally, requirements
on the model and data in dependence on the urban drainage task
solved are listed.
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. ledna
2011. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Meteorologické příčiny povodní
Přívalové srážky a následné rozvodnění malých vodních toků se
v našich podmínkách vyskytují v letním období poměrně často. Většinou jsou spojeny s přechody studených front, na nichž se vyskytují
příhodné podmínky pro výstupné konvekční proudění a vznik bouřek,
nebo s výskytem vlhké labilní vzduchové hmoty, v níž se bouřky
iniciují nestejnoměrným zahříváním zemského povrchu a přiléhající vrstvy vzduchu s denním chodem od poledních hodin do první
poloviny noci.
Výjimečnost situace z přelomu června a července 2009 spočívala v délce trvání situace příznivé pro tvorbu konvekce a následně
i výskytem několika přívalových povodní na různých místech České
republiky a jejího okolí. Ve střední Evropě všeobecně převládá přenos
vzduchových hmot od západu na východ. V létě se při přechodu studených front často vyskytují intenzivní bouřky, vzhledem k pohybu
front však většinou nedochází k extrémním akumulacím množství
srážek nad jednou lokalitou. Výjimkou jsou situace zvlněných studených front, nejčastěji od jihozápadu, jejichž vektor pohybu je rovnoběžný s linií frontálního rozhraní. Situace, při kterých se k nám od
východu dostává vlhký a teplý vzduch, jsou v létě méně četné, avšak
jsou velmi často spojeny s výskytem bouřek, v některých případech
intenzivních. Jde o tzv. východní cyklonální situaci (Ec), kdy se kolem
středu tlakové níže nad Středozemním mořem nebo nad Balkánským
poloostrovem dostává do střední Evropy teplý vzduch nasycený vodní
parou ze Středomoří nebo i z oblasti Černého moře, který je náchylný
k tvorbě bouřek a v některých případech i organizované konvekce.
Právě tato povětrnostní situace se vyskytovala téměř po celé období
trvání povodní na přelomu června a července 2009. Trvala 12 dní,
a to od 22. června do 3. července 2009, přitom obvyklá délka trvání
je 3 až 4 dny. Jednalo se tak o vůbec nejdelší souvislé období trvání
východní cyklonální situace na našem území v letním období od
počátku klasifikace synoptických situací, tedy za posledních 63 let.
Tak dlouhé setrvání situace bylo umožněno existencí stacionární
tlakové výše nad severovýchodem Evropy, která blokovala synoptický
vývoj nad střední Evropou.
Před vlastními přívalovými srážkami bylo území České republiky
zasaženo srážkami trvalého charakteru, které se nejvíce projevily
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v jižních Čechách a v oblasti Jeseníků, avšak i v ostatních oblastech
způsobily nasycení povodí na hodnoty většinou přesahující dlouhodobé normály.
Specifické příčiny a průběh měly přívalové srážky, které zasáhly ve
večerních hodinách dne 24. 6. 2009 Novojičínsko. Podle radarových
měření nešlo o nijak výrazné bouřky, ale spíše o vertikálně malé buňky. Tyto bouřky se opakovaně inicializovaly na tzv. linii konvergence
postupující z jižního Polska směrem na jihovýchod nad Moravu
a Slezsko (obr. 1). Na této linii se sbíhalo převládající severozápadní
proudění nad Čechami a západem Moravy a východní proudění
nad Slovenskem. Vzduch zde proto vystupoval vzhůru a díky jeho
velké relativní vlhkosti (v denních hodinách až 70 %, zatímco běžné
hodnoty se pohybují v létě mezi 40 až 50 %) vodní pára ve velké
míře kondenzovala a tvořila srážky. Nepříznivým faktorem pak byla
skutečnost, že bouřky postupovaly podél této linie konvergence
a opakovaně tak přecházely přes totéž území (train effect). V této
souvislosti je nutno zmínit ještě další nepříznivé skutečnosti, které
situaci nepříznivě ovlivnily nebo se domníváme, že se mohly částečně uplatnit. Šlo o uplatnění lokálních orografických podmínek, kdy
svahy exponované vůči směru pohybu vzduchu po linii konvergence
na jihozápad mohly podpořit iniciaci bouřkových jader právě v oblasti
Novojíčínska. Navíc v důsledku velmi nízkého deficitu rosného bodu
při zemi byla pravděpodobně absence výraznějšího bazénu chladnějšího vzduchu (cold pool), který by způsoboval rychlejší postup bouří
směrem od linie konvergence. Vysoká vlhkost tedy zřejmě pomohla
zpomalit propagaci bouří od místa výskytu. Dále předpokládáme, že
bouřky vykazovaly velmi vysokou srážkovou účinnost, a to v důsledku
uplatnění teplých srážkotvorných procesů, kdy nulová izoterma byla
relativně vysoko nad povrchem a v oblacích se tak tvořily spíše menší
dešťové kapky. Tento jev je jinak typický spíše pro bouřky v nasyceném vzduchu nad mořskou hladinou. Současně tento jev ovlivnil
schopnost meteorologických radarů odhadnout srážkové intenzity,
neboť intenzita odrazu je ovlivněna právě typickou velikostí dešťových
kapek v oblačnosti [6].
Příčinné srážky v ostatních případech výskytu povodní v uvedeném
období byly většinou důsledkem malých horizontálních tlakových
gradientů, a tím velmi pomalého pohybu bouřkových jader a případně jejich částečnou organizací, a tedy opět akumulací významných
srážkových úhrnů v postižených lokalitách. Výjimkou byla situace
ze 4. 7. 2010 na Děčínsku, kdy příčinné bouřky vznikly na pomalu
postupující okluzní frontě, která ukončila trvání východní cyklonální
situace nad naším územím.
Z rozboru extremity spadlých srážek vyplývá, že se na řadě stanic
vyskytly srážky s nízkou pravděpodobností výskytu (vysokou dobou
opakování). Největší extremity dosahovaly tříhodinové a šestihodinové úhrny, jejichž vyhodnocená doba opakování v některých oblastech
vysoce překročila stoleté hodnoty.
Zdůraznit je třeba zejména Novojičínsko, kde plocha zasažená
více než 100 mm přesáhla 150 km2 a nejvyšší denní srážkové úhrny
zde dosáhly ve stanici Bělotín 123,8 mm a ve stanici Hodslavice
120,2 mm, jejich doba opakování je větší než 100 let. Největších dob
opakování však dosáhly tříhodinové úhrny, a to díky tomu, že se často
bouřková činnost organizovala v řetězovém efektu a bouřky zasahovaly stejné území právě po dobu 2 až 3 hodin. Například v Bělotíně
dne 24. 6. 2009 mezi 16.00 a 22.00 napadlo 122,5 mm, což výrazně
překračuje hodnotu stoleté srážky (ta činí 61 mm za 6 hodin). Přitom
extrémní srážky na Novojičínsku byly rozloženy vždy zhruba do časového intervalu 3 hodin, zatímco absolutní patnáctiminutové intenzity
dešťů rekordní na těchto stanicích nebyly.

Hydrologická odezva
Reakce na srážky byla nejvýraznější v povodích Luhy a Jičínky
24. 6. 2009, na tocích v oblasti Jeseníků 26. 6. 2009, v povodí Volyňky a Blanice 27. 6. 2009, na Kamenici a Bystré (pravostranný přítok
Ploučnice) 1. 7. 2009 a zejména 4. 7. 2009 a na Husím potoce a Oslavě
2. 7. 2009. V uvedených případech vyhodnocené kulminační průtoky
dosáhly či přesáhly úroveň odhadu 100leté povodně.
Nejdramatičtější průběh měla povodeň na Novojičínsku. Extrémní
srážky zde vypadly do již poměrně nasyceného povodí a průběh
povodně byl velmi rychlý, sklonitý reliéf přispěl k rychlé koncentraci odtoku ze svahů do koryt malých vodních toků, jejichž hladiny
stoupaly velice rychle a po dosažení svého maxima velmi rychle
i opadávaly. Voda, která se vylila z koryt řek, měla značnou kinetickou energii, nesla s sebou veliké množství splavenin a různorodého
materiálu a způsobila značné materiální škody a vyžádala si bohužel
také několik lidských životů.
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Hladina Jičínky, Zrzávky a Luhy kulminovala ve značné výšce nad
úrovní břehové hrany (v případě Luhy i více než 2 metry) a podstatně tak přesáhla úroveň teoretické stoleté povodně. Na Jičínce ve
vodoměrném profilu v Novém Jičíně byl zaznamenán nárůst hladiny
povodňové vlny během dvou hodin o téměř pět metrů (obr. 2). Kulminace nastala již ve 21.40 na úrovni zhruba 500letého průtoku, a poté
hladina opět prudce klesala, takže po půlnoci již byla opět o 3 metry
níže. Nejhorší situace byla na Jičínce v úseku od Životic až po Kunín
a na jejích levostranných přítocích Papakově potoce v Mořkově
a Zrzávce v Hodslavicích a v Bludovicích. Na Novojičínsku byly dále
povodní zasaženy Sedlnice v Ženklavě (významně překročen Q100),
Lichnovský potok v Lichnově, Grasmanka, Tichávka, Bartošovický
potok a další drobné vodoteče. Dalším velmi postiženým tokem byla
Luha v úseku od Bělotína po Jeseník nad Odrou. Mezi obcemi Bělotín
a Polouvsí se na březích Luhy rozkládá několik rybníků, jejichž hráze
byly přetékány, částečně transformovaly vrchol povodňové vlny, ale
nemohly významněji zmírnit ničivé následky povodně, a to zejména
v Jeseníku nad Odrou. Povodeň z Luhy a Jičínky byla následně zachycena v přirozené lužní nivě Poodří, kde nezpůsobila významnější
škody a transformovala tak, že v Ostravě-Svinově řeka kulminovala
druhý den při průtoku menším než 2letém.
Přívalová povodeň zasáhla okrajově i povodí Bečvy, kde nejvíce
postihla říčku Veličku. Ta kulminovala v Hranicích v nočních hodinách při průtoku větším než 20letá voda.
Večer 26. 6. 2009 bouřky postihly již velmi nasycená povodí
toků na severních svazích Jeseníků, ačkoliv celkové zaznamenané
srážkové úhrny v této oblasti dosáhly nejvýše 59 mm v Černé Vodě,
došlo k velmi výrazným vzestupům zejména na Vidnávce, Bělé
a jejich přítocích. Nejvýznamněji byly postiženy Vidnávka (Q50-100)
a zvláště pak Stříbrný potok, kde byl v Žulové významně překročen
100letý průtok, a Černý potok ve Velké Kraši, kde však byla stanice
povodní zničena, takže kulminace byla pouze odhadována. Povodeň
postihla také řadu nepozorovaných vodních toků, například Skorošický potok, Vojtovický potok, Javornický potok, Červený potok či
Studenou vodu.
Následujícího dne podobná situace nastala v jižních Čechách,
kde do již nasyceného povodí vypadly bouřkové srážky o úhrnech
okolo 60 mm a způsobily prudké vzestupy na již rozvodněných
menších tocích v oblasti, zejména na Volyňce, horní Blanici a jejich
přítocích.
Hladina Blanice ve stanici Podedvorský Mlýn dne 28. 6. 2009 ráno
stoupla během tří hodin o 170 cm a v kulminaci byl dosažen průtok
s dobou opakování blížící se hranici 100 let. Tato velmi ostrá povodňová vlna se po mírné transformaci v již předešlým zvýšením odtoku
zaplněné nádrži Husinec propagovala dále na středním a dolním toku.
Zde došlo zejména v úseku mezi Protivínem a Heřmaní k významné
transformaci v údolní nivě. Zpomalení postupu povodňové vlny mělo
příznivý vliv na průběh povodně na dolní Otavě, protože nedošlo ke
střetu vrcholů průtokových vln horní Otavy a Blanice.
Také na horním toku Volyňky byl v noci ze 27. na 28. 6. 2009 nárůst
průtoku výjimečně rychlý a kulminace na Volyňce v Sudslavicích
dokonce přesáhla hodnotu 100letého průtoku, na dolní Volyňce pak
povodeň odpovídala 20–50leté době opakování.
Opakovaně bylo povodněmi postiženo povodí Ploučnice a Kamenice. První povodňovou epizodu zde způsobila srážka 1. 7. 2009 ve
večerních hodinách. Centrum příčinných srážek leželo v okolí České
Kamenice (51,5 mm), ale odhady na základě měření meteorologického radaru ukázaly, že v centru přívalové srážky mohlo spadnout až
80 mm. Následkem srážek došlo v profilu Srbská Kamenice na řece
Kamenici k velmi rychlému vzestupu hladiny, přičemž byl během
jedné hodiny dosažen kulminační průtok překračující v tu dobu platnou hodnotu Q100. Zasaženo bylo také povodí Bystré a další přítoky
dolní Ploučnice.
Následujícího dne pokračovala srážková činnost zejména v horní
části povodí Kamenice a ve stanici Srbská Kamenice došlo k opětovnému vzestupu. Následně 4. 7. 2009 spadla do již nasyceného území
další přívalová srážka. Naměřené úhrny dosáhly nejvýše 40 mm, dle
radarů však v centru srážkového pole mohlo spadnout opět až 80 mm,
v reakci na ně hladina dolní Kamenice znovu rychle stoupla, za 90
minut až o dva metry.
Nejvíce postiženým tokem však byla říčka Bystrá, jejíž kulminační
průtok v Benešově nad Ploučnicí byl pomocí hydraulického modelu
vyhodnocen na 115 m3.s-1, což je hodnota výrazně překračující dobu
opakování 100 let. Následně stoupla i hladina Ploučnice v Benešově nad
Ploučnicí z 90 cm až na 213 cm za zhruba tři hodiny a průtok dosáhl
úrovně cca Q10. Hladina zde však byla významně ovlivněna dynamic-
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kými účinky na soutoku Ploučnice a Bystré,
který se nachází v blízkosti stanice.
Další bouřky z 2. 7. 2009 postihly povodí
Husího potoka a dalších drobných vodotečí
v okolí Fulneku, kde kulminace dosáhla
úrovně Q50, avšak na nepozorovaném úseku
pod soutokem s Grasmankou byla její velikost
pravděpodobně ještě větší. Zasaženo bylo také
povodí Oslavy těsně nad VD Mostiště. Ačkoliv
v tomto případě byla zasažena jen asi čtvrtina
plochy povodí, došlo na přítoku do VD Mostiště ke kulminaci na úrovni Q100, pod nádrží
byl odtok transformován díky malému objemu
povodně na neškodný průtok.

Hydrologické vyhodnocení
Hydrologické vyhodnocení povodní nabídlo
zajímavou příležitost vzájemného srovnání
několika přívalových povodní v různých
oblastech s různými charakteristikami a odlišnými počátečními podmínkami, zejména
nasycením. Současně však bylo vyhodnocení
kulminací a odtokových množství vzhledem
k extremitě povodní značně obtížné. Využita
byla uskutečněná měření, která však nebyla
provedena v období kulminací, ty proto musely být odhadovány na základě hydraulických
výpočtů nebo výpočtů srážko-odtokovými

Obr. 1 (nahoře). Srážková oblačnost
detekovaná meteorologickými radary ukazuje
organizovanou konvekci na linii konvergence
– situace z 24. 6. 2009 20:45 SELČ

Obr. 2 (vlevo). Průběh povodně na Jičínce
v Novém Jičíně. Hydrogram ukazuje hodinové
průměrné průtoky, velikost kulminace je
označena bodem v příslušném čase

modely. Proto je nutné dosažené výsledky
považovat pouze za pravděpodobné odhady
s možnou chybou až 20 %, a to zejména
v povodích Luhy a Jičínky. Přitom vyhodnocené kulminační průtoky jsou určitým
kompromisem mezi výsledky hydraulických
a srážkoodtokových modelů a topologické
kontroly hodnot maximálních specifických
odtoků v rámci povodí.
Z hlediska specifických kulminačních odtoků
byly největší hodnoty vyhodnoceny na říčce
Sedlnice po profil Ženklava na Novojičínsku,
kde z plochy povodí 5,37 km2 odtékalo okolo
11 m3.s-1.km-2 vody (obr. 3). Ze svědeckých výpovědí přitom vyplynulo, že velké množství vody
do jejího řečiště přitékalo nejdříve z okolních
polí a luk, a až následně vzrostl také vlastní
průtok v korytě přítokem z horních částí povodí.
Tento jev byl potom zejména na Novojičínsku
uváděn častěji a je mimo jiné podkladem pro
interpretaci mechanismu vzniku povodně.
Specifický odtok Jičínky v Novém Jičině
dosáhl 4,48 m3.s-1.km2 z plochy 75,92 km2.
Tato hodnota se blíží odvozené obalové křivce
pro povodí dané velikosti.
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Obr. 3. Závislost specifického odtoku na velikosti povodí pro území České republiky
s vyznačením případů Sedlnice a Jičínky
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Předmět činnosti

Povodí Moravy, s. p. vykonává funkci správce povodí, správce významných a určených drobných vodních toků v oblasti povodí Moravy,
provoz a údržbu vodních děl ve vlastnictví státu, s nimiž má státní podnik právo hospodařit. Veškerá činnost podniku je zaměřena na
ochranu a péči o množství a jakost povrchových a podzemních vod, péči o prostředí výskytu vod, zabezpečení odběrů vody pro různé účely,
údržbu a provoz vodohospodářských a hydroenergetických zařízení a vodních cest, racionální nakládání s vodami, obecnou ochranu proti
škodlivým účinkům vod, vytváření podmínek pro obecné nakládání s vodami a efektivní využívání hmotného a nehmotného majetku.

Základní územní profil

Území povodí řeky Moravy leží v jihovýchodní části České republiky, na předělu
České vysočiny, Západních Karpat a Panonské provincie, hydrologicky náležící
k úmoří Černého moře. Zabírá značnou část historické země Moravské o ploše
21 131 km2 a je rozděleno na oblast povodí Moravy a oblast povodí Dyje. Základním zdrojem vody pro celé území jsou atmosférické srážky. Vodní nádrže (přehrady a rybníky) jsou ve větším rozsahu vybudovány v oblasti povodí Dyje. Podzemní
vody se vyskytují v omezeném rozsahu a jsou soustředěny hlavně do údolních niv
podél řek Moravy, Dyje a Svratky. Potřeby odběrů povrchové vody jsou převážně kryty z vodních
nádrží, ale také přímo z vodních toků. Nejvýznamnějšími vodními toky v povodí Moravy jsou řeky
Morava, Dyje, Svratka a Bečva.

Organizační členění

Povodí Moravy, s. p. zasahuje do plochy 7 krajů
a organizačně je rozděleno do působnosti 3 závodů a 17 provozních středisek s počtem více než
700 zaměstnanců. Celková délka vodních toků ve
správě Povodí Moravy, s. p. je 3 988,515 km, z toho
významných vodních toků je 3 964,14 km. Na vodních tocích je vybudována řada vodohospodářských
objektů spravovaných Povodím Moravy, s. p., které

slouží k řízení odtoku, ochraně před povodněmi a zajištění vody pro průmysl, vodárenské systémy, zemědělství, k využití vodní energie a plavbě. Jednou z hlavních
činností podniku je provozování, údržba a oprava vodních děl. Mezi nejvýznamnější akce provedené v posledních letech patří rekonstrukce vodního díla Vír, Vranov,
Bystřička, Mostiště a Znojmo. Neméně důležité místo zaujímá také problematika
protipovodňové ochrany. Povodně z let minulých, ale i povodně z letošního roku,
na dlouhou dobu předznamenaly směr ve vývoji Povodí Moravy, s. p., který se tak
soustředí na přípravu a realizaci preventivních protipovodňových opatření.

Vodohospodářské laboratoře

Vodohospodářské laboratoře se v současné době,
po více než 40 letech řadí k vysoce prestižním pracovištím ve svém oboru. Jako držitel Osvědčení
o akreditaci č. 677/2007 dle ČSN EN ISO/IEC
17025:2005, přiznaného nejvyšším státním orgánem ČIA, o.p.s. pod č. 1190. Předmětem akreditace
jsou chemické, radiochemické, mikrobiologické
a hydrobiologické rozbory, včetně akreditovaného
odběru vzorků vod, sedimentů, zemin a kalů.
Bližší informace naleznete na http://web.pmo.cz/
laboratore.asp

• Povodí Moravy, s. p. • Dřevařská 11, 601 75 BRNO • www.pmo.cz • • tel.: + 420 541 637 111 •
fax: +420 541 211 403 • email: info@pmo.cz •

SPOLEHLIVÁ ŘEŠENÍ
S PŘEČERPÁVÁNÍM SPLAŠKOVÝCH VOD

JUNG PUMPEN CZ s.r.o., Šumavská 26, 370 01 České Budějovice
tel.: +420 724 755 644, info@jung-pumpen.cz

Výskyt extrémních průtoků logicky resultoval v přehodnocení
doposud platných hodnot N-letých průtoků v zasažených povodích,
a to zejména v povodí Odry, kde šlo z historického hlediska často
o absolutní zaznamenané extrémy. V případě Jičínky byla do zpracování N-letých vod zahrnuta i hodnota kulminace ze srpna 1958, kdy
zde proběhla obdobná přívalová povodeň, jejíž kulminační průtok byl
vyhodnocen na 220 m3.s–1 [1]. Tehdejší vyhodnocení je však v kontextu povodní 2009 poněkud diskutabilní zejména v otázce uváděných
odtokových koeficientů, které jsou nereálně vysoké. Tento fakt však
může být způsoben především podceněním objemu spadlých srážek,
o nichž nebyl k dispozici dostatek kvantitativních informací. Na Jičínce v profilu Nový Jičín byla hodnota Q100 zvýšena o přibližně 23 %,
v ostatních profilech pak okolo 10 %.
Vyhodnocení odtokových koeficientů je zatíženo nejistotou při
separaci hydrogramu, zejména opakovaně postižených vodních toků,
přesto však zaznamenané hodnoty dosáhly relativně nízkých hodnot,
většinou do 0,35. Nejvyšší hodnota 0,57 byla vyhodnocena pro Blanici po Podedvorský Mlýn, tedy pro již před vlastní povodní extrémně
nasycené povodí. Odtokový koeficient pro Jičínku dosáhl 0,45. Význam
počátečního nasycení i v případě přívalových povodní dokazuje na rozboru přívalových povodní v Evropě Marchi et al. [4], podle jejich závěrů
průměrný odtokový koeficient ve Středomoří dosahuje 0,35, ve střední
Evropě pak 0,2 až 0,3 a je dobře korelován s počátečním nasycením
povodí. Také případ Kamenice naznačuje významné zvýšení odtokového koeficientu mezi první a druhou povodní, tedy pravděpodobně
v důsledku efektu počáteční nasycenosti (tab. 1).
Uvedená fakta pak jasně dokumentují, že představy o převaze
povrchového odtoku při přívalových povodních nemohou být správné
a že retence v krajině je velmi významná i v těchto případech. Dokumentovaný odtok ze svahů v blízkosti koryt je pak pravděpodobně
příkladem overland saturation flow, vznikajícím v dolních částech
svahů saturací půdy v důsledku hypodermického odtoku.

Povodňové škody a vliv vodních děl
Povodněmi byly nejvíce postiženy oblasti v Moravskoslezském,
Olomouckém, Jihočeském a Ústeckém kraji. V zasažených obcích byly
aktivovány povodňové komise a vyhlášeny stupně povodňové aktivity (SPA). Následkem velmi rychlého nástupu povodní však byly na
mnoha místech SPA vyhlášeny až po vyvrcholení hlavní povodňové
vlny, popř. nebyly vyhlášeny vůbec. Ve čtyřech uvedených krajích
byl pro zasažené obce vyhlášen stav nebezpečí a krajské povodňové
komise předaly řízení krizovým orgánům.
Povodněmi v červnu a červenci 2009 bylo v České republice dotčeno celkem 451 obcí. Podle zákona o krizovém řízení byl vyhlášen
stav nebezpečí ve čtyřech krajích na území 290 obcí (ve 13 správních
obvodech ORP). Povodně způsobily podle provedeného šetření škody
v celkové výši téměř 8,5 mld. Kč. Při povodních nebo v přímé souvislosti s nimi bylo evidováno celkem 15 úmrtí.
Přívalové srážky způsobily v některých oblastech nasycení povrchových vrstev svahových sedimentů a vznik mělkých svahových
deformací. Terénním průzkumem, který byl po přívalových povodních
proveden na Jesenicku, Novojičínsku a ve třech okresech Jihočeského
kraje (Klatovy, Prachatice, Strakonice), bylo dokumentováno a klasifikováno celkem 61 nově vzniklých sesuvů, z nichž 14 bylo zařazeno
do kategorie sesuvů s vysokým stupněm nebezpečí.
Významná vodní díla (přehrady) byla po celou dobu trvání povodní
plně bezpečná a stabilní. Povodňové průtoky byly převedeny přes
všechna díla v souladu s platnými manipulačními pravidly. Avšak
z posuzovaného souboru 50 rybníků a suchých nádrží došlo u čtyř
děl k protržení hráze v důsledku jejich přelití za povodně a jedna hráz
byla z důvodu minimalizace škod protržena řízeně. Dalších 33 hrází

bylo přelito přes korunu a došlo u nich k poškození v různém rozsahu. Hlavní příčinou přelití hrází a jejich protržení byla nedostatečná
kapacita bezpečnostních zařízení. U většiny významných vodních
děl došlo k pozitivnímu ovlivnění průtokového režimu v toku, z toho
u čtyř nádrží povodňové průtoky transformovaly významně (Mostiště, Římov, Humenice, Záskalská). Z posuzovaného souboru rybníků
zafungovalo pozitivně sedm rybníků, dále bylo evidováno povodňové
zapojení 28 suchých nádrží.

Diskuse a závěr
Extrémní přívalové povodně nejsou na území ČR z dlouhodobého
hlediska výjimečným jevem a historické záznamy dokládají nejen
výskyt obdobné meteorologické situace se srovnatelnými následky
(v roce 1875), ale výskyt i mnohem katastrofálnějších povodní (květen 1872) oproti těm, které postihly Českou republiku v roce 2009.
V budoucnu je nutné s výskytem přívalových povodní (včetně katastrofálních) nadále počítat, přičemž nelze vyloučit, že s případnými
dopady změn klimatu může četnost jejich výskytu narůstat.
Výsledky a data získané v průběhu povodní a jejich vyhodnocení jsou
velmi cenným podkladem pro další výzkum extrémních hydrologických
procesů a rozvoj postupů prevence a predikce přívalových povodní.
Současné možnosti předpovědí přívalových srážek meteorologickými předpovědními modely jsou velmi omezené. Numerické
meteorologické modely sice dokážou předpovědět pravděpodobnost
silné konvekce a možnost přívalových srážek, nejsou však schopny
tyto srážky konkrétně lokalizovat a kvantifikovat. Následně tedy
ani výstrahy na očekávaný výskyt intenzivních srážek vydávané na
základě výstupů meteorologických modelů nelze zatím s dostatečnou
přesností lokalizovat. Výstrahy vytvářené na základě detekce spadlých
srážek pozemní srážkoměrnou sítí nebo meteorologickým radarem
mají, v důsledku rychlého vzniku přívalových povodní v reakci na
příčinné srážky, malý efekt pro povodňové orgány, protože povodeň
v postiženém území již obvykle probíhá. Proto je perspektivním
nástrojem tzv. flash flood guidance (FFG), tedy prostředek založený na
indikativním odhadu rizika vzniku přívalové povodně, resp. rychlého
odtoku z území. FFG uvádí odhad nebezpečné úrovně srážek, které by
mohly způsobit vznik přívalové povodně. Založený je vyhodnocení
aktuální nasycenosti půdy a krajiny, která jak bylo dokumentováno je
velmi významným faktorem při vzniku přívalových povodní. ČHMÚ
od roku 2008 vyvíjí prostředek FFG pro území ČR [5].
Jistou prevencí však může být zapracování mechanismů aktivizace
povodňových orgánů na základě pozorovaných či předpovídaných
srážek, jak uvádí i novela vodního zákona (150/2010 Sb.), do metodického pokynu MŽP-OOV k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby a především do příslušných povodňových plánů.
Dostatečné zohlednění přívalových povodní jako specifického
mechanismu vzniku povodně musí být současně zohledněno i v průběhu implementace Evropské směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování
a zvládání povodňových rizik.
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Tab. 1. Tabulka vybraných kulminací a odtoků
Datab.
číslo

Tok

147000
241000
241000
249800
251100
307000
309000
470000

Blanice
Kamenice
Kamenice
Jičínka
Husí potok
Stříbrný potok
Vidnávka
Oslava
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Profil
Podedvorský Mlýn
Srbská Kamenice
Srbská Kamenice
Nový Jičín
Fulnek
Žulová
Vidnava
Dolní Bory-Olší

Plocha
povodí
[km2]

Datum

202,76
97,79
97,79
75,92
58,85
21,46
153,2
210,89

28. 6.
1. 7.
4. 7.
24. 6.
2. 7.
26. 6.
26. 6.
2. 7.

Kulminace
průtok
[m3.s-1]
168
63
119
340
35
55
160
75,8

n-letost
[roky]
100
>100
>100
>>100
50
>100
50-100
100

Bilance objemu srážka-přímý odtok
Srážky
Přímý odtok Koef. odtoku
[mm]
[mm]
[-]
51,5
29,4
0,57
17,2
3,9
0,23
35
11,9
0,34
86,6
39
0,45
33,4
8,5
0,25
53
17,9
0,34
62,3
19,1
0,31
26
6,5
0,25
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Využití geofyzikálních
metod v protipovodňové
prevenci a ochraně
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Souhrn

Geofyzikální monitorovací systém (GMS) byl navržen jako nový
nástroj pro údržbu a kontrolu stavu hrází v rámci protipovodňové
ochrany v České republice. Tímto novým nástrojem pro zjištění „hot
spots“ stávajícího systému hrází, detailními průzkumy, údržbou
a snahou o nápravu mohou být údržba a kontrola soustředěny do
jedné efektivní metody. Na základě analýzy geofyzikálních měření
provedených na hrázích a na základě jednání s vlastníky hrází/správci lze konstatovat, že pro údržbu a kontrolu hrází existují 3 základní
typy úloh, které lze účinně pokrýt pomocí geofyzikálních metod. První
část zahrnuje průzkum dlouhých systémů hrází (rychlé testovací
měření), druhá část se vztahuje na podrobné šetření problematických částí a třetí má za cíl poskytnout základní údaje pro klasifikaci
a geomechanický popis materiálu hrází. GMS je spojen se speciálním
softwarem – GIH01. Díky kontrolní metodě GMS a vyhodnocení
a vizualizaci dat pomocí GIH01, je možné navrhnout optimální postup
pro rekonstrukce a ochranu hrází v rámci celého povodí.
u

Již po několik desetiletí jsme svědky častějšího výskytu extrémních
klimatických jevů, které mají stále větší negativní dopady na společnost, životní prostředí i ekonomiku nejen v Evropě, ale na celém
světě. Díky intenzivnějšímu využívání krajiny a postupné změně
klimatu se stále zvětšuje obecné riziko záplav, které mohou být způsobeny extrémními meteorologickými jevy v kombinaci se selháním
správné funkce vodohospodářských liniových staveb. Obecně jsou
liniové vodohospodářské stavby (přehrady, hráze, „levís“, náspy, poldry apod.) základním a nepostradatelným opatřením proti lokálním
i regionálním záplavám.
Se stárnutím vodohospodářských staveb roste pravděpodobnost
jejich selhání. Náhlé, přívalové či dlouhodobé silné deště mohou
způsobit přelití vody přes hráze a jejich oslabení vlivem zvýšených
průsaků, které může kulminovat protržením tělesa hráze. Neočekávané protržení protipovodňové hráze a následné ohrožení životů
i majetku místních obyvatel je v současné době velmi aktuální a jen
ve střední Evropě proběhne několikrát do roka. Přitom v mnoha případech neexistuje ani základní dokumentace o materiálech použitých
na stavbu hrází, o jejich konstrukci, homogenitě a kvalitě.
Pro efektivní minimalizaci rizika protržení liniových protipovodňových hrází a zaplavení okolního území je nezbytné důsledně využívat
schopnost identifikace nebezpečí a zranitelnosti těchto staveb spolehlivým způsobem a včas. Dobrá znalost možného chování struktury
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Several localities were affected by flash floods in the Czech Republic in June and July 2009. The meteorological causes of flash
floods were convective storms that developed in moist and warm air
over the Central Europe under the eastern cyclonic situation. Flash
floods occurred mainly in Nový Jičín district, in basins of Volyňka
and Blanice rivers in southern Bohemia, in basins of Kamenice
and Ploučnice rivers and on small streams of the norther slopes of
Jeseníky and Rychlebské Mts. High previous saturation of soils were
identified as important factor in flood response although the runoff
coefficients remained relatively low.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. ledna
2011. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.
vodohospodářských staveb je důležitá také pro jejich správné provozování a včasnou údržbu.
Pro zjištění aktuálního stavu zemních vodohospodářských staveb
a jeho časového vývoje jsou nejrůznější metody, základním kamenem
kontroly stavu hrází však zůstává především vizuální kontrola povrchu terénu [1], [8]. Zároveň však v poslední době dochází k rozvoji
využití různých geofyzikálních metod, které jsou schopny poskytnout
informace o vnitřním stavu konstrukce bez nutnosti destrukce vlastního tělesa [7]. Jedná se například o využití odporové tomografie [2]
a seismických metod [3]. Jako vhodná metoda se také jeví metoda
dipólového elektromagnetického profilování (DEMP), která spočívá
v měření odezvy prostředí na vysílané elektromagnetické pulzy o různých frekvencích. Výsledkem je zjištění zdánlivého odporu hornin
a zemin v hloubkovém dosahu závislém na použité frekvenci [4].
V uplynulých 20 letech proběhla řada výzkumných projektů na
národní i mezinárodní úrovni s cílem navrhnout vhodnou geofyzikální
metodiku pro průzkum hrází. Některé skupiny vyvíjely nové přístroje
(většinou na bázi elektromagnetických metod) – např. Akademie věd
v Novosibirsku, Technická univerzita ve Wroclawi (Polsko), Britská
geologická služba (BGS). Jiné týmy se zaměřily na vypracování metodik/
manuálů pro využití geofyzikálních metod pro průzkum hrází. Příkladem může být výstup francouzkého „CriTerre“ National Project [5] nebo
německého národního programu. Většina řešitelů se shoduje v tom, že
základem pro průzkum hrází jsou geoelektrické metody vhodně doplněné metodami seismickými nebo geologickým radarem. Nevýhodou
většiny navrhovaných řešení je malá produktivita navrhovaných metod
(s ohledem na celkový rozsah hrází) a nedořešené provázání získaných
informací s informačními systémy správců hrází.
Dlouhodobý výzkum autorů článku, který proběhl v rámci projektů
5. a 6. Rámcového programu, programů EUREKA a MPO – IMPULS,
umožnil nedostatky v kontrole stavu hrází výrazně eliminovat díky
aplikaci komplexu vhodných geofyzikálních měření, v metodice tzv.
Geofyzikálního Monitorovacího Systému (GMS) [5]. GMS spočívá
ve využití jasně definované nedestruktivní a relativně levné metody
geofyzikálního průzkumu doplněné speciálním vyhodnocovacím
a vizualizačním softwarem. Správci vodohospodářských děl tak
získávají základní informace o stavbě hrází, použitých materiálech
a problematických (rizikových) úsecích ve vodohospodářských liniových stavbách. Unikátnost GMS spočívá v tom, že se jedná vlastně
o stavebnici, která umí popsat hráze jak v jejich celkové délce v rámci
povodí, tak (pokud je to potřeba) i v detailu v místě vytipovaného
rizikového úseku. Ojedinělý je i způsob následné práce s naměřenými
daty, který využívá speciálně vyvinutý soubor programů GIH01 pro
snadnou archivaci naměřených dat, jejich zpracování a provázání
výsledků měření s GIS systémy správců hrází.
Metodika GMS, která se v Česku postupně stává novým nástrojem
technicko-bezpečnostního dohledu nad hrázemi (TBD), se skládá ze
tří základních kamenů:
1. rychlého testovacího měření (quick testing measurement) – cílem
je základní posouzení stavby a homogenity konstrukce hrází
v rámci celého povodí. Tato metodika je dále základem pro opakovaná (monitorovací) měření. Doporučenou metodou je dipolóvé
elektromagnetické profilování (DEMP) s využitím multifrekvenční
aparatury (např. aparatura GEM 2 firmy Aeroquest Sensortech, dříve
Geophex Ltd., USA);
2. diagnostického měření (diagnostic measurement) – slouží pro
detailní měření ve vytipovaných rizikových úsecích hrází. Základní
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metodou průzkumu je odporová tomografie (OT) vhodně doplněné
další nezávislou metodou podle typu hledaného defektu (mikrogravimetrie, seismická tomografie, geologický radar apod.);
3. měření geomechanických vlastností (measurement of geotechnical
condition) – geofyzikální měření pro sledování geomechanického stavu narušených úseků hrází. Při analýze geomechanických vlastností
hrází se uplatní zvláště seismické metody a mikrogravimetrie.
Nejvýraznější inovací metodiky GMS je dominantní využití dipólového elektromagnetického profilování pro základní popis stavu a stavby
hrází (rychlé testovací měření). Pro měření se používá multifrekvenční
aparatura GEM 2 [6], která umožňuje dosažení vysoké produktivity
měření a příznivého poměru ceny měření a získaných informací
– měření provádí jeden vyškolený operátor rychlostí chůze, poloha
měření je zaznamenávána automaticky pomocí systému GPS. Současně
je měřeno na čtyřech pracovních frekvencích, které odpovídají různým
hloubkovým úrovním zkoumaného prostředí. Hloubkový dosah se
Obr. 1. Ukázka výsledků rychlého testovacího měření
pohybuje od prvních metrů do prvních desítek metrů podle použité
frekvence a měrných odporů prostředí. Lze tak
získat základní představu o změnách vlastností
hrází jak v podélném, tak i vertikálním směru.
Měřenými parametry jsou vodivost (resp. měrný odpor) zemin a hornin, jejich magnetická
susceptibilita a elektromagnetický šum. Na
základě těchto parametrů lze soudit na homogenitu použitých materiálů v konstrukci hráze
a provést jejich kvalitativní popis. Při opakovaném (monitorovacím) měření, které většinou
probíhá za odlišných hydraulických poměrů
(např. základní měření za sucha, monitorovací
měření při povodni), lze soudit na existenci
možných průsaků. Příklad rychlého testovacího měření a následného diagnostického měření
je uveden na obrázcích 1 a 2.
Grafy uvedené na obr. 1 ukazují soubor křivek měrných odporů materiálu hráze a jejího
podloží naměřených aparaturou GEM 2 podél
zájmového úseku hráze. Na základě těchto
křivek byla provedena základní interpretace
měřeného úseku – členění na kvazihomogenní bloky. Blok B, který se projevuje výrazně
sníženými odpory, vymezuje místo opravy
průtrže hráze. Průtrž byla opravena jílovitým
materiálem, vlastní hráz je převážně písčitá až
štěrkovitá. Hranice bloků byla vytipována jako
rizikový úsek, protože při opakovaném nasycení prostředí vodou a následném vysychání
může díky odlišnému charakteru materiálů
dojít na jejich kontaktu ke vzniku trhlin.
Přesnou geometrii a stav zavázání opravy
průtrže ukazují výsledky diagnostických
měření odporovou tomografií – viz obr. 2. Zde Obr. 2. Diagnostické měření – odporové řezy pomocí odporové tomografie
vidíme podélný odporový řez hráze, který
přesně identifikuje rozsah opravené průtrže.
V podloží protrženého úseku je dobře patrná poloha zvýšených odporů, která zřejmě
odpovídá štěrky vyplněnému starému říčnímu
korytu. Zvýšené průsaky v podloží hráze při
povodni mohly být příčinou vzniku průtrže.
Detailní 3D měření v místě kontaktu bloku
A-B ukazuje geometrii zavázání opravy do
původní hráze.
Naměřená data jsou nahrána do souboru
programů GIH01 k dalšímu zpracování. Jedná se o modulární variabilní systém, který
umožňuje využití různými typy uživatelů pro
různé typy úloh, od jednoduchého zobrazení
naměřených hodnot po složitější analytické
operace prováděné specialisty. Moduly GIH01
Obr. 3. Propojení modulů GIH01
jsou propojené podle schématu na obr. 3.
Hlavní charakteristiky systému GIH01:
 Modul GIH01_Data je určen pro vyhodnocení měření kvalifikodata lze zpřístupnit širokému rozsahu uživatelů bez nutnosti nákuvaným uživatelem. Je schopen pracovat jak s lokálními daty na
pu dalších licencí nebo jiných vizualizačních aplikací.
pevném disku (výhodné pro práci v terénu), tak i přímo s databází
 Díky možnosti propojení s GIS nástroji a databázemi používanými
(výhodné pro práci v kanceláři).
většinou správců hrází lze při hodnocení přihlížet k řadě aspektů,
 GIH01_Viewer zobrazuje vyhodnocená data pomocí libovolného
které v terénu nejsou zřejmé (např. zásahy do hrází v minulosti,
prohlížeče v jakémkoli místě s připojením k internetu – základní
podzemní objekty apod.) a provádět podrobnější analýzy.
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 V současné době je GIH01 koncipován pro spolupráci s databází
Oracle; přechod na jinou databázi dle požadavků uživatele je
poměrně snadný.
 Zařízení GIH01 mohou využívat i vlastníci malých hrází bez dalších
náročných investic, protože databáze Oracle je v základní sestavě
volně k dispozici zdarma a blok GIH01_Viewer pro vizualizace je
součástí systému.
 Snadné řízení přístupových práv a zálohování dat.

Závěr
Použití geofyzikálních měření GMS metodiky výrazně snižuje celkové náklady na inženýrsko-geologický průzkum hrází. Průzkumné
vrty a odběr vzorků pro laboratorní testy lze optimálně situovat do
interpretovaných kvazihomogenních bloků nebo problematických
úseků. Ušetří se tak celková metráž vrtů, a navíc výsledky získané
bodově z vrtů a laboratorních testů lze díky „spojité“ informaci z geofyzikálních měření použít pro popis celé hráze.
Opakované měření aparaturou GEM 2 v rámci systému GMS dále
umožňuje vyčlenit v čase nestabilní úseky hrází. Toho lze využít při
vyhledávání a sledování dynamiky průsaků nebo pro sledování sycení
hrází vodou při opakovaném napouštění starších nádrží (poldrů).
U protipovodňových hrází je to vzhledem k jejich rozsahu v podstatě jediná možnost jejich monitorování. Soubor programů GIH01
umožňuje efektivní zpracování dat a snadné znázornění výsledků
měření, tak aby byly srozumitelné i poučeným laikům. Pro správné
vyhodnocení terénních měření geofyzikálními metodami je však role
zkušeného geofyzika stále nezastupitelná.
Zkušenosti autorů článku s GMS jak z povodí v České republice
[10], testování na Mississipi i z aplikace na zemních protipovodňových hrázích v Humber Estuary (Anglie) ukazují, že se GMS může stát
efektivním a nezastupitelným nástrojem technického bezpečnostního
dozoru pro liniové vodohospodářské stavby v celé Evropě [11].
Pozn.: Článek byl vytvořen řešiteli projektu „Výzkum a vývoj modulového systému GIH01 pro tvorbu aplikací využitelných v oblasti
integrovaného vodního hospodářství v rámci povodí a pro ochranu
před povodněmi“ financovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu
v rámci programu „IMPULS“.
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Use of geophysical methods in flood prevention and protection
(Tesař, M.; Beneš, V.;. Boukalová, Z.; Veselý, L.; Kořán, P.)
Key words
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Geophysical Monitoring System (GMS) has been designed as
a new instrument for maintenance of and checks on safety of flood
control dikes in the Czech Republic. Having used the new tool to
define hot spots of an existing embankment system, detailed investigation, maintenance and renewal efforts can be concentrated in
a cost-effective way on the critical parts of the embankments. Based
on the analysis of geophysical measurements carried out on the
dikes and based on the discussion with the dike owners/caretakers
representatives it can be stated that for maintenance and check
of the dikes there are 3 basic types of tasks that can be effectively
covered using geophysical methods. The first task includes survey
of long embankments sections (Quick Testing Measure), the second
refers to detailed investigation of problem sections and the third one
aims at providing basic data for classification and geomechanical
description of the dikes material. The GMS is accompanied with
special software – GIH 01. Thanks to the GMS control method and
GIH 01 data evaluation and visualization it is possible to design the
optimal process of dike reconstructions and protection within the
entire river basin areas.
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. ledna
2011. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Souhrn

Účelem tohoto příspěvku je především z právního hlediska popsat
problematiku nových institutů vodního zákona, které určují rozsah
povinností správců vodních toků k přirozeným korytům vodních
toků, jako jsou přirozené koryto vodního toku a s tím související
vodohospodářské úpravy a zemní práce a změny terénu.
u

Úvod
Zákon č. 150/2010 Sb., ze dne 23. dubna 2010, kterým se mění
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti
dne 1. srpna 2010, zásadním způsobem změnil přístup k přirozeným
korytům vodních toků.
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Předchozí právní úprava zákona o vodách nerozlišovala jednoznačně koryto vodního toku upraveného vodním dílem od koryta vodního
toku přirozeného. Také povinnosti dané zejména správcům vodních
toků podle předchozí právní úpravy nebyly jednoznačně a důsledně
stanoveny zvlášť ke korytům vodních toků upravených a zvlášť ke
korytům vodních toků přirozených. Zejména u přirozených koryt
vodních toků potom byly vyžadovány zásahy do nich, které byly
zcela v rozporu s požadavky na ně kladenými jako na složku životního
prostředí a přírody a krajiny zvlášť zákonem č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody
i vodním zákonem.
Citovaná novela vodního zákona tak od 1. srpna 2010 umožňuje
maximální ochranu přirozených koryt vodních toků před následky
lidské činnosti a současně i navrhovat opatření k nápravě zásahů
způsobených lidskou činností, které povedou k obnovení přirozených
koryt vodních toků.

Definice vodního toku a koryta vodního toku
Vodní zákon v ustanovení § 43 definuje vodní toky jako povrchové
vody tekoucí vlastním spádem v korytě trvale nebo po převažující
část roku, a to včetně povrchových vod v nich uměle vzdutých.
Jejich součástí jsou i povrchové vody v slepých ramenech a v úsecích
přechodně tekoucích přirozenými dutinami pod zemským povrchem
nebo zakrytými úseky. V pochybnostech, zda jde o vodní tok, rozhoduje vodoprávní úřad, který může i rozhodnout, že vodním tokem
jsou i jiné povrchové vody než jsou uvedeny v předchozí větě. Vodní
tok je tedy pouze médium – povrchová voda.
Vodní zákon dále v ustanovení § 44 odst. 1 definuje koryta vodních
toků. Pokud protéká vodní tok po pozemku, který je evidován v katastru
nemovitostí jako parcela se samostatným parcelním číslem se způsobem
využití jako vodní plocha, je korytem vodního toku tento pozemek.
Pokud protéká vodní tok po pozemku, který není evidován v katastru nemovitostí jako parcela se samostatným parcelním číslem se
způsobem využití jako vodní plocha, je korytem vodního toku část
pozemku zahrnující dno a břehy koryta až po břehovou čáru určenou
hladinou vody, která zpravidla stačí protékat tímto korytem, aniž se
vylévá do přilehlého území. Koryto vodního toku je tedy tento pozemek určitého tvaru.

Přirozené koryto vodního toku
Vodní zákon v ustanovení § 44 odst. 2 navíc nově definuje pojem
přirozené koryto vodního toku, kterým je koryto nebo jeho část, které
vzniklo přirozeným působením tekoucích povrchových vod a dalších
přírodních faktorů.
Přirozeným korytem vodního toku je i koryto nebo jeho část, které
vzniklo provedením opatření k nápravě zásahů způsobených lidskou
činností. Takové opatření může být odstraněním stavby vodního díla,
obvykle asi úpravy koryta vodního toku.
Teoreticky je nutno připustit, že po odstranění takového vodního
díla bude třeba provést takové úpravy koryta vodního toku, které
budou fakticky stavbou – vodním dílem.
Tato opatření musí být však takového charakteru, aby umožnila
i nadále měnit směr, podélný sklon a příčný profil koryta vodního
toku působením tekoucích povrchových vod a dalších přírodních
faktorů, Z definice přirozeného koryta vodního toku, ale i z ustanovení
§ 46 vodního zákona, které zajišťuje ochranu koryt vodních toků, tak
jednoznačně vyplývá, že je zakázáno měnit jeho směr, podélný sklon
a příčný profil, tj. povinnost ponechat koryto vodního toku, respektive
tvar pozemku tvořícího přirozené koryto vodního toku svému vývoji
působením tekoucích povrchových vod a dalších přírodních vlivů
s výjimkou případů, kdy se do koryta vodního toku zasahuje v souladu
s vodním zákonem – např. odstraňuje se povodňová škoda na něm
obnovením jeho průtočného profilu.
U přirozeného koryta tedy tzv. nánosy nebo naopak výmoly ve dně
jsou de facto i de iure novým dnem přirozeného koryta vodního toku
a stejně tak tzv. nánosy nebo nátrže na březích jsou de facto i de iure
novým břehem přirozeného koryta vodního toku.
V krajním případě může dojít působením tekoucích povrchových
vod a dalších přírodních vlivů dokonce k úplnému zanesení původního přirozeného koryta vodního toku s tím, že vodní tok si vytvoří
přirozeným působením tekoucí povrchové vody a dalších přírodních
faktorů zcela nové přirozené koryto.
Nelze ani přehlédnout, že přirozené koryto vodního toku je ve
vodním zákoně definováno nejen jako celé koryto, tj. dno i oba břehy, ale i jako část koryta, tj. např. pouze dno je přirozeným korytem
a oba břehy nebo jenom jeden břeh jsou upraveným korytem vodním
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dílem nebo jinou stavbou, nebo pouze dno je upraveným korytem
vodním dílem nebo jinou stavbou a břehy jsou přirozeným korytem
vodního toku.
Pokud vzniknou pochybnosti, zda se jedná o přirozené koryto
vodního toku nebo jeho část, má místně příslušný vodoprávní úřad
kompetenci podle ustanovení § 44 odst. 3 vodního zákona rozhodnout
o této pochybnosti.
Toto rozhodnutí je ovšem velmi závažné, neboť se od něj odvíjí
míra povinností správce vodního toku, ale i jiných osob, zejména
vlastníků pozemků.

Vodohospodářské úpravy
Vodní zákon v ustanovení § 55 odst. 2 definuje další nový pojem
– vodohospodářské úpravy, kterými jsou zemní práce a změny terénu
v přirozených korytech vodních toků a na pozemcích sousedících
s nimi (§ 49 odst. 2 vodního zákona), jimiž se p o d s t a t n ě mění
přirozená koryta vodních toků a které jsou nezbytné k zajištění funkce
vodních toků (§ 2 písm. f) vyhlášky č. 470/2001 Sb.). Vodohospodářské
úpravy se podle ustanovení § 55 odst. 3 vodního zákona, nepovažují
za vodní díla. Jejich realizace vyžaduje pouze ohlášení vodoprávnímu
úřadu podle ustanovení § 15a odst. 3 vodního zákona.
Z ustanovení § 55 odst. 2 vodního zákona nepřímo pak vyplývá, že
existují i zemní práce a změny terénu v přirozených korytech vodních
toků a na pozemcích sousedících s nimi, které nejsou vodními díly,
jimiž se  n e p o d s t a t n ě  mění přirozená koryta vodních toků. Tyto
zemní práce a změny terénu nevyžadují ani ohlášení podle ustanovení
§ 15a odst. 3 vodního zákona, protože nejsou vodohospodářskými
úpravami a nevyžadují samozřejmě ani stavební povolení podle ustanovení § 15 vodního zákona, protože nejsou vodními díly.
Výše uvedené vodohospodářské úpravy jsou analogií k již existujícímu a v praxi osvědčenému institutu terénních úprav, kterými jsou, podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon) zemní práce a změny terénu, jimiž
se p o d s t a t n ě mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry.

Povinnosti správců vodních toků k přirozeným korytům
vodních toků
Povinnosti správců vodních toků jsou dány především ustanovením § 47 vodního zákona, ale jsou uvedeny i v dalších ustanoveních
tohoto zákona.
U přirozených koryt vodních toků správce vodního toku, s ohledem na základní zákonný požadavek, nesmí zasahovat do těchto
přirozených koryt vodních toků a musí umožnit tak přirozeným
působením tekoucích povrchových vod a dalších přírodních faktorů
měnit jejich směr, podélný sklon a příčný profil (§ 44 odst. 2 a § 46
odst. 1 vodního zákona).
Z tohoto hlediska má povinnost sledovat stav koryt vodních toků
a pozemků sousedících s nimi (§ 47 odst. 2 písm. a) vodního zákona).
Správce vodního toku je povinen vypracovávat záznam o každé
prohlídce koryta vodního toku neprodleně po jejím skončení, v případě zjištěné závady je nezbytné do záznamu uvést i potřebná opatření
k odstranění této závady [§ 4 písm. d) vyhlášky č. 470/2001 Sb.].
Má také povinnost sledovat využívání pobřežních pozemků
z hlediska funkcí vodního toku, jeho ochrany a ochrany jeho koryta
a zjištěné závady oznamovat vodoprávnímu úřadu, popřípadě České
inspekci životního prostředí, zejména v případě, že jsou tyto pozemky
obhospodařovány způsobem, který způsobuje zvýšenou vodní erozi
a smyv půdy, nebo jsou na nich ukládány předměty a materiály, které
mohou být splaveny do přirozeného koryta vodního toku nebo mohou
ohrozit jakost povrchové vody ve vodním toku [§ 4 písm. f) vyhlášky
č. 470/2001 Sb.].
Vyhláška č. 470/2001 Sb. specifikuje, respektive stanoví podrobnosti
uvedené v předchozí větě obecně pro všechna koryta vodních toků,
tj. i upravená vodními díly. I pro přirozená koryta vodních toků platí
z ustanovení § 4 této vyhlášky písm. b) povinnost provádět nejméně
jednou za 3 roky v případě významných vodních toků a nejméně
jednou za 5 let u drobných vodních toků pravidelné prohlídky koryta
vodního toku.
Dále i u přirozených koryt vodních toků musí správce vodního toku
provádět prohlídky koryta při mimořádných situacích [§ 4 písm. c)
předmětné vyhlášky].
Významnou povinností správce vodního toku i v místech s přirozeným korytem je péče o toto koryto [§ 47 odst. 2 písm. b) vodního zákona]. Rozsah péče o koryta vodních toků obecně, tedy i pro upravená
koryta vodních toků vodními díly, je dán, v současné době, vyhláškou
č. 470/2001 Sb., a to jejím ustanovením § 5.
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Pro přirozená koryta vodních toků však z tohoto rozsahu péče o ně
platí pouze ty povinnosti, které nejsou v rozporu s ustanoveními § 44
odst. 2 a § 46 odst. 1 vodního zákona, která mají samozřejmě vyšší
právní sílu než ustanovení vyhlášky č. 470/2001 Sb. Tedy ty povinnosti, které musí umožnit měnit směr, podélný sklon a příčný profil těchto
přirozených koryt vodních toků přirozeným působením tekoucích
povrchových vod a dalších přírodních faktorů. Jde především o péči
o břehové porosty zabezpečením nezbytných zásahů do břehových
porostů tak, aby se nestaly překážkou znemožňující plynulý odtok
povrchových vod v přirozeném korytě vodního toku ani při povodňových situacích. To správce vodního toku má povinnost včasných pěstebních zásahů do břehových porostů bez ohledu na jejich vlastnictví.
Je povinen jejich obnovou, popřípadě jejich odstraňováním, umožnit
průtok povrchové vody. Obnova břehových porostů musí odpovídat
daným stanovištním podmínkám, při kterých by břehové porosty
téže druhové skladby vznikaly přirozeným vývojem. To neplatí, jdeli o pozemky plnící funkci lesa. Les, respektive dřevinné porosty na
pozemcích plnících funkci lesa, nemůže být, ve smyslu ustanovení §
47 odst. 2 písm. b) vodního zákona, břehovým porostem.
Jakékoliv zásahy do břehových porostů musí být v souladu s právními předpisy na ochranu přírody a krajiny. I v přirozeném korytě
vodního toku je povinností jeho správce spolupráce při zneškodňování havárií na vodních tocích podle ustanovení § 40 a násl. vodního
zákona [§ 47 odst. 2 písm. g) vodního zákona].
Vyhláška č. 470/2001 Sb. v ustanovení § 10 stanoví některé podrobnosti této povinnosti a navíc odkazuje na vyhlášku č. 450/2005 Sb.,
která mimo jiné stanoví postup správce vodního toku při spolupráci
na zneškodňování havárií a odstraňování jejich následků.
K nápravě zásahů způsobených lidskou činností vedoucí k obnovení přirozených koryt vodních toků má správce těchto vodních
toků povinnost navrhovat opatření [§ 47 odst. 2 písm. h) vodního
zákona].
Správce vodního toku má i povinnost sám obnovovat přirozená koryta vodních toků, zejména ve zvlášť chráněných územích
a v územních systémech ekologické stability [§ 47 odst. 2 písm. f)
vodního zákona]. Obnovu přirozených koryt vodních toků však provádí, pokud to vyplývá ze schválených plánů oblastí povodí, programů
opatření nebo je-li to nezbytné k zajištění funkcí vodního toku nebo
vyžaduje-li to jiný veřejný zájem [§ 9 vyhlášky č. 470/2001 Sb.).

Závěr
Poslední novela zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) zákon č. 150/2010 Sb., definuje nový pojem
přirozeného koryta vodního toku, které vzniká přirozeným působením
tekoucích povrchových vod a dalších přírodních faktorů.
Přirozené koryto vodního toku nebo i jenom jeho část může vzniknout i provedením opatření k nápravě zásahů způsobených lidskou
činností. I obnova přirozeného koryta vodního toku však musí zajistit,
aby takto nově obnovené koryto vodního toku splňovalo nadále definici přirozeného koryta vodního toku, tj. i nadále mohlo měnit svůj
směr, podélný sklon i příčný profil působením tekoucích povrchových
vod a dalších přírodních faktorů.
Vodní zákon dále definuje i nový pojem vodohospodářské úpravy,
které jsou zemními pracemi a změnami terénu v přirozených korytech
vodních toků a na pozemcích sousedících s nimi, které podstatně
mění přirozená koryta vodních toků, ale ponechávají je i nadále přirozenými. Provedení vodohospodářských úprav vyžaduje ohlášení
příslušnému vodoprávnímu úřadu. Ten může jejich realizaci zakázat
zejména v případě záporného závazného stanoviska orgánu ochrany
přírody jako dotčeného orgánu.
Povinnosti správců vodních toků v místech s přirozenými koryty
vodních toků jsou minimalizovány s cílem ponechat tato přirozená
koryta zcela přirozenému vývoji působením tekoucí povrchové vody
a dalších přírodních faktorů.
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Oprávnění správců vodních toků při správě vodních
toků s přirozenými koryty
Správci vodních toků jsou oprávněni při výkonu svých práv a povinností vstupovat i vjíždět v nezbytném rozsahu na pozemky [§ 49 odst.
1 písm. a) vodního zákona] sousedící s koryty vodních toků.
Z důvodu péče i o přirozené koryto vodního toku, po projednání
s vlastníky pozemků – jsou oprávněni, odstraňovat nebo vysazovat
stromy a keře na pozemcích při něm [§ 49 odst. 1 písm. b) a odst. 2
vodního zákona].
Správce vodního toku může při výkonu svých práv při správě vodního toku, pokud je to nezbytně nutné, a po předchozím projednání
s vlastníky pozemků užívat pozemky sousedící s přirozeným korytem vodního toku v zákonem daném rozsahu (§ 49 odst. 2 vodního
zákona).

Oprávnění vlastníků pozemků, na nichž se nacházejí
přirozená koryta vodních toků a pozemků dotčených
přirozeným působením tekoucí povrchové vody
Pokud v konkrétním místě je koryto vodního toku přirozené, správce
vodního toku nemá povinnost, ani nesmí odstraňovat tzv. nánosy nebo
výmoly ve dně, stejně tak jako tzv. nánosy nebo nátrže na březích,
nejde-li o odstranění zapsané povodňové škody nebo o stavbu nového
vodního díla či vodohospodářské úpravy .
Zda jde o povodňovou škodu, a tedy povinnost správce vodního
toku provést zásah do přirozeného koryta vodního toku, vyplyne
z povodňové prohlídky provedené správcem vodního toku po povodni
za účasti vodoprávního úřadu a příslušného orgánu ochrany přírody
[§ 83 písm. l) vodního zákona].
Jinak sanaci takové nátrže břehu může provést vlastník pozemku,
obec nebo jiná osoba v případě, že bude realizace takové stavby
povolena příslušným stavebním úřadem (obecným nebo speciálním)
nebo, půjde-li jen o vodohospodářské úpravy, nebudou příslušným
vodoprávním úřadem zakázány. Uvedenou ochranu svých nemovitostí
provádí jejich vlastník na vlastní náklady.
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Novinka od společnosti
FEMAX – ENGINEERING
NRBF – jednotka na odstraňování
nutrientů ve zpětném proudu
V poslední době se naše firma intenzivně zabývala problematikou
odstranění fosforu a dusíku na výstupu odpadních vod z biologické ČOV (dále jen BČOV). Výsledkem spolupráce naší společnosti
s provozními technology, procesními inženýry a projektanty ČOV je
jednotka NRBF (Nutrients Removing Back Flow technology – odstraňování nutrientů ve zpětném proudu), která je chráněna užitným
vzorem CZ 20983 U1.
Toto řešení je výhodnou a levnější náhradou terciálního čištění
odpadních vod na BČOV a lze uplatnit tam, kde se provoz potýká
s nestabilitou funkce biologického stupně ČOV, velkou nerovnoměrností látkového nebo hydraulického zatížení BČOV, v lokalitách s málo
vodným recipientem nebo s přísnými požadavky vodohospodářských
orgánů, ekologů a správců toků na odtokové koncentrace nutrientů
a podobně. Jednotku NRBF lze aplikovat jak na stávající starší nebo
rekonstruované ČOV, tak při návrhu nových BČOV prakticky všech
velikostních kategorií. Výhody aplikace jednotky NRBF se obzvláště
projeví u BČOV středních a menších velikostí.
Hlavní předností této jednotky je, že zlepšuje celkově odtokovou
bilanci dusíku a fosforu, snižuje nebo odstraňuje riziko překročení
limitů znečištění všude tam, kde se naplnila nebo kde byla překročena původně uvažovaná kapacita biologického stupně ČOV. Dále
umožňuje zvýšení látkového zatížení a kapacity ČOV o 30 % a řeší
problém, kde není z ekonomických nebo technických důvodů celková
rekonstrukce zatím možná a je nutné zlepšit kvalitu biologicky vyčištěných odpadních vod. Zvyšuje stabilitu provozu a účinnost funkce
dosazovacích nádrží všech typů, hlavně v lokalitách s velkou mírou
hodinové nerovnoměrnosti zatížení, a má flexibilní využití různých
nádrží s původně jiným účelem uplatnění.
Výhody řešení technologické linky BČOV s využitím jednotky
NRBF, ať už se jedná o intenzifikaci, rekonstrukci nebo projektování
nové BČOV, se projeví v kontextu s řešením a provozem konkrétní
lokality nebo stavby.

Biomasu denitrifikačního reaktoru k oddělené denitrifikaci tvoří
libovolná vhodná čistá nebo směsná kultura mikroorganismů, fixovaná buď v nosiči z organického nebo anorganického materiálu, nebo
nárůstová kultura biomasy na pevném nosiči.
Po takto realizované denitrifikaci natéká čištěná odpadní voda do
dalšího reaktoru. Tento reaktor pak slouží k odstraňování fosforu, kde
dochází za přídavku Me+3 solí k oddělenému chemickému srážení
fosforu, sorbci části CHSK a koagulaci.
Jednotka NRBF je vybavena vlastním řídicím systémem, který vyhodnocuje a případně upravuje požadované výstupní hodnoty nezávisle na
činnosti obsluhy ČOV. Technické řešení je patrné ze schématu č. 1
Jednotka NRBF/2 – slouží „pouze“ k odstraňování fosforu ve zpětném
proudu. Podstata technického řešení je shodná se shora popsaným zařízením NRBF/1 s tím rozdílem, že jednotka je vybavena pouze reaktory
k odstraňování fosforu. Technické řešení je patrné ze schématu č. 2.

Technický popis zařízení NRBF
Technicky využitelné řešení zařízení se týká způsobu biologického čištění odpadní vody systémem řízeného, opakovaného průtoku
vyčištěné odpadní vody z dosazovacích nádrží nebo obdobných separačních zařízení přes reaktory jednotky NRBF, které jsou navrhovány
vždy přesně dle konkrétních podmínek jednotlivých ČOV.
Reaktory jednotky NRBF slouží k odstraňování nutrientů ve
zpětném proudu tak, aby bylo dosaženo celkově vyšší účinnosti
biologického čištění odpadních vod anebo byla nahrazena potřeba
instalace terciálního dočištění na mechanicko-biologických čistírnách odpadních vod.
Jednotky NRBF jsou vytvořeny ve dvou variantách, a to následovně:
Jednotka NRBF/1 – slouží k současnému odstraňování dusíku
a fosforu na výstupu z mechanicko-biologických ČOV několikanásobným, přesně stanoveným a řízeným, zpětným průtokem přes
dosazovací nádrž.
Instalace jednotky NRBF/1, která je vybavena „na míru“ systémem
reaktorů k odstraňování požadovaných nutrietů (fosfor, dusík),
vyžaduje instalaci samostatného potrubního okruhu.
Tento okruh je vybaven zvláštním denitrifikačním reaktorem, kde za
přídavku externího substrátu dochází s vysokou účinností k redukci
dusičnanů a případných dusitanů na plynný dusík.
NRBF a současná řešení terciálního dočištění dle BAT (Metodický pokyn k NV 229/2007 Sb.)
Řešené
funkce a problémy

Jednotka
NRBF

Mikrosítové
filtry

Snížení NL
Snížení CHSK
Snížení Ncelk.
Snížení Pcelk.
Vazba na aktivaci
Zarůstání síta
Vyšší obslužnost
Poznámka

Ano
Ano
Ano
Ano
Podporuje funkci
Zanedbatelná
Řízený proces

Ano
Nepatrně
Nemá vliv
Nemá vliv
Nemá vliv
Častý problém
Zvýšené nároky
Neřeší nutrienty
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Klasická písková
filtrace
+srážení P
Ano
Ano
Ano – dle řešení
Ano
Nemá vliv
Značné nároky
Vysoké inv. nákl.

Oddělené srážení
P a usazování
kalu
Ano
Ano
Nemá vliv
Ano
Nemá vliv
Zanedbatelná
Kolísavá účinnost
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Chemie v úpravě vody, recyklace a dezinfekce pitné a odpadní vody zažili
velký rozvoj v minulých letech. To znamená výzvu pro dnešní technologie
dávkování. Stále více komplexní aplikace vyžadují inteligentní dávkovací
čerpadla s novými pohony, ovládáním a mechanismy nastavení provozních
parametrů ke zjednodušení práce uživatele.
Dávkovací čerpadla „SMART digital“ odpovídají těmto výzvám.
Nabízí vynikající technologie pohonu, nové rozměry uživatelského komfortu
a inteligentní řízení jejich výkonu. Více na www.voda-grundfos.cz

Vymezení pojmu veřejného
zájmu
Zdeněk Horáček
Klíčová slova
veřejný zájem – regulace – uplatňování veřejné moci – judikatura
Ústavního soudu

Souhrn

Článek se zabývá základním vymezením pojmu veřejný zájem
v jeho obecných znacích. Veřejný zájem lze stručně charakterizovat
jako ospravedlnění veřejné moci.
u

Původní idea napsat úvahu o významu veřejného zájmu ve vodním
hospodářství se z důvodu nutnosti vymezení a objasnění samotné
podstaty veřejného zájmu přesouvá do některého z příštích čísel
časopisu, stejně jako pravidla jeho aplikace. V tomto článku se budu
věnovat výlučně pojmu „veřejný zájem“ a doufám, že přispěje alespoň
k částečnému vysvětlení tohoto pojmu.

Definice pojmu veřejný zájem a jeho zařazení
Řízení využívání přírodních zdrojů vždy představuje veliký prostor,
kde soukromé a veřejné zájmy přicházejí do střetu. Na jedné straně
stojí zájmy sledující zisk, který intenzivní využívání přírodních zdrojů
s sebou nese, na straně druhé stojí zájmy na určitém zachování zdrojů,
resp. jejich postupném „udržitelném“ využívání. Žádný konkrétní
(partikulární) zájem nelze dopředu označit jako veřejný, resp. nemělo
by to být možno. Velmi důležité je naopak nalézt především vyvážené
a svým způsobem kompromisní řešení mezi proti sobě jdoucími
zájmy. Nejde totiž pouze o zájmy partikulární, v konečném důsledku
je nutné vnímat (vnitřní) potřeby společnosti.
Vymezení veřejného zájmu se věnuje nejedna odborná publikace,
avšak za použitelnou ve všech směrech lze považovat definici amerického spisovatele, novináře a dvojnásobného držitele Pulitzerovy
ceny v letech 1958 a 1962 Waltera Lippmanna. Ten vymezil veřejný
zájem následovně: „Veřejným zájmem lze být to, co by si lidé vybrali,
kdyby viděli jasně, mysleli racionálně, jednali bez ohledu na osobní
zájem a shovívavě k ostatním.“[1] Právně bývá pojem veřejného zájmu
vymezován stejným směrem, a to tak, že se jedná o blaho společnosti
ve smyslu jejího prospěchu, vždy je však nutné veřejný zájem vidět
ve vztahu k jejímu celku. Veřejný zájem je tedy nejenom to, v čem je
zainteresována určitá společenská skupina, jak bývá v dnešní společnosti tento pojem často zneužíván.
Pojem veřejného zájmu je bytostně vlastní právu veřejnému, jež
podle jedné z teorií dělby právního řádu právě díky sledování zájmu
veřejného získává svoji definici a legitimaci.[2] Jakkoliv je „veřejný
zájem“ všeobecnou veřejnoprávní kategorií, je definičně velmi složitý.
Charakteristika pojmu by totiž měla vyjadřovat určitý společný záměr
předpokládané činnosti veřejné moci nadřaditelný nad jakýkoliv jiný
dílčí cíl, který by sám o sobě mohl být taktéž společný.[3] Realizace
veřejného zájmu bývá interpretována jako cíl fungování veřejných
institucí.
Obsahová náplň a zejména šíře aplikace veřejného zájmu se mění
v závislosti na změně společenských poměrů. Jde o pojem na jedné
straně blahoslavený, který pomůže občas překlenout rozpor mezi
statičností právní normy a dynamičností společenského vývoje a bez
změny stability právního řádu umožnit aplikaci práva; na druhé straně
se na tento pojem lze dívat jako na prokletý, který vzhledem ke své
neurčitosti (viz dále) otevírá dveře interpretační libovůli aplikačních
orgánů v rámci správního nebo soudního uvážení, a který by mohl
při svém širším používání z práva učinit jen prázdnou slupku, o jejímž reálném obsahu budou rozhodovat v konkrétní situaci ex post
až aplikační orgány.[4]
Užitím pojmu veřejného zájmu se napříč spektrem vyjadřuje v právních předpisech a individuálních správních aktech schválení (např.
slovy „v souladu s veřejným zájmem“) nebo neschválení (např. slovy
„v rozporu s veřejným zájmem“) regulace soukromé sféry, výklad
smluvních poměrů, rozsah užití trestního práva, ústavní limity veřejné
správy atd. [5]
Ve směru důsledků aplikace veřejného zájmu pro ty, které zasahuje,
lze společnost rozdělit na dvě části. Jedna část vidí veřejný zájem jako
souhrn či prostředek k dosažení individuálních nebo soukromých
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zájmů; tito budou považovat přijaté právní předpisy nebo postupy
moci veřejné (zejména individuální správní akty) za nelegitimní,
pokud tyto nereprezentují jejich zájem, tedy co oni vidí jako veřejný
zájem. Druhá část společnosti předpokládá, že existuje nějaké dobro,
které realizuje veřejný zájem a přesahuje a převyšuje individuální
zájmy. Podle názoru této druhé části společnosti je možné, aby se její
představitelé klonili k právu nebo postupu, který realizuje veřejný
zájem, i když členové s ním nemusejí souhlasit. [6] Je jasné, že v obou
přístupech je podmínkou pro dosažení konsensu úspěšné vymezení
veřejného zájmu. Může se snadno stát, že to, co je viděno jako veřejný zájem vládou, nemusí být představováno jako veřejný zájem širší
částí populace.
V základním úhlu je nutné vidět dvě roviny veřejného zájmu, a to
abstraktní v jeho tvorbě, kdy se dává veřejnému zájmu zákonodárnou činností základní obrys a nastavují se základní předpoklady,
a v konkrétní rovině při jeho aplikaci mocí výkonnou nebo soudní
(tj. individuální správními akty správních orgánů a rozhodnutími
soudu). Ve vztahu k již vymezenému (tedy konkrétnímu) veřejnému zájmu v právním předpise použití přízviska „veřejný zájem“
v jednotném čísle neznamená, že by existoval tento univerzální
veřejný zájem ovládající všechny správní činnosti. Při každé zmínce
o veřejném zájmu je jím míněn jeden z jeho projevů, stanovený pro
konkrétní oblast veřejné správy nebo konkrétní případ, ve kterém se
veřejný zájem prosazuje nebo má prosadit. A s narůstající konkrétností
právních úprav a řešených záležitostí narůstá mnohočetnost a také
eventuální různorodost nebo i protikladnost těchto jednotlivých
veřejných zájmů.[7]
Veřejný zájem lze vnímat jako zájem, který ospravedlňuje státní
regulaci, tzn. i zájem, na jehož základě lze zasáhnout do osobní sféry
každého jednotlivce (viz i čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, který upravuje zásah do vlastnických práv). Veřejný zájem, pokud
jej lze vyložit a definovat, slouží tedy rovněž jako základní kritérium
legitimace veřejné moci; veřejnou moc lze vnímat jako zákonnou a její
výkon potřebný a přijatelný, pouze pokud slouží veřejnému zájmu.
Vztah k veřejnému zájmu nemusí být nutně vyjádřen explicitní
formulací v textu předpisu, ale může být i implicitní (a to v obou
základních odvětvích práva, tj. veřejném i soukromém). Veřejný zájem
lze vyjádřit i jinými slovy, resp. jej dovodit i z jiných zákonných pojmů.
Již jen totiž fakt, že je určité chování podřízeno regulaci, vyjadřuje
veřejný zájem společnosti na účelu takové regulace. Základním cílem
veřejného práva je obecně pojímaný veřejný (či obecný) zájem. V právu
soukromém právně-politicky či právně-sociologicky vycítíme implicitní
hledisko (obecného) veřejného zájmu i pod jinými pojmy, a to v řadě
kogentních norem typu např. stanovení neplatnosti právního úkonu pro
rozpor se zákonem nebo pro obcházení jeho účelu, ochrana dobrých
mravů, ochrana dobré víry, zákaz výkonu práva v rozporu s poctivým
obchodním stykem, ale i v explicitně formulovaných zásadách, na
nichž spočívá zákon.[8] Účel práva soukromého je vlastně vždy veřejný
– udržet vnitřní uspořádanost celku, který chrání jednotlivce nejen proti
jim samým, ale také proti excesům samotného celku.[9]
Za základní pojmový znak veřejného zájmu lze právě z důvodu
uplatňování potřeb společnosti v různých situacích a souvislostech
vnímat jeho nutnou neurčitost. [10] Veřejný zájem je pojmem, který
není právními řády, právní řád České republiky nevyjímaje, výslovně
obsahově vymezen, nicméně se vyskytuje v celé řadě právních předpisů. Jde o tzv. neurčitý právní pojem. Neurčité právní pojmy zahrnují
jevy nebo skutečnosti, které nelze s úspěchem zcela přesně právně
definovat. Jejich obsah a rozsah se může měnit, často bývá podmíněn
časem a místem aplikace normy. Zákonodárce tak vytváří správnímu
orgánu prostor, aby posoudil, zda konkrétní případ patří do rozsahu
neurčitého pojmu či nikoli. Mnohdy mu dává vodítko tím, že se snaží
uvést co nejvíce charakteristických znaků věcí nebo jevů, které má
neurčitý právní pojem zahrnovat.[11]

Pojem veřejný zájem ve světle judikatury
Ústavního soudu
Pojmem „veřejný zájem“ se zabýval rovněž Ústavní soud České
republiky, a to zejména v nálezech I.ÚS 198/95 a Pl. 24/04. V nálezu
ze dne 28. března 1996, sp. zn. I.ÚS 198/95 se k pojmu veřejného
zájmu (ve vztahu k otázce odstranění neoprávněné stavby) vyjádřil
následovně: „Nelze totiž přehlédnout, že ne každý kolektivní zájem
lze označit jako veřejný zájem společnosti (na zachování neoprávněné
stavby). V této souvislosti je možno dovodit, že pojem „veřejný zájem“
je třeba chápat jako takový zájem, který by bylo možno označit za obecný či obecně prospěšný zájem.“ Otázkou obecného zájmu se zabývá
např. F. A. Hayek v publikaci „Právo, zákonodárství a svoboda“, II. díl,
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(vydala ACADEMIA Praha 1991), na straně 14 autor uvádí, že „často
se mylně naznačuje, že všechny kolektivní zájmy jsou obecnými
zájmy společnosti; avšak v mnoha případech může být uspokojování
kolektivních zájmů jistých skupin s obecnými zájmy společnosti
v naprostém rozporu. Celé dějiny vývoje demokratických institucí jsou
dějinami boje za to, aby se jednotlivým skupinám zabránilo ve zneužití vlády ve prospěch kolektivních zájmů těchto skupin. Je proto nutné,
aby k omezení vlastnických práv docházelo jen po pečlivém zvážení
základní podmínky, zda je omezení nutné ve veřejném zájmu.“
Pojmu „veřejný zájem“ se dále věnoval Ústavní soud v nálezu ze
dne 28. června 2005, sp. zn. Pl. 24/04, kterým byl zrušen § 3a zákona
č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.
Zrušené ustanovení určovalo, že rozvoj a modernizace vodní cesty na
určených úsecích řek Labe a Vltavy jsou ve veřejném zájmu. Toto bylo
do zákona č. 114/1995 Sb. zavedeno jednoduše z důvodu zajištění
bezproblémové realizace vodní cesty, tedy splavnosti Labe.
Ústavní soud zde konstatoval, že deklarování veřejného zájmu
v konkrétní věci zákonem je protiústavní, neboť si tak moc zákonodárná přisvojuje pravomoci, které náležejí moci výkonné, a rovněž
neumožňuje efektivní soudní a správní přezkum. Veřejný zájem je
třeba nalézt v procesu rozhodování o určité otázce (typicky např.
o vyvlastňování), a nelze jej v konkrétní věci a priori stanovit. Z těchto
důvodů je zjišťování veřejného zájmu v konkrétním případě pravomocí moci výkonné, a nikoliv zákonodárné. Z napadeného ustanovení
zákona nelze zjistit, z jakých důvodů přiznal zákonodárce rozvoji
a modernizaci konkrétně vymezené vodní cesty status veřejného
zájmu, zda zjišťoval případné protichůdné zájmy a jak se s jejich
existencí vyrovnal. Je ostatně zřejmé, že tyto okolnosti ani zjistit nelze,
neboť zákonodárný proces není vybaven prostředky pro posuzování
individuálních případů se všemi jejich souvislostmi a důsledky. Tím,
že Parlament v zákoně označil rozvoj a modernizaci konkrétní vodní
cesty za veřejný zájem, nedodržel požadavek obecnosti právního
předpisu, aplikoval neurčitý právní pojem v konkrétním případě,
a zasáhl tak do pravomoci svěřené moci výkonné. Případné rozhodnutí o vyvlastnění se tak stalo prakticky nepřezkoumatelné. Původní
návrh zákona jdoucí z Poslanecké sněmovny do Senátu byl ještě
tvrdší. Pokud totiž vodní cesta ležela ve zvláště chráněném území,
nevztahovaly se na činnosti související s jejím rozvojem a modernizací
zákazy stanovené podle zvláštního právního předpisu (s odkazem na
zákon č. 114/1992 Sb.).
Poslaneckou sněmovnou byl podobný postup zkoušen ještě podvakrát. Poprvé v případě návrhu „zákona šestnácti silnic“ (viz ve
volebním období 2002–2006 sněmovní tisk č. 373, resp. senátní tisk
č. 55), který obsahoval v původním textu vymezení šestnácti staveb
dálnic a rychlostních silnic jako staveb ve veřejném zájmu, posléze
lepší (a pro vlastníky tvrdší) podmínky pro získání práv k pozemkům
těmito stavbami dotčeným a rychlejší řízení; tento návrh byl zamítnut,
objevil se poté ve Sněmovně ještě několikrát. Podruhé, což je téměř
k neuvěření, návrh zákona ve věci výstavby vzletové a přistávací dráhy letiště Praha–Ruzyně (viz ve volebním období 2002-2006 sněmovní
tisk č. 984, resp. senátní tisk č. 160), téměř totožného znění jako výše
uvedený § 3a zákona č. 114/1995 Sb., který byl zrušen Ústavním
soudem, prošel legislativním procesem a vyšel ve Sbírce zákonů pod
číslem 544/2005. Byl však, z obdobných důvodů, zrušen Ústavním
soudem, a to nálezem ze dne 17. března 2009 sp. zn. Pl. 24/08.
V této souvislosti je nutno upozornit, že definice určité oblasti úpravy jako veřejného zájmu je patrně možná. Svědčí o tom např. zákon
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
který v ustanovení § 2 odst. 16 a 19 stanoví, co je veřejným zájmem
v oblasti kombinované dopravy (zájem na podpoře ekologicky šetrnějšího druhu dopravy), resp. v oblasti veřejné osobní dopravy (zájem
státu na zajištění základních přepravních potřeb obyvatel). Obdobně
tak např. stanoví rovněž zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů,
v § 3 odst. 2 (přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny
a distribuce plynu, uskladňování plynu, výroba a rozvod tepelné
energie se uskutečňují ve veřejném zájmu) nebo zákon č. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění
pozdějších předpisů, v § 1 odst. 2 (vodovody a kanalizace pro veřejnou
potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu). Je však nezbytné
zachovat vymezení obecné a neurčité.
Lze tedy vysledovat, že veřejný zájem je především pojmem do jisté
míry neurčitým, nelze jej předem v konkrétní věci stanovit a musí být
zjištěn v procesu rozhodování o té určité otázce.
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Projekt výzkumu, vývoje, výroby
a odzkoušení prototypového zařízení
autotermní termofilní aerobní hygienizace
a stabilizace kalů

a vizuální vyhodnocení řady konstrukčních variant trysek, které
mají zajistit aeraci a míchání poloprovozního reaktoru. Zkušební
stand je reaktorová nádrž naplněná čistou vodou, s jednou stěnou
z bezpečnostního skla („akvárium“), o objemu 2 m3, představující
část objemu skutečné reaktorové nádoby, zahrnující jednu aerační
trysku (viz obrázek 3).

Poloprovozní zařízení na ATAD

Pavel Novotný, Jiří Jašek, Helena Chládková, Jiří Wanner,
Iveta Růžičková, Martin Pečenka, Miroslav Bajorek

Prakticky byl systém aerace a míchání ověřen na poloprovozním
reaktoru umístěném na ČOV Uherské Hradiště (viz obrázek 4).

Klíčová slova
hygienizace kalu – stabilizace kalu – aerobní – termofilní – autotermní

3. Výzkum, vývoj, testování aeračních trysek [1]
Ve fázi výzkumu byl navržen testovací prototyp trysky. V průběhu
vývoje, výroby a odzkoušení byly hodnoceny trysky první, druhé
a třetí generace. Zkoušená aerační tryska byla vždy napojena na
dva okruhy: kapalinový a vzduchový. Byly nastaveny různé pro-

Souhrn

V tomto příspěvku je popsán průběh
a výsledky projektu „Výzkum, vývoj,
výroba a odzkoušení prototypu automatizované linky pro autotermní termofilní
aerobní hygienizaci a stabilizaci kalů
(ATAD)“. Projekt probíhal v letech 2005
až 2009 za podpory Ministerstva průmyslu
a obchodu resp. „Programu průmyslového
výzkumu a vývoje MPO POKROK“.
Hlavní myšlenkou a současně cílem
projektu bylo navrhnout technické řešení
aerace a míchání autotermních termofilních aerobních reaktorů. Následně na
základě ověřovacího provozu poloprovozního zařízení zpracovat systém měření
a automatického řízení tohoto procesu
včetně ověření provozní spolehlivosti
všech nezbytných čidel, dále ověřit
veškerá další nezbytná zařízení, která
doplňují komplexnost procesní jednotky
ATAD, ověřit funkčnost poloprovozního
prototypu ATAD dle kritérií pro posuzování stabilizace a hygienizace kalů.

1. Systém aerace a míchání –
cirkulační okruh s aerační tryskou

Obr. 1. Systém aerace a míchání, cirkulační okruh s aerační tryskou

S ohledem na optimalizaci investičních
a především provozních nákladů v rámci řízení procesu jsme
hledali optimální řešení systému aerace ve vztahu k efektivnímu
vnosu kyslíku včetně účinné homogenizace reakční směsi. Jednou
z cest realizujících odpovídající vnos kyslíku a kinetické energie do
směsi kalu je aerační tryska. V tomto projektu jsme se podrobně
zabývali tímto systémem aerace a míchání – cirkulačním okruhem
s aerační tryskou (viz obrázek 1).

2. Laboratorní, zkušební a poloprovozní zařízení ATAD
Laboratorní modelová zařízení na VŠCHT Praha
Pro zajištění automatizovaného kontinuálního provozu prototypové linky ATAD bylo nutné v první etapě prověřit prakticky
proces termofilní aerobní stabilizace kalu, nalézt vhodné podmínky provozování, potvrdit účinnost procesu. Proto byla na Ústavu
technologie vody a prostředí VŠCHT Praha umístěna dvě modelová
zařízení ATAD (viz obrázek 2), kde byla provedena celá řada testů
aerobní stabilizace přebytečného kalu a kalu směsného z městských čistíren odpadních vod.

Zkušební stand na SIGMA VVÚ v Lutíně
Na zkušebně SIGMA VVÚ v Lutíně byl instalován zkušební stand,
který sloužil pro podrobné hydraulické, chemicko-technologické

Obr. 2. Modelová zařízení na VŠCHT Praha



 

Obr. 4. Prototypové poloprovozní zařízení ATAD na ČOV Uherské Hradiště

Obr. 3. Zkušební stand ve VVÚ Lutín

vozní režimy kapalinové a vzduchové větve.
Posouzení vhodnosti jednotlivých alternativ
zařízení a jejich provozních režimů bylo provedeno zejména na základě oxygenačních
kapacit zařízení, v souladu s normou TNV
75 6611, a spotřeby energie. Stejně důležité
se ukázalo i vizuální hodnocení proudící
směsi a samozřejmě praktické odzkoušení
na poloprovozním reaktoru.
V první fázi vývoje a výroby trysek byla
konstrukce trysky provedena tak, aby
umožňovala měnit geometrický tvar směšovací komory, výstupní hubice a průtočného
průřezu nátrubku (vyměnitelné pouzdro).
Vzájemnou kombinací popsaných prvků Obr. 5. Vizuální hodnocení trysek
bylo sestaveno a zkoušeno na zkušebním
standu 18 variant původního provedení
testovaného prototypu aerační trysky. Výsledkem první fáze
výzkumu byly trysky první generace se směšovací komorou, které
byly poté vyzkoušeny na poloprovozním reaktoru ATAD. Souběžně
s posledním testováním trysek první generace byly vyvinuty trysky
druhé generace se samočisticí schopností, a to ve dvou variantách
(krátký a dlouhý difuzor). Toto řešení bylo dále upraveno na základě vizuálního hodnocení proudící kapaliny v trysce třetí generace
s tangenciálním vstupem vzduchu do homogenizační komory (viz
obrázek 1). U trysek druhé a třetí generace byly změřeny v podmínkách čisté vody oxygenační kapacity stejnou metodikou jako
u trysek první generace.

Hodnocení aeračních trysek dle oxygenačních kapacit
a spotřeby energie
Jedním z výsledků mnoha měření byla „energetická optimalizace
procesu“, kdy můžeme dosáhnout stejné oxygenační kapacity při
různé spotřebě elektrické energie, jak je vidět z grafu 1.

Hodnocení aeračních trysek dle vizuálního posouzení
Proces aerace a míchání byl zaznamenán foto a video záznamem.
Záznamy byly provedeny na zkušebním standu v SIGMA VVÚ pro
všechny typy trysek a různé provozní režimy. Na obrázku 5 vidíme
použití trysky za různých podmínek (průtok vody, průtok vzduchu).
U trysek jsme hodnotili velikost a četnost plynových bublinek
v daném prostředí a také proudový obraz paprsku vystupujícího
z hubice (byla posuzována homogenita paprsku, postup odlučování plynné složky podél zatopeného paprsku objemu reaktoru).
Vizuální posouzení se ukázalo jako velmi důležité pro optimalizaci procesu.

Hodnocení aeračních trysek praktickým odzkoušením na
poloprovozním reaktoru
Provozní zkušenosti na poloprovozním reaktoru s první sérií
trysek se směšovací komorou ukázaly určitý nedostatek, který se
projevoval při regulaci provozní teploty reaktoru, kdy bylo nutné
výkon trysky omezovat tak, aby se snížil vnos kyslíku do reakční
směsi, tak byl snížen tepelný výkon reakce. Mnohdy vedla provozní situace až k zastavení dodávky vzduchu. Za těchto podmínek
docházelo zpravidla k průniku kalu do úzkého prostoru mezi
nátrubky jednotlivých médií, kde kal vytvořil pevnou usazeninu,
kterou již nebylo možné eliminovat jinak, než trysky po odstavení
reaktoru demontovat a mechanicky vyčistit (viz obrázek 6). Při
testech v provozu zkušebního reaktoru nedocházelo při použití


Obr. 6. Zanesení trysky 1. generace
trysek druhé a třetí generace při odstávce a opětovnému spouštění
provozu k výše zmíněnému ucpávání. Trysky druhé a třetí generace jsou tedy tryskami se samočisticí schopností. Na trysku se
samočisticí schopností vydal dne 21. 9. 2009 Úřad průmyslového
vlastnictví užitný vzor č. zápisu 20085,MPT:C 02F 3/20(2006.01):
B 01 F 5/02 (2006.01).

4. Prototypové poloprovozní zařízení ATAD na ČOV
Uherské Hradiště

Prototypové poloprovozní zařízení ATAD (obrázek 4) bylo umístěno
a provozováno na ČOV Uherské Hradiště. Vlastní těleso reaktoru
bylo řešeno jako samostatně stojící, uzavřená, tepelně izolovaná,
3 m vysoká nádrž s obdélníkovou základnou 1,8 x 3,1 m. Z tělesa
reaktoru bylo vedeno potrubí cirkulačního okruhu přestupem přes
stěnu do budovy odvodňování kalu a následně ven z této budovy prostupem přes stěnu zpět do reaktoru. V části této budovy bylo zázemí
pro umístění řídicího automatu a většiny strojního a elektro zařízení
(rozvaděče, část strojního vybavení cirkulačního okruhu, zejména
čerpadel, čidel v cirkulačním okruhu, elektrovybavení, výstupních
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automatů čidel sledovaných parametrů).
Míchání a aeraci reaktoru zajišťoval cirkulační okruh s aerační tryskou. Vlastnímu
tělesu reaktoru byla předřazena nádrž na
zahuštěný surový kal (s možností rekuperace
tepla) a na výstupu z reaktoru byla umístěna
dochlazovací nádrž stabilizovaného kalu,
každá o objemu cca 1,5 m3.
Základní sestava celého reaktoru ATAD
(obrázek 7) byla koncipována pro jednostupňový proces v reaktoru s aerací vzdušným
kyslíkem a způsobem provozu s jednorázovým dávkováním surového kalu („semibatch“ systém). Technologický objem kalu
byl dán výškou hladiny 1,8 metru a činil
10 m3, zbývající část výšky tělesa reaktoru
cca 1 m byla prostorem pro pěnu vznikající
při procesu ATAD. U dna podél strany nádrže
byl navržen rozvod dopravovaných médií
(kal, vzduch) s instalací trysek. Poloprovozní
reaktor byl vybaven jak řezačem pěny (horizontální vrtulové míchadlo), tak odsáváním
pěny. Horizontální vrtulové míchadlo bylo
v průběhu provozu nahrazeno vertikálním
pomaluběžným vrtulovým míchadlem.
Reaktor byl vybaven měřením hladin,
teploty, pH, koncentrace rozpuštěného kyslíku a ORP. Cirkulační okruh reaktoru byl
vybaven měřením průtoku a tlaku cirkulované směsi a vzduchu. Rozvaděč byl kromě
standardního vybavení osazen měřením
spotřeby energií pro čerpadlo a zvlášť pro
dmychadla.
Po zprovoznění reaktoru byly nejprve
prováděny testy s čistou vodou pro ověření
jednotlivých parametrů a funkcí systému při
různých provozních podmínkách. Po proměření a vyhodnocení parametrů, funkce systému
a charakteristik zvoleného typu trysky první
generace jsme přistoupili ke komplexním
zkouškám zařízení a k přípravě na provozování zařízení se směsným kalem produkovaným
čistírnou odpadních vod Uherské Hradiště.
Dále byly s čistou vodou v dalších etapách
proměřeny parametry trysek druhé a třetí
generace při různých provozních stavech
cirkulačního čerpadla a dmychadel. Byly
provedeny také testy s přebytečným zahuštěným kalem z ČOV Uherský Ostroh (ČOV bez
primární sedimentace).

Graf 1. Energetická optimalizace procesu

5. Provoz reaktoru ATAD v cyklu
se směsným kalem z ČOV Uherské
Hradiště [1, 2]
V dalším textu uvádíme jako příklad hodnocení a popis jednoho z mnoha cyklů. Systém aerace a míchání byl realizován jednou
tryskou třetí generace a hlavním oběhovým
kalovým čerpadlem. Po napuštění reaktoru Obr. 7. Prototypové poloprovozní zařízení ATAD na ČOV Uherské Hradiště, schéma
10 m3 směsného surového kalu proběhl
nájezd reaktoru bez přidávání surového
kalu. Poté byl denně odebrán 1 m3 kalu z reaktoru a přidáván 1 m3
reaktoru (surový kal) a výstupu z reaktoru (vzorek z reaktoru – kal
surového kalu, hydraulická doba zdržení byla 10 dní. Průtok vzdupo 10 dnech zdržení v reaktoru) je patrné z tabulky 1.
chu a kalu byl měněn pomocí frekvenčních měničů dle podmínek
Výsledky mikrobiologického rozboru přehledně uvádí tabulka 2.
provozu. Po cca 1 měsíci byl proces řízen automaticky – regulací
Dle mikrobiologických kritérií je kal z výstupu ze zařízení ATAD
průtoku kalu a průtoku vzduchu v závislosti na hodnotě ORP
řazen do kategorie I., kaly, které je možno obecně aplikovat na
a teplotě v reaktoru. Tento proces je dokumentován grafickým zprapůdy využívané v zemědělství.
cováním průběžně měřených hlavních technologických parametrů
Dne 5. 10. 2009 byl odebrán vzorek kalu z reaktoru a kalu
procesu (teplota, průtok kalu, průtok vzduchu, ORP) – viz graf 2,
surového pro stanovení specifické respirační rychlosti. Specia laboratorně sledovaných hodnot, výsledků mikrobiologického
fická respirační rychlost kalu byla procesem termofilní aerobní
rozboru a výsledků měření respiračních rychlostí.
stabilizace snížena na hodnotu 0,18 mg.g-1.h-1. Specifická respiV daném období nebyla kvalita surového kalu z hlediska
rační rychlost surového kalu a kalu na výstupu z reaktoru jsou
množství organických látek zcela optimální. Vstup do reaktoru
v tabulce 3.
- průměrná koncentrace sušiny směsného surového kalu z ČOV
Denní tepelná bilance systému byla provedena pro 24hodinový
Uherské Hradiště byla v průběhu cyklu 2,81 %, (organické látky
cyklus (odčerpáno cca 1 m3 kalu z reaktoru, poté načerpáno cca
62,9 %). Průměrná hodnota CHSKCr byla 28,6 g.l-1.
1 m3 surového kalu). Celkovou tepelnou bilanci systému znázorňuje
Odtok z reaktoru vykazoval jen velmi mírnou variabilitu hodobrázek 8 a níže uvedené rovnice I, II.
not sledovaných odtokových parametrů, což je zřejmé z grafu 3.
Denní tepelná bilanční rovnice je:
S ohledem na nejistotu laboratorního stanovení lze prohlásit, že
EB + EČ = EOD + EPS + EOP
(I)
bylo dosaženo stabilních hodnot odtokových parametrů.
Z pohledu degradace organických látek došlo v tomto cyklu ke
Pro zjištění přírůstku teploty za 24 hod neuvažujeme ztrátu
snížení o 51 %. Porovnání hodnot parametrů kalu na vstupu do
tepla výměnou kalu – bereme jako výchozí bod po nadávkování
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surového kalu. Od tohoto bodu sledujeme
hodnoty EB, EČ, EPS, EOP.
Rovnice přírůstku tepelné energie ER za
24 hod tedy je:
ER = (EB + EČ) - ( EPS + EOP)                    (II)
Příklad denní tepelné bilance ze dne
7. 9. 2009 – dle rovnice II: Dne 7. 9. 2009
byl dávkován surový kal z ČOV Uherské
Hradiště, kal měl celkovou sušinu 3,1 %
s obsahem organických látek 54,4 %.
Sušina kalu v reaktoru: 8,6 g.l-1. Přírůstek
tepelné energie ER = (EB + EČ) - ( EPS + EOP)
= (57 + 72) – (55,2 + 6,36) = 67,44 kW.
Přírůstek tepelné energie byl tedy dne 7. 9.
2009 67,44 kW, při měrné tepelné kapacitě
cp cca 4 200 J.kg.oC to představuje vzrůst
teploty reaktoru o 5,6 °C. V tomto případě
byl kal velmi chudý jak po stránce obsahu
organických látek, tak i celkové sušiny,
přesto se podařilo získat a využít veškerou
dodanou tepelnou energii při 50% účinnosti
odbourání organických látek, což je v dobré
shodě se zjištěným provozním stavem (skutečný přírůstek teploty byl 5,5 °C).

6. Provoz reaktoru ATAD
s přebytečným kalem z ČOV
Uherský Ostroh
ČOV Uherský Ostroh patří do kategorie
2 001–10 000 EO, jedná se o nízkozatěžovanou oběhovou aktivaci se simultánní
nitrifikací a denitrifikací bez primární
sedimentace, zatížení kalu této ČOV je
0,023 kg.kg-1.
Průměrná hodnota celkové sušiny dávkovaného surového kalu byla 2,83 %, množství
organických látek 70 %.
Zapracovaný reaktor vykazoval takové
denní teplotní přírůstky a ostatní sledované parametry při dávkování zahuštěného
přebytečného kalu z ČOV bez primární
sedimentace, které jsou srovnatelné s hodnotami dosahovanými s kalem z ČOV s primární sedimentací.

Graf 2. Průběh cyklu, výstup z řídícího automatu

Graf 3. Variabilita odtoku

Tabulka 1. Degradace organických látek v průběhu cyklu

7. Výhody ATAD reaktoru (systému aerace a míchání
s tryskou)

ukazatel

Takto navržený systém je odolný ke změnám výšky hladiny,
resp. objemu kalu v reaktoru a zatížení kalu. To znamená, že
systém dobře pracuje i při změnách množství produkovaného kalu,
změnách sušiny kalu. Je tedy funkční i v situacích, kdy dojde na
čistírně ke změnám hodnot technologických parametrů (sušiny kalu,
množství organických látek v kalu, změna v množství produkovaného kalu) způsobených např. přívalovými dešti, kolísáním množství
produkovaného kalu, poruchami zařízení vlastní čistírny apod. Další
výhodou je jednoduchý provoz. Díky speciálně vyvinuté trysce se
samočisticí schopností, nedochází k ucpávání provzdušňovacího
elementu, tudíž odpadají problémy s čištěním elementů, častým
vyměňováním elementů, sledováním tlakových ztrát elementů.
Najíždění a odstavení reaktoru je velmi krátké. Najíždění reaktoru
(dosažení požadované teploty) trvá v závislosti na hodnotě vstupní
sušiny kalu a počáteční teplotě kalu 3 až 5 dní. Strojní vybavení je
provozně velmi jednoduše obsluhovatelné. Po zkušebním provozu,
při kterém se nastaví do řídícího automatu všechny potřebné parametry, je provoz obsluhován pouze řídícím automatem (pro každý
kal, každou ČOV je potřeba nastavit konkrétní provozní parametry
typické pro daný kal – ČOV). Výhodou také je řešitelná geometrie
nádrže: vzhledem ke skutečnosti, že je reaktor schopen pracovat
s různou výškou hladiny kalu díky speciálně navrženému systému
aerace a míchání, je možné použít pro realizaci reaktoru jakýkoliv
tvar nádrže, je možné použít a rekonstruovat například stávající
uskladňovací nádrže ČOV. Proces dodávky kyslíku a míchání je
nezávislý, je tedy možné regulovat jak množství dodávaného kyslíku
(vzduchu), tak intenzitu míchání, a tím optimalizovat energetickou náročnost procesu. Objem reaktoru, resp. hydraulická doba
zdržení je 10 dní. Systém v případě poklesu sušiny kalu využívá
disipace energie čerpadlem, systém je tedy schopen provozu i při
poklesu celkové sušiny na 2,5 % s výsledným hygienizovaným
a stabilizovaným kalem. Zhodnocením všech laboratorních stanovení a všech měřených veličin je možné prohlásit, že dochází
k vysokému stupni degradace organických látek.


rozměr

surový kal

vzorek z reaktoru

účinnost  %

[gO2.l-1]

28,6

13,4

53

Celková sušina

[g.l-1]

28,1

15,4

45

Organické látky

[g.l-1]

18,3

8,9

51

Organické látky

[%]

64,3

57,6

–

CHSKCr

Tabulka 2. Mikrobiologické ukazatele surového a výstupního
(stabilizovaného a hygienizovaného) kalu
mikrobiologický
ukazatel

surový kal

hygienizovaný
kal

jednotka

Termotolerantní
koliformní
bakterie

1 300 000

800

KTJ /100 ml

Enterokoky

1 000 000

0

KTJ /100 ml

Tabulka 3. SOUR
ukazatel
Celková sušina
Organický podíl

rozměr

surový kal

[g.l-1]
[%]

23,9
61,7

vzorek
z reaktoru
13,2
55,9

8. Závěr
V článku jsme popsali zařízení autotermní termofilní aerobní
hygienizace a stabilizace kalů, kde je systém aerace a míchání
realizován aerační tryskou se vzduchovým médiem. Provozováním
poloprovozního zařízení bylo dosaženo stabilního automatizovaného chodu celého zařízení s výsledným stabilizovaným a hygienizovaným kalem.
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Obr. 8. Tepelná bilance systému
Ideálním parametrem vstupu do reaktoru je celková sušina kalu
4–5 %, organický podíl sušiny kalu nad 60 %. Ve většině ČOV je pro
zajištění těchto parametrů nutné kal mechanicky zahustit. V případě poruchy zahušťovacího zařízení nebo při kolísání množství
snadno odbouratelného organického podílu v kalu a sušiny kalu
by nebyly dodrženy ideální vstupní parametry. I při nižších hodnotách parametrů vstupu než jsou ideální (např. při poklesu celkové sušiny kalu na 2,5 %) je reaktor ATAD plně funkční. Reaktor
ATAD je navržen tak, že v případě poklesu energetické výtěžnosti
kalu je pro zajištění potřebné teploty v reaktoru využívána disipační energie čerpadla, resp. výkon čerpadla je navržen tak, aby
pokryl případnou energetickou (tepelnou) potřebu. Při dávkování
kalu s dobrou energetickou výtěžností zahuštěném na cca 4,5 %
celkové sušiny kalu je předpokládaná spotřeba elektrické energie
40 až 50 kWh na 1 m3 kalu, což odpovídá hodnotě cca 1 kWh/kg
sušiny surového kalu.
Tato biotechnologická metoda úpravy kalů je použitelná pro
velikosti městských čistíren odpadních vod 5 000 – 40 000 EO.
Vždy je třeba zvážit vhodnost použití této metody s ohledem na
konkrétní místní podmínky.
V současné době se jeví jako ekonomický přínos pro kalovou
problematiku menších čistíren dvě zásadní skutečnosti.
1) Úprava kalu procesem autotermní termofilní aerobní hygienizace a stabilizace vede ke snížení hmotnosti celkové produkované sušiny minimálně o 30 % a ke snížení organického podílu
kalu.
2) Dle mikrobiologického rozboru je kal, který byl zpracován na
popsaném zařízení ATAD, řazen do kategorie kalů I. – kaly, které
je možno obecně aplikovat na půdy využívané v zemědělství.
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This paper describes the course and results of the Project
“Research, development, production and testing of the prototype of the automated line for autothermal thermophilic
aerobic hygienisation and stabilisation of sludge (ATAD)”.
The Project was in progress in 2005 – 2009 under promotion
of the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic
and/or “The Programme of Industrial Research and Development (MPO POKROK)”.
The idea and consequently the target of the Project was:
to propose a technical solution to aeration and mixing of
the contents of autothermal thermophilic aerobic reactor
tanks based on test operation of a pilot plant, to elaborate
a system of measurement and automatic control of the said
process including verification of operational reliability of all
indispensable sensors, and to further verify all additionally
required equipment units that complement the complexity of
the process unit ATAD, and to verify functionality of the pilot
prototype ATAD according to the criteria set out for reviewing
the stabilisation and hygienisation of sludge.
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31.
ledna 2011. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2
normostrany A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.
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Provozní zkušenosti s optimalizací výroby
bioplynu na čistírně odpadních vod
s anaerobní stabilizací kalu

do anaerobního procesu. Pozornost je věnována jejich dostupnosti, charakteru, skladování, provoznímu dávkování do reaktorů
i celkové ekonomii využití.
Ve své celkové energetické bilanci se tak čistírna stává zajímavá
tím, že vyrobená elektrická energie z bioplynu se blíží spotřebě
elektrické energie potřebné na provoz celé mechanicko–biologické
čistírny.

Vratislav Propilek, Karel Sýkora
Klíčová slova
bioplyn – čistírna odpadních vod – anaerobní stabilizace kalu

Charakteristika ČOV Havlíčkův Brod

Souhrn

Převážná většina čistíren odpadních vod s anaerobní stabilizací kalu má v současnosti instalovány kogenerační jednotky pro
výrobu elektrické energie z bioplynu. Maximálního energetického
efektu při stavu, kdy jediným zdrojem substrátu je produkovaný
kal z odpadní vody, lze dosáhnout při zpracování veškerého vyrobeného plynu v kogenerační jednotce za současného krytí potřeb
tepelné energie na ČOV.
Provozní praxe čistírny Havlíčkův Brod ukazuje konkrétní
možnosti dalšího zvýšení produkce bioplynu a výroby elektrické
energie dávkováním různých externích organických substrátů


Čistírna odpadních vod Havlíčkův Brod byla dokončena a uvedena do provozu v roce 1989. Koncipována byla pro zatížení od
270 000 EO, s výraznou převahou průmyslových odpadních vod
ze škrobárenského průmyslu.
Technologická sestava čistírenské linky byla navržena jako
klasická, tj. mechanicko–biologická s primární sedimentací,
selektorovou aktivací s regenerací kalu a kruhovými dosazovacími
nádržemi. Kalové hospodářství tvořily dvě míchané zahušťovací
nádrže primárního kalu, každá o objemu 450 m3, dva anaerobní
reaktory s pevným stropem, každý o užitečném objemu 1 860 m3,
plynojem o objemu 300 m3 a tři sítopásové lisy pro odvodnění
vyhnilého kalu.



Během 12 let provozu ČOV byla provedena řada technických
Tab. 1. Navržené vstupní parametry ČOV a provozní skutečnost
i technologických zásahů a úprav, z nichž nejpodstatnější v souSkutečnost
boru zpracování kalu byla náhrada sítopásových lisů horizontální
Projekt
2009
odstředivkou pro odvodnění anaerobně stabilizovaného kalu.
3
Průměrný
denní
přítok
Q
m
/d
9
000
8
500
24
V roce 2001 pak došlo ve snaze se vypořádat s požadavky legisKoncentrace 	
BSK5
mg/l
554
611
lativy (nařízení vlády č. 82/1999) k modernizaci a intenzifikaci
		
CHSK
mg/l
1 106
1 266
ČOV na základě projektové dokumentace Hydroprojektu CZ a.s.,
odštěpný závod Brno.
		
NL
mg/l
285
369
Byly zásadně přehodnoceny vstupní parametry ČOV a sestava
		
PC
mg/l
9
17,2
aktivační linky byla upravena na klasický R–D–N systém, do kterého byla začleněna anaerobní zóna. Kalové
hospodářství zůstalo v původním provedení Tab. 2. Externí organické substráty dávkované do anaerobního procesu a jejich chaa rozsahu, pouze byla navržena jedna koge- rakteristika
nerační jednotka.
Provozní výhody a nevýhody
CHSK
Pro orientaci uvádíme v tab. 1 navržené
Substrát
[mg/l]
vstupní parametry ČOV a provozní skuteč+
–
nost za rok 2009.
Výpalky z brambor
70 000–90 000
teplota 60 °C
kolísavá kvalita
Z uvedených hodnot je patrné, že v posleda obilí
ních 8 letech se v podstatě nezměnily proVýpalky odstředěné
150 000
vhodná teplota
jektované parametry ČOV v hodnotách
Pentozany *)
do 100 000
bezproblémová manipulace
organického znečištění a nerozpuštěných
vysoká CHSK,
látek. Z toho vyplývá i dlouhodobě konG–fáze **)
300 000
dobrá manipulace
stantní produkce čistírenského kalu.

Prostředky ke zvýšení produkce
bioplynu a zlepšení energetické
bilance procesu

Flotační kaly
z mlékárny

100 000

potenciální zápach

  Odpad z výroby pšeničného škrobu obsahující polysacharidy a rozpuštěné bílkoviny
Vzniká při výrobě metylesteru řepkového oleje jako vedlejší produkt, tzv. mezifáze. Skládá se z fosfatidů, mastných kyselin, glycerinu a stopového množství metanolu
*)

**)

Snaha o systematické zlepšování energetické bilance procesu se promítla do řady
opatření, která lze rozdělit do dvou skupin:
Tab. 3. Bilance kalu
• technická opatření a úpravy ve vlastním provozu,
• zajištění vhodných externích organických substrátů a vyzkoušení
m3/d
VL  kg/d
ZŽ  kg/d
jejich aplikace v anaerobním procesu.
Primární
kal
97,5
3
404
2 212
Z technických opatření je to zejména instalace horizontální
odstředivky na zahuštění přebytečného aktivovaného kalu, instalaStrojně zahuštěný přebytečný
57,2
2 860
2 059
ce dvou kogeneračních jednotek (2001 a 2006) a revize anaerobních
aktivovaný kal
reaktorů s výměnou interního trubního vybavení.
Celkem
154,5
6 264
4 271
Pokusy zajistit dodatečné zdroje organického substrátu do anaerobního procesu se na ČOV datují do 90.
let minulého století, kdy zvýšená produkce
bioplynu, resp. výroba elektrické energie Tab. 4. Energetická bilance provozu
z bioplynu, nebyla zdaleka tak efektivní
Výroba v kogeneračních jednotkách
Provozní spotřeba
Odběr el. energie ČEZ
jako v současné době po zavedení dotační
[MWh/rok]
Rok
ČOV
[MWh/rok]
politiky státu na výrobu elektrické energie
[MWh/rok]
KJ 1
KJ 2
z obnovitelných zdrojů. První pokusy se
2000 *)
3 334
—
—
3 334
prováděly především s melasovými výpalky
2003
1
732
638
—
2 370
a syrovátkou. Po instalaci kogeneračních
2004
1 461
904
—
2 365
jednotek se snaha o zvýšení produkce bio2005
1 684
1 188
—
2 872
plynu pochopitelně zvýšila. V současné době
jsou nosnými externími substráty odstře2006
1 464
1 115
173
2 752
děné i neodstředěné výpalky z brambor
2007
676
1 072
1 418
3 166
a obilí, pentozany, G–fáze (vedlejší produkt
2008
310
1 029
1 315
2 654
při výrobě metylesteru řepkového oleje) a flo2009
344
1 034
1 304
2 682
tační kaly z mlékárny. Jejich podrobnější
*)
  Před modernizací ČOV a instalací kogeneračních jednotek
charakteristika je uvedena v tab. 2.
Vzhledem k nařízení č. 1744/2002 ES,
které stanovuje hygienická pravidla týkající Tab. 5. Ekonomické hodnocení
se zpracování vedlejších živočišných proZelené bonusy
Zisk za zelené
Úspora za snížený
duktů (např. odpadů z jatek, velkokuchyní
Celkem
Kč/kWh
Rok
bonusy
odběr ČEZ
apod.), byly tyto odpady ze zpracování přetis. Kč/rok
tis. Kč
tis. Kč
K
1
K
2
dem vyloučeny. Rovněž bylo zavrženo dáv2007
1,45
1,15
3 184
3 303
6 487
kování masokostní moučky pro nejasnou
legislativu a vysoký obsah dusíku.
2008
1,35
1,05
2 770
4 679
7 449
Průměrné dávkované denní objemové
2009
1,19
0,88
2 378
5 225
7 603
3
množství je 15 m , tj. v poměru k čistírenskému kalu cca 1:10.
a dávkování externích substrátů nevyskytly.
Produkce kalu a charakteristika anaerobního procesu
Anaerobní reaktory jsou intenzivně míchány jak bioplynem,
Bilance kalu vlastní mechanicko–biologické čistírny je uvedena
tak hydraulicky. Bioplynem je každý z obou reaktorů míchán
v tab. 3.
nepřetržitě 12 h/d.
Ve směsi externích organických substrátů je pak dávkováno do
Obsah anaerobních reaktorů má prakticky trvale sklon k pěněanaerobního procesu průměrně 1 875 kg CHSK/d. Dva anaerobní
ní. Odpěňovací činidlo se proto dávkuje trvale v dávce 5 kg/d do
reaktory jsou provozovány paralelně jako I. stupeň s dobou zdržení
každého reaktoru. Provozní i technologické poměry se v reaktorech
cca 22 dní. Teplota procesu byla zvýšena na 45 °C. Produkci biozlepšily provedením jejich celkové revize a instalací odstředivky
plynu zvýšení teploty prakticky neovlivnilo, ale bylo prokazatelně
přebytečného aktivovaného kalu.
dosaženo lepšího hygienického zabezpečení vyhnilého kalu, takže
Produkce bioplynu
veškerý produkovaný kal je bez problému využíván v zemědělství
převážně přímou aplikací na půdu. Hodnotu pH v reaktorech
Produkce bioplynu v posledních dvou letech (2008, 2009)
se daří udržovat na průměrné hodnotě 7,4, obsah mastných
dosáhla průměrné hodnoty 3 932 m3/d. Průměrná koncentrace
kyselin je výrazně vyšší než při zpracování výhradně městského
CH4 v bioplynu je 62,8 %, koncentrace sulfanu cca 250 mg/m3N
kalu a pohybuje se běžně v rozmezí 500–1 200 mg CH3COOH/l.
bioplynu, tedy výrazně pod požadovanou hodnotou výrobce kogeZávažnější technologické poruchy se při popsaném režimu provozu
neračních jednotek.
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Produkci bioplynu se daří udržovat bez výraznějších výkyvů.
Jednotlivá měsíční maxima i minima se liší od průměrných hodnot
maximálně o 10 %.
Jak je patrno z tabulky 3, je poměr organické sušiny přebytečného aktivovaného kalu a primárního kalu cca 1:1,07. Lze tedy
přibližně odhadnout specifickou produkci bioplynu z čistírenského
kalu na 430 l/kg přivedené organické sušiny. Specifická produkce
bioplynu byla vypočítána z dat za posledních 10 let. Zatížení ČOV
se v průběhu roku měnilo podle délky škrobárenské kampaně.
Hodnota 430 l bioplynu na kg přivedené organické sloučeniny je
průměr naměřených hodnot ve sledovaném období. Anaerobní
stabilizací vlastního kalu vznikne tedy teoreticky 1 836 m3 bioplynu
za den a na produkci bioplynu z externích substrátů připadá pak
zbytek 2 096 m3/d, tj. cca 53 % celkové produkce.

Výroba a provozní spotřeba elektrické energie

Jak dokumentují hodnoty v tab. 4, výroba elektrické energie
kontinuálně rostla od roku 2003 do roku 2009 a úměrně tomu
klesal odběr elektrické energie ze sítě ČEZ. Umožněno to bylo
především instalací jedné kogenerační jednotky o výkonu 140 kWel
v roce 2002 a druhé kogenerační jednotky v roce 2006 o výkonu
160 kWel. Významné bylo i provozní zvládnutí optimálního režimu
dávkování dovážených substrátů do anaerobního procesu bez technologických rizik.
V roce 2009 bylo z celkové roční spotřeby 2 682 MWh vyrobeno
z bioplynu 2 338 MWh, tj. 87 % energie potřebné pro provoz celé
ČOV.
Dosažení úplné energetické soběstačnosti nelimitují ani tak
technologické možnosti zvýšení produkce bioplynu, ale především
instalovaný výkon kogeneračních jednotek, jejichž provozní využití
se v současnosti pohybuje kolem 90 %.
Z provedené bilance dále vyplývá, že prakticky veškerý vyrobený
bioplyn je zpracováván v kogeneračních jednotkách. Množství přiváděná na hořák zbytkového plynu jsou zcela zanedbatelná. Provoz
čistírny je přitom 100% tepelně soběstačný i v zimním období.

Ekonomické zisky provozu ČOV z výroby elektrické energie
z bioplynu
Vyrobená elektrická energie z bioplynu je využívaná ve vlastním
provozu a ČOV za vyrobenou energii získává tzv. „zelené bonusy“.
V tabulce 5 je uveden ekonomický zisk provozu za roky 2007–2009,
tj. za období, kdy byly v plném provozu dvě kogenerační jednotky
a optimalizováno dávkování externích organických substrátů.
Ekonomický zisk v roce 2009 dosáhl maxima 7,6 mil. Kč.

Závěry
• Regionální umístění průmyslových závodů potravinářského průmyslu umožnilo získat ke společnému anaerobnímu zpracování
s čistírenskými kaly vhodné organické substráty.
• Koncentrace CHSK dávkovaných substrátů se pohybuje v rozmezí cca 80 000–300 000 mg CHSK/l s průměrnou koncentrací
homogenizované směsi cca 125 000 mg CHSK/l.
• Anaerobní proces je provozován jednostupňově ve dvou paralelně
zatěžovaných reaktorech míchaných bioplynem i hydraulicky
s teplotou procesu 45 °C a dobou zdržení cca 22 dní.
• Denní dávka organické sušiny čistírenského kalu je cca 4 270 kg/d
a denní dávka CHSK z externích substrátů cca 1 875 kg/d.
• Průměrná produkce bioplynu je 3 930 m3/d, z toho z čistírenského kalu cca 47 %.
• Dávkování externích substrátů různé kvality je zvládáno experimentálně ověřeným řízením dávky bez provozně technologických
obtíží.
• Zvýšený sklon obsahu anaerobních reaktorů k pěnění si vyžaduje
kontinuální dávkování odpěňovacího činidla.



• V roce 2009 dosáhla ČOV výrobou elektrické energie z bioplynu
87% energetické soběstačnosti.
• Technickou podmínkou dalšího zvýšení výroby elektrické energie
z bioplynu je zvýšení výkonu kogeneračních jednotek.
• Ekonomický zisk z výroby elektrické energie z bioplynu dosáhl
v roce 2009 maxima – 7,6 mil. Kč.
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Operating experience with the optimization of biogas production at wastewater treatment plants with anaerobic sludge
stabilization (Propilek, V.; Sýkora, K.)
Key words
biogas – sewage treatment – anaerobic sludge stabilization
The vast majority of wastewater treatment plants with
anaerobic sludge stabilization has now a cogeneration unit to
produce electricity from biogas installed. The maximal effect
of the energy in the state where the only source of substrate is
produced from sewage sludge can be achieved in the processing
of all the gas produced in the cogeneration unit and at the same
time meet the needs of thermal energy in the WWTP.
Operating experience from the plant Havlíčkův Brod shows
the actual possibilities of further increasing the production
of biogas and production of electricity by dosage of various
external organic substrates in anaerobic process. Attention is
paid to their availability, nature, storage, feeding into reactors
as well as into the overall economy of utilization.
In its total energy consumption, the plant is becoming
so interesting because electricity produced from biogas is
comparable to electrical power required to operate a whole
mechanical-biological treatment plant.
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31.
ledna 2011. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2
normostrany A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.
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S čepicí v ruce – ASIO a CZWA pro ČKAIT
O hospodaření s dešťovými vodami (HDV)
Tak jako již po několik roků, uspořádala firma ASIO podzimní
sérii seminářů v Brně a Praze na oslavu zahájení nového hydrologického (vodohospodářského) roku. Letos to byly semináře především pro projektanty a nesly příznačný název „S čepicí v ruce“.
Neboť zvláště u problematiky dešťových vod by si měl člověk
uvědomit, že k přírodě bychom měli vzhlížet s pokorou a snažit
se jednat v souladu s přírodními zákonitostmi, které vznikaly
a tvořily se po tisíciletí.
Velký, až i trochu překvapivý zájem (odhadem se akce zúčastnilo
400–500 odborníků) svědčí o tom, že je to
problematika žhavá a často i kontroverzní
tak, jak to bývá, když se na hřišti potká
několik ctižádostivých hráčů. V tomto
případě nejčastěji především úředník
a developer. No a je to – ovšemže – i boj
o profesní čest projektanta.
Na jedné straně kapacita kanalizací
nestačí odvádět vody z nově připojených
sídlišť, vodní toky nezvládají přívaly vod ze
zpevněných ploch, na druhé straně developeři chtějí stavět skoro za každou cenu
a zastavět co nejvíc. Nějaké zásady pro
řešení území z hlediska vod sice vyplývají
z logiky věcí, v zahraničí jsou i předpisy
(několik německých DWA směrnic), ale
u nás je v této oblasti díra. Legislativa
(Vodní zákon, nařízení a vyhlášky) sice
stanovila povinnost hospodařit s HDV,
zasakovat a zpožďovat odtok, dokonce se
zpracovává norma zabývající se zasakováním, ale to hlavní stále chybí – doporučení
a opora jak realizovat koncepce a řešit
celá území (přitom možná stačilo jediné
– kvalitně přeložit sto stránek z němčiny
a dohodnout se s DWA).
Tato situace má už dnes známé následky – nesmyslné požadavky a chybějící
opora při argumentaci. Dalším problémem je nedostatek vzorových technic-

kých podkladů. Obdobná situace už je dlouho např. v oblasti
odlučovačů lehkých kapalin, kde můžeme vidět, kam situace bez
reálných pravidel vedla. Zkráceně: stamilióny vyhozených korun
bez dosažení účelu, amatérismus a zneužití neznalosti pracovníků
vodoprávních úřadů. Nezbývá tedy než věřit, že se situace nezopakuje a dokument zabývající se plánovací problematikou na sebe
nenechá dlouho čekat.
Je zřejmé, že řada návštěvníků si až na semináři uvědomila, o čem
a o jakém rozsahu problémů HDV je. Dodnes jsme ho vnímali především jen jako ochranu před znečištěním, možná jako povinnost něco
zasakovat, avšak to hlavní je v názvu – jde o hospodaření. Hospodaření pak má směrovat k tomu, aby se zachovaly odtokové poměry
z území. V podstatě jde o to, aby i při maximálních odtocích neodtékalo ze zastavěného území více než před
jeho zastavěním. Samozřejmě že požadavek
na kvalitu odtoku zůstává. Dokonce pochopením cíle HDV se stále jasněji ukazuje to,
co jsme v minulosti odflákli – odlučovače
navržené na intenzitu deště 30 l/s/ha,
obtoky 1:12, vyplachované usazovací
prostory. Ukazuje se, že HDV bude klást
i nové požadavky na zpracování územní
dokumentace a že toto zpracování se neobejde bez dobře provedeného a detailního
hydrogeologického průzkumu.
Poděkování tedy všem těm, kteří předávají své znalosti a zkušenosti (především
členům OS Odvodňování urbanizovaných
území z CZWA), ale i těm, kteří došli jako
návštěvníci a kteří mají zájem se vzdělat,
aby mohli vykonávat svou práci co nejlépe – projektantům, úředníkům, členům
samospráv.
Poděkování si myslím zaslouží i ASIO,
které tyto semináře sponzoruje a umožňuje tak možnost vzdělání co největšímu
počtu návštěvníků, a ČKAIT, která podpořila semináře úhradou nákladů na vydání
Metodiky pro HDV, kterou je možno si stále ještě objednat např. na asio@asio.cz.
Ing. Václav Stránský
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Ověření účinnosti
ochranných travních pásů
na snížení povrchového
odtoku a transportu
sedimentů
Martin Tippl, Václav Kadlec, Miloslav Janeček,
Eva Procházková
Klíčová slova
eroze – povrchový odtok – vegetační filtrační travní pásy

Souhrn

V letech 2004–2009 byla sledována účinnost vegetačních travních
pásů (bufferů) na snížení povrchového odtoku a ztrát půd erozí
vlivem přírodních přívalových dešťů. K experimentům byla využita
pokusná plocha u obce Třebsín u Jílového u Prahy. Na vybraných
parcelách o průměrném sklonu 8 o a každé o šířce 2 m a délce 40 m
byly na jejich úpatí realizovány travní pásy o šířce 1,6 m, 3,2 m
a 4,8 m. Pro osetí byla použita travní směs v druhovém složení
60 % lipnice luční a 40 % jílek vytrvalý. Z výsledků experimentů
vyplynulo, že travní pásy měly značný vliv na snížení transportu
sedimentů a povrchový odtok byl snížen v průměru na 1/5 oproti
parcele bez travních pásů. Výsledky ukázaly, že použití travních
pásů představuje poměrně účinné protierozní opatření, a to zejména
při snížení transportu sedimentů.
u

Úvod
Zvyšující se intenzifikace zemědělské výroby může působit negativně na životní prostředí také tím, že při nesprávném hospodaření na
orné půdě dochází ke zrychlené erozi půdy a zvýšeným povrchovým
odtokům, ohrožujících intravilány obcí. Kromě zhoršení úrodnosti
půdy působí zrychlená eroze i nepříznivě na hydrosféru tím, že
nerozpuštěné látky obsažené v povrchovém odtoku znečišťují vodu
a zanášejí vodní toky a nádrže.
Velmi účinný z hlediska snížení vodní eroze je vegetační porost,
zejména trvalý travní porost, případně les. Protože není možné všechny
erozí ohrožené pozemky zatravnit, resp. zalesnit a je nutné pěstovat
i zemědělské plodiny nedostatečně chránící půdu před erozí, jako jsou
i širokořádkové plodiny, je třeba uplatnit ochranná opatření snižující
nebezpečí eroze. Z hlediska krajinotvorného i ekonomického se jeví
vhodné použití ochranných vegetačních (travních) pásů na ohrožených
pozemcích ve směru vrstevnic. Jejich délka se stanovuje zejména dle
požadované účinnosti, ale současně musí být respektováno také technologické hledisko (jako je šířka záběru zemědělských strojů).
Ochranné travní pásy jako protierozní opatření jsou používány jak
v Evropě, tak i v mimoevropských zemích, zejména v USA a Číně,
a věnuje se jejich zdokonalení značná pozornost. Zkoumá se zejména vliv jejich šířky na snížení povrchového odtoku a ztrát půdy
erozí v různých půdních a klimatických podmínkách. Řada studií
dokazuje, že se jedná o účinná opatření snižující povrchový odtok
a transport sedimentů [2,6,7,13]. Travní porosty mají zpravidla vyšší
hydraulickou drsnost, a tím zpomalují povrchový odtok a současně
filtrují v povrchovém odtoku obsažené nerozpuštěné látky [2,12]. Šířky
úzkých travních pásů se pohybují od 0,75 do 1,2 m, tvořené jedním
druhem trav, rozmístěné v pravidelných kratších vzdálenostech od
sebe (cca 15 m) ve směru vrstevnic a jsou vytvářené zpravidla pouze
pro jednu sezónu [1,17]. Naproti tomu vegetační filtrační pásy mívají
šířku 5 až 15 m a jsou na pozemku vytvořeny trvale [13,17]. Jejich
účinnost závisí na šířce pásu, na fyzikálních vlastnostech půdy, na
zpracování půdy a rovněž také na intenzitě návrhových přívalových
dešťů a tomu odpovídajícím povrchovým odtokům [5,9,21]. Experimenty ke zjištění účinnosti pásů byly prováděny na pokusných
parcelách [4,8,11] v malých povodích [14,21,21] nebo za podmínek
simulovaných srážek [3,18,20,22]. [2,3] zjistili, že již buffery o šířce do
6 m sníží povrchový odtok o 10–50 %, ve srovnání s pozemkem bez
vegetačního pásu. Dle USDA – Natural Resources Conservation Ser-
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vice (NRCS), která shromáždila výsledky získané v různých podmínkách, vyplynulo, že u pásu o šířce cca 10 m bylo snížení koncentrací
sedimentů v povrchovém odtoku téměř 100%, statisticky průkazné,
a to i v případech, že pozemky nad pásy nebyly pokryty vegetací, ale
byly ve formě úhoru [24]. Podobné výsledky byly získány při stanovení
vlivu pásu na snížení povrchového odtoku. Řada autorů se shoduje
v tom, že nejúčinnější jsou travní pásy o šířce 8–10m, které sníží
povrchový odtok cca o 1/3 a transport sedimentů až o 99 %. Z pokusů
na sklonitých experimentálních parcelách, poloprovozních plochách
a na provozních plochách s ornou půdou byly stanoveny minimální
šířky vegetačních pásů dle sklonu pozemku, a to od 10 m do 15 m
[1,2,10]. Účinnost travních pásů je možné vyjádřit také poměrem
plochy zatravněného pásu (bufferu-B) k výše ležící ploše (P), z níž je
povrchový odtok v zatravněném pásu zachycován (B/P). Tento poměr
se pohybuje zpravidla od 50:1 až po 5:1. Nejvíce terénních měření
bylo provedeno na pozemcích s poměrem plochy orné půdy k ploše
travních pásů 10:1 a tento poměr byl stanoven jako optimální [24].
Tyto zjištěné hodnoty vycházejí z pokusů, které autoři prováděli jak
na sklonitých experimentálních parcelách, tak na provozních, popř.
poloprovozních plochách s ornou půdou.
Na základě vyhodnocení experimentálních výsledků zjištěných
v terénních podmínkách vznikla pak řada technických doporučení,
týkajících se návrhů šířky pásů dle sklonu pozemku a vhodného
složení travních směsí. Například Grismer a kol. [15] navrhují minimální šířky pásů při sklonu 8–10 % 15 m a travní směsi složené z jílku
vytrvalého a kostřavy nebo lipnice.

Materiál a metody
Cílem experimentů bylo zjistit resp. ověřit vliv vegetačních travních
pásů na redukci velikosti povrchového odtoku a ztrát půdy erozí.

Popis oblasti
K experimentům byla využita pokusná plocha u obce Třebsín u Jílového u Prahy. Území spadá do klimatického regionu mírně teplého,
mírně vlhkého s mírnou zimou, pahorkatinového typu. Průměrný
roční úhrn srážek činí 517 mm, průměrná roční teplota je 7,4 oC. Po
stránce geomorfologické je území součástí Benešovské pahorkatiny
a reliéf terénu je charakterizován velmi členitým povrchem místy
s výrazně svažitými pozemky. Podloží je tvořeno horninami ze skupiny
žul, které jsou místy překryty sprašovými hlínami. Na těchto substrátech se vytvořily velmi hluboké středně těžké bezštěrkovité půdy,
kambizemě modální, ve svažitých polohách však v důsledku vodní
eroze značně smyté. Půda je prachovitá hlína, středně těžká, s nepříliš dobrým vodním režimem a vodopropustností a velmi náchylná
k vodní erozi. Půdní vlastnosti jsou uvedeny v tab. 1. Pokusná plocha
se nachází na svahu se severní expozicí o průměrné sklonitosti 8 o
v nadmořské výšce cca 340 m n.m.

Metodika řešení
Na vybraných parcelách o průměrném sklonu 8 o (každá o šířce
2 m a délce 40 m) byly realizovány na úpatí parcel travní pásy o šířce
1,6 m, 3,2 m a 4,8 m (viz obr. 1). Tyto délky pásů odpovídají poměru
10:1 až 25:1, tzn. optimálním hodnotám zjištěným z literatury. Pro
osetí byla použita travní směs v druhovém složení 60 % lipnice luční
a 40 % jílek vytrvalý. Plocha parcel nad travními pásy byla udržována bez vegetace jako úhor a pravidelně kypřená. V případě výskytu
přívalového deště a zachycení následného povrchového odtoku do
sběrných nádrží na dolním konci každé parcely byl změřen objem
povrchového odtoku a po zhomogenizování usazeného sedimentu
byly odebírány vzorky. Na základě laboratorního stanovení koncentrace nerozpuštěných látek byla vypočtena ztráta půdy.
Tab. 1. Průměrné půdní vlastnosti ornice pokusných parcel (VÚMOP,
v.v.i.)
Fyzikální jíl (%)
0,001–0,01 (%)
0,01–0,05 (%)
0,05–0,25 (%)
> 0,25 (%)
Organická hmota (%)
Maximální kapilární vodní kapacita (% obj.)
Měrná hmotnost (g.cm-3)
Objem. hmotnost red. (g.cm-3)
Pórovitost (% obj.)

9,9
6,4
48,4
12,5
22,8
1,78
33,53
2,64
1,37
48,28

vh 11/2010

Tab. 2. Průkaznost rozdílů povrchových odtoků u různě širokých
pásů
Porovnávané Ø povrchový
varianty
odtok [mm]
Standard
5,7
Pás 1,6 m
2,1
Pás 3,2 m
1,8
Pás 4,8 m
1,4
Fkrit. = 4,07		

Rozptyl
47,38
11,93
7,65
5,31

Hodnota
P

Hodnota
F

Rozdíl

0,03
0,02
0,01

4,89
6,09
7,54

Průkazný
Průkazný
Průkazný

α = 0,05

Tab. 3. Průkaznost rozdílů ztrát půdy u různě širokých pásů

Obr. 1. Pokusné parcely s travními pásy o délce 1,6 m a 3,2 m
(Třebsín 2007)

Porovnávané Ø smyv půdy
varianty
[t.ha–1]
Standard
7,7
Pás 1,6 m
1,5
Pás 3,2 m
0,2
Pás 4,8 m
0,1
Fkrit. = 4,07		

Rozptyl
291,77
38,07
0,36
0,05

Hodnota
P

Hodnota
F

Rozdíl

0,11
0,04
0,04

2,53
4,28
4,47

Neprůkazný
Průkazný
Průkazný

α = 0,05

Vliv travních pásů na snížení povrchového odtoku a ztráty půdy
se vyhodnocoval porovnáním dat naměřených na standardu (parcele
bez travního pásu, udržované jako úhor) s údaji získanými na parcelách s pásy o různé šířce. Ke statistickému vyhodnocení byla použita
analýza rozptylu. Hladina významnosti, na níž byly počítány kritické
hodnoty testového kritéria, byla 0,05.
Vyhodnocovány byly povrchové odtoky způsobené přívalovými
dešti, stanovenými dle kritérií Wischmeiera – Smithe [16], tzn. déšť
s úhrnem vyšším než 12,5 mm a intenzitou vyšší než 6,25 mm za
15 min trvání deště a oddělené od ostatních dešťů dobou delší než
6 hodin.

Výsledky a diskuse
Z výsledků vyplynulo, že travní pásy mají vliv na snížení povrchového odtoku a ztráty půdy erozí. Snížení bylo zaznamenáno ve všech
případech, kdy vznikl vlivem intenzivního deště povrchový odtok
a byly odebrány vzorky.
Největší vliv měly travní pásy na snížení transportu sedimentů, tzn.
ztráty půdy způsobené erozí. Bylo zjištěno, že účinnost pásů o šířce
3,2 m a 4,8 m na snížení transportu sedimentů, při porovnání se
standardem (kypřený úhor bez vegetačního pásu), byla téměř 100%.
Statistickým vyhodnocením se zjistilo, že tento rozdíl byl průkazný na
hladině významnosti 0,05. Porovnáním obou širších pásů mezi sebou
se ukázalo, že rozdíl v jejich účinnosti byl minimální a neprůkazný.
Snížení ztráty půdy na 1/5 se projevilo i u nejužšího travního pásu
(1,6 m), ale redukce ztráty půdy byla neprůkazná.
Vyhodnocením dat získaných měřením povrchového odtoku bylo
zjištěno ve všech třech variantách šířky pásů jeho snížení ve srovnání
se standardem. Účinnost travních pásů na snížení povrchového odtoku
se plynule zvyšovala s šířkou pásu a rozdíly mezi pásy byly minimální
a činily mezi nejužším a nejširším pásem 10 %, tzn., že účinnost nejširšího pásu byla o 10 % vyšší než u středně širokého pásu. Redukce
povrchového odtoku všemi třemi pásy byla ve srovnání se standardem
průkazná na hladině významnosti 0,05, a to i u pásu o šířce 1,6 m,
a u pásů širokých 3,2 m a 4,8 m byla vysoce průkazná. Výsledky statistického vyhodnocení jsou uvedeny v tabulkách 2 a 3.
Vztah mezi šířkou pásu a povrchovým odtokem a ztrátou půdy je
vyjádřen v grafu 1. Účinnost travních pásů na snížení ztráty půdy erozí
byla téměř 100% a na snížení povrchového odtoku byla cca 75–85%.
Zjištěné výsledky z Třebsína odpovídají hodnotám publikovaným
zahraničními autory [3,23,19] a ukazují, že se jedná o poměrně účinná protierozní opatření, zvláště při redukci ztráty půdy z pozemku,
a poskytují i dostatečnou ochranu před povrchovým odtokem z výše
ležícího území při použití poměru plochy orné půdy k ploše travního
pásu 10:1. To však platí pouze na rovnoměrných svazích, bez příčných
sklonů. Na morfologicky více členěných svazích dochází v údolnici
k soustředění povrchového odtoku, a tudíž musí být zde zatravněné
pásy širší, odpovídající ploše příslušného dílčího povodí, zatímco na
hřbetnicích mohou být užší, protože tady žádná voda nestéká.

Závěr
Z experimentů vyplynulo, že travní pásy mohou přispět ke snížení
povrchového odtoku a ztrát půdy erozí. Použití travních pásů lze
doporučit zejména v oblastech, kde je nutná zvýšená ochrana vodních
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Graf 1. Vliv šířky pásu na snížení povrchového odtoku a ztráty
půdy
zdrojů, např. v povodích vodárenských nádrží, zejména před transportovanými erozními smyvy. Jedná se o poměrně levné opatření ve
srovnání s ostatními protierozními opatřeními (zejména technickými)
a dostatečně účinné. Vyžaduje však správnou péči o travní porost
a pravidelné odstraňování zachyceného sedimentu před travním
pásem a za ním, tak aby nedocházelo k snížení průtočné kapacity
travního pásu.
Poděkování: Výsledky prezentované v tomto článku byly získány
řešením Výzkumného záměru MZE0002704902.
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Linka termické degradace
odpadů na ČOV Jihlava
Jan Foller, Eva Tomenendalová, Pavel Straka
Klíčová slova
bioodpad – stabilizovaný kal – fluidní spalování – tepelná degradace
– bioplyn
Souhrn
V práci je představena linka termické degradace odpadů využívaná na ČOV Jihlava k likvidaci kalů a shrabků. Budou představeny
základní technické parametry včetně procesního popisu fluidní
spalovny. Budou předloženy dílčí výstupy ze zkušebního provozu
zařízení, které je jako první v ČR využíváno ke spalování kalů
z čistíren odpadních vod.

Úvod
Rozvoj aglomerace města Jihlavy, značný podíl průmyslu a častý
výskyt proměnlivých množství těžkých kovů v kalech z čistírny
odpadních vod Jihlava byly důvodem, proč byla hledána cesta bezproblémové likvidace čistírenských kalů, která by zvýšila provozní
jistotu, snížila ohrožení životního prostředí a zároveň byla ve výhledu
i ekonomicky perspektivní. V rámci příprav II. etapy rekonstrukce
biologického stupně ČOV Jihlava (2000–2003) byly teoreticky zvažovány a na základě ekonomických modelů srovnávány různé metody
intenzifikace kalového hospodářství, počínaje hygienizací kalu
vápnem, přes sušení s peletizací a spalováním pelet až po fluidní
spalování anaerobně vyhnilého a odvodněného kalu. Zvažovány,
ale bez dalších rozborů nerozpracovány, byly i postupy založené na
anaerobní mezofilní stabilizaci s následnou pasterizací nebo metoda
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Verification of the protective grass strips to reduce surface
runoff and sediment transport (Tippl, M.; Kadlec, V.; Janeček,
M.; Procházková, E.)
Key words
erosion – surface runoff – vegetative filter grass strips
In the years 2004-2009 the effectiveness of grass strips of vegetation (buffers) was studied to reduce surface runoff and soil erosion
losses due to natural rainstorms. The experiments were used in the
experimental area Třebsín near Jílové u Prahy. On selected plots
with an average slope of 8o and each a width of 2 m and length 40 m
grass strips were carried out at its foot with a width of 1.6 m, 3.2 m
and 4.8 m, compared with the control plot with no vegetative strips.
The seeding was used in a mixture of grass species composition of
60% meadow grass and 40% ryegrass. The experimental results
showed that the grass strips had a significant impact on reducing
sediment transport, and surface runoff was reduced on average to 1/5
over a plot without grass strips. The results showed that the use of
grass strips is a quite effective erosion control measure, particularly
in reducing sediment transport.
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. ledna
2011. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

fluidního spalování nestabilizovaného odvodněného kalu. Současně
se způsobem likvidace čistírenského kalu byla hledána efektivní cesta
likvidace i dalších odpadů vznikajících na ČOV při procesu čištění
odpadních vod – shrabků a písku. Výsledkem těchto studií bylo nakonec řešení založené na společném spalování kalů a shrabků – linka na
tepelnou degradaci odpadů, dále jen LTDO. Toto konečné rozhodnutí
bylo podpořeno i trendem, který se šíří v zahraničí, budování spaloven
čistírenských kalů i na ČOV s kapacitou okolo 100 000 EO.
V době příprav projektu II. etapy rekonstrukce a intenzifikace ČOV
Jihlava se uvažovalo s projektovanou kapacitou ČOV 107 000 EO. Tato
kapacita byla po upřesnění zadávacích podkladů nakonec navržena
na stávajících 99 920 EO, a tím splňovala podle názoru provozovatele,
projektanta i investora velikostní předpoklad pro vybudování a efektivní provozování LTDO.

Popis LTDO
Technologické zařízení linky termické degradace odpadu – LTDO,
je uzpůsobeno pro spalování pouze dvou druhů odpadů, kterými jsou
odvodněný anaerobně stabilizovaný čistírenský kal a shrabky z česlí.
Přísun odvodněného stabilizovaného kalu je do spalovny zajištěn šnekovým dopravníkem od venkovního zásobníku s kapacitou asi 100 t do
provozního zásobníku s kapacitou asi 8 t. Diskontinuální doplňování
provozního zásobníku kalu se uskutečňuje na základě signálů vah
u zásobníku kalu. Přísun shrabků je zajišťován ve speciálním kontejneru. Kontejner se shrabky je vyklopen skipovým výtahem na hrablový dopravník. Tento hrablový dopravník postupně dopraví shrabky
do šnekového dopravníku a ten následně nad pohazovač odpadů.
Kontinuální doprava homogenizovaného odpadu do fluidní pece je
automatizována, frekvence dávkování – nastavení časů dávkování
a prodlev – se provádí přímo na monitoru řídicího počítače.
Pro termický rozklad odvodněných kalů a shrabků je v prvním stupni použito fluidní lože s inertním materiálem, který je proudem směsi
horkých spalin a horkého vzduchu rozžhaven a uveden do vznosu.
Jednotlivé částice fluidního materiálu jsou neustále ve vířivém pohy-
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bu, při kterém dochází k jejich otěru, ale současně i k dezintegraci
a polychlorovaných dibenzofuranů a zbytkových úletů aerosolů těkaodpadu, kontinuálně dávkovaného do zařízení. Odpad je do pece dávvých solí a oxidů těžkých kovů, především rtuti, na povrch granulek
aktivního uhlí.
kován pohazovačem, jehož úkolem je ho rozmělnit a jeho jednotlivé
kousky rozptýlit co možno nejrovnoměrněji po průřezu spalovacího
Po přečištění jsou spaliny vedeny spalinovým ventilátorem do
prostoru pece. Dávkovací otvor ve válcové stěně pece je umístěn cca
komína. Mezi spalinovým ventilátorem a komínem jsou vytvořeny
1,5 m nad vířícím materiálem fluidní vrstvy. Kousky odpadu při pokledva přímé úseky spalinového potrubí, ve kterých jsou instalovány
su do horní části fluidní vrstvy jsou aerodynamickým účinkem horké
aparáty kontinuálního měření emisí a příruby pro jednorázová měření
emisí.
směsi spalin a vzduchu brzděny, a tak se doba jejich pádu do fluidní
vrstvy prodlužuje tím více, čím menší je jejich velikost. Současně
Spalovací proces je sledován a řízen z velínu LTDO na základě
měřených technologických veličin. Současně jsou všechny hodnoty
dochází k odpařování vody obsažené v odpadu, a tak k jeho snadnějšímu zapálení kontaktem s rozžhavenými zrny materiálu fluidní vrstvy
znečišťujících látek kontinuálně měřeny a zaznamenávány emisním
a plameny z dyšen, které jsou zaústěny do fluidní vrstvy. Povrch kousPC a zobrazovány na LCD monitoru.
ků odpadu je neustále v kontaktu se vzduchem a vzhledem k abrazi
Parametry LTDO a dosažené výsledky
a dezintegraci jednotlivých kousků se vzduch dostává stále hlouběji
k dosud nespáleným částem odpadu. Podpůrným a stabilizačním paliProjektované parametry LTDO jsou zřejmé z tabulky 1, která zahrvem je přednostně bioplyn, který je přiváděn do dyšen (lanz). Dyšny
nuje produkci kalů a shrabků. V tabulce 2 je celkový přehled využití
jsou tři a jsou symetricky rozmístěny v jedné rovině po obvodu fluidní
provozní doby a provozní režimy LTDO za sledované období. Dávpece. V nístěji pece, pod roštem fluidní vrstvy, je v hořákové komoře
kování jednotlivých druhů odpadů za sledované období je uvedeno
upevněn hořák s přívodem zemního plynu. Do hořákové komory je
v tabulce 3. Spotřeby zemního plynu, bioplynu, elektrické energie
přiveden také fluidizační vzduch, ohřátý v rekuperátoru spalinami.
a chemikálií podle režimů provozu ve sledovaném období jsou uveFluidizační vzduch je vháněn do rekuperátoru dmychadlem a odtud
deny v tabulkách 4–6. Během zkoušek byl pro zlepšení účinnosti
je ohřátý na teplotu cca 500 °C veden do hořákové komory pece. Hořák
přidáván do fluidního lože mletý vápenec. Na základě podkladů
na zemní plyn je určen především k nájezdu LTDO na provozní tepz provozního řádu byly pro zlepšení účinnosti dávkovány chemikálie
lotu a teprve v případě nedostatku bioplynu může být využíván jako
rozděleně i do vrstvy fluidního lože a celkové doporučené dávky jsou
stabilizační hořák místo dyšen.
uvedeny v tabulce 7.
Druhý stupeň spalování je tvořen dohořívací částí fluidní pece, která
Tabulka 8 ukazuje celkovou bilanci redukce odpadů vznikajících na
tvoří jeden aparátový celek s fluidní spalovací komorou prvního stupČOV ve sledovaném období. Po dobu této části zkušebního provozu
ně spalování. Zde jsou spaliny se zbytkovými nedegradovanými látkabylo zpracováno celkem 2 316 t kalů – je míněn odvodněný kal – na
mi podrobeny termické degradaci teplotou prostředí nad 850 °C. Část
výše uvedenou průměrnou sušinu a shrabky. Množství popílku zahrtepelné energie spalin se využívá na ohřev spalovacího a fluidizačního
nuje i zbytky sorbentů.
vzduchu v rekuperátoru, další podíl je využit pomocí teplovodních
spalinových výměníků k ohřevu topné vody
pro potřebu ČOV a další možné využití.
Tab. 1. Projektované parametry LTDO
Následuje třístupňový systém čištění spalin.
parametry
skutečnost
V prvním stupni čištění spalin je použita techdle Smlouvy
za období
parametry
jednotka
projekt
nologie suchého čištění aplikací sorbentů na
15. 5. 2009
o zkušebním
provozu
až 6. 3. 2010.
bázi NaHCO3, Ca(OH)2 a aktivního uhlí. Tyto
sorbenty zajišťují odlučování znečišťujících
maximální hmotnostní produkce
kg/den
5 752
5 752
5 154
vyhnilého kalu
látek ze spalin kombinací jejich chemisorpčmaximální hmotnostní produkce
ních a adsorpčních vlastností.
kalu při přepočtu na provozní hodiny kg/h
1 166
859
Ve druhém stupni čištění dochází k mecha(7200)
nickému odloučení tuhých částic ze spalin. Ty
maximální hmotnostní produkce
jsou tvořeny zreagovanými a nezreagovanými
kg/h
55
8,8
shrabků při přepočtu na provozní
částečkami sorbentů a tuhými znečišťujícími
hodiny
látkami (TZL) – popílkem z procesu termické
sušina
%
25
25–30
24,3
degradace odpadu. Odloučené produkty z čišobsah organických látek
%
50–52
50–52
60,6–64,8
tění spalin se shromažďují ve výsypce filtru,
průměrná spotřeba el. energie
kW h
60
60
55
ze které jsou integrovaným odpopílkovacím
průměrná spotřeba zemního plynu
m3/h
60
60
29
zařízením odváděny v automatickém režimu
3
průměrná
spotřeba
bioplynu
Nm
/h
58
58
52,1
do velkoobjemového kontejneru.
kg/d
3 260
3 260
1 948
Ve třetím stupni čištění spalin se dočišťují
produkce odpadu
t/r
1 030
1 030
217,37
spaliny záchytem převážné části zbytkového
předpokládaná využitelnost linky
hod/rok
7 200
7 200
3 795,5
podílu vysoce stabilních organických látek
Obsluha
min/hod/os
8
min/os
8
min/os
24
h/den
typu polychlorovaných dibenzodioxinů
Tab. 2. Přehled využití provozní doby a provozní režimy LTDO
časové
období
odstávka

období

počet dní

počet hodin

2009

121 dní + 16 h

2 920

2010

17 dní + 11h

324

2009

111 dní

2 664

2010

47 dní + 3,5h

1 131,5

provozní
pálení
režimy
celkem
za období
15. 5. 2009 tepelná záloha
– 6. 3. 2010

2009

69 dní + 23 h

1 679

2010

40 dní +18,5 h

978,5

2009

22 dní +16 h

544

2010

0

0

provoz hořáku
ZP

2009

104 dní + 20 h

2 516

2010

44 dní + 17,5 h

1 073

provoz hořáku
BP

2009

95 dní + 5 h

2 285

2010

42 dní + 5,5 h

1 013,5

provoz
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Tab. 3. Dávkování jednotlivých druhů odpadů za sledovaná období
druh odpadu
kaly
shrabky

2009
1 679 h pálení
celkem kg
kg/h
1 470 470
876
9 596
5,7

2010
978,5 h pálení
celkem kg
kg/h
824 207
842
11 533
11,8

Tab. 4. Spotřeby zemního plynu
spotřeba ZP
m3

rok
2009
z toho
2010
z toho

celkem
pálení
teplá záloha
nahřívání
celkem
pálení
teplá záloha
nahřívání

75 154
58 166
7 144
9 844
30 141
27 209
0
2 932

počet
provozních
hodin
2 516
1 679
544
293
1 073
978,5
0
94,5

prům.
spotřeba
m3/h
29,9
34,6
13,1
33,6
28,1
27,8
0
31,0

315

Tab. 7. Doporučené dávky chemikálií

Tab. 5. Spotřeba bioplynu
rok
2009

celkem
pálení
z toho teplá záloha
nahřívání
2010 celkem
pálení
z toho teplá záloha
nahřívání

spotřeba
BP
m3
114 999
83 865
27 766
3 368
59 858
57 827
0
2 031

spotřeba
BP
Nm3 *
109 523
79 871
26 444
3 208
57 008
55 073
0
1 934

počet
provozních
hodin
2 285
1 679
544
62
1 013,5
978,5
0
35

prům.
spotřeba
Nm3/h
47,9
47,6
48,6
51,7
56,2
56,3
0
55,2

CHEZACARB
kg/h
0,1–1

BICAR
kg/h
1–4

SORBACAL do spalin
kg/h
1–3

SORBACAL do vrstvy
kg/h
10–25

Tab. 8. Celková bilance redukce odpadů vznikajících na ČOV
rok

množství kalů

2009
2010 (leden–březen)
celkem

*Dopočtená hodnota

1 471 t
824 t
2 295 t

množství
shrabků
9,6 t
11,5
21 t

množství
popílku
149,6 t
67,9 t
217,5 t

Tab. 6. Spotřeba elektrické energie
rok
2009

celkem

z toho
2010

celkem

z toho
rok
2009
2010 (leden-březen)

spotřeba el. energie (odečet
počet provozních
spotřeba el. energie v kW *
z elektroměru)
hodin
18 245
145 960
2 664
pálení
12 524
100 192
1 679
teplá záloha
2 746
21 968
544
2 975
23 800
441
nahř. + chladnutí
7 810
62 480
1 131,5
pálení
6 998
55 984
978,5
teplá záloha
0
0
0
812
6 496
153
nahř. + chladnutí
CHEZACARB
BICAR
SORBACAL
kg/rok
kg/rok
kg/rok
240
12 000
4 200
1 468
17 613

prům. spotřeba
kW/h
54,8
59,7
40,4
53,9
55,2
57,2
0
42,5
VÁPENEC
kg/rok
6 600

*Dopočtená hodnota

Během sledovaného období byl prováděn
průběžný monitoring produkovaných emisí
při jednotlivých provozních režimech. Průměrné výsledky jsou uvedeny v tabulkách 9–
10. Uvedené hodnoty jsou shrnutím denních
průměrů ze všech měření. V záhlaví tabulek
jsou uvedeny předepsané hodnoty limitů.
Srovnáme-li výsledky monitoringu z roku
2009 s výsledky monitoringu z roku 2010,
uvedenými v tabulce 11 je patrný trend celkového zlepšení. Vyšší průměrné hodnoty
z roku 2009 prakticky ve všech ukazatelích
jsou ovlivněny hledáním optimálních podmínek dávkování sorbentů a volbou jejich
chemického složení. V původním zadání byl
požadavek na přednostní aplikaci prostředků
na bázi vápníku.
Ze všech naměřených hodnot byly vyřazeny
hodnoty, kdy byla LTDO ve stabilizaci – začátek pálení kalů, a doba, kdy se dělal servis
a údržba emisního monitoringu.

Ekonomické vyhodnocení

Tab. 9. Průměrné výsledky monitoringu produkovaných emisí při režimu pálení

hodnoty
1
2

minimum
maximum
průměr

O2
%
limit
10,7
20,0
12,80

emise za r. 2009 – pálení
Průměry
interval vyhodnocení: den
CO
NOx
SO2
TOC
mg
mg
mg
mg
50
200
50
10
1,2
8,6
1,5
0,2
13,1
183,3
48,4
3,4
9,17
88,38
32,40
1,96

HCl
mg
10
0,4
2,1
1,19

HF
mg
1
0,1
0,4
0,13

TZL
mg
10
1,4
2,9
1,64

Tab. 10. Průměrné výsledky monitoringu produkovaných emisí při režimu teplá záloha

hodnoty
1
2

minimum
maximum
průměry

O2
%
limit
10,7
18,1
16,12

emise za r. 2009 – teplá záloha
průměry
interval vyhodnocení: den
CO
NOx
SO2
TOC
mg
mg
mg
mg
50
200
50
10
1,5
48,1
2,9
0,3
13,3
148,4
69,6
3,7
3,98
90,77
14,53
1,89

HCl
mg
10
1,0
3,0
2,20

HF
mg
1
0,1
0,2
0,14

TZL
mg
10
1,4
3,9
2,96

Pro přehlednost a lepší pochopení struktury nákladů na spalování čistírenských kalů
a shrabků jsou níže uvedené náklady roz- Tab. 11. Průměrné výsledky monitoringu produkovaných emisí při režimu běžného provozu
děleny do tří svým provozním charakterem
emise r. 2010 – běžný provoz
odlišných položek:
denní průměry
− běžný provoz-pálení,
O2
CO
NOx
SO2
HCl
HF
TZL
− záloha,
jednotka
%
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
− nahřívání, chlazení.
limit
50
200
50
10
1
10
Toto rozdělení je v přímé vazbě na technominimum
11,1
0,4
91,7
8,5
1,4
0,1
1,5
logické a konstrukční řešení vlastní procesní
maximum
16,3
10,1
193,1
49,0
1,9
0,1
1,9
jednotky a je pro ni charakteristické. Délky
podobných technologických režimů jednotek
průměr
12,42
4,64
158,91
41,06
1,64
0,1
1,68
jiných výrobců mohou být i významně odlišné. Výsledky jsou rozděleny za období roku
Tab. 12. Ekonomické vyhodnocení
2009 a roku 2010 a zahrnují energetické náklady. V roce 2010 lze
proces
náklady Kč/hod provozu
provoz považovat za relativně vyladěný a stabilizovaný (tab. 12).
2009 – pálení
1101,90
Celkové spotřeby energií a chemikálií za rozdělená období, rok 2009
záloha
236,20
a rok 2010, jsou uvedeny v tabulkách 13–14.
nahřívání, chlazení
361,00
Uvedené hodnoty nezahrnují energetické náklady spojené s provo2010 – pálení
913,00
zem mezofilní anaerobní stabilizace kalu a jeho odvodněním.
Dokončení na str. 318

316

nahřívání, chlazení

303,50
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Fotoreportáž ze 3. ročníku soutěže
o cenu J. S. Čecha
Je to již 3. rok, co se společnost HYDROTECH s. r. o.
rozhodla pořádat pro studenty soutěž o nejlepší diplomovou práci v oblasti ochrany vod – Cenu Jakuba Svatopluka
Čecha.
Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo 25. října 2010 v brněnském hotelu Voroněž, kterého se zúčastnilo přes padesát
hostů.
Večer zahájil a moderoval již tradičně pan Jan Vala, o hudební
doprovod se postarala hudební skupina Bona Fide Tango.
Následoval hlavní projev večera, který přednesl obchodní ředitel
firmy HYDROTECH s. r. o. pan ing. Josef Miňovský, CSc.
Poté přišlo na řadu samotné vyhlášení vítězů, které za účasti předsedy poroty prof. ing. Petra Graua, DrSc., vyhlásil pan Vala.
Jméno a příjmení
studenta

Vysoká škola

První místo vyhrála Ivana Kopecká z Univerzity Karlovy v Praze,
Přírodovědecké fakulty, Ústav pro životní prostředí, a to za svoji
brilantní práci Adsorpce pesticidu na granulovaném aktivním
uhlí při úpravě vody.
Již v minulém roce se soutěže zúčastnili i zástupci zahraničních vysokých škol, stejně jako loni i letos byla mezi vítězi
studentka ze zahraničí – tentokrát Lida Ioannou z University of
Cyprus. Třetí místo obsadil se svojí prací Jan Sýkora z Vysoké
školy chemicko-technologické v Praze.
Po vyhlášení výsledků následovalo taneční vystoupení
Ludmily a Jana Janských a jako překvapení večera vystoupil host
ze zahraničí Lukas Eduardo Ávila s doprovodem.

Vedoucí dipl. práce

Název práce

Umístění

Ivana Kopecká

Univerzita Karlova v Praze,
Přirodovědecká fakulta, Ústav pro životní
prostředí

Lida Ioannou

University of Cyprus, Department of Civil Dr. Despo Fatta-Kassiand Environmental Engineering
nos

Photocatalytic degradation of the heta-blockers
(ztenkl and propranolol) in pure water and urban
wastewaters with TiO2 and solar irradiation.

2. místo
30 000,- Kč

Jan Sýkora

Vysoká škola chemicko-technologická
v Praze, Fakulta technologie ochrany
prostředí, Ústav technologie vody
a prostředí

Stanovení frakcí organického znečištění
v průmyslových a komunálních odpadních
vodách.

3. místo
15 000,- Kč

317

RNDr. Petra Hnaťuková, Adsorpce pesticidu na granulovaném aktivním
Ph.D.
uhlí při úpravě vody.

Ing. Martin Pečenka,
Ph.D.

1. místo
60 000,- Kč
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Závěr
Přestože od okamžiku, kdy padlo první doporučení realizace LTDO,
jako finálního technologického uzlu kalové koncovky na ČOV Jihlava,
uplynulo již skoro 10 let, je nutné konstatovat, že pro tuto lokalitu to
bylo rozhodnutí správné. Na konečnou volbu vlastní technologické
jednotky LTDO měla vliv celá řada faktorů sledujících jak technickou,
tak nákladovou rovinu řešení a je zřejmé, že mohou existovat technologické koncepce s potenciálně lepšími, ale i horšími ekonomickými
výsledky při stejné užitné hodnotě řešení. Je přirozené, že při nedostatku vlastních provozních zkušeností s podobným zařízením v ČR byla
při realizaci zkušebního provozu řešena celá řada z dnešního pohledu
již banálních problémů, které se odrazily především v ekonomických
výsledcích prezentovaných za rok 2009. Provozní náklady za rok
2010 jasně ukazují zlepšující se trend, a proto je nutné brát dosavadní
výsledky spíše jako možnou horní mez provozních nákladů a s ohledem na krátké období sledování by neměly být přeceňovány.
Pokud by měl obsah tohoto příspěvku sloužit jako podklad pro rozhodování o volbě podobného řešení kalové koncovky na jiných ČOV,
usnadňuje nám dosavadní zkušenost nalézt již nyní některá technologická a technická kritéria, která je v zájmu nejvyššího ekonomického
a technologického efektu dobré vzít do úvahy na prvním místě:
1. Existuje významná technologická vazba s ekonomickým dopadem
na výsledek realizace, a to mezi volbou koncepce nakládání se
surovým přebytečným kalem na ČOV a řešením LTDO.
2. K rozhodnutí o volbě způsobu zpracování přebytečného kalu před
jeho odvodněním a spalováním je důležité zhodnocení vazby mezi
jeho konečnými vlastnostmi po odvodnění (obsah vody a organické
sušiny) a koncepcí biologického stupně ČOV po realizaci případné
intenzifikace (stupeň stabilizace kalu v aktivaci, stáří kalu).
3. Již ve fázi rozhodování o technologii spalování by měl investor
vědět, zda bude zařízení provozovatelné z hlediska plynulosti
zásobování materiálem ke spálení kontinuálně s minimem intervalů
odstávek, kdy je ekonomický dopad doby nahřívání a chlazení proti
celkovému času provozu zanedbatelný, nebo zda lze předpokládat
častější odstávky a náběhy zařízení LTDO do provozu. Pro oba
případy již existují vhodná, ale konstrukčně rozdílná řešení.
4. Z celé řady zde uvedených i neuvedených důvodů je zřejmé, že volba
technologie spalování kalů z ČOV bude pod tlakem legislativních
opatření stále ekonomicky zajímavější proti alternativnímu řešení
uplatnění těchto kalů v zemědělství, a to především u větších ČOV.
5. Produkce toxických spalin při spalování odpadů produkovaných
při biologickém čištění komunálních odpadních vod na LTDO není
významným rizikovým faktorem a na základě výsledků i z prvních
fází zkušebního provozu na ČOV Jihlava můžeme konstatovat, že
je problémem řešitelným s vysokou mírou efektivity.
Další využitelné informace o efektivitě řešení kalového hospodářství
ČOV Jihlava na jiných ČOV s projektovanou kapacitou kolem 100 000
EO bude možné vyhodnotit až po delším období trvalého provozu
v reálných podmínkách, kdy budou ještě hledány způsoby zvýšení
ekonomiky aplikací dalších možností využití produkované energie na

Ocenění prof. Wannera
Dne 19. září 2010 obdržel prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., profesor
technologie vody na VŠCHT Praha a dlouholetý člen CzWA, z rukou
prezidenta IWA Davida Garmana (Austrálie) Cenu IWA za vynikající
služby. Předání ceny se uskutečnilo v rámci zahajovacího ceremoniálu Světového kongresu a výstavy o vodě v Montrealu. Cena je
udělována od roku 1984 na počest Samuela H. Jenkinse, organizátora
založení IWA (IAWPR) v r. 1965 a prvního šéfredaktora časopisu Water
Research. Touto cenou odměňuje IWA své členy za konzistentní, dlouhodobé služby poskytované asociaci a za dlouholetý přínos k rozvoji
oboru. V dosavadní historii IWA obdržely cenu takové osobnosti jak
např. prof. Mino a prof. Matsuo z Japonska, prof. Ives a prof. Briggs
z Velké Británie, prof. Grabow z JAR, prof. Harremoës z Dánska, prof.
Orhon z Turecka, prof. D. Jenkins, prof. Novotny, prof. Bishop z USA
a další.
V oficiálním oznámení udělení ceny, které prezentoval na zahajovacím ceremoniálu výkonný ředitel IWA Dr. Reiter, a které bylo
publikováno i v časopise Water 21, říjen 2010, je rozhodnutí IWA
zdůvodněno takto:
„Prof. Wanner je uznáván vědeckou společností i v rámci IWA jako
jeden z vedoucích expertů v oblasti biologického čištění odpadních
vod, zejména v oblasti populační dynamiky aktivovaného kalu. Kro-
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Tab. 13. Celkové náklady na zemní plyn, elektřinu a chemikálie
v r. 2009
Celkové náklady v r. 2009 – 1 699,1 Kč/h provozu
množství
zemní plyn
75 154 m3
elektřina
171 851 kW
chemikálie
23 040 kg

cena celkem
713 212 Kč
474 997 Kč
262 460 Kč

Tab. 14. Celkové náklady na zemní plyn, elektřinu a chemikálie
v r. 2010
Celkové náklady v r. 2010 – 1 216,5 Kč/h provozu
množství
zemní plyn
30 141 m3
elektrina
70 904 kW
chemikálie
19 081 kg

cena celkem
286 038 Kč
203 140 Kč
184 941 Kč

straně jedné a pravděpodobně volné spalovací kapacity pro materiály
z jiných objektů ČOV na straně druhé.
Ing. Jan Foller (autor pro korespondenci)
Ing. Eva Tomenendalová
Ing. Pavel Straka
Vodárenská akciová společnost, a.s.
Soběšická 820/156, 638 01 Brno,
foller@vasgr.cz

Line of thermal degradation of waste at WWTP Jihlava (Foller,
J.; Tomenendalová, E.; Straka, P.)
Key words
biological waste – sludge stabilized – fluidized bed combustion – thermal degradation – biogas
The paper presents a line of thermal degradation of waste used in
WWTP Jihlava for the disposal of sludge and screenings. The basic
technical parameters will be introduced, including description of
proceses of fluidized incinerator. The particular outcomes of the
test equipment service will be presented, which is used first time
in the Czech Republic for combustion of sludge from wastewater
treatment plants.
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. ledna
2011. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

mě toho však patřil v uplynulých 30 letech k vůdčím osobnostem
v organizaci činnosti IWA a řízení záležitostí asociace. Prof. Wanner je
oceňován za dlouhou řadu úspěšných aktivit, z těch nejdůležitějších
je nutno zmínit organizaci mezinárodní výměny informací založením
a dlouhodobým vedením Skupiny specialistů pro populační dynamiku aktivovaného kalu, dvacetileté působení ve Skupině specialistů
pro velké čistírny odpadních vod, kde se podílel na organizaci pravidelných konferencí ve Vídni, Budapešti a Praze a postupně převzal
i vedení skupiny. V roce 2004 předsedal Světové konferenci IWA o čistírenské a vodárenské technologii v Praze. Prof. Wanner se významně
zasloužil i o šíření myšlénky IWA v Československu a posléze v České
republice. Dvacet pět let působil ve vedení Národního komitétu
IAWQ/IWA a úspěšně převedl členství z bývalého Československa na
nově vzniklou ČR. Po vzniku IWA spojením tehdejších asociací IAWQ
a IWSA na mezinárodní úrovni v r. 2000 inicioval i spojení národních
komitétů těchto asociací v České republice. V roce 2001 tak vznikl
Český komitét IWA, jehož se prof. Wanner stal prvním předsedou
a reprezentantem ČR v Governing Assembly. Reprezentantem ČR ve
vedení IWA zůstal i po převedení funkcí Českého národního komitétu
na nově vzniklou Asociaci pro vodu ČR CzWA. IWA touto cestou oceňuje trvale zodpovědný přístup prof. Wannera k řešení organizačních
záležitostí IWA na mezinárodním poli i v ČR.“
- red -
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CULLIGAN – vedoucí výrobce
a dodavatel filtračních technologií
pro úpravu vody
Zastoupení společnosti Culligan vyvíjí svou dodavatelskou činnost
v České republice již od roku 1991. V příštím roce bude tedy slavit
20 let úspěšné činnosti na poli dodávek zařízení i technologických
celků úpravy pitných a průmyslových vod. Z dobu své činnosti realizoval Culligan v ČR více než 2000 instalací v rozsahu od malých
úpraven vod domovního charakteru až po technologie velkého rozsahu a složitosti pro velké vodárenské a průmyslové společnosti.
V roce 2008 došlo ke změně vlastnických poměrů společností
Culligan Praha s.r.o. a Culligan Brno s.r.o. Vznikla nová společnost
CULLIGAN Czech s.r.o. s celorepublikovou působností, která byla
začleněna do vyššího nadnárodního celku Culligan
Eastern Europe. Vlastníkem
je společnost Water Investments S.A. Společnost Culligan v České republice
se tak dostala do pozice
společností s nejlepšími
obchodními podmínkami,
což má velmi zásadní vliv
na cenovou politiku firmy.
Snížení cen se v závislosti
na daném sortimentu se
pohybovalo mezi 12–20 %.
Hlavními a vývojově
nejvyspělejšími produkty
společnosti Culligan jsou
filtrační technologie. Za 70
let své výrobní a vývojové
činnosti společnost vyprodukovala některá unikátní
a patentově chráněná řešení filtrace, která poměrně
zásadně převyšují svými
technickými parametry
a originalitou řešení běžné
produkty dostupné na trhu
s těmito technologiemi.
Obecně pokrývá Culligan
svou produkcí velmi široké
spektrum technologií úpravy vody, nedodává pouze technologie pro
čištění ČOV. Zde může nabídnout pouze specielní pískové filtry pro
tercierní dočištění nebo spec. dvoustupňové kontaktně-koagulační jednotky OFSY WRG. Prakticky téměř veškerá filtrační zařízení jsou plně
automatická s elektronickou programovatelnou řídící jednotkou.

Jaké je přehledné členění výrobního programu filtrací
Culligan?
CLEER – multivrstvé pískové filtry dodávané ve dvou variantách
plnění vrstvami Dual Media™ nebo Triple Media™ s náplní Garnet.
Jedná se o vysoce účinné filtry prané pouze vodou – a to surovou.
Specielní složení vrstev vyniká efektem tzv. spontánní koagulace
látek schopných koagulace. Vlivem vysoké ostrosti hran a specielního
zrnění dochází ke stimulaci perikinetické i ortokinetické fáze koagulace přímo v ložích filtrů. Konečným efektem je pak vysoká kvalita
filtrátu, odolnost proti změnám filtračního režimu, malá tlaková ztráta
a úspora chemikálií pro úpravu vod.
CULLAR – filtry s náplní aktivního uhlí. Specielní varianta GAC
jsou sorpční filtry s velmi vysokou náplní granulovaného aktivního
uhlí a spec. odběrními zonálními sondami pro odběr vzorků přímo
z lože filtrů (kontrola vyčerpanosti filtrační náplně). Vyrábějí se jen
s ruční regenerací.
CULLNEU – filtry s náplní polovypáleného dolomitu pro odkyselení a remineralizaci. Vhodné pro úpravu prostých vod ke zvýšení
obsahu vápníku a hořčíku a tím zvýšení hodnoty pitné vody pro
spotřebitele.
UFP Superiron – velmi vyspělý produkt filtrace se specielní aktivovanou náplní Cullsorb M pro odstranění železa a manganu. Pro
železo je vysoká účinnost zaručena již při pH upravované vody kolem

319

hodnoty 7, pro mangan obsahů 1–2 mg/l v oblasi pH kolem 7,5. Pro
aktivaci lože se používá běžně chlór (ve formě chlornanu sodného
nebo plynného chlóru), kyslík nebo i jen vzdušný kyslík. Užití manganistanu draselného není bezpodmínečně nutné, což s sebou nese
provozní výhody.
UB – Cullsorb – obnovená produkce s inovovanou vysoce účinnou
náplní Cullsorb B Plus. Jedná se o aktivovanou náplň pro odstranění
železa a především vysokého obsahu manganu. Dávkování roztoku
manganistanu draselného je zde nezbytné.
UFX - filtry se sorpční náplní pro odstranění arsenu a antimonu.
BF – biofiltry s aktivovanou náplní na odstranění menších obsahů
železa a manganu s náplní zapracovanou na odstranění amonných
iontů.
OFSY® (omnifiltration system) – dvoustupňová kontaktní koagulační filtrace pro úpravu povrchových vod. Využívá výhod filtrů Cleer
v sériovém zapojení. Patent firmy Culligan.

Tyto produkty byly provozně odzkoušeny na desítkách instalací
v celé ČR i zahraničí. Zvláště v tomto roce byly dodány filtry pro
tyto instalované velké úpravny vody (většinou rekonstrukce starých
technologií):
1. Dobřany – 25 l/s, odstranění železa a manganu, filtry HI-FLO 9 UFP
120 (průměr 3000 mm).
2. Poděbrady – 160 l/s, odstranění železa, manganu, amonných iontů,
filtry HI-FLO 9 UFP 480 (kompaktní sestavy 4 ks filtrů UFP 120 na
společném páteřním potrubí).
3. Jilemnice – Hrabačov – 30 l/s – úprava povrchové vody, filtry HI-FLO
6 Cleer UF 60.
Specialisté společnosti Culligan provádějí zpracování technologického návrhu celého postupu úpravy vody. Ve zvláště složitých
případech je instalována malá pilotní linka na ověření navrženého
technologického postupu přímo u zákazníka.
Mnoho dalších informací a ukázky referencí lze shlédnout na www.
culligan.cz
Ing. Karel Slavík
výkonný ředitel pro ČR
Culligan Czech s.r.o.
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Vodovody a kanalizace
Hradec Králové, a.s.
Vodovody a kanalizace Hradec
Králové, a.s. je vodárenskou
společností, která zajišťuje
komplex činností souvisejících
s výrobou a zásobením pitnou
vodou, odkanalizováním obcí
a čištěním odpadních vod. Působí
zejména na území okresu Hradec
Králové a zasahuje i do okrajových
částí okresů Rychnov nad
Kněžnou, Pardubice, Náchod,
Kolín, Nymburk, Jičín a Trutnov.

Činnost VAK HK:
● správa vodovodů a kanalizací
V současné době společnost vlastní a spravuje
vodovodní sítě v celkové délce 1 296 km včetně
31 383 ks odbočení pro přípojky, prostřednictvím
kterých je zásobeno pitnou vodou cca 154 000
obyvatel. V oblasti kanalizací společnost vlastní
497 km kanalizačních stok a 16 785 odboček
pro kanalizační přípojky

● investorská a investiční činnost
- příprava a realizace obnovy stávajících
vodovodů a kanalizací
- zajišťování rozvoje vodovodů a kanalizací
vyplývajícího ze zákona o vodách
● kontrola činnosti provozovatele
(jeho zákonné a smluvní povinnosti)
● rozhodování o ceně vodného a stočného

Hydrologie malého povodí 2011

Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v.v.i.
a
Česká vědeckotechnická vodohospodářská
společnost
pořádají ve dnech
8. až 10. března 2011
4. konferenci českých a slovenských hydrologů
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 (sály 414 a 417)
Odborný garant:
Ing. Miroslav Tesař, CSc. (miroslav.tesar@iol.cz)
Organizační garant:
Ing. Bohumil Müller (muller@csvts.cz)
Za projevení zájmu děkujeme. Podrobné informace Vám budou
poskytnuty prostřednictvím uvedených e‑mailů v průběhu prosince
2010. Příspěvky akceptovány do 31. 1. 2011.

Společnost je držitelem
certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001

Chytrý způsob úspory energie
při zpracování kalu
Energie – nebo spíše její efektivní využití – je tématem, které
zaměstnává mysl většiny lidí. Jinak tomu není ani v odvětví čištění
odpadních vod, kde spotřeba energie dorůstá obřích rozměrů.
Není pochyb, že zpracování kalu je energeticky velmi náročným
procesem. Stejně jako u všech ostatních průmyslových odvětví,
je i v tomto případě nutné vyjít vstříc legislativním a ekologickým
požadavkům a snažit se spotřebu energie snižovat. Řešení tohoto
úkolu však naráží na různá úskalí. Jedním z nich je skutečnost, že
s rostoucím počtem ekvivalentních obyvatel ve spádovosti ČOV se
zvyšuje i kapacita potřebná ke zpracování stále většího množství kalu,
což znamená i nárůst spotřeby elektrické energie.
Jedním ze způsobu jak dosáhnout úspory nákladů na energii je
využití vlastních zdrojů, jako je například bioplyn vznikající při vyhnívání čistírenských kalů. Energie tohoto plynu se nejčastěji využívá
k výrobě tepla a elektřiny spalováním v motorech kogeneračních
jednotek.

Zdokonalení procesu vyhnívání kalu
Vlastní výrobu elektřiny lze účinně zefektivnit vyšší produkcí
bioplynu za daný čas. Jednou z možností je zdokonalení procesu
vyhnívání kalu instalací rotačního sítového zahušťovače ALDRUM
před vyhnívací nádrž. Matematika získané výhody je jednoduchá: kal
mající běžně na vstupu do reaktoru obsah sušiny 3 % je zahuštěn na
obsah sušiny 6 %, čímž dojde ke zdvojnásobení kapacity zařízení, a to
bez nutnosti výrazných investičních nákladů na jeho rozšíření.
Tento výpočet se pochopitelně týká velkých čistíren odpadních
vod, které využívají procesu výroby bioplynu, nicméně i pro malé
čistírny, ze kterých je kal odvážen ke zpracování do větších čistíren,
je instalace rotačního zahušťovače přínosem k úsporám provozních
nákladů. Úspory spočívají ve snížení objemu odváženého kalu, a tím
citelném snížení nákladů na jeho převoz.

V mnoha instalacích se rotační zahušťovače používají ve spojení
s dekantačními odstředivkami k odvodnění kalu bez vyhnití. Zahuštěním kalu dojde ke snížení hydraulického zatížení dekantéru a výraznému zkrácení doby nutné pro jeho odvodnění. Zkrácení doby chodu
dekantéru samozřejmě znamená snížení spotřeby elektrické energie.
Výrazným spotřebitelem elektrické energie v rámci ČOV bývá proces odvodnění kalů. V tomto úseku lze dosáhnout nezanedbatelných
úspor například optimalizací provozu odvodňovací odstředivky.

Přepadové hrany „Power Plates“ šetří energii
Alfa Laval přichází s inovativní patentovanou konstrukcí přepadových hran „Power Plates“, které reálně sníží spotřebu elektrické
energie a náklady na provoz dekantační odstředivky až o 25 %.
„Power Plates“ využívají energie kapaliny vystupující z bubnu odstředivky a směřují ji proti směru otáčení bubnu. Díky tomu dochází ke
snížení celkové výtokové rychlosti, a tím i odporu, který je vytékající
kapalinou kladen proti pohonu bubnu. Jelikož energie ve vypouštěné
kapalině je úměrná druhé mocnině rychlosti, lze i malým snížením
výtokové rychlosti kapaliny dosáhnout výrazné úspory energie.
Pochopitelně čím větší je použitý dekantér a čím vyšší je původní spotřeba energie, tím větší budou dosažené finanční úspory. Za
ideálních provozních podmínek je návratnost nákladů spojených
s instalací „Power Plates“ 12 až 18 měsíců.
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Příklad z praxe: V provozu ČOV pracuje dekantér ALFA LAVAL
NX945 osm hodin denně s nátokem 60 m3/h. Po nainstalování „Power
Plates“ se spotřeba elektrické energie dekantéru snížila o 20 %,
z 58 kWh na 46 kWh. Snížení spotřeby elektrické energie má nejen
ekonomický efekt, ale je i vstřícným krokem k životnímu prostředí
ve smyslu globálního snižování emisí CO2, jež jsou produkovány při
její výrobě.

Nejmodernější dekantační odstředivka
Další možnou cestou k úspoře spotřeby elektrické energie v provozu
ČOV je nová řada dekantačních odstředivek ALDEC G3 nejmodernější konstrukce, která kombinuje špičkový výkon se spolehlivostí
a snadnou obsluhou.
Konstrukce dekantéru ALDEC G3 se vyznačuje strmým úhlem
kuželové části bubnu a vyhrnovacím šnekem s progresivním stoupáním, který ve spojení s unikátní tlakovou zónou a technologií „Power
Plates“ zajišťují mimořádnou výkonnost při minimální energetické
náročnosti. Měření krouticího momentu tenzometrem poskytuje velmi
přesné údaje, které pomáhají spolu s jedinečným řídicím systémem
„2Touch“ optimalizovat výkon dekantéru na maximum.

Separace probíhá po celé délce válcovité části bubnu. Tlaková
zóna na vstupu do kuželové části zlepšuje hydraulické podmínky
v bubnu a vyhrnování odstředěného kalu. Díky tomuto efektu odchází
z výstupů pevné fáze, rovnoměrně rozmístěných po obvodu konce
kuželové části bubnu, kalový koláč s velmi vysokým podílem sušiny.
Vyčištěná kapalná fáze opouští buben přes nastavitelné přepadové
hrany „Power Plates“.
Významnou vlastností dekantační odstředivky ALDEC G3 je možnost nastavení hlavních funkcí v závislosti na specifických požadavcích zpracování kalu. Rychlost bubnu lze zvolit tak, aby bylo dosaženo
dostatečné odstředivé síly nutné k zajištění potřebné úrovně separace.
Přesné řízení diferenčních otáček šneku a nastavitelná výška hladiny
v bubnu zajišťují optimální rovnováhu mezi obsahem sušiny koláče
a čistotou kapaliny.
Zařízení pro zpracování kalů od firmy ALFA LAVAL je řešení, které
pozitivně ovlivní celkové provozní náklady čistírny odpadních vod.
Dosažené úspory lze počítat v desítkách procent.
Alfa Laval
www.alfalaval.cz
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Josef Seják a kol.: Hodnocení
funkcí a služeb ekosystémů
České republiky
Vydavatel: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad
Labem, Fakulta životního prostředí. 2010.
ISBN: 978-80-7414-235-2. 197 stran.
Ve světové vědecké literatuře doslova geometrickou řadou přibývají
v posledním desetiletí práce věnované finančnímu vyjádření služeb
ekosystémů. Tedy jednoduše – jak v korunách vyjádřit hodnotu toho,
co nám příroda poskytuje, ale co není zatím předmětem směny na trhu.
Například les poskytuje dřevo, jehož hodnota je dobře vyčíslitelná penězi. Ale les také produkuje kyslík, pohlcuje oxid uhličitý, zadržuje přívaly
vod atp. Tím vším získává lidstvo obrovskou podporu pro svůj život
a blahobyt. Zdarma. Ale s přeměnou přírodních ekosystémů, odlesňováním atp. jsou tyto odvěké dary přírody ohroženy. Kromě toho ještě
nedávno využívalo tyto dary několik set milionů lidí žijících na velmi
nízké úrovni – posuzováno podle stávajících konvenčních hledisek,
zatímco nyní už je nás skoro 7 miliard. Takže tyto služby ekosystémů
se stávají nedostatkovými. Jedno z možných řešení právě spočívá
v přesném vyjádření finanční hodnoty například významu mokřadů
pro vodní režim krajiny a hledání způsobů, od koho a jak tyto peníze
získat při plánované likvidaci tohoto mokřadu. Je tak pochopitelné, že
toto téma pozvolna přechází z oblastí vědeckého hodnocení na stránky
odborných a popularizujících knih i časopisů.
Tato kniha docenta Sejáka a jeho spoluautorů se mimo jiné věnuje
právě doslova pionýrským pokusům o finanční vyjádření hodnoty
některých funkcí a služeb ekosystémů v Česku. Z tohoto pohledu velmi doporučuji zejména kapitolu 4 „Peněžní hodnocení biotopů a služeb
ekosystémů“. Jsem si jist, že většina čtenářů bude zaskočena velkými
hodnotami, jimiž autoři kvalifikovaně odvodili finanční hodnotu řady
služeb našich vybraných ekosystémů. Je to logický důsledek toho,
že zatím jsme od přírody bez rozmyšlení brali vše zdarma. Ostatně
zkusme si přenést současnou realitu, kdy kupujeme tolik hektolitrů
balené vody a platíme za ni milióny korun, do období před pouhým
jedním či dvěma stoletími. Tehdy absurdní představa, protože vody
bylo dost a pro všechny. Mnohem větší cenový šok nás čeká v blízké
budoucnosti – ale to už si čtenář odvodí z příslušných údajů uvedené
kapitoly. Uvedu alespoň 2 příklady z této knihy:
(1) Odhad hodnot některých (nemohly být zahrnuty všechny)
služeb z jediného hektaru zavlažované říční nivy dosáhl částky téměř
36 miliónů Kč ročně.
(2) Odhad hodnoty vybraných ekosystémových služeb jednoho
hektaru zdravého smíšeného lesa s dostatkem vody činí více než 43
milióny Kč ročně. V tomto případě byly hodnoceny služby poskytované biodiverzitou, produkcí kyslíku, klimatizací lesním porostem
a podporou krátkého vodního cyklu.
Kapitolu 4 jsem zmínil jako prvou, protože ji považuji za mimořádně výstražnou. Ovšem pro její pochopení je žádoucí seznámit

Plošné zdroje fosforu
v povodí vodní nádrže
Orlík a její eutrofizace
– otevřená odpověď
Článek VH 7/2010 autorů Daniela Fialy a Pavla Rosendorfa se
zabývá komplexní problematikou vnosu fosforu do vody a jeho eutrofního potenciálu, resp. dostupnosti pro využití vodním květem sinic.
Ačkoliv je článek svým názvem i výraznou částí provedené analýzy
zaměřen na povodí VN Orlík, zveřejněné závěry lze posuzovat i z hlediska celorepublikového. Ostatně nejvyšší publikovaná hodnota specifického odnosu (SY) rozpuštěných ortofosforečnanů (SRP) 7,20 kg.
km-2.rok-1 je autory charakterizována jako horní mez mimoerozního
specifického odtoku SRP z orné půdy na celém území ČR.
Článek se zabývá výhradně daty získanými z odběrů ve vodních
tocích, jednak v experimentálních zcela zemědělských povodích
minimální velikosti, jednak na tocích s měrnými profily ČHMÚ (s plochami povodí ve stovkách až tisících km2). Nejedná se o vyhodnocení
vzorků z erozních událostí. Primárně tedy vyslovená hodnocení z hlediska podílu erozního fosforu vycházejí pouze z nepřímo získaných
údajů, ostatně autoři na to správně několikrát poukazují. Mohou si
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se i s dalšími kapitolami. Kapitola 1 nabízí
„Přehled zkoumání interakcí mezi ekosystémy
a prostředím“.
Kapitoly 2 a 3 popisují „Principy a metody
mapování typů biotopů“ v Česku. Indikátory
pro trvale udržitelné zemědělství jsou popsány
v kapitole 5. Kapitola 6 (částečně i kapitola 4) je
věnována podrobnému rozboru „deposičních kritických zátěží v oblastech Stropnice, Třeboňska a Ralska“.
Závěrečná kapitola 7 pak rozebírá „Možnosti právní úpravy oceňování služeb ekosystémů v ČR“. A nakonec rád upozorňují na přílohy, kde
zejména příklady termovizních snímků z různých biotopů nabízejí
atraktivní a výmluvné fotografie.
Tato publikace může potenciálního zájemce významně zmást svým
nepříliš velkým počtem poměrně malých stran. Ale už první pohled
například na obsah nebo některé přílohy naznačí nejen obsahovou
hutnost, ale také nezbytnost vládnout orlím zrakem nebo sáhnout po
dobře vybraných brýlích. Čtenář tedy rozhodně nemůže čekat jen
stručné, a tak třeba i povrchní pojednání o příslušných tématech.
Na druhé straně tato místy skutečně velmi drobná písmena celkem
zbytečně snižují komfort při studiu této publikace.
V předchozí větě jsem záměrně uvedl „při studiu“. Je pochopitelně
možné touto knihou jen brouzdat způsobem, kterému se postupně
učíme na internetu nebo obsahově chudých tiskovinách. Kniha však
přinese zvídavému čtenáři největší zážitek i prospěch při pozorném,
často i opakovaném čtení. Nechci tím vyjádřit názor, že se jedná
o náročnou učebnici. Obávám se však, že v současném přebytku
informací různé hodnoty si příliš snadno zvykáme na spíše povrchní,
protože velmi rychlé – vždyť informací je tolik a jak to tedy stihnout?!
– brouzdání stránkami.
Doporučuji číst se zájmem a pomalu tuto knihu. Mnohé stránky
opakovaně.
Tato kniha není jednoznačně monotematická. Proto také doporučuji
začít s tou kapitolou, která je nejblíže zájmu nebo potřebě čtenáře.
Jednotlivé kapitoly napsalo kromě docenta J. Sejáka dalších 17 autorů. Promítá se to i v rozdílné grafické úpravě jednotlivých kapitol,
což nepovažuji za nedostatek. Chybí mi však uvedení autorů u jednotlivých kapitol, a to minimálně i proto, abych se v případě zájmu
mohl obracet na příslušné autory, a to buď přímo osobně, nebo na
jejich další publikace. A konečně ještě postrádám podrobný rejstřík,
který by napomohl zejména při rychlém vyhledávání nejdůležitějších
pojmů a termínů.
Sám bych přál nejen autorům, ale sobecky i sobě, aby kniha našla
hodně zájemců. Přináší solidní informace o „světě, ve kterém žijeme“.
A tyto znalosti budou stále důležitější také pro naše rozhodování
v každodenních profesních i soukromých aktivitách: co podpořit
a co odmítnout. Zatím aspoň velmi rád doporučuji pozornosti čtenáře
kapitoly této publikace.
Lubomír Nátr
tedy dovolit mluvit o maximálních množstvích
fosforu z neerozních zdrojů, ale jeho skutečný
erozní podíl zůstává velkou neznámou.
Přímo popsaná erozní epizoda je uvedena
pouze jedna na dílčím profilu na Lounsku a ta
je uvedena jen jako ilustrativní. Je na ní vidět, že při odtoku transportujícím erozní smyv se koncentrace i celkový transportovaný objem P
vymyká řádově hodnotám pozorovaným při běžných průtocích, i když
poměr SRP/TP je v „erozním“ odtoku nízký.
Jako tým zabývající se dlouhodobě hodnocením erozních procesů
na území ČR máme k článku několik zásadních stručných komentářů.
1. Je vynikající, že v ČR jsou konečně publikována data ukazující
na komplexnost a provázanost problematiky vstupu fosforu do toků
a jeho využitelnosti. Ačkoli míra nejistoty ve zveřejněných údajích
je velká.
2. Jedním ze základních závěrů článku je formulace, že mimoerozní
P z orné půdy (míněno specifický odnos SRP) představuje zhruba
desetinu SRP resp. 7% veškerého fosforu (TP) a není pro eutrofní
zatížení nádrží rozhodující. Není diskutován možný zdroj tohoto
fosforu v povodích, ale domníváme se, že jde o rozpuštěný P transportovaný podpovrchovým odtokem. Vzhledem k tomu, že hodnota
mimoerozního plošného P byla stanovena ze vzorků odebraných ve
výhradně zemědělských povodích velikosti průměrně 2 km2, nemusí
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být hodnotou limitní, neboť konektivita půdDílčí povodí
ního prostředí se v podmínkách ČR výrazně
liší a v řadě větších povodí do procesu vstupují zejména pozůstatky dřívější mimořádně
Robečský p. po Pateřinku
rozsáhlé a husté drenážní sítě na orné půdě
Zbynská strouha
v ČR.
Dokeská zátoka
3. Rovněž bod 3 (str. 202) v závěru komenMáchovo jezero
tovaného upozorňuje na tuto horní desetiprocentní mez mimoerozního P z plošných
zdrojů. Lze tedy toto hodnocení nazvat bilančním? Platí, že zbylých
90 % fosforu pochází ze zdrojů bodových? Platí to pouze v obdobích
středních a nízkých průtoku, kdy k eroznímu odtoku nedochází.
Pokud bychom to brali jako bilanci, uděláme chybu, neboť „erozní“
fosfor v rovnici z velké části chybí. Deset plus devadesát procent
nerovná se v tomto případě 100 %. Autoři na tento rozpor sami na
několika místech v předchozím textu upozorňují, a proto lze jejich
odhad maximálního možného podílu považovat v zásadě za správný.
Pouze musíme konstatovat, že o podílu fosforu erozního vlastně nic
neříká. Na jeho kvantifikaci si musíme počkat.
Jaké tedy mohou být hodnoty specifického odtoku erozního fosforu
v podmínkách ČR? Je to velmi obtížná otázka a experimentálně se ji
budeme snažit zjistit právě se rozbíhajícím kontinuálním monitoringem, nicméně výpočetně lze alespoň naznačit. V rámci studie zabývající se kvalitou vody v Máchově jezeře jsme počítali erozní smyv,
transport sedimentu do toků a transport fosforu na základě poměru
obohacení – podle půdních vzorků ACHP i vlastních odebraných vzorků. Pokud vypočtené hodnoty sumarizujeme, dostáváme se k číslům
uvedeným v tabulce [1].
Pokud bereme tyto hodnoty jen jako ukázku, je vidět, že i v jedné
konkrétní lokalitě ve čtyřech sousedních povodích docházíme k rozmezí SY celkového P 1,1 až 21,4 (kg.km-2.rok-1) vstupujícího do toku
následkem erozního smyvu. Přitom nedokážeme odhadnout poměr
SRP/TP v tomto případě, ale i pokud by se pohyboval pouze v rozmezí
5–10 % nebo i méně, jak naznačují autoři článku na straně 201, kde
u jimi popisované epizody tento poměr nepřesáhl 3 %, stále se bude
jednat o nezanedbatelné množství.
Uvědomujeme si, že nejistota prezentovaných dat je velmi vysoká
a není verifikována. Variabilita specifického odtoku z erozního smyvu se i v případě ročních průměrů v rámci ČR zcela jistě pohybuje

Dotace celkového P
(kg.rok-1)
210
360
30
20

Plocha dílčího
povodí
(km2)
27,93
16,79
3,42
18,41

Podíl zemědělské
půdy
(%)
46 %
67 %
35 %
11 %

Specifický
vnos TP
(kg.km-2.rok-1)
7,5
21,4
8,8
1,1

v řádech a souvisí s mnoha faktory. Není to jen příčinnost erozní
srážky, množství produkovaného povrchového odtoku, ale také plocha
zemědělské půdy (zejména orné), její prostorová variabilita, konektivita sítě preferenčních odtokových drah, množství fosforu v půdě,
předchozí nasycení povodí, vegetační kryt a jeho fenofáze a mnoho
dalších faktorů. Úspěšně modelovat a zejména verifikovat transport
erozního fosforu je nesmírně obtížný úkol. I proto s autory příspěvku
souhlasíme, že komplexní hodnocení postavené na kontinuálním
měření v samotné hydrografické síti je nezbytným krokem k lepšímu
vyhodnocení uvedených procesů.
4. Závěrečný komentář se týká poukazu článku na výrazné sezónní
rozložení SRP v toku a souvislost s jednotlivými zdroji. Zde nelze
s autory opět než souhlasit – bodové zdroje jsou v letních měsících
zřejmě určující pro konkrétní rozvoj eutrofizace. Zatížení, které
(i spolu s vymytými splaškovými vodami) do toku vnesou v tomtéž
období erozní odtoky z přívalových srážek, je sice vázané na sediment
a s okamžitou platností se neprojeví, nicméně otázkou zůstává další
uvolnění a aktivace erozního P vázaného na částice. Proto jej nelze
v celkové bilanci podceňovat.
Na závěr předesíláme, že naše pracoviště se v současné době i ve spolupráci s autory uvedeného článku zabývá komplexním vyhodnocením
procesů transportu P v povodí VN Orlík i v dalších povodích ČR.

Literatura
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Vrána et al. (2009) - Optimalizace stavu vodních ekosystémů v povodí Robečského
potoka II. Výzkumná zpráva. 144 stran. ČVUT V Praze, Fakulta stavební, Praha.
Josef Krása, Tomáš Dostál
E-mail: josef.krasa@fsv.cvut.cz

Evropská úmluva o krajině
Před deseti lety vznikl text Evropské úmluvy o krajině. Dosud ji
ratifikovalo 32 ze 47 členských států. Je mezi nimi i ČR. Cílem Evropské úmluvy o krajině je podpořit ochranu, správu a plánování krajiny
a organizovat evropskou spolupráci v této oblasti. Státy, které úmluvu
podepsaly, podporují myšlenku Rady Evropy, že krajina je důležitou
součástí kvality života lidí v městských oblastech i na venkově, v narušených oblastech stejně jako v oblastech vysoce kvalitních a že představuje součást evropského přírodního a kulturního dědictví. Úmluva
vyvažuje přetrvávající konzervační a složkový přístup v ochraně,
správě a plánování krajiny přístupem integrovaným a celostním.
Naplňování Úmluvy znamená zavádět a provádět krajinné politiky,
zavádět postupy umožňující účast veřejnosti, místních a regionálních
orgánů a uživatelů na formulování a provádění krajinných politik
a reflektovat krajinu zejména v politikách územního plánování, kulturních, environmentálních, sociálních, zemědělských a hospodářských. Občané musejí mít možnost zapojit se do rozhodování o tom,
které krajinné hodnoty jsou důležité, musejí mít možnost zúčastnit
se rozhodování o ochraně, správě a změnách krajiny. Každý má toto
právo a současně odpovědnost vůči krajině. Nezbytnou podmínkou
pro naplňování Úmluvy je zvyšování povědomí občanské společnosti,
soukromých organizací a orgánů veřejné správy o hodnotách krajiny,
jejich úloze a změnách; zásadní a nezastupitelnou úlohu v tomto
procesu má vzdělávání a osvěta.
Více informací a oficiální dokumenty najdete na stránkách Rady
Evropy a Ministerstva životního prostředí:
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/Landscape/
default_en.asp
http://www.mzp.cz/cz/evropska_umluva_o_krajine
- red -
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Veřejné zakázky a koncese 2010 ve
světle evropských dotací
Dne 23. září 2010 uspořádala společnost PELIKÁN KROFTA
KOHOUTEK advokátní kancelář s.r.o. ve spolupráci se společností
ISES, s.r.o., v Autoklubu České republiky v Opletalově 29, Praha 1
konferenci, jejímž tématem byla aplikace práva veřejných zakázek,
koncesí a veřejné podpory v souvislosti s čerpáním podpory z evropských fondů. Obě zmíněné společnosti mají bohaté zkušenosti s touto
tématikou a vzhledem k tomu, že se nacházíme v polovině programového období pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních
fondů, bylo uspořádání konference ideální cestou, jak se podělit
o znalosti a zkušenosti v oboru.
Advokátní kancelář PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK zde uplatnila
svou praxi s organizací konferencí týkajících se zejména oblasti veřejného zadávání a podařilo se jí úspěšně oslovit dřívější i nové účastníky
letos konané konference. Konference byla mezi veřejností přijímána
velice pozitivně a s velkým očekáváním, což potvrzuje nejen skutečnost, že přilákala více než 180 účastníků z různých oborů, ale rovněž
to, že nad akcí převzalo záštitu Ministerstvo životního prostředí,
Státní fond životního prostředí ČR, Svaz měst a obcí ČR, SOVAK ČR
a NORDIC CHAMBER. Jelikož jsou si pořadatelé vědomi, že zvládnutí
veřejných zakázek v rámci přípravy projektů je jedním ze základních
předpokladů pro úspěšné čerpání podpory a případné pochybení
může mít pro zadavatele fatální důsledky vedoucí až k nutnosti
vrácení poskytnuté dotace, rozhodli se připravit program konference
tak, aby představené téma odborně pokrývalo nejpodstatnější otázky
problematiky veřejného zadávání.
Své příspěvky na konferenci přednesli zástupci většiny klíčových
resortů této oblasti. Mezi přednášejícími byli představitelé z oblasti
práva, ekonomie, jakož i zástupci akademické sféry. Cílem konference bylo seznámit její účastníky s aktuální situací čerpání podpory
z evropských fondů, a to jak z pohledu zástupců veřejných institucí,
tak i prostřednictvím zkušeností zástupců soukromého sektoru.
Za všechny je možné představit některé z přednášejících společně
s hlavními body jejich prezentací.
Konferenci svým příspěvkem zahájil Ing. Jan Kříž, ředitel odboru
fondů EU Ministerstva životního prostředí, který na konferenci
zastoupil Ing. Rút Bízkovou, 1. náměstkyni ministra životního prostředí a ředitelku sekce ekonomiky a politiky životního prostředí.
Ing. Kříž prezentoval veřejné zakázky a koncese ve světle evropských
dotací a seznámil posluchače s již podniknutými kroky k zefektivnění
celé problematiky. Ing. Kříž dále představil další plánovaný postup,
jehož cílem je usnadnění přípravy s minimálními náklady i pro malé
zadavatele. Jelikož 15. září 2010 (tj. pouze několik málo dní před
konferencí) nabyla účinnosti novela zákona o veřejných zakázkách,
přednášející ve svých příspěvcích prezentací upozorňovali na změny,
které tato novela přinesla, a kterým by účastníci měli při své činnosti
věnovat pozornost. Odborníkem v této oblasti je Mgr. Jan Sixta, vrchní
ředitel legislativně právní sekce Ministerstva pro místní rozvoj, který
se podílel na vzniku novely, a mohl tak všem účastníkům předat
fundované informace z procesu její tvorby a zamýšlených dopadů na
praxi. Nejdůležitějšími změnami zákona o veřejných zakázkách se ve
svém příspěvku zabýval rovněž Mgr. Martin Čech, vedoucí odboru
organizace a legislativy Státního fondu životního prostředí ČR, který
se rovněž věnoval nejčastějším pochybením, se kterými se v průběhu
své praxe setkal, a neopomněl ani zdůraznit význam problematiky
změn smluv na plnění veřejných zakázek. Opětovně přijal pozvání i JUDr. Ing. Břetislav Grégr, který je mezi účastníky vždy velmi
oblíbeným přednášejícím, a který jakožto ředitel odboru koordinace
strukturálních fondů na Ministerstvu průmyslu a obchodu obohatil
účastníky konference o své dlouholeté zkušenosti z auditů Evropského
účetního dvora a Evropské komise. Ve svém příspěvku se zabýval
zejména způsobem výběru dodavatelů u projektů podpořených ze
strukturálních fondů v rámci OPPI. Tuto problematiku následně
doplnil JUDr. Robert Krč, právník sekce veřejných zakázek Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže, který se zaměřil jak na aktuální domácí
judikaturu a rozhodovací praxi ÚOHS, tak i na judikaturu Evropského
soudního dvora. Oba přednášející předložili účastníkům konference
praktické ukázky případů, ke kterým v praxi může dojít a dochází,
a představili převládající názory v oblasti.
Jelikož byla konference koncipována tak, aby její účastníci měli
možnost konfrontovat informace získané od zástupců veřejného
sektoru se zástupci soukromého sektoru, následovali jako další z před-
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nášejících zástupci společnosti MOTT MACDONALD Praha, spol.
s r.o. Tito zástupci – Ing. Pavel Válek a Ing. David Suski – představili
jiný úhel pohledu na problematiku, když se s účastníky konference
podělili o zkušenosti nabyté v rámci jejich působení v mezinárodní
poradenské společnosti Mott Macdonald. Oba příspěvky byly pojaty
z ekonomického pohledu a přiblížily problematiku aplikace dotačních
podmínek OPŽP na provozování vodovodů a kanalizací jako službu
obecného hospodářského zájmu a problematiku přípravy realizace
zadávacího řízení na úvěr pro projekt spolufinancovaný z fondů EU.
Další z přednášejících, Mgr. Jan Krabec, advokát advokátní kanceláře
PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK, svým příspěvkem Implementace
podmínek přijatelnosti OPŽP v praxi doplnil další rovinu problematiky strukturálních fondů, když představil tuto problematiku z právní
stránky věci, a to zejména z hlediska smluvních vztahů v oboru
vodovodů a kanalizací.
V průběhu celé konference byli jednotliví přednášející vždy
nakloněni dotazům, a účastnící konference tak mohli využít jedinečné možnosti, když mohli oslovit odborníky napříč mnoha sektory
a požádat je o jejich názory. Účastnící byli rovněž vyzýváni k účastni
v panelové diskuzi, které se účastnil Mgr. Matěj Vácha, advokát pořádající advokátní kanceláře, jako odborný garant celé konference, dále
Ing. Vladimír Klatovský jako ředitel společnosti ISES, s.r.o., a JUDr.
Tomáš Nevečeřel z advokátní kanceláře Janstová Smetana & Partneři. Tuto trojici doplnil Mgr. David Krofta, rovněž advokát kanceláře
PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK. Z této diskuze vyplynula řada zajímavých názorů na předložená témata, a účastníci tak měli možnost
sledovat odůvodnění ne vždy shodných názorů a případně přispět
i svými zkušenostmi.
Je zřejmé, že problematika veřejných zakázek a koncesí je zejména
ve vztahu k evropským dotacím velice zajímavá, dynamická a aktuální. Pořadatelům konference se podařilo seznámit její účastníky jak
s novinkami v oboru, tak se zkušenostmi odborníků, rozšířit obzory
a vznést další dotazy, které je potřebné pro další praxi zodpovědět.
Jan Krabec

V návaznosti na konferenci „Veřejné zakázky a koncese ve
světle evropských dotací 2010“ si Vám společnost ISES s.r.o.
a advokátní kancelář PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK dovolují
nabídnout seminář „Veřejné zakázky v roce 2011 – Mgr. Jan
Sixta“. Seminář se uskuteční v prostorách hotelu AMARILIS
v Praze 1, Štěpánská 18.
Informace o programu a možnostech účasti získáte: Ing.
Dana Sejrková, tel.: +420 233 339 718, sejrkova@ises.cz,
http://seminar.ises.cz
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Konference MOKŘADY A KLIMATICKÁ ZMĚNA
2. – 5. února 2011, Češkovice u Blanska
www,mokrady2011.cz, libuse.vlasakova@mzp.cz
Viz inzerát na straně 288 v čísle 10/2010

Konference VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2011
2. – 3. února 2011
Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
Info: Bc. Jana Veselá, 469 318 421, jana.vesela@ekomonitor.cz, www.
ekomonitor.cz/seminare/2011-02-02

4. konference ŘEŠENÍ EXTREMNÍCH POŽADAVKŮ NA ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
24. – 25. února, 2011. Blansko
Info: jan.foller@gmail.com czwa@czwa.cz. Jako „Předmět“ uvádějte
Blansko 2011. www.czwa.cz

2. ročník konferencie MODERNIZÁCIA A OPTIMALIZÁCIA
ÚPRAVNÍ VÔD
2.– 3. marec 2011, Kongresové centrum SAV ACADEMIA, Stará Lesná
I. Téma : Využitie nových filtračných materiálov v úprave vody
II. Téma : Príprava suspenzie v procese úpravy vody
III. Téma : Zdravotné zabezpečenie pitnej vody
Názov, meno autora/ov, adresu a stručný obsah Vášho príspevku – max.
20 riadkov, zašlite do 10. 12. 2010 na adresu sekretariátu konferencie.
Prezentáciu firmy – so záujemcami organizátor dohodne podrobnosti,
Sekretariát konferencie: Ing. Jana Buchlovičová, tel. : +421 2 572 014 28,
mobil : +421 903 268 508, e-mail: buchlovicova@hydrotechnologia.sk,
www.hydrotechnologia.sk, www.kzdi.sk, www.csave.cz

4. konference českých a slovenských hydrologů HYDROLOGIE MALÉHO POVODÍ 2011
8. až 10. března 2011, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 (sály 414
a 417)
Info:. miroslav.tesar@iol.cz, muller@csvts.cz
Další informace – viz inzerát uvnitř časopisu

Konferencia SEDIMENTY VODNÝCH TOKOV A NÁDRŽÍ
18. – 19. mája 2011, Bratislava
Tematické okruhy konferencie. Normy a metódy v oblasti odberov, analýz,
hodnotenia a využitia sedimentov. Sedimentačné procesy v tokoch
a nádržiach. Kvalita sedimentov a jej hodnotenie. Vplyv sedimentov
na kvalitu vôd. Legislatíva, využiteľnosť a nakladanie so sedimentami
z vodných tokov a nádrží.
Dôležité! 6. 1. 2011 oznámenie autorov o záujme prezentovať príspevok na
konferencii, zaslanie predbežných prihlášok. Je treba poslať stručný súhrn
obsahu príspevku v dĺžke cca 20 riadkov (stačí aj e-mailom).
Info: Ing. Pavel Hucko, CSc., tel.: 00421-2-59343424, mobil: 00421-905
965515, e-mail: hucko@vuvh.sk, www.vuvh.sk
Připravujeme přehled akcí pro následující rok 2011. Zařadíme do něj
jakoukoliv akci týkající se oboru. Pomůžeme Vám, organizátorům, aby
o ni mohli VĚDĚT ti, které chcete pozvat! Jen o Vámi pořádaných akcích
potřebujeme VĚDĚT. Dejte nám proto o Vámi připravovaných akcích
VĚDĚT co nejdříve na e-mail: stransky@vodnihospodarstvi.cz

Sympozium Gočár 2010
Ve čtvrtek 9. září pod názvem Sympozium Gočár 2010 proběhlo
v Muzeu východních Čech v Hradci Králové setkání architektů,
urbanistů, krajinářů, stavebních inženýrů (zejména vodohospodářů),
studentů těchto oborů, pracovníků státní a místní správy.
Sympozium bylo věnováno významnému architektovi a člověku
Josefu Gočárovi, od jehož úmrtí letos uplynulo 65 let. Jeho architektonické a urbanistické dílo tu však zůstalo a současníci ho mají za
nadčasové. Proč ale účast vodohospodářů? Protože Gočár při svém
urbanistickém řešení Hradce Králové, který za první republiky přeměnil v Salon republiky, v první řadě uvažoval o vyřešení vod na
území města. Město navržené okolo soutoku Labe a Orlice, důmyslný
systém svodnic odvádějících dešťové vody bezpečně do vodního
toku, podpora vsakování dešťové vody do podzemí. To všechno byly
atributy, se kterými Gočár počítal a ke kterým se moderní Hradec
Králové dnes opět vrací.
Prvé dva bloky konference byly věnovány Vzpomínce na Josefa
Gočára, jeho dílu a odkazu a dále pak tématu Ideální město. Přednášeli vynikající odborníci – mezi nimi architektka Eva Jiřičná,
rektor AVU Jiří Kotalík, ředitel Geologického ústavu AV Václav

Cílek a architekt David Vávra. Tématicky se blok v některých částech
dotýkal i vodohospodářských problémů, kdy zejména Václav Cílek
zdůraznil klíčové postavení vody v budoucím vývoji společnosti
a lidstva jako takového.
Třetí blok, pojmenovaný Od obavy z vody k obavě o vodu, již byl
zaměřen přímo na vodohospodářskou problematiku ve městech,
zejména pak na městské odvodnění. David Stránský věnoval svoji
pozornost základním úlohám vody v městském prostoru a současným
problémům odvodnění měst. Náměstkyně primátora HK Pavla Finfrlová pak mluvila o projektu Studie odtokových poměrů statutárního
města Hradec Králové, ve kterém se město jako první v ČR přihlásilo
k současnému světovému trendu hospodaření s dešťovými vodami
(přírodě blízké způsoby). Jiří Vítek pak hovořil o dešťové vodě jako
levném zdroji, který nás přichází draho, a o překážkách, které brání
širší aplikaci hospodaření s dešťovou vodou. Ředitel závodu Povodí
Labe v HK Pavel Řehák zmínil historický vývoj Labe a Orlice v Hradci
Králové a Lukáš Novák pak na závěr rozebral benefity hospodaření
s dešťovou vodou v sociální, zdravotní a kulturní oblasti.
Přednášky vodohospodářského bloku připomněly přítomným
architektům a urbanistům naléhavost přednesených problémů
a staly se pro ně výzvou. Stejně tak přítomní vodohospodáři mohli
lépe pochopit a uchopit současné trendy a problémy architektury
a urbanismu.
Na závěr byly pro účastníky konference připraveny exkurze. Ta
vodařská spočívala v návštěvě labského jezu Hučák, Sanderovy
hydroelektrárny s Informačním centrem alternativních zdrojů CEZ
a samozřejmě Gočárova školského komplexu a jeho okolí. Jakýmsi
bonbonkem se pak nepochybně stala projížďka po Labi na palubě
kolesového parníčku Královna Eliška.
Na konferenci se též úspěšně prezentoval časopis Vodní hospodářství, kterému patří dík i za mediální podporu sympozia.
Vodohospodářská problematika natolik zaujala hradeckou (nejen)
odbornou veřejnost, že se již na toto téma připravují pro hradecké
studenty a širší veřejnost semináře s navazující tématikou.
Ing. Jiří Stránský
hlavní pořadatel
Poznámka redakce: Dovoluji si před organizátory konference
smeknout pomyslný klobouk: pro mě to bude patřit mezi nejlepší
konference, které jsem měl možnost letos navštívit. Náhodný
jmenovec Václav Stránský.

Upozornění
!!!V tomto čísle je vložen zálohový list
na předplatné časopisu Vodní hospodářství
pro rok 2011!!!
Předejte jej prosím účtárně k proplacení.
Zálohový list mají obdržet všichni, kteří si časopis objednávají přímo v redakci. Pokud přesto nebyl zálohový list součástí
časopisu, nebo pokud chcete změnu na dokladu, kontaktujte
nás prosím na stranska@vodnihospodarstvi.cz.

Posíláte-li nám objednávku, kterou pokračujete v dosavadním
odběru, snažně Vás prosíme: upozorněte, že jde o pokračování
odběru a uvádějte identifikační údaje dosavadního odběru,
abychom jednoznačně věděli, který odběr máme zrušit, nebo
nám sdělte, že zálohový list, který jste právě obdrželi, nebudete platit. Ušetříte nám tím velice moc práce s dohledáváním.
Děkujeme za ochotu.
Snažně prosíme i ty, kteří z jakýchkoliv důvodů už v odběru
nechtějí pokračovat, aby věci věnovali pár minut a tuto skutečnost nám na výše uvedenou e-mailovou adresu dali na vědomí.
Ušetříte nám tím práci a prostředky za vystavování upomínek.

Současné cíle a výsledky
aplikovaného hydrologického
výzkumu

též k paradoxním situacím, neboť v rámci projektu FRIEND (Flow Regimes
from International Experimental and Network Data) a dalších aktivit o její
inicializaci usilovali především odborníci z Wageningen University.
Stále častěji se vyskytující problémy spojené s výskytem sucha a nedostatkem vody v České republice se na druhé straně setkaly s rychlou odezvou
státní administrativy, a to přijetím řešení projektu, jehož hlavním cílem je
vytvořit odborné zázemí pro realizaci systému na ochranu proti výskytu
sucha. Pro oddělení hydrologie Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G.
Masaryka, v.v.i., jež je nositelem tohoto projektu, je závaznou a povzbuzující
skutečností, že jeho sponzorem je Ministerstvo vnitra České republiky, které
se tak stalo třetím ústředním orgánem (po Ministerstvu životního prostředí
a Ministerstvu zemědělství), jenž podporuje výzkum tohoto oddělení.
Vývoj výzkumných prací oddělení hydrologie se promítá i do příspěvků
uveřejněných v letošním mimořádném čísle časopisu VTEI. Tyto příspěvky
zahrnují i problematiku dopadů klimatických změn na kvalitu vod (řešeno ve
spolupráci s oddělením radioekologie).
Následující text stručně shrnuje obsah jednotlivých příspěvků. Informace
o příslušných projektech a jejich zadavatelích jsou též uvedeny v jednotlivých
příspěvcích.
Příspěvky popisující výsledky projektů řešených ve výzkumném záměru
(Ministerstvo životního prostředí) zahrnují článek na téma základní principy
odhadu snížení N-letých průtoků retenčním účinkem nádrží. Tento článek
shrnuje vybrané výsledky subprojektu zaměřeného na účinnost protipovodňových opatření, jež se řeší za účelem posouzení možností využití jednotlivých
typů opatření v systému na ochranu proti povodním.
Vybrané výsledky projektu výzkumu a vývoje SP/1a6/125/08 Časová
a plošná variabilita hydrologického sucha v podmínkách klimatické změny
na území České republiky (Ministerstvo životního prostředí) jsou popsány
v článcích Vztah vybraných ukazatelů jakosti a průtoku vody na hlavních
přítocích a odtoku z nádrže Orlík, který se zaměřuje na možné dopady
klimatické změny na kvalitu vod a Posouzení sucha pomocí syntetických
řad v podmínkách ovlivněných změnou klimatu.
Přípravné práce směřující k odvození indexu hydrologického sucha z běžně dostupných dat popisuje článek na téma nejvýznamnější období sucha
v letech 1956–2009.
V návaznosti na práce popsané v článku Zpřesnění odhadů klimatické
změny na vodní zdroje s využitím scénářů založených na simulacích modelem
ALADIN (mimořádná příloha VTEI, 2009) byla pozornost v roce 2010 soustředěna na zpřesnění scénářů klimatické změny pro území České republiky
a výsledky jsou popsány v příspěvku Hydrologické modelování dopadů změn
klimatu v denním kroku, který je dílčím výstupem projektu výzkumu a vývoje
SP/1a6/108/07 Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny
v sektorech vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření, koordinovaného Českým hydrometeorologickým ústavem.
Hlavní výsledek dosavadního řešení projektu 6451/QH 81331 Výzkum
adaptačních opatření pro eliminaci dopadu klimatické změny v regionech ČR
(Ministerstvo zemědělství) je popsán v článku Metodika pro posouzení dopadů
klimatické změny a návrhu adaptačních opatření na vodních zdrojích.

Podpora výzkumu v oblasti hydrologie a jednotlivých hydrologických disciplín
vždy odrážela požadavky a problémy společnosti vyplývající z aktuálních potřeb
na ochranu vod i ochranu společnosti před nežádoucími účinky vod.
Potřeba zajistit plynulé zásobování vodou a další požadavky na vodní zdroje
v oblastech s nedostatkem vody a vysokou hydrologickou variabilitou vedly
v minulém století k mimořádným investicím do výstavby přehrad a k rozvoji
příslušných hydraulických a hydrologických disciplín. Zhoršující se kvalita
vod v období relativního hydrologického klidu koncem minulého století vedla
k investicím zaměřeným zejména na zlepšení kvality vod a o kvantitativní
hydrologické disciplíny nebyl velký zájem. Požadavky na ochranu jakosti vod
se staly předmětem vývoje příslušné legislativy, která byla v Evropské unii
završena v roce 2000 přijetím Rámcové směrnice (směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví
rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky). Současně se však
již v této době zvyšovaly obavy spojené s možnou klimatickou změnou
a s tím narůstala podpora hydrologického výzkumu a jeho téměř exkluzivního
zaměření na možné dopady klimatické změny na vodní režim a později i na
vodní zdroje.
Současný aplikovaný výzkum v této oblasti však stojí patrně před nejtěžším problémem, kterým je kvantifikace účinnosti adaptačních opatření
na klimatickou změnu. Tento problém vyplývá ze současné vodní politiky,
která vyžaduje maximální možné využití přírodě blízkých opatření. Tím se
významně mění pojetí vodohospodářských soustav, při jejichž řešení je nutné
zahrnout opatření všech typů, orientovat se na společné hodnocení zdrojů
povrchových a podzemních vod a využít i dalších nástrojů, jako je riziková
analýza nebo dispečerské hry.
Extrémní hydrologické situace, jež se vyskytly v posledních patnácti letech,
a projevující se dopady klimatické změny však vyvolávají potřebu rozvoje
dalších hydrologických disciplín.
V České republice byla velkým impulzem tohoto rozvoje katastrofální povodeň v roce 1997, jež iniciovala požadavky nejen na výzkum v této oblasti,
ale i na jeho završení vývojem a přijetím příslušné legislativy. Výsledkem
je, že systémem na ochranu proti povodním, jenž je zakotven v novele
vodního zákona z roku 2001, předběhla Česká republika vývoj v Evropské
unii v oblasti jeho institucionálního, organizačního a legislativního zajištění
přinejmenším o deset let.
Poměrně úspěšný legislativní proces v Evropské unii v oblasti ochrany
před povodněmi, spojený s přijetím směrnice Evropského parlamentu a Rady
2007/60/ES ze dne 23. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik, se již nezopakoval v případě návrhu přijetí směrnice o zvládání
sucha, což bylo paradoxní v situaci, kdy se především západní Evropa vzpamatovávala ze šoku z důsledků katastrofálního sucha v roce 2003. Hlavní
příčinou patrně bylo, že některé země (mezi něž patří Česká republika nebo
Holandsko) v té době ještě dostatečně nezvážily hrozbu spojenou s výskytem
tohoto hydrologického jevu. Skutečnost odmítnutí směrnice Holandskem patří
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Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.

Základní Principy metodiky pro
stanovení N-letých průtoků
ovlivněných protipovodňovými
opatřeními

Souhrn
Standardně jsou N-leté průtoky používané jako návrhová data poskytovány pro hydrologický režim neovlivněný protipovodňovými opatřeními.
Článek popisuje základní zásady připravované metodiky pro stanovení
N‑letých průtoků ovlivněných účinkem protipovodňových opatření, zejména nádrží s retenčním účinkem. Je popsán postup výběru průtokových dat
použitých pro řešení a rámcový popis navrhovaného výpočetního postupu.
Příklady jeho ověřování jsou z pilotního povodí Tiché Orlice.

Ladislav Kašpárek, Martin Hanel
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Poskytování hydrologických dat o průtocích je usměrňováno normou
ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod. Podle ní se N-leté



maximální průtoky ve vodoměrných stanicích určují z funkce překročení
kulminačních průtoků pro pravděpodobnosti odpovídající zvoleným dobám
opakování. Funkce překročení kulminačních průtoků je sestrojena z řady
maximálních kulminačních průtoků za každý hydrologický rok. Hydrologické údaje jsou zpracovávány a poskytovány na základě pozorovaných
hodnot, z dostupných podkladů se uvedou informace o způsobu a rozsahu
ovlivnění. Při plošném vyrovnání se pokud možno vylučuje vliv výrazného
prokazatelného ovlivnění, např. provozem vodních děl. Pro zpracování
základních hydrologických dat, a tedy i neovlivněných N-letých průtoků
existují metodiky ČHMÚ, pro zpracování hydrologických studií vedoucích ke
stanovení N-letých průtoků s uvážením protipovodňových opatření jednotný
metodický základ neexistuje. Vzhledem k současným vodohospodářským
potřebám (vliv nových protipovodňových opatření) a při naplňovaní nových
legislativních povinností (např. směrnice Evropského parlamentu a Rady
2007/60/ES ze dne 23. 10. 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik) je třeba vytvořit jednotnou metodiku a přístup k tvorbě těchto
hydrologických dat.
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i., řeší v rámci výzkumného
záměru MZP0002071101 „Výzkum a ochrana hydrosféry – výzkum vztahů
a procesů ve vodní složce životního prostředí, orientovaný na vliv antropogenních tlaků, její trvalé užívání a ochranu, včetně legislativních nástrojů“
dílčí část „Vývoj a ověření metodiky pro změnu N-letých průtoků vlivem
protipovodňových opatření“. Souhrn poznatků, ze kterých řešení vychází,
a obecný rozbor dané problematiky byl publikován v článku Kašpárka
(2009). Princip postupu posouzení vlivu protipovodňových opatření na N‑leté
průtoky je po metodické stránce známý a ve studii Kašpárek aj. (2005)
ověřený. Nicméně příprava dat, sestavení modelu řešené soustavy i simulační výpočty jsou pracné a nákladné. Úlohou výzkumu proto bylo nalézt
přijatelný rozsah vstupních dat a co nejméně náročné a přitom danému
účelu vyhovující prostředky pro sestavení modelu řešené soustavy.
Účelem tohoto článku je seznámit vodohospodářskou veřejnost se
základními zásadami připravované metodiky pro výpočet N-letých průtoků
ovlivněných protipovodňovými opatřeními.

Předmět metodiky
Navrhovaná metodika umožní posoudit změnu N-letých průtoků způsobených vlivem v říční síti již realizovaných nebo navrhovaných protipovodňových opatření ovlivňujících povodňové průtoky. Mezi taková opatření
patří zejména vodní nádrže s retenčním účinkem, včetně nádrží suchých
(označovaných jako poldry). V principu může být metodika použita i pro
posouzení účinku ohrázování prostor s významným objemem (tj. zmenšení
rozlivu do inundace) na povodně v níže ležících profilech toku, nebo pro jiná
technická opatření (například převod vody do jiného povodí). Předmětem
metodiky je stanovení změny N-letých průtoků v požadovaném rozsahu
dob opakování nejen v profilu toku ležícím bezprostředně pod uvažovaným
protipovodňovým opatřením, ale i v navazujících úsecích toků, na kterých
se účinek může projevit, a to i pro případ, že v povodí bylo uskutečněno
několik protipovodňových opatření.
Metodika není určena pro posuzování účinku opatření provedených na
ploše povodí (např. změna využití pozemků apod.). Při posuzování účinku
protipovodňových opatření se uvažuje jen s účinky odpovídajícími pravidlům
manipulačních řádů, dokonalejší postupy dispečerského řízení povodňového
odtoku nejsou uvažovány.

Stručný popis zásad a postupu zpracování
Metodika řešení je založena na simulaci průchodu povodní soustavou říční sítě a protipovodňových opatření pomocí hydrologického modelu. V dále
uvedeném textu popisujeme řešení pro vodní nádrže, bez zásadních změn
je řešení možné i pro posouzení vlivu jiných technických protipovodňových
opatření. Postup řešení (znázorněn ve vývojovém diagramu na obr. 1) může
být schematizován následujícím způsobem:
1. Jsou zvoleny profily soustavy vodoměrných stanic a profily odtoku
z nádrží, pro něž budou pomocí modelu odvozeny změny N-letých průtoků. Pro ostatní profily říční sítě se odvozené změny interpolují nebo
extrapolují.
2. Řešení se provádí pro soubor povodní, sestavený podle souboru maximálních kulminačních průtoků za zvolené dlouhodobé období, tj. souboru,
ze kterého se odvozují N-leté průtoky v řešené stanici, nebo z jeho části.
Při volbě období se musí vyhovět podmínce, že v něm existují pozorování
ve všech vodoměrných stanicích řešené soustavy nebo řešené části
soustavy. Standardní řešení se provede pro roční maxima, v případě
požadavku na rozlišení letních a zimních povodní se řešení provede
samostatně pro maxima ze zimního a maxima z letního pololetí. Rozsah výběru povodní se omezí na ty, které mají větší kulminační průtok
než N‑letý průtok daný zvolenou dolní hranicí doby opakování, podle
požadavků zadavatele. Povodně s kulminačním průtokem menším než
jednoletý průtok se vynechají vždy.
3. Pro každou řešenou vodoměrnou stanici se provede výběr povodní podle
bodu 2. Ve vodoměrných stanicích ležících v části soustavy nad řešenou
stanicí se doplní výběr tak, aby obsahoval všechny povodně vybrané pro
řešenou stanici. Hydrogramy povodní se připraví v hodinovém kroku.

Obr. 1. Vývojový diagram navrženého postupu
4. V případě, kdy nejsou k dispozici vodoměrná pozorování na přítoku do
nádrže, odvodí se přítok do nádrže z průtokových dat nejbližší vodoměrné
stanice na posuzovaném toku (pokud není k dispozici, vyhledá se jiný
vhodný pozorovaný profil – analogon), za předpokladu, že tato data nejsou
příslušnou nádrží významně ovlivněna. Neznámý přítok Q2 je odvozen
z měřených hydrogramů Q1 ve dvou variantách na základě hydrologické
analogie:
Q2 = k Q1,

(1)

kde koeficient k je dán poměrem ploch povodí (varianta A), respektive
poměrem dlouhodobých průměrů ročních maximálních průtoků (varianta
Q), přičemž průměr ročních maxim v profilu nádrže získáme podle metodiky ČHMÚ používané pro odvozování N-letých průtoků v nepozorovaných
profilech.



povodně z letního období, někdy i z lokálních plošně nepříliš rozsáhlých
přívalových dešťů o trvání jen několik hodin, v dolních tratích toků se zvětšuje podíl povodní vzniklých z kombinace tání sněhu a dešťových srážek,
jejichž trvání je několikadenní. Při stanovení ovlivněných N-letých průtoků
v říční soustavě obecně proto nelze použít jen návrhové povodně z profilů
nádrží, ani jednotný výběr povodní. Pro řešení v každé vodoměrné stanici
použijeme pro všechny profily nádrží a stanice ležící v říční síti nad ní soubory hydrogramů z povodní, které způsobily roční maximální kulminační
průtoky v posuzované stanici.
Vzhledem k pracnosti přípravy hydrogramů je rozumné jejich počet
omezit tím, že před řešením úlohy stanovíme dolní hranici doby opakování
kulminačního průtoku, která je ještě předmětem našeho zájmu. Téměř vždy
můžeme pominout povodně s kulminačním průtokem menším než Q1. Jen
touto podmínkou se zmenší počet povodní o 37 %. Počet redukovaných
souborů povodní při omezení podmínkou, že kulminační průtok je větší než
QN, je uveden v tabulce 1.
Obr. 2. Pilotní povodí

Tabulka 1. Zmenšení počtu posuzovaných povodní v důsledku volby minimální doby opakování
Doba opakování N [let]

5. Pokud je pro odvození k dispozici jen pozorování z vodoměrné stanice,
ve které jsou povodňové průtoky ovlivňovány účinkem stávajících nádrží
nebo jiných technických opatření, provede se s využitím příslušného
manipulačního řádu rekonstrukce neovlivněných povodňových hydrogramů a tyto rekonstruované hydrogramy jsou dále hydrologickou analogií
přepočítány do odvozovaného profilu stejně jako v bodě 4.
6. Pro simulaci změn maximálních průtoků vlivem protipovodňových opatření se bude používat hydrologický koncepční model, složený z dílčích
modelů
• translace hydrogramu v říčním úseku,
• translace a transformace hydrogramu v říčním úseku s významným
rozlivem do inundací,
• průchod povodní nádrží (podle pravidel manipulačního řádu).
7. Pokud nejsou parametry říčních modelů známy, odvodí se s využitím
hydrogramů povodní použitých pro řešení. Pro odhad parametrů modelů
transformace lze využít i morfologické údaje o říčním toku i nivě.
8. V modelem posuzované soustavě se provede výpočet pro
• soustavu bez posuzovaných protipovodňových opatření (maximální
průtoky by se měly shodovat s pozorovanými),
• soustavu, do které jsou začleněna protipovodňová opatření.
9. Z výsledků výpočtů se odvodí změny maximálních průtoků vlivem protipovodňových opatření (ΔQmax), pomocí lineární regrese je nalezen vztah
mezi Qmax a ΔQmax (v případě, že se uplatní bod 4 pro variantu A i Q)
ΔQmax = f(Qmax),

Redukovaný počet případů ve výběru
povodní [% z celkového počtu]

1

2

5

63

39

18

Přepočet hydrogramů z vodoměrné stanice do profilu
přítoků do nádrží (bod 4)
V případě, že není k dispozici vodoměrné pozorování nad nádrží, jejíž
vliv máme posoudit, je třeba hydrogramy posuzovaných povodní do tohoto
profilu přepočítat, obvykle z nejblíže po toku ležící vodoměrné stanice. Při
detailním řešení by bylo možné zejména u letních povodní pro přepočet
využít informace o rozložení srážek na povodí. Příklady takových řešení
jsou studie Starý a Březková (2002, 2003, 2006). Pro zimní povodně by
bylo třeba využívat i informace o sněhové zásobě a průběhu teplot vzduchu na povodí. Pracnost přípravy dat i rozsah potřebných výpočtů by se
při tomto přístupu podstatně zvětšily. Vzhledem k tomu, že srážkoměrné
údaje ze starších období jsou dostupné téměř výhradně jen v denních
úhrnech a hustota sítě srážkoměrných stanic většinou nebyla dostatečná,
tento pracný postup nemusí vést ke spolehlivým výsledkům. V některých
případech lze hydrogram přítoků do nádrží získat bilančním výpočtem
z měřeného odtoku z nádrže a z údajů o kolísání hladiny v nádrži. Ani
tato data nejsou obvykle k dispozici pro případy ze vzdálenější minulosti.
V případech, kdy objem nádrže (přesněji plocha hladiny) je relativně velký
vzhledem k velikosti průtoků, nelze bilančním výpočtem získat dostatečně
přesný odhad průběhu přítoku.
Pro přepočet průtokových hydrogramů z vodoměrné stanice do profilu
přítoku do vodní nádrže navrhujeme dvě jednoduché metody. V první se
předpokládá, že odtok z povodí byl na celé ploše stejný, pro přepočítávací
koeficient se použije jen poměr ploch povodí. Tato varianta se blíží realitě
spíše u zimních povodní, kdy v částech povodí s větší nadmořskou výškou
často nenastávají větší specifické kulminační průtoky než ve středních nebo
i dolních částech povodí. Intenzita tání sněhu závisí na teplotě vzduchu,
která s nadmořskou výškou obecně klesá. Jako příklad lze uvést výsledky
rozboru extrémní zimní povodně z roku 2006 v povodí Tiché Orlice, kdy
největší hodnota specifického maximálního průtoku nastala ve střední části
povodí a až další hodnota v pořadí náležela horní části povodí, ve které
jsou umístěny retenční poldry.
Druhá metoda přepočtu vychází z toho, že plošnou proměnlivost velikosti povodní lze charakterizovat průměrem ročních maximálních průtoků
z jednotlivých částí povodí. Pro přepočet se pak použije poměr této charakteristiky pro profil nad posuzovanou nádrží a pro profil vodoměrné stanice.
Ve vodoměrné stanici je průměr ročních maximálních průtoků vypočten
z pozorovaných hodnot, pro profil nad nádrží se určí ze vztahu nárůstu
specifického kulminačního průtoku s klesající plochou povodí sestaveného
pro příslušné povodí z existujících pozorování v soustavě vodoměrných
stanic, popř. z již zpracovaných návrhových veličin.
Nárůst průměru ročních maxim průtoku (ve formě specifického průtoku
m3s-1km-2) při poklesu plochy povodí souvisí s nárůstem průměrné dlouhodobé srážky s nadmořskou výškou a zejména s tím, že přívalové srážky
s narůstající plochou povodí v průměru klesají. Čím menší povodí, tím větší
průměrná intenzita se na jeho ploše může vyskytnout.

(2)

kde f je zpravidla polynomická funkce druhého řádu a změna maximálních
průtoků je vyjádřena buď v m3s-1, nebo v % neovlivněného průtoku.
10. Od návrhových N-letých průtoků, standardně zpracovaných podle metodik ČHMÚ, se odečtou změny kulminačních průtoků ΔQmax, vypočtené
jako průměr výsledků variant A a Q (pokud byly použity) podle vztahu (2).
Tím se získají výsledné hodnoty ovlivněných N-letých průtoků. Vztahy typu
(2) lze použít jen v rozsahu pozorovaných průtoků, pro doby opakování
převyšující jejich rozsah nelze mechanicky extrapolovat, je třeba uvážit
trend vztahů a výsledky pro největší pozorované povodně.
11. Postup podle bodů 8 až 10 se provede pro soubory a část posuzované
soustavy nad řešenou vodoměrnou stanicí.
12. Pro profily říční sítě mezi posuzovanými profily odtoku z vodních
nádrží a vodoměrnými stanicemi se podle výsledků v těchto profilech
provede interpolace změn maximálních průtoků v závislosti na nárůstu
dlouhodobého průměrného maximálního průtoku. Pro profily pod nejníže položenými vodoměrnými stanicemi na hlavním toku a přítocích se
obdobně uplatní extrapolace dat.

Zdůvodnění navrženého postupu
V následujícím textu podrobně rozebíráme jednotlivé body navrhovaného
postupu, kde je to vhodné, ilustrujeme metodiku na příkladech řešení na
pilotním povodí Tiché Orlice (obr. 2). V případě pilotního povodí bylo posuzováno zmenšení kulminačních průtoků vlivem výstavby nových poldrů na
horním toku Tiché Orlice a Třebovky. Změny N-letých průtoků byly řešeny pro
profily Sobkovice, Dolní Libchavy, Hylváty a Malá Čermná. Nádrží významně
ovlivňující odtokové poměry v části povodí je rybník Hvězda na Třebovce.

Rekonstrukce neovlivněných hydrogramů (bod 5)

Vstupní data (body 2 a 3)

V některých případech je možnost odvození hydrogramů přítoku do nově
zřízené nádrže komplikována tím, že existující vodoměrná pozorování povodní
jsou v celém rozsahu ovlivněna tím, že v povodí je nádrž (například rybník)
nebo soustava nádrží s významnou retenční schopností. ČHMÚ obvykle jejich
vliv na povodňový režim neposuzuje a uvažuje s nimi jako se stálou vlastností
povodí. Standardně poskytované N-leté průtoky pak zahrnují ovlivnění.
Pro přepočet do profilu nad nádrží však nelze takto ovlivněná vodoměrná
pozorování použít a je třeba řešit úlohu rekonstrukce neovlivněných hydrogramů s využitím manipulačního řádu existující nádrže (nádrží).

Retenční účinek vodních nádrží se obvykle v jejich projektech i v manipulačních řádech dokládá transformací návrhových povodní zvolené doby opakování N, nejčastěji pro N = 100 let. Při tomto přístupu získáme informace
o účinku nádrže jen na N-leté průtoky a jen pro úsek toku bezprostředně
pod nádrží. Pro vzdálenější profily však tyto výsledky nelze použít. Skladba
povodní, jejichž kulminační průtoky tvoří soubor, ze kterého se odvozují
N-leté průtoky, obecně není ani pro vodoměrné stanice na jediném toku
stejná. Většinou se v horních povodích s menší plochou častěji vyskytují



Za předpokladu, že je znám manipulační řád, čára zatopených objemů pro
příslušnou nádrž a odtok z nádrže (ať už na základě měření, nebo odvození
hydrologickou analogií podle rovnice 1), lze přítok do nádrže zjednodušeně
rekonstruovat následujícím postupem. Na základě odtoku z nádrže O je
možno z manipulačního řádu odečíst výšky hladiny a těm, s použitím čáry
zatopených objemů, přiřadit objemy v nádrži (S). Následně lze přítok do
nádrže (I) v čase t řešit jednoduchou bilanční rovnicí
ΔSt = It - Ot, neboli It = Ot + ΔSt,

pro t > 2

mální vodní stavy. Při velkých povodních byly někdy odečteny vodní stavy
v několikahodinových intervalech, pro systematické zpracování však není
těchto dat dostatek.
Zvolili jsme proto odlišný přístup, založený na tom, že vypočteme pro
každou povodeň změnu kulminačního průtoku, způsobenou protipovodňovými opatřeními. Pomocí regresní analýzy určíme vztah, který udává pro
neovlivněnou velikost kulminačního průtoku střední velikost jeho změny.
Můžeme oprávněně předpokládat, že rozptyl jednotlivých bodů od středního
vztahu bude značný, což odpovídá tomu, že uplatnění vlivu nádrží je značně
závislé na tvaru povodňových vln. Dosud provedené výpočty ukazují, že
i při značném rozptylu obsahuje použitý datový soubor dostatek informací
pro proložení nelineárního vztahu, který ukazuje rozdílnou míru ovlivnění
v závislosti na velikosti průtoku. Pro tento účel je vhodné změnu průtoku
způsobenou protipovodňovými opatřeními vyjádřit v relativním měřítku, tj.
v procentech neovlivněného kulminačního průtoku.
Typickým průběhem bude pro většinu profilů zvětšování účinku nádrží
do určité velikosti průtoků s následným poklesem až do nulových hodnot
pro extrémní povodně. Ukázka takového vztahu je na obr. 3.
Další postup spočívá v tom, že podle výše popsaného vztahu vypočteme
změny pro jednotlivé neovlivněné N-leté průtoky, které byly pro posuzovanou
vodoměrnou stanici zpracovány standardním postupem podle metodik
ČHMÚ, jejich odečtením získáme N-leté průtoky odpovídající ovlivněnému
povodňovému režimu.
Příklad, jak protipovodňová opatření v povodí Tiché Orlice (3 poldry
v horní části povodí, 4 poldry a upravená nádrž Hvězda na přítoku Třebovka)
ovlivní N-leté průtoky ve vodoměrné stanici Malá Čermná, ukazuje obr. 4.
Tato vodoměrná stanice s plochou povodí 691,4 km2 již charakterizuje
povodňový odtok z celého povodí Tiché Orlice (757,1 km2).

(3)

kde změna zásoby ΔSt je vypočtena jako rozdíl zásoby v čase t a t - 1,
tedy ΔSt = St - St-1. Za It v čase t = 1, pro které neznáme změnu zásoby, je
nakonec možné dosadit např. následující hodnotu přítoku, což vzhledem
k tomu, že pozornost je zaměřena na maximální průtoky, nemá na výsledky
analýzy žádný vliv.

Model říční sítě s protipovodňovými opatřeními (bod 6)
Pro řešení potřebujeme model řešené soustavy, složený z dílčích modelů
skladby průtoků a proudění vody v říční síti, modelů transformace průtoků
v nádržích a inundačních rozlivech a modelů různých typů protipovodňových
opatření. Z literární rešerše i ze zkušebních výpočtů se ukázalo, že pro
sestavení hydrologických dílčích modelů lze pro daný účel použít jednoduché
metody. Pro říční úseky bez významných rozlivů postačuje metoda odpovídajících si průtoků, což je v podstatě translace hydrogramu o postupovou
dobu. V úsecích s významnými rozlivy do inundací je třeba použít složitější
model, postačují však modely hydrologického typu, například Muskingum,
Muskingum-Cunge, transport-difuzní rovnice.
Pro modelování účinku většiny protipovodňových opatření existují
standardní postupy, složitost řešení se zejména u nádrží může zvětšovat
podle toho, jak dokonale chceme vystihnout pravidla manipulací daná
manipulačním řádem.
Při sestavení modelu soustavy, ve které se má řešit vliv protipovodňových
opatření na N-leté průtoky, je racionální využít jako základ některý z modelů,
které jsou využívané předpovědní povodňovou službou ČHMÚ nebo dispečinky podniků Povodí. Pokud takový model na posuzovaném povodí není
k dispozici, musí být sestaven. Ve výpočtech na pilotním povodí Tiché
Orlice jsme použili model Aqualog, popsaný ve zprávě Krejčího (2009),
který pro naše potřeby upravil a doplnil zejména o submodely poldrů jeho
autor Ing. Jakub Krejčí z firmy Aqualogic Consulting, s.r.o., a který také
provedl vlastní modelové výpočty.

Interpolace změn maximálních průtoků
Nejjednodušší z možných modelů, které popisují propagaci poklesu ΔQmax
z horního profilu směrem po toku je, že velikost poklesu ΔQmax (m3s‑1) v dolním profilu je stejná jako v profilu horním. V tomto případě by se směrem
po toku snižoval jen relativní pokles ΔQmax /Qmax, v závislosti na zvětšování
průměrného maximálního průtoku. Hydrogramy transformované vlivem
protipovodňových opatření mají kulminační průtok nejen zmenšený, ale
také časově posunutý, časová skladba hydrogramů ovlivněných průtoků je

Odhad základních parametrů modelu říčního úseku (bod 7)
V praxi není určení postupové doby z hydrogramů povodňových vln zcela
jednoznačné ani při vizuálním vyhodnocení (hledání nejtěsnějšího překryvu
hydrogramů v době kolem kulminace). Na druhou stranu, v případě posuzování většího množství hydrogramů je vhodné využít možnosti výpočetního
odhadu doby zpoždění a tyto odhady pouze následně vizuálně ověřit. Na
pilotním povodí bylo testováno několik způsobů odhadu postupové doby
povodňové vlny mezi zájmovými profily. Metoda, která nejlépe odpovídala
vizuálnímu vyhodnocení, je založena na hledání maxima křížové korelace
mezi hydrogramem ve stanici položené výše na toku a hydrogramem ve
stanici položené níže na toku posunutém o čas t = 0, ... , tmax, kde tmax je
odhad maximálního možného zpoždění. Jelikož se kvůli transformaci povodňové vlny doby zpoždění pro jednotlivé částí hydrogramů liší, ukázalo se
jako vhodné vyhodnocovat křížovou korelaci jen pro období blízké kulminaci
(např. ± 20 hodin) namísto pro celý hydrogram. Za účelem snadnějšího
vyhodnocení doby zpoždění na pilotním povodí byl vyvinut software aplikující výše zmíněnou metodu na soubor povodňových vln v síti vybraných
profilů a umožňující snadnou manuální úpravu jednotlivých odhadů pomocí
vizuálního porovnání v grafickém uživatelském rozhraní.
Obr. 3. Korelační vztah mezi neovlivněným kulminačním průtokem a jeho
změnou účinkem protipovodňových opatření pro vodoměrnou stanici Malá
Čermná na Tiché Orlici, varianty výpočtu viz bod 4

Výpočet neovlivněných N-letých průtoků (bod 8–10)
Z poměrně rozsáhlých výstupů modelových výpočtů, což jsou zejména
hydrogramy použitého souboru povodní v profilech pod nádržemi a v profilech vodoměrných stanic, pro posouzení vlivu nádrží na N-leté průtoky
použijeme jen protipovodňovými opatřeními ovlivněné kulminační průtoky
jednotlivých povodní. Ty bychom mohli zpracovat standardním statistickým
postupem, který se v ČHMÚ používá pro výpočet N-letých průtoků, tj. vypočítat z ročních maximálních průtoků průměr, koeficient variace, koeficient
asymetrie, resp. zvolený empirický kvantil v modulovém měřítku, který se
obvykle místo koeficientu asymetrie pro další výpočty podle zvoleného
teoretického rozdělení pravděpodobnosti používá.
Prakticky tento postup ve většině případů nelze uplatnit, neboť N-leté
průtoky jsou odvozovány ze souborů, které obsahují maximální roční průtoky z období podstatně delších, než můžeme použít pro výpočet ovlivnění,
někdy jsou pro jejich výpočet použity i údaje o historických povodních.
Výběr období, ze kterého lze odhadovat účinky protipovodňových opatření, je omezen tím, že ve všech zvolených vodoměrných stanicích musí
být dostupné časové průběhy povodní. Roli hrají nejen rozdílné počátky
vodoměrných pozorování, ale také to, že při pozorování vodních stavů
pouze na vodočtech, před instalací limnigrafů, což byla standardní situace
v 19. století a počátkem 20. století, byly zaznamenány jen ranní a maxi-

Obr. 4. Neovlivněné a změnou účinkem protipovodňových opatření ovlivněné N-leté průtoky pro vodoměrnou stanici Malá Čermná na Tiché Orlici
(průměr z variant A a Q)



jiná než u hydrogramů neovlivněných. Uvedený nejjednodušší model tedy
nemůže odpovídat skutečným poměrům. Oprávněně lze očekávat a dosud
získané výsledky také ukazují, že účinek protipovodňových opatření (pokud
jde o pokles kulminačních průtoků) s narůstající plochou povodí klesá nejen
v relativním měřítku, ale i v absolutní velikosti.
Z hlediska praktických aplikací je třeba nalézt postup, který umožní
interpolovat velikost poklesu ΔQmax v profilech mezi počátkem a koncem
posuzovaného úseku. Interpolace v závislosti jen na ploše povodí patrně
není vhodná. Nezohlednila by, že obvykle směrem po toku klesá specifický
průtok a vliv přítoku z mezipovodí se zeslabuje. Pro interpolaci navrhujeme
použít jako řídící proměnnou průměr maximálních kulminačních průtoků
Qmax, průměr (tato veličina je standardně používána při odvozování N-letých
průtoků).
Pro navržený postup použijeme vztahy
Qmax, průměr = f (plocha povodí)

(4)

k = (ΔQmax h – ΔQmax d) / (Qmax, průměr, h – Qmax, průměr, d)

(5)

ΔQmax = ΔQmax h – k . Qmax, průměr
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Poděkování
Článek vznikl v rámci výzkumného záměru MZP0002071101 Výzkum
a ochrana hydrosféry – výzkum vztahů a procesů ve vodní složce životního prostředí, orientovaný na vliv antropogenních tlaků, její trvalé užívání
a ochranu, včetně legislativních nástrojů, financovaného Ministerstvem
životního prostředí České republiky. Článek vychází z výsledků části
Dopady klimatických a antropogenních změn na vodní režim a přírodní
prostředí zahrnuté do oddílu A (hydrologie).

(6)

kde ΔQmax označuje velikost poklesu, indexy h, d horní a dolní profil.

Závěr
Řešení úkolu Vývoj a ověření metodiky pro změnu N-letých průtoků vlivem
protipovodňových opatření dospělo do stavu, ve kterém byly formulovány
základní zásady metodiky a rámcový postup zpracování. Zvolená metoda
řešení je založena na simulaci průchodu povodní soustavou říční sítě
a protipovodňových opatření pomocí hydrologického modelu. Byl navržen
způsob výběru vstupních dat, zásady pro sestavení hydrologického modelu
i postup využití výsledku simulací pro přepočet neovlivněných N-letých průtoků na ovlivněné. Je navržen i postup interpolace změn N-letých průtoků
v mezilehlých profilech říční sítě (mezi vodoměrnými stanicemi). Zkušební
aplikace navrhovaného postupu na pilotním povodí Tiché Orlice slouží
k jeho ověřování i vývoji. Při zkušebních výpočtech byla využita upravená
verze modelu tohoto povodí zpracovaná v systému Aqualog pro potřeby
prognózní služby ČHMÚ.
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Main principles of the method for calculation of N-year discharges
influenced by flood protection measures (Kašpárek, L.; Hanel, M.)
Key words
maximum flow series – N-year floods – flood protection measures
The N-year discharges, as the standard design values, are typically
derived assuming no flood protection. In the present paper, a method for
calculation of N-year discharges influenced by flood protection measures,
especially by reservoirs, is introduced. Data selection and the key steps
of the proposed approach are described. The method is illustrated by
the examples from the Ticha Orlice catchment.
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Vztah vybraných ukazatelů
jakosti a průtoku vody
na HLAVNÍCH přítocích
a odtoku z nádrže Orlík

ukazatelů jakosti – rozpuštěných látek (RL), rozpuštěných anorganických
solí (RAS), vápníku (Ca2+), hořčíku (Mg2+), draslíku (K+), chloridů (Cl-), síranů
(SO42-) a orientačně i nepolárních extrahovatelných látek (NEL) a anionaktivních tenzidů. Cílem řešení bylo hodnocení závislosti mezi výše uvedenými
ukazateli jakosti vody a průtoky vody ve dnech odběrů vzorků a vyjádření
podílů průměrných hodnot ukazatelů jakosti při M-denních průtocích na
úrovni větší nebo rovné 70 % a menší než 70 %.
V současné době se stále více uznává možný dopad změny klimatu na
změnu kvality povrchových vod. Prováděné studie ukazují, že jakost vody
může být přímo ovlivněna několika souvisejícími mechanismy, a to v krátkodobé i dlouhodobé časové úrovni. Patří mezi ně vliv zvýšení teploty vzduchu,
změny hydrologických faktorů (omezení ředění emisí z bodových zdrojů při
nízkých průtocích), pozemní faktory (např. změny vegetace a půdní struktury), užívání vody (např. větší spotřeba vody, zvýšená poptávka po chladicí
vodě) [1]. Dopady letního sucha v období 1998–1999 v regionu Otago, Nový
Zéland sledoval Caruso [2]. Studie ukázala, že za nízkých průtoků se projeví
řada vlivů na říční ekosystémy s časově prostorovými dopady, které závisejí
na charakteru povodí uvnitř tohoto regionu. Významné vlivy na jakost bylo
možno sledovat u mnoha ukazatelů, zejména u bakterií, nutrientů, zákalu
a RL. Ostatní parametry jakosti vody zahrnující T a O2 ukazovaly stejné
časově prostorové charakteristiky, které se vyskytují každý rok. Rozmezí
a trvání extrémních hodnot uvedených parametrů jakosti, které mají obvykle
kritický vliv na vodní biotu, mohou ještě vzrůst v průběhu extrémně nízkých průtoků. Vzhledem k tomu, že kvalita vody v řekách se může zhoršit
v období dlouhodobých nízkých průtoků v kombinaci s vysokými teplotami
na kritické hodnoty, je porozumění dopadu sucha na jakost vody důležité
[3]. Vlivem letního sucha na jakost vody v řece Meuse se např. zabývali
van Vliet a Zwolsman [4]. Podrobně se zabývali dopady sucha v letech
1976 a 2003. Nepříznivé vlivy byly zjištěny pro teplotu vody, koncentraci
O2, eutrofizaci, koncentraci makrokomponent a některých těžkých kovů
a metaloidů jako Se, Ni a Ba. Pozitivní účinky na kvalitu vody byly zjištěny
u dusičnanů a některých těžkých kovů, jako Pb, Cr, Hg a Cd. Negativní vlivy
na jakost vody však jsou pokládány za převažující. Při možném zvýšení
četnosti a intenzity nedostatku vody v důsledku klimatických změn se
očekává zhoršení kvality vody a také snížení ekologického a rekreačního
potenciálu řek. Autoři dále zjistili, že zhoršení vybraných ukazatelů jakosti
vody v období letního sucha je primárně působeno vhodnými podmínkami
pro rozvoj vodního květu (z důvodu teploty, dlouhé doby zdržení, vysoké kon-
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Souhrn
Byly analyzovány vztahy ukazatelů jakosti a průtoku vody v profilech
Vltava-Hněvkovice, Lužnice-Koloděje, Vltava-Kořensko a Otava-Topělec
a na odtoku z VN Orlík v profilu Vltava-Solenice. Z výsledků vyplynulo, že ve
sledovaných profilech přímou závislost na průtoku vody vykazují nejčastěji
N-NO3-, nerozpuštěné látky, Mg2+ a O2 a nepřímou závislost teplota, Cl-,
rozpuštěné anorganické soli, BSK5, Pcelk., N-NH4+ a P-PO43-. Z hodnocení
vyplývá, že vliv nebodových zdrojů v daném území je významný.

Úvod
Problematika vztahu vybraných ukazatelů jakosti a průtoku vody byla
řešena jako součást projektu SP/1a6/125/08 Časová a plošná variabilita
hydrologického sucha v podmínkách klimatické změny na území České
republiky, resp. DÚ 6 Vliv hydrologického sucha v podmínkách klimatické
změny na území České republiky na jakost povrchových vod.
Jako modelový příklad je v příspěvku hodnocen vliv nízkých průtoků
vody na jakost vody na příkladu hlavních přítoků a odtoku VN Orlík za
období 1997–2009. Byly sledovány změny obecných ukazatelů jakosti
vody – teploty (T), pH, rozpuštěného kyslíku (O2), chemické spotřeby kyslíku manganistanem (CHSKMn), chemické spotřeby kyslíku dichromanem
(CHSKCr), biochemické spotřeby kyslíku (BSK5) a nerozpuštěných látek (NL),
nutrientů – dusičnanového dusíku (N-NO3-), amoniakálního dusíku (N-NH4+),
celkového fosforu (Pcelk.) a fosforečnanového fosforu (P-PO43-) a dalších



centrace nutrientů a snížení ředicí kapacity pro
znečištění z bodových zdrojů). Zvyšující se teplota
vody v letním období omezí vypouštění chladicí
vody elektrárnami a dostupnost povrchové vody
potřebné jakosti pro zemědělství a domácnosti.
Zvlášť pro dodávku pitné vody se případné zvýšení
četnosti sucha může stát vážnou hrozbou. Předpokládá se překročení limitních hodnot pro teplotu
vody a koncentrace relevantních parametrů jako
Cl-, F-, Br+, NH4+. Překročení limitních hodnot se
však v hodnocené lokalitě předpokládá při delším
období sucha. Lze konstatovat, že pro snížení
nepříznivých účinků sucha na jakost povrchových
vod bude třeba snížit emise z bodových zdrojů při
nízkých průtocích vody [4].

Metodika

Tabulka 1. Základní charakteristiky sledovaných povodí včetně sumárního přehledu výpustí bodových
zdrojů v roce 2009 [5]
VltavaHněvkovice

Lužnice-Koloděje

OtavaTopělec

Vltava-Solenice

plocha povodí

km2

3 869

4 234

3 840

12 062

celková roční výpust
odpadních vod v povodí

mil.
m3

35,1

22,4

28,3

93,8

146

153

179

506

201

229

164

631

1 156

892

673

3 174

241

238

175

819

12 959

7 028

5 659

29 105

81

73

69

232

211

208

165

676

19

29

18

74

počet zdrojů
BSK
CHSK
NL
bilance

RL

t/r

Bylo hodnoceno povodí VN Orlík, resp. hlavní
N-NH4+
přítoky do nádrže v profilech Vltava-Hněvkovice,
Nanorg
Lužnice-Koloděje, Vltava-Kořensko, Otava-Topělec
a odtok VN Orlík v profilu Vltava-Solenice. Profily
Pcelk.
hodnocené v rámci příspěvku jsou znázorněny
na obr. 1. Základní charakteristiky jednotlivých
povodí včetně sumárního přehledu výpustí bodových zdrojů podle [5] jsou uvedeny v tabulce 1. Zpracovány byly soubory
jakosti vody a průtoku vody z podkladů ČHMÚ, Povodí Vltavy, s.p., a ČEZ,
a.s., které jsou sledovány s četností 1x měsíčně. Na základě výsledků
předběžných analýz byla pro popis vztahu mezi ukazateli jakosti a průtoky
vody ve dnech odběru vzorků zvolena mocninová funkce:

Byly vypočteny podíly hodnot ukazatelů jakosti pro období s průtokem
vody nižším nebo rovným 70 % QMd a průměrné hodnoty jakosti odpovídající průtokům vody vyšším než 70 % QMd. Průtoky na úrovni Q70% pro
profily Vltava-Hněvkovice jsou 15,5 m3/s, Lužnice-Koloděje 10,1 m3/s,
Vltava-Kořensko 26,5 m3/s, Otava-Topělec 11,8 m3/s a Vltava-Solenice
40,9 m3/s.

Výsledky a diskuse
V profilech Vltava-Hněvkovice, Lužnice-Koloděje, Vltava-Kořensko, Otava-Topělec a Vltava-Solenice byl hodnocen vztah 18 ukazatelů jakosti a průtoků vody s použitím mocninové funkce. Bylo předpokládáno, že změny ve zdrojích znečištění byly v období 1997–2009 malé. V profilu Vltava-Hněvkovice
byla zjištěna statisticky významná závislost u šesti hodnocených ukazatelů,
z toho tři ukazatele s přímou závislostí na průtoku vody (O2, NL, N-NO3-) a tři
ukazatele s nepřímou závislostí (T, N-NH4+, Ca2+). V profilu Lužnice-Koloděje
byla statisticky významná závislost zjištěna u 13 hodnocených ukazatelů, tří
s přímou závislostí na průtoku vody (NL, N-NO3-, CHSKMn) a deseti ukazatelů
s nepřímou závislostí (RL, RAS, pH, BSK5, Ca2+, Mg2+, K+, Cl-, Pcelk., P-PO43-).
V profilu Vltava-Kořensko (pod soutokem s Lužnicí) vykazovalo pět ukazatelů
statisticky významnou závislost, z toho tři přímou (O2, NL, N-NO3-) a dvě
nepřímou (T, pH). V profilu Otava-Topělec byla statisticky významná závislost
zjištěna u 11 hodnocených ukazatelů, čtyř s přímou závislostí na průtoku
vody (NL, N-NO3-, CHSKMn, CHSKCr) a sedmi ukazatelů s nepřímou závislostí
(RAS, pH, Ca2+, K+, Cl-, Pcelk., P-PO43-). V profilu Vltava-Solenice vykazovalo
statisticky významnou závislost 10 ukazatelů, z toho devět přímou (O2,
CHSKMn, CHSKCr, NL, N-NH4+, N-NO3-, Pcelk., RL, RAS) a jeden nepřímou (T).
Ve všech uvedených profilech vykazovalo přímou závislost NL a N-NO3-.
Závislost NEL a anionaktivních tenzidů nebyla kvantitativně hodnocena,
protože většina hodnot byla na úrovni meze detekce použitých metod.
Z tohoto hodnocení vyplývá, že vliv stávajících bodových zdrojů na
koncentraci, resp. na hodnoty sledovaných ukazatelů jakosti vody, je
nejvýznamnější v profilu Lužnice-Koloděje (10 ukazatelů s nepřímou
závislostí na průtoku vody). Jakost vody v profilu Vltava-Hněvkovice a také
v profilu Vltava-Kořensko ovlivňují dále dotace vody z VN Lipno v období
nízkých průtoků. V případě Lužnice představuje významný faktor ovlivňující
jakost vody chov ryb. V profilu Vltava-Solenice je to pak vliv přítoku Otavy
a procesy změn jakosti vody ve VN Orlík. Je zřejmé, že se uplatňují nebodové (liniové) zdroje, zejména hnojení zemědělsky obhospodařované půdy
dusíkatými hnojivy.
Příklad grafického zpracování vztahu koncentrace látek na průtoku vody je
pro profil Vltava-Hněvkovice pro ukazatele CHSKCr, N-NO3-, Pcelk. a Cl- uveden
na obr. 2–5. Na obrázcích je vyznačen průtok vody na úrovni 70 %.
Z vybraných ukazatelů nevykazuje statisticky významnou závislost na
průtoku CHSKCr (nevýznamný vzestupný trend) stejně jako Pcelk. (nevýznamný
sestupný trend). Statisticky významná je přímá závislost N-NO3- na průtoku
vody a nepřímá závislost koncentrace Cl- (jako indikátor znečištění, který není
ovlivňován čištěním odpadních vod). Potvrzuje se, že vliv bodových zdrojů znečištění je v tomto profilu relativně málo významný. Statisticky nejvýznamnější
přímou závislost v tomto profilu představuje koncentrace N-NO3-.
Pro stejné ukazatele jakosti vody (CHSKCr, N-NO3-, Pcelk. a Cl-) jsou na
obr. 6–9 porovnány mocninové závislosti na průtoku vody v profilech
Vltava‑Hněvkovice (ovlivněn manipulací VN Lipno), Lužnice-Koloděje,
Vltava‑Kořensko (ovlivněn manipulací VN Lipno), Otava-Topělec a Vltava‑Solenice pod VN Orlík.
V ukazateli CHSKCr je zřejmá přímá závislost v profilu Otava-Topělec a Vltava-Solenice. U zbývajících profilů je závislost statistiky nevýznamná.

kde

ci		
je hodnota ukazatele jakosti ve dnech odběru vzorků,
Qi
průměrný průtok vody ve dnech odběru vzorků (m3/s),
a, b
parametry mocninové závislosti.
Statistická významnost závislosti byla posouzena pomocí korelačního
koeficientu. Statisticky významná závislost pro n > 120 byla vyhodnocena
pro r > 0,18, nevýznamná závislost pro r ≤ 0,18.
Graficky byly porovnány průběhy mocninových závislostí pro vybrané
ukazatele jakosti v profilech na hlavních přítocích a na odtoku z VN Orlík.
Hodnoty M-denních průtoků byly převzaty z manipulačního řádu [6]
a z podkladů ČHMÚ [7].

Obr. 1. Mapa hodnocených profilů



V ukazateli N-NO3- je statisticky významná
přímá závislost v profilech Vltava-Hněvkovice,
Lužnice-Koloděje, Vltava-Kořensko a statisticky
nevýznamný trend přímé závislosti v profilech
Otava-Topělec a Vltava-Solenice. Z hlediska
vývoje koncentrací ukazatelů jakosti v průběhu
roku byly nejvyšší průměrné hodnoty koncentrace N-NO3- zjišťovány v zimním a jarním období
(podrobnější výsledky nebyly zařazeny z důvodu
rozsahu příspěvku).
V případě Pcelk. byla zjištěna statisticky významná nepřímá závislost na průtoku vody v profilech Lužnice-Koloděje a Otava-Topělec a přímá
závislost v profilu Vltava-Solenice. Statisticky
nevýznamné závislosti byly zjištěny v profilech
Vltava-Hněvkovice a Vltava-Kořensko.
Koncentrace Cl- vykazovala statisticky významnou nepřímou závislost v profilech Vltava‑Hněvkovice, Lužnice-Koloděje a Otava-Topělec.
Statisticky nevýznamný trend pak v profilech
Vltava-Kořensko a Vltava-Solenice.
Z dlouhodobého hlediska lze předpokládat
další snížení vlivu bodových zdrojů v ukazatelích,
které budou ovlivněny výstavbou a intenzifikací
čistíren odpadních vod, hlavně CHSKMn, CHSKCr,
BSK5, N-NO3-, N-NH4+, Pcelk. a P-PO43-.
Dále byly podrobněji posuzovány průměrné
hodnoty sledovaných ukazatelů za nízkých
a vyšších průtoků vymezených hodnotou Q70%.
Příklad průběhu průtoků vody ve dnech odběru
vzorků za období 1997–2009 a úroveň průtoku
Q70% pro profil Vltava-Hněvkovice je uveden na
obr. 10. Z posouzení četnosti odebraných vzorků

Obr. 2. Vztah CHSKCr a průtoku vody v profilu
Vltava-Hněvkovice za období 1997–2009

Obr. 3. Vztah N-NO3- a průtoku vody v profilu Vltava-Hněvkovice za období 1997–2009

Obr. 4. Vztah Pcelk. a průtoku vody v profilu Vltava‑Hněvkovice za období 1997–2009

Obr. 5. Vztah Cl- a průtoku vody v profilu Vltava‑Hněvkovice za období 1997–2009

Obr. 6. Porovnání vztahů CHSKCr a průtoku vody v profilech Vltava-Hněvkovice, Lužnice-Koloděje, Vltava-Kořensko, Otava-Topělec a Vltava-Solenice
za období 1997–2009

Obr. 7. Porovnání vztahů N-NO3- a průtoku vody v profilech Vltava-Hněvkovice, Lužnice-Koloděje, Vltava-Kořensko, Otava-Topělec a Vltava-Solenice
za období 1997–2009

Obr. 8. Porovnání vztahů Pcelk. a průtoku vody v profilech Vltava-Hněvkovice,
Lužnice-Koloděje, Vltava-Kořensko, Otava-Topělec a Vltava-Solenice za
období 1997–2009

Obr. 9. Porovnání vztahů Cl- a průtoku vody v profilech Vltava-Hněvkovice,
Lužnice-Koloděje, Vltava-Kořensko, Otava-Topělec a Vltava-Solenice za
období 1997–2009



za tzv. nízkých průtoků vyplynulo, že je nižší ve Tabulka 2. Počty odebraných vzorků (n) za průtoků nižších než Q70% z profilů Vltava-Hněvkovice, Lužsrovnání s četností za tzv. vyšších průtoků. Pře- nice-Koloděje, Vltava-Kořensko, Otava-Topělec a Vltava-Solenice v jednotlivých letech a průměrně za
hledně jsou počty vzorků odebraných za nízkých období 1997–2009
průtoků uvedeny v tabulce 2. V jednotlivých letech
Rok
Vltava-Hněvkovice Lužnice-Koloděje Vltava-Kořensko
Otava-Topělec
Vltava-Solenice
sledování jsou počty odebraných vzorků v rozmezí
n
0–7, resp. v relativní jednotkách 0–58 % (z 12
1997
2
4
3
4
2
standardně prováděných odběrů ročně). Za celé
1998
5
5
6
5
5
období představovaly počty vzorků odebraných za
1999
7
7
7
7
5
2000
5
7
6
6
6
nižších průtoků vody v profilu Vltava-Hněvkovice
2001
2
2
2
4
3
23,1 %, Lužnice-Koloděje 37,8 %, Vltava-Kořen2002
3
3
2
0
2
sko 26,9 %, Otava-Topělec 34,0 % a Vltava-Sole2003
4
7
5
5
6
nice 30,1 %.
2004
1
3
1
4
2
Pro možnost porovnání hodnot ukazatelů
2005
0
2
1
5
1
jakosti za tzv. nízkých a vyšších průtoků vody, při
2006
1
3
1
4
3
vztažení ke Q70%, byly vypočteny průměrné hodnoty
2007
3
6
4
3
5
2008
2
6
2
3
5
sledovaných ukazatelů pro tyto dvě kategorie
2009
1
4
2
3
2
průtoků a jejich podíly.
Průměr (%)
23,1
37,8
26,9
34,0
30,1
Hodnoty podílů průměrných hodnot ukazatelů
jakosti vody pro oblast nízkých průtoků vody
a vyšších průtoků vody odpovídají míře statistické významnosti, která
těnému za období 2000–2009 [9]. Vlivem nebodových (difuzních) zdrojů
vyplynula z vypočtených parametrů mocninové funkce. Znamená to, že
dusíku se zabývala dlouhodobá studie (1959–1990) zaměřená na změny
hodnoty podílů v okolí 1,0 odpovídají nevýznamné závislosti ukazatelů
chemických ukazatelů ve VN Slapy [10]. Na odtoku dusíku z povodí se
(koncentrace látek a dalších ukazatelů) na průtoku vody. Hodnoty podílů
podílely nebodové zdroje v rozmezí 60–80 %. V extrémně suchých letech
větší než 1,0 znamenají nepřímou závislost a hodnoty menší než 1,0 přímou
význam bodových zdrojů vzrůstal. Ve významné evropské řece Meuse byla
závislost. Hodnoty podílů ukazatelů jakosti v profilech Vltava-Hněvkovice
také pozorována přímá závislost mocninové funkce pro NO3- [4]. V případě
byly v rozmezí hodnot 0,6–1,6, Lužnice-Koloděje v rozmezí 0,5–1,5, Vltaukazatelů s přímou závislostí koncentrace na průtoku vody, jako jsou dusičva-Kořensko v rozmezí 0,4–1,8, Otava-Topělec v rozmezí hodnot 0,4–1,9
nany, lze očekávat v případě nízkých průtoků (sucha) nižší koncentrace ve
a Vltava-Solenice v rozmezí hodnot 0,6–1,5. Pro snazší orientaci v chování
vodě. V případě ukazatelů s nepřímou závislostí koncentrace na průtoku
jednotlivých ukazatelů (s vyloučením hodnot pro NEL a tenzidy z důvodu
lze očekávat vyšší koncentrace za nízkých průtoků vody. To dokladují např.
většiny hodnot na mezi stanovitelnosti) byly podíly seřazeny vzestupně na
výsledky hodnocení koncentrace Cl-, které prokazovaly nepřímou závislost
obr. 11–14. Z nich vyplývá, že chování ukazatelů v jednotlivých profilech
v profilech Lužnice-Koloděje a Otava-Topělec, podobně jako bylo pozorováno
je podobné, ale ne stejné.
v řece Meuse [4].
Podíly průměrných průtoků vody pro Q < 70 %/Q > 70 % ve dnech odběru
Závěr
vzorků byly v profilu Vltava-Hněvkovice 2,9, v profilu Lužnice-Koloděje 5,5,
Byly analyzovány vztahy mezi průtokem a hodnotami ukazatelů jakosti
v profilu Vltava-Kořensko 3,6, v profilu Otava-Topělec 3,5 a v profilu Vltavody na příkladu sledování v profilech Vltava-Hněvkovice, Lužnice-Koloděje,
va‑Solenice 3,5. Největší rozkolísanost průtoků podle očekávání vykazoval
Vltava-Kořensko, Otava-Topělec a Vltava-Solenice za období 1997–2009.
profil Lužnice-Koloděje, dále následoval profil Otava-Topělec. Tyto profily
Z hodnocení vyplynulo, že podíl průměrných hodnot jakosti za nízkých
nejsou ovlivňovány manipulací na vodních nádržích.
průtoků (větších než Q70%) a za vyšších průtoků (menších než Q70%) menší
Podíly průměrných hodnot ukazatelů jakosti menší než 0,9 indikují
než 0,9 (přímá závislost hodnot ukazatelů jakosti na průtoku vody indikující
převažující vliv nebodových zdrojů znečištění. Nejvýznamněji se tento vliv
převahu vlivu nebodových zdrojů) byl v profilu Vltava-Hněvkovice pozorován
projevuje u N-NO3-. Toto pozorování odpovídá podrobné studii [8], podle
u ukazatelů N-NO3-, O2, NL a Mg2+ a podíl větší než 1,1 (nepřímá závislost
které představuje vypouštěné znečištění do Vltavy po profil Hněvkovice,
hodnot ukazatelů jakosti na průtoku vody indikující převahu vlivu bodových
charakterizované jako anorganický dusík, 325 t/r. Tato hodnota odpovídá
zdrojů) u ukazatelů RAS, BSK5, Pcelk., N-NH4+, P-PO43- a T. V profilu Lužni23,5 % z mediánu odtoku N-NO3- a N-NH4+ 1 383,3 t/r tímto profilem, zjišce‑Koloděje byl podíl menší než 0,9 zjištěn u ukazatelů N-NO3- a NL a podíl
větší než 1,1 u ukazatelů Mg2+, RAS, BSK5, T, K+, Ca2+, Cl-, Pcelk. a P‑PO43-.
V profilu Vltava-Kořensko byl podíl menší než 0,9 zjištěn u ukazatelů

Obr. 10. Průtoky vody ve dnech odběru vzorků
a vyznačení úrovně Q70% v profilu Vltava-Hněvkovice

Obr. 11. Vzestupně seřazené hodnoty podílů průměrných hodnot pro Q > 70 %/Q < 70 % v profilu
Vltava-Hněvkovice v období 1997–2009

Obr. 12. Vzestupně seřazené hodnoty podílů průměrných hodnot pro Q > 70 %/Q < 70 % v profilu
Lužnice-Koloděje v období 1997–2009

Obr. 13. Vzestupně seřazené hodnoty podílů průměrných hodnot pro Q > 70 %/Q < 70 % v profilu
Vltava-Kořensko v období 1997–2009

Obr. 14. Vzestupně seřazené hodnoty podílů průměrných hodnot pro Q > 70 %/Q < 70 % v profilu
Otava-Topělec v období 1997–2009

Obr. 15. Vzestupně seřazené hodnoty podílů průměrných hodnot pro Q > 70 %/Q < 70 % v profilu
Vltava-Solenice v období 1997–2009



[7]
[8]

N‑NO3-, NL, O2 a Mg2+ a podíl větší než 1,1 u ukazatelů P-PO43-, Pcelk., BSK5
a T. V profilu Otava-Topělec byl podíl menší než 0,9 zjištěn u ukazatelů
NL, N-NO3-, CHSKMn a CHSKCr a podíl větší než 1,1 u ukazatelů T, K+, Ca2+,
RAS, Cl-, Pcelk., P-PO43- a N-NH4+. V profilu Vltava-Solenice byl podíl menší
než 0,9 zjištěn u ukazatelů NL, BSK5, N-NH4+, N-NO3-, CHSKCr, P-PO43-, O2,
RAS a CHSKMn a větší než 1,1 u ukazatele T.
Ukazuje se, že chování jednotlivých ukazatelů jakosti v hodnocených
profilech není univerzální a že jednotlivé profily mají svá specifika.
Z hodnocení dále vyplývá, že vedle bodových zdrojů mají na jakost vody
vliv i nebodové zdroje, které nejvíce ovlivňují koncentrace N-NO3- a NL.
Pro další zpřesňování prognózy chování ukazatelů jakosti v suchých
obdobích se ukazuje jako účelné pokračovat ve sledování a hodnocení
jakosti vody, zejména v návaznosti na opatření u bodových i nebodových
zdrojů znečištění a verifikovat platnost zjištěného chování ukazatelů jakosti
vody v závislosti na reálném vývoji klimatických změn.

[9]
[10]
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Relationships between water quality parameters and water discharges were analysed for river sites located on the tributaries (the Vltava
at Hněvkovice, Lužnice at Koloděje, Vltava at Kořensko and Otava at
Topělec) of Orlík Reservoir and at the outflow from the reservoir (the
Vltava at Solenice). The results showed that N-NO3-, suspended solids,
Mg2+ parameters are mostly increasing with an increase in the river flow
while temperature, Cl-, dissolved anorganic salts, BSK5, Ptot, N-NH4+ and
P-PO43- parameters are predominantly decreasing. It was concluded that
diffuse pollution sources play an important role in this locality.

POSOUZENÍ SUCHA POMOCÍ
SYNTETICKÝCH ŘAD
V PODMÍNKÁCH OVLIVNĚNÝCH
ZMĚNOU KLIMATU

ností výskytu jednotlivých such, tak v rovině jejich intenzity. Pro posouzení
byly použity standardní metody užívané v České republice i v zahraničí.

Data
Jako vstupní data byly použity denní časové řady klimatologických veličin
(teplot vzduchu, srážkových úhrnů a relativních vlhkostí vzduchu) a průtoků
pro jednotlivá zkoumaná povodí (tabulka 1). V prvním sloupci je uvedeno
databázové číslo měrného profilu (DBC), v druhém číslo hydrologického pořadí (ČHP), ve třetím plocha povodí a v posledních dvou délky časových řad.
Pro simulaci podmínek ovlivněných změnou klimatu byly k dispozici
výstupy simulace regionálního klimatického modelu (RCM) ALADIN/CLIMATE-CZ pro období 1961–2100 řízené globálním klimatickým modelem
ARPEGE podle emisního scénáře SRES A1B (IPCC, 2000) s horizontálním
rozlišením cca 25 km x 25 km. Tyto simulace jsou řešeny v rámci projektu
VaV „Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech
vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření“. Korigované simulace (Hanel aj., 2010) byly použity jako vstup pro
hodnocení sucha v podmínkách změny klimatu.

Adam Vizina, Martin Hanel
Klíčová slova
sucho – syntetické časové řady – SPI – ALADIN/CLIMATE-CZ – nedostatkové
objemy – metoda efektivní srážky – LARS-WG

Souhrn
Předkládaný článek se zabývá posouzením hydrologického a meteorologického sucha a jejich kvantifikací v podmínkách ovlivněných změnou
klimatu. Pro vyhodnocení pravděpodobného výskytu jednotlivých typů
sucha byly vytvořeny generátorem počasí (LARS WG, 2010) 1000leté
denní řady teplot vzduchu, srážkových úhrnů a následně modelem BILAN
modelována hydrologická bilance. Jako vstupní data byly použity denní
časové řady z pěti povodí a období 1961–1990. Pro simulaci podmínek
ovlivněných změnou klimatu byly použity výstupy z regionálního klimatického modelu (RCM) ALADIN/CLIMATE-CZ pro referenční roky 2025,
2055 a 2085. Meteorologické sucho bylo posuzováno SPI indexem
(Standard precipitation index) a metodou efektivní srážky, hydrologické sucho metodou nedostatkových objemů a stanovením N-letostí
minimálních průtoků.

Metodika
Syntetické časové řady – generátor počasí LARS-WG
Pro tvorbu syntetických časových řad klimatologických veličin (teploty
vzduchu a srážkových úhrnů) byl použit stochastický generátor počasí
LARS-WG (Semenov, 1998), který je určen pro simulaci meteorologických
dat v bodě pro současné podmínky a podmínky ovlivněné změnou klimatu.
LARS-WG byl vyvinut v Hadley centru ve Velké Británii. Vstupem do modelu
jsou časové řady denních teplot vzduchu [0C], srážkových úhrnů [mm]
a solární radiace [MJ.m-2 .den-1].
Pomocí tohoto generátoru byly simulovány 1000leté klimatologické veličiny pro jednotlivá povodí a referenční období 1975, 2025, 2055 a 2085.

Úvod

SPI index (Standardized precipitation index)
Sucho patří mezi extrémní hydrologické jevy. V souvislosti s klimatickými
Ukazatel SPI byl vyvinut v roce 1993 (Mc Kee) k monitorování a určení
změnami se sucho vyskytuje častěji a má výraznější následky na přírodní prosuchých období. Narozdíl od jiných indexů má několik výhod: ke kalkulaci
středí i národní hospodářství. Zároveň jde o dosud ne příliš dobře zmapovanou
oblast. V rámci vodního hospodářství se nejčastěji
posuzuje sucho meteorologické a hydrologické.
Tabulka 1. Řešená povodí
Studie se zabývá hodnocením sucha pomocí
denních syntetických časových řad (vytvořených
Plocha povodí
DBC
ČHP
Profil
Od
Do
[km2]
generátorem klimatologických veličin) pro jednotlivá referenční období (1975, 2025, 2055 a 2085)
0240 1-02-01-009
Klášterec nad Orlicí-Divoká Orlice
155,15
1961
1990
na pěti povodích v České republice. Pro výhledová
1060 1-06-01-023
Lenora-Teplá Vltava
176,27
1961
1990
období byly použity výstupy z modelu ALADIN/
1370 1-08-01-040
Rejštejn-Otava
334,6
1961
1990
/CLIMATE-CZ. Cílem studie je porovnání sucha
1530 1-08-04-064
Varvažov-Skalice
366,84
1961
1990
meteorologického a hydrologického v podmínkách
2110 1-13-02-021
Teplá-nádrž Březová
294,01
1961
1990
ovlivněných změnou klimatu, a to jak v rovině čet-



jsou nutná pouze srážková data, výpočet je relativně snadný (zavádí se jen
dva další parametry) a má standardizovaný charakter. Posledně zmíněná
věc však může být zároveň nevýhodou. Extrémně suchá období budou
klasifikována se stejnou frekvencí jako extrémně vlhká období na různých
lokalitách. Proto se doporučuje použít jako doplňující informace k jiným
ukazatelům (Lloyd-Hughes, 2002).
Výpočet spočívá v transformaci srážkových časových řad na normální
rozdělení. Měsíční nebo jiný časový interval jsou aproximovány pravděpodobnostním rozdělením (nejčastěji se používá gamma rozdělení, ale
v některých případech může být vhodnější Poissonovo nebo log-normální
rozdělení). Česká povodí byla aproximována gamma rozdělením s obdobným nebo lepším výsledkem než s log-normálním rozdělením. Poissonovo
rozdělení nereflektuje srážkové řady pro česká povodí.
Pro daný srážkový úhrn se pak vypočte distribuční funkce (kumulativní
pravděpodobnost) k již parametrizovanému gamma rozdělení a výsledná
hodnota se transformuje zpátky na normální rozdělení:
Klasifikace indexu SPI odpovídá normálnímu rozdělení, extrémní události
(sucho/vlhko) se tak budou vyskytovat s pravděpodobnosti cca 2,5 %.
Hodnoty SPI s charakteristikou období jsou znázorněny v tabulce 2.
Tabulka 2. Hodnoty SPI
Hodnota indexu
≥2
1,5 až 1,99
1 až 1,49
0 až 0,99
0 až -0,99
-1 až -1,49
-1,5 až -1,99
≤ -2

Charakter období
extrémně vlhký
velmi vlhký
mírně vlhký
slabě vlhký
slabě suchý
mírně suchý
silně suchý
extrémně suchý

Obr. 1. Rozdělení srážkových úhrnů generovaných pro jednotlivá referenční
období

Metoda efektivní srážky
Denní úbytek vodních zdrojů reprezentuje efektivní srážka EP (Effective
Precipitation) (Wilhite, 1999), která je dána rovnicí:

kde i je doba sumace (DS), Pm je srážka před m dny. P1 značí aktuální
srážku (Blinka, 2002).
Pro vyhodnocení bylo použito EP15, což charakterizuje vodní zdroje akumulované za posledních 15 dní a hodnotí deficit půdní vlhkosti. Metoda EP
byla aplikována pro jednotlivá referenční období a 1000leté časové období.
Z EP jsou počítány další indexy (MEP, DEP a SEP), které umožní vymezit
období sucha, zhodnotit jejich intenzitu a rovněž umožní jejich vzájemné
srovnání (Blinka, 2002). MEP určuje průměr za dané období (1000 let).
DEP vyjadřuje nadbytek nebo nedostatek zdrojů k určitému datu:

Obr. 2. Hodnoty SPI
pro povodí Divoké
Orlice po profil Klášterec nad Orlicí

.
Standardizací DEP dostáváme index SEP, kter ý umožňuje srovnání
intenzity sucha mezi různými místy:

Tabulka 3. N-leté minimální denní průtoky

.

N-letost

Hydrologický model BILAN

DBC

Rok

2

5

10

20

50

100

Model BILAN schematizuje povodí na soustavu nádrží ve třech vertikálních úrovních – povrch, půdní zóna a zóna podzemní vody. Velikost toků
mezi jednotlivými nádržemi je určována algoritmy modelu, které jsou řízeny
šesti volnými parametry. Vstupem do modelu jsou pozorované časové
řady srážek, teploty vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu (v této studii
1961–1990), která slouží k výpočtu potenciální evapotranspirace. Bilance
na povrchu půdy je dána vstupními srážkovými úhrny a územním výparem
určeným na základě potenciální evapotranspirace a množství dostupné
vody. V zimním období a při tání sněhu vstupuje do bilance na povrchu
zásoba vody ve sněhu. Z povrchu voda infiltruje do půdní zóny, kde plní
nádrž s kapacitou, která je jedním z kalibrovaných parametrů. Při překročení této kapacity voda přetéká a následně je dělena do dvou lineárních
nádrží. Odtoky z nich představují pomalou (základní odtok) a rychlou (přímý
odtok) odezvu povodí, celkový odtok je pak dán jejich součtem (Horáček
et al., 2009).
Model je nejprve nakalibrován na pozorovaných datech, nakalibrované
parametry jsou dále využity při dalších simulacích. Ve studii byly modelem
BILAN modelovány veličiny hydrologické bilance pro 1000leté období (pro
všechny uvažované referenční roky) v denním kroku.

240

1975

0,495

0,253

0,152

0,099

0,065

0,043

240

2025

0,247

0,086

0,047

0,032

0,020

0,014

240

2055

0,117

0,034

0,018

0,013

0,007

0,005

240

2085

0,054

0,020

0,011

0,007

0,005

0,004

1060

1975

1,251

1,067

0,977

0,883

0,814

0,742

1060

2025

1,150

0,949

0,855

0,795

0,683

0,645

1060

2055

1,048

0,855

0,759

0,696

0,618

0,565

1060

2085

0,911

0,754

0,661

0,612

0,545

0,516

1370

1975

2,908

2,269

1,940

1,677

1,363

1,259

1370

2025

2,275

1,587

1,255

1,092

0,910

0,798

1370

2055

1,663

1,041

0,797

0,658

0,558

0,503

1370

2085

1,460

0,940

0,720

0,604

0,492

0,449

1530

1975

0,671

0,471

0,382

0,335

0,284

0,263

1530

2025

0,594

0,420

0,344

0,297

0,246

0,216

1530

2055

0,437

0,310

0,255

0,216

0,178

0,157

1530

2085

0,459

0,326

0,259

0,221

0,187

0,157

Metoda nedostatkových objemů

2110

1975

0,548

0,476

0,446

0,408

0,381

0,368

2110

2025

0,531

0,446

0,408

0,378

0,364

0,354

2110

2055

0,514

0,436

0,402

0,381

0,350

0,330

2110

2085

0,463

0,391

0,357

0,333

0,303

0,296

Metoda nedostatkových objemů se zabývá obdobím, kdy je průtok menší
než mezní průtok (treshold level). Pro posouzení hydrologického sucha byl
použit jako mezní průtok Q330 vypočítaný z dat pro jednotlivá povodí z období
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Obr. 3. Hodnoty SEP pro jednotlivá časová období (1975, 2025, 2055 a 2085) a pro všechna řešená období
1961–1990. Nedostatkový objem určuje kumulativní objem vody za období,
kdy průtok nedosáhl zvoleného mezního průtoku (Tallaksen et al., 2004):

výše, index SPI ztrácí určitou výpovědní hodnotu standardizací, a proto je
dobré ho brát pouze jako doplňující informaci. K jednotlivým referenčním
obdobím má proto index obdobné rozložení, vyskytovaly se pouze extrémnější hodnoty na obou spektrech indexu.

Metoda efektivní srážky

Výsledky

Pomocí metody efektivní srážky a její standardizace byly porovnány
očekávané intenzity sucha na jednotlivých povodích (obr. 3). Meteorologické sucho s největší intenzitou lze očekávat na povodí Skalice po profil
Varvažov.

Na obr. 1 jsou znázorněny kumulativní roční srážkové úhrny pro jednotlivá
řešená povodí a všechny uvažované časové horizonty o délce trvání 1000
let. Lze vidět pokles kumulativních ročních srážkových úhrnů pro výhledová
období. Denní srážkové úhrny byly modelovány generátorem LARS-WG
(1000 let). Vstupem do generátoru byly výstupy z RCM ALADIN/CLIMATE‑CZ
pro jednotlivá období o délce trvání 30 let.

Hydrologické sucho
Pro posouzení hydrologického sucha byly modelovány průtoky modelem
BILAN v denním kroku o délce trvání 1000 let. Pro kvantifikaci byly vytvořeny N-leté minimální denní průtoky, pravděpodobnosti výskytu minimálních
denních průtoků v jednom roce a pravděpodobnosti výskytu nedostatkového
objemu za celé řešené období.
V tabulce 3 jsou znázorněny N-leté minimální
denní průtoky pro jednotlivá povodí a dílčí referenční
roky. Pokles minimálních průtoků pro výhledová
období lze identifikovat na všech povodích a pro
všechny uvažované scénáře. Avšak nejvýraznější
dopad je na povodí Divoké Orlice po profil Klášterec
nad Orlicí.
Na obr. 4 jsou uvedeny pravděpodobnosti výskytu
minimálních denních průtoků v jednom roce. Na
obrázcích lze názorně vidět pokles těchto průtoků
pro výhledové scénáře.
Pro vyhodnocení nedostatkových objemů byly
uvažovány všechny spojité události o době trvání
minimálně jeden den. Za tato období byly vypočítány
kumulativní nedostatkové objemy a přepočteny na
pravděpodobnost výskytu v jednom roce. Velikosti
těchto nedostatkových objemů jsou na obr. 5.

Meteorologické sucho
Na obr. 2 jsou znázorněny měsíční hodnoty SPI. Jako limitní hodnota
pro identifikaci sucha byla zvolena hodnota SPI = 1. Jak již bylo zmíněno

Obr. 4. Pravděpodobnosti výskytu minimálních denních průtoků v jednom roce pro jednotlivé scénáře
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Závěr a diskuse
Pomocí syntetických řad klimatologických veličin pro jednotlivé referenční roky (1975, 2025,
2055 a 2085) byly posouzeny hodnoty meteorologického sucha. Dále sloužily jako vstup pro
model hydrologické bilance BILAN, kterým byly
vypočteny průtoky a následně bylo vyhodnoceno
sucho hydrologické na pěti povodích v České
republice. Vstupem pro tvorbu syntetických
časových řad byly pozorované údaje za období
1961–1990 a výstupy z RCM ALADIN/CLIMATE‑CZ pro emisní scénář A1B.
Pro zhodnocení meteorologického sucha byla
využita metoda indexu SPI a metoda efektivní
srážky. Index SPI lze brát pouze jako doplňkovou
informaci, nevypovídá o skutečnosti, jak byla Obr. 5. Pravděpodobnost výskytu nedostatkového objemu za jeden rok pro jednotlivé časové horizonty
epizoda sucha intenzivní v globálním měřítku,
ale pouze v měřítku řešeného území. O charakteristikách spíše vypovídají parametry rozdělení, které byly použity pro
LARS WG (2010). http://www.rothamsted.bbsrc.ac.uk/mas-models/larswg.php
vyhodnocení jednotlivých řad. Metoda efektivní srážky dává obecnější
Lloyd-Hughes, B. and Saunders, MA. (2002) A drought climatology for Europe. International
výsledky a v praxi dává lépe využitelné výsledky. Pomocí standardizace
Journal of Climatology, vol. 22.
bylo provedeno srovnání jednotlivých povodí (obr. 3)
McKee, TB., Doesken, NJ., and Kleist, J. (1993) The relationship of drought frequency and
Při kvantifikaci hydrologického sucha lze pozorovat negativní dopad
duration to time scales. Preprints, 8th Conference on Applied Climatology, January
na minimální denní průtoky (obr. 4) pro jednotlivé časové horizonty, kdy
17–22, Anaheim, California, p. 179–184.
pokles těchto průtoků je v řádu desítek procent, a proto nebudou splňovat
Semenov, MA., Brooks, RJ., Barrow, EM., and Richardson, CW. (1998) Comparison of WGEM
současné hodnoty minimálních zůstatkových průtoků. Ještě větší pokles
and LARS-WG stochastic weather generators for diverse climates. Climate Research,
byl simulován u N-letých minimálních denních průtoků (tabulka 3), kde pro
Vol. 10, Inter-research, Germany, p. 95–107.
časový horizont k roku 2085 je pokles pro dobu opakování 20 let v rozmezí
Tallaksen, LM. and van Lanen HAJ. (eds) (2004) Hydrological Drought – Processes and
30–50 % pro všechna povodí kromě povodí Divoké Orlice, kde je tento
Estimation Methods for Streamflow and Groundwater. Amsterdam.
pokles ještě mnohem výraznější. Zajímavé je, že i přes pokles minimálních
Wilhite, DA. and Byun, H. (1999) Objective Quantification of Drought Severity and Duration.
denních průtoků není u nedostatkových objemů tento trend tak výrazný a liší
Journal of Climate, vol. 12, No. 9, p. 2747–2756. ISSN: 0894-8755.
se povodí od povodí. K největší změně dochází na povodí Teplé Vltavy.
Pro vyhodnocení dopadů změn klimatu na intenzitu meteorologického
sucha metodou SPI a efektivní srážky jsou nevýhodou vstupní data (počítají
Ing. Adam Vizina1,2, Ing. Martin Hanel1,2
1
pouze se změnou srážkových úhrnů). Ostatní klimatologické veličiny pro
VÚV TGM, v.v.i.
2
posouzení meteorologického sucha nebyly uvažovány.
Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
Při kvantifikaci dopadu změn klimatu na suchá období se jeví jako
Příspěvek prošel lektorským řízením.
vhodnější kvantifikace hydrologického sucha (vstupem jsou klimatologické
veličiny, ze kterých jsou počítány průtoky). Následné vyhodnocení průtoků
záleží na zvolené metodě. U metody deficitních objemů lze jako problém
Assessment of Drought by Using Synthetic Time Series in the
identifikovat jednotnou úroveň mezních hodnot (ve studii Q330), které nemusí
Modified Climate (Vizina, A.; Hanel, M.)
být směrodatné pro jednotlivá povodí. Řešením by mohlo být vytvoření nové
metodiky na tvorbu minimálních zůstatkových průtoků, které by byly dále
Key words
použity jako mezní hodnoty.
drought – synthetic time series – SPI – ALADIN/CLIMATE-CZ – deficit volume
– effective precipitation – LARS-WG
Poděkování: Tento článek vznikl v rámci řešení projektu VaV „Časová
a plošná variabilita hydrologického sucha v podmínkách klimatické změny
na území České republiky“ (SP/1a6/125/08).

The present article deals with the assessment of hydrological and
meteorological droughts and their quantification in conditions affected
by climate change. To assess the probability of various types of drought
1000-year time series of daily air temperature and precipitation were
created by weather generator (LARS WG, 2010). Then the hydrological
balance was modelled by the BILAN model. As input data, daily time
series of the five basins for period 1961–1990 were used. To simulate
the conditions affected by climate change outputs from regional climate model (RCM) ALADIN/Climate-CZ for the reference years 2025,
2055 and 2085 were used. Meteorological drought was assessed by
SPI (Standard precipitation index) and by the method of the effective
precipitation. Hydrological drought was assessed by deficit volumes and
determining the N-year occurrence of minimum flows.
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NEJVÝZNAMNĚJŠÍ OBDOBÍ SUCHA
V LETECH 1956–2009 NA ÚZEMÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Ukázku konkrétního výpočtu meteorologického sucha metodou součtových řad lze nalézt v článku s názvem Spells of Drought: Climatological
Treatment (Sládek, 2001), popř. v článku Vymezení období sucha a období
převládající teploty vzduchu pomocí metody součtových řad na příkladu
Vráže u Písku (Fiala, 2006).

Metoda efektivních srážek

Pavel Treml

Metodu efektivních srážek poprvé použili H.-R. Byun a D. A. Wilhite
(1999). Metoda spočívá v kumulaci předchozích srážek k vybranému datu,
kdy se kumulují vážené srážky uplynulého roku. Velikost vážené srážky pro
předcházející n-tý den roku (kde n má hodnotu od 0 do 364, přičemž 0
je vybrané datum a 364 je datum před rokem) je dána podílem velikosti
srážky pro předcházející n-tý den roku a jejím stářím (n+1). Takto získaná
charakteristika srážek (kumulovaná hodnota vážené srážky) je nazývána EP
(Effective Precipitation – efektivní srážka). Z této charakteristiky jsou poté
odvozeny další veličiny. Průměrná hodnota EP pro jednotlivé kalendářní dny
v roce se nazývá MEP. Odchylka EP od MEP se nazývá DEP. Pro srovnávací
výpočet pro tento článek byl využit indikátor SEP, který standardizuje DEP
pomocí směrodatné odchylky EP. Díky této standardizaci lze porovnávat
indexy DEP mezi různými místy. Dále byl odvozen index PDst, který hodnotí
srážkové poměry suchého období a srovnává je s dlouhodobým srážkovým normálem pro jednotlivé kalendářní dny suchého období. Výpočet je
standardizován směrodatnou odchylkou normálu dlouhodobých srážek pro
každý den suchého období. Obdobným indexem, ale pro teplotu vzduchu,
je index Tst. Na základě kombinace (součtu) indexů PDst a Tst vzniká index
DI. Ten srovnává velikost srážek a výparu. Čím nižší je tento index, tím
větší je rozdíl mezi srážkami a výparem.
Jako dny, ve kterých bylo zaznamenáno sucho, byly v této studii uvažovány dny s DI pod -10.
Podrobný popis všech indikátorů užívaných v souvislosti s metodou
efektivních srážek lze nalézt v článku Objective Quantification of Drought
Severity and Duration (Byun, Wilhite, 1999), popř. v češtině v článku Klimatologické hodnocení sucha a suchých období na území České republiky
v letech 1876–2002 (Blinka, 2005).

Klíčová slova
sucho – metoda součtových řad – metoda efektivních srážek – metoda
nedostatkových objemů

Souhrn
Příspěvek vymezuje období sucha pomocí metod součtových řad,
efektivních srážek a nedostatkových objemů a porovnává výsledky jejich
výstupů. Kromě samotného srovnání vhodnosti užití jednotlivých metod
pro vyhodnocení výskytu období sucha je analyzován i počet dnů během
roku, které jsou součástí období sucha, a zhodnocena četnost výskytu
dnů sucha v jednotlivých letech a pětiletích období let 1956–2009.

Úvod
Téměř každý rok postihne některý z regionů České republiky sucho.
Sucho má prvotní příčiny v atmosférických procesech. Převládá nedostatek srážek a vysoký výpar. U hydrologického sucha jsou dalšími limitními
faktory možnost doplňování vody ze zásob podzemních vod či zásoba
vody ve sněhové pokrývce, popř. možnost nadlepšování průtoků pomocí
přehradních nádrží, rybníků apod.
Podle sektoru, na který sucho působí, resp. podle faktorů vzniku sucha
lze zjednodušeně rozdělit sucho na meteorologické, hydrologické, agronomické, socioekonomické apod. a poté důsledky jednotlivých typů sucha
ve vybraných sektorech analyzovat, avšak stále se zřetelem na synoptický
původ prvotních příčin sucha. Pro analýzu jednotlivých typů sucha existuje
mnoho metod. Výzkum se zpravidla soustředí pouze na jeden typ sucha,
bez hodnocení návaznosti na ostatní typy. Tento příspěvek se proto pokusí porovnat výsledky vybraných metod pro hodnocení meteorologického
a hydrologického sucha. Budou srovnávány výsledky metody součtových
řad, metody efektivních srážek (metod užívaných pro analýzu meteorologického sucha) a metody nedostatkových objemů (která se užívá pro analýzu
hydrologického sucha).

Metoda nedostatkových objemů
Pro vyhodnocení hydrologického sucha byla použita metoda nedostatkových objemů. Metoda nedostatkových objemů se zabývá analýzou období,
kdy je průtok menší než mezní průtok, a popisem vlastností objemů, které
chybí pro doplnění na mezní průtok. Hodnota nedostatkového objemu
odpovídá množství vody, které by bylo teoreticky potřeba akumulovat
v době hydrologického sucha, aby byl zabezpečen zvolený mezní průtok.
Hodnota nedostatkového objemu závisí na zvolené hodnotě požadovaného
mezního průtoku. V tomto příspěvku byl použit pro porovnávání vlastností
mezní průtok Q300 (300denní průtok). Tento mezní průtok byl zvolen z toho
důvodu, že ještě stále dobře charakterizuje malé průtoky, na straně druhé
byl předpoklad, že by se tento průtok měl vyskytnout ve většině let, a tudíž
že bude možno dobře srovnat jeho časovou shodu s výsledky metody
součtových řad a metody efektivních srážek. Pro výpočet nedostatkových
objemů byl použit program EXDEV (Experiments with Deficit Volumes).
Podrobnější popis metody nedostatkových objemů lze nalézt např.
v učebnici Hydrological Drought. Processes and Estimation Methods for
Streamflow and Groundwater (Tallaksen et al., 2004).

Data a metody
Použitá data
Pro vypracování příspěvku byly použity údaje poskytnuté ČHMÚ o průměrných denních teplotách vzduchu a denních úhrnech srážek z meteorologických stanic Brandýs nad Labem, Bechyně, Přibyslav, Brno-Pisárky,
Olomouc-Slavonín a Opava a údaje o velikosti průtoků z vodoměrných
stanic v Brandýse nad Labem, Bechyni, Sázavě u Žďáru nad Sázavou
(v dalším textu zkráceně Sázava), Brně-Poříčí, Olomouci-Nových Sadech
a Opavě. Byla vyhodnocena data z období let 1956–2009, pouze u řady
průtoků v Brandýse nad Labem byla analyzována datová řada do konce
roku 2006, neboť v tomto roce byla ukončena měření.

Výsledky

Metoda součtových řad

Počet dnů, které jsou součástí období sucha

Metodu součtových řad pro analýzu výskytu období sucha navrhl I. Sládek
(Sládek, 2001). Lze ji užít ale např. i pro určení období převládajících teplot
nad určitou hranicí (Sládek, 1989), analýzu ročního chodu teploty (Treml,
2010a), zjišťování počtu dní se slunečním svitem, k analýze kvality vody
apod. Více informací o historii užití metody součtových řad lze nalézt v příspěvku Období sucha – výskyt a možnost jeho predikce (Treml, 2010b).
Metoda součtových řad pro hodnocení sucha je založena na kumulaci
transformovaných hodnot srážek spolu s vyhodnocením údajů o teplotě
vzduchu.
Nejprve se ze srážkových úhrnů vymezí období nedostatku srážek. Jednotlivým srážkovým úhrnům je přiřazena váha, srážkové úhrny jsou transformovány na tzv. proměnnou Z, kde se nulovým nebo neměřitelným srážkám
přiřadí hodnota -1, srážkám v intervalu 0,1–0,2 mm hodnota 0 a poté se
transformovaný interval srážek zvětší o dvojnásobek velikosti předešlého
intervalu a hodnota Z o 1. Hodnoty pomocné proměnné Z se postupně
kumulují, čímž vznikne součtová řada. Na základě hledání lokálních extrémů
součtové řady je určeno období s nedostatkem srážek. Výraznost těchto
vymezených období se následně analyzuje pomocí tzv. indexu suchosti
S, který závisí jednak na velikosti rozdílu extrémů součtové řady hodnot
Z každého jednotlivého období sucha a jednak na sumě denních průměrů
teplot vzduchu v daném období sucha, přičemž se uvažuje o sumě teplot
nad určitou hranicí (obvykle nad 0 0C, což je případ i tohoto příspěvku).
Dny s nízkým indexem suchosti lze charakterizovat jako dny, v nichž
převládá období beze srážek. Pro dny se suchem musí být index suchosti
větší. V tomto článku jsou za dny s výskytem sucha považovány dny, v nichž
je index suchosti S větší než 1.

Nejprve bylo analyzováno období roku s nejčastějším výskytem sucha
(obr. 1). Metoda součtových řad indikuje v největší míře období s nejčastějším výskytem sucha v období od 2. poloviny září do konce října,
kdy se vyskytlo meteorologické sucho přibližně ve 40–50 % všech dnů,
v Brně 11. října dokonce v 61 % všech dnů vyhodnocovaného období let
1956–2009. Dalším častým obdobím výskytu meteorologického sucha je
druhá polovina měsíce dubna (kdy např. v Bechyni, Brně nebo v Olomouci
byla kolem 23. dubna až polovina dnů suchá). Obecně mírné navýšení
počtu suchých dnů oproti ročnímu průměru je zaznamenáváno již od měsíce
března. Naopak nejnižší počet suchých dnů indikuje metoda součtových řad
v období Medarda v měsíci červnu a na většině stanic i v zimě, kdy je malý
výpar. Výjimkou je klimatologická stanice v Opavě, kde je i v zimě relativně
velký počet dnů se suchem (např. na 15. leden připadá až 52 % dnů se
suchem). Tuto zvýšenou četnost sucha lze pozorovat i na hydrologickém
suchu analyzovaném pomocí metody nedostatkových objemů, jež indikuje
zhruba dvojnásobnou četnost hydrologického sucha než na ostatních
vodoměrných stanicích s obdobnou velikostí průtoku.
Dále byly vyhodnocovány výsledky metody efektivních srážek. Denní
hodnoty odchylek této metody od ročního průměru jsou oproti výsledkům
získaným metodou součtových řad významně vyrovnanější s tím, že odchylka denních hodnot se pohybuje do 10 % od ročního průměru. V Brandýse
nad Labem je procento dnů se suchem po celý rok skoro stejné. Proč je
u četnosti počtu dnů se suchem analyzovaného pomocí metody efektivních
srážek takto malá variabilita hodnot? Je to kvůli vztažení hodnot k indexu
MEP. Metoda efektivních srážek se proto hodí k analýze suchosti období
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Počet dnů sucha v jednotlivých letech

oproti typickému průběhu v průměrném roce (např. zda je podzim sušší než
obvykle), avšak k hodnocení delšího období nikoliv (tam pouze z hlediska
počtu četností jednotlivých dnů se suchem a hodnocení změn jejich počtu).
U hodnocení delšího období je možno denní hodnoty indexu MEP nahradit
ročním průměrem z denních hodnot indexu MEP, čímž by byly denní hodnoty
analyzované charakteristiky porovnávány v celém roce s jednou hodnotou
indexu MEP a bylo by možno hodnotit i variabilitu v jednotlivých dnech.
Hydrologické sucho hodnocené pomocí metody nedostatkových objemů
je v roce nejčetnější buď v měsíci srpnu, nebo v měsíci září (ve dnech s nejčetnějšími suchy připadá na tyto dny až 40 % všech dnů). Nejméně četné
je naopak na konci zimy a na jaře, v měsících březnu až květnu, kdy jsou
průtoky značně nadlepšovány táním sněhu a pomocí zásob podzemních
vod a na jednotlivé dny období let 1956–2009 nepřipadá ani jeden den
výskytu sucha, popř. jeden či ojediněle dva (Brno a Opava). Na intenzitě
hydrologického sucha se kromě přirozených vlivů podílí i člověk, který může
svými zásahy hydrologické sucho zmírnit – např. upouštěním přehrad či
rybníků (viz obr. 1, kde je zachycena nulová četnost such na vodoměrných
stanicích Bechyně a Sázava v měsíci říjnu, jež je důsledkem upouštění
rybníků), nebo naopak zhoršit nadměrnými odběry vody – např. v povodí
Blšanky (Kašpárek a Mrkvičková, 2009).

Metoda součtových řad
Dále byl hodnocen počet dnů se suchem v jednotlivých letech. Podle
výsledků metody součtových řad byly velmi suché roky 1959, 1982 a 2003,
kdy na většině z analyzovaných stanic překročil počet dnů se suchem 200
dnů. Nad 150 dnů se suchem v roce bylo v letech 1964, 1976 a 1991
a na Moravě i v letech 1972, 1983, 1989 a v roce 1992. Na jedné nebo
dvou stanicích byl překročen počet 150 dní se suchem ještě v letech 1957,
1960, 1967–1969, 1971, 1973, 1978, 1984, 1988, 1990, 1993, 1997,
1998, 2000 a 2005.
Nejvyšší počet dnů se suchem byl v Olomouci – 239 dnů (v roce 1997),
dále v Bechyni 235 dnů (v roce 1959), v Brně 221 dnů (v roce 1998),
v Opavě 215 dnů (v roce 1982), v Brandýse nad Labem 212 dnů (v roce
1991) a v Přibyslavi 207 dnů (v roce 1959).
Z hlediska jednotlivých pětiletí období let 1956–2009 byl největší počet
suchých dnů v pětiletí 1971–1975, v Brně a Olomouci je nadprůměrný
výskyt suchých dnů i v pětiletí 1996–2000.
Největší počet dnů se suchem podle jednotlivých pětiletí byl v Opavě

Obr. 1. Procento dnů, které jsou součástí období sucha
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dnů (v roce 2000), v Olomouci 166 dnů (v roce 1993), v Brandýse nad
Labem 165 dnů (v roce 1973) a v Bechyni 136 dnů (v roce 2003).
Nejvíce dnů s hydrologickým suchem bylo v pětiletích 1961–1965
a 1991–1995, nejméně pak v pětiletích 1966–1970 a 1976–1980.
Z hlediska jednotlivých pětiletí bylo nejdelší hydrologické sucho v Brně
v pětiletí 1981–1985 (643 dnů), v Opavě v pětiletí 1961–1965 (572 dnů),
v Sázavě v pětiletí 1991–1995 (508 dnů), v Brandýse nad Labem v pětiletí 1991–1995 (442 dnů), v Olomouci v pětiletí 2001–2005 (433 dnů)
a v Bechyni v pětiletí 1991–1995 (330 dnů).
Naopak ve čtyřletí 2006–2009 nebylo v Brně a v Bechyni hydrologické
sucho na mezním průtoku Q300 detekováno. To je možno vysvětlit použitou
metodikou, kdy jsou indikovány pouze nedostatkové objemy nad mezním
průtokem Q300 (tj. mezní průtoky mezi Q300 až Q365). Pokud jsou průtoky
těsně pod mezním průtokem Q300, tak již detekovány nejsou. V období
let 2006–2009 bylo těchto případů v Bechyni i Brně několik. Podrobné
počty dnů sucha v jednotlivých pětiletích na každé stanici jsou uvedeny
v tabulce 3.

– 782 dnů (v pětiletí 1971–1975), v Brně 711 dnů (v pětiletí 1971–1975),
v Olomouci 699 dnů (v pětiletí 1996–2000), v Bechyni 616 dnů (v pětiletí
1981–1985), v Brandýse nad Labem 593 dnů (v pětiletí 1986–1990)
a v Přibyslavi 433 dnů (v pětiletí 1956–1960). Podrobný počet dnů sucha
v jednotlivých pětiletích na každé stanici je uveden v tabulce 1.
Pro četnost výskytu období sucha platí, že s vyšší mírou kontinentality
podnebí na meteorologické stanici roste pravděpodobně i četnost počtu
dní se suchem.
Tabulka 1. Počet dnů meteorologického sucha určených metodou sou
čtových řad v jednotlivých pětiletích období 1956–2009
Do

Bechyně

Brandýs
nad Labem

Brno

Olomouc

Opava

Přibyslav

1956

1960

518

454

669

607

436

433

1961

1965

400

430

587

472

496

220

1966

1970

286

388

552

552

669

324

1971

1975

510

581

711

639

782

351

1976

1980

488

438

472

602

502

301

1981

1985

616

520

658

617

673

366

1986

1990

574

593

626

637

606

343

1991

1995

512

575

605

621

676

333

1996

2000

496

524

703

699

472

229

2001

2005

468

416

536

540

564

2006

2009

182

325

344

404

423

5050

5244

6463

6390

6299

Od

Celkem

Tabulka 3. Počet dnů hydrologického sucha určených metodou nedostat
kových objemů v jednotlivých pětiletích období 1956–2009
Od

Do

Bechyně

Brandýs
nad Labem

Brno

Olomouc

Opava

Sázava

1956

1960

61

246

530

222

271

113

384

1961

1965

176

414

506

363

572

323

230

1966

1970

198

189

100

79

238

342

3514

1971

1975

115

332

488

116

257

312

1976

1980

98

116

156

71

32

207

1981

1985

148

216

643

303

381

393

1986

1990

109

164

334

159

364

270

1991

1995

330

442

544

425

477

508

1996

2000

296

332

24

260

260

470

2001

2005

227

355

80

433

453

346

2006

2009

0

0*

0

277

211

248

1758

2806

3405

2708

3516

3532

Pozn.: Poslední vyhodnocované období let 2006–2009 je čtyřletí.

Metoda efektivních srážek
Největší počet dnů se suchem byl v letech 1989, 1992 a 2007, kdy bylo
na většině stanic více než 200 dnů se suchem. Nad 150 dnů se suchem
bylo ještě v letech 1982, 1998 a 2000. Další případy s vyšší četností
suchých dnů (nad 150 dnů se suchem za rok), které byly zaznamenány
alespoň na jedné stanici, nikoliv na většině stanic, byly v letech 1969,
1973, 1974, 1976, 1981, 1983, 1988, 1999 a 2003–2009.
Největší počet dnů se suchem byl v Brně – 343 dnů (v roce 1989),
v Olomouci 320 dnů (v roce 1989), v Brandýse nad Labem 320 dnů (v roce
2004), v Bechyni 256 dnů (v roce 1989), v Opavě 241 dnů (v roce 2007)
a v Přibyslavi 207 dnů (v roce 2007).
Největší počet dnů se suchem v pětiletí byl v Olomouci v pětiletí 1986 až
1990 (709 dnů), v Brně ve čtyřletí 2006–2009 (705 dnů), v Brandýse nad
Labem v pětiletí 1996–2000 (680 dnů), v Opavě ve čtyřletí 2006–2009
(660 dnů), v Bechyni v pětiletí 1981–1985 (stejné pětiletí jako u metody
součtových řad, délka období 580 dnů) a v Přibyslavi v pětiletí 2001–2005
(436 dnů). Podrobné počty dnů sucha v jednotlivých pětiletích na každé
stanici jsou uvedeny v tabulce 2.

Celkem

Pozn.: Poslední vyhodnocované období let 2006–2009 je čtyřletí.
* V Brandýse nad Labem končí hodnocené období rokem 2006.

Rozdíly mezi metodami
Rozdíly mezi vybranými metodami jsou zachyceny na obr. 2, jenž ukazuje
rozdíly u hodnocených metod na příkladu analyzovaných dat z Olomouce.
Obrázek znázorňuje jednak období, v nichž byla jednotlivá sucha zaznamenána, a jednak jejich intenzitu (oranžová a hnědá barva; u metody součtových
řad a efektivních srážek jsou navíc žlutou barvou vyznačena období beze
srážek či s malými srážkami a s malým výparem, v nichž sucho není, ale
vyskytl se v nich malý index suchosti – období nebyla v analýze vlastností jednotlivých metod uvažována – viz popis metod v kapitole Data a metody).
Je zřetelná odlišnost metody efektivních srážek oproti metodě součtových
řad a metodě nedostatkových objemů. U metody efektivních srážek jsou
nalezená období sucha podstatně delší než u ostatních metod. To souvisí
s konstrukcí metody efektivních srážek, která je vztažena k proměnlivému
indexu MEP, jenž má roční chod. Díky tomu je charakterizováno sucho
u metody efektivních srážek vůči konkrétnímu ročnímu období – zda je
sušší než obvykle, či nikoliv. Naopak u metody součtových řad a nedostatkových objemů jsou výsledky vztažené ke konstantě, která se během
roku nemění.
Výhodou metody součtových řad oproti ostatním metodám je, že se její
výsledky vzhledem k délce vyhodnocovaného období nemění, na rozdíl od
ostatních metod. U metody efektivních srážek se s časem mírně mění
hodnoty MEP, vůči nimž se porovnává srážková abnormalita. Avšak ve srovnání s rozdíly, které se vyskytují u nedostatkových objemů u stejnojmenné
metody, jsou rozdíly zanedbatelné. U metody nedostatkových objemů se
totiž může lišit velikost mezi jednotlivými zvolenými mezními nedostatkovými objemy v různě dlouhých vyhodnocovaných obdobích i v řádu desítek
procent a zásadní roli hraje i zvolená velikost nedostatkového objemu.
Mezi metodami součtových řad a nedostatkových objemů je největší shoda výsledků v období od srpna do listopadu, nejmenší naopak v období od
března do května, na části stanic až do června. Tato neshoda je způsobena
minimálním počtem dnů s hydrologickým suchem. To je dáno tím, že jsou
v jarním období nepříznivé synoptické podmínky dostatečně kompenzovány
navýšením odtoku v důsledku tání sněhu a velké dotace vody ze zásob
podzemních vod. V období léta a podzimu jsou naopak synoptické faktory
pro vznik obou typů such dominantní.
U výskytu významných období such platí, že na většině analyzovaných
stanic předcházelo meteorologické sucho vymezené pomocí metody součtových řad hydrologickému suchu vymezenému metodou nedostatkových

Tabulka 2. Počet dnů meteorologického sucha určených metodou efektivních srážek v jednotlivých pětiletích období 1956–2009
Do

Bechyně

Brandýs
nad Labem

1956

1960

215

1961

1965

31

1966

1970

1971

1975

1976

1980

1981

1985

1986

1990

1991

Od

Brno

Olomouc

Opava

Přibyslav

120

77

157

114

131

86

217

39

160

27

92

37

104

104

423

18

53

370

140

583

147

58

73

31

193

50

0

210

580

326

346

223

415

203

367

413

663

709

455

71

1995

442

352

435

354

109

116

1996

2000

234

680

534

294

491

198

2001

2005

137

622

566

304

226

436

2006

2009

243

452

705

540

660

359

2467

3489

3980

3357

3200

1827

Celkem

Pozn.: Poslední vyhodnocované období let 2006–2009 je čtyřletí.

Metoda nedostatkových objemů
U hydrologického sucha analyzovaného pomocí metody nedostatkových
objemů trvalo toto hydrologické sucho více než 150 dnů na většině stanic
pouze v roce 2003. Na jedné až dvou stanicích trvalo déle než 150 dnů
ještě v letech 1959, 1964, 1973, 1983–1984, 1990–1991, 1993–1994,
1999, 2000 a 2005.
Nejvíce dnů s hydrologickým suchem bylo na vodoměrné stanici v Brně
– 219 dnů (v roce 1973), v Opavě 203 dnů (v roce 1990), v Sázavě 192
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Obr. 2. Sucho a jeho intenzita v Olomouci vymezené metodami součtových řad, efektivních srážek a nedostatkových objemů v období let 1956–2009
(Pozn.: První vyhodnocované období je pětiletí 1956–1960 (vzhledem k nedostatku místa uveden pouze počáteční rok 1956), poslední vyhodnocované
období 2006–2009 je čtyřletí)
objemů přibližně o osm dní. Mezi konci meteorologického a hydrologického sucha žádný těsnější
vztah vyhodnocen nebyl.
Grafické znázornění období překryvu všech vymezených období such za pomoci metody součtových
řad a nedostatkových objemů je ukázáno na obr. 3.

Závěr
V rámci příspěvku byla hodnocena vazba mezi
meteorologickým suchem analyzovaným metodou
součtových řad a metodou efektivních srážek
a hydrologickým suchem analyzovaným metodou
nedostatkových objemů. Bylo zjištěno, že mezi
meteorologickým suchem analyzovaným metodou
součtových řad a hydrologickým suchem existuje
vazba především v období měsíců srpen až listopad. V tomto období jsou průtoky ve vodních tocích
malé a sucho působí největší problémy. Naopak
v jarním období je vztah mezi meteorologickým
a hydrologickým suchem minimální, neboť hlavním Obr. 3. Výskyt sucha analyzovaný pomocí metody součtových řad a metody nedostatkových objemů
činitelem, který ovlivňuje průtoky, je zvýšený odtok v Opavě a Olomouci v období let 1956–2009 (žlutě – meteorologické sucho analyzované metodou
z tajícího sněhu a nadlepšování množství vody součtových řad, modře – hydrologické sucho analyzované metodou nedostatkových objemů, červeně
z podzemních vod. Velikost hydrologického sucha – meteorologické i hydrologické sucho)
ovlivňuje i možnost nadlepšování vody z přehradních nádrží a další činnosti člověka, což je velmi
dobře patrné na analýze hydrologického sucha na vodoměrných stanicích
Sládek, I. (2001) Spells of drought: climatological treatment. Acta Universitatis Carolinae
Bechyně a Sázava, u nichž díky vypouštění rybníků v měsíci říjnu hydrologické
– Geographica, roč. 36, č. 2, s. 147–153. ISSN 0300-5402.
sucho nenastává. U meteorologického sucha analyzovaného pomocí metody
Tallaksen, LM. and Van Lanen, HAJ. (2004) Hydrological Drought. Processes and Estimation
efektivních srážek bylo potvrzeno, že se tato metoda hodí spíše k analýze
Methods for Streamflow and Groundwater. Amsterdam : Elsevier, 579 p.
suchosti hodnoceného období ve srovnání s průměrem daného kalendářního
Treml, P. (2010) Vymezení období největšího růstu a největšího poklesu teploty vzduchu
období než ke srovnání s jinými obdobími roku či metodami.
a vody metodou součtových řad. Meteorologické zprávy, roč. 63, č. 2, s. 52–56,
ISSN 0026-1173.
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HYDROLOGICKÉ MODELOVÁNÍ
DOPADŮ ZMĚN KLIMATU
V DENNÍM KROKU: KOREKCE
SYSTEMATICKÝCH CHYB
A PŘÍRŮSTKOVÁ METODA

srážkových úhrnů, nicméně systematické chyby jsou značně prostorově
proměnlivé. Mírné nadhodnocení srážkových úhrnů je patrné i v jarním
období.
Pro hydrologické modelování modelem BILAN a zároveň jako referenční
data pro transformaci RCM výstupů byly použity časové řady srážek, teplot
vzduchu, relativních vlhkostí vzduchu a průtoků, jež byly získány od Českého
hydrometeorologického ústavu. Patnáct vybraných povodí je znázorněno na
obr. 1, jejich základní charakteristiky udává tabulka 1. Většina povodí (12)
má rozlohu do 500 km2, nejmenší povodí má 67 km2, největší 13 111 km2.
Pozorovaná data jsou dostupná pro různá časová období, většinou od
první poloviny šedesátých let do nedávné minulosti. Nejkratší řada má 20,
nejdelší 44 let. Řady nebyly očištěny o antropogenní vlivy, nicméně většinu
povodí lze považovat za relativně málo ovlivněná.

Martin Hanel, Adam Vizina
Klíčová slova
přírůstková metoda – korekce systematických chyb – ALADIN-CLIMATE/CZ
– změna hydrologické bilance

Model BILAN
Model BILAN schematizuje povodí na soustavu nádrží ve třech vertikálních úrovních – povrch, půdní zóna a zóna podzemní vody. Velikost toků
mezi jednotlivými nádržemi je určována algoritmy modelu, které jsou řízeny
šesti volnými parametry. Vstupem do modelu jsou pozorované časové řady
srážek, teploty vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu, která slouží k výpočtu
potenciální evapotranspirace. Bilance na povrchu půdy je dána vstupními
srážkovými úhrny a územním výparem určeným na základě potenciální
evapotranspirace a množství dostupné vody. V zimním období a při tání
sněhu vstupuje do bilance na povrchu zásoba vody ve sněhu. Z povrchu
voda infiltruje do půdní zóny, kde plní nádrž s kapacitou, která je jedním
z kalibrovaných parametrů. Při překročení této kapacity voda přetéká
a následně je dělena do dvou lineárních nádrží. Odtoky z nich představují
pomalou (základní odtok) a rychlou (přímý odtok) odezvu povodí, celkový
odtok je pak dán jejich součtem (Horáček et al., 2009).
Vstupní data do modelu jsou zpravidla odvozena interpolací pozorování
z okolních stanic k těžišti povodí. Podobně jsou v případě klimatických
modelů vstupní řady vztahující se k těžišti povodí odvozeny interpolací
z gridboxů zasahujících plochu daného povodí. Model je nejprve nakalibrován na pozorovaných datech, nakalibrované parametry jsou dále využity při
simulaci s použitím dat odvozených na základě klimatických modelů.

Souhrn
Přímé použití simulací regionálních klimatických modelů pro hydrologické modelování dopadů změn klimatu není možné kvůli systematickým
chybám. Předkládaný článek se zabývá porovnáním výsledků modelování
změn hydrologické bilance pomocí dvou metod používaných k překonání
těchto chyb (přírůstková metoda a korekce systematických chyb).
Obě metody jsou testovány na patnácti povodích v České republice.
K hydrologickému modelování je použit model BILAN v denním kroku.
V modelovaných obdobích (2025, 2055 a 2085) dochází ve většině
případů k poklesu zkoumaných bilančních veličin. Rozdíly mezi změnami
odtoku podle jednotlivých metod jsou v případě let 2025 a 2085 zpravidla
menší než 20 %. Pro rok 2055 se výsledky relativně rozcházejí v důsledku
podstatných rozdílů ve změnách relativní vlhkosti vzduchu. Překvapivě
jsou změny hydrologické bilance podle původní nekorigované simulace
regionálního klimatického modelu srovnatelné se změnami odvozenými
oběma použitými metodami.

Úvod

Plánování v oblasti vodního hospodářství stále častěji vyžaduje výhledové
Scénáře klimatické změny
studie dopadů změn klimatu na hydrologický režim, zároveň jsou tyto studie
důležitým podkladem pro návrh adaptačních opatření. V současné době je
Jak korekce systematických chyb, tak přírůstková metoda jsou založeny
běžně dostupná řada výstupů simulací globálních i regionálních klimaticna transformaci dané časové řady na časovou řadu, jež bude mít (a) požadokých modelů (RCM). Tyto simulace jsou nicméně zatíženy systematickými
vané charakteristiky (korekce systematických chyb), popř. (b) časovou
chybami, jež znemožňují jejich přímé použití pro hydrologické modelování.
řadu, jejíž charakteristiky se budou od dané časové řady lišit požadovaným
Je např. známo, že v Evropě řada RCM nadhodnocuje zimní srážky, zejmézpůsobem (přírůstková metoda).
na kvůli příliš silnému západnímu proudění, jež je z velké části zděděno
Obě metody mohou být schematizovány následujícím vztahem:
z řídicích globálních klimatických modelů. Naopak v létě je západní proudění
slabší a letní srážkové úhrny jsou podhodnocené (van Ulden et al., 2007).
Klimatické modely navíc zpravidla produkují velké množství dní s lehkými
srážkami, takže četnost dní s deštěm bývá nadhodnocena.
V praxi se používají dva přístupy k překonání těchto nedostatků: korekce
systematických chyb a přírůstková metoda. Korekce systematických chyb
(někdy nazývána i škálování – scaling nebo kalibrace) se snaží transformovat simulovaná data tak, aby vybrané charakteristiky těchto dat odpovídaly
pozorováním pro zvolené kontrolní období, následně aplikuje stejnou korekci
na období budoucí. Přírůstková metoda se snaží transformovat pozorovaná
data tak, aby změny mezi kontrolním a výhledovým obdobím odpovídaly
změnám odvozeným ze simulace klimatického modelu.
Předkládaná studie se zabývá porovnáním výsledků modelování dopadů
Obr. 1.
změn klimatu na hydrologický režim pomocí modelu BILAN v denním kroku
Poloha vybraných
s použitím vstupních dat odvozených podle výše zmíněných metod na
povodí
patnácti povodích v České republice pro časové
horizonty let 2025, 2055 a 2085. Cílem studie
není analyzovat samotné změny hydrologického Tabulka 1. Přehled vybraných povodí
režimu, ale zjistit, do jaké míry jsou závěry získané
DBC
ČHP
Plocha povodí
Od
Do
oběma metodami konzistentní.
[km2]

Data
V rámci projektu VaV Zpřesnění dosavadních
odhadů dopadů klimatické změny v sektorech
vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví
a návrhy adaptačních opatření jsou od poloviny
letošního roku k dispozici výstupy simulace
regionálního klimatického modelu (RCM) ALADIN-CLIMATE/CZ pro období 1961–2100 řízené
globálním klimatickým modelem ARPEGE podle
emisního scénáře SRES A1B s horizontálním
rozlišením cca 25 km x 25 km. Podle Pretela et
al. (2008) tato simulace relativně věrně vystihuje
průměrné denní teploty v zimním a letním období,
avšak model podhodnocuje průměrné denní teploty v podzimním (o cca 1 0C) a zejména jarním
(o cca 2 0C) období. U atmosférických srážek se
projevuje tendence k nadhodnocování zimních

0141

1-01-02-051

Slatina nad Úpou-Úpa

400,5

1980

2000

0169

1-01-03-009

Teplice nad Metují-Metuje

67,11

1981

2007

0240

1-02-01-009

Klášterec nad Orlicí-Divoká Orlice

155,15

1962

2004

0700

1-04-02-049

Nový Bydžov-Cidlina

456,77

1962

2004

0840

1-05-01-011

Vilémov-Jizera

146,29

1964

2004

1000

1-05-02-102

Mladá Boleslav-Klenice

169,11

1965

2004

1040

1-05-04-005

Brandýs nad Labem-Labe

13 111

1975

2004

1060

1-06-01-023

Lenora-Teplá Vltava

176,27

1962

2006

1110

1-06-01-214

Březí-Kamenný Újezd-Vltava

1 824,59

1972

2006

1120

1-06-02-019

Kaplice-Malše

259,03

1965

2006

1370

1-08-01-040

Rejštejn-Otava

334,6

1962

2006

1410

1-08-01-125

Katovice-Otava

1 134,53

1980

2006

1530

1-08-04-064

Varvažov-Skalice

366,84

1962

2006

1550

1-09-01-009

Sázava u Žďáru-Sázava

131,26

1962

2006

2110

1-13-02-021

nádrž Březová-Teplá

294,01

1962

2006
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XTRG = f(XSRC)

Tabulka 2. Přehled veličin vstupujících do transformačních vztahů a odhadu
jejich parametrů

(1)

kde f je zvolená transformace, XSRC je daná veličina, XTRG je požadovaná
veličina. Při korekci systematických chyb odpovídá XSRC nekorigované
simulaci klimatického modelu, XTRG simulaci korigované a korekce f je
založena na porovnání simulované a pozorované veličiny pro kontrolní
období. V případě přírůstkové metody je XSRC pozorovaná veličina pro kontrolní období, XTRG transformovaná veličina odpovídající budoucímu období
a transformace f je odvozena porovnáním simulace dané veličiny pro kontrolní a budoucí období. Klíčovým předpokladem při korekci systematických
chyb je, že tyto chyby jsou stacionární, tedy že korekční vztahy odvozené
pro kontrolní období platí i pro období budoucí. Přírůstková metoda je
založena na předpokladu, že změny odvozené ze simulace klimatického
modelu nejsou závislé na chybách simulace. Žádný z těchto předpokladů
nelze spolehlivě ověřit.
V případě obou metod je možno použít stejnou transformaci. V rámci
korekce systematických chyb použitá transformace podmiňuje, které
charakteristiky dané veličiny jsou korigovány a které zůstávají stejné či
podobné jako v klimatickém modelu. Podobně volba transformace pro
přírůstkovou metodu podmiňuje, které charakteristiky příslušné veličiny
budou upraveny podle projekce klimatického modelu a které zachovány.
Tradiční námitka proti přírůstkové metodě, upozorňující na neschopnost
této metody postihnout změny variability dané veličiny (např. Graham et
al., 2007), se tedy ve skutečnosti týká použité transformace, a nikoliv
podstaty této metody. Při úspěšném použití stejné transformace nelze
apriori rozhodnout, která ze zmiňovaných metod je „správnější“. Přírůstková metoda je svou podstatou blízká klasické citlivostní analýze, kdy jsou
uvažované změny jasně definovány.
U srážek a teplot je žádoucí, aby zvolené transformace zohledňovaly
změny/chyby jak v průměru, tak ve variabilitě. Zejména u srážek je známo,
že změny průměru mohou být značně odlišné od změn extrémů (Christensen
and Christensen, 2004; Boberg et al., 2009). Tvorbu scénářů klimatické
změny jsme proto založili na postupu popsaném Shabalovou et al. (2003)
v rámci přírůstkové metody a Leanderem a Buishandem (2007) pro korekci
systematických chyb, jež vyhovuje této podmínce.
Srážky (P), teplota vzduchu (T) a relativní vlhkost vzduchu (H) jsou transformovány následujícím způsobem:

korekce
systematických
chyb

přírůstková
metoda

Odhad parametrů

Transformace

XSRC

simulovaná data pro
kontrolní období

simulovaná data pro budoucí
období

XTRG

pozorovaná data pro
kontrolní období

korigovaná simulace pro budoucí
období

XSRC

simulovaná data pro
kontrolní období

pozorovaná data pro kontrolní
období

XTRG

simulovaná data pro
budoucí období

transformovaná pozorování
odpovídající budoucímu období

(4)
Index TRG značí požadovanou, index SRC danou veličinu a
značí průměr.
Tvar výrazu (2) omezuje srážkové úhrny PTRG na kladné hodnoty, obdobně tvar
výrazu (4) zaručuje, že relativní vlhkost vzduchu HTRG nebude vyšší než 1.
V případě srážek a relativní vlhkosti byla nejpr ve optimalizována hodnota parametr u b tak, aby
, resp.
, kde cv je koeficient variace. Následně
byla vypočítána hodnota parametru a, jako poměr
, resp.
. V případě teploty byly parametr y a a b
odvozeny přímo z rozdílu průměrů teplot, respektive podílu směrodatných
odchylek (sd) teplot, tedy
,
. Pro
přehlednost uvádíme veličiny dosazované za XTRG a XSRC v případě odhadu
parametrů a v případě transformace pro obě metody (tabulka 2).
Jelikož nelze předpokládat, že by chyby/změny byly během roku konstantní, byly parametry a a b pro všechny veličiny odvozeny pro každý den
roku (podobně jako Shabalova et al., 2003 a Leander a Buishand, 2007)
z časového okna zahrnujícího předcházejících a následujících 30 kalendářních dní ze všech let v uvažovaném období (tedy např. pro 9. 4. v případě
období 1961–1990 byly parametry a a b odhadovány z dat zahrnujících
časové okno 10. 3.–9. 5. pro roky 1961, 1962, ..., 1990).
Výše uvedeným způsobem byly odvozeny transformační parametry pro
všechny gridboxy zasahující plochy jednotlivých povodí. Výsledné řady
vstupních veličin byly následně získány interpolací k těžišti povodí. Na
obr. 2 jsou shrnuty výsledky korekce systematických chyb. Nekorigovaná
simulace modelu ALADIN/CLIMATE-CZ nadhodnocuje nízké kvantily srážek

(2)
(3)

Obr. 2. Relativní (P a H) a absolutní (T) chyba v empirické distribuční funkci pro jednotlivá roční období pro neopravená (šedý polygon) a opravená (šrafovaný polygon) data; plocha polygonů odpovídá rozpětí hodnot na všech modelovaných povodích, čarou je znázorněn průměr povodí; v případě srážek
jsou zobrazeny pouze relativní chyby srážek větších než 1 mm
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Obr. 3. Relativní a absolutní změny srážek, teploty vzduchu a doplňku vlhkosti do 100 % mezi pozorovaným a scénářovými obdobími (2025, 2055 a 2085);
křivky znázorňují průměry všech povodí, svislé čáry odpovídají rozpětí mezi jednotlivými povodími
ve všech ročních obdobích, nejvíce v letním, naopak srážková maxima jsou
simulována relativně věrně. Teploty jsou nadhodnoceny o cca 1 až 3 stupně,
výjimku tvoří jarní období, v němž jsou teploty naopak podhodnoceny o 1
až 2 stupně. Nadhodnocení teplot u nekorigované simulace je u menších
povodí do jisté míry způsobeno rozdílem v průměrné nadmořské výšce
gridboxu modelu a průměrné nadmořské výšce povodí. Relativní vlhkost
vzduchu je nadhodnocena, zejména v oblasti nižších hodnot. Je zřejmé,
že použitá metoda korekce není schopna systematické chyby kompletně
odstranit, ale v porovnání s nekorigovanou simulací dochází k významnému
zlepšení. Výjimkou jsou systematické chyby nízkých kvantilů srážek pro letní

období, jež jsou odstraněny pouze částečně, nicméně průměrná chyba
nízkých kvantilů (do cca 30 %) je i tak redukována o zhruba 50 %.
Obrázek 3 znázorňuje 30denní klouzavé průměry relativních a absolutních změn srážek, teplot a doplňku vlhkosti do nasycení mezi pozorovaným a scénářovými obdobími (2025, 2055 a 2085) pro všechna povodí
a jednotlivé kalendářní dny roku získané přírůstkovou metodou a odvozené
z neopravené a opravené RCM simulace.
Průměrné srážkové úhrny vykazují pokles v letním a zimním období
a stagnaci či mírný vzestup v obdobích ostatních. Pokles srážek v zimním období, jenž je nejsilnější pro období 2025, je v rozporu s obecnými

Obr. 4. Souhrn absolutních hodnot rozdílů [%] v odtoku, zásobě vody v půdě a zásobě podzemní vody simulovanými na základě korigovaných a pozorovaných dat (horní řádek) a na základě nekorigovaných a pozorovaných dat (dolní řádek) pro všechna povodí (svislá osa) a měsíce (vodorovná osa);
symbolem + jsou znázorněny kladné rozdíly větší než 10 % (ostatní vyplněné plochy odpovídají poklesu)
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Tabulka 3. Průměrné hodnoty Nash-Sutcliffova koeficientu a střední kvadratické chyby pro průtok simulovaný modelem BILAN na základě původní
a opravené simulace modelu ALADIN-CLIMATE/CZ v porovnání s průtokem
pozorovaným

poznatky o výsledcích RCM simulací pro střední Evropu, které zpravidla
vykazují růst srážkových úhrnů v zimním období. Teploty rostou nejvíce na
konci léta. Relativní vlhkost vykazuje pokles (tj. růst doplňku do 100 %)
během celého roku, nejvíce v letním období.
Změny získané přírůstkovou metodu dobře korespondují se změnami
podle nekorigované RCM simulace, ze které byly parametry pro transformaci
přírůstkovou metodou odvozeny. Změny podle korigované RCM simulace se
od předchozích dvou odlišují větším oteplením v letních měsících a nižším
poklesem relativní vlhkosti vzduchu ve stejném období.

Nash-Sutcliffův
koeficient 1
původní

korigovaná

původní

-2,42

0,59

0,49

0,08

zásoba podzemní vody

-26,29

0,80

3 338,68

33,42

zásoba vody ve sněhu

0,49

0,87

215,13

76,23

zásoba vody v půdě

0,01

0,86

118,77

16,38

odtok

Modelovaná hydrolologická bilance
Hydrologická bilance byla pro zájmová povodí modelována modelem
BILAN s využitím
1. pozorovaných dat,
2. neopravené simulace modelu ALADIN-CLIMATE/CZ,
3. simulace modelu ALADIN-CLIMATE/CZ opravené o systematické chyby,
4. přírůstkové metody se změnami založenými na simulaci modelu ALADINCLIMATE/CZ.
Obrázek 4 udává rozdíly měsíčních průměrů odtoku, zásoby vody
v půdě a zásoby podzemní vody modelované na základě pozorovaných dat
a s použitím korigovaných a nekorigovaných RCM dat. Výsledky získané
použitím korekce systematických chyb jsou konzistentní s výsledky získanými modelováním s pozorovanými daty – rozdíly jsou ve většině případů
v rozmezí 0–10 %. Odtok podle nekorigované RCM simulace je podstatně
vyšší (často dvojnásobně a více), a to zejména kvůli výraznému nadhodnocení srážkových úhrnů a relativní vlhkosti vzduchu. Podobným způsobem je
pro nekorigovanou RCM simulaci ovlivněna modelovaná zásoba podzemní
vody a zásoba vody v půdě.
Větší srovnatelnost charakteristik opravené RCM simulace s charakteristikami odvozenými na základě pozorování je doložena i v tabulce 3 udávající koeficient determinace a střední kvadratickou chybu pro korigovanou
a nekorigovanou simulaci.
Relativní změny odtoku, zásoby podzemní vody a zásoby vody v půdě mezi
pozorovaným a scénářovými obdobími jsou zobrazeny na obr. 5. Na většině
povodí dochází k poklesu odtoku pro všechna tři období během celého roku
v případě přírůstkové metody i opravené a neopravené simulace. Podobně
je tomu i v případě zásoby vody v půdě a zásoby podzemní vody. Obecně
nejsou rozdíly mezi jednotlivými variantami příliš velké, výsledky získané na
základě korekce systematických chyb jsou v některých případech z hlediska
vodních zdrojů mírně příznivější než ostatní. Zřetelná je relativně značná
prostorová proměnlivost změn bilančních veličin podle všech tří variant.
Zejména v zimním období je možné u některých povodí pozorovat nárůst

Střední kvadratická chyba
korigovaná

Nash-Sutcliffův koeficient (NS) pro pozorovanou (XO) a modelovanou (XM) veličinu
je vypočítán jako NS = 1 – Ʃ (XO – XM)2 / Ʃ (XO – X)2
1

odtoku a zásoby podzemní vody, zatímco u ostatních pokles. Na druhou
stranu, pokles odtoku a zásoby podzemní vody a zásoby vody v půdě
v letním období můžeme konstatovat pro všechna povodí.

Diskuse a závěr
Pomocí hydrologického modelu BILAN byly otestovány dva přístupy použití
RCM dat pro tvorbu scénářových meteorologických řad ovlivněných změnou
klimatu: korekce systematických chyb a přírůstková metoda. Uvažováno
bylo patnáct povodí v České republice, modelování hydrologické bilance
probíhalo v denním kroku. Pro obě metody byla použita transformace
ovlivňující průměr i variabilitu dané veličiny. Transformační parametry byly
odvozeny pro každý kalendářní den roku.
Pro pozorované období bylo ukázáno, že výsledky získané korekcí systematických chyb se dobře shodují s výsledky založenými na pozorováních.
Naopak výsledky získané na základě nekorigované RCM simulace výrazně
nadhodnocují odtok, zásobu vody v půdě a zásobu podzemní vody, což
je způsobeno zejména nadhodnocením srážkových úhrnů a do jisté míry
i nadhodnocením relativní vlhkosti vzduchu, jejíž vliv na odtok je sice menší
než u srážek, avšak nezanedbatelný (Kašpárek, 2009).
Pro všechny modelované časové horizonty dochází k poklesu odtoku,
zásoby vody v půdě a zásoby podzemní vody na většině povodí, zejména
v průběhu letního období. Rozdíly mezi průměrnými měsíčními změnami
zkoumaných veličin na základě přírůstkové metody a korekce systematických chyb (obr. 6) nejsou velké v případě časových horizontů 2025 a 2085:
pro většinu měsíců a povodí se pohybují v rozmezí 0–20 %, jen výjimečně
více. Pro horizont 2055 jsou téměř v polovině případů rozdíly větší než

Obr. 5. Relativní změny odtoku, zásoby podzemní vody, zásoby vody ve sněhu a zásoby vody v půdě mezi pozorovaným a scénářovými obdobími (2025,
2055 a 2085); křivky znázorňují průměry všech povodí, svislé čáry odpovídají rozpětí mezi jednotlivými povodími
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Obr. 6. Souhrn rozdílů změn simulovaného odtoku [%] podle korigované simulace a přírůstkové metody (horní řádek) a podle nekorigované simulace a přírůstkové metody (dolní řádek) pro scénářová období 2025, 2055 a 2085 (sloupce) pro všechna povodí (svislá osa) a měsíce roku (vodorovná osa); škálou
šedé je odlišena velikost absolutní hodnoty rozdílu, symbol + označuje kladné rozdíly větší než 10 % (ostatní vyplněné plochy odpovídají poklesu)
20 %, zejména na podzim. Je pravděpodobné, že rozdíly ve změnách podzimní hydrologické bilance jsou způsobeny rozdílnými změnami relativní
vlhkosti vzduchu (obr. 3). Vyšší vliv změn relativní vlhkosti na odtokový
režim v podzimním období konstatuje i Vlnas (2009).
Relativní vlhkost vzduchu vstupuje do modelu BILAN jako podklad
k výpočtu potenciální evapotranspirace. Vzhledem k obtížné měřitelnosti
relativní vlhkosti vzduchu a vzhledem k nejnovějším poznatkům, které
ukazují, že pro úspěšné modelování hydrologické bilance je možno potenciální evapotranspiraci počítat i podstatně zjednodušeným způsobem
(Oudin, 2010), by bylo vhodné předloženou analýzu zopakovat s použitím
zjednodušeného výpočtu potenciální evapotranspirace bez zahrnutí relativní
vlhkosti vzduchu.
Zajímavé je, že rozdíly mezi výsledky podle korigované simulace a přírůstkové metody nejsou výrazně odlišné od rozdílů mezi výsledky podle
nekorigované simulace a přírůstkové metody (obr. 6). To naznačuje, že
v oblastech s nedostatkem pozorovaných dat by mohlo být možné využít
nekorigovaných RCM simulací k odhadu změn hydrologického režimu.
Nicméně tento problém vyžaduje další výzkum.
Pro přesné odvození parametrů pro přírůstkovou metodu i korekci
systematických chyb by byly teoreticky potřeba nekonečné časové řady.
Použití zhruba třicetiletých časových období vnáší do celého procesu další
nejistoty. Ty by bylo možné vyhodnotit např. nějakou z metod založených na
resamplingu, což by zároveň umožnilo posouzení statistické významnosti
rozdílů mezi jednotlivými metodami.
Obě zkoumané metody jsou teoreticky rovnocenné, rozdíly ve výsledcích
modelování změn hydrologické bilance je proto nutno chápat jako základní
kvantifikaci nejistot spojených s tvorbou scénářů klimatické změny. Nutno
podotknout, že mimo tyto nejistoty a nejistoty spojené s konečnou délkou
časových řad je dalším výrazným zdrojem nejistot samotné modelování
klimatu – zejména použitý klimatický model, emisní scénář a počáteční
podmínky simulace.
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Hydrological modelling of climate change impact in daily time step:
bias correction and delta method (Hanel, M.; Vizina, A.)
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Poděkování
Tento článek vznikl v rámci řešení projektu VaV „Zpřesnění dosavadních
odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření“ (SP/1a6/108/07).

Assessment of changes in hydrological regime cannot be directly
based on the output of regional climate model simulations owing to
the bias, which is inherent to all climate models. In the present paper
we compare two strategies to overcome the biases in climate model
simulations (delta method and bias correction). Both methods are tested
at fifteen catchments over the Czech Republic. For the hydrological
modelling the BILAN model in daily time step is used. The simulated
runoff, as well as the soil and ground water storage are decreasing in
future periods (2025, 2055 and 2085) for most of the catchments and
months. The differences in the estimated changes derived by the bias
correction and delta method are in general smaller than 20% for the
periods 2025 and 2085. The estimated changes are less consistent
for the period 2055 because of differences in changes of relative air
humidity in the two methods. Surprisingly, the changes derived using
uncorrected simulations are in relatively good agreement with those of
the other two methods.
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MetodikA posouzení dopadů
klimatické změny a návrhu
adaptačních opatření
na vodních zdrojích

ho činí odolným vůči nepříznivým krátkodobým extrémům i dlouhodobým
nepříznivým trendům ve vývoji klimatu. Tento přístup aplikovali (Wardekker
et al., 2009) pro urbanizované oblasti Rotterdamu. Identifikovali šest principů odolnosti, jejichž rozvíjením je možné dosáhnout vyšší odolnosti dané
oblasti vůči očekávaným i překvapivým dopadům klimatické změny. Mezi
tyto principy patří např. využívání zpětných vazeb pro stabilizaci systému,
alternativní řešení pro případ omezené funkce některého prvku systému
nebo vytváření nárazníkových zón pro zvládání krátkodobých extrémů. Daný
přístup nestaví před řešitele otázku, jaký scénář zvolit pro navrhování opatření, na druhou stranu však neumožňuje stanovení očekávané účinnosti
navržených adaptačních opatření.

Magdalena Mrkvičková, Zdeněk Kos
Klíčová slova
adaptace – adaptační opatření – dopady klimatické změny – management
rizika

Mezinárodní a zahraniční metodiky pro adaptaci
na klimatickou změnu

Souhrn

V současné době jsou připravovány metodické dokumenty pro adaptaci
jak na mezinárodní úrovni, tak na úrovni národní. Přístupy, které jsou doporučovány, zpravidla tvoří kombinaci výše popsaných základních přístupů.
V rámci Společné implementační strategie Rámcové směrnice pro vodní
politiku vznikla metodika River Basin Management in Changing Climate (CIS
WFD, 2009), která uvádí doporučení, jakým způsobem využít informace
o očekávaných dopadech klimatické změny při přípravě plánů povodí, aby
nové plány povodí byly relevantní s uvážením dopadů klimatické změny
a přispívaly k adaptaci. Metodika doporučuje pro ověřování účinnosti
navrhovaných opatření využívat scénáře klimatické změny (scenario-centered approach).
Metodika je určena především správcům povodí a odborníkům, kteří se
podílejí na přípravě plánů povodí. Metodika pojednává zvlášť o adaptaci
v rámci plánů povodí připravovaných podle Rámcové směrnice o vodní
politice, zvlášť o problematice uvážení klimatické změny při zvládání povodňových rizik a zvlášť o adaptaci v oblasti zvládání sucha a nedostatku vody.
Přitom je zřejmé, že tyto otázky nelze řešit odděleně. Na druhou stranu
obsahuje řadu konkrétních doporučení, která jsou doprovázena příklady
jejich aplikace a která jsou velmi dobře využitelná při přípravě komplexní
adaptační strategie.
Obecný rámec procesu adaptace a základní principy přípravy národní
adaptační strategie ve vodním hospodářství jsou popsány v dokumentu
Guidance on Water and Climate Change (UNECE, 2009), který byl vydán
Evropskou hospodářskou komisí Spojených národů. Metodika je určena
především vládním představitelům. Uvádí principy pro zajištění legislativního
a institucionálního rámce procesu adaptace na národní úrovni, principy
přeshraniční spolupráce a principy pro přípravu adaptační strategie na
národní úrovni. Zvládání nejistot spojených se současnou úrovní poznání
očekávaných dopadů klimatické změny na vodní hospodářství je jedním
z klíčových témat metodiky. Jedním z možných přístupů je snažit se snížit
míru nejistot spojených s výsledky modelování dopadů klimatické změny na
úroveň, která umožní přistoupit k navrhování konkrétních opatření. Druhou
možností je pracovat s „dolními a horními“ hodnotami rozpětí budoucích
klimatických poměrů jako s potenciálními nepříznivými stavy, které mohou
ovlivňovat množství a jakost povrchových a podzemních vod, a pro jejich
zvládání využívat metody managementu rizika.
Metodika doporučuje tzv. twin-track approach, tj. přistoupit k procesu
navrhování a zavádění opatření na základě dostupných informací a průběžně podle aktuálních informací a získaných zkušeností tento proces
upravovat. Jedná se o rozumný postup jak zahájit proces adaptace již
v současnosti.
Metody managementu rizika pro přípravu adaptační strategie jsou
podrobněji rozpracovány v dokumentu Adapting to climate change: a guide
to its management in organisations (Johnstone et al., 2009), který vznikl
jako podpůrný dokument v rámci národního programu pro dopady změny
klimatu ve Velké Británii (UK Climate Impacts Programme). Dokument je
určen obchodním společnostem a organizacím, které mají zájem minimalizovat nebezpečí a využívat příležitosti spojené s očekávanými dopady
klimatické změny. Popisuje proces přípravy adaptační strategie od překonávání počátečních překážek daných nedostatečnou úrovní všeobecného
povědomí, přes fázi porozumění rizikům spojeným s očekávanými dopady
klimatické změny v dané oblasti, až k vlastní přípravě adaptační strategie
s využitím metod managementu rizika. Vhodná adaptační opatření jsou
stanovována na základě propojení přístupu založeného na hodnocení zranitelnosti a přístupu založeného na modelování dopadů klimatické změny
pomocí scénářů.

I přesto, že se možnosti modelování dopadů klimatické změny stále
zlepšují, nejistoty spojené s výsledky stále významně komplikují proces
navrhování adaptačních opatření. Jeden z možných přístupů, jak se
s daným úkolem vypořádat, je využívat metody managementu rizika
v procesu plánování. Management rizika umožňuje uvážit klimatickou
změnu jako jeden z rizikových vnějších vlivů působících na množství
a jakost povrchových a podzemních vod.
V příspěvku je provedena literární rešerše dokumentů, které se věnují
problematice navrhování adaptačních opatření v oblasti vodního hospodářství. Poznatky z těchto dokumentů byly využity při přípravě Metodiky
posouzení dopadů klimatické změny a návrhu adaptačních opatření na
vodních zdrojích, která je v příspěvku představena.

Úvod
Podle Doria et al. (2009) lze úspěšnou adaptaci definovat jako „jakoukoliv úpravu, která vede ke snížení zranitelnosti vůči dopadům klimatické
změny na stanovenou úroveň, aniž by byla ohrožena kvalita životního
prostředí a ekonomický potenciál rozvoje“. Zranitelnost může být chápána
jako míra rizika, že daný systém nebude schopen s požadovanou spolehlivostí plnit svou funkci. Adaptace tedy představuje proces, který vede ke
snižování rizika poruchy daného systému způsobené dopady klimatické
změny (Novický aj., 2010).
I přesto, že se možnosti modelování dopadů klimatické změny stále
zlepšují, nejistoty spojené s výsledky modelování stále významně komplikují proces navrhování vhodných adaptačních opatření. Vznikají tak různé
přístupy, jak tuto skutečnost překonat.

Možné přístupy při stanovování adaptačních opatření
Jedním z možných přístupů, jak hledat vhodná adaptační opatření, je
vycházet z hodnocení zranitelnosti (vulnerability approach). Na základě
výsledků hodnocení současné zranitelnosti daného systému (za systém je
zde považován samostatný funkční celek, pro který jsou hledána vhodná
adaptační opatření – stát, společnost, povodí, organizace atd.) vůči nepříznivým klimatickým poměrům jsou identifikovány nejzranitelnější prvky
systému, pro které jsou následně navrhována opatření směřující k posílení
jejich odolnosti do budoucna (Johnstone et al., 2009).
Hodnocení zranitelnosti uplatnili Brooks et al. (2005) pro porovnání stávající míry zranitelnosti jednotlivých států mezi sebou a pro identifikování
těch nejzranitelnějších. V rámci studie navrhli systém indikátorů zranitelnosti společnosti vůči přírodním katastrofám a porovnávali jejich vypovídací
schopnost. Z výsledků hodnocení zranitelnosti lze odvodit, které oblasti je
třeba v dané zemi rozvíjet pro posílení adaptační kapacity (např. zlepšování dostupnosti hygienických zařízení, zvyšování vzdělanosti, nekorupční
prostředí). Přístup je vhodný především pro oblasti, kde nejsou k dispozici
výsledky modelování dopadů klimatické změny. Hodnocení zranitelnosti
umožňuje uvážit schopnost společnosti vyrovnávat se s nepříznivými jevy
spojenými s vývojem klimatu, adaptační opatření jsou však stanovována
z výsledků hodnocení zranitelnosti nepřímo.
Přímočar ý přístup představuje navrhování adaptačních opatření na
základě výsledků modelování dopadů klimatické změny pomocí scénářů
(scenario-centered approach). Opatření jsou navrhována tím způsobem,
že se původní model používaný pro modelování dopadů upraví tak, aby
reprezentoval stav po uplatnění daného opatření, a hodnotí se změna v průběhu sledované veličiny. Hledá se takové opatření, které bude dostatečně
účinné pro co nejširší rozpětí očekávaných klimatických poměrů (CIS WFD,
2009) nebo pro nejpravděpodobnější scénář (Wardekker et al., 2009). Daný
přístup umožňuje ověřovat očekávanou účinnost navrhovaných opatření
za předpokladu, že nedojde k překvapivým událostem (např. neočekávané reakci společnosti na probíhající změny nebo neočekávanému vývoji
klimatu). Staví však řešitele před zásadní otázku, do jaké míry navrhovat
opatření pro nejvíce nepříznivé scénáře za cenu neúměrných nákladů.
Přístup založený na posilování odolnosti (resilience approach) pracuje
s logikou opačnou k té, která je uplatňována při hodnocení zranitelnosti.
Přístup pracuje s myšlenkou rozvíjet takové vlastnosti systému, které

Metodika pro posouzení dopadů klimatické změny a pro
návrh adaptačních opatření na vodních zdrojích
Metodika, která je připravovaným výstupem projektu Výzkum adaptačních opatření pro eliminaci dopadů klimatické změny na vodní zdroje,
rovněž aplikuje propojení přístupů hodnocení zranitelnosti a modelování
dopadů klimatické změny pomocí scénářů. Je připravována tak, aby byla
využitelná pro správce povodí a pro další subjekty hospodařící s vodními
zdroji (vodárenské společnosti, obce, podniky aj.). Metodika zahrnuje
fázi posouzení dopadů klimatické změny na základě dostupných studií
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a na základě znalosti zranitelných prvků v systému a dále fázi navrhování
vhodných opatření a jejich výběr na základě hodnocení jejich účinnosti. Pro
zpracování obou těchto fází aplikuje metody managementu rizika. Proces
je schematicky znázorněn na obr. 1.

modelu zahrnovaly čtyři varianty odtokových výšek ovlivněných scénáři klimatické změny a hodnoty potřeby vody upravené podle dostupných informací
o budoucí spotřebě vody v daném povodí. Výsledkem jsou hodnoty zabezpečení požadovaných odběrů z vodních zdrojů s výhledem do budoucnosti
pro čtyři varianty scénářů (Kašpárek aj., 2009). Z těchto hodnot je možné
odvodit pravděpodobnost nebezpečí pasivní vodohospodářské bilance na
konkrétním vodním zdroji.
Pokud nejsou podobné výsledky simulačního modelování k dispozici, je
možné využít zjednodušený postup metody předběžné analýzy rizika, která
využívá kvalifikovaný odhad pravděpodobnosti výskytu dané nebezpečné
události a rozsahu jejích následků. Postup zahrnuje sestavení stupnic
pro hodnocení pravděpodobnosti a následků, přiřazení hodnot stupnice
jednotlivým nebezpečím a sestavení rizikové matice. Příklad rizikové matice
je uveden na obr. 2.

Obr. 1. Proces přípravy a zavádění adaptační strategie s využitím metod
managementu rizika

Formulace cíle
Prvním krokem při sestavování adaptační strategie je formulace rámcového cíle, který má být prostřednictvím strategie dosažen. Cílem sledovaným
v připravované metodice je zajištění udržitelnosti stávajících vodních zdrojů,
omezení dopadů změny klimatu na disponibilní vodní zdroje a předcházení
střetům zájmů mezi odběrateli a rovněž mezi odběrateli a požadavky ekosystémů závislých na vodním prostředí.

Obr. 2. Hodnocení rizik pomocí rizikové matice se znázorněnou hranicí
přijatelnosti rizika

Analýza rizika

Hodnocení rizika, návrh a výběr opatření

Vlastní příprava adaptační strategie začíná analýzou rizik. Jedná se
o aktivitu, která vede k identifikaci potenciálních nebezpečí a ke stanovení
rizika pro sledovaný systém (povodí, vodárenskou soustavu atd.). Riziko lze
definovat různými způsoby, ale zpravidla se riziko vyjadřuje jako kombinace
pravděpodobnosti výskytu nežádoucí události a jejích následků (ČSN IEC
300-3-9). Cílem analýzy rizika je získat odpověď na otázku, jaká konkrétní
nebezpečí hrozí v zájmové oblasti na daném vodním zdroji v souvislosti
s klimatickou změnou, jaká je jejich pravděpodobnost a možné následky.
Pro identifikaci nebezpečí spojených s dopady klimatické změny na
vodní zdroje je vhodné na začátku vycházet ze znalosti krizových situací,
které se vyskytly během fungování systému v souvislosti s krátkodobými
projevy extrémního počasí nebo s dlouhodobými trendy ve vývoji klimatu
v posledních desetiletích (Johnstone et al., 2009).
Dalším podkladem jsou výsledky modelování dopadů klimatické změny
na klimatické a hydrologické poměry s výhledem do budoucnosti podle
scénářů klimatické změny. Volba scénářů použitých pro studii dopadů
závisí na časovém horizontu, pro který má být modelování provedeno, a na
požadovaném časovém kroku výstupů. V rámci modelování dopadů by mělo
být zahrnuto více scénářů, aby byla zachována informace o nejistotách,
které jsou s výsledky spojeny (CIS WFD, 2009).
Nebezpečí, která je možné identifikovat na základě současných výsledků
modelování dopadů klimatické změny na vodní režim krajiny a na vodní
hospodářství, zahrnují možný pokles průtoků zejména v málovodných
obdobích, klesající míru dotace podzemních vod a s tím související ohrožení
vydatnosti dostupných vodních zdrojů, zvýšení frekvence výskytu extrémních
hydrologických jevů představující nebezpečí porušení funkce vodohospodářské infrastruktury a zvýšené nároky na odběry vody pro zemědělskou
závlahu, které by mohly vést ke střetu zájmů mezi odběrateli (Novický aj.,
2009). Vyšší teplota vzduchu způsobuje vyšší teploty vody (Novický aj.,
2009a), což indikuje nebezpečí urychlení procesu eutrofizace ve vodních
nádržích. Zhoršení kvality vod ve vodních tocích během málovodných období
nebo možný pokles hladiny v útvarech podzemních vod indikuje nebezpečí
nedosažení environmentálních cílů Rámcové směrnice o vodní politice.
Na identifikaci nebezpečí navazuje stanovení jejich pravděpodobnosti
výskytu a možných následků. Pro stanovení pravděpodobnosti výskytu
nebezpečí, které není ovlivněno vývojem klimatu, je možné vycházet
z analýzy četnosti výskytu daného jevu v minulosti. Pokud se však jedná
o nebezpečí spojené s klimatickou změnou, pak je vhodné pro stanovení
pravděpodobnosti jeho výskytu využívat výsledky simulačního modelování
pro scénáře klimatické změny. Hodnocení spolehlivosti vodních zdrojů
s výhledem do budoucnosti bylo provedeno v rámci několika studií VÚV
TGM, v.v.i. (pro povodí Vltavy, Labe, Ohře a Moravy). Vstupy do simulačního

Při hodnocení rizika se stanoví míra přijatelného rizika pro daný systém.
Přijatelná rizika nejsou dále zpracovávána a jsou ponechána bez opatření.
Rizika, která přesahují míru přijatelnosti, jsou seřazena do hierarchie podle
závažnosti a v následujícím kroku jsou pro ně navrhována opatření.
Na základě identifikace prioritních rizik je možné definovat konkrétní
specifické cíle adaptační strategie. Příkladem takového cíle je např. minimalizace nákladů spojených s řešením škod způsobených přívalovou povodní
nebo zabránění poklesu hladiny podzemní vody v konkrétním vodním útvaru
pod stanovenou úroveň. Každý specifický cíl by měl být měřitelný pomocí
určitého monitorovaného kritéria, aby bylo možné zpětně vyhodnocovat
účinnost zaváděných opatření.
Klíčovým bodem při sestavování adaptační strategie je vlastní návrh
různých variant opatření na minimalizaci prioritních rizik a výběr výsledných
opatření, která se stanou součástí adaptační strategie. Jde o aktivitu, která
vyžaduje spolupráci zkušených provozovatelů a odborníků. Pro identifikaci
vhodných adaptačních opatření je možné využívat různé přístupy. Je možné
využívat zkušenosti s řešením problémů spojených s extrémy počasí, které se vyskytly během provozu, uspořádat brainstorming mezi pracovníky
organizace, provést analýzu nově dostupných technologií a inovací nebo
získat informace od organizací, které mají dlouholeté zkušenosti s řešením podobných problémů. Kromě opatření pro eliminaci zásadní příčiny
prioritních rizik je možné hledat i opatření, která by umožnila redukovat
míru dopadů nebo která by přesunula riziko na jiný subjekt, např. pojištění
(Johnstone et al., 2009).
Téměř vždy existuje řada možností, jak se s daným problémem vypořádat.
Pro výběr výsledné varianty opatření je klíčová jeho očekávaná účinnost,
proveditelnost a celkové náklady. Účinnost technických opatření je možné
ověřovat simulačním modelováním, jehož vstupy jsou ovlivněny pomocí
scénářů klimatické změny. Účinnost opatření směřujících na změnu využití
území lze zjednodušeně stanovovat na základě odhadu změny v rozdělení
jednotlivých složek vodní bilance, které je daným opatřením dosaženo
(Kašpárek aj., 2010). Další porovnávání opatření je možno provést pomocí
vícekriteriální rozhodovací analýzy, rozboru zisků a nákladů (cost-benefit
analysis) nebo metody řízení rizika (Novický aj., 2010).
Obecně platí pravidlo přednostně provádět taková opatření, která jsou
užitečná již v současnosti (win-win), nebo taková, kterých nebudeme litovat
ani v případě, že se očekávané dopady klimatické změny neuskuteční (noregret). Výsledná strategie by měla zahrnovat opatření různého charakteru
(opatření v krajině, organizační opatření, legislativní opatření, technická
opatření aj.). Neměla by být zaměřena jednostranně buď pouze na posilování
vodních zdrojů, nebo pouze na omezování odběrů (CIS WFD, 2009).
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Pro realizaci opatření, která mění fyzikální poměry na útvarech povrchových vod (nové nádrže, jezy aj.) nebo mění hladiny na útvarech podzemních
vod, musí být splněna řada podmínek daných Rámcovou směrnicí. Proto
je třeba nejprve ověřit možnosti jiných opatření pro eliminaci daného
rizika, například přehodnotit funkci existujících hydrotechnických staveb
a optimalizovat jejich funkci na změněné hydrologické poměry a požadavky
odběratelů.
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Hodnocení strategie
Adaptační strategie musí zůstat relevantní s měnícími se přírodními
podmínkami a měnícími se požadavky. Proto je třeba, aby adaptační
strategie měla dynamický charakter. Pro zajištění zpětné vazby se provádí
monitorování účinnosti opatření a jejich pravidelná revize (UNECE, 2000).
Revize adaptační strategie by měla následovat, především pokud došlo ke
změně specifických cílů, které vyplynuly z prioritních rizik, v případě změny
časového horizontu nebo harmonogramu implementace strategie, v případě nových poznatků o očekávaných dopadech klimatické změny, pokud
výsledky monitorovaných kritérií ukazují na nízkou efektivitu zaváděných
opatření (Johnstone et al., 2009).

Přínosy zavádění metod managementu rizika
Tuchovčák aj. (2010) se zabývali uplatněním metod managementu rizika
v systémech zásobování pitnou vodou v rámci projektu WaterRisk. V publikaci k projektu uvádějí následující přínosy zavádění metod managementu
rizika: Logický, systematický přístup metod managementu rizika usnadňuje
sestavování priorit, které je třeba ošetřit konkrétním opatřením a tvoří
podklad pro rozhodování při výběru vhodných opatření. Hledání možných
rizik a vhodných opatření vede k neustálému zlepšování poskytovaných
vodohospodářských služeb a k předcházení poruch a škod, což šetří
náklady nutné na jejich odstraňování. Během společných porad a konzultací
prováděných v rámci celého procesu řízení rizik dochází k širší výměně
informací a zkušeností mezi jednotlivými pracovníky. Tyto informace mohou
být lépe využity při zdokonalování prováděných procesů a činností.
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Závěr
V příspěvku jsou představeny základní obecné přístupy pro zvládání nejistot spojených s navrhováním adaptačních opatření a dále jsou představeny
přístupy, které jsou uplatněny ve vybraných mezinárodních a zahraničních
metodických dokumentech věnovaných problematice adaptace ve vodním
hospodářství. Metodika posouzení dopadů klimatické změny a návrhu adaptačních opatření na vodních zdrojích využívá propojení přístupu založeného
na hodnocení zranitelnosti a přístupu založeného na modelování dopadů
pomocí scénářů klimatické změny. Jednotlivé fáze přípravy adaptační
strategie jsou založeny na metodách managementu rizika. Celý proces se
skládá z aktivit formulace cíle, analýzy rizika, hodnocení rizika a řízení rizika
pomocí navrhování a výběru vhodných opatření. Adaptace je dynamický
proces, je tedy třeba zvolenou adaptační strategii upravovat na základě
nově dostupných informací. Popsaná metodika bude v následujícím řešení
projektu Výzkum adaptačních opatření pro eliminaci dopadů klimatické
změny na vodních zdrojích aplikována na pilotních povodích a bude dále
upravována, aby ji bylo možné využít v následujícím cyklu plánování v oblasti
vod a pro potřeby organizací hospodařících s vodními zdroji.
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Guidance for climate change impacts assessment and for adaptation measures proposal on water resources (Mrkvičková, M.;
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Since uncertainties of results of climate change impact assessment
are still significant, the process of adaptation measures proposal is
uneasy. A possible approach for dealing with this task is to incorporate
risk management into the planning procedures. Risk management en
ables us to handle climate change as one of the significant pressures
on surface and groundwater quantity and quality. The paper describes
the essential steps of risk management in the preparation and assessment of an adaptation strategy, as proposed in the Guidance for Climate
Change Impact Assessment and Proposal of Adaptation Measures on
Water Resources, which should be a result of a project Research on
adaptation measures for dealing with climate change impacts on water
resources in the regions of the Czech Republic.
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