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Předčasné novoroční zamyšlení
Blíží se nejen konec tohoto roku, nýbrž i začátek roku příštího. Ten
letošní byl ve znamení šetření a nemyslím si, že se od tohoto přístupu
ten rok následující nějak lišit bude. Každý dlouze přemýšlel a přemýšlet
bude, jaký veletrh navštívit a jaké konference či semináře se zúčastnit,
jaké odborné publikace odebírat. No a nakonec mu z toho stejně velkou
část šéf seškrtá! Naopak všechny firmy se složitě rozhodovaly, kde se prezentovat. Vyplatí se vystavovat na tomto veletrhu? Má cenu účastnit se
té či oné konference? Mám zvolit formu inzerce ve sborníku, nebo mám
přístroj fyzicky předvést? Mám inzerovat v tom, či onom časopise?
I my v časopise musíme tuto skutečnost reflektovat a každou korunu
vážit. Nemáme za sebou finančně silného vydavatele. Šetříme, kde se
dá: otiskujeme jen tolik článků, kolik nám dovolí naše příjmy, které
plynou hlavně z reklamy. Ale o budoucnost časopisu nemám strach.
Má totiž velkou komparativní výhodu: je na trhu jediným vodohospodářským časopisem, který pokrývá problém malé i velké vody. Druhou
výhodou je, že čeští i slovenští vodohospodáři mají zájem o zvyšování
kvalifikace. A nezapomeňme, že je to u nás (tím myslím od Ohře až po
Laborec – ostatně tyto řádky shodou okolností píši 28. října), tak tedy,
že je to u nás nejstarší časopis, který se dá charakterizovat jako časopis
pro techniku životního prostředí.
Přizpůsobit se muselo i výstavnictví. V důsledku toho už několik let
klesal počet vystavovatelů i návštěvníků na veletrhu Vodovody a kanalizace (ENVI Brno) nebo AQUA Trenčín, o regionálních výstavách ani
nemluvě. Ač na snižujícím se zájmu vystavovatelů i návštěvníků se
podepsaly i jiné příčiny: inovační cyklus je jistě delší než jeden rok,
proto si mnohé firmy řekly, že za ty velké peníze nemá cenu opakovaně,
každoročně nabízet stejné zboží, a výstav se účastní, jen když mají co
nového nabídnout! Příčinou je i to, že do konce roku 2010 měly být čiš-

těny všechny aglomerace nad 2000 EO. To se s jedním okem zavřeným
a druhým přimhouřeným i stalo. Dále velcí provozovatelé i vlastníci už
mají svůj pevný okruh dodavatelů. A v neposlední řadě všechny erární
kasy od té obecní přes krajskou a státní až po tu evropskou začínají být
poněkud vymetené. Organizátoři si to uvědomili, a tak od nastávajícího
roku budou dva výše zmiňované největší specializované veletrhy v ČR
a v SR pořádány v dvouletých periodách. V roce 2012 bude vodohospodářská výstava na Slovensku, v roce následujícím v ČR. Myslím si,
že je to rozumné rozhodnutí. Organizátoři se ani nemusí obávat, že by
někdo jiný chtěl využít vyprázdněný prostor. Myslím si, že by po něm
poptávka nebyla.
Ponaučení z tohoto (podle mě naštěstí nikoliv krizového) vývoje by
si měli vzít dle mého i organizátoři seminářů a konferencí. Zdá se, že je
jich hodně a ještě se často tyto akce s obdobným zaměřením časově překrývají nebo jsou ve velice blízkém termínu. Např. v září se konala velká
konference Pozemkové úpravy a o týden později ve stejném termínu
probíhal vedle už pravidelné konference Krajinných inženýrů i seminář
k úpravám vodních toků. Obdobné je to i na poli vodárenství a najmě
čistírenství. Zdá se, že vodárníci si uvědomili, že přetlak konferencí (a to
jich ještě není tolik) není dobrý ani pro organizátory, ani pro přednášející a ani pro účastníky. Dohodli se, že konference Pitná voda v Táboře
a v Trenčianských Teplicích budou bienální a budou se střídat. Myslím,
že o dohodu by se měli snažit i organizátoři setkání čistírníků. Ostatně
jeden z účastníků snad všech významnějších říjnových čistírenských
konferencí v ČR i v SR mi řekl: „Byl jsem z nich rozpačitý. Jak z počtu
účastníků, tak z kvality vícera přednášek.“
U vědomí těchto omezení jsme se rozhodli organizátorům konferencí
pomoci a uveřejňujeme na pravidelném místě přehled všech konferencí
a seminářů v roce 2012, o nichž nám dali organizátoři vědět. Mají-li
ostatní organizátoři zájem, nechť nám dají vědět a o jejich akcích budeme
informovat v následujícím čísle.
Přehled by měl sloužit jednak k tomu, aby odborníci zvážili, jaká
setkání si nechtějí nechat ujít a jaká ev. oželí, a dále má pomoci dalším
organizátorům zvážit, zda setkání toho či onoho zaměření dělat, a když
už ano, kdy jej dělat. Ideální, i když asi neuskutečnitelné, by bylo, kdyby
se organizátoři na akcích dohodli. Tak by se naplnilo ono moudro, že
méně je někdy více. Přesto věřím, že tyto předčasné novoroční řádky
aspoň u některých padnou na úrodnou půdu.

Ing. Václav Stránský

Rybář podzim rozhodil své sítě. Možná i vy jste se na svých cestách
setkali se zajímavou vodohospodářskou momentkou. Podělte se o ni
s námi. Otištěné fotky oceníme celoročním předplatným zdarma nebo
honorářem 500 korun.
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V letech 2005 až 2007 byl zpracován Plán hlavních povodí České
republiky jako dlouhodobá koncepce v oblasti vod. Jedním z jeho cílů
bylo aktualizovat stávající rozsah lokalit výhledových vodních nádrží
pro územní hájení. Připravený výběr 186 lokalit se v rámci projednávání
Plánu hlavních povodí České republiky nepodařilo schválit pro odpor
veřejnosti v některých lokalitách a významné střety se zájmy ochrany
přírody a krajiny, přestože dlouhodobá ochrana území u stávajících
lokalit trvala a zabránila degradaci stavu přírody a krajiny. Proto byl
ve schváleném Plánu hlavních povodí České republiky přijat v závazné části úkol navrhnout v rámci vodního zákona legislativní postup
k výběru lokalit a při něm přihlédnout k environmentálním a socioekonomickým důsledkům územní ochrany, projednat vše s dotčenými
kraji a obcemi a stanovit hlavní zásady využití těchto území.
Institut chráněných území pro akumulaci povrchových vod byl do
vodního zákona doplněn ustanovením § 28a s účinností od 1. června
2009 novelou č. 181/2008 Sb. a dále upraven novelou č. 150/2010
Sb., účinnou od 1. srpna 2010. V § 28a odst. 1 se stanoví, že plochy
morfologicky, geologicky a hydrologicky vhodné pro akumulaci
povrchových vod pro snížení nepříznivých účinků povodní a sucha
lze k jejich územní ochraně před jinými aktivitami vymezit jako
území chráněná pro akumulaci povrchových vod. V těchto územích
lze měnit dosavadní využití, umisťovat stavby a provádět další činnosti pouze v případě, že neznemožní nebo podstatně neztíží jejich
budoucí využití pro akumulaci povrchových vod. V odstavci 2 se
pak stanoví, že generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití těchto území pořídí Ministerstvo
zemědělství v dohodě s Ministerstvem životního prostředí. Generel je
podkladem pro návrh politiky územního rozvoje a zavedla se pro něj
zkratka Generel LAPV (lokality pro akumulaci povrchových vod).

• voda – nebude sice významná změna celkové bilance srážek, lze
však očekávat změnu jejich časového rozložení (zvýšený odtok
během mírných zim a jarního období a letní bezesrážková období)
a zvýšený výskyt extrémních jevů (povodní a sucha); ovlivní to
dostatečnost a dostupnost vodních zdrojů včetně jejich jakosti,
• teplota – bude docházet ke zvyšování teplot (nejvyšší průměrný
nárůst lze očekávat v podzimních měsících, nejnižší v jarních),
• extrémy – bude docházet k četnějšímu výskytu extrémních projevů
počasí (sucho, povodně, vichřice, teplo) a častějšímu střídání těchto
výkyvů.
Je všeobecně známo, že naše vodní zdroje jsou naprosto závislé
na atmosférických srážkách a rozkolísanosti srážko-odtokového
režimu. V důsledku klimatické změny se předpokládá další zvýšení
této rozkolísanosti vedoucí k poklesu kapacity stávajících zdrojů
povrchové i podzemní vody až o 25 %. Proto je potřebné věnovat
pozornost upřesňování předpovědních modelů a scénářů zejména
ke zjištění důsledků změny klimatu pro život obyvatel a životní prostředí a připravovat adaptační opatření k omezení jejích negativních
důsledků. Plán hlavních povodí České republiky stanovil pro zvládání
nedostatku vody a sucha rámcové cíle k přípravě a přizpůsobení se
předpokládané změně klimatu vhodnými adaptačními opatřeními:
a) zavádět adaptační opatření specifikovaná v Národním programu
pro zmírnění dopadů změny klimatu v České republice,
b) zapojit ostatní sektory hospodářství a kraje do dlouhodobých prognóz nároků na vodu při adaptaci na předpokládané klimatické
změny,
c) připravit návrhy legislativních opatření pro dosažení provázanosti
zpracování plánů oblastí povodí s řešením komplexních pozemkových úprav,
d) uplatňovat v generelech odvodnění urbanizovaných území koncepci nakládání s dešťovými vodami, umožňující jejich zadržování,
vsakování i přímé využívání,
e) uplatňovat požadavky pro „dobrý zemědělský a environmentální
stav“ a požadavky „cross compliance“ s ohledem na zvýšení vsakování vody,
f) vytvořit vhodné programy výzkumu a vývoje,
g) zajistit obnovu funkcí stávajících vodních nádrží odstraněním
sedimentů,
h) zajistit ochranu lokalit vhodných pro umělou akumulaci povrchových vod pro kompenzaci dopadu klimatické změny.
Realizace těchto adaptačních opatření bude přínosná i bez vazby
na změnu klimatu, neboť i současná variabilita klimatického systému,
včetně extrémních projevů počasí, obvykle způsobuje značné škody.
S ohledem na princip předběžné opatrnosti může přinést zmenšení
rozsahu těchto škod v krátkodobém časovém horizontu.
Adaptační opatření na očekávané dopady klimatické změny vyžadují
komplexní přístup při jejich plánování i realizaci. Klíčovou roli hraje
přirozená schopnost přírody a přírodních prvků tyto dopady zmírnit
v co největší ploše. Možné změny v dílčích hydrických režimech se
v konečném důsledku odrazí v celé ploše povodí. Proto je nutné v maximální možné míře využít přirozeného potenciálu krajiny těmto změnám
odolávat. Pro udržení příznivého vodního režimu je třeba v možném
rozsahu uplatňovat opatření v krajině, která podpoří její přirozenou
retenční schopnost a přispějí ke zvýšení její odolnosti vůči klimatické
změně; a zároveň prováděnými změnami ve využití krajiny přispět
k pozitivní změně mikroklimatu a případně místního klimatu.

Adaptační opatření na očekávané změny klimatu

Postup zpracování Generelu LAPV

Generel území chráněných
pro akumulaci povrchových vod
a základní zásady využití těchto území
Po téměř sedmi letech se podařilo dokončit práce na problematice
hájení území pro výhledové vodní nádrže. Mylná představa široké
veřejnosti, že toto územní hájení v dokumentech územního plánování
je zároveň plánem výstavby přehrad, provází tuto záležitost dodnes.
Proto je nutno tento článek chápat vedle odborného sdělení jako další
krok ve vysvětlování principu územního hájení jako veřejného zájmu
založeného na dlouhodobé koncepci s uplatněním principu předběžné
opatrnosti, které překračuje rámce volebních období, profesní život
navrhovatelů, ale i generací. Vycházelo se z toho, že ochrana území
pro stavbu vodních nádrží se na našem území datuje od záměrů jejich
výstavby na začátku minulého století. Jejich realizace byla vždy investičně nákladná jak z hlediska finančního, tak i z hlediska nároků na
území a dopadů na obyvatele a životní prostředí. Proto při aktualizaci
problematiky územního hájení výhledových vodních nádrží byla
brána v úvahu hlediska, která přináší diskuse o klimatické změně
a přípravě adaptace na ni, ale i socioekonomická a environmentální
hlediska (celospolečenského zájmu, vlastnických zájmů v dotčených
územích a veřejného zájmu ochrany přírody a krajiny).

Historie územní ochrany lokalit vhodných
pro akumulaci povrchových vod

Nedostatek vody, sucho a přizpůsobení se změně klimatu jsou
témata, jimiž se Rada Evropské Unie zabývá od roku 2005. V červnu
2010 přijala Rada pro životní prostředí dokument 11061/10 Nedostatek
vody, sucho a přizpůsobení se změně klimatu, který podporuje aktivity
členských států pro snížení zranitelnosti Evropské Unie vůči dopadům
změny klimatu ve všech souvislostech a vyzývá členské státy k vypracování plánů pro zvládání nedostatku vody a sucha a k prosazování
udržitelného užívání vody. Zároveň připomíná, že nedostatek vody
a sucho, ačkoliv jsou nezávislými jevy, spolu úzce souvisejí: nedostatek vody souvisí s dlouhodobou nerovnováhou mezi zásobami vody
(vodními zdroji), poptávkou po ní a potřebami ekosystémů, zatímco
sucho ve svých rozličných podobách je spojeno s výrazným dočasným
poklesem přirozené dostupnosti vody oproti dlouhodobé průměrné
úrovni do té míry, že dostupná voda dočasně nepostačuje k pokrytí
potřeb ekosystémů a udržitelné činnosti člověka.
Podle předpokládaných dopadů změny klimatu se bude změna
v podmínkách České republiky nejvýrazněji projevovat v následujících oblastech:
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Při přípravě Generelu LAPV se vycházelo ze seznamu připraveného
pro Plán hlavních povodí České republiky, tj. ze souboru 186 lokalit. Tyto lokality byly posuzovány meziresortní pracovní skupinou
a konfrontovány s očekávanými dopady klimatické změny na vodohospodářské soustavy v jednotlivých oblastech povodí. Dále byly rámcově hodnoceny dopady územního hájení na obyvatelstvo (bytovou
zástavbu), střety s ložisky nerostných surovin a zájmy ochrany přírody
a krajiny. Byly tak vybrány pouze lokality dostatečně vodohospodářsky efektivní a bez vážných a zjevných střetů se zastavěnými územími
či s významnými zájmy ochrany přírody a krajiny. U řady lokalit také
došlo k optimalizaci jejich parametrů (změně umístění profilu hráze
nebo velikosti potenciálního prostoru zátopy) za účelem minimalizace
výše uvedených nežádoucích střetů.
Vymezená území chráněná pro akumulaci povrchových vod byla
rozdělena dle jejich významu na dvě kategorie:
Kategorii A – tvoří území, jejichž vodohospodářský význam spočívá
především ve schopnosti vytvořit či doplnit zdroje pro zásobování
pitnou vodou a případně plnit i další funkce, především pozitivní
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ovlivnění odtokových poměrů velkých povodí. U těchto lokalit bude
potřeba jejich využití vázána na vyhodnocení skutečného dopadu
klimatické změny – znamená to tedy, že k návrhu na konkrétní
výstavbu některé z nádrží z kategorie A dojde pouze v případě, že se
prokazatelně začnou naplňovat negativní scénáře dopadu klimatické
změny v dlouhodobém horizontu, tj. 50–100 let.
Kategorii B – tvoří území, která jsou svou polohou a parametry
vhodná pro akumulaci kvůli protipovodňové ochraně, pokrytí
požadavků na odběry vody a nadlepšování průtoků (zabezpečení
ekologických průtoků ve vodních tocích). Seznam území kategorie B
bude přezkoumáván v šestiletém cyklu v návaznosti na zpřesňování
prognóz vývoje klimatické změny v rámci plánování v oblasti vod
podle hlavy IV. vodního zákona a zejména v návaznosti na provedení
relevantních opatření přijatých v plánech povodí, která svými efekty
mohou přispět ke zmírnění dopadů klimatické změny a tedy i ke
snižování případné potřebnosti samotných vodních nádrží. Stejně
jako u kategorie A, k návrhu na konkrétní výstavbu některé z nádrží
kategorie B dojde pouze v případě prokazatelné potřeby.
Při výběru lokalit byla zohledněna následující hlediska:
1. možnost eliminace rizik vyplývajících z možných dopadů klimatické změny na zásobování pitnou vodou,
2. možnost eliminace rizik vyplývajících z možných dopadů klimatické změny na hydrologický režim a zvýšený výskyt povodní,
3. vhodnost morfologických a geologických podmínek lokality,
4. předpoklady pro vhodnou jakost akumulované vody,
5. vhodnost lokality pro víceúčelové využití,
6. dopady na stávající osídlení, příp. známé rozvojové aktivity,
7. dopady na zájmy ochrany přírody a krajiny,
8. dopady na kulturní památky,
9. dopady na ložisková území.
Výsledný Generel LAPV obsahuje soubor 65 lokalit (21 v kategorii A,
44 v kategorii B) s tabulkou základních identifikačních údajů, přehlednou mapkou jejich situování. Pro jednotlivé lokality obsahuje pasport
s mapovou přílohou. Je zveřejněn na internetových stránkách MZe
(http://eagri.cz) v sekci Voda → Plánování v oblasti vod → Příprava
plánů povodí pro 2. období → Zveřejněné informace, nebo přímo na
adrese: (http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblastivod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/)
Do Generelu LAPV nebyly zařazeny lokality, u nichž je územní
ochrana zabezpečena prostřednictvím zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (základní
ochranné podmínky zvláště chráněných území v kategorii národní
park a národní přírodní rezervace).

Aplikace Generelu LAPV a jeho aktualizace

Generel LAPV byl zpracován jako odborně-technický podklad
vyjadřující dlouhodobé zájmy vodního hospodářství pro zapracování
do Politiky územního rozvoje České republiky a územně plánovací
dokumentace krajů (zásad územního rozvoje, popřípadě regulačních
plánů) a územně plánovací dokumentace obcí (územních plánů,
popřípadě regulačních plánů).
V souladu s cíli územního plánování podle § 18 odst. 1 a 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. budou Generelem LAPV vymezené
lokality komplexně posuzovány s ostatními nároky na využití území
a vybrané lokality budou určeny jako územní rezervy podle § 36 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. s tím, že pro využívání těchto ploch
bude individuálně stanoveno, co se považuje za podstatné ztížení
možnosti budoucího využití (§ 36 odst. 1 stavebního zákona), a to
s přihlédnutím k místním poměrům, zejména k souvislostem s osídlením a krajinným charakterem a v odpovídající podrobnosti dané
územně plánovací dokumentace.
Podle přechodných ustanovení zákona č. 150/2010 Sb. se Generel
LAPV přezkoumává a aktualizuje v rámci národních plánů povodí.
Rozdělení LAPV na kategorie A a B bylo přijato s ohledem na jejich
vodohospodářskou významnost, zejména z hlediska veřejného zájmu
na zajištění zdrojů pitné vody pro velké aglomerace. Předpokládá
se, že LAPV kategorie A budou územně hájeny dlouhodobě a přezkoumávány a aktualizovány budou zejména LAPV kategorie B.
První aktualizace má termín 22. prosince 2015 v rámci druhé etapy
plánování v oblasti vod.
Převést lokalitu územní rezervy plochy LAPV do návrhu konkrétní
stavby vodní nádrže v rámci příslušné územně plánovací dokumentace bude možné, pokud budou splněny tyto podmínky:
1. budou provedeny komplexní analýzy adaptačních opatření na
klimatickou změnu zohledňující dosažený stupeň poznání,
2. bude plně využit potenciál přírodě blízkých opatření a adaptačních
opatření na klimatickou změnu nenarušujících dobrý stav vodních

405

útvarů, a to se zohledněním dosaženého stupně poznání a nejlepších dostupných technologií,
3. budou vymezena záplavová území a území určená k rozlivům
povodní s důsledně uplatněným omezením činností dle vodního
zákona,
4. budou uplatněna veškerá legislativní a organizační opatření k adaptaci na klimatickou změnu,
5. budou analyzovány a přehodnoceny nároky na odběry vod ve
vztahu k jejich opodstatněnosti a zásoby podzemních vod budou
v maximální míře využívány pro pitné účely,
6. bude prokázána souvislost nedostatku vody a sucha s dopadem
klimatické změny.

Kompetence vodoprávních úřadů při aplikaci
Generelu LAPV
Uplatňování Generelu LAPV do politiky územního rozvoje, územně
plánovacích dokumentací a při územních a stavebních řízeních bude
zajišťováno příslušnými vodoprávními úřady podle kompetencí vyplývajících ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů následovně:
V politice územního rozvoje
• Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí dle
§ 108 odst. 2 vodního zákona
V zásadách územního rozvoje
• Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí dle
§ 108 odst. 2 vodního zákona
• krajské úřady dle § 107 odst. 1 písm. a) vodního zákona
• újezdní úřady dle § 105 odst. 2 vodního zákona
V územních plánech obcí s rozšířenou působností
• krajské úřady dle § 107 odst. 1 písm. a) vodního zákona
• újezdní úřady dle § 105 odst. 2 vodního zákona
V územních a regulačních plánech obcí
• obecní úřady obcí s rozšířenou působností dle § 106 odst. 2 vodního
zákona
• újezdní úřady dle § 105 odst. 2 vodního zákona
V územních a stavebních řízeních
• vodoprávní úřad dle § 104 odst. 9 vodního zákona (ve výjimečných
případech podle § 17 vodního zákona)

Základní zásady využití území chráněných
pro akumulaci povrchových vod
Zmocnění pro vydání základních zásad využití území chráněných
pro akumulaci povrchových vod je v ustanovení § 28a odst. 2 vodního
zákona, a to v návaznosti na odst. 1, které stanoví, že „v těchto územích lze měnit dosavadní využití, umisťovat stavby a provádět další
činnosti pouze v případě, že neznemožní nebo podstatně neztíží jejich
budoucí využití pro akumulaci povrchových vod.“
Základní zásady proto rozvíjejí toto zákonné ustanovení, které deklaruje smysl územní rezervy (viz § 36 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,
v platném znění) a zajišťuje v rámci územního plánování žádoucí dlouhodobou výhledovou ochranu území pro lokalizaci vodních nádrží.
Orgány územního plánování s ohledem na ustanovení § 28a odst. 1
zákona 254/2001 Sb. stanoví v územně plánovací dokumentaci
k územím chráněným pro akumulaci povrchových vod následující
podmínky jejich využití. V těchto územích není možné navrhovat
záměry na umístění zejména:
a) nových staveb technické a dopravní infrastruktury mezinárodního,
republikového a jiného nadmístního významu s výjimkou staveb,
kde bude prokázáno projektovou dokumentací, že jejich umístění
nebo provedení anebo užívání neztíží budoucí využití území dotčeného předmětnou stavbou pro akumulaci povrchových vod,
b) změny dokončených staveb technické a dopravní infrastruktury
mezinárodního, republikového a jiného nadmístního významu
s výjimkou staveb, kde bude prokázáno projektovou dokumentací,
že jejich umístění nebo provedení anebo užívání neztíží budoucí
využití území dotčeného předmětnou stavbou pro akumulaci povrchových vod,
c) staveb a zařízení pro průmysl, energetiku, zemědělství, těžbu nerostů
a dalších staveb, zařízení a činností, které by mohly narušit geologické a morfologické poměry v území předpokládaného profilu přehrady
nebo jinak nepříznivě ovlivnit budoucí vodohospodářské využití
plochy zátopy vodní nádrže, a to jak samotným rozsahem staveb
ve vymezeném území (např. sídelní útvary), velkými plochami pro
podnikání s investičně náročnými vedeními technické infrastruktury,
tak jejich následným provozem (např. skládky zvláštních a nebezpečných odpadů, odkaliště, sklady pohonných hmot atd.).
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Hospodaření s vodou
Moderní hospodaření s vodou se provádí ve vodohospodářských soustavách, jejichž vazby
se vzájemně překrývají a překračují hranice dílčích povodí. Řídícím centrem tohoto systému je vodohospodářský dispečink, jehož dalším posláním je sledování hydrologických,
meteorologických a provozních údajů v daném povodí, operativní řízení hospodaření
s vodou a dispečerská služba za mimořádných situací.
Ochrana před povodněmi
V rámci programů prevence před povodněmi v letech 2002–2010 byla vymezena záplavová
území podél vodních toků v délce 1560 km. V současné době jsou stanovena záplavová
území podél 31 % celkové délky vodních toků ve správě Povodí Ohře. Pro zlepšení odtokových poměrů na dolní Ohři a následně na Labi byla v uplynulých letech provedena rekonstrukce bezpečnostního přelivu VD Nechranice.
Péče o jakost vody
Další důležitou činností je rozsáhlá kontrolní, analytická a informační práce vodohospodářských laboratoří ve spolupráci s oddělením jakosti vod. Výstupy monitoringu vodních toků a
nádrží jsou použity pro hodnocení stavu jakosti vod ve správě podniku. Využívají se
pro hodnocení a řešení konkrétních vodohospodářských problémů v rámci VH plánování,
na hraničních tocích, pro ochranu vodárenských zdrojů, nádrží zasažených eutrofizací
a pro další provozní činnosti. Všechny uvedené aktivity směřují k postupnému zlepšování
jakosti vod v území.
Revitalizace
V posledních letech Povodí Ohře spolupracuje s Operačním programem Životní prostředí,
u kterého je o podporu zažádáno pro desítky projektů. Je sledována především obnova přirozené funkce vodních toků a zlepšení jejich migrační prostupnosti. Vedle výstavby rybích
přechodů jsou toky zprůchodňovány rekonstrukcemi úprav toků metodami blízkými přírodě.
Je rozvíjena spolupráce se sousedními státy Saskem a Bavorskem podporovaná z Operačního programu přeshraniční spolupráce Cíl 3. Mezi nejvýznamnější mezinárodní projekty
v této oblasti lze řadit Rekonstrukci jezu Tuhnice, Studii k problematice živin a sinic v nádrži
Skalka nebo Výzkum možností minimalizace obsahů organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách.

Vodohospodářské plánování
Hlavním cílem plánování v oblasti vod je vymezení a vzájemné sladění těchto veřejných
zájmů:
• ochrana vod jako složky životního prostředí,
• ochrana před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod,
• trvale udržitelné užívání vodních zdrojů a hospodaření s vodami pro zajištění požadavků
na vodohospodářské služby, zejména pro účely zásobování pitnou vodou.
Plán oblasti povodí Ohře a dolního Labe byl zpracován v letech 2005 až 2009 podle zákona
č.254/2001 Sb. o vodách, v platném znění ve spolupráci s krajskými úřady Ústeckého, Karlovarského, Libereckého, Středočeského a Plzeňského kraje, ústředními vodoprávními
úřady a širokou veřejností. K roku 2015 se připravuje jeho aktualizace.

www.poh.cz

Výroba ekologické energie
Podnik provozuje a spravuje malé vodní elektrárny a fotovoltaické elektrárny. Cílem je
využití hydroenergetického potenciálu toků, přehrad a energie slunce. Hlavním smyslem
je využití energie z obnovitelných zdrojů. Množství vyrobené el. energie je závislé především na hydrologické a meteorologické situaci.

Délka vodních toků je 4989 km, délka ochranných hrází je 4,4 km, délka umělých kanálů a přivaděčů je 173 km. Ve své správě má
podnik celkem 7 čerpacích a přečerpávacích stanic, 20 velkých vodních nádrží, 21 malých vodních elektráren a 5 fotovoltaických elektráren. Celkový objem nádrží je 525 470 tis.m3.
Vodárenských nádrží je 13, ostatních 57, plocha nádrží je 37,9 km2.

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, tel.: 474 636 111, e-mail: poh@poh.cz, www.poh.cz

Potápěčská stanice v.o.s., poskytuje komplexní služby v oblasti
potápěčských prací a poskytování technických služeb. Její pracovníci mají všechna potřebná odborná oprávnění a mnohaletou praxi
v oboru.
Společnost získala certifikáty:
ISO 9001 : 2008 – Systémy managementu kvality
ISO 14001 : 2004 - Systém enviromentálního managementu
(ochrana životního prostředí)
OHSAS 18001 : 2007 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
ISO 3834-2 : 2005 Systém managementu jakosti při svařování

Nabízíme Vám:
Veškeré průmyslové potápěčské práce
Potápěčské práce stavebního charakteru, včetně
sanací betonových konstrukcí
Potápěčské práce strojního charakteru
Svařování a řezání pod vodou dle ČSN EN ISO 15 618
Potápěčské práce záchranářské, včetně pohotovostní
služby 24h
Potápěčské práce báňských záchranářů - potápěčů
Potápěčské práce v podzemí a bez volné hladiny
Destrukce a trhací práce pod vodou
Speciální potápěčské práce
Video a foto dokumentace
Poradenská služba
Soudní znalec – potápěčské a záchranářské práce
Tato 24 hodinová služba je tu pro případ havárií. Během pracovní doby
vyjedeme k havárii do šedesáti minut, jinak do tří hodin. Stálí zákazníci
mají přednost. Můžete se kdykoliv obrátit na jeden z těchto mobilních
telefonů:
602 441 679 – ředitel společnosti Petr Andrt
602 357 180 – hlavní potápěč Miloslav Haták hatak@psvos.cz
606 614 494 – vedoucí střediska Ohře Robert Zsuzsa robo@psvos.cz
602 427 441 – vedoucí střediska Vltava Lubomír Veselý
732 366 160 – obchodní zástupce Ing. Jaroslav Šot
Kancelář - 474 625 207 dive@psvos.cz
Fax - 474 686 959

Potápěčská stanice v.o.s.
Bezručova 4219
430 03 Chomutov
www.psvos.cz

Konkrétní podmínky a podrobnosti dané územně plánovací dokumentace přihlížející k místním poměrům, zejména k souvislostem
s osídlením a ke krajinnému charakteru, lze stanovit a zajistit v opatření obecné povahy ve smyslu § 171 až 174 správního řádu, jímž se
vydává územně plánovací dokumentace.
Jejich smyslem je neomezovat současné činnosti v územích chráněných pro akumulaci povrchových vod nad míru nezbytně nutnou,
a naopak umožnit prostřednictvím územních plánů využití těchto
území, které by bylo v souladu s § 28a odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů a zohledňovalo předpokládaný časový
horizont (příštích padesát až sto let).

Generel je zpracován v návaznosti na předchozí dlouhodobé územní hájení výhledových vodních nádrží. Není plánem výstavby vodních
nádrží, ale podkladem, podle kterého se prostřednictvím územního
plánování zajistí využívání stanovených území tak, že nedojde k znemožnění nebo podstatnému ztížení možné realizace konkrétní vodní
nádrže v budoucnu za předpokladu, že budou vyčerpány možnosti
ostatních adaptačních opatření k zajištění vodohospodářských služeb,
a kdy dopady klimatické změny nebudou řešitelné jinými prostředky
pro jejich neproveditelnost nebo pro jejich neúměrné náklady.
Ing. Miroslav Král, CSc.
ředitel odboru vodohospodářské politiky
a protipovodňových opatření
Ministerstvo zemědělství ČR
Těšnov 17
117 05 Praha 1
tel.:+420 221 812 449
e-mail: miroslav.kral@mze.cz

Závěr
Ministerstva zemědělství a životního prostředí pořídila v dohodě
podle § 28a odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů Generel
území chráněných pro akumulaci povrchových vod (dále jen „Generel“) a základní zásady využití těchto území.
Generel je podkladem pro návrh politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace. Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo
životního prostředí budou uplatňovat Generel ve stanoviscích podle
§ 108 odst. 2 vodního zákona. Podle článku II bod 7 přechodných ustanovení zákona č. 150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů se Generel přezkoumává a aktualizuje v rámci národních
plánů povodí.

Příspěvek k povodňové
problematice vybraných
obcí ve správním území
státního podniku
Povodí Ohře
Jaromír Říha, Lukáš Smelík, Hana Uhmannová
Klíčová slova
povodeň – ochrana před povodněmi – extremita – kapacita koryta
– kapacita objektů

Příspěvek není recenzovaným pojednáním, přesto si myslíme,
že by se mnozí k věci mohli vyjádřit. Očekáváme proto stanovisko ke sdělení – jak je zvykem – do 31. ledna 2012. Rozsah
diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany A4, a to včetně tabulek a obrázků. Příspěvky posílejte na e-mail stransky@
vodnihospodarstvi.cz.
před povodněmi strukturálními opatřeními nad rámec [13] je obecně
možné, v jednotlivých lokalitách je však limitováno zejména ekonomickými možnostmi a složitostí vlastnických vztahů. Na realizaci
protipovodňové ochrany obcí by se pak měli podílet kromě správců
toků také správci komunikací a zainteresované obce, vlastníci vodních
děl a v neposlední řadě samotní občané v ohroženém území.
Snahou studijních prací [11, 12], z nichž vychází tento text, bylo
mimo jiné objektivně posoudit faktory, které se podílí na průběhu
povodní ve sledovaných obcích. Článek obsahuje zhodnocení povodňových epizod ve sledovaných obcích (tab. 1), extremity kulminačních průtoků a rámcově též míry protipovodňové ochrany.
Předmětem hodnocení je 8 obcí na 4 tocích ve správě státního podniku Povodí Ohře a jedné obce na Ludvíkovickém potoce, který je ve
správě státního podniku Lesy České republiky (Lesy ČR) (obr. 1).

2. Použité podklady
Podkladem pro hodnocení extremity povodní v jednotlivých
obcích byly především zprávy o povodňových událostech [2, 3, 4]

Souhrn

Česká republika byla v letech 2009 a 2010 zasažena na řadě míst
ničivými povodněmi. K takovým místům se řadí i Děčínsko. Povodně zde způsobily značné škody na korytech a objektech v tocích,
na infrastruktuře i na soukromém a obecním majetku. Opakovaný
výskyt povodní během relativně krátkého období vyvolal v obyvatelích postižených obcí pochyby o dostatečné míře stávající ochrany
území. Článek se zaměřuje na posouzení extremity povodní v letech
2009 a 2010 a míry protipovodňové ochrany vybraných obcí ve
správním území státního podniku Povodí Ohře a Lesy ČR i ve vazbě
na spolehlivost poskytovaných hydrologických dat.
u

1. Úvod
Území České republiky bylo v posledních cca 15 letech vystaveno
řadě povodňových událostí, které měly odlišnou extremitu a různé
následky. Mezi postižené oblasti patří i Děčínsko, kde se nachází obce,
Obr. 1. Posuzované úseky toků (vyznačeny tučně)
které byly opakovaně zasaženy dokonce několika povodněmi v průběhu let 2009 a 2010.
Tab. 1. Posuzované obce ve správním území státních podniků Povodí Ohře a Lesy ČR
Četnost extrémních povodní a výše škod způsobených na majetku obyvatel i obcí vyvolaly
Číslo
Staničení toku
Tok
Obce
jak u samotných obyvatel, tak u jejich zastulokality
v km
pitelů diskusi o stávající míře ochrany před
Bílý potok
1
Janská
0,00–1,50
povodněmi a o možnostech jejího zvýšení.
Bystrá
2
Horní Habartice, Markvartice, Veselé
3,59–12,86
Koncepčním podkladem hodnotícím míru
Chřibská
Kamenice
3
Všemily,
Jetřichovice
0,00–4,10
ochrany před povodněmi jsou projednané
Kamenice – dolní tok
4
Srbská Kamenice, Janská
11,18–17,34
Plány oblastí povodí [13], které vycházejí
Kamenice – horní tok
5
Kytlice (Mlýny, Hillův mlýn, Dolní Falknov)
27,47–33,46
z hydrologických podkladů platných v době
Ludvíkovický potok
6
Ludvíkovice
1,90–4,10
sestavení plánů. Další zvyšování ochrany
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Tok
1 – Bílý potok
2 – Bystrá
3 – Chřibská Kamenice
4 – Kamenice – dolní tok
5 – Kamenice – horní tok
6 – Ludvíkovický potok

2009
1. 7.

2. 7.

4. 7.

18. 7.

9. 6.

x

x

x

x
x

x
x

7. 8.
x
x
x
x
x
x

2010
16. 8.

28. 9.

x
x

x

specifický průtok
[m3/(s.km2)]

doba opakování N
[roky]

Tab. 3. Parametry vybraných kulminačních průtoků v řešených obcích

kulminační průtok
[m3/s]

3. Hodnocení extremity vybraných
povodní

Tab. 2. Výskyt povodňových epizod v hodnocených lokalitách

doba trvání povodně
[hod]

vypracované státním podnikem Povodí Ohře,
které obsahují informace o příčinách hydrologické situace, průběhu povodně, o rozsahu
zasaženého území a o škodách na majetku.
Protipovodňová ochrana byla hodnocena na
základě studií záplavových území [7, 8, 9]
a také Plánů oblasti povodí [13]. Ty poskytly
také údaje o hydrologických charakteristikách
v jednotlivých profilech na toku. Dostupné
údaje byly ověřeny vlastními propočty. Další
potřebné podklady byly poskytnuty starosty
obcí. Souhrnně jsou dostupné použité podklady uvedeny v závěru tohoto článku.

407

[km2]

plocha povodí

Příčinou extrémních povodňových událostí
v letech 2009 a 2010 byly lokální přívalové
srážky, které na povodí způsobily plošně omedatum
tok
obce
zenou hydrologickou odezvu [2, 3, 4]. Hladiny
toků tak výrazně stouply v relativně krátkém
časovém úseku. Přehled povodňových událostí
na jednotlivých tocích ve sledovaném území
v letech 2009 a 2010 je uveden v tab. 2.
Povodňová situace, která se výrazně proje1. 7. 2009 Kamenice – dolní tok Srbská Kamenice, Janská
1:10
64
200
97,8 0,65
vila ve všech níže uvedených obcích, nastala
Horní Habartice
115 4,8*) 39,9 2,60
7. 8. 2010. V řešeném území bylo na základě
Bystrá
Markvartice
2:45
110 4,6*) 29,1 4,00
dostupných historických podkladů z let
4. 7. 2009
1823–2010 identifikováno 17 letních povodní.
Veselé
95
4,0*) 23,4 4,30
Z tohoto množství se jich 8 vyskytlo v letech
Kamenice – dolní tok Srbská Kamenice, Janská
2:55
76
500
97,8 0,78
2009 a 2010.
Chřibská Kamenice
Všemily, Jetřichovice
4:50
70
1000 61,7 1,13
První způsob vyjádření míry extremity
9. 6. 2010
Kamenice – dolní tok Srbská Kamenice, Janská
1:35
67
200
97,8 0,69
vychází ze srovnání kulminačních průtoků
při jednotlivých povodních s „aktuálními“
Bystrá
Markvartice
12:00
60
3000 29,1 2,20
hydrologickými daty a z odhadu doby opakoChřibská Kamenice
Všemily, Jetřichovice
20:10
60
600
61,7 0,97
vání kulminačních průtoků. Odečty průtoků
Kamenice – dolní tok Srbská Kamenice, Janská
20:50
70
300
97,8 0,72
byly prováděny z čar opakování kulminačních
Kytlice – Mlýny
35
100
38,9 0,90
průtoků stanovených ČHMÚ uvedených ve
studiích záplavových území [7, 8, 9], hyd7. 8. 2010 Kamenice – horní tok Kytlice – Hillův mlýn
30
100
24,0 1,25
rologických poměrů ČSR [1] a z podkladů
Kytlice – Dolní Falknov
20
50
13,4 1,49
poskytnutých pro účely posudků [11,12], a to
Bílý potok
Janská
17
7,9
2,15
pro jednotlivé hodnocené profily. Z důvodu
Ludvíkovice – pod Loubským p.
12
50
6,3
1,91
značně vysokých kulminačních průtoků při
Ludvíkovický potok
povodních, přesahujících dobu opakování 100
Ludvíkovice – nad Loubským p.
6
30
3,9
1,54
let, bylo nutné čáry opakování extrapolovat.
Do grafů byl rovněž vynesen i pás nejistoty *) V těchto případech si autoři nedovolili odhadnout dobu opakování na základě extrapolace. Uvedený
stanovení poskytovaných hydrologických dat, údaj představuje násobek 100letého průtoku
který je dle ČSN 75 1400 vyjádřen směrodatna obalovou čáru specifických odtoků. Na obr. 3 jsou pro hodnocené
nou chybou. Například z obr. 2 je patrné, že průtok 76 m3/s dosažený
lokality zobrazeny specifické odtoky odpovídající kulminačním prů4. 7. 2009 v Kamenici v obci Srbská Kamenice by podle uváděných
tokům při povodních v letech 2009 a 2010.
hydrologických údajů dosáhl dobu opakování cca 500 let. Při úpravě
Srovnání jednotlivých charakteristik povodňových epizod v řešených
hydrologických dat (N-letých průtoků) o mezní směrodatnou chybu
obcích je uvedeno v tab. 3. „Dobou trvání povodně“ je myšlen čas, který
podle ČSN 75 1400 by šlo o cca 50letý průtok.
uběhne mezi vyhlášením a odvoláním II. stupně povodňové aktivity.
Dalším způsobem, jakým lze orientačně porovnat extremitu povodní
s „fyzikálně reálným limitem“, je srovnání maximálních dosažených
4. Míra ochrany před povodněmi
specifických odtoků q [m3/(s.km2)] při povodních např. s hodnotami
Všechny sledované obce mají charakter více či méně rozptýlené
dosaženými při extrémní povodni v roce 2002. Zajímavá je též vazba
obytné a chatové zástavby. Dle technických norem ČSN 73 6820, ODN
75 2103, dokumentu Strategie ochrany před povodněmi pro území
ČR [5] a povodňových plánů [6, 13], lze za přiměřenou ochranu obcí
tohoto typu před povodněmi uvažovat průtok s dobou opakování 20
let. Míra ochrany není předepsána žádným závazným dokumentem.
Je na zvážení samospráv obcí, správců toků a samotných občanech,
zda vyvíjí aktivity k jejímu dalšímu zvýšení.
Na základě stanovených záplavových území [7, 8, 9, 12] byla
v řešených lokalitách zhodnocena kapacita koryta včetně souvisejících
objektů na tocích. Ta byla vztažena k době opakování N = 20 let, která
reprezentuje přijatelnou míru ochrany obcí před povodněmi.
Tam, kde koryto průtok Q20 spolehlivě převede, nebo tam, kde jeho
případným vybřežením nehrozí vznik škod, byla shledána současná
kapacita toku jako dostatečná. Tab. 4 ukazuje, že část objektů je málo
kapacitní. Problémy mohou způsobovat silniční a železniční mosty,
lávky, propustky, zaklenuté úseky toku, trubní vedení, jezy a stupně. V místě prudkých změn směru, tvaru či rozměrů koryta nebo
Obr. 2. Ukázka stanovení extremity povodně (Kamenice v Srbské
také u objektů na tocích může docházet k ucpání profilu (obr. 4, 5)
Kamenici dne 4. 7. 2009, průtok 76 m3/s)
a k vybřežení vody z koryta.
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Souhrn nekapacitních úseků řešených toků
a objektů na nich s uvedením celkové délky
řešených toků a celkového počtu objektů je
uveden v tab. 4. U nekapacitních objektů je
v závorce uvedeno, kolik z těchto objektů se
nachází na přítocích.
V rámci prací [11, 12] byla provedena zjednodušená ekonomická analýza, která naznačila
velmi malou rentabilitu a prokázala neefektivnost dalšího zvyšování míry ochrany strukturálními prvky před povodněmi ve sledovaných
obcích. Studie naopak naznačily, že výrazného
zlepšení stavu a snížení škod lze v katastru
obcí dosáhnout organizačními opatřeními
spočívajícími ve zvýšené „povodňové“ kázni
obyvatel. Jde například o zamezení skladování
dřevní hmoty v příbřežní zóně a umísťování
odpadu do koryta toku a k jeho břehové hraně,
zabránění umisťování odplavitelného materiálu v záplavovém území, rozšiřování plotů,
mobilních objektů popř. drobných přístřešků
směrem k toku apod. Z hlediska záchrany lidských životů nachází v obdobných lokalitách
uplatnění varovné systémy.

Obr. 3. Souhrnné srovnání maximálních specifických odtoků při povodňových epizodách
v letech 2009 a 2010 (číselné označení dle tab. 1 a 2) s [10]

5. Závěr
V článku jsou uvedeny některé poznatky z vyhodnocení povodní
v letech 2009 a 2010 na Děčínsku. Z vyhodnocení kulminací povodní
vyplývá, že v letech 2009 a 2010 došlo opakovaně k výskytu extrémních
povodní, které ve většině případů svou dobou opakování přesahují
délku lidského života. Bylo zjištěno, že největší extremity bylo dosaženo
na Chřibské Kamenici (Všemily, Jetřichovice) v červnu 2010 a na Bystré
v Markvarticích v srpnu 2010. Na toku Bystrá byl opakovaně překročen
kulminační průtok s dobou opakování 1000 let. Na toku Chřibská Kamenice byl opakovaně překročen pětisetletý průtok. Za poslední 2 roky se
vyskytly průtoky s dobou opakování větší než 100 let:
• 2x v povodí Bystré,
• 2x v povodí Chřibské Kamenice,
• 4x na dolním toku Kamenice,
• 1x na horním toku Kamenice.
Uvedené počty kulminací se váží k hydrologickým údajům poskytovaným ČHMÚ v letech 2004 až 2010.

V jednotlivých profilech toků je rovněž zajímavé sledovat vývoj
poskytovaných hydrologických dat. Například v Jetřichovicích byl
v roce 1973 [1] uváděn stoletý průtok množstvím 2,2krát větším než
v roce 2007. Obdobně je tomu i v dalších profilech. Obecně platí, že
takto výrazné rozdíly v poskytovaných datech komplikují plánování
ochrany před povodněmi a zejména dimenzování dostatečně kapacitních mostních profilů. Přitom s ohledem na výše uvedené četnosti
zaznamenaných extrémních kulminačních průtoků lze očekávat další
přehodnocení dat poskytovaných ČHMÚ.
V rámci studijních prací bylo provedeno hodnocení kapacity koryt
vodních toků ve sledovaných obcích. Ve srovnání se současnými
hydrologickými daty lze ve většině sledovaných lokalit konstatovat
dostatečnou míru ochrany před povodněmi, která odpovídá dle
dostupných obecných podkladů a doporučení dvacetileté době opakování. Stávající ochranu před povodněmi lze poměrně efektivně zvýšit
místními organizačními opatřeními, zejména zvýšenou „povodňovou“
kázní subjektů působících v záplavovém území. Adekvátnost míry
ochrany před povodněmi je v jednotlivých lokalitách limitována
platností stávajících hydrologických dat – N-letých průtoků.
Tab. 4. Kapacita koryt a objektů pro návrhový průtok Q20

Bystrá
Chřibská Kamenice
Kamenice – dolní tok

Obr. 4. Pláví v mostním profilu, Všemily 08/2010. Zdroj: obec Všemily

Kamenice – horní tok
Ludvíkovický p.

koryto

jednotka

celkem

km

9,27

objekty

ks

57

koryto

km

4,10

objekty

ks

14

koryto

km

6,16

objekty

ks

18

koryto

km

5,99

objekty

ks

39

koryto

km

2,20

objekty

ks

34

nekapacitní
LB

PB

1,1

1,1
11 (5)

1,4

0,6
6 (0)

2

0,7
7 (2)

2,4

1,4
7 (1)

0,3

0,4
16 (2)

Pozn.: Bílý potok není v tabulce uveden z důvodu absence hydrologických dat
a zaměření koryta. V závorkách jsou uvedeny počty problematických objektů
na přítocích

Poděkování: Autoři děkují Povodí Ohře, státní podnik, Lesům ČR, státní
podnik, a starostům dotčených obcí za poskytnutí potřebných podkladů a dat. Příspěvek obsahuje výsledky řešení projektu SP/1c2/121/07
„Mapy rizik vyplývajících z povodňového nebezpečí v ČR“.
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Souhrn

Stanovení ekologického stavu říčních ekosystémů je při zohlednění evropských standardů založeno na integraci hodnocení hydromorfologických, hydrochemických a hydrobiologických ukazatelů
v korytě a zázemí vodního toku. Cílem komplexního ekologického
hodnocení je zhodnocení vlivu lidských aktivit na přírodní zdroje
a využití výsledků v podobě opatření managementu [17], například v podobě návrhu revitalizačních opatření za účelem dosažení
„dobrého ekologického stavu“ ve smyslu požadavků a cílů Směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ustavující rámec pro
činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Rámcová směrnice,
dále jako RS) [19]. Studie se zabývá hodnocením ekohydrologického stavu modelového vodního toku Slubice na základě aplikace
metody ekomorfologického hodnocení kvality habitatu vodních toků
– EcoRivHab [7, 8] a metody hydroekologického monitoringu – HEM
[4, 5] a následnou srovnávací analýzou výstupů těchto metod, které
se od sebe liší způsobem hodnocení, vymezením mapovaných zón
i počtem hodnocených parametrů.
u

1. Úvod
Zejména v posledních dvou staletích vzrostlo využívání vodních
toků a jejich regulace za účelem plavby a protipovodňových opatření
či odvodňování zamokřených niv a kanalizování koryt s cílem co nejrychleji odvést vodu z krajiny při jejím současném maximálním využití.
To způsobilo, že z niv vodních toků postupně zmizela jejich ekologická
přirozenost a funkčnost. Nárůst využívání, regulace a ostatní formy
modifikace vodních toků si vyžádaly potřebu porozumět ekologickým
dopadům na široké spektrum změn habitatu vodních toků [16]. Od
konce 90. let 20. století proto vzrůstají snahy vytvořit komplexní metody
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In 2009 and 2010 the Czech Republic was affected by floods in
many places. In the region of the city of Děčín floods caused extensive damage to channels, buildings and both private and municipal
property. The frequency of extreme floods in that two-year period
raised a discussion about the adequacy of flood protection at the
individual localities. This paper focuses on the assessment of the
extremity of floods in the mentioned two years. The present flood
protection of selected municipalities has been assessed together with
an evaluation of its adequacy.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. ledna
2012. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

hodnocení celkového, tzv. ekohydrologického stavu vodních toků – hydrochemických, hydrobiologických a hydromorfologických ukazatelů
v korytě toku a příbřežní zóně [6, 8]. Tyto ukazatele včetně zhodnocení
antropogenní transformace říční sítě společně definují ekologickou
integritu každého aquatického systému a jejich hodnocení je nezbytné
pro management, udržitelný rozvoj a ochranu vodních útvarů.
Základním předpokladem pro možné hodnocení je definování tzv.
referenčního stavu, který slouží jako srovnávací prvek [6, 8]. Referenční neboli potenciální přirozený stav je definován jako relativně
nepoškozený a antropogenně neovlivněný vodní ekosystém. Cílem
ekohydrologického hodnocení je tedy posouzení míry antropogenního
ovlivnění toku ve srovnání s referenčním stavem [6, 8, 17].
Na základě snahy členských států Evropské unie vytvořit normativní formu mapovací metodiky, aplikovatelnou ve větším než pouze
regionálním měřítku, byla vyvinuta a v současné době se v Evropě
používá celá řada metodik, z nejvýznamnějších možno jmenovat: the
River Habitat Survey (Raven et al., 1997, 1998), francouzský Système
d’Èvaluation de la Qualité du Milieu Physique (Agences de l’Eau &
Ministère de l’Environnement, 1998) a německé metodiky LAWA
– Field Survey (LAWA, 2000) a LAWA – Overview Survey (Kern et
al., 2002).
Z hlediska kvality výstupů je nejpreferovanějším podkladem pro
hydromorfologické hodnocení habitatu vodních toků terénní průzkum
[18]. Zdůrazňován je význam vyšetřování prostorových interakcí mezi
abiotickým prostředím a biologickými daty [12] a potřeba zabývat
se v rámci ekohydromorfologického výzkumu také příbřežní zónou
a údolní nivou [6, 8, 16].
Cílem této studie bylo ověření vhodnosti aplikace ekohydromorfologického (EHM) průzkumu pro identifikaci úseků vhodných k revitalizaci a následné využití získaných výstupů jako podkladu pro návrh
konkrétních revitalizačních opatření.

2. Aplikované metody a zdroje dat
Za účelem stanovení ekohydrologického stavu toku byly v zájmovém povodí Slubice aplikovány dva české ekohydrologické hodnotící
přístupy: Metoda ekomorfologického hodnocení kvality habitatu
vodních toků – EcoRivHab [7, 9] a Hydroekologický monitoring
– HEM [4, 5]. Obě metody jsou založeny na terénním průzkumu
doplněném o využití distančních dat, vycházejí z požadavků RS [19]
a jsou v souladu s ČSN EN 14614 [2]. Mají řadu podobných rysů, ale
také významné odlišnosti. Největší odlišností je princip hodnocení,
vymezení mapovaných zón a počet hodnocených parametrů (tab. 1).
Výstupy obou metod byly následně porovnávány s cílem zjistit rozdíly
v celkovém hodnoceném stavu a vhodnost aplikace metod pro identifikaci problémových úseků vhodných k revitalizaci.
Hodnocený tok je v rámci obou metod rozdělen na úseky heterogenní délky homogenního charakteru na základě ukazatelů půdorysného
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průběhu trasy toku, charakteru využití příb- Tab. 1. Přehled základních charakteristik aplikovaných metod
řežní zóny a údolní nivy a charakteru upraveMetoda
EcoRivHab
HEM
nosti koryta toku. Monitoring se vztahuje na
Počet parametrů
31
17
celý vodní ekosystém. Metodika EcoRivHab
4: koryto a trasa toku, dno, břeh
vymezuje tři mapované ekomorfologické zóny:
3: koryto toku, příbřežní zóna, údolní
Mapované zóny
a inundační území, proudění
(1) koryto toku, (2) doprovodné vegetační pásy
niva
a hydrologický režim
(příbřežní zóna) a (3) údolní niva; metodika
terénní průzkum, srovnání
HEM vymezuje 4 mapované zóny: (1) koryto
Princip hodnocení/
terénní průzkum, hodnocení
současného stavu s referenčním
a trasa toku, (2) dno, (3) břeh a inundační úzepočet jakostních tříd
současného stavu/5
stavem/5
mí a (4) proudění a hydrologický režim (tab.
vážený průměr bodového hodnocení
2). Hodnotí se pomocí pětibodové stupnice,
aritmetický průměr bodového hodCelkový stav
→ aritmetický průměr hodnot pro
nocení
kdy 1 představuje nejlepší hodnotu.
jednotlivé zóny
V rámci metodiky EcoRivHab mají všechny
Požadavky na data
hodnocené parametry stejnou váhu, z bodo– kvalita vody
ano
ne
vého hodnocení 31 parametrů (tab. 2) je na
– variabilita odtoku
ne
ano (Qd, Qr)
základě aritmetického průměru dopočítáno
hodnocení 12 hlavních parametrů (uvedených ve 2. sloupci tab. 2), jejichž seskupením získáme opět na základě
Klasifikace hydromorfologického stavu (HS) spočívá v přiřazení
aritmetického průměru tři hodnoty skupinových parametrů reprezenvypočtené hodnoty hydromorfologické kvality úseku do jednoho
tující jednotlivé ekomorfologické zóny. Z aritmetického průměru tří
z pěti stupňů HS: 1 – velmi dobrý, 2 – dobrý, 3 – průměrný, 4 – špatný,
ekomorfologických zón je následně určen celkový ekomorfologický
5 – zničený [4, 5].
stupeň. Celkový ekomorfologický stav vodního toku je charakterizován
Přehled základních charakteristik metod je uveden v tabulce 1.
pěti jakostními třídami – tzv. ekomorfologickými stupni (ES), které
Výsledkem jsou tematické mapy jednotlivých EHM zón a mapa celudávají míru antropogenního ovlivnění vodního toku: I. ES – přírodní
kového EHM stavu.
stav, II. ES – mírně antropogenně ovlivněný, III. ES – středně antropoZákladním zdrojem dat pro tuto studii byl terénní monitoring
genně ovlivněný, IV. ES – silně antropogenně ovlivněný, V. ES – velmi
v modelovém povodí Slubice. Všechny výsledky byly interpretovány
silně antropogenně ovlivněný [7, 8].
formou tematických map v prostředí GIS, jako podklad sloužily digiV rámci metodiky HEM má každý ze 17 hodnocených paramettální vrstvy ZABAGED 1 : 10 000 a letecké snímky. Na základě terénrů různou váhu (tab. 2). Hodnoty vah jsou nastaveny tak, aby byl
ního průzkumu byl s využitím podkladu leteckých snímků stanoven
zdůrazněn vliv ukazatelů, které jsou pro hydromorfologické poměry
krajinný pokryv povodí (obr. 1). Na 6 vybraných profilech v povodí byl
toku klíčové. Nejprve je tedy pomocí váženého průměru bodového
hydrometrickou vrtulí měřen průtok a sledována byla i kvalita vody.
hodnocení parametrů pro každou ze 4 mapovaných zón vypočtena
Pro hodnocení změn v trase vodního toku byly využity mapy císařdílčí hydromorfologická kvalita. Výsledná hydromorfologická kvalita
ského povinného otisku stabilního katastru Čech v měřítku 1 : 2 880
úseku je následně vypočtena jako aritmetický průměr dílčích hydzachycují stav krajiny zájmového území v letech 1838 a 1839.
romorfologických kvalit vypočtených pro jednotlivé zóny (tab. 2).
Tab. 2. Přehled hodnocených parametrů metod EcoRivHab a HEM. Parametry uvedené kurzivou nemají ekvivalent v obou metodikách, tzn.
jsou hodnoceny pouze v rámci dané metodiky
Zóna
Koryto vodního toku

Příbřežní zóna (doprovodné vegetační
pásy – DVP)
Údolní niva
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Metoda EcoRivHab
Hlavní parametr
Dílčí parametr
1. Morfologie
1. Typ říčního údolí
a průběh trasy
2. Stupeň zakřivení
koryta
3. Charakter a tvar koryta
4. Zahloubení koryta taku
5. Propojení s podzemní vodou
2. Podélný profil 1. Typ stavebních úprav
koryta vodního
2. Přítomnost erozních a akumulačních tvarů
toku
3. Charakter proudění
4. Variabilita hloubek (podélný profil)
5. Charakter odtoku
3. Příčný profil
1. Typ příčného profilu
koryta
2. Střední hloubka profilu
3. Variabilita šířek koryta
4. Dimenzování příčného profilu
4. Struktury dna 1. Typ substrátu dna
2. Úpravy dna
3. Existence mikrohabitatů
5. Břehové struk- 1. Vegetace břehů
tury
2. Struktura břehové vegetace
3. Technické úpravy břehů
4. Pohyblivost břehů
6. Jakost povr1. Hydrochemické vlastnosti
chových vod
2. Hydrobiologické vlastnosti
3. Výpusti do toku
4. Vegetace v korytě toku
7. Přítomnost DVP
8. Vegetace DVP
9. Využití ploch DVP
10. Využití ploch v údolní nivě
11. Přítomnost protipovodňových opatření
12. Retenční potenciál údolní nivy

Metoda HEM
Dílčí parametr (váha parametru)
1. Upravenost trasy toku (0,3)
2. Podélná průchodnost koryta (0,3)
3. Variabilita šířky koryta (0,1)
4. Variabilita zahloubení v podélném profilu (0,15)
5. Variabilita hloubek v příčném profilu (0,15)
Dno
1. Struktury dna (0,3)
2. Dnový substrát (0,2)
3. Upravenost dna (0,3)
4. Mrtvé dřevo v korytě (0,2)
Břeh
1. Upravenost břehu (0,3)
a inundační
2. Břehová vegetace (0,3)
území
3. Využití příbřežní zóny (0,25)
4. Využití údolní nivy (0,15)
Proudění
1. Charakter proudění (0,3)
a hydrologický 2. Ovlivnění hydrologického režimu (0,3)
režim
3. Průchodnost inundačního území (0,2)
4. Variabilita průtoku (0,2)
Zóna
Koryto a trasa
toku
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Obr. 2. Srovnání výsledků mapování pomocí metod HEM
a EcoRivHab

3. Zájmové území
Zájmové území povodí Slubice se nachází na severním okraji
Českomoravské vrchoviny v nadmořských výškách 540–683 m n. m.,
Slubice je levostranným přítokem Chrudimky na ř. km 78,48. Plocha povodí je 29,21 km2, délka hlavního toku Slubice je 6,75 km
a průměrný dlouhodobý roční průtok Qa = 0,32 m3/s. Celé povodí je
součástí chráněných krajinných oblastí (91 % CHKO Žďárské vrchy,
9 % CHKO Železné hory). Přesto je povodí jako celek značně antropogenně ovlivněno zejména zemědělskou činnosti, přírodních zůstalo
jen několik málo úseků toků. Ačkoliv 51,5 % plochy povodí pokrývá
les, což je hodnota výrazně nad průměrem ČR (33 %), jedná se téměř
vždy o smrkovou monokulturu. Navzdory místním klimatickým podmínkám (průměrná roční teplota 6 °C, průměrný roční úhrn srážek
879 mm) a svažitosti terénu tvoří orná půda 29,2 % plochy povodí,
zatímco louky a pastviny jen 16,7 % (obr. 1). V 2. polovině 20. století
zde bylo v rámci intenzifikace zemědělství odvodněno 35 % plochy
povodí a upraveno (uměle opevněno) 49,8 % z celkové délky 32,8 km
monitorovaných toků. V povodí Slubice je pouze 741 trvale žijících
obyvatel a nenachází se zde žádná průmyslová výroba. Z hodnocení
kvality vody vyplývá, že mezi hlavní negativní vlivy na vývoj vodního
ekosystému patří splachy způsobené erozí na zemědělské půdě a znečištění vody v souvislosti s vypouštěním komunálních OV.

4. Výsledky
Aplikací metody EcoRivHab byla na toku Slubice zjištěna relativně
vyšší upravenost říční sítě, naopak relativně dobrý stav doprovodných
vegetačních pásů (DVP) a naopak silná transformace údolní nivy
(více než 50 % je hodnoceno IV. a V. ES). V celkovém ekomorfologickém stavu toku výrazně převažuje III. ES – středně antropogenně
ovlivněný stav. Ten byl zjištěn u 54,7 % z celkové délky toku. Mírné
antropogenní ovlivnění bylo zjištěno u 13,5 % a přírodní stav u 28,4 %
z celkové délky toku (obr. 2). Aplikací metody HEM byl zjištěn špatný
stav zóny koryto a trasa toku (54,7 % ve 4. stupni HS). Oproti tomu
v relativně dobrém stavu se podle hodnocení metodou HEM nachází
zóna břeh a inundační území a zóna proudění a hydrologický režim,
více než 70 % toku v 1. a 2. stupni HS (obr. 3). Celkový hydromorfologický stav toku Slubice byl vyhodnocen jako průměrný, reprezentuje
49,5 % délky toku (obr. 2) a nalezneme jej v zemědělsky využívaných
oblastech s napřímenými a stabilizovanými koryty toku. V dobrém
HS (20,2 %) se nacházejí úseky, v nichž nebyla koryta uměle opevňována, ačkoli jejich trasa byla změněna, a úsek, ve kterém byly již
úspěšně nastartovány renaturační procesy. Velmi dobrý HS (25,7 %)
reprezentuje úseky s přírodě blízkým habitatem říčního ekosystému,
které můžeme z hlediska mapování pro účely metody EcoRivHab
označit za referenční úseky toku.
Srovnávací analýza výsledků aplikace metod EcoRivHab a HEM
prokázala odlišnosti u 5 hodnocených úseků při hodnocení celkového
ekohydromorfologického stavu (obr. 4). Celkem 3 úseky jsou metodou
HEM hodnoceny o stupeň lépe než jim odpovídající úseky v rámci
metody EcoRivHab, hodnocení zhoršuje důraz na využití DVP a údolní nivy v případě metody EcoRivHab. Naopak dva úseky jsou metodou
HEM hodnoceny hůře než metodou EcoRivHab. Rozdíl v hodnocení
je opět dán výše popsanou skutečností vymezení zón, kdy kvalitní
niva a DVP v hodnocení metodou HEM ustupují do pozadí a důraz
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Obr. 3. Hydromorfologický stav jednotlivých hodnocených zón toku
Slubice dle metody HEM (mapované zóny: 1. koryto a trasa toku, 2. dno,
3. břeh a inundační území, 4. proudění a hydrologický režim)

je kladen na koryto toku. V případě vzdutého úseku SLU022 (v rámci
hodnocení EcoRivHab odpovídá úseku SLU005) je hodnocení metodou HEM horší dokonce o 2 stupně. DVP a údolní niva úseku SLU022
jsou podle EcoRivHab v přírodě blízkém stavu, celkově je úsek metodou EcoRivHab hodnocen jako mírně antropogenně ovlivněný (II. ES),
koryto je však upravené, dno bez struktur, břehy opevněné kulatinou
a hydrologický režim je ovlivněn vzdutím (hrází rybníka), metodou
HEM je tedy úsek celkově hodnocen jako zničený (4. HS). Rozdílné
hodnocení krátkého úseku pod hrází rybníka Mlynářka je dáno pouze
rozdílným vymezením tohoto úseku v rámci metod.

5. Diskuse
Na základě aplikace metod HEM a EcoRivHab v zájmovém povodí
lze s ohledem na využití získaných výstupů říci, že metoda EcoRivHab
poskytuje komplexní a detailní hodnocení ekomorfologického stavu
toku vysoké kvality s důrazem na kvalitu širšího zázemí vodního toku
a výsledky monitoringu tak mohou sloužit jako podklad pro návrh
konkrétních opatření pro dosažení dobrého ekologického stavu, ale
také pro vymezení přírodě blízkých úseků, které je třeba chránit. Metoda je však vhodná i pro hodnocení silně antropogenně ovlivněných
toků a lze ji aplikovat na toky různých řádů. Metoda HEM se jeví jako
generalizované hodnocení vhodné pro plošný monitoring vybraných
hydromorfologických charakteristik spíše větších vodních toků.
Základním rozdílem mezi metodami je odlišný princip hodnocení. Zatímco metoda EcoRivHab srovnává jednotlivé hodnocené
parametry s předem stanoveným referenčním stavem, HEM hodnotí
pouze současný stav parametrů. Na rozdíl od metody HEM metoda
EcoRivHab postihuje odlišnost horního, středního a dolního toku,
čímž zohledňuje fluviálně morfologický vývoj. Odchylky v celkovém
hodnocení obou metod jsou způsobeny rozdílným vymezením a rozsahem jednotlivých mapovaných zón. Metoda EcoRivHab klade důraz
na příbřežní zónu a údolní nivu, které vymezuje v souladu s [2] jako
dvě samostatné zóny, koryto toku je hodnoceno jako jedna zóna. Jinak
řečeno metoda EcoRivHab se snaží vyzdvihnout hodnotu funkčního
zázemí toku, případně postihnout jeho nefunkčnost. Metoda HEM
klade velký důraz na koryto toku, jehož stav se rozhodujícím způsobem promítá do celkového hodnocení (3 ze 4 mapovaných zón se
zabývají prostorem koryta toku), zatímco příbřežní zóna a údolní niva
ustupují do pozadí. Břeh je zde vnímán jako součást příbřežní zóny,
ne jako součást koryta.
V hodnocení dílčích zón tedy metody nejsou srovnatelné a v rámci
jedné metody jsou ve výsledcích hodnocení jednotlivých zón značné
rozdíly (obr. 3). V hodnocení celkového hydromorfologického (HEM)
a ekomorfologického (EcoRivHab) stavu toku (obr. 2) se však metody
v zásadě neliší, případně se jedná zpravidla o odchylku o jeden stupeň. Lze tedy říci, že výsledky obou použitých metod mají přes rozdílný způsob vymezení mapovaných zón a rozdílný počet hodnocených
parametrů srovnatelnou vypovídající hodnotu – v průměrném/středně
antropogenně ovlivněném stavu se nachází 49,5 % vs. 54,7 % celkové
délky toku (HEM vs. EcoRivHab), ve velmi dobrém/přírodním stavu
se nachází 25,7 % vs. 28,4 % (HEM vs. EcoRivHab).
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Obr. 1. Krajinný pokryv v povodí Slubice (2009)

Obr. 4. Srovnání výsledků mapování pomocí metod HEM
a EcoRivHab

V současné době je pro vyhodnocení aktuálního stavu hydromorfologických složek včetně návrhu opatření v ČR uplatňována
metodika OOV [11, 12]. Tato metodika hodnotí současný stav stejně
jako metodika EcoRivHab na základě srovnání s referenčním stavem,
který je v tomto případě stanovován na základě typů geomorfologických korytotvorných procesů. V rámci metodiky OOV [11, 12] však
není zájmový tok nejprve rozdělen na úseky, pro které se následně
hodnotí jednotlivé parametry formou vyplnění příslušných formulářů, jako v případě metodik HEM a EcoRivHab, ale mapovatel
v terénu zaznamenává veškeré změny sledovaných parametrů do

mapy a následně vytvoří ze všech zjištěných charakteristik v rámci projektu GIS databázi. Na základě té je tok rozdělen na úseky
homogenní z hlediska průniku množiny všech zaznamenávaných
parametrů. Tato metoda se proto jeví náročná na odborné znalosti
mapovatele a podstatně náročnější na čas i hodnocení celkového
stavu, které vychází z poměrně složitého výpočtu. Výstupy získané
aplikací metodiky OOV se jeví velmi podrobné a systematicky uspořádané, avšak nesrovnatelné s dvěma výše zmíněnými aplikovanými
metodami [4, 5, 7, 9], proto metodika OOV nebyla v povodí Slubice
aplikována.
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Výhody metod HEM a EcoRivHab v porov- Tab. 3. Srovnání výhod a nevýhod aplikace jednotlivých metod
nání s metodikou OOV spočívají v jednoduMetodika
chém a přehledném vyhodnocení celkového
Metoda
HEM
EcoRivHab
OOV
stavu, ze kterého je jednoznačně patrné,
Počet
hodnocených
parametrů
+
0
které hodnocené parametry jsou v rámci
Nároky na odborné znalostí mapovatele
+
0
konkrétních hodnocených úseků ve špatném
+
+
Srovnání s referenčním stavem
stavu a je třeba je zlepšit. Nespornou výhodou
metodiky OOV je databáze informací a chaJednoduchost vyhodnocení
+
+
rakteristik parametrů v GIS, se kterou mohou
Odhalení příčin horšího výsledku
0
+
pracovat další uživatelé, systematický návrh
Praktická využitelnost pro hodnocení ekologického stavu dle RS
0
+
+
6 typů přírodě blízkých protipovodňových
Návrh opatření
+
opatření, která zároveň přispívají k dosažení
Návrh priorit realizace opatření
+
dobrého ekologického stavu a návrh priorit
Hodnocení efektu navržených opatření
+
realizace jednotlivých opatření. Oproti tomu
+
Databáze informací v GIS projektu
metody HEM a EcoRivHab stanovují pouze
současný stav toku, návrhem opatření na zlep[6] Matoušková, M. (2005): Assessment of the human impact on the river network
šení tohoto stavu se však nezabývají (tab. 3).
as a basis for the ecohydrological monitoring of streams. Geographical Review
Na základě výstupů získaných aplikací metod HEM a EcoRivHab
CXXIX.(LIII.), s. 35-46.
vycházíme při výběru lokalit vhodných pro realizaci revitalizačních
[7] Matoušková, M. (2007): Ekohydrologický monitoring vodních toků v kontextu
opatření z předpokladu, že je nejvhodnější revitalizovat tam, kde
Rámcové směrnice ochrany vod EU. Závěrečná výzkumná zpráva projektu GAČR
můžeme docílit největšího zlepšení stavu, měli bychom tedy nejprve
č. 205/02/P102, PřF UK v Praze a GAČR, Praha, 18 s.
revitalizovat úseky v nejhorším EHM stavu. Pomineme–li krátké
[8] Matoušková, M. (2008): Assessment of the river habitat quality within European
zatrubněné úseky a vzdutý úsek nad stávajícím rybníkem, jeví se
Water Framework Directive: Application to different catchments in Czechia.
v zájmovém povodí jako vhodné pro revitalizaci 3 úseky na dolním
Geografie, 113 (3), s. 223-236.
a středním toku Slubice, které jsou oběma metodami hodnoceny nej[9] Matoušková, M. (2008): Ekohydrologický monitoring vodních toků v kontextu
častěji jako průměrné/středně antropogenně ovlivněné (obr. 4).
evropské Rámcové směrnice o vodní politice. PřF UK v Praze a GAČR, Praha,
6. Závěry
209 s.
[10] MŽP (2008): Metodika odboru ochrany vod, která stanovuje postup komplexního
Aplikací EHM monitoringu bylo zájmové povodí Slubice vyhodřešení protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírodě blízkýchopatření.
noceno jako středně antropogenně ovlivněné. V celkovém hodnoVěstník Ministerstva životního prostředí 11/2008.
cení mají výsledky obou aplikovaných metod obdobnou vypovídací
[11] MŽP (2008): Přírodě blízká protipovodňová opatření na tocích a v nivách.
hodnotu, potvrdila se tedy vhodnost aplikace EHM monitoringu
Metodika vyhodnocení aktuálního stavu hydromorfologie vodních toků včetně
k identifikaci lokalit vhodných k revitalizaci a možnost využití získanávrhů přírodě blízkých protipovodňových opatření k dosažení potřebného
ných výstupů jako podkladu pro návrh konkrétních revitalizačních
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Verze 06/2008.
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[12] Orr, H. G., Large, A. R. G., Newson, M. D., Walsh, C. L. (2008): A predictive
zázemí toku – příbřežní zóna a inundační území – vykazuje funkčnost
typology for charakterissing hydromorphology. Geomorphology 100, s. 32-40.
a relativně dobrý stav. Slubice vykazuje střídání úseků přírodních se
[13] Šilhánová, V. (2009): Ekomorfologický průzkum vodních toků v chráněných
středně antropogenně ovlivněnými, a je tak vhodná pro realizaci revioblastech: aplikace na povodí Klíčavy. Diplomová práce, PřF UK v Praze, Praha,
talizačních opatření s cílem se z přírodních lokalit poučit a propojit
111 s.
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[14] Šípek, V., Matoušková, M., Dvořák, M. (2010): Comparative analysis of selected
V porovnání s ekomorfologickým stavem dalších toků na území ČR
hydromorphological assessment methods. Environmental Monitoring and Assezjištěným aplikací metody EcoRivHab se stav toků v povodí Slubice
ssment 169, s. 309-319.
jeví sice výrazně lepší než ekomorfologický stav toků v urbanizova[15] Šípek, V. (2006): Ekomorfologické hodnocení kvality habitatu vodních toků
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Taking into account European standards, determination of the
ecological status of river ecosystems is based on an integration of
hydromorphological, hydrochemical and hydrobiological evaluations of channel and riparian zone features. Complex ecological
assessment is aimed at assessing the impact of human activities on
natural sources, and at using the results as management measures
[17], for example, such as a restoration measure proposal in order
to achieve a “good ecological status“ in the sense of Directive of the
European parliament and of the Council 2000/60/EC establishing
a framework for Community action in the field of water policy (Water Framework Directive) [19] requirements and targets. The study
evaluates the ecohydrological status of the study stream Slubice

River based on application of an ecomorphological survey method
of the river habitat quality – EcoRivHab [7,8] and the hydroecological monitoring method – HEM [4,5], and subsequent comparative
analysis of their outputs, considering that the methods differ in the
way of evaluation, definition of the mapped zones, and also in the
number of evaluated parameters.

Stránský: Pane doktore přírodních věd, jestli se nemýlím, tak jste
prvním ve funkci generálního ředitele Povodí, který nemá technické
nebo ekonomické vzdělání. Jak
k tomu došlo? V čem je to výhodou
a v čem nevýhodou?
Kubala: Jak k tomu došlo, že
nemám technické nebo ekonomické vzdělání? Na to je odpověď
zcela jednoduchá. Studoval jsem
na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy katedru hydrogeologie a inženýrské geologie. Jak tedy sám vidíte,
vážený pane redaktore, tak mé vzdělání je
velmi blízké vzdělání technickému. Moje přírodovědné vzdělání je výhodou, a to zejména
od doby, kdy státní podniky Povodí přestaly
být „pouze“ provozními hydrotechnickými
organizacemi, ale jejich činnost byla novým
vodním zákonem z roku 2001 povýšena na
správce povodí, tedy i na zabezpečování
činností v celé ploše povodí, jako je např.
zjišťování a hodnocení stavu povrchových
a podzemních vod, plánování v oblasti vod,
vodohospodářská bilance, odborná podpora
vodoprávním úřadům atd. Když už jsem zmínil nový vodní zákon, tak mohu konstatovat,
že jsem měl v době jeho vzniku možnost spolupracovat na jeho přípravě a mohu vám říci,
že to je zkušenost k nezaplacení, kterou jen tak nezískáte. V průběhu
mého šestnáctiletého působení u státního podniku Povodí Vltavy jsem
prošel od specialisty v útvaru povrchových a podzemních vod přes
výkon funkce ředitele pro správu povodí až k výkonu dnešní funkce.
V průběhu tohoto období jsem měl dokonalou možnost seznámit se
se všemi činnostmi, které podnik vykonává, a to včetně provozních
činností. Mohu tedy zcela odpovědně potvrdit, že mé přírodovědné
vzdělání je při výkonu současné funkce zcela jednoznačným přínosem, protože mi dává možnost podstatně širšího pohledu na výkon
všech činností správce povodí a lepšího posuzování souvislostí a vazeb mezi vlastní správou vodních toků a ostatními výše uvedenými
činnostmi. Žádné nevýhody proto neshledávám.
Stránský: Jaké nástroje by měly být využívány k posílení financování
činnosti správců povodí, obzvláště v souvislosti s transformací ZVHS?
Kubala: Zdroje pro financování činnosti správců povodí jsou jednoznačně dány vodním zákonem a povahou státního podniku (nejsou
vázány na státní rozpočet, jak se veřejnost někdy mylně domnívá).
V souvislosti s transformací ZVHS se na této skutečnosti nic nezměnilo a primárním zdrojem financování činnosti správců povodí jsou
tak tržby za odběry povrchové vody.
Za účelem zmírnění tlaku na růst ceny povrchové vody tak využíváme k posílení financování naší činnosti např. příjmy z prodeje
elektrické energie z malých vodních elektráren, které provozujeme,
a tržby z externí činnosti vodohospodářských laboratoří.
Dalším možným nástrojem by mohlo být třeba zpoplatnění plavby.
Finanční zdroje, vytvářené v rámci ostatních činností mimo činnost
„povrchová voda“, které jsou v současné době využívané k úhradě
nákladů na plavbu, by tak mohly být využity k posílení financování
činnosti správců povodí v souvislosti s transformací ZVHS.
Alternativním nástrojem je samozřejmě i využití případné podpory
v rámci zákona o státním rozpočtu, v platném znění.
Stránský: Když byla činnost ZVHS převáděna do kompetencí Povodí
či Lesů ČR, mnozí vyjadřovali obavu o správu drobných vodních toků.

Jak situaci hodnotíte po skoro ročním fungování?
Kubala: S účinností k 1. 1. 2011
došlo v rámci integrace správy
drobných vodních toků ke změně
v oblasti výkonu správy drobných
vodních toků, jejichž správu
vykonávala k 31. 12. 2010 Zemědělská vodohospodářská správa
jako organizační složka státu.
Státní podnik Povodí Vltavy, tak
jako i ostatní podniky Povodí
a Lesy ČR, státní podnik, tímto
datem přebíraly správu drobných vodních
toků, ale podle speciálního ustanovení vodního zákona došlo automaticky i k převodu
všech vodních děl ve vlastnictví státu, s kterými měla právo hospodaření dosud ZVHS,
a všech pozemků pod koryty těchto vodních
toků a pod těmito vodními díly ve vlastnictví
státu, k nimž měla ZVHS do té doby právo
hospodaření. S transformací ZVHS souvisí
i řada dalších věcí jako přebírání archivu,
přebírání akcí administrovaných v rámci
programového financování apod. Státní podnik Povodí Vltavy převzal ze ZVHS např. 91
záměrů či projektů na realizaci různých akcí,
včetně protipovodňových opatření. Všechny
převzaté podklady byly pečlivě prozkoumány odbornými pracovníky našeho podniku.
V této souvislosti je třeba konstatovat, že většina z takto převzatých
akcí neodpovídala stavem přípravy a zpracování potřebám pro předložení žádostí o dotaci v rámci příslušných programů financování
v letošním roce. Tam, kde bylo možné potřebné podklady doplnit
a upravit, jsme žádosti podali a tyto akce se připravují pro realizaci.
Tam, kde stav přípravy neodpovídal požadavkům programového
financování, intenzivně pracujeme již nyní na úpravě těchto záměrů
a projektů tak, aby se daly předložit v nejbližším možném období.
K 30. 6. 2011 jsme dokončili fyzické prohlídky převedených vodních děl za účelem zjištění skutečného technického stavu tohoto
vodohospodářského majetku a průběžně se určují priority nutných
oprav a údržby. Na základě jejich zařazení do majetku podniku budou
předmětem provozu a údržby stejně jako ostatní vodní díla, ke kterým
vykonává náš podnik právo hospodařit.
V rámci transformace ZVHS přešlo na státní podnik Povodí Vltavy téměř 8 500 vodních děl souvisejících s převedenými vodními
toky a je nutno podotknout, že nebyly převedeny žádné finanční
prostředky.
Pokud jde o drobné vodní toky – od 1. 1. 2011 spravuje nově Povodí
Vltavy, státní podnik, více než 15 700 km těchto drobných vodních
toků.
Od začátku roku je ze strany zástupců obcí uplatňována řada
požadavků na údržbu koryt převzatých drobných vodních toků.
Všemi požadavky se pochopitelně zaměstnanci státního podniku
Povodí Vltavy zabývají, ale vzhledem k tomu, že nejdříve bylo nutno
poměrně značný majetek protokolárně převzít, zaevidovat, zajistit
provedení příslušných změn v katastru nemovitostí, je třeba vše řešit
postupně.
Například v rámci přebírání archivu ZVHS byly dokumenty nejprve
identifikovány, vytříděny a připraveny k archivaci, předání státnímu
podniku Lesy ČR, „zbytkové“ ZVHS či k zařazení do provozních středisek podniku. Vše probíhalo v rámci spisové rozluky pod dohledem
státního archivu a příslušných oblastních archivů. Dne 1. 9. 2011 byl

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. ledna
2012. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Povodí Vltavy, státní podnik
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zahájen zkušební provoz k umožnění získání informací z archivních
spisů, převzatých státním podnikem Povodí Vltavy ze ZVHS v rámci
její transformace. Archivní spisy jsou uloženy ve spisovně provozního
objektu vodního díla Orlík v Solenicích a veškeré s tím související informace je možné získat na našich internetových stránkách www.pvl.cz.
S ohledem na skutečnosti, které jsme řešili a řešíme v rámci převzetí
správy drobných vodních toků ze ZVHS na státní podnik Povodí Vltavy, však mohu již nyní zcela odpovědně konstatovat, že rozhodnutí
ministra zemědělství o zrušení ZVHS v rámci integrace správy drobných vodních toků bylo správné a bude zcela jednoznačně přínosem
pro správu drobných vodních toků, který pocítí i dotčené obce.
V souvislosti s transformací ZVHS do státního podniku Povodí
Vltavy bych rád při této příležitosti poděkoval i svým kolegům a všem
těm pracovníkům státního podniku Povodí Vltavy, kteří se na plnění
všech potřebných úkolů podíleli, protože mnohdy vykonávali práci,
která měla být vykonávána pracovníky ZVHS…
Stránský: Jsou činěny reálné kroky k optimalizaci programů protipovodňové prevence MZe v zájmu sblížení technických a přírodě blízkých
protipovodňových opatření a sblížení protipovodňové ochrany s péčí
o morfologický stav vodních toků?
Kubala: Sblížení technických a přírodě blízkých protipovodňových
opatření a sblížení protipovodňové ochrany s péčí o morfologický
stav vodních toků budou pravděpodobně předmětem pokračování
programu Prevence před povodněmi. Nutno však poznamenat, že
tato sblížení lze provádět jen v případech, kdy jsou pro to reálné podmínky. Nejprve je však nutno si vyjasnit základní pojmy. Tzv. přírodě
blízká protipovodňová opatření fungují většinou v ploše povodí jako
opatření protierozní a jejich základní přínos spočívá v tom, že dokáží
více či méně bránit vniknutí odtoku povrchových vod z plochy území
(zpravidla se splavenou půdou, tedy bahnem) do zastavěných území.
Mohou tedy pomoci zejména v případech krátkodobých přívalových
povodní. Jejich vliv se však vytrácí v případě větších regionálních
povodní za průtoků blížících se tzv. stoleté vodě. V případě povodní,
které se na území ČR vyskytly v roce 1997 nebo 2002, nemají tato
opatření prakticky žádný vliv. Z praktického hlediska lze tato opatření
uplatnit v případě nízkého až středního stupně povodňového nebezpečí pro menší obce s navrhovanou ochranou na cca dvacetiletou
vodu (maximálně do padesátileté vody podle místních podmínek).
U větších sídel s navrhovanou ochranou na padesátiletou nebo větší
vodu nabývají převahu technická opatření a přírodě blízká opatření
mohou být použita jen jako doplňková. Praktické kroky pro sblížení
obou typů opatření, navíc kombinovaných s revitalizačními opatřeními na místních vodních tocích, provedl státní podnik Povodí
Vltavy v rámci „Podkladové analýzy vybraných přírodě blízkých
protipovodňových opatření v povodí Nežárky“, jejíž výsledky jsou
veřejnosti k dispozici k nahlédnutí na www.pvl.cz v sekci plánování
v oblasti vod.
Stránský: Jsou v dostatečném množství chráněny profily pro případnou budoucí výstavbu nádrží v případě potřeby?
Kubala: Profily pro případnou budoucí výstavbu vodních nádrží
chráněny jsou – otázka je, zda v dostatečném množství. Pokud se
klima na území ČR ukáže jako vcelku stabilní, lze toto množství
považovat relativně za dostatečné, pokud by však v budoucnu došlo
k výraznějším klimatickým změnám, dostatečné už být nemusí. V září
tohoto roku byl pořízen po dohodě Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí České republiky Generel území chráněných
pro akumulaci povrchových vod včetně základních zásad využití
těchto území v intencích § 28a vodního zákona. V tomto generelu je
územně hájeno celkem 65 lokalit a je zde uvedeno i dalších 6 nezařazených lokalit, které se většinou nacházejí na území národních parků
a jsou chráněny režimem ochrany přírody a krajiny. Systém územního
hájení lokalit pro akumulaci povrchových vod měl být původně jako
záležitost strategického významu součástí Plánu hlavních povodí
ČR. Příslušný výchozí seznam převzatý ze Směrného vodohospodářského plánu ČSR tehdy obsahoval více než 200 lokalit, které byly při
konečném návrhu redukovány na celkem 186 lokalit. Tento postup
se však setkal s nečekaným odporem ze strany veřejnosti a záležitost
ochrany lokalit chráněných pro akumulaci povrchových vod musela
být odložena a nakonec řešena jiným způsobem – novelou vodního
zákona a zpracováním generelu. V průběhu pořizování generelu však
došlo k významné redukci počtu lokalit, zejména z důvodů konfliktů
se zastavěnými územími nebo se zájmy ochrany přírody a krajiny.
Stránský: Co říkáte postesknutí: „Podniky Povodí a Lesy ČR provádějí
jen ve velmi malém rozsahu podélné revitalizace jako opatření ku zlepšování morfologického stavu vodních toků. Zatím to nevypadá ani na to,
že by byl splněn – sám o sobě velmi skromný – program revitalizačních
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opatření pro první období plánů oblastí povodí. Jak budeme tento stav
obhajovat při hodnocení prvního období POP? Jsou činěny nějaké kroky
pro to, aby do dalšího plánovacího období bylo nakročeno lépe?“
Kubala: Malá četnost realizací liniových revitalizačních opatření
nespočívá v neochotě podniků Povodí, ale v praktických potížích,
které doprovázejí jejich povolování. Klíčovým problémem je získat
pozemky pro tento typ revitalizací, kdy je nutno zpravidla vyjednávat se stovkami vlastníků potřebných pozemků. Stačí pak jediné
nesouhlasné stanovisko, a příprava projektu se pozastaví nebo zastaví
docela v případě kategorického nesouhlasu. Proto je i program opatření zaměřený na tento typ realizací zatím spíše skrovný. Pro jeho
širší uplatnění by bylo třeba ze strany státu vytvořit pro tento typ
revitalizací systémové podmínky. Pro revitalizační opatření v naší
působnosti, která byla zařazena do prvních plánů oblastí povodí, se
bude proto zpracovávat komplexní studie proveditelnosti.
Chtěl bych však na tomto místě upozornit na jiný problém. Program
revitalizace říčních systémů provozovaný na území ČR od první poloviny devadesátých let minulého století má jednu zásadní chybu – nemá
zatím řádnou ucelenou koncepci – proč, kde, co a do jaké míry revitalizovat a čeho chceme vlastně revitalizací dosáhnout. Že tím zlepšíme
morfologický stav vodních toků, není zatím uspokojivá odpověď.
Stránský: Máme-li hodnotit stav vodních toků, musíme mít k tomu
vhodný monitoring a hlavně musí být zajištěno jeho financování. Jaká
je situace dnes?
Kubala: Program provozního monitoringu povrchových vod v dílčích povodích Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a v dílčím povodí
ostatních přítoků Dunaje, ve smyslu vodního zákona, je pro rok 2011
sestaven v souladu s platnými a schválenými dokumenty, tj. „Metodickým pokynem odboru ochrany vod MŽP a odboru vodohospodářské politiky MZe pro monitorování vod“ z roku 2009 a „Rámcovým
programem monitoringu“ z roku 2008 a dále v souladu s provozními
potřebami státního podniku Povodí Vltavy. Tento monitoring je
financován z prostředků Povodí Vltavy, státní podnik. Monitoring je
samozřejmě upravován (každoročně, případně operativně) tak, aby
bylo optimálním způsobem pokryto sledování povodí Vltavy pro
potřeby správce povodí a správce vodních toků.
Stránský: Podle mého končí období, které se soustředilo na bodové
znečištění, a obor se zase bude vracet do krajiny, do povodí. Jaké jsou
problémy a priority, před něž jsou správci povodí postaveny?
Kubala: Zdroje znečištění povrchových a podzemních vod v povodích se principiálně dělí na bodové, mezi které patří sídla, průmyslové
a zemědělské provozy, rybníky apod. a na plošné a difúzní. A právě
posledně jmenované zdroje znečištění jsou ty, kterým je nezbytné
věnovat v dalším období pozornost a řešit je. Difuzní zdroje znečištění
jsou drobné, často neevidované zdroje znečištění, rozptýlené ve velkém množství po celé ploše povodí. Plošné zdroje znečištění zahrnují
zdroje pocházející například ze zemědělského půdního fondu. Plošné
znečištění vod je způsobeno vyplavováním biogenních a xenobiotických látek z půdního profilu nebo je výsledkem odtoku povrchových
vod po povrchu terénu. Z plošných zdrojů znečištění lze považovat
především pesticidy, dusík a fosfor za rozhodující parametry jakosti
vod, které je třeba prioritně v povodí řešit.
Složitost daného problému vyžaduje úzkou spolupráci s výzkumnou základnou, a proto v tomto směru státní podnik Povodí Vltavy
spolupracuje s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i.,
v Praze-Zbraslavi. Výsledky této spolupráce jsou a budou využity jak
při přípravě budoucích plánů dílčích povodí a příslušných programů opatření, tak již jsou a budou využity i při zpracovávání návrhů
ochranných pásem vodních zdrojů ve vodárenských nádržích i dalších opatření v povodí Vltavy.
Stránský: Jak vidíte možnosti vodní dopravy? Nemyslím jen tu
nákladní, ale i rekreační, kde Povodí Vltavy pro splavnění toku od
Budějovic až výhledově do Prahy udělalo toho velice hodně. Ale dle
environmentálních vodohospodářů se toky upravují pro účely plavby
příliš tvrdě, a ne s ohledem na ekologické funkce vodních toků.
Kubala: Využití lodní dopravy v povodí Vltavy je ve zjevném kontrastu proti využití ve zbytku Evropy. V současné době je možné mluvit
pouze o rekreační plavbě, neboť těžko najdeme komodity, které by stálo za to přepravovat po vodě. Ale v tomto směru máme zcela čerstvou
zkušenost z letošního otevření šestikilometrového úseku Vltavy České
Budějovice–Hluboká, kterou jen za prázdniny projelo na 900 plavidel,
která přepravila 10 000 lidí. Porovnáme-li atraktivitu Vltavské cesty se
známými turistickými vodními cestami Evropy, zjistíme, že si nikterak
nezadá. Blahodárný vliv na rozvoj území podél vodní cesty už chápou
všechny jihočeské obce a správci toku se velmi rychle množí žádosti
podnikatelských subjektů o různé aktivity spojené s vodní cestou.
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Splavnění Vltavy přes vodní díla Orlík a Slapy až do Prahy bude
zcela jednoznačně přínosem pro rozvoj přilehlých regionů. Je třeba
si ale současně uvědomit, že státní podnik Povodí Vltavy vynakládá
na plavbu ročně kolem 70 milionů Kč a s postupným rozšiřováním
plavby budou tyto náklady narůstat. V této souvislosti bych ještě rád
zmínil, že např. v Praze proplavíme Smíchovskou komorou na 30 000
výletních lodí ročně, a to díky platné legislativě zcela bezúplatně,
obrázek o této skutečnosti si může udělat každý čtenář sám...
Environmentálním vodohospodářům se správce vodního toku
nemůže zavděčit nikdy, neboť se musí řídit i jinými zákony než zákonem na ochranu přírody, a ty mu přikazují zachovávat průtočný profil,
plavební hloubky a provádět běžnou údržbu a opravy. A vodní cesty
jsou vždy technickým inženýrským dílem, které má dané parametry.
To se jim nikdy nebude docela líbit. Jako s každou ideologií, je třeba
i s touto bojovat.
Stránský: Nedávno proběhl seminář k zahraničním zkušenostem při
revitalizacích. Pro mnohé vodohospodáře mohly být šokem informace
podané vodohospodáři, vystudovanými na technikách, jak odstraňují
technická opatření v tocích. Ve Francii například takto zlikvidovali
stovky jezů a desítky i řádově deset metrů vysokých přehrad. Jak se
v tomto směru bude vyvíjet situace v ČR?
Kubala: Tato informace bez uvedení konkrétních souvislostí týkajících se správy a udržování vodních toků ve Francii postrádá smysl.
Odstraňování zbytečných překážek na vodních tocích není pro vodohospodáře žádným šokem, ale často nezbytnou nutností v případě,
že vodní dílo již neplní účel, kvůli kterému bylo vybudováno – to je
však v ČR spíše ojedinělá záležitost. Ve Francii byl, dle informací uvedených na výše uvedeném semináři, přijat plán na odstranění celkem
2 400 příčných překážek, které se v současné době již nevyužívají.
Hlavním důvodem je zajištění migrační průchodnosti pro ryby a další
druhy živočichů. V České republice většina příčných překážek na
vodních tocích plní své funkce – slouží k využití energetického potenciálu, zajišťují odběry vod nebo jiná nakládání s vodami a stabilizují
podélný profil. Migrační prostupnost je a bude zajišťována především
prostřednictvím rybích přechodů. V souladu s Koncepcí zprůchodnění říční sítě v ČR zadal státní podnik Povodí Vltavy zpracování studie
proveditelnosti zprůchodnění překážek na migračně významných
vodních tocích. Na základě výsledků této studie připravuje konkrétní
projekty pro výstavbu rybích přechodů na jezech, ke kterým státní
podnik Povodí Vltavy vykonává právo hospodařit. Realizace rybích
přechodů na jezech v soukromém vlastnictví ale zřejmě nebude možná bez ekonomických pobídek pro majitele ze strany státu.
Odstranit totiž vybudované vodní dílo, které určitým způsobem změnilo vodní poměry a slouží určitému účelu, je dost velký problém.
Takový záměr vlastníka vodního díla, pečlivě a komplexně vyprojektovaný, musí být povolen příslušným vodoprávním úřadem. V tomto
řízení musí být projednány a pečlivě zváženy námitky a připomínky
všech vlastníků sousedních nemovitostí, všech dotčených oprávněných k nakládání s vodami, všech vlastníků souvisejících vodních
děl a okolních obcí.
Je pravděpodobné, že bude třeba provést různá opatření nebo
vybudovat vyvolané investice. V tak „zabydlené“ a využívané krajině
nebude odstranění existujícího vodního díla žádná procházka a lze
očekávat, že to nebude běžná činnost správců vodních toků.
Stránský: Již dlouhou dobu se řeší změna ochranných pásem největšího vodárenského zdroje v České republice, vodárenské nádrže Švihov
na Želivce. Jak řízení pokračuje a jaký je záměr?
Kubala: To máte pravdu. Když uvážíme, že vodárenská nádrž
Švihov na Želivce je zcela strategický vodní zdroj pro více jak milion
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obyvatel, je otázka změny jeho ochranných pásem velmi závažná.
Návrh na stanovení změny ochranných pásem VN Švihov se žádostí
o projednání byl v roce 2003 podán na tehdy kompetentní vodoprávní
úřady. V roce 2004 se stal kompetentním vodoprávním úřadem Krajský úřad Středočeského kraje. V květnu 2004 bylo vodoprávní řízení
přerušeno z důvodu požadavku doplnění dokumentace, mimo jiné
o geometrické plány pro části pozemků, zasahujících do ochranného
pásma vodního zdroje, pro vyznačení věcného břemene do katastru
nemovitostí a o seznamy a adresy účastníků řízení.
V lednu 2010 Krajský úřad Středočeského kraje rozhodnutím
nestanovil změny ochranných pásem VN Švihov, a proto v březnu
2010 Povodí Vltavy, státní podnik, předložil znovu Krajskému úřadu
Středočeského kraje žádost o stanovení změny ochranných pásem VN
Švihov, včetně aktualizované dokumentace a aktualizované databáze
účastníků řízení (vlastníků nemovitostí).
V listopadu 2010 Krajský úřad Středočeského kraje oznámil
veřejnou vyhláškou koncept rozhodnutí v této věci. Účastníci řízení
a zejména pak hospodařící zemědělské subjekty podali k návrhu
změny ochranných pásem a ke zveřejněné dokumentaci rozsáhlé
připomínky.
K jejich řešení byla správní lhůta pro rozhodnutí ve věci prodloužena nejprve do konce února 2011, následně do konce září 2011 a pak
do konce ledna 2012.
Ochrana tohoto vodního zdroje je v současné době samozřejmě
zajištěna na základě stále platných rozhodnutí příslušných vodohospodářských orgánů z let 1988, 1995 a 1997.
Tato existující ochranná pásma jsou z dnešního pohledu neodůvodněně velká. I měněná ochranná pásma jsou s ohledem na jiné
případy velká, jsou navržena na 127 katastrálních územích, ale jedná
se jen o 27 % rozlohy dnešních ochranných pásem. Na druhé straně
projednávání návrhu změny probíhá několik let.
Je to částečně odůvodněno i tím, že tato ochranná pásma jsou
v hustě obydlené krajině s intenzivním zemědělským obhospodařováním. Vedle toho vodní zákon umožňuje ukládat omezení užívání
nemovitostí jejich vlastníkům, ale prakticky všechny zemědělské
pozemky obhospodařují nájemci na základě dlouhodobých nájemních smluv. Změnit nebo vypovědět tyto smlouvy lze prakticky jen
v dlouhodobém horizontu.
Je ovšem třeba uznat, že nájemci zemědělských pozemků v navrhovaných ochranných pásmech s námi i se zpracovatelem návrhu,
Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půd, v.v.i., Praha-Zbraslav, účinně spolupracují při odborných diskusích téměř o každém
pozemku. Také jeví naprostou ochotu „dohodnutá“ omezení užívání
nemovitostí ve změněných ochranných pásmech prakticky dodržovat.
S ohledem na dlouhodobý vývoj jakosti vody ve vodárenské nádrži
Švihov je třeba změnit způsob hospodaření v takzvaných infiltračních zónách a na pozemcích v minulosti odvodněných melioracemi
pro občasný výskyt látek pocházejících z prostředků na ochranu
zemědělských plodin.
Dlouhodobým a relativně jednoduchým řešením, jak doufáme, bude
navrhované zatravnění těchto zón. I to je možno řešit jen v delším
časovém úseku. S tím ovšem souvisí i ekonomické řešení problému
tak, aby všechny subjekty uložená omezení užívání nemovitostí
dodržovaly dobrovolně. Těmito otázkami se zabývá skupina odborníků a předpokládá se vytvoření zvláštního pracovního týmu v gesci
Ministerstva zemědělství za spolupráce s Ministerstvem životního
prostředí ČR.
Rozhovor vedl Václav Stránský
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Fotodoprovod k článku profesora Wannera
na straně 426

Obr. 1. Zastřešení ČOV

Ohlédnutí za konferencí
HydroEco‘2011
Konference HydroEco‘2011, která se pořádá ve dvouletých intervalech od roku 2007 se letos konala ve dnech 2.–5. května ve Vídni. Její
organizaci zajišťovala Univerzita BOKU Vídeň (Universität für Bodenkultur Wien) ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze, Mezinárodní asociací hydrologických věd IAHS, UNESCO/IHP a Redakční radou
časopisu Ecohydrology (http://www.interscience.willey.com/journal/
eco). Počet sponzorů konference je tradičně značný, příspěvky a služby
k jejímu konání poskytlo více než deset organizací, jejichž seznam,
program konference i organizační a publikační informace poskytuje
webová stránka: http://web.natur.cuni.cz/hydroeco2011/
Tato stránka patří Univerzitě Karlově a ukazuje se, že stejně jako
v případě konání hydrologických konferencí HydroPredict (IAHS)
pořádaných v Praze, jsou mezinárodní organizační týmy zkušené
a spolupráce univerzit neformální.
Konference HydroEco‘ tradičně sdružují ke společným jednáním
a diskusím hydrology a ekology, odborníky z oblasti životního prostředí, biologie, chemie, geochemie, environmentální bio-geochemie
a mikrologie. Základním společným tématem letošní konference byla
„Interakce mezi podzemními a povrchovými vodami a ekologickými
systémy“. Jejím cílem bylo především:
• Poskytnutí nových informací, které umožní lepší pochopení, měření
i simulaci vzájemných vztahů mezi hydrologickými a ekologickými
procesy.
• Zlepšení technologické báze pro rozhodování o revitalizacích
a rekonstrukcích ekologicky cenných prostředí a řízení vodního
hospodářství v tomto prostředí.
Konference věnovala i časový prostor klimatické změně a jejím
důsledkům pro citlivé ekosystémy. Ve 12 programových celcích byla
diskutována následující témata:
A. Vztahy mezi povrchovými vodami, hyporheickou zónou, nenasycenou podpovrchovou zónou a zónou podzemních vod.
B. Spojení mezi ekologií a dynamikou podzemních vod (sycení zóny
podzemních vod a její čerpání evapotranspirací).
C. Interakce mezi zónou podzemních vod a vegetací pobřežních
porostů.
D. Vztahy mezi přístupy hydrologie a bio-geochemie v analýze dynamiky podzemních vod.
E. Modelování vztahů mezi zónami povrchových a podzemních vod.
F. Modelování interakcí mezi hydrologickými a ekologickými procesy.
G. Management, legislativní a řídící principy cenných vodních ekosystémů.
H. Bioindikátory kvality povrchových a podzemních vod.
I. Změny hospodaření na pozemcích (včetně revitalizačních a ekohydrologických aplikací).
J. Důsledky globální klimatické změny.
S1. Změny v kvalitě vody, drobných vodních toků a jejich důsledky
v krajině.
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Obr. 3. Pravoúhlé,
podélně protékané
dosazovací nádrže

Obr. 2. Odvětrání
zakapotovaných
česlí
S2. Důsledky rozvoje individuálních ekosystémů na zásoby podzemních vod ve světle Vodní rámcové směrnice EU (WFD 2000).
Konference se zúčastnilo téměř 200 odborníků a vědců z celého
světa, rozdělení účastníků do 12 témat a výběr pro verbální prezentace a postery byl proveden 30člennou vědeckou komisí (seznam viz
web-stránka). Organizace konference byla naprosto bezchybná, díky
týmu BOKU Wien pod vedením Prof. H.–P. Nachtnebela a díky skvělé
přípravě zajištěné Dr. Karlem Kovarem (Netherlands Environmental
Assessment Agency /PBL), Bilthoven, NL). Těmto organizátorům také
patří náš dík za zajištění „post-conference information“, které jsou
stále k dispozici na zmíněné web-stránce. K tomu byl vydán Sborník
abstraktů konference a je připravováno vydání speciálního sborníku
vybraných příspěvků. I když jsou tématické okruhy konference velmi
široké, věřím, že řada čtenářů VH si najde témata blízká svým profesím. Téměř všechny power pointové prezentace konference jsou stále
k dispozici mezinárodní odborné veřejnosti v pdf souborech zvlášť pro
ústní a pro posterové prezentace na web adresách:
Ústní prezentace: http://web.natur.cuni.cz/hydroeco2011/index.
php?id=33
Posterové prezentace: http://web.natur.cuni.cz/hydroeco2011/
index.php?id=35
Myslím, že tyto informace jsou velmi cenné už vzhledem ke skutečnosti, že se tento rok sešla ve Vídni vynikající společnost odborníků
multidisciplinárního rozsahu, spojující inženýry, ekology, hydrology,
biology i chemiky, kteří nacházejí stále více společné porozumění
v oblasti vodního hospodářství a ekologie.
Pavel Kovář, FŽP ČZU v Praze
kovar@fzp.czu.cz
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Odhady retenčního
potenciálu říčních niv
Tomáš Dostál, Jana Valentová, Petr Valenta,
Lenka Weyskrabová, Michal Sněhota, Martin Šanda,
Václav David, Petr Koudelka
Klíčová slova
retence vody v říčních nivách – retence v půdách – matematické
modelování – protipovodňová ochrana

Souhrn

Příspěvek se zabývá mezioborovým komplexním přístupem k říčním nivám a jejich potenciálu v tlumení povodní. Ke zhodnocení
a kvantifikaci složek retenčního potenciálu je využito půdních terénních měření a laboratorních analýz, různých metod hydraulického
matematického modelování a analýzy pomocí nástrojů GIS. Uvedené
postupy jsou aplikovány na třech experimentálních modelových
úsecích niv s typickými charakteristikami pro Českou republiku.
Konkrétně se jedná o vybrané úseky řek Lužnice, Stropnice a Blanice. Představeny jsou vybrané výstupy dílčích částí projektu NIVA
– „Retence vody v nivách a možnosti jejího zvýšení“, které jsou
řešeny na Stavební fakultě ČVUT v Praze.
u

Úvod
Nivy vodních toků, zejména těch středních a větších, jsou morfologicky a i z dalších hledisek velmi významným prvkem v krajině. Mimo
jiné i proto je říční niva zahrnuta mezi Významné krajinné prvky.
Historicky byly říční nivy velmi často první osídlenou lokalitou v území právě pro přítomnost fenoménu vody. Tekoucí voda poskytovala
obživu, zdroj vody, ale i místo, kam je možno vypouštět či odhazovat
odpady, často byla i zdrojem energie v podobě mlýnů, byla dopravní
tepnou či plnila některou z mnoha dalších možných funkcí.
Nivy byly proto odedávna osidlovány a intenzivně využívány.
V souvislosti s jejich využíváním docházelo i ke konfliktům s přirozeným režimem vodního toku, zejména při povodňových situacích.
Člověk tyto situace postupně řešil regulací vodních toků nejrůznějšími
způsoby. Výsledkem je dnešní stav, kdy drtivá většina niv vodních
toků u nás, ale i ve většině rozvinuté Evropy je intenzivně využívána, toky jsou upraveny a vlastní území nivy požívá stupně ochrany
odpovídajícího způsobu využití.
Přibližně od konce minulého století, které je možno považovat
za plné podmanění přírody a krajiny člověkem ve středoevropských podmínkách, sílí ve společnosti hlasy po určitém návratu
zpět k přírodě a citlivějšímu využívání jejího potenciálu. V případě
vodních toků se hovoří o jejich revitalizaci, spočívající v přiblížení
se přírodnímu stavu při respektování přítomnosti a potřeb člověka
v krajině. V současnosti se stále více hovoří i o vlivu stavu krajiny,
vodních toků a jejich niv na formování a průběh povodní. Akcentují
se ekologické aspekty vodních toků a jejich niv. Protože ale současná
společnost je založena jednoznačně na tržním přístupu k hodnocení,
je velmi obtížné takové efekty kvantifikovat a vyjádřit tak, aby byly
souměřitelné a porovnatelné s ekonomicky zavedenými kategoriemi
technického charakteru.
Novou disciplínou, zažívající proto v současnosti především
v západních zemích mohutný vzestup, je posuzování takzvaných
ekosystémových služeb krajiny. Ty umožňují převést dosud nekvantifikovatelné parametry krajiny a jejích složek na současně akceptovatelný monetární systém. Právě to je pak cílem celého výše uvedeného
multidisciplinárního projektu NIVA, jehož se účastní instituce jak
technické (ČVUT v Praze), tak přírodovědecké (Přírodovědecká fakulta
UK nebo agentura DAPHNE), případně zemědělské nebo ekonomické
(Jihočeská univerzita).

Retence vody v krajině a její složky
Pojem retence krajiny se v současnosti stává podobně populárním
obratem, jako je například změna klimatu nebo trvalá udržitelnost.
Pro jednu skupinu lidí je to všespásné dogma, pro druhou krajní
myšlenkový proud, neuchopitelná, nekvantifikovatelná a v podstatě
neexistující veličina.
Zásadním bodem sporu se stává tvrzení, že krajina v dobrém
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a přírodě blízkém stavu je schopna zachytit vodu ze srážek tak, aby
nevznikla povodeň. Tuto otázku se za posledních několik let snad
podařilo odborné i laické veřejnosti zodpovědět a ustálil se realistický
názor respektující skutečnost, že stav krajiny je velmi důležitý pro
retenci běžných srážek, zatímco při výskytu extrémních událostí, ať
již charakteru lokální bouřky nebo plošné srážky, je její význam nižší
a se vznikem povodní je třeba počítat. V poslední době však vyvstává
otázka „do jaké míry je schopna říční niva zachytit a transformovat
již existující povodňovou vlnu?“
Ve společnosti se formují dva základní tábory, hlásající opačné
přístupy k uvedené problematice. Jeden krajní přístup konstatuje, že
jediným efektivním způsobem protipovodňové ochrany je budování
technických děl typu vodních nádrží, ochranných hrází a dalších
objektů včetně zkapacitňování a stabilizace koryt vodních toků. Opačný pak tvrdí, že bude-li vodě dána možnost rozlivu do nivy v přírodě
blízkém stavu, bude velká voda zásadním způsobem zachycena
a transformována.
Cílem zmiňovaného projektu NIVA bylo odpovědět na otázku, do jaké
míry je druhý uvedený předpoklad pravdivý, jaké procesy se na něm
podílejí a jaký je vůbec jejich mechanismus. Nástrojem zkoumání byly
proto jak terénní průzkumy a měření, tak využití metod dálkového průzkumu Země, nástrojů GIS až po složité matematické modelování.
Základní otázkou je, jaké procesy se vůbec na retenci vody v nivě
podílí. Panuje předpoklad, který nicméně dosud nebyl reálně kvantifikován. Obecně se tak předpokládá, že retenci v říční nivě je možno
rozdělit do tří částí, z nichž každá je pro celkovou transformaci
významná. Jedná se o:
• Retenční potenciál půd – předpoklad vychází z toho, že nivy jsou
tvořeny písčitými sedimenty, které jsou vysoce propustné, mají
vysokou pórovitost a při příchodu povodně tak dokáží pohltit
významnou část povodňové vlny. Otázkou však zůstává, jaké jsou
skutečně materiály v nivách z hlediska jejich pórovitosti, kde se
pohybuje hladina podzemní vody (HPV) a kolik vody se tak při
průchodu vlny do vrstvy půdy nad trvalou HPV skutečně vejde.
• Pasivní retenční kapacitu nivy – předpoklad vychází z empirické zkušenosti, že přirozené nivy vodních toků jsou plné tůní,
vzniklých ze starých bočních ramen toku, které v nivě vytvářejí
významné deprese, které mohou zachytit určitou část povodňové
vlny. K zodpovězení zůstává, jaký je skutečně objem tůní ať již přirozeného charakteru, nebo tůní, vytvořených uměle vůči objemu
povodňové vlny a vůči poloze normální hladiny vody v korytě
a samotných tůních.
• Transformační potenciál vodních toků a jejich niv – předpokladem
je, že voda při rozlivu do inundace výrazně zpomalí, což zásadním
způsobem podpoří transformaci povodňové vlny. Otázkou k zodpovězení je, do jaké míry k takové transformaci skutečně dojde, jaký
vliv na to má morfologie a způsob využití říční nivy a jakým způsobem je možno takové procesy popsat a předpovídat. Současně, zda
existují nějaké efektivní způsoby, jak žádoucí retenci podpořit.
Zcela nezbytnou vstupní veličinou je morfologie a základní tvarování niv. Je zřejmé, že retenční účinek lze očekávat v případě širokých
plochých niv, zatímco u úzkých sevřených údolí bude retenční účinek
minimální, protože ke skutečnému rozlivu, který umožní uplatnění
drsnosti povrchu, v podstatě nemůže dojít.

Experimentální úseky
Modelové experimentální plochy byly vybrány tak, aby zastupovaly
nejtypičtější představitele z celého spektra niv především z hlediska
způsobu využití a morfologie. Zvoleny byly úseky toků Horní Lužnice,
střední úsek Stropnice a střední úsek Blanice.

Horní Lužnice – úsek mezi Novou Vsí a mostem Halámky

Úsek Horní Lužnice představuje jednu z posledních přirozených
niv středně velkého toku. Niva je plochá, šířky v řádu stovek metrů.
Koryto v rámci nivy divoce meandruje a je zcela přirozené, jeho trasa
je tedy nestálá, stejně jako charakter a profil koryta. Prostor nivy byl
v minulosti využíván i hospodářsky, především k lukaření nebo jako
pastviny, nyní v rozhodující většině leží ladem a postupně sukcesně
zarůstá. Vyskytují se jak rozsáhlé plochy chrastice a dalších vlhkomilných rostlin, tak plochy křovitých vrb, i starší, plně vzrostlé porosty
lužního charakteru. Niva nikdy nebyla obydlena a zastavěna, proto
ani v minulosti nevznikal tlak v rámci protipovodňové ochrany na
regulaci a zkapacitnění koryta.

Střední úsek Stropnice – od Nových Hradů po Tomkův mlýn

Niva je ve středním úseku Stropnice široká, plochá a hospodářsky
extenzivně i historicky využívaná. Plochy jsou i dnes využívány z roz-
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hodující většiny jako louky a pastviny. Niva byla zásadně upravena na
počátku osmdesátých let 20. století v souvislosti s náhradní rekultivací
za JE Temelín. Koryto je v celé délce řešeného úseku upravené do
lichoběžníkového profilu s opevněním dna a paty svahů kamennou
rovnaninou nebo dlažbou. Tok Stropnice v daném úseku by měl být
v dohledné době radikálně revitalizován rozvlněním trasy a snížením
kapacity, hospodářské využití nivy však bude zachováno.

Střední úsek Blanice v úseku Myšenec–Heřmaň

Jedná se opět o širokou, plochou nivu, historicky intenzivně hospodářsky využívanou a osídlenou (obr. 1). Tok Blanice v řešeném úseku
byl radikálně upraven a v některých úsecích bylo koryto dokonce
ohrázováno.

Použité metody
Cílem prezentovaného projektu byl nejen vlastní popis procesů
a jejich kvantifikace, ale i testování a metodické doporučení nástrojů,
které bude možno efektivně a co nejspolehlivěji využít ke kvantifikaci
uvedených procesů a veličin v praxi.

Kvantifikace retenčního potenciálu půd

Způsob odhadu zásobního prostoru půd v modelových úsecích niv
je schematicky znázorněn na obr. 2. Pro určitý scénář rozložení sacích
tlakových výšek je při znalosti vztahu sací tlakové výšky a vlhkosti
(retenční čáry) možné zjistit distribuci objemové vlhkosti v půdním
profilu. Předpokladem bylo, že při zaplavení povrchu při povodni
voda infiltruje do půdy a po určité době vlhkost v celém půdním
profilu vzroste na hodnotu nasycené vlhkosti. Integrací průběhů
objemových vlhkosti před a po nasycení byly získány zásoby půdní
vody v půdě pro stavy před a po povodni. Rozdíl těchto zásob představuje maximální teoretickou dostupnou retenční kapacitu půdy pod
jednotkovou půdorysnou plochou zaplavené nivy. Uvedená metoda
neřeší dynamiku infiltrace.
Pro potřeby aktuální studie byly uvažovány scénáře počátečního
rozložení tlakových výšek v půdě (a z toho vyplývající distribuce
vlhkosti):
• scénář 1 – drénovaný,
• scénář 2 – suchý,
• scénář 3 – velmi suchý.
Nezbytnou podmínkou pro odhad retenční kapacity půd nivy bylo
stanovení retenčních čar půd měřením na neporušených půdních
vzorcích laboratorními metodami přetlakového a podtlakového aparátu. Naměřené body retenčních čar byly proloženy funkčním vztahem
dle van Genuchtena [1]. Ze čtyř retenčních čar reprezentujících vždy
jeden půdní horizont dané lokality byla pomocí metody „scalingu“ [2]
získána referenční retenční čára charakterizující půdní horizont.

Pasivní retenční kapacita niv

Pro potřeby posouzení celkového pasivního retenčního objemu
území byla v rámci řešení projektu vyvinuta semiautomatická metoda
založená na analýze rastrového digitálního modelu terénu (DMT).
V principu je metoda založena na teoretickém postupném zvedání
úrovně hladiny a jemu odpovídajícím zaplňování depresí. Prakticky
je tento postup realizován postupnou reklasifikací DMT. Díky tomu je
možno identifikovat teoreticky zatopené plochy odpovídající jednotlivým úrovním hladin. V dalším kroku je nutno izolovat oblasti, které
odpovídají celkovému zaplnění jednotlivých depresí. To je prováděno
tak, že teoreticky zatopené plochy pro jednotlivé úrovně hladin jsou
vektorizovány. Dále jsou nejprve odstraňovány polygony zasahující
okraje analyzovaného území, u nichž se předpokládá možnost odtoku vody do níže položených oblastí. Následně jsou vektorové vrstvy
pro jednotlivé úrovně hladin porovnávány mezi sebou a přitom jsou
odstraňovány polygony, které jsou překryty polygony ve vrstvách
odpovídajících hladině o jeden výškový krok vyšší. Závěrečný výpočet
celkového retenčního objemu je prováděn prostřednictvím zonální
statistiky nad DMT a kalkulací se zahrnutím informace o stanovené
úrovni hladiny pro každý jednotlivý polygon.

Retence a transformace procházející povodňové vlny v nivě

Vznik povodňové situace od příčinné srážky až k průchodu povodňové vlny vodním tokem a jeho inundačním územím zahrnuje celou
řadu fyzikálních procesů, které je možné popsat pomocí fyzikálních
či empirických rovnic. Ty jsou základem matematických simulačních
modelů. K řešení problematiky průchodu povodňové vlny územím
lze použít dva základní přístupy – přístup hydrologický a přístup
hydraulický, každý z těchto přístupů má své opodstatnění a svou
oblast využití.
Pro řešení problematiky hodnocení transformačního účinku nivy
a možností jeho zvýšení byl zvolen přístup založený na hydraulickém

vh 11/2011

Obr. 1. Blanice v okolí Putimi pod zájmovým úsekem při povodni
v červnu v roce 2010 (autor David Pithart)

Obr. 2. Schematické znázornění výpočtu zásobního prostoru půdy

přístupu, protože aplikace hydrologických modelů je v tomto případě
limitována použitou schematizací a nízkou podrobností modelu bez
přímé vazby na detailnější geometrický popis toku a inundačního
území.
Hydraulický přístup je založen na detailním řešení matematických
rovnic popisujících proces proudění vody v korytě a přilehlém inundačním území. Matematické hydraulické modely jsou vhodným prostředkem pro kvantitativní hodnocení transformační funkce nivy při
průchodu povodňové vlny, vzhledem k tomu, že umožňují zohlednit
charakteristiky inundačního území podstatné pro transformaci povodňové vlny – morfologii území i způsob jeho využití. Plošný rozsah
řešeného území je oproti modelům hydrologickým podstatně menší
(do 10 km úseku toku v případě modelů dvourozměrných a několik
desítek km v případě modelů jednorozměrných).
V rámci projektu Niva byly testovány celkem tři typy modelů
– model HEC-RAS vycházející z jednorozměrné schematizace řešeného území a dva dvourozměrné modely – model FAST 2D [3] a nově
navržený model DIFEM 2D.
Jednorozměrný model
Software HEC-RAS je běžně používaným prostředkem pro výpočty
ve vodohospodářské praxi a osahuje řadu velmi propracovaných
nástrojů včetně výpočtů v neustáleném režimu proudění, které byly
použity pro účely odhadu retenčního potenciálu niv.
Morfologie zájmového území včetně vlastního toku je vyjádřena
formou příčných řezů, které jsou konstruovány na základě digitálního
modelu terénu (DMT), geodetického zaměření a dalších dostupných
podkladů.
Dvourozměrný model
Pro řešení transformace povodňové vlny ve vybraných lokalitách
pomocí dvourozměrného modelu a pro vyhodnocení vlivu variantních návrhů úprav nivy na průběh povodňové vlny byly testovány
dvě odlišné metody.
První, z hlediska řešení nestacionarity procesu a transformace
vlny, zjednodušená metoda spočívá v odděleném řešení proudění
vody v inundaci pro náhradní sérii kvazistacionárních stavů pomocí
detailního 2D modelu, ve vyhodnocení závislostí prostorových cha-
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rakteristik nivy (zatopené objemy a zatopené Tab. 1. Odhad zásobních prostorů půdy pro tři experimentální úseky a tři scénáře počátečních
plochy) na průtoku a v následném výpočtu vlhkostí
transformace povodňové vlny pomocí nelinezásobní prostor pod
zatopená
zásobní prostor v %
árního bilančního modelu. Výchozím předpoobjem
jednotkovou plochou
plocha na 1 km
povodňové vlny na 1 km
kladem je, že metodu lze aplikovat pouze na
vlny
návrhová
nivy
délky úseku
délky úseku
kratší úseky toku. Použitá metoda i porovnání
lokalita
povodňová
3
-2
m
.m
%
dosažených výsledků s výstupem 1D modelu
vlna
106 m2
106 m3 scénář scénář scénář
scénář scénář scénář
jsou prezentovány v [4].
1
2
3
1
2
3
Přesnější výpočet transformace povodňové
Lužnice
0,03
0,06
0,11
NPV
100
0,45
41,3
0,03
0,07
0,12
vlny v inundačním území je možné získat
NPV 20
0,43
25,3
0,05
0,10
0,18
přímým numerickým řešením řídících rovnic
Stropnice
0,04
0,10
0,14 NPV 100
0,21
2,7
0,29
0,83
1,09
pro nestacionární proudění vody. V našem
případě byl použit přístup založený na řešení
NPV 20
0,19
1,8
0,38
1,07
1,41
tzv. difuzní vlny. Nově vyvinutý dvourozBlanice
0,09
0,14
0,15 NPV 100
1,17
62,3
0,18
0,26
0,29
měrný model DIFEM 2D je založen na řešení
NPV 20
0,76
35,3
0,20
0,30
0,33
svisle integrovaných Reynoldsových rovnic,
ze kterých je vypuštěn člen zahrnující vliv
setrvačnosti – neustálené proudění je tak aproximováno 2D difuzní
na povodně nemá vliv žádný. Ovlivnění však je způsobováno jinými
vlnou.
charakteristikami, jako je například drsnost povrchu vůči proudění
Difuzní modely jsou schopné správně postihnout vliv zpětného
vody a možnost rozlivu.
vzdutí a poskytují uspokojivé výsledky v případech, kdy vlivy setrRetence a transformace procházející povodňové vlny v nivě
vačnosti proudící vody jsou zanedbatelné ve srovnání s dominantními
Jednorozměrný model
jevy, jakými jsou tvar terénu (dna), gravitační síly a odpory proti prouV rámci modelování bylo vytvořeno několik scénářů využití říční
dění. Současně je dostatečně vystižena transformace povodňové vlny
nivy a morfologie koryta. Mezi scénáře patřil kromě stávajícího také
– dochází jak k časovému posunu vlny, tak i k jejímu zploštění.
scénář odstranění příčných staveb na toku, zalesnění říční nivy
Výsledky
simulované zvýšenou drsností povrchu nivy a další scénáře, které
obsahovaly jejich kombinace.
Retenční potenciál půd
Vlastní modelování průběhu povodně zájmovým územím bylo
Výsledkem stanovení retenčního potenciálu půd je odhad maximálprováděno pro povodňové vlny s dobou opakování 20 a 100 let. Pro
ních teoretických zásobních prostorů půdy experimentálních úseků
zhodnocení míry transformace povodňové vlny byly použity kulmiLužnice, Stropnice a Blanice pro tři scénáře nasycení půdy vodou
nační průtoky v uzávěrovém profilu modelového úseku a postupová
před přechodem povodňové vlny. Výsledky shrnuje tab. 1, ve které je
doba.
zásobní prostor vyjádřen v objemových jednotkách na jednotkovou
Z vlivů, které byly simulovány, má na transformaci vlny pozitivní
půdorysnou plochu zaplavené nivy a dále také jako procentuální
vliv zvyšování drsnosti nivy toku (zalesňování, zatravňování, apod.).
podíl objemu zásobního prostoru jednoho km úseku nivy k objemu
Kulminační průtok se ve zkoumaných variantách snížil především
povodňové vlny.
u variant, kdy bylo simulováno zalesnění nivy. Kulminační průtok
Relativně malý zásobní prostor na jednotkovou plochu vykazuje
se tak v závěrovém profilu snížil v rámci zkoumaných úseků a simupůda v experimentálním úseku Lužnice, a to především z důvodu
lovaných variant o maximálně 3,5 %. Mnohem významnější je z hlejemnozrnné textury půdy, která způsobuje vysoké počáteční nasycení
diska protipovodňové ochrany prodloužení postupové doby vlivem
půdy vodou kapilárním zdvihem. Největší zásobní prostor na jednotzalesnění v řádu hodin.
kovou plochu vykazuje půda z úseku Blanice. Zásobní prostor úseku
Z výsledků vyplývá, že transformace povodňové vlny z hlediska
Stropnice je ze sledovaných úseků nejvyšší, pokud je vyjádřen jako
kulminačních průtoků je poměrně nízká a mnohem významnější je
procentuální podíl objemu povodňové vlny. Příčinou je zde jednotransformace z hlediska oddálení kulminace. Tento fakt je platný pro
značně vysoký podíl zatopené plochy nivy k objemu vlny. Výsledky
obě vlny, tedy pro vlnu s kulminací Q100 i Q20. Výsledky také dokazují,
zřetelně ukazují, že ve všech případech je půda schopna pojmout větší
že příčná stavba na toku může ve specifických podmínkách výrazpodíl dvacetileté návrhové povodně než povodně stoleté.
ně
prodloužit dobu doběhu a tím pozitivně přispět k transformaci
Pasivní retenční kapacita niv
povodňové vlny.
Metoda výpočtu pasivního retenčního objemu nivy byla aplikována
Dvourozměrný model
na úsek toku řeky Lužnice mezi Suchdolem nad Lužnicí a dopravníOba výše zmíněné přístupy k výpočtu transformačních a retenčních
kem mezi pískovnou SV od Nové Vsi nad Lužnicí a silnicí č. 103.
účinků byly aplikovány na modelových lokalitách a různých varianPro výpočet byla aplikována výše popsaná metoda s výškovým
tách upravenosti toku a využití nivy. Výstupy ukazují především na
krokem výpočtu 0,2 m v rozsahu 17 m výšky.
významný vliv drsnostních charakteristik nivy, které přímo souvisejí
Jelikož se v případě řešeného úseku Lužnice jedná o nivu s malým
s využitím území. Z hodnocení transformačního účinku potom plyne,
celkovým podélným sklonem a příčným profilem vyznačujícím se
že míra transformace se pohybuje na desetikilometrovém úseku nivy
v blízkosti toku plochým údolím, zasahují již hladiny s nízkou úrovní
od 2% útlumu vstupní vlny u upravených niv s využitím plochy pro
poměrně daleko proti proudu řeky a virtuálně zaplavují celou nivu.
ornou půdu až po 7% snížení kulminačního průtoku u zalesněných
Výpočet byl v návaznosti na představenou metodiku proveden tak,
variant. Posun doby kulminace se potom u přírodě blízkých variant
že byly nejprve odvozeny hladiny pro jednotlivé výškové úrovně,
pohybuje i kolem 10 hodin.
následně odstraněny polygony související s dolní hranicí analyzovaTransformaci povodňových průtoků kromě stavu nivy ovlivňuje
né oblasti a poté odstraněny polygony, které byly překryty polygony
také objem přicházející vlny, který může být odlišný i v případě
z vyšších vrstev. Na závěr byly zbylé polygony z jednotlivých vrstev
shodné hodnoty kulminace a závisí především na charakteru srážky.
spojeny do jedné (viz obr. 3).
Rozdílný transformační účinek stejné nivy pro vlnu s opakováním
Výpočtem pasivního retenčního objemu v nivě Lužnice v daném
100 let a vlnu se shodným kulminačním průtokem, ale třetinovým
úseku byla získána celková hodnota 105 731 m3. Na tomto místě je
objemem uvádí graf 1. Z grafu je také patrné srovnání výsledků transnutno připomenout, že z principu použité metodiky tato hodnota
formace jednotlivých aplikovaných metod.
vyjadřuje celkový pasivní objem retenčních prostor a nemá vazbu
Zhodnocení metod řešení
na zátopové čáry odpovídající různým dobám opakování. I přes to
Přestože ve studovaných případech poskytly všechny použité
je zřejmé, že objem je to vzhledem k rozsahu analyzovaného území
metody v zásadě srovnatelné výsledky transformace povodňových
(4,86 km2) velmi malý. Převeden na plochu území by představoval
vln, lze pro podrobné zkoumání retenčních účinků nivy doporučit
výšku 2 cm. Ta by sice byla významná z hlediska retence srážek, ale
spíše metody založené na dvourozměrném přístupu.
v případě transformace povodňového průtoku či jeho zachycení je
Výhoda jednorozměrných modelů spočívá v jejich jednoduchoszanedbatelná. Ve vztahu k objemu vlny PV20 se jedná o 0,42 % jejího
ti, většinou i snadné dostupnosti a v relativně malých nárocích
objemu, což je opět možno považovat za zanedbatelné.
na vstupní data. Oblast využití jednorozměrných modelů je ale
Výsledky výpočtů potvrzují počáteční předpoklad, že pasivní
v důsledku použité schematizace omezená. Modely lze bez problémů
retenční objem v nivě nemůže významným způsobem ovlivnit
aplikovat v oblastech, kdy proudění má převážně jednorozměrný
povodňové stavy, což ovšem samozřejmě neznamená, že stav nivy
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charakter. Pokud však má přilehlé inundační
území nepravidelný tvar (např. v důsledku
meandrujícího koryta vodního toku), nebo
se v něm vyskytují obtékané či přelévané
překážky proudění (přirozené terénní útvary
či zástavba, násypy komunikací apod.), nelze
již zpravidla považovat aplikaci 1D modelu za
zcela oprávněnou.
Vzhledem k tomu, že z hlediska retence
vody v nivě a možností jejího zvýšení mají
význam zejména široká a plochá inundační
území se složitou geometrií, dá se říci, že
vhodnější pro řešení uvedené problematiky
jsou modely dvourozměrné. Tyto modely
pracují s úplnou třírozměrnou reprezentací
modelovaného inundačního území a umožňují postihnout složité hydraulické podmínky
při simulovaných povodňových situacích
a poskytnout řešiteli dostatečně exaktní podklady pro analýzu a rozhodování (viz obr. 4
a 5). Hlavní výhodou je možnost podrobného
vyhodnocení charakteristik proudění v celém
rozsahu zaplavovaného území v různých okamžicích průchodu povodňové vlny územím
a možnost reálného zohlednění prostorového
rozložení geometrických a hydraulických
charakteristik modelovaného území včetně
nejrůznějších antropogenních vlivů. Kvalita
výsledků je samozřejmě podmíněna podrobností, přesností a výstižností vstupních dat
popisujících prostorovou geometrii vodního
toku a zaplavované nivy.

Obr. 3. Finální mapa pasivních retenčních prostor v nivě řeky Lužnice

Diskuse a závěr
Výsledky analýz, získané pro tři experimentální testovací úseky niv a doplněné
teoretickými rozbory, analýzami a expertními
Graf 1. Porovnání transformačního účinku stanoveného různými metodami v nivě Lužnice
odhady naznačují, že:
pro
návrhovou vlnu s dobou opakování 100 let a vlnou s třetinovým objemem
• Retenční kapacita půd je ve většině studovaných případů malá. Jednak se nepotvrdil
předpoklad, že by půdy v nivách byly vždy tvořeny homogenními
písčitými naplaveninami. Naopak jsou tvořeny velmi různorodými
materiály včetně silně nepropustných jemnozrnných proplástků,
které v podstatě vylučují rychlou infiltraci do půdního profilu.
V plochých územích s přirozeným charakterem koryta je úroveň
HPV stabilně poměrně blízko pod terénem. Mocnost půdy dostupná pro retenci je proto malá a tím i celkový disponibilní retenční
prostor. Jemnozrnné materiály navíc zajišťují významné kapilární
vzlínání, díky němuž jsou půdy nad úrovní HPV silně zvlhčené,
takže volná kapacita po plné nasycení není velká. Pro vybrané úseky
tří niv a všechny scénáře počáteční vlhkosti půdy bylo odhadnuto,
že maximální teoretická retenční kapacita, tedy objem vody, který
může do půdního profilu reálné nivy během průchodu povodně
infiltrovat, se pohybuje od 0,5 do 14,1 % z objemu povodňové
vlny s dobou opakování 20 let a od 0,3 do 10,9 % z vlny s dobou
opakování 100 let na úseku délky 10 km.

Obr. 4. Vizualizace hladiny Q20 v nivě řeky Lužnice reprezentuje
výstupy z 2D modelu, varianta původní morfologie terénu
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Obr. 5. Výstupy z neustáleného modelu DIFEM 2D – rychlosti
vody v čase t = 44 hod (vlevo) a v čase t = 96 hod (vpravo) v nivě
Lužnice
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• Pasivní retenční kapacita přirozených niv je také v zásadě zanedbatelná, protože v přírodě blízkých a ladem ležících nivách, kde
jedině lze s významnějšími tůněmi počítat, je HPV v blízkosti povrchu a volný prostor tůní je minimální. Podle modelových výpočtů
provedených v jednom z nejpřirozenějších úseku toku v ČR – nivě
Horní Lužnice, se ukazuje, že retenční kapacita stávajících tůní ve
chvíli příchodu povodně činí cca 0,49 % z objemu vlny s dobou
opakování 20 let a 0,30 % z objemu vlny s dobou opakování 100
let na úseku délky 10 km.
• Transformační potenciál přirozených říčních niv závisí zcela
zásadně na jejich morfologii. V případě širokých plochých niv
v přírodním stavu lze na úseku délky 10 km očekávat snížení kulminačního průtoku až o 7 % a oddálení kulminace až o 10 hodin.
K posouzení transformačního účinku je ale nutné přihlédnout také
k objemu přicházející vlny.
• Jednoznačně největší efekt z předpokládaných procesů pro protipovodňovou ochranu tak má retence vody a transformace povodňové
vlny rozlivem do nivy. Co se týče metod vhodných pro kvantifikaci
tohoto jevu, nejvhodnější jsou 2D hydraulické modely, umožňující
zahrnutí nestacionárních podmínek proudění. Tyto nástroje jsou
mimořádně nákladné, složité a náročné na vstupní data, proto nelze
očekávat jejich rutinní nasazení v denní praxi.
• Modelování sice naznačilo značný potenciál rozlivu vody do niv
jakožto protipovodňové ochrany níže ležících oblastí, nicméně
v prezentované práci nejsou diskutovány případné negativné
dopady tohoto jevu. Jednak je rozliv možné podporovat pouze
v lokalitách, kde nedojde k ohrožení životů, zdraví nebo majetku
obyvatelstva. Z hlediska případných materiálních škod je třeba prokázat, že tyto nepřesáhnout benefity získané ochranou níže ležících
lokalit. Další otázkou je například množství pláví sebraného vodou,
protékající neudržovaným lesem nebo křovinami. Tento materiál
s vysokou pravděpodobností vytvoří nápěchy v níže ležících objektech se všemi následnými negativními důsledky.
Prezentovaný projekt je třeba považovat za jeden z prvních kroků směrem ke kvantifikaci transformačních potenciálů říčních niv
a využití nejpokročilejších výpočtových metod ke kvantifikaci dosud
jen verbálně diskutovaných procesů, vlivů a účinků. Výsledky nejsou
zcela jednoznačné, naznačují nicméně, že rozlivy své opodstatnění
mají a rozhodně stojí za to se jimi dále zabývat a zahrnout je do škály
uvažovaných opatření ochrany před povodněmi. Nejen z těchto důvodu
si říční nivy a zejména ty přirozené nebo ty, které mají potenciál se do
přírodě blízkého stavu alespoň částečně navrátit, zaslouží ochranu.
Poděkování: Výsledky příspěvku vznikly za finanční podpory výzkumných projektů NAZV QH 82078 „Retence vody v nivách a možnosti
jejího zvýšení“, VZ 684077000002 – „Revitalizace vodního systému
krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními změnami“
a grantu Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS SGS10/240/
OHK1/3T/11.
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The paper presents an interdisciplinary and complex approach to
river floodplains assessment and their potential to mitigate floods.
The various methods of soil analysis in the laboratory and in situ,
hydraulic modelling and GIS analysis have been used to evaluate
and quantify components of retention potential. These methods
have been applied in three experimental model sections of rivers
with typical characteristics for the Czech Republic. Specifically, it
is a part of the Luznice River, the Blanice River and the Stropnice
River. Presented outputs have been carried out within the NIVA
project Water Retention in Floodplains and Ways of Increasing
Water Retention, which is being undertaken at the Faculty of Civil
Engineering, CTU in Prague.
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A4, a to včetně tabulek a obrázků.
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Aim of the project is to recycle industrial and municipal wastewater using advanced oxidation technologies (AOP technologies) in
high water volume consuming industries like paper, textile and food
industry. Within the project, use of ozone and ozone in combination
with hydrogen peroxide, UV and ultrasound will be tested with the
aim to reduce ozone dosage and to improve the efficiency of AOP
treatment. New options of water recycling in target industrial sectors will be assessed to ensure optimal wastewater treatment and
to reduce costs of treatment and production. The project will be
performed by a consortium consisting of research performers and
associations from Germany, Belgium, Slovenia and the Czech Republic. The Czech partners of the project are CREA Hydro&Energy
and AQUA PROCON.
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Dlouhodobý vývoj
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v bentických organismech
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Klíčová slova
toxické kovy – městský tok – bentické organismy – distribuční koeficient
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Souhrn

Množství toxických kovů v životním prostředí stále zůstává na
významných úrovních vlivem průmyslu a expandující dopravy.
Článek se věnuje dlouhodobému vývoji obsahu toxických kovů
v bentických organismech a hodnocení jejich environmentální
nebezpečnosti. Předmětem hodnocení byl úsek pražského toku
Botiče, který byl monitorován v letech 2002–2008. Pro zhodnocení
významu kovů ve sledovaném toku bylo použito několik indexů
(BSAF, Kd, HQ a CCU), na jejichž základě byla odhadnuta nebezpečnost těchto prvků pro prostředí. Při dlouhodobém monitoringu
se ukázalo, že toxické kovy mohou být jednou z příčin snížené
biologické diverzity vodního společenstva.
u

Úvod
Toxické kovy (TK) patří k nejdéle známým prvkům s toxickým
působením, vysoce rizikovým nejen pro člověka, ale i pro celé ekosystémy. Historie využívání toxických kovů a jejich sloučenin sahá až
ke kořenům lidské civilizace. Existují záznamy o použití olova z doby
okolo 2000 let př. n. l., hojně byl tento kov používán i v době antiky
[3, 11]. Ve starém Egyptě byl arzen používán jako aditivum do barev.
Řada toxických kovů byla naopak objevena později. Jako příklad lze
uvést kadmium poprvé získané roku 1817 ze zinkové rudy, ve které
se vyskytuje jako doprovodný prvek [3, 11]. Z hlediska negativních
účinků toxických kovů na živé organismy má vedle jejich celkového
obsahu značný význam i samotná forma jejich výskytu [28]. Z fyzikálního i chemického hlediska je rozdíl již v tom, zda se kov nalézá
ve vodě ve formě nerozpuštěné, koloidní nebo jako rozpuštěná látka.
V posledním případě je pak podstatné, zda se kov nachází ve formě labilních hydratovaných iontů, nebo je vázán do více či méně
stabilního komplexu [13]. Toxické kovy, které jsou vázány do velmi
stabilních komplexů nepodléhajících v zažívacím traktu rozkladu,
nemusí působit na člověka toxicky, i když samotný volný kovový ion
může být značně toxický [13]. Za mimořádně nebezpečné je třeba
považovat zejména ty kovy, které blokují činnost enzymů obsahujících
-SH skupiny (Hg, Pb, Cd, As, Se, Cu, V atd.). Tyto kovy působí jako
enzymové jedy a mohou vyvolávat akutní nemoci, avšak nejčastěji
se jejich toxické účinky projevují indukcí chronických onemocnění,
resp. genetických nebo karcinogenních chorob (As3+, Cr6+, Cd, Ni, Be)
nebo poškozením plodu (teratogeny Hg, Pb) [30].
Další nebezpečnou vlastností některých TK je jejich schopnost kumulovat se v živých organismech. Typickým příkladem je rtuť, kadmium,
olovo, arzen a některé další [14]. Obzvláště vysokých koeficientů obohacení (= akumulační koeficient, tj. poměr koncentrace kovu v organismu
a ve vodě) se dosáhne za přítomnosti organokovových forem TK, a to
v důsledku jejich rozpustnosti v tucích a tím usnadněnému pronikání
biologickými membránami a ukládání v buňkách [30].
Zatížení vodního prostředí toxickými kovy je dáno nejen množstvím
kovů rozpuštěných ve vodě, ale z dlouhodobého hlediska velký
význam mají zejména sedimenty a plaveniny. Kovové ionty a jejich
komplexy jsou z kapalné fáze odstraňovány po kontaktu s pevnými
částicemi a ukládány v sedimentu, kde může být jejich obsah o 3–5
řádů vyšší. Obsah TK v sedimentech je proto významným indikátorem
zatížení ekosystému toxickými kovy [7].
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Obsah kovů v sedimentech je nutno sledovat nejen proto, že kovy
mohou být ze sedimentu za vhodných podmínek uvolňovány a mohou
negativně působit na vodní organismy, ale i proto, že řada vodních
organismů žije v sedimentu, kde se také živí a společně s potravou
přijímají i částice kontaminovaného sedimentu. Příjem kovů vodními
organismy může probíhat třemi hlavními procesy [3, 13]:
• z vody přes povrch dýchacích orgánů (žábry),
• adsorpcí z vody na povrch těla,
• z přijaté potravy nebo částic vstupujících do zažívacího traktu.
U celé řady vodních organismů byla pozorována schopnost ovlivňovat abnormální koncentrace kovů v těle a vylučovat to množství kovu,
které přesahuje běžnou úroveň v organismu. Tento mechanismus je
známý zejména pro prvky, které jsou pro organismus esenciální, jako je
zinek, měď a železo, pro prvky neesenciální (rtuť, kadmium) je uvedený
proces pozorován v mnohem menší míře [6]. Regulace a vylučování se
děje prostřednictvím žaber a vylučovacích orgánů. I přes existenci regulačního mechanismu dochází ke kumulaci kovů v organismech [13].

Charakteristika toku
Dlouhodobé sledování výskytu toxických kovů ve vodním prostředí
bylo prováděno na Botiči, který je největším pražským přítokem Vltavy. Botič byl sledován v úseku dlouhém cca 3 km v Praze-Hostivaři,
pod Hostivařskou nádrží. V této oblasti protéká přírodní památkou
Meandry Botiče. Ve sledovaném úseku je tok ovlivněn dvěma odlehčovacími komorami (OK) a několika zaústěními dešťové kanalizace (DV).
Obr. 1 znázorňuje schematické rozložení odběrových míst ve vztahu
k prvkům městského odvodnění. Odlehčovací komory v lokalitě Botiče
přinášejí znečištění způsobené intenzivní dopravou a průmyslovými
odpadními vodami. Dešťová kanalizace odvodňuje zejména rezidenční
oblasti s drobnými provozovnami a komunikace. Detailnější popis
zájmové lokality je uveden v Komínková a kol. [17].

Metodika
Obsah toxických kovů (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn) byl sledován ve vodních
organismech, sedimentech a vodě. Zatížení vody a sedimentu shrnuje
Komínková a kol, [17]. Tento článek se věnuje pouze zatížení vodních
organismů toxickými kovy. Organismy byly odebrány třikrát za rok
v různých vegetačních obdobích.
Pro odběr vzorků byly použity vzorkovače naplněné umělým substrátem, který byl tvořen kamením o průměru 2–3 cm. Vzorkovače
byly vyrobeny z umělé hmoty, aby nedošlo k druhotné kontaminaci
organismů z materiálu vzorkovačů [13]. Na každý profil byl umístěn
jeden vzorkovač po dobu cca jednoho měsíce, pro docílení dostatečného osídlení vzorkovače. Vzorkovač byl v toku zajištěn proti posunutí
vlivem větší rychlosti vodního proudu. Organismy byly po transportu
do laboratoře identifikovány do rodů a rozděleny dle velikostí [13].
Organismy byly dále zpracovávány i s obsahem trávicího traktu tak,
jak je konzumují organismy z vyšších úrovní potravního řetězce, tzn.
i s obsahem trávicího traktu.
Vzorky organismů byly před vlastní analýzou mraženy a vysušeny
lyofilizací. Následně byly mikrovlně rozloženy za přítomnosti HNO3
a H2O2 [14]. Obsah toxických kovů byl analyzován na atomovém
absorpčním spektrometru s plamennou a elektrotermickou atomizací
(Solaar S) [16].

Metody hodnocení nebezpečnosti
Vývoj metodiky hodnocení dostupnosti TK, a tedy i rizik, jaká hrozí
organismům žijícím ve vodním prostředí, je předmětem výzkumu na
celém světě. Potřeba takové metodiky je dána mj. směrnicí 2000/60/ES
Evropského parlamentu a Rady. Hodnocení ekologického rizika toxicPokračování na straně 428

Obrázek 1. Schéma zájmového úseku toku
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Informace o odborné činnosti Odborné
skupiny Průmyslové odpadní vody,
výhledové zaměření
V roce 2009 obnovila svou činnost, jako stálá odborná skupina
Asociace pro vodu ČR (CzWA), Odborná skupina Průmyslové
odpadní vody (OS POV). Tato odborná skupina sdružuje odborníky
zabývající se problematikou průmyslových odpadních vod ve všech
jejich aspektech (technických i legislativních). Členy skupiny jsou
technologové, projektanti, dodavatelé čistírenských technologií,
zástupci státní správy i vysokoškolští vědečtí pracovníci. OS POV je
skupinou otevřenou – práce v ní se mohou účastnit i odborníci, kteří
nejsou členy CzWA. V současnosti se ke skupině hlásí 22 interních
a 3 externí členové.
Základní činností skupiny je konzultační a posudková činnost
v oblasti čištění a vypouštění průmyslových odpadních vod. Její další
aktivity jsou zaměřeny na získávání a výměnu poznatků a zkušeností
týkajících se této problematiky.
V budoucnu by se skupina chtěla aktivně účastnit přípravy a novelizace legislativních předpisů týkajících se POV. Značné rezervy zatím
má ve svém dalším deklarovaném cíli – vzdělávání odborné veřejnosti
působící v oblasti čištění odpadních vod. Prvním počinem v tomto
směru byl seminář uspořádaný 27. 4. 2011. Semináře se zúčastnilo
cca 35 přednášejících a diskutujících. Byl koncipován především jako
představení skupiny a jejích členů. Seminář nebyl monotématický,
jednotlivé přednášky poskytly pohled na problematiku čištění průmyslových odpadních vod z různých úhlů – od technologického až
po legislativní. Při organizaci semináře byl důraz kladen na diskusi.
V jejím rámci se potvrdil předpoklad pozitivního vlivu výměny zkušeností s technologiemi čištění průmyslových odpadních vod a užitečnosti vytvoření základní informační databáze o těchto technologiích,
minimálně v rámci CzWA.
V další činnosti by se OS POV mohla zaměřit na tyto základní problematiky v oblasti čištění průmyslových odpadních vod:
• legislativní problematika začlenění průmyslových odpadních vod do
systému stanovení emisních limitů kombinovaným přístupem;
• moderní technologie čištění průmyslových odpadních vod, jejich
komplexnost a problematika jejich diverzity.

1. Legislativní problematika začlenění průmyslových
odpadních vod do systému stanovení emisních limitů
kombinovaným přístupem
Návrh Metodického pokynu odboru ochrany vod MŽP ČR k novele
NV č. 61/2003 Sb. (NV č. 23/2011 Sb.) stanovuje – citace: „Kombinovaný přístup pro stanovování emisních limitů je od 1.1.2010 jediným
způsobem, kterým může vodoprávní úřad stanovovat emisní limity. Při
stanovování emisních limitů kombinovaným přístupem bere v úvahu
následující skutečnosti:
1. Stav vody v toku
2. Vodoprávní bilanci hodnocení výhledového stavu
3. Programy opatření uvedené v plánu povodí
4. Stanovisko správce povodí
5. Nejlepší dostupná technika
6. Další opatření“
Pod jednotlivými body, které slouží jako podklad pro stanovení
emisních limitů kombinovaným přístupem, se skrývají komplikované
metody vyhodnocení stavu recipientu, podklady z databáze správců
povodí, nevhodná definice BAT pro čištění průmyslových odpadních
vod ve srovnání s komunálními vodami a návod pro řadu modelových
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přístupů k cílovému legislativnímu řešení čištění odpadních vod
z jejich zdrojů i možné postupy vodoprávních úřadů.
Z hlediska stávající praxe v projektování, investiční výstavbě a provozování zejména průmyslových ČOV lze konstatovat:
• Stanovení emisních limitů (z výkladu legislativy se jedná o cílové
emisní limity určující závazný cílový stav kvality recipientů v ČR)
neprobíhá podle kombinovaného přístupu. Projektanti nemohou
navrhovat výpočet limitů tímto přístupem pro jednotlivé konkrétní
ČOV již z důvodu nedostupnosti podkladů potřebných pro použití
příslušné metodiky a dále z důvodu přílišné, až zbytečné komplikovanosti této metodiky. Vodoprávní úřady pak nejsou schopny
tento přístup využívat z důvodu svého personálního vybavení,
i když stanovení emisních limitů je jejich jednoznačnou povinností.
Zavedení kombinovaného přístupu do praxe by pomohlo vytvoření
autorizace pro stanovení cílových emisních limitů kombinovaným
přístupem pod hlavičkou MŽP, kterou by získávali odborníci po
složení příslušných zkoušek, tak jako jsou udělovány autorizace
pro speciální odborné činnosti v jiných oblastech legislativy.
• Jediné, co z metody kombinovaného přístupu plně funguje, je prakticky bezvýhradné přejímání stanovisek správců povodí k projektům ČOV ze strany vodoprávních úřadů. Zde je nutno poznamenat,
že správci povodí ve svých stanoviscích sledují především vlastní
zájmy, které nejsou vždy v souladu s platnou legislativou, a přenáší
odpovědnost za dosažení cílové kvality povrchových toků především na průmyslové zdroje emisí do toků.
• Jedním ze základních kritérií pro použití kombinovaného přístupu
je plnění hledisek nejlepších dostupných technik (BAT) a nejlepších dostupných technologií v oblasti zneškodňování odpadních
vod. Nařízení vlády č. 23/2011 Sb. definuje blíže nejlepší dostupné
technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod, to ale platí
pro městské odpadní vody. Tento předpis ale nespecifikuje hlediska BAT pro ČOV průmyslových vod, pouze odkazuje na zákon
o integrované prevenci. Metodický pokyn pak uvádí, že ve vztahu
k průmyslovým odpadním vodám se jedná o nejlepší dostupnou
techniku (BAT) ve výrobě. Z této definice nevyplývá jasně, zda hlediska BAT se týkají jen vlastní výroby (která rovněž ovlivňuje produkci odpadních vod), nebo zahrnují i technologie průmyslových
ČOV (to vyplývá z § 2 písm. f) zákona č. 76/2002 Sb.). Do rámce
definice nejlepší technologie v oblasti zneškodňování odpadních
vod měly být zahrnuty výslovně nejen městské, ale i průmyslové
odpadní vody, už z důvodu používání tohoto termínu v řadě § NV
č. 23/2011 Sb., které by se měly týkat i průmyslových odpadních
vod a projektování průmyslových ČOV.
• Nadále zůstává nedořešena řada aplikací právních předpisů na
průmyslové vody, např. rozdílné stanovení emisních limitů roční
bilance vypouštěného znečištění v projektech a ve stanoviscích
správců povodí, kteří vycházejí z dosažitelného ročního průměru
koncentrací, tyto ale v době zpracování projektu nejsou známy.
Přitom je nedodržení roční bilance emisí stanovené ve vodoprávním
rozhodnutí pokutovatelné, a to i ve zkušebním provozu ČOV.
V postupném řešení vztahu legislativy a problematiky čištění
průmyslových odpadních vod, a to zejména z hlediska praktického
uplatňování při projektování a výstavbě průmyslových ČOV, lze najít
možnosti v zapojení CzWA a jejích OS, zejména OS POV.

2. Moderní technologie čištění průmyslových
odpadních vod, jejich komplexnost a problematika
jejich diverzifikace
Ve vztahu k městským odpadním vodám zůstává nadále čištění
průmyslových odpadních vod jakousi „popelkou“. Přitom tato
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problematika zahrnuje podstatně širší rozsah i pestrost využívaných základních technologických procesů tvořících v řadě aplikací
komplexní technologii čištění průmyslových vod. Tento stav se
odvíjí od rozmanitosti zdrojů průmyslových odpadních vod. Řešení
průmyslových vod by mělo navazovat na jejich zdroj, tj. na nakládání
s vodami případně s technologickými médii jako nositeli znečištění
odpadních vod ve výrobních provozech. Tato spojitost je dána i platnou legislativou v oblasti nejlepších dostupných technik (BAT) ve
výrobě, pod které je ale nutno zahrnout i technologii příslušné ČOV.
Legislativa definuje případy, kdy je nutno splňovat hlediska BAT ve
výrobě. V praxi je obvykle vyžadováno plnění hledisek BAT vždy
včetně doložení jejich plnění i pro ČOV. Plnění těchto hledisek podle
přílohy č. 3 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, v platném
znění není obvykle dostačující a vyžaduje se často i v případech, kdy
zdroj průmyslových odpadních vod pod zákon č. 76/2002 Sb. nespadá.
Tento zákon nespecifikuje v příloze č. 1 jako samostatnou kategorii
průmyslové ČOV, což je jeho nedostatkem. Rovněž hodnocení hledisek BAT pro ČOV podle dokumentů BREF není vždy dostatečné,
nejsou vždy pro oblast čištění odpadních vod v těchto dokumentech
podklady dostatečné pro ověření, zda navrhovaná technologie ČOV
je skutečně nejlepší dostupná.
Lze tedy pro budoucí činnost OS POV vymezit tuto problematiku:
1. Věnovat pozornost moderním technologiím pro jejich využití

v komplexních systémech čištění průmyslových odpadních vod,
zejména v rámci výměny praktických zkušeností včetně zahraničních, a to např. vzhledem ke srovnání jejich reálných a garantovatelných možností a požadavků vodoprávních úřadů a zejména
správců povodí.
2. Pro jednotlivé základní technologie definovat blíže způsob srovnání s hledisky BAT s cílem stanovit, zda jsou tato hlediska plněna či
nikoli. Tento vstup CzWA a OS POV by mohl napomoci odstranění
určitého chaosu v plnění požadavků vodoprávních úřadů na soulad
s hledisky BAT. CzWA (resp. OS POV) by mohla poskytovat určitý
návod pro orientaci vodoprávních úřadů v předložených projektech
ČOV. Zejména v oblasti průmyslových OV se jeví tato činnost jako
prospěšná pro všechny strany zúčastněné na technické a legislativní
přípravě projektů průmyslových ČOV.
3. Navázat v rámci OSPOV spolupráci s předními dodavateli a výrobci moderních technologií a konkrétních zařízení průmyslových
ČOV za účelem získání více praktických poznatků o těchto technologiích, např. formou seminářů či exkurzí, pokud k tomu bude
z jejich strany ochota.
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a na intenzifikaci stávajících procesů s hlavním cílem využití získaného bioplynu případně biomethanu k pohonu motorových vozidel.
Do dvou z nich je zapojena i ČR prostřednictvím CzBA, a to: projekt
EU „GasHighWay“ (Promoting the Uptake of Gaseous Vehicle Fuels,
Biogas and Natural Gas, in Europe), zaměřený na podporu implementace a rozšíření distribučních systémů pro vozidla poháněná plynem
a odstranění bariér v oblasti investic do distribučních sítí a doprovodné
infrastruktury, a projekt „BIOGAS IN“, zaměřený na udržitelný rozvoj
trhu s bioplynem ve střední a východní Evropě.
V ČR je anaerobní stabilizace zavedena prakticky na všech větších
čistírnách odpadních vod pro stabilizaci čistírenských kalů. Úspěšně
probíhají intenzifikace procesu anaerobní stabilizace kalů zaváděním
nejmodernějších technologií například aplikace dezintegrace kalu
lyzátovacími centrifugami, nebo termickým způsobem a zavedení
termofilní stabilizace místo mezofilní. V oblasti čištění odpadních vod
je anaerobní způsob aplikován na mnoha závodech pro čištění nebo
předčištění různých druhů odpadních vod, i zde se setkáváme s nejmodernějšími technologiemi a vysokovýkonnými reaktory jako UASB
a nejnovější IC reaktory.
V posledním desetiletí je u nás pozorován značný rozvoj tzv.
zemědělských bioplynových stanic (BPS) zpracovávajících cíleně
pěstovanou rostlinnou biomasu. Bohužel zatím zaostáváme v anaerobní stabilizaci organické frakce tuhého komunálního odpadu.
Dle evidence České bioplynové asociace bylo v ČR ke dni 1. 8. 2011
v provozu celkem 282 bioplynových stanic vyrábějících elektrickou
energii s celkovým instalovaným výkonem 156,63 MW. Z celkového
počtu BPS je 129 čistírenských, 98 zemědělských, 15 průmyslových,
36 na skládkový bioplyn a 4 komunální.
Anaerobní technologie se již dostaly do povědomí naší široké odborné
veřejnosti. Svědčí o tom i stálý zájem odborníků o konference a semináře s touto tématikou. Je možné konstatovat, že v České republice jsou
teoretické znalosti anaerobních technologií, jejich výzkum a praktické
aplikace na srovnatelné úrovni s našimi západními sousedy, máme
dostatečný a kvalitní lidský potenciál. Další rozvoj anaerobních technologií u nás bude záviset především na ekonomických podmínkách
a příslušné legislativě.
Konferenci navštívila stovka účastníků z ČR a SR a lze konstatovat,
že byla velmi úspěšná jak po odborné, tak po společenské stránce.
Na konferenci zaznělo 20 plenárních přednášek, bylo představeno 7
posterů a prezentovala se také řada vystavovatelů. Tradiční diskusní
večer byl ozdoben vynikajícím občerstvením a strhujícím kulturním
programem. Na závěr byla konference doplněna tématickými exkurzemi
s příklady moderních anaerobních technologií na čistírně odpadních
vod v Klatovech a bioplynové stanici ve Strážovicích.
Další informace o odborných příspěvcích prezentovaných na konferenci ANAEROBIE 2011 můžete nalézt na stránkách www.czwa.cz.

Ve dnech 14.–15. 2011 se v Klatovech uskutečnila tradiční konference
zaměřená na anaerobní procesy používané při čištění odpadních vod,
zpracování kalů a organických odpadů i cíleně pěstované biomasy a na
kvalitu a využití bioplynu. Konferenci organizovala Odborná skupina
Kaly a odpady při Asociaci pro vodu ČR a konala se pod sponzorskou
záštitou a technickým zabezpečením společnosti K&H Klatovy, která
v tomto roce slaví 20 let aktivního působení v anaerobních technologiích, ale nejen v nich.
Letošní ANAEROBIE 2011 navazuje na tradici československých
a českých anaerobních konferencí a je již osmou v řadě (Klatovy 2005,
Klatovy 2001, Třeboň 1998, Olomouc 1995, Praha 1991, Teplice 1986,
Pardubice 1985).
Odborný garant konference profesor Dohányos (VŠCHT Praha)
v úvodním slovu uvedl, že od poslední anaerobní konference v Klatovech před šesti lety došlo v oblasti anaerobních technologií k dynamickému rozvoji, získání dalších poznatků a také k novým realizacím.
Anaerobní čistírenské technologie jsou nedílnou součástí biologických čistírenských postupů a díky své ekologické šetrnosti a energetické
výhodnosti zaznamenávají v poslední době značný rozmach po celém
světě. Tyto technologie zahrnují anaerobní způsoby čištění odpadních
vod, anaerobní stabilizaci kalů, anaerobní stabilizaci zemědělských
odpadů, anaerobní stabilizaci organické frakce tuhých odpadů (bioplynové stanice) a v poslední době hlavně fermentaci tzv. energetické
biomasy.
Bioplyn je obnovitelný zdroj energie. Náhrada fosilních paliv bioplynem snižuje celkovou emisi CO2. Mimo to anaerobní fermentací kejdy
a různých druhů hnoje se snižuje spontánní emise CH4 z hnojišť. Také
emise N2O se snižuje v důsledku nižší rychlosti denitrifikace v půdě
v případě aplikace anaerobně stabilizovaného hnoje. Anaerobní stabilizace má neoddiskutovatelnou přednost v tom, že kromě získávání
energie ve formě bioplynu umožňuje opakované využití – recyklaci
nutrientů. Mimo to anaerobní stabilizace může zpracovávat substráty
s vysokým obsahem vody, u kterých je spalování neekonomické.
Anaerobní stabilizace je nejrozšířenějším a nejefektivnějším způsobem zpracování čistírenských kalů, při němž dochází k přeměně většiny rozložitelných organických látek na bioplyn za současné stabilizace
a hygienizace kalu. Anaerobní stabilizací s předúpravou kalu lze převést
66 až 82 % energie z kalu do bioplynu. Využitím bioplynu v kogeneraci lze dosáhnout výtěžnosti elektrické energie 0,9 až 1,23 kWh na kg
sušiny surového kalu. Při přímém spalování surového kalu se dosahuje
výtěžnosti elektrické energie pouze 0,5 kWh/kg sušiny.
Anaerobní stabilizace organických materiálů a cíleně pěstované rostlinné biomasy je významnou technologií pro získávání energie z obnovitelných zdrojů. Anaerobní fermentací se dá vyrobit bioplyn nebo také
vodík. Bioplyn je mimo jiné využitelný i jako pohonná látka pro pohon
automobilů a vodík se stává hledaným perspektivním palivem. Trend
využití bioplynu pro pohon motorových vozidel se v poslední době
ve světě stále více rozšiřuje, tak jak se prohlubuje krize v zásobování
fosilními palivy. Existuje řada velkých mezinárodních projektů zaměřených na hledání nových možností uplatnění anaerobní fermentace
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11. specializovaná konference IWA
Navrhování, provoz a ekonomika
velkých čistíren odpadních vod,
Budapešť, 4.–8. září 2011
Začátkem září 2011 se konala v budapešťském kongresovém centru
11. specializovaná konference o Navrhování, provozu a ekonomice
velkých čistíren odpadních vod. Konferenci uspořádala a odborně
zaštítila odborná skupina IWA stejného jména, která patří k nejstarším
a nejprestižnějším odborným skupinám v této mezinárodní asociaci.
První konference tohoto typu se konala v roce 1971 ve Vídni z iniciativy profesora Technické univerzity Wilhelma von der Emdeho.
Pod jeho vedením se konaly ještě další 4 konference ve Vídni. V roce
1987, kdy von der Emdeho nahradil ve vedení katedry i odborné skupiny prof. Helmut Kroiss, se konference poprvé konala mimo Vídeň,
a sice v Budapešti. V roce 1991 se 6. specializovaná konference IWA
o velkých ČOV konala v Praze a v roce 1995 se konference vrátila do
Vídně. V roce 1999, kdy se konala konference v Budapešti, byl do čela
odborné skupiny zvolen prof. Harro Bode z Německa. Poté se konference opět vrátila do Prahy (2003), kde se na její organizaci podílela
již CzWA, resp. její předchůdkyně AČE ČR s Českým národním komitétem. Jubilejní 10. konference se konala opět ve Vídni v r. 2007, kdy
byl předsedou odborné skupiny zvolen prof. Wanner z VŠCHT Praha.
Pravidelné střídání místa konference pokračovalo i v letošním roce,
kdy se konference přemístila opět do Budapešti. Ovšem již v r. 2007
se objevily v odborné skupině hlasy, že by se místo konání konference
mělo přesunout i mimo střední Evropu, zejména do oblastí s rostoucí
výstavbou velkých čistíren odpadních vod. Velký zájem projevili
zástupci USA, a proto odborná skupina IWA uspořádala alespoň specializovanou sekci o velkých ČOV na kongresu WEFTEC 2008.
Při jednáních odborné skupiny letos v Budapešti se tyto požadavky
objevily znovu, tentokrát zejména od delegátů ze zemí Střední a Jižní
Ameriky či východní Asie (Čína), kde se dnes rychlým tempem stavějí
opravdu velké čistírny (např. rozestavěná čistírna pro aglomeraci
Mexico City s kapacitou 35 m3/s (průměrný průtok a 57 m3/s dešťového
průtoku). Nakonec se však podařilo prosadit, aby se 12. specializovaná konference o Navrhování, provozu a ekonomice velkých čistíren
odpadních vod konala ještě jednou v Praze v roce 2015.
Přednáškový program byl založen na sděleních vybraných programovým výborem na základě došlých rukopisů. To je charakteristický
rys těchto konferencí, že příspěvky nejsou vybírány na základě abstraktů, ale kompletních rukopisů. Dalším typickým rysem je, že každému přednesenému příspěvku je věnována dostatečně dlouhá diskuse,
kdy má přednášející dost prostoru pro vyjasnění pasáží, které případně
nebyly účastníkům konference jasné či s kterými nesouhlasili.
Do programu letošní konference se vešlo 35 přednášek rozdělených
do 11 tematických sekcí:
• Případové studie
• Projektování a plánování
• Energetická účinnost
• Odstraňování fosforu
• Odstraňování dusíku
• Eliminace sloučenin tvořících zbytkové znečištění
• Pokrok v čistírenských technologiích
• Interakce mezi stokovou sítí a čistírnou odpadních vod
• Kaly a čištění kalových vod
• Zkušenosti z provozu I a II
Kromě toho pozval programový výbor ještě 5 uznávaných odborníků k přednesení tzv. keynotes, které se zbývaly těmito okruhy
problémů:
• The Wastewater Treatment Plant 2030 (G. Daigger)
• Urban Wastewater Development in CEE Region (L. Somlyody)
• Energy and Wastewater Treatment (H. Kroiss)
• Nutrient Removal and Recovery – Where we stand and where to
go? (J. Barnard)
• Integrated urban drainage optimisation – improving the system of
sewer network and wastewater treatment (P. S. Mikkelsen)
Výběr témat pozvaných přednášek předznamenal i hlavní okruhy
otázek diskutovaných na letošní konferenci nejen při přednáškách či
u vystavených posterů, ale i v neformálních diskusích o přestávkách.
K těm nejzajímavějším okruhům patřily tyto:
• Komplexní přístupy k hospodaření s vodou v „městech budoucnosti“. Stále větší podíl populace žije ve městech, což klade zvýšené
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nároky na kapacitu, výkonnost, spolehlivost a bezpečnost vodohospodářských systémů měst. Je nutno řešit otázky zásobování pitnou
vodou, odvádění srážkových a odpadních vod a jejich čištění resp.
opětovné využívání nikoli odděleně, ale jako jeden úkol.
• Minimalizace odtoku srážkových vod z urbanizovaných území
a dopady do oblasti čištění odpadních vod.
• Snižování energetické náročnosti čištění odpadních vod při současném snižování „stopy CO2“.
• Likvidace přebytečného dusíku mimo hlavní proud čistírny,
opětovné získávání solí fosforu z odpadní vody jako reakce na
skutečnost, že zásoby fosforu se v celosvětovém měřítku blíží
k vyčerpání.
V rámci přednáškového programu proběhly dva paralelní workshopy, které přilákaly zejména účastníky z provozovatelské sféry:
• Sběr dat, řízení kvality a zprávy pro orgány veřejné moci
• Jak blízko Vašemu povolení k vypouštění navrhujete či provozujete
Vaší čistírnu odpadních vod – předpisy pro vypouštění odpadních
vod, vzorkovací strategie a risk.
Pro nás je potěšující, že většinu z diskutovaných trendů jsme v České republice nějak zachytili a udržujeme tak obor v kontaktu se světovou špičkou. Např. přednáška: Prague WWTP – operational results
of continuous upgrading od autorů O. Beneš, V. Todt, P. Chudoba,
L. Novák z Veolia Voda ČR a AQUA-CONTACT Praha velice zaujala
právě českým patentovaným řešením využití přebytečného dusíku
z kalové vody k bioaugmentaci nitrifikace v regenerační zóně umístěné v proudu vratného kalu. Tato metoda se nyní nepoužívá jen u nás
či v Evropě, ale již i v zámoří. K instalacím v USA přibyla nyní i na
konferenci představená ČOV Winnipeg – Sever s kapacitou 2,3 m3/s.
Dobré postavení českého čistírenství potvrdila mimoděk i přednáška
prof. Somlyodyho a Dr. Patzigera z Maďarska Urban wastewater development in the CEE region, která potvrdila, že ČR se v počtu obyvatel
připojených na veřejnou kanalizaci a v procentu čištěných odpadních vod silně blíží Rakousku. Je to dáno mj. dobrou výchozí pozicí,
kterou ČR měla při svém vzniku v r. 1993. Bohužel, jak dokumentuje
i tato přednáška, blížíme se Rakousku i v ceně vody, ačkoli HDP ČR
dosahuje nyní pouze 40 % HDP Rakouska (!). Za velký úspěch české
účasti na této mezinárodní konferenci IWA lze jistě považovat fakt,
že posterové sdělení Secondary Clarifiers Optimisation in Prague‘s
Wastewater Treatment Plant Using a Mathematical Model autorů
Jaroslav Pollert, Dana Pavlíčková, Vladimír Todt obsadilo první místo
v soutěži o nejlepší posterové sdělení prezentované na konferenci.
Konference potvrdila i správnost cesty, kterou nastoupila CzWA
svou přeměnou z bývalé AČE ČR. Jak konstatoval i prezident IWA
Dr. Glen Daigger ve své úvodní přednášce The Wastewater (Used Water)
Treatment Plant of 2030, musí v hospodaření s vodou ve městech
převažovat integrovaný přístup: Tradiční hranice mezi zásobováním
pitnou vodou, odváděním srážkových vod a hospodařením s použitou vodou (nový termín místo „odpadní voda“) přestanou existovat.
… Přechod mezi 20. a 21. stoletím je rovněž přechodem od paradigmatu „ochrany prostředí“ k „zlepšování kvality prostředí“.
A právě opětovné využívání vyčištěných odpadních vod má v tomto
novém paradigmatu sehrát významnou roli. Závěrem lze tedy říci,
že konference IWA v Budapešti potvrdila i hlavní myšlenku dnešní
CzWA, a sice: „Vodu máme jen jednu“.
Po skončení přednáškového programu byla pro účastníky konference uspořádána technická exkurze do jedné z nejnovějších čistíren
odpadních vod v Evropě na ostrově Csepel na jihu Budapešti. Kapacita
mechanické části čistírny je cca 10 m3/s, biologického stupně s dosazovacím nádržemi 6,1 m3/s. Technologická linka je charakteristická
pro všechny moderní ČOV v Evropě, tj. po účinném předčištění
a mechanickém čištění následuje nízkozatěžovaný aktivační proces
s kombinací anaerobních, anoxických a oxických reaktorů s bohatě
dimenzovanými pravoúhlými odsávanými dosazovacími nádržemi.
Základem kalového hospodářství je termofilní anaerobní stabilizace
s odvodňováním kalu odstředivkami. Celá technologie čistírny je
zastřešena a vnitřní prostory jsou intenzivně odvětrávány, přičemž
takto soustředěný odplyn je chemicky čištěn a dezodorizován.
Jiří Wanner
předseda Odborné skupiny IWA
Navrhování, provoz a ekonomika velkých čistíren
odpadních vod
os-mcov@czwa.cz
Fotodokumentace z konference je na straně 417.
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„Osoba pověřená“ – příspěvek
do debaty
Skoro bez komentáře přikládám jednu z němčiny přeloženou
pozvánku, která nám došla na firmu jako e-mail. Z pozvánky je vidět,
jak probíhá v Německu výcvik „pověřených osob“ (inspektorů) a také
postup revize u odlučovačů lehkých kapalin a lapáků tuků, což jsou
výrobky přímo se nabízející k uplatnění výrobkového přístupu. Myslím, že by to byl docela slušný „masakr”, kdyby „pověřená osoba“
tímto školeným způsobem obešla stávající odlučovače v ČR. Možná
by to byl konečně způsob, jak zabránit tomu, aby se dodávaly nekvalitní výrobky.

Text pozvánky
Vážené dámy a pánové,
podle DIN 1999-100 a aktuálních stavebních povolení je nutno provést u odlučovačů lehkých kapalin před jejich uvedením do provozu
a pak opakovaně nejméně jednou za pět roků tzv. generální revizní
prohlídku, a to nezávislým odborníkem (inspektorem). To stejné platí
i pro lapáky tuků podle DIN 4040-100.
Tímto dopisem Vám chceme představit nový vzdělávací kurz DWA
– Odborníci pro provádění generálních inspekci u odlučovačů podle
DIN 1999-100 a DIN 4040-100“ (10ES502/11). Cílem kurzu je:
Osvěžení a prohloubení znalostí vyžadovaných pro praxi odborníka a získání Osvědčení odborné kvalifikace ve smyslu stavebních
pravidel.
Účast na kurzu předpokládá rozsáhlé znalosti z oblasti odlučování
lehkých kapalin, případně rostlinných a živočišných olejů a tuků a je
ukončen zkouškou za účelem uznání a potvrzení odbornosti podle
DIN 1999-100 příp. DIN 4040-100. Jako pomůcku pro zhodnocení
svých odborných znalostí před přihlášením na kurz je k pozvánce
přiložen souhrn předpokladů pro získání povolení.
Máte zájem? Pak využijte přihlášky v příloze a obratem získáte
další informace o kurzu. Rozešlete prosím toto oznámení i dalším
možným zájemcům.
Rádi Vás uvítáme jako účastníky ve dnech 27.–29. 09. 2011 v Girod/
Montabauer.
S přátelskými pozdravy
i.A. Petra Heinrichs
Abteilung Bildung und internationale Zusammenarbeit DWA
e-mail: petra.heinrichs@dwa.de, www.dwa.de
Předpoklady pro účastníky přezkoušení odborníků
pro posuzování odlučovačů lehkých kapalin a tuků.
Ke zkoušce bude připuštěn ten, kdo splňuje požadavky v odstavcích
I–III. Ve zdůvodněných případech je možné udělit i výjimky.
I. Vzdělání a praktické zkušenosti
Ke zkoušce a získání oprávnění jako osoba způsobilá musí žadatel
prokázat následující vzdělání a praxi:
a) ukončenou technickou vysokou školu nebo technické odborné
vzdělání nebo odpovídající odborné vzdělání (příklady v příloze
I – nepřeloženo),
b) minimálně tříletou praxi v oblasti odlučovačů,
c) vhodné, nejméně dvouleté zkušenosti s různými výrobky a znalost
odpovídajících oblastí (viz příloha 2).
II. Přístrojové vybavení
Žadatel musí prokázat, že má potřebné vybavení k provádění kontrol (viz příloha 3).
III. Teoretické a praktické znalosti
Žadatel musí prokázat, že má teoretické a praktické znalosti a absolvovat školení v uvedeném rozsahu (viz přílohy 4+5).

Listy CzWA – pravidelná součást časopisu Vodní hos-

podářství – jsou určeny pro výměnu informací v oblastech
působnosti CzWA
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Ph.D., Ing. Jan Vilímec, Ing. Karel Pryl, Ing. Pavel Příhoda
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Poznámka autora: pro zajímavost přikládám přeložené přílohy 2, 4 a 5.
Příloha 2: Odborné znalosti
- znalosti o používaných měřicích metodách, dovednost používat
zkušební prostředky;
- znalosti o stavbě a funkci odlučovačů (koalescenční odlučovače
a odlučovače benzinu);
- znalosti o funkci bezpečnostního uzávěru a vyvážení plováků;
- znalosti o požadavcích na vyvážení odlučovačů a zacházení s kalem
z kalových prostorů;
- znalosti o funkci elektronických zařízení na kontrolu provozu;
- znalosti o výměně koalescenčních materiálů;
- znalosti o ustanoveních týkajících se zaplavení odlučovačů;
- znalosti o navrhování odlučovačů – posouzení velikosti a kalového
prostoru;
- znalosti o předpisech o haváriích;
- základní znalosti o prohlašování shody u odlučovačů;
- základní znalosti o legislativě;
- základní znalosti o odběrech vzorků;
- základní znalosti o evropském právu o odpadech.
Příloha 4: Vyžadované teoretické znalosti
Písemná zkouška sestává z 20 otázek z následujících odborných
oblastí:
- stavební zákon, vodní zákon, zákon o odpadech;
- přepisy pro havárie ve vodním hospodářství;
- požadavky norem na odlučovače;
- znalosti o funkci, údržbě a vyvážení odlučovačů;
- možnosti odběrů vzorku;
- nastavení samočinných uzávěrů
- funkce elektrických zařízení na kontrolu provozu;
- vlastní údržba, dozor a inspekce odlučovačů;
- navrhování/osazení;
- obsah/vedení provozního deníku.
Obsahem zkoušky jsou zejména:
- správné použití odlučovače s ohledem na vodohospodářské, stavební předpisy a kanalizační řád;
- zařazení a rozpoznání různých typů odlučovačů;
- požadavky norem;
- rozsah a provedení inspekce podle norem;
- rozsah a provedení zkoušky vodotěsnosti podle normy;
- určení časů při zkoušce vodotěsnosti;
- určení množství přidávané vody při zkoušce vodotěsnosti;
- vyvážení uzávěru/vhodnost lehké látky pro zkoušení;
- požadavky na elektrická zařízení na kontrolu provozu;
- způsob provádění vlastního dohledu, údržby a vyvážení;
- způsob osazení při různých výškách a průměrech šachet;
- návrh velikosti a typu odlučovače;
- návrh lapáku tuků podle norem;
- obsah/vedení provozního deníku.
Příloha 5: Vyžadované praktické znalosti
Praktické školení musí obsahovat:
- provedení zkoušky vodotěsnosti;
- zkoušku funkce a schopnost nastavení automatického uzávěru;
- kontrolu funkčnosti el. zařízení na sledování funkce odlučovače.
Obsahem zkoušky je především:
- simulace zkoušky vodotěsnosti, tj. nastavení výšky hladiny, sledování pohybu hladiny, měření doplňovaného množství;
- vyvážení plováku u samočinných uzávěrů;
- nastavení a kontrola el. zařízení na sledování provozu;
- uvedení odlučovače do provozu po jeho vyvezení.
Ing. Karel Plotěný, mluvčí OS ČAO
ploteny@asio.cz

Kontaktní adresa:
CzWA – sekretariát, Masná 5, 602 00 Brno
tel./fax: +420 543 235 303, GSM +420 737 508 640,
e-mail: czwa@czwa.cz
Příspěvky do čistírenských listů zasílejte na adresu:
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., VŠCHT Praha,
Ústav technologie vody a prostředí, Technická 5,
166 28 Praha 6, telefon 220 443 149 nebo
603 230 328, fax 220 443 154,
e-mail: jiri.wanner@vscht.cz
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criterion unit (CCU) [6]. Přestože je použito jiného názvu, vypočítává
se CCU stejně jako HQ, jen se sčítá pro více kovů, tzn.:

kých kovů pro vodní ekosystém je obtížné, neboť je třeba nejen vycházet z testů toxicity (akutní i chronické), ale také zahrnout komplexní
pohled [21]. Odhad biologické dostupnosti kovů ze sedimentu a jejich
nebezpečnosti byly zhodnoceny na základě několika indexů [16]:
1) Biota sediment akumulační faktor (BSAF) vyjadřuje schopnost bentických organismů kumulovat škodliviny ze sedimentu. Je podílem
koncentrace škodliviny v biomase organismu a koncentrace v sedimentu.
2) Distribuční koeficient (Kd) je podíl koncentrace kovu v sedimentu
a jeho koncentrace ve vodě. Hodnota Kd je obvykle udávána v logaritmické podobě a informuje nás o tom, která fáze – kapalná, či
pevná – je pro hodnocení nebezpečnosti daného polutantu zásadní
[32]. Uvádí se, že je-li log Kd > 5, hodnocený polutant preferuje
vazbu do pevné fáze v prostředí a do fáze kapalné se dostává velmi
málo. Naopak hodnota log Kd < 4 charakterizuje látky, které se
z pevné fáze uvolňují snadno a jsou tedy více biologicky dostupné
a potenciálně více nebezpečné [1, 22, 31].
3) Koeficient nebezpečnosti (HQ) určuje nebezpečí kovu pro vodní
prostředí na základě porovnání koncentrace s určitým standardem
environmentální kvality EQS (environmental quality standard). Pro
zhodnocení koncentrace kovu v sedimentu platí:

kde Csi je celková dostupná koncentrace a EQSi je hodnota standardu
environmentální kvality pro i-tý kov. Clements [6] použil CCU k rozdělení lokalit do čtyř kategorií dle koncentrace TK v prostředí (pozadí,
nízký, střední a vysoký obsah TK) a k předpovědi změn ve složení
bentického společenstva. Hodnocení bylo provedeno na základě hodnocení koncentrací, které vyvolávají chronický účinek u bentických
organismů. Neznečištěné lokality (pozadí) mají hodnotu CCU menší
než 1,0. V případě, že CCU se rovná 1,0, lze pozorovat vratný efekt
na vodní biotu. Mezi lokality s nízkým obsahem TK patřily takové,
jejichž CCU se pohybovalo v intervalu 1,0–2,0. V této kategorii nejsou
organismy ještě ohroženy. Středně vysoký obsah měly lokality, jejichž
CCU se pohybovalo v rozmezí 2,0–10,0. Hodnoty CCU v této kategorii
způsobují výrazné zvýšení úmrtnosti citlivých druhů a vyvolávají
změnu skladby bentického společenstva. Poslední kategorie je charakteristická hodnotami CCU vyššími než 10,0 a výrazným snížením
diverzity bentického společenstva [6].

Výsledky a diskuse
Obsah toxických kovů v bentických organismech

Obsah toxických kovů v biomase bentických organismů byl sledován od roku 2002. Sledované lokality se značně liší druhovým
kde cs je monitorovaná koncentrace kovu v sedimentu a jako EQS je
složením bentického společenstva [29] a nebylo možné na všech lokanutno zvolit vhodné srovnávací kritérium pro koncentrace v sedilitách odebrat dostatečné množství stejných druhů, proto jsou výsledmentu [22]. Identifikace vhodného kritéria se potýká s některými
ky prezentovány jako průměrné hodnoty pro společenstvo, bez ohledu
problémy. Mezi nejvýznamnější z nich patří velikost frakce, pro
na jeho druhové složení. Obsah toxických kovů v biomase bentických
kterou je konkrétní kritérium stanoveno. V letošním roce vstoupila
organismů vykazoval značnou variabilitu a to nejen pro jednotlivé
v platnost novela nařízení vlády 61/2003 Sb., n. vl. č. 23/2011 Sb.
druhy, ale i pro celé společenstvo. Relativní směrodatná odchylka
[23], která již nepracuje s imisními limity, ale zavádí pojem norma
(RSD) pro koncentrace v jednotlivých druzích organismů při daném
environmentální kvality (NEK). Vedle NEK pro vodu jsou zde prvodběru se pohybuje od 3,2 % pro Cu na B3 v roce 2002 až po 227 %
ně uvedeny i NEK pro sediment a vodní organismy (zatím jen pro
pro Pb na B4 v roce 2008. Přitom cca jedna třetina z vypočtených
několik málo prvků). NEK pro sedimenty jsou uvedeny pro frakci
RSD je nižší než 50 %. Statistické vyhodnocení rozptylu průměrných
< 20µm, která se běžně používá při dlouhodobém monitoringu
koncentrací pro celé společenstvo v rámci roku, vyjádřené jako RSD,
kvality sedimentů řeky Labe. Využití NEK pro sediment je proto
ukazuje také na značnou variabilitu, kdy se RSD pohybovalo od 3 %
omezeno velikostí frakce a jejich aplikace na celkový sediment
pro Cu na B3 v roce 2003 až po 123 % pro Cd na B3 v roce 2008. Asi
je spíše orientační. Problematika hodnocení zatížení sedimentu
polovina hodnot RSD je menší než 50 %.
pouze dle frakce < 20µm a významnost hrubozrnnějších frakcí je
Dlouhodobý vývoj obsahu vybraných toxických kovů v biomase
diskutována v řadě prací [7, 12, 15, 17, 19, 21] a není cílem tohoto
vodních bezobratlých je uveden na obr. 2–6. Obsah jednotlivých
článku. Vzhledem k tomuto omezení byla pro hodnocení nebezkovů se během sledovaného období vyvíjel značně odlišně. Zatímco
pečnosti toxických kovů v sedimentu využita zahraniční kritéria,
Cd a Pb vykazovaly na všech lokalitách na konci období nejnižší hoda to konkrétně benchmarkery USEPA – prahová koncentrace účinku
noty a jejich vývoj byl na většině lokalit během sledovaného období
(TEC) a pravděpodobná účinná koncentrace (PEC) [8]. Ekologické
podobný, obsah Cu naopak od roku 2005 na všech lokalitách stoupal.
nebezpečí je signalizováno v případě, že HQ >1 [1].
Obsah Zn a Ni ukazoval na jednotlivých lokalitách různé trendy.
4) Velmi podobným faktorem koeficientu nebezpečnosti je cumulative
Z výsledků je zřejmé, že vliv městského odvodnění na chování jednotlivých toxických kovů se lišil. S výjimkou
Zn nebyly zjištěny nejvyšší koncentrace toxických kovů v biomase vodních bezobratlých na
lokalitě B2, která se nachází pod zaústěním
odlehčovací komory a je nejvíce znečištěná
(voda, sediment). Nižší obsah kovů v biomase
organismů na lokalitě B2 je pravděpodobně
způsoben sníženou biologickou dostupností
v důsledku reakce s látkami obsaženými
v odpadních vodách (zejména sulfidy, ale
i sloučeniny dusíku a fosforu) vstupujících do
Obrázek 2. Průměrná roční koncentrace Obrázek 3. Průměrná roční koncentrace toku z jednotné kanalizace [13]. Lokalita B2 se
kadmia [mg/kg sušiny] v organismech olova [mg/kg sušiny] v organismech v letech nachází pod malou nádrží a jezem, proto lze
předpokládat, že bentické společenstvo je jen
2002–2008
v letech 2002–2008

Obrázek 4. Průměrná roční koncentrace
mědi [mg/kg sušiny] v organismech v letech
2002–2008
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Obrázek 5. Průměrná roční koncentrace
niklu [mg/kg sušiny] v organismech v letech
2002–2008

Obrázek 6. Průměrná roční koncentrace
zinku [mg/kg sušiny] v organismech v letech
2002–2008
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Hodnocení nebezpečnosti toxických kovů v Botiči

Tabulka 1. Obsah toxických kovů v biomase bentických organismů
(mg/kg), vlastní výsledky porovnané s výsledky z literatury
Lokalita

Pb

B0
B2
B3
B4

16,5
16,7
13,5
36,3

Labe
Vinořský p.
pod ČOV
Hamilton
Harbour
Botič
Rokytka
Kunratický
potok
toky
v Newcastlu

0,008

Zn

Autor

179
292
148
185

[25]

181

[10]

35,8

0,66

20,1

12

393

[18]

3,2
4,6

0,22
0,23

32,5
29,1

9,8
3,6

355
252

[13]
[13]

2,6

-

79,6

-

417

[13]

18,1

0,26

50,4

21,4

348

[13]

Ephemeroptera
Vinořský p.
pod ČOV
Vinořský p.
nad ČOV
Botič
Hamilton
Harbour
Botič

307

[10]

0,6
5

0,2

[10]
54,7
Oligochaetae

8,7

50
8,8

0,15

42,2

13,4

726

[13]

280

[18]

459

[13]

v případě mědi v roce 2008, v rozpuštěné formě. Kovy mající log Kd
okolo 4 se vyskytují vázané na suspendovaný materiál 10 000krát
více než ve vodě, ale vzhledem k nízké koncentraci suspendovaných
látek ve vodním sloupci se častěji pohybují ve vodním ekosystému
v rozpuštěné formě [32].
Hodnocení nebezpečnosti toxických kovů v sedimentech je pro
jednotlivé lokality shrnuto v obr. 9 až 12, které udávají nejen hodnotu
koeficientu nebezpečnosti pro jednotlivé kovy, ale i sumu těchto koeficientů, prezentovanou jako cumulative criterion unit (kumulativní
kritérium, CCU). Na základě klasifikace odběrových míst dle CCU
podle Clementse [6] je možné zařadit jednotlivé profily do kategorií
znečištění. Lokalita B0, která byla zvolena jako referenční vzhledem
k vlivu odlehčovacích komor, patřila po většinu období do kategorie
mírně znečištěné a mezi prvky představujícími největší nebezpečí
patřila měď a olovo. Ostatní lokality je možné po většinu sledovaného
období zařadit do kategorie středně znečištěné, která je dle Clementse [6] charakterizována zvýšenou úmrtností bentických organismů
a poklesem druhové diverzity.
Nebezpečnost toxických kovů byla hodnocena také s využitím
biota sediment akumulačního faktoru (BSAF), který poskytuje určitou
představu o schopnosti organismu kumulovat daný polutant [26]. Na
sledovaných lokalitách BSAF vykazuje značnou proměnlivost nejen
mezi jednotlivými prvky a lokalitami, ale i v čase (obr. 13–16). Z jeho
hodnot je zřejmé, že biologická dostupnost olova a mědi na lokalitě
B2 (pod OK83) je nižší než na ostatních lokalitách. U ostatních prvků
není trend natolik zřejmý. V budoucnu je nezbytně nutné identifikovat
faktory ovlivňující změny biologické dostupnosti v urbanizovaných
tocích jako předpoklad minimalizace hygienického rizika spojeného
s konzumací ryb z městských toků a retenčních nádrží zásobených
vodou z městských toků.

Prvním krokem při hodnocení rizika polutantů je určit, která fáze,
kapalná (voda) nebo pevná (sediment), je pro vazbu škodliviny rozhodující. Přestože je přímé toxické působení polutantu na organismus
předpokládáno především z vody, polutanty vázané v sedimentu
představují potenciální riziko, neboť není dosud zcela objasněno, za
jakých podmínek se řada polutantů (včetně
TK) uvolňuje z pevné matrice do vodního
prostředí. Určení, která fáze je pro hodnocení rizika podstatná, umožňuje distribuční
koeficient (Kd) [13]. Kd vychází z aktuálních
koncentrací v daném okamžiku odběru, je
tedy mírou akutního ohrožení vodní bioty
[13,31]. Pro ukázku je v obr. 7 a 8 uveden
vývoj distribučního koeficientu pro olovo
a měď. Přestože jsou ve sledovaném období
pozorovány menší změny u obou prvků, indikuje distribuční koeficient zejména vazbu na Obrázek 7. Vývoj distribučního koeficientu
suspendované látky, výjimečně, jako je tomu logKd pro olovo
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Cd
Cu
Ni
Průměr pro celé společenstvo
0,45
22
6,6
0,38
30
12,8
1,41
51,9
11,1
0,47
53
10,9
Chironomidae
0,0023

Vlastní
výsledky

minimálně ovlivněno driftem z horní části toku [29]. Obsah některých
prvků během sledovaného období v biomase bentických organismů
ukazuje, že organismy odebrané z lokality B0 někdy vykazovaly vyšší
hodnoty, než organismy odebrané na B2, což potvrzuje minimální vliv
driftu na hodnocení zatížení organismů z lokality B2.
Zatímco pro vodu a sediment existuje řada standardů/norem
environmentální kvality, pro vodní biotu je jejich existence stále značně
omezená, i přes pokrok, který v této oblasti přináší nař. vlády 23/2011
Sb. [23]. Ze skupiny toxických kovů identifikuje [23] normy environmentální kvality pro biotu pouze pro kadmium, olovo a rtuť. Normy
environmentální kvality pro biotu jsou stanoveny jako celoroční průměrné hodnoty pro mokrou váhu (NEK-RP). Mezi sledované zástupce
makrozoobentosu patří Hydropsyche sp., Erpobdella sp., Gammarus sp.
(S výjimkou Gammarus sp. patřily tyto skupiny organismů mezi nejčastěji odebrané zástupce makrozoobentosu na sledovaném úseku Botiče.)
Hodnoty NEK-RP jsou pro kadmium 160 µg/kg a pro olovo 1000 µg/kg.
Vedle NEK-RP lze pro posouzení bioty použít standardy, které určují
hodnoty přípustného znečištění vybraných skupin vodních organismů
pro lidskou spotřebu. V České republice byly hygienické limity, které
určovaly obsah některých toxických kovů v rybí svalovině, nahrazeny
nařízením EU 466/2001, identifikujícím limity pro olovo, kadmium
a rtuť, tři nejtoxičtější kovy ve třech typech vodních organismů (ryby,
Bivalvia, Crustacea) určených pro lidskou spotřebu. Limitní hodnoty
dané tímto nařízením jsou uvedeny pro čerstvou hmotnost a tuto skutečnost je nutné brát v úvahu při hodnocení zjištěných koncentrací.
Během monitoringu nebyla určována čerstvá hmotnost organismů,
a proto byl použit přepočet vycházející ze skutečnosti, že živé organismy obsahují 80–90 % vody. Na základě uvedené aproximace je
možné konstatovat, že průměrné koncentrace olova v čerstvé biomase
vodních bezobratlých překračují limitní hodnoty stanovené pro všechny tři skupiny organismů (ryby 0,2 mg/kg; Crustacea 0,5 mg/kg a Bivalvia 1,0 mg/kg čerstvé hmotnosti). Zatížení vodních organismů kadmiem
vykazuje nižší hodnoty a ze stanovených limitů dochází k překročení
pouze nejpřísnějšího, který je stanoven pro ryby (0,05 mg/kg čerstvé
hmotnosti), ale i přesto představuje akumulace kadmia v biomase
bezobratlých potenciální problém. Hodnocení obsahu olova a kadmia
dle NEK-RP pro biotu [23] ukazuje, že zjištěné hodnoty po celé období
vyhověly a organismy nejsou vystaveny bezprostřednímu ohrožení
vyplývajícímu z bioakumulace kovů v jejich biomase.
Tabulka 1 porovnává zjištěné průměrné koncentrace toxických kovů
v biomase bentického společenstva Botiče za celé období s obdobnými
výsledky z literatury. Zástupci bentických organismů, pro které byly
v literatuře nalezeny obsahy toxických kovů v jejich biomase, bohužel
patřily k druhům na sledovaných lokalitách Botiče přítomným jen
v malém množství, ne vždy dostatečném pro analýzu. Přestože se studiu bioakumulace v posledních dvou desetiletích věnuje celá řada prací, je obtížné najít publikaci, která by uváděla konkrétní koncentrace
v jednotlivých druzích makrozoobentosu. Většinou jsou výsledky dále
statistický zpracovány (zejména jsou prezentovány jako logaritmické
hodnoty), nebo dány do souvislosti s kvalitou sedimentu, případně
vody (prezentovány např. jako biokoncentrační faktory – BCF), ale nejsou uvedena výchozí data [2, 5, 9]. Vzhledem k omezenému množství
dat z literatury jsou získané hodnoty uvedeny tabelárně (tab. 1), bez
detailnější diskuse rozdílů. Rozdíly, které byly zaznamenány mezi jednotlivými lokalitami, jsou dané nejen úrovní znečištění, ale také typem
organismu, jeho potravními návyky, velikostí a stářím organismů, ale
také i fyzikálně-chemickými podmínkami prostředí.
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Obrázek 8. Vývoj distribučního koeficientu
logKd pro měď

vh 11/2011

Ekosklady a záchytné vany
pro chemické látky
Řešíte skladování chemických či jiných nebezpečných látek?
Společnost DENIOS Vám pro tento případ nabízí řešení ze svého
rozsáhlého výrobního programu. Záchytné vany a skladovací kontejnery, které jsou vždy uzpůsobeny pro konkrétní skladované nebezpečné látky tak, aby vyhověly
všem legislativním požadavkům.
Základem skladovacích kontejnerů je vždy integrovaná záchytná
vana příslušného objemu, která
bezpečně zadrží případné uniklé
kapaliny. Při skladování žíravých
či jiných agresivních chemických
látek jsou tyto vany vyrobeny
z odolného plastu nebo ušlechtilé
oceli tak, aby byla zaručena jejich
bezchybná funkce a maximální
materiálová odolnost.
Standardní skladovací kontejnery jsou konstruovány s přirozeným způsobem větrání. Díky
tomu je zaručeno předpisové
větrání i takových látek, při
jejichž uložení může docházet Plastová záchytná vana
k úniku nebezpečných výparů. na chemické látky
V případě tepelně izolovaných
skladů je doplněno technické
větrání, které opět splní veškeré legislativní požadavky.
Přednosti skladovacích kontejnerů:
- skladování větších množství nebezpečných látek na volném prostranství
- minimalizace investičních nákladů na skladovací místo
- vybavení odpovídající daným druhům nádob
- záchytné vany předepsaného objemu s platnou certifikací

Váš specialista pro

skladování nebezpečných látek

- skladování nejrůznějších látek veškerých tříd ohrožení vody za
dodržení specifických skladovacích předpisů
- možnost tepelné izolace pro optimální skladování látek citlivých
na teplotu
- možnost vybavení kontejneru topením nebo klimatizací dle konkrétních požadavků
- úprava s požární odolností EI 90 pro hořlavé látky všech tříd
- individuální řešení

Systémový kontejner s posuvnými dveřmi – optimální pro přímé
skladování většího množství sudů nebo IBC
Zvláštní oblastí použití těchto kontejnerů je skladování velkého
množství nebezpečných látek, látek a materiálů citlivých na teplotu,
případně hořlavin různých tříd.
Pro uložení většího množství sudů nebo jiných obalů nabízí
DENIOS zhotovení individuálního návrhu a projektu kompletních
zastřešených kontejnerových skladů. Tyto sklady nahrazují běžné skladovací haly a jsou vždy navrženy přesně dle konkrétních požadavků.
V případě nutnosti skladování látek a materiálů citlivých na teplotu
jsou k dispozici vytápěné, chlazené nebo klimatizované skladovací
kontejnery. Ty jsou vybaveny vysoce kvalitními izolačními materiály,
které zaručují udržení požadované skladovací teploty uvnitř kontejneru. Pro uložení hořlavých látek a zároveň pro splnění všech bezpečnostních předpisů při jejich skladování, nabízí DENIOS speciální,
požárně odolný kontejner s odolností EI 90.

Od záchytné vany až
po individuální sklady
nebezpečných látek.
Zvolte si z nejrozsáhlejšího
výrobkového programu
v Evropě a vyžádejte si
ještě dnes naší bezplatnou
informační brožuru.

Modulový kontejner – optimální pro skladování sudů a menších nádob,
případně různého odpadu
Požární odolnost až 120 min.
ověřená v požární zkušebně dle
EN13501-2 /REI120

EXKLUZÍVNĚ
jen u DENIOSu

EKOLOGIE & BEZPEČNOST

www.denios.cz · Tel. +420 800 383 313
430

Mnoho dalších nápadů týkajících se oblasti skladování nebezpečných
látek a vybavení výroby najdete také na téměř 400 stránkách v našem
specializovaném katalogu. Ten si můžete stejně jako konzultaci či
návštěvu našeho odborníka telefonicky vyžádat na bezplatné lince
800 383 313 nebo prostřednictvím internetu na obchod@denios.cz či
www.denios.cz.
Radek Zajíc
DENIOS s.r.o
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Závěr
Vývoj obsahu toxických kovů v biomase
bentických organismů na Botiči byl sledován
od roku 2002. Zatímco kadmium a olovo
vykazovaly pokles, u mědi byl zjištěn nárůst
koncentrací. Porovnání zjištěných hodnot se
standardy, které určují přijatelné hodnoty
znečištění vodních organismů určených pro
lidskou spotřebu, může vyvolat obavy, že
množství olova a kadmia v biomase i přes
značný pokles může představovat hygienické
riziko, zejména při konzumaci ryb odlovených v Botiči nebo v nádržích napájených
vodou z Botiče. Besser a kol. [4] uvádí, že
zejména Cu a Cd jsou efektivněji transportovány potravním řetězcem a následně dochází
k vyšší expozici ryb (Salvelinus fontinalis
– siven americký) kovům obsaženým v kontaminované potravě. Obsah toxických kovů
v biomase ryb v pražských nádržích sledovala
Doležalová [7], která zjistila, že koncentrace
kovů, zejména Cd a Pb, v některých částech
ryb (srdce, šupiny, kostra, plynový měchýř)
překračují hodnoty povolené směrnicí EU pro
lidskou spotřebu. Obsah kovu v rybí svalovině
však nepřekročil povolené hodnoty [7].
Kromě koncentrací toxických kovů v biomase bentických organismů v pražské části Botiče
byly souběžně monitorovány také koncentrace
ve vodě a dnovém sedimentu, jejichž vývoj
od roku 2002 byl publikován v předchozím
čísle [17]. Na základě takto získané databáze
koncentrací ve třech složkách vodního prostředí: vodě, sedimentu i biomase vodních
organismů bylo provedeno hodnocení nebezpečnosti toxických kovů, při použití několika
indexů. Hodnocení ukázalo, že toxické kovy
mohou být jednou z příčin snížené biologické
diverzity vodního společenstva tohoto vodního toku, kterou pozorovala Šťastná a kol. [29].
Mezi další příčiny snížené biologické diverzity
patří vedle zvýšeného obsahu toxických kovů
zejména narušená morfologie toku a časté
zvýšení průtoků v důsledku činnosti prvků
městského odvodnění.

Obrázek 9. Hodnoty koeficientu nebezpečnosti
pro Pb, Ni, Zn, Cu, a suma těchto koeficientů
na lokalitě B0 v letech 2003–2008

Obrázek 10. Hodnoty koeficientu nebezpečnosti
pro Pb, Ni, Zn, Cu a suma těchto koeficientů
na lokalitě B2 v letech 2003–2008

Obrázek 11. Hodnoty koeficientu nebezpečnosti
pro Pb, Ni, Zn, Cu, a suma těchto koeficientů
na lokalitě B3 v letech 2003–2008

Obrázek 12. Hodnoty koeficientu nebezpečnosti
pro Pb, Ni, Zn, Cu, a suma těchto koeficientů
na lokalitě B4 v letech 2003–2008

Obrázek 13. Biota sediment akumulační
faktor pro olovo v letech 2002–2008

Obrázek 14. Biota sediment akumulační
faktor pro měď v letech 2002–2008

Poděkování: Příspěvek byl zpracován v rámci
projektu SGS11/039/OHK1/1T/11 a projektu
MŠMT č.6840770002.
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Konferencia Sedimenty vodných tokov
a nádrží 2011
V dňoch 18.–19. mája 2011 sa v Bratislave na pôde Výskumného
ústavu vodného hospodárstva konala v poradí už VI. konferencia s medzinárodnou účasťou SEDIMENTY VODNÝCH TOKOV A NÁDRŽÍ.
Konferenciu usporiadala Slovenská vodohospodárska spoločnosť, člen
ZSVTS pri Výskumnom ústave vodného hospodárstva. Na organizovaní konferencie sa spolupodieľali Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, Ministerstvo životného prostredia SR, Združenie
zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, Slovenská
vodohospodárska spoločnosť ZSVTS, Československá asociace vodárenských expertů, Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností
a Slovenský národný komitét IWA.
Konferencia svojím šiestym pokračovaním nadviazala na predchádzajúce konferencie, ktoré sa uskutočnili v rokoch 1999, 2003, 2005,
2007 a 2009, vytvorila priestor na prezentáciu najnovších poznatkov
v uvedenej oblasti zo Slovenska a zo zahraničia, na odbornú diskusiu a výmenu názorov medzi účastníkmi konferencie. Odborne sa
svojimi príspevkami na konferencii zúčastnili autori zo Slovenska,
Čiech a Rakúska.

Tematické okruhy konferencie:
1. normy a metódy v oblasti odberov, analýz, hodnotenia a využitia
sedimentov,
2. sedimentačné procesy v tokoch a nádržiach,
3. kvalita sedimentov a jej hodnotenie,
4. vplyv sedimentov na kvalitu vôd,
5. legislatíva, využiteľnosť a nakladanie so sedimentmi z vodných
tokov a nádrží.
V nasledujúcom texte sú uvedené súhrny prednášok a posterov,
ktoré boli publikované na konferencii.
K. Holubová, J. Pastorek, R. Čuban – Hodnotenie erózno–sedimentačných procesov v oblasti VD Žilina. Príspevok prináša nové
poznatky o stave VD Žilina po takmer 10 rokoch prevádzky z hľadiska
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[32] Veselý, J. (1994). Chemické složení labské vody a sedimentů u státní hranice
v Hřensku. Labe, řeka současnosti a budoucnosti. Děčín 97-103
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Long-term trends of toxic metals content in benthic organism
of the Botič creek and long-term environmental hazard assessment (Večeřová, L.; Komínková, D.; Nábělková, J.)
Key words
toxic metals – urban stream – benthic organism – distribution coefficient – hazard coefficient – environmental condition
Toxic metals concentrations in the environment still remain at
significant levels due to expanding industry and transportation. The
paper summarizes results of long-term trends of toxic metals content
in benthic organisms and it also outlines a possible approach of the
environmental hazard assessment. A section of the Botič stream,
which was monitored in years 2002-2008, was the subject of evaluation. Several indexes (BSAF, Kd, HQ and CCU) have been used to
estimate metals hazard for the environment. The long-term monitoring showed that toxic metals may be one of reasons for reduced
biological diversity of the aquatic community.
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. ledna
2012. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.
zanášania vodnej nádrže i zmien dna v oblasti hydrouzla v nadväznosti na výskyt povodňových situácií z rokov 2001 a 2010. Na základe
zameraní nádrže bol vyhodnotený aktuálny stav nánosov, kvantifikácia ich objemov a rozloženie v nádrži. Zároveň boli aktualizované
reálne objemy nádrže k trom prevádzkovým hladinám. V súvislosti so
zvýšenou mierou zanášania nádrže sa odporúča vykonať ďalšie zameranie v roku 2013 a tiež pokračovať v monitoringu zmien dna v oblasti
hydrouzla, najmä po prechode vysokých povodňových prietokov.
M. Jakubis – Príklad aplikácie Rosgenovej grafickej metódy na
predikciu erózie brehov v prítokoch vodných nádrží. V príspevku je
prezentované overovanie Rosgenovej grafickej metódy predikcie erózie
na brehoch vodných tokov v podmienkach SR. Doterajšie čiastkové
výsledky je potrebné doplňovať a spresňovať. Predpokladá sa, že
v blízkej budúcnosti bude potrebné rozpracovať problematiku v nadväznosti na priemernú dobu opakovania prietoku plným prietokovým
profilom a v súvislosti s korytotvornými prietokmi. Získané výsledky
môžu platiť len pre oblasti, v ktorých bol uskutočnený výskum. Len
podrobné komparácie údajov o brehových ústupoch, ktoré boli zistené meraním v teréne, s vypočítanými výsledkami za dlhšie obdobie,
umožnia presnejšie zhodnotenie použitej metódy.
M. Jakubisová – Príklad aplikácie modelu BSTEM na predikciu
stability a erózneho ohrozenia brehov v prítokoch vodných nádrží.
Príspevok sa zaoberá hodnotením brehových eróznych procesov
a erodibilitou brehov vodných tokov v súvislosti s brehovou stabilitou. Stabilita brehov vodných tokov je jedným z najdôležitejších
problémov v súvislosti so zabezpečením ochrany vodných nádrží pred
zanášaním. Vo svete existujú rôzne metódy skúmania stability brehov
vodných tokov, ktoré poskytujú relatívne presné údaje o skutočných
a potenciálnych stratách pôdy na erodujúcich brehoch. Význam
použitia modelu BSTEM narastá s problémami zanášania vodných
a vodárenských nádrží. Model kvantifikuje recentnú eróziu brehov
vodných tokov a zároveň umožňuje predikovať ďalší vývoj erózie.
Metóda je nenáročná z hľadiska technického zabezpečenia, čo zvyšuje
možnosť jej využitia v praxi.
M. Netoušek, P. Hucko, D. Višňovský – Vplyv regulačnej ťažby
sedimentov z VD Hričov na kvalitu vôd. V príspevku sú zhodnote-
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né výsledky analýz sedimentov z VD Hričov v mieste vykonávanej
regulačnej ťažby z hľadiska jej možného vplyvu na vodné prostredie
a výsledky monitoringu kvality povrchových vôd vykonanom v rokoch
2009 a 2010. Z výsledkov analýz sedimentov vyplýva, že v sedimentoch boli v zmysle Metodického pokynu MŽP SR č. 549/1998-2
ukazovatele, prekračujúce maximálne prípustné koncentrácie, resp.
testovacie hodnoty (vybrané kovy, NEL, EOX, DDT, PAU, PCB). Predpoklad, že pri ťažbe a manipulácii so sedimentmi na VD Hričov môže
dôjsť k negatívnemu ovplyvneniu vodného prostredia, sa nepotvrdil.
Na základe monitoringu nemožno potvrdiť negatívny vplyv ťažby
sedimentov na kvalitu vody.
J. Medek – Aktivity ad-hoc skupiny expertů „Management sedimentů“ Mezinárodní komise pro ochranu Labe. Problematika
riečnych sedimentov sa stáva jednou z významných tém v medzinárodnej oblasti povodí Labe. Informácie o zložení pevných matríc a ich
pohybe v medzinárodnom povodí sú dôležité pre celkové hodnotenie
zaťaženia hydrosféry prioritnými látkami, látkami špecifickými pre
povodie i ďalšími polutantmi. Príspevok informuje o prístupoch
Medzinárodnej komisie pre ochranu Labe (MKOL) k problematike
sedimentov a o činnosti ad-hoc skupiny expertov „Management
sedimentů“. Expertnej skupine boli zadané ciele, v ktorých splnenie
možno dúfať, aj keď z dnešného pohľadu by bolo predčasné špekulovať, či, resp. v akej miere budú tieto ciele naplnené. Mnohé závery
a odporúčania by mali byť aplikovateľné aj mimo oblasť medzinárodného povodia Labe, takže tento prístup a budúce závery môžu byť
inšpiratívne aj pre iné povodia veľkých riek.
P. Čermák – Vyhláška č. 257/2009 sb., o používání sedimentů na
zemědělské půdě v České republice (komentované znění k vyhlášce,
návrhy budoucích úprav). Príspevok prezentuje 1,5-ročné skúsenosti
uplatňovania vyhlášky č. 257/2009 Sb., kedy sa objavilo niekoľko
nevyhnutných skutočností, vedúcich k jej budúcej novelizácii. Asi
najviac potrebné sa javí odstránenie rozporu v § 2 odst. 1, týkajúce
sa odberu vzoriek sedimentov pred a po ich vyťažení. Pre budúce
nakladanie so sedimentmi na poľnohospodárskej pôde a kontrolu ich
kvality je nutné používať iba jedinú vzorku. Bude to výhoda ako pre
subjekt, ktorý so sedimentmi nakladá, tak i pre toho, kto rozhoduje
o ich použití na poľnohospodárskej pôde, a v neposlednom rade i pre
toho, kto bude vykonávať kontrolu ich použitia. Nevyhnutné sa tiež
javí intenzívne využívanie Land Parcel Information System (LPIS) pre
používanie sedimentov na poľnohospodárskej pôde.
P. Čermák, Š. Poláková, L. Kubík – Výsledky monitoringu sedimentů
na zemědělské půdě v České republice (do roku 2009). Príspevok sa venuje problematike sedimentov v rybníkoch ČR. Uvádza, že v ČR tretina
rybníkov vykazuje nadmerné zaťaženie sedimentmi. Sedimenty sú vo
veľkých objemoch do rybníkov transportované podľa charakteru a stavu
riečnej siete a hospodárskej činnosti v povodí, pričom spôsobujú veľmi
rýchle zanášanie menej prúdiacich úsekov povrchových vôd. Celkové
množstvo sedimentov je vo vodných nádržiach ČR odhadované na
197,0 mil. m3, v drobných vodných tokoch a závlahových kanáloch na
5,0 mil. m3 a v odvodňovacích kanáloch na 0,8 mil. m3. Toto množstvo
značne zmenšuje objem akumulácie vody a znižuje i mieru ochrany
krajiny proti povodniam. Z uvedených výsledkov vyplýva značná variabilita rybničných sedimentov vo všetkých zisťovaných parametroch.
M. Budňáková – Zakotvení problematiky sedimentů v zákoně
č. 156/1998 sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém
zkoušení zemědělských půd a vedení evidence sedimentů v rámci
LPIS. Príspevok sa zaoberá novelou zákona o hnojivách č. 9/2009 Sb.,
ktorou bolo zmocnenie tohto legislatívneho predpisu rozšírené
o problematiku sedimentov. Novovzniknutá legislatíva sedimentov
umožnila využívanie sedimentov na poľnohospodárskej pôde. Sedimenty môžu byť v mnohých prípadoch kontaminované, a preto bolo
nevyhnutne nutné nastaviť limity obsahu rizikových látok a prvkov
ako v sedimente, tak v pôde, na ktorú má byť sediment aplikovaný.
Tým, že bol vytvorený modul Registra sedimentov, vznikol nástroj,
ktorý uľahčí činnosť správnych orgánov, ktoré povoľujú, kontrolujú
a evidujú nakladanie so sedimentmi.
R. Vácha – Aktuální poznatky z pohledu využití limitních hodnot
rizikových látek v sedimentech v ČR. Príspevok sa zaoberá problematikou bezrizikovej aplikácie vyťažených sedimentov na poľnohospodársku pôdu, ktorá je jedným z najoptimálnejších spôsobov
nakladania s nimi. Až do roku 2009 nebola aplikácia sedimentov
na poľnohospodársku pôdu v ČR riadená špeciálnym legislatívnym
predpisom. V roku 2009 bola v ČR vydaná spoločná vyhláška MZe
a MŽP č. 257/2009 Sb., ktorá stanovuje limitné obsahy rizikových
látok v sedimente a pôde. V príspevku sú sumarizované poznatky
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projektu zameraného na overenie relevancie limitných hodnôt
rizikových prvkov a najmä perzistentných organických polutantov
v sedimentoch. Získané výsledky potvrdili, že sledovanie obsahu
rizikových látok v sedimentoch je nutnosťou, a nie iba komplikáciou
využitia sedimentov k ich aplikácii na poľnohospodársku pôdu.
Nekontrolované využitie sedimentov by viedlo v mnohých prípadoch k významnému poškodeniu poľnohospodárskych pôd kontamináciou.
D. Komínková – Metody stanovení norem environmentální kvality
pro sediment. Príspevok upozorňuje na zložitosť a rôznorodosť prístupov k riešeniu problematiky stanovenia noriem environmentálnej
kvality (NEKS) a predstavuje rešeršný základ pre odbornú diskusiu
pre stanovenie NEKS. Neoddeliteľnou súčasťou ochrany vodných
útvarov je aj identifikácia NEKS pre sedimenty, čo umožní hodnotenie
zaťaženia sedimentu a poskytne informácie potrebné k rozhodnutiu,
ako so sedimentmi nakladať. Európska situácia sa zmenila po prijatí
Rámcovej smernice o vode – RSV (WDF). V roku 2010 bola Európskou
úniou prijatá stratégia vymedzujúca pravidlá monitoringu sedimentov a bioty. NEKS sú dôležitým nástrojom pri hodnotení sedimentov.
Väčšinou sú to hodnoty, ktoré pomáhajú určiť potenciálne toxické
koncentrácie kontaminantov v sedimentoch. Stanovenie NEKS je
jedným zo základných predpokladov zahrnutia sedimentov ako
integrálnej súčasti podieľajúcej sa na kvalite vodných útvarov podľa
požiadaviek RSV (WDF).
B. Vrana, K. Šilhárová, S. Horáková, O. Gans, A. Draxler, F. D.
Humer, M. Kralik, V. Stingl – Harmonizácia a hodnotenie techník
odberu vzoriek pre monitorovanie prioritných látok vo vodnom prostredí. Monitorovanie obsahu prioritných látok vo vode je konvenčne
založené na chemickej analýze vzoriek vody podľa stanovenej frekvencie. Pre prioritné látky, ktoré sú vo vode dobre rozpustné, je voda
vhodnou vzorkovanou matricou vodného prostredia. Tento prístup
má však niekoľko nedostatkov. Jednorazovo odobraté vzorky vody
poskytujú koncentrácie znečisťujúcich látok len v čase odberu. Vo
vodných útvaroch charakterizovaných určitou časovou a priestorovou
variabilitou existuje zvýšené riziko nesprávnej klasifikácie chemického stavu. Porovnanie metód prezentované v projekte HESTIA bude
slúžiť ako základ pre technické odporúčania k implementácii RSV, ako
i pre budúce medzinárodné a regionálne spolupráce pri monitorovaní
a dôslednom hodnotení kvality vôd.
J. Šajer, H. Sezimová, I. Truxová – Sledování novodobých pesticidů v české části mezinárodního povodí Odry. Príspevok sa zaoberá
problematikou účinných látok novodobých pesticídov aplikovaných
v poľnohospodárstve na ornú pôdu, ktoré sa dostávajú čiastočne aj do
povrchových vôd. Len bodové odbery povrchovej vody, vykonávané
v rámci prevádzkového a situačného monitoringu obvykle v mesačnom intervale, nedokážu dostatočne dokonale zmapovať skutočný
rozsah výskytu týchto látok v povrchových vodách. Stále väčšie
uplatnenie nachádzajú metódy opierajúce sa o údaje prezentujúce
akumuláciu týchto látok za dlhšie časové obdobie, napríklad v dnových riečnych sedimentoch, v živých organizmoch a v neposlednom
rade najmä v pasívnych vzorkovačoch, u ktorých je jednoznačne
známe, ako dlho boli vystavené expozícii. Takto sa podarilo nájsť
vodné útvary v českej časti medzinárodného povodia Odry, v ktorých
sa v povrchových vodách preukázateľne vyskytovali účinné látky
novodobých pesticídov.
L. Kule, M. Koželuh – Monitoring perzistentních organických látek
v sedimentech povrchových vod v povodí Vltavy. Práca sa zaoberá
hodnotením monitoringu pevných matríc v povodí Vltavy za obdobie rokov 2009–2010. Okrem bežných polutantov, ktoré sú zahrnuté
v európskej a národnej legislatíve, boli pilotne sledované analyty zo
skupín herbicídov, ureátov, mošusových látok a bromovaných difenyléterov podľa požiadaviek smernice 2000/60/ES. Povodí Vltavy, s.p.,
sa pravidelne zameriava na hodnotenie kvality riečnych sedimentov
na vybraných profiloch a laboratóriá sú poverené zaistením odberov
a chemickými analýzami. Výsledkom je už po niekoľko rokov stabilný
model monitoringu riečnych sedimentov v cca 30 lokalitách povodí
Vltavy, s početnosťou odberu jedenkrát za rok a s rozsahom skúšaných
analytov zahrňujúcom toxické i perzistentné polutanty zo skupín
ťažkých kovov, ako aj analyty z rôznych organických skupín.
H. Hudcová, I. Bernardová, M. Forbelská, J. Svobodová – Sledování zátěže sedimentů významných vodních toků v povodí řek Moravy
a Dyje nebezpečnými látkami. Príspevok sumarizuje hodnotenie
kvality sedimentov pod významnými zdrojmi znečistenia v oblastiach
povodí riek Moravy a Dyje v rokoch 2008–2010 podľa priemerných
hodnôt NEK pre sedimenty daných v novoprijatom nariadení vlády
č. 23/2011 Sb., a podľa Metodického pokynu OEŠ MŽP ČR. Štatistické
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hodnotenie dlhodobého sledovania zaťaženia sedimentov rieky Moravy vybranými ťažkými kovmi – Cd, Pb, Hg a Ni v rokoch 1997–2010,
ktoré bolo zamerané na ukazovatele zo skupiny ťažké kovy, preukázalo
klesajúci trend Cd, mierne rastúci trend Ni a minimálne rastúci trend
Pb v monitorovanom úseku rieky Moravy. Zvolený lineárny regresný
model s náhodnými a pevnými efektmi, ktorý je modifikáciou ANCOVA modelu, sa ukázal ako optimálny a bude využitý i v rámci ďalšieho
hodnotenia zaťaženia sedimentov rieky Moravy prioritnými a ďalšími
nebezpečnými látkami.
P. Hucko – Výskyt vybraných skupín organických polutantov
v sedimentoch vodných tokov na Slovensku. Príspevok sumarizuje
výsledky sledovania kvality sedimentov vo vybraných tokoch na
Slovensku v roku 2009. Sledované boli PCB, PAU, NEL a pesticídy.
Sedimenty v rôznom rozsahu ukazovateľov prekračovali limitné
hodnoty stanovené v Metodickom pokyne MŽP SR č. 549/1998-2.
Najvýraznejšie prekročenie limitných hodnôt sa zistilo u PCB, celkovo v 9 z 33 miest odberu bol prekročený limit u jedného alebo
viacerých kongenérov PCB. Ďalej výrazne prekročil limitnú hodnotu
(IV) NEL, len v ôsmich miestach odberu z 31 nebola prekročená MPC.
U PAU v desiatich odberových miestach z 31 boli prekročené limitné
ukazovatele pre jeden alebo viac ukazovateľov. V prípade pesticídov
išlo o prekročenie limitných hodnôt (MPC, TVd, resp. IV) v ôsmich
miestach odberu z 31 (DDT a heptachlór).
Ľ. Jurík, R. Bazso, D. Húska, S. Javoreková – Sedimenty Kolpašských tajchov – hodnotenie a analýzy. Príspevok sa zaoberá problematikou sedimentov Kolpašských tajchov. Dnové sedimenty predstavujú
z celospoločenského hľadiska záťaž, ktorá je väčšinou interpretovaná
ako nebezpečný zhluk rôznorodého materiálu (nebezpečný odpad),
ktorý je nevyhnutné likvidovať bez akejkoľvek možnosti zhodnotenia
alebo ďalšieho využitia, napríklad v poľnohospodárstve alebo v inom
odvetví národohospodárstva. Napriek tomu dnové sedimenty v tomto
smere svoj potenciál nepochybne majú. Veľký a Malý Kolpašský tajch
sú historické nádrže, ktoré sa rozprestierajú v katastrálnom území
Banská Štiavnica → Banskobystrický kraj → región Pohronie. Dnové
sedimenty Kolpašských tajchov zodpovedajú plne popisu typu pôd
dy, predovšetkým hodnotou pH. Dnové sedimenty by sa po ich definovaní možno vymanili zo spoločenstva čistiarenských kalov a našli
zodpovednejší prístup.
L. Doležalová, D. Komínková – Screeningový monitoring toxických kovů v sedimentech a v rybách pražských nádrží. Práca sa
zaoberá toxickými kovmi vo vodnom prostredí v desiatich nádržiach,
nachádzajúcich sa na území Hlavného mesta Prahy. Koncentrácie toxických kovov boli sledované na dvoch zložkách vodného prostredia,
v sedimentoch a v rybách. Monitoring pražských nádrží preukázal ich
zaťaženie toxickými kovmi a ich akumuláciou v dnových sedimentoch
a v biomase rýb. Screeningový monitoring obsahu toxických kovov
v rybách ukázal, že zistené hodnoty vyhovujú požiadavkám kladeným
na obsah Cd a Pb v mase rýb, teda časti najčastejšie používané pre
ľudskú spotrebu. Výsledky monitoringu ukázali na nutnosť detailnejšieho štúdia zaťaženia pražských nádrží toxickými kovy, pretože
ryby z väčšiny sledovaných nádrží sú používané pre ľudskú spotrebu
a mohli by spôsobiť ohrozenie zdravia.
L. Doležalová, M. Darmovzalová, D. Komínková, L. Večeřová,
J. Nábělková, H. Horáková, G. Šťastná – Změny obsahu toxických
kovů v sedimentu toku, zatíženém dešťovou kanalizací. Príspevok
sa zaoberá výskytom toxických kovov v drobnom urbanizovanom
vodnom toku na príklade Zátišského potoka, ktorý sa nachádza
v Prahe-Hodkovičkách. Hodnotenie prítomnosti vybraných kovov
podľa rôznych noriem environmentálnej kvality ukázalo, že medzi
rizikové kovy vo vode patrí meď, ktorá presahuje imisný limit na
všetkých lokalitách a predstavuje ohrozenie pre vodnú biotu. Ďalším
rizikovým prvkom je nikel. Napriek tomu, že celkové koncentrácie
kovov v sedimente vyhovujú zvoleným štandardom environmentálnej kvality, môžu toxické kovy predstavovať ekotoxikologické riziko
pre vodné organizmy i v týchto množstvách, nielen vďaka svojmu
výskytu v biologicky dostupnej forme, ale tiež ako dôsledok častých
chemických zmien v prostredí toku, vedúcich k mobilizácii toxických
kovov zo sedimentu do vody.
J. Nábělková, P. Sýkora – Kovy v sedimentu stoky a ovlivněného
recipientu. Príspevok sa zaoberá jedným zo stále aktuálnych problémov mestských tokov, ktorými sú ťažké kovy (ŤK). Ich zdrojom
je predovšetkým mestské odvodnenie. Štúdia väzbového chovania
ŤK v sedimente stoky a ovplyvneného toku ukázala, že nie vždy sa
kovy chovajú podľa obvyklých pravidiel. Sediment v stoke sa svojím
charakterom líši od sedimentu v recipiente a ŤK zistené vo vodnom
toku pretekajúcom urbanizovanou oblasťou nemusia nutne pochádzať
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z kanalizácie, ako naznačujú výsledky. Zmyslom tejto štúdie, okrem
sledovania väzbového chovania kovov v sedimente stoky a v recipiente, bolo odhaliť nebezpečie vnosu ŤK, aké môže jednotná kanalizácia
s odľahčovacími komorami predstavovať pre drobný vodní tok. Výsledky potvrdili, že drobné vodné toky v urbanizovaných oblastiach môžu
byť zaťažené ŤK, ktorých pôvod nesúvisí iba s mestským odvodnením,
ale so širšími antropogénnymi aktivitami (najmä nevhodné a nešetrné
nakladanie s rôznymi odpadmi).
O. Šestinová, J. Hančuľák, T. Špaldon, E. Fedorová, J. Remiášová
– Kvalita sedimentov vo vodnej nádrži Ružín II z pohľadu anorganických polutantov – poster. Mnohé práce potvrdzujú kontamináciu
vzoriek dnových sedimentov vo VD Ružín I a zároveň poukazujú na
problematické využitie takto kontaminovaného materiálu do poľnohospodárskych pôd. Podobná situácia je aj s kontamináciou dnových
sedimentov vo vodnej nádrži Ružín II. Podľa zákona č. 188/2003 Z. z.
boli stanovené koncentrácie u prvkov Cu, Zn, Pb, Cr vo vzorkách
dnových sedimentov, ktoré neprekračujú limitné hodnoty, ale boli
zaznamenané aj vysoké koncentrácie As s prekročením limitných
hodnôt až 3–7x. Ďalej boli zaznamenané zvýšené hodnoty aj u Ni,
Cd. Na základe výsledkov a porovnaní s platnou legislatívou pre ich
možnú aplikáciu do pôdy a na základe zhodnotenia rizík, hodnotia
tieto sedimenty ako kontaminované z dôvodu vysokých obsahov
rizikových látok – ťažkých kovov, ako sú As, Ni, Cd, Sb.
J. Vejvodová, V. Kodeš, J. Halířová, D. Hypr, P. Stierand – Výsledky
screeningu pesticidů v sedimentech a plaveninách v ČR – poster.
V príspevku sú spracované výsledky skríningu pesticídov v hydrosfére
ČR v roku 2009, ktorý sa vykonal v rámci grantu MŠMT č. 2B06095
„Výskyt a pohyb pesticidů v hydrosféře a nové metody optimalizace
monitoringu pesticidů v hydrosféře ČR“, a porovnanie zastúpenia
jednotlivých analyzovaných pesticídov a ich metabolitov v povrchových vodách v matrici sediment a v matrici plaveniny a rozdiel
v koncentráciách jednotlivých pesticídov v obidvoch matriciach. Zo
skríningu pevných matríc vyplynulo, že zatiaľ čo zastúpenie jednotlivých sledovaných pesticídov patriacich k „starým záťažiam“ je u obidvoch matríc porovnateľné, u pesticídov používaných v súčasnosti
je ich početnosť výskytu v sedimentoch nižšia než v plaveninách.
Pre maximálne koncentrácie v jednotlivých matriciach nie je trend
celkom jednoznačný.
J. Halířová, P. Stierand, D. Hypr, J. Jurčíková, B. Kasíková – Nebezpečné látky v čistírenských odpadních vodách a jejich vliv na
znečištění pevných matric – poster. Cieľom príspevku je informovať
o výskyte syntetických, prírodne cudzorodých látok (liečivá, čistiace
a kozmetické prípravky, potravinové aditíva, detergenty, agrochemikálie atď.), ktorých výroba a spotreba neustále vzrastá, v odpadových
vodách ČOV Modřice pod brnenskou aglomeráciou a v plaveninách
a sedimentoch úseku Svratky pod ČOV, podľa výsledkov projektu
(MŠMT 2B06093) zameraného na identifikáciu a výskyt potenciálne
nebezpečných látok s možnými endokrinnými účinkami, produkovaných mestskými aglomeráciami. Vyhodnotené bilančné množstvá
polutantov vnášaných výpustom do povrchových vôd sú relatívne
nízke. Vzhľadom na to, že ide o látky s pravdepodobnými negatívnymi
účinkami i v malých koncentráciách, je treba tejto problematike venovať i naďalej pozornosť, ako z pohľadu výskumu, tak i čistiarenských
technológií a legislatívy.
V rámci programu konferencie boli uskutočnené aj dve firemné
vystúpenia:
Prezentácia firmy PROLAKE, s.r.o., Banská Bystrica, SR – Nová
technológia odstránenia a spracovania dnových sedimentov bola
zaradená ako jeden z odborných príspevkov programu konferencie.
V prezentácii bola formou komentovaného videa predstavená technológia ťažby a spracovania dnových sedimentov z vodných nádrží.
Ťažbou za pomoci sacích bagrov, následnou dopravou potrubím na
miesto spracovania, oddelením hrubých častíc na vibračných sitách
a spracovaním oddelenej zmesi na odstredivkách sa odstredené sedimenty ďalej spracovávajú podľa ich kvalitatívneho zloženia.
Firemná prezentácia firmy EKOTECHNIKA, spol. s r.o., Černošice,
ČR. prezentácia formou výstavky a ústnym vystúpením bola zameraná na výrobky a zariadenia využiteľné pre monitoring životného
prostredia – povrchových a podzemných vôd a tiež sedimentov.
Osobitná pozornosť bola formou prednášky venovaná problematike
vzorkovania sedimentov.

Závery z konferencie
• Z prezentovaných príspevkov vyplýva, že erózno-sedimentačné
procesy v povodí tokov a nádrží hrajú významnú úlohu pri zanášaní
častí tokov a vodných nádrží.
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• Sedimenty sú často čistou zeminou, ktorú by bolo vhodné spätne
aplikovať na pôdu, pokiaľ nie sú významne znečistené.
• Sedimenty sú matricou, ktorú má význam sledovať z pohľadu
poznania dlhodobého znečisťovania vodného prostredia.
• Na znečisťovaní sedimentov sa často podieľajú aj výpusty ČOV, do
ktorých sa dostávajú látky používané v bežnom živote človeka.
• Zo skúseností z ČR vyplýva, že má význam sledovať kvalitu sedimentov aj v tokoch, nachádzajúcich sa v urbanizovaných územiach.
• Kým v ČR sa sledovaniu kvality sedimentov venuje náležitá pozornosť, tak na Slovensku tomu tak nie je aj napriek tomu, že v súčasnej
dobe má toto sledovanie oporu v legislatíve Európskej únie.
• Rovnako aj aplikácia sedimentov na poľnohospodársku pôdu je
v ČR oveľa ďalej než v SR i napriek tomu, že opora v zákone je v SR
platná už od roku 2003.

• Veľký význam má stanovenie noriem environmentálnej kvality pre
sedimenty na podmienky konkrétnej krajiny.
Obsah zborníka z konferencie je uverejnený na internetovej stránke
VÚVH – http://www.vuvh.sk/index.php/sk_SK/rozne/publikacie–zborniky.
Zborník z konferencie je k dispozícii v Slovenskej vodohospodárskej spoločnosti na nasledovnej adrese:

Poznámky k tvarování kynety koryta
při intravilánových revitalizacích
vodních toků

co je využito všech dílčích příležitostí k opětovnému rozšíření koryt
i záplavových území. Revitalizace tedy většinou dosahují svých cílů
v intravilánech obtížněji než ve volné krajině, musejí se do značné
míry spokojovat jenom s dílčími efekty, musejí k vytváření členitosti
koryt atp. využívat specifických stavebních řešení, která často nejsou příliš blízká přírodě a vyznačují se specifickou úrovní nákladů.
Přírodní morfologické vzory koryt vodních toků jsou v intravilánech
použitelné jen v omezené míře, a to převážně jen v pozici „ideového
vzoru“ – například pro tvarování přírodě blízké kynety, vložené do
velkého povodňového koryta.

Vodní toky v intravilánech by měly především poskytovat povodňovou průtočnou kapacitu, potřebnou k přiměřené ochraně zástavby.
Sílí však také důraz na jejich příznivější ekologický stav, slušný vzhled,
pobytovou a rekreační využitelnost. Potoky a řeky v sídlech a v jejich
blízkosti byly v minulosti často jednostranně technicky upraveny. Ke
zlepšení jejich stavu pak dnes směřují opatření, která se označují jako
intravilánové revitalizace nebo jako přírodě blízké úpravy vodních
toků v intravilánech. (Tyto dva pojmy zatím nejspíš vnímáme jako
zaměnitelné.) Pokud jde o ekologický stav vodního toku, tyto úpravy
mohou ovlivňovat prvotně jeho morfologický aspekt, tedy prostorový
rozsah koryta, jeho tvary a charakter proudění vody. Morfologie toku
pak, společně s kvalitou vody a průtokovým režimem, ovlivňuje stav
jeho oživení. Má také význam pro intenzitu samočištění vody.
Revitalizační přístupy by v dnešní době měly být uplatňovány
souběžně s budováním protipovodňové ochrany v sídlech. I při provádění opatření primárně protipovodňových by se vždy mělo uvažovat,
jak zároveň co nejvíce pomoci morfologicko-ekologickému stavu vodního toku a jeho pobytovým a rekreačním funkcím v obci nebo městě.
Bez ohledu na některé jednostranně založené dotační programy, které
zatím příliš nepodporují sbližování těchto přístupů, z úst obeznalého
vodohospodáře by již neměly zaznít věty typu „toto je protipovodňová
ochrana, tady není pro žádné revitalizační ozdoby místo“.
Revitalizace v intravilánech a ve volné krajině mají společnou
rámcovou snahu o zvětšení rozsahu a členitosti přírodě blízkých tvarů
koryt vodních toků. V zástavbě ale většinou působí mnohem výraznější omezení, především prostorová. Tomu se musejí přizpůsobovat
jak konkrétní cíle intravilánových revitalizací, tak realizační metody
a prostředky. Ve volné krajině by měly revitalizace ideálně směřovat
k obnově stavu co nejbližšího přírodě. Takovému stavu odpovídají
koryta potoků a řek s přirozeně malou průtočnou kapacitou, přirozeně mělká, členitá a drsná, jejichž rozměry a tvary podporují
tlumivé rozlivy povodňových průtoků do okolních niv. Tato koryta
by se měla po morfologické stránce co nejvíce podobat přirozeným
korytům. V intravilánech a v jejich blízkosti je nutné především
zajišťovat přiměřenou protipovodňovou ochranu okolní zástavby,
což znamená dostatečnou průtočnou kapacitu vymezených povodňových perimetrů. Přitom prostorový rozsah jak vlastních koryt, tak
celých povodňových perimetrů je v intravilánech – oproti přirozeným
poměrům – výrazně omezen a toto omezení většinou působí i potom,

Obr. 1. Zastavěná území většinou neumožňují plnou obnovu přírodně autentických tvarů koryt vodních toků. Ve stísněných podmínkách je třeba využívat i jen dílčích zvětšení prostorového rozsahu
koryt a dílčích posílení tvarové a hydraulické členitosti

vh 11/2011

Ing. Pavel Hucko, CSc.
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava 1, Slovensko
e–mail: hucko@vuvh.sk

Hlavní faktory, určující příznivý morfologický stav
vodního toku
Revitalizační tvarování koryt v intravilánech bývá víc pragmatické
než morfologicky autentické. Ale i pragmatickými řešeními, která
mohou v potřebném rozsahu využívat konstrukční přístupy ne zcela
přírodě blízké, lze někdejším „kanálům“ alespoň zčásti vracet charakter a funkce potoků a řek. Podstatné je, aby tato řešení byla účinná
zejména v následujících faktorech, určujících příznivý morfologický
stav koryta vodního toku:
• velký prostorový rozsah přírodě blízkých, ekologicky nejaktivnějších tvarů koryta, a to zejména kynety, zatopené běžnými průtoky;
• velká tvarová členitost koryta, a to hlavně v dosahu zaplavení
běžnými průtoky;
• velká hydraulická členitost, hlavně v rozsahu malých a běžných
průtoků;
• migrační prostupnost pro vodní organismy;
• co nejméně narušený průtokový režim.
Jak tyto požadavky interpretovat při navrhování konkrétního
intravilánového koryta? Na úvod nutno říci, že jejich interpretace
nemůže být šablonovitá. Naopak musí tvůrčím způsobem reagovat
na individuální a v délce toku výrazně proměnlivé podmínky toho
kterého sídelního území. Jednotlivá dále uváděná doporučení je tedy
potřeba uplatňovat přiměřeně dle okolností:

Obr. 2. Koryto, které z prostorových důvodů nemůže opustit
postranní zdi: Minimum zlepšení morfologického stavu je třeba
hledat v posílení členitosti dna kynety a v obnovení migrační prostupnosti
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Prostorový rozsah přírodě blízkých, ekologicky
nejaktivnějších tvarů koryta

Dřívější technické úpravy prostor koryt většinou zmenšovaly,
případně nahrazovaly jejich šířku hloubkou. Intravilánové revitalizace se naopak snaží prostorový rozsah koryt zvětšovat, a to v první
řadě v půdorysu, tedy rozšiřováním. (Prohlubování koryta zvětšuje
průtočnou kapacitu, nepodporuje však rozvolnění kynety, litorálů
a břehových partií a většinou nepříznivě ovlivňuje stabilitu koryta,
což vyvolává potřebu technických stabilizačních opatření.) Širší
koryto poskytuje větší povodňový průtočný průřez a současně dává
více prostoru pro rozvinutí ekologicky žádoucích tvarových struktur.
V situacích, kde půdorysný rozsah celého koryta nelze kvůli zástavbě apod. měnit, týká se požadavek většího prostorového rozsahu
alespoň kynety pro běžné průtoky a „ekologicky aktivních“ povrchů
v dosahu běžného kolísání hladiny vody a v dosahu menších a častějších povodňových průtoků.

Tvarová členitost koryta

Požadavek velké tvarové členitosti zejména kynety a na ní navazujících povrchů je zcela zásadní z hlediska morfologicko-ekologického
stavu celého vodního toku. Tvarová členitost vytváří podmínky pro
členitost hydraulickou a vytváří povrchy, stanoviště a úkryty, podstatné pro oživení koryta. Měřítkem tvarové členitosti může být v hydraulickém pojetí velikost běžně omočeného povrchu v příčném průřezu
koryta, tvořeného i detailní drsností. Možnosti členitého tvarování
koryta a zejména kynety jsou velmi rozmanité.
Nárůst tvarové členitosti koryta samozřejmě znamená v hydraulickém smyslu zvětšení drsnosti, tedy zmenšení průtočné kapacity. S tím
nutno samozřejmě v hydraulické části návrhu revitalizace počítat

a případné ztráty povodňové průtočnosti kompenzovat zvětšováním
průtočného průřezu koryta, resp. celého povodňového perimetru.
Posilování drsnosti se ale ve většině aplikací týká hlavně kynety pro
běžné průtoky, zatímco povodňová průtočnost je záležitostí celého
říčního perimetru.

Hydraulická členitost koryta

Hydraulickou členitostí se rozumí členitost hloubek vody a rychlostí
proudění v korytě. Členitost hydraulická je vedle průtokového režimu
vodního toku (který běžný projekt intravilánové revitalizace většinou
neovlivňuje) určována členitostí tvarovou a souvisí s množstvím energie, které má vodní tok v daném úseku k dispozici, tedy s jeho spádem.
Energii vodního toku není účelné spotřebovávat soustředěně ve stupních a jezech, pokud může prospívat přirozené tvarové a hydraulické
členitosti koryta. Stejně jako u přírodních vodních toků je základem
hydraulické členitosti střídání proudnějších mělčích pasáží a hlubších
pasáží s pomalejším prouděním. Technicky lze sled brodů a tůní podle
místních podmínek realizovat různými způsoby, od tuhých konstrukcí,
u nichž se nepřipouští další samovolné dotvarování, po přírodě blízké

Obr. 4. Intravilánový úsek vodního toku, v minulosti postižený
technickou úpravou „melioračního“ typu. Vzhledem k velikosti
a hloubce hlavního koryta je výrazně omezen prostorový rozsah
kynety, kyneta je velmi málo členitá. Většinu půdorysu koryta zaujímají geometricky pravidelné „jalové“ svahy, málo hodnotné jak
z hlediska z ekologického, tak z hlediska pobytových a rekreačních
funkcí vodního toku

Obr. 3. Nahrazení hladkého dna koryta členitou zděnou nebo rovnaninovou strukturou (prostřední obrázek) nebo přírodě blízkým dnem
se zvlněnou kynetou, stabilizovanou kamennou rovnaninou nebo
záhozem (dolní obrázek). Cílem je zvětšení tvarové a hydraulické
členitosti zejména ve vztahu k běžným a malým průtokům a zvětšení
množství vody, běžně zadržovaných na délkovou jednotku koryta
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Obr. 5. Schématický řez korytem z obrázku 4 (nahoře). Dole pak
naznačena možnost přírodě blízké úpravy, spočívající zejména
v rozšíření a rozvolnění a v částečném změlčení koryta. Při zachování nebo i zvětšení povodňového průtočného průřezu lze takto
významně posílit ekologicky cennou část koryta – přírodě blízkou,
tvarově a hydraulicky členitou kynetu. Cenou za rozšíření kynety
může být strmější provedení břehů, v některých úsecích vyžadující
technicky náročnější a nákladnější provedení
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konstrukce kombinující hloubení do rostlého terénu a kamenné záhozy, které mohou znamenat pouze jakési prvotní naznačení členitých
tvarů kynety a dále se mohou samovolně vyvíjet. Požadavek migrační
prostupnosti ovšem vylučuje vytváření hlubších, méně proudných partií příčnými vzdouvacími objekty, které by vytvářely v korytě překážky.
Velmi cenným prvkem hloubkové členitosti je prohlubeň ve dně kynety
neboli korytní tůň. Vytváří v korytě stanoviště pro živočichy a může
podpořit přežívání alespoň některých složek společenstva potoka nebo
řeky i v obdobích nedostatku vody, kdy může být v krajním případě
přerušena souvislost povrchového proudění vody. (Nesouvislou prohlubeň je třeba rozlišovat od celkového zahloubení koryta!) Některé
projektanty a správce toků znervózňuje skutečnost, že tůně, zejména
pokud se jejich umělé založení při tvorbě koryta bezprostředně neshodne s hydraulickými podmínkami, se mohou měnit, stěhovat nebo
zanášet. Takový vývoj je ovšem přirozený. Méně problémů přináší,
pokud jsou uplatňovány moderní metody dynamického navrhování
koryt a tůně jsou hloubeny v těch částech koryta, které jsou vědomě
navrhovány jako proměnlivé a vhodnými stabilizačními prvky jsou
odděleny od těch částí, které musejí být z nějakých důvodů řešeny jako
tuhé. Hydraulickou členitost kynety dále podporují prvky, vytvářející
dynamické vzdutí – například skupiny velkých kamenů ve dně nebo
různé struktury ze dřeva.
Aspektem hydraulické členitosti je také množství vody, za běžných
průtokových poměrů zadržované v délkové jednotce koryta. Čím více
vody na běžný metr koryta, tím větší rozsah prostředí, zajímavého
z ekologického hlediska. Musí se však jednat o formy zadržování vody
v korytě, které zároveň neomezují členitost hloubek a rychlostí proudění a migrační prostupnost. Vzdouvání vody pomocí jezů a stupňů
v těchto ohledech většinou nebude vnímáno jako žádoucí příspěvek
k zadržení vody v korytě.

Migrační prostupnost pro vodní organismy

Jakýkoliv vodní tok, řešený podle soudobých představ o příznivém
ekologickém stavu, by měl být prost migračních překážek pro vodní
živočichy. Těmi jsou v první řadě příčné spádové objekty. V našich
potocích a řekách lze za překážky – alespoň pro některé druhy a velikosti ryb – pokládat již prahy, stupně nebo strmé skluzové plochy
s rozdílem hladin 20 centimetrů. (Vymezování migrační překážky
výškou 1 metr, které dosud figuruje ve vodohospodářském plánování,
nemá věcné odůvodnění a nejspíše může být pokládáno za klamavou
konstrukci, umožňující administrativně vykazovat a následně řešit
menší množství překážek, tedy vydávat ekologický stav vodních toků
za lepší, než jaký ve skutečnosti je.) Dalšími migračními překážkami,
jaké by se především v revitalizovaných úsecích vodních toků neměly
vyskytovat, jsou úseky nepřirozeně mělkého nebo rychlého proudění,
propusti nebo výusti, z nichž voda přepadá z výšky, a delší zatrubněné
nebo zakryté úseky koryt.
Pokud nějaký úsek vodního toku prodělává revitalizaci, měl by
být migračně zprostupněn po úroveň odpovídající jeho potenciál-

Obr. 6. Heiligenstadt v Bavorsku, 2004: I ve velmi stísněných podmínkách zástavby lze korytu vodního toku zachovat alespoň přijatelný
ekologický stav – kyneta v celé šíři koryta, přírodě blízký charakter
kynety, přirovnávka velkých kamenů u pat břehových zdí
nímu, přirozeně dosažitelnému oživení. Není tedy cílem zjišťovat
prostupnost pro druhy a velikosti ryb, které se v toku dané velikosti
a charakteru přirozeně nevyskytují. Na druhou stranu je nepřípustné
opominout otázky migrační prostupnosti dílčího úseku vodního toku
například s odkazem na existenci překážek v jiných, dosud neřešených úsecích. Jednak při obnovování prostupnosti se pokládá za
dobrou zásada „někde se začít musí“, jednak přínosem pro populace
živočichů v tom kterém potoce nebo řece může být i zprostupnění
dílčího úseku, byť shora i zdola omezeného.

Co nejméně narušený průtokový režim

Dílčí revitalizační projekt obvykle nebude
řešit celkové problémy průtokového režimu,
dané stavem výše ležícího povodí. Součástí
revitalizačního projektu by však mělo být
omezení lokálních nepříznivých vlivů
– omezování průtoků v dílčích úsecích toku
nepřiměřeně velkými odběry vody nebo
kořistnickým provozováním postranních
vodních elektráren.

Význam kynety pro morfologický
stav koryta vodního toku

Obr. 7. Technická úprava úseku koryta, provedená jako pravý opak doporučení intravilánových revitalizací. Minimalizace prostorového rozsahu a tvarové členitosti kynety, vedoucí
běžné průtoky, většinu koryta naopak zabírají jalové bermy. Zdůvodnění tohoto nevhodného
provedení ochranou koryta před ukládáním splavenin v kynetě není uspokojivé
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Je zřejmé, že z hlediska výše popisovaných
faktorů příznivého morfologicko-ekologického stavu vodního toku má hlavní význam
kyneta, tedy ta část koryta, kterou procházejí
malé a běžné průtoky. Z ekologického hlediska jsou velmi významné též pásy po stranách
kynety, v nichž se odehrává běžné kolísání
hladin a jejichž povrchy mohou být narušovány (z ekologického hlediska inicializovány)
působením menších povodní. To platí obecně
pro všechny úseky potoků a řek, v případě
intravilánových revitalizací však je význam
kynety potřeba zvlášť zdůraznit. V zastavěných územích totiž byla koryta v rámci dří-
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Obr. 8. Toto koryto nevzniklo revitalizací, nýbrž přirozeným historickým vývojem, během něhož nebylo zdevastováno nevhodnou
technickou úpravou. Ukazuje, že také územím obce může procházet
potok, a ne kanál

Obr. 9. Toto koryto bylo v minulosti technicky upraveno, nicméně
úprava zachovala širokou kynetu s přírodě blízkým dnem. Následující renaturační vývoj částečně obnovil členitost kynety. Inspirace
pro přírodě blízká řešení intravilánových úseků koryt.

vějších technických úprav navrhována na největší průtočné kapacity,
poměry za běžných a malých průtoků byly opomíjeny. Prostorový
rozsah a členitost kynet byly v poměru k povodňovým dimenzím
koryt ještě více redukovány než při úpravách vodních toků ve volné
krajině. Typické pak jsou situace vytvořené jednostranně pojatými
technickými úpravami koryt. Velké, kapacitní koryto je provedeno
v jednoduchém tvaru obdélníkového průřezu, takže za běžných
a malých průtoků voda pokrývá ploché dno v relativně tenké vrstvě.
Kynetou je vlastně celé dno koryta, poměry v něm však nejsou ekologicky příznivé. Nebo – ať už je celkový tvar hlavního, povodňového
koryta jakýkoliv – jsou běžné a malé průtoky soustředěny do technicky
provedené, nečlenité kynety, často nepřirozeně zaříznuté do hloubky.
V obou těchto situacích lze najít společné znaky, charakterizující
nepříznivý ekologický stav vodního toku – nedostatečnou tvarovou
a hydraulickou členitost, redukovaný rozsah členitého omočeného
povrchu koryta a malé množství vody, které je za běžných poměrů
přítomno v délkové jednotce koryta.
Pokud tedy uvažujeme, jak nově pojednat dříve nevhodně technicky
upravené intravilánové koryto, často dojdeme k funkční specifikaci
celkového příčného průřezu a kynety. Nezpochybňovanou hlavní
funkcí celkového průtočného průřezu koryta je zajištění dostatečné povodňové kapacity. Tato kapacita může být v případě potřeby
i zvětšována rozšiřováním koryta. Kyneta pak musí být odpovídajícím
způsobem řešena pro malé a běžné průtoky. Hlavní koryto může být
ve stísněných podmínkách zastavěných území vymezeno i výrazně
technickými konstrukčními prvky (zdi, rovnaninová nebo gabionová
„schodiště“,…) avšak kyneta by měla mít takový rozsah a členitost,
aby vodní tok mohl i za malých a běžných průtoků alespoň v hlavních parametrech fungovat jako potok nebo řeka, a ne jako kanál.
Pro tvarování koryta a zvláště kynety pak lze formulovat následující
doporučení, jejichž použitelnost závisí na konkrétních podmínkách
toho kterého úseku koryta:
• Příznivému stavu koryta svědčí, když kynety, omočené běžnými
průtoky, je v půdorysu koryta co nejvíce, když je tato kyneta co nejčlenitější a běžně na jednotku délky zadržuje co největší množství
vody. S touto tezí je samozřejmě potřeba pracovat individuálně
a tvůrčím způsobem. Obecně však platí, že přírodě blízká kyneta,
vyplněná pasážemi různě hluboké a různě rychle proudící vody, štěrkovými lavicemi a příbřežními litorály, navazující na členité břehy,
představuje mnohem zajímavější a z ekologického hlediska cennější
prostředí než třeba suchá, geometricky pravidelně tvarovaná berma,
vytvořená „bezpečně vysoko“ nad běžnou úrovní hladiny vody.
V intravilánu lze v některých situacích akceptovat technicky řešené
boky hlavního koryta (zdi,…), pokud jejich strmost umožňuje rozšířit
kynetu – někdy i za cenu větších nákladů bočních konstrukcí.
• Celkové zvětšování koryta za účelem dosažení větší průtočné
kapacity by se mělo dít hlavně rozšiřováním do stran, rovněž do
přírodě blízkých, členitých tvarů. Naproti tomu prohlubování
koryta a zvláště pak kynety je rizikové a ve většině případů
nežádoucí. Hluboce zaříznutá koryta neposkytují příležitosti pro
rozvoj ekologicky ceněných říčních mělčin a členitých struktur
břehů. Nadměrná hloubka koryta je také riziková z hlediska jeho
stability a dalšího vývoje – čím je koryto hlubší, tím soustředěněji

a většími rychlostmi jím probíhá proudění, a tím větší je hlavně za
povodňových průtoků riziko dalšího samovolného zahlubování.
V případě koryt složených tvarů je bezpředmětné navrhovat velikost
a tvary kynety na nějaké velké, povodňové průtoky. Povodňovou
kapacitu zajišťuje průřez celého koryta. Naopak kyneta by měla být
navržena tak, aby dobře fungovala a co nejlépe vypadala za běžných
a malých průtoků. Tehdy by měla být „dostatečně vyplněna vodou“
a měla by poskytovat co největší tvarovou a hydraulickou členitost.
Těmto požadavkům vyhovuje malá průtočná kapacita kynety a její
mělké a ploché tvarování.
K návrhu průtočné kapacity kynety u koryta složeného tvaru:
Obvykle není důvod, aby kapacita kynety, vložené do velkého
povodňového koryta, přesahovala úroveň Q30d. Obvykle není při
projektování takové kynety účelné prokazovat, že je zajištěna určitá
průtočná kapacita. (Naopak by často bylo vhodné prokazovat, že
kyneta není zbytečně kapacitní.) Případné častější rozlitiny do
plochy povodňového koryta obvykle nejsou na závadu, přijatelné
je také občasné zatápění vycházkových a rybářských pěšin, které
vedou po bermách.
K návrhu příčného průřezu kynety: Vhodné jsou relativně mělké
a široké tvary kynety. (S čímž hloubkové členění dna jednotlivými
tůněmi není v rozporu.) Při tvarování příčného průřezu kynety
lze vycházet z přírodních předloh – koryta potoků v našich podmínkách mívají obvykle poměr hloubky k šířce v rozsahu 1 : 4 až
1 : 6, říčky se mohou pohybovat orientačně kolem poměru 1 : 10,
řeky mohou být ještě poměrně širší. Pokud má kyneta z nějakých
důvodů dosahovat jakési větší průtočné kapacity, bývá vhodnější
této kapacity docilovat spíše šířkou než hloubkou. V relativně
široké, ploché kynetě se ve větší míře rozvíjejí ekologicky žádoucí
členité struktury říčního mělkovodí a struktury povrchů, inicializovaných působením tekoucí vody, splavenin apod. Za větších
průtoků se proudění v ploché kynetě nesoustřeďuje do tak velkých
rychlostí jako v kynetě zaříznuté. Plochá kyneta je stabilnější,
méně ohrožená vymíláním do hloubky. S přísuškovým poklesem
průtoků nedochází v ploché kynetě k tak hlubokému zaklesnutí
hladiny, stále zůstává větší zamokřená plocha. V extrémním případě, když se suchem poruší souvislost proudění v korytě, zůstává
plochá kyneta s jednotlivými tůněmi ekologicky funkční alespoň
jako širší zamokřený pás, umožňující řadě organismů přežít kritické období.
Prostor přírodě blízké kynety, zaplněné běžnými průtoky, je
vhodné rozšiřovat především na úkor suchých, jalových berem.
(Jako jalovou označujeme takovou bermu, která zpravidla vytváří
jenom konstrukční a prostorovou výplň koryta, neplní ekologické
funkce ani není velkým přínosem z hlediska rekreační a pobytové
využitelnosti koryta.)
Ekologicky cenný „mokrý prostor“ v korytě lze zvětšovat rozplétáním kynety do více ramen, vkládáním tůní a mokřadů do širšího
dna hlavního koryta.
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Detailní tvarování kynety intravilánového koryta
Koryta v intravilánech mohou mít rozmanité tvary a mohou být
různě konstruována, jejich tvarování se musí přizpůsobovat různým
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Obr. 10. Problematické provedení intravilánové protipovodňové
úpravy vodního toku. Koryto je celkově nedostatečně členité. Mnoho
prostoru koryta zaujímají výplňové „jalové“ svahy. Berma (v pohledu vpravo) je vzhledem k poloze vysoko nad běžnou hladinou vody
ekologicky nehodnotná a neuplatní se ani komunikačně, neboť
koryto není koncipováno jako běžně přístupné pro lidi. Kyneta je
nedostatečně tvarově a hydraulicky členitá.

Obr. 11. Schématický řez korytem z obrázku 10. Realizovaný problémový stav je zachycen nahoře. Dole pak hypotetická možnost
řešení bližšího intravilánovým revitalizacím, které rozšiřuje kynetu
a posiluje její členitost. Berma vpravo je nízko umístěna – může být
zamokřená a fungovat jako břehový mokřad, případně může vést
občas zaplavovanou pěšinu

omezujícím podmínkám. I revitalizační řešení
často do jisté míry přejímá tvary a konstrukční
uspořádání dřívější technické úpravy, možnosti rozvinutí hydraulické členitosti kynety
významně ovlivňuje podélný sklon koryta.
Průřez koryta může být jednoduchý nebo
složený, v případě složeného průřezu je kyneta
vložena do hlavního, povodňového koryta.
Pokud je prostor pro výraznější tzv. povodňové
rozvolnění vodního toku, může docházet k rozsáhlejšímu odtěžování terénu v blízkosti koryta
– pak bude na úvaze, zda hovořit o vytváření
složeného průřezu koryta nebo o formování
uměle snížené nivy. Podle prostorových
a sklonových podmínek a podle požadavků na
stabilitu může být koryto různě konstruováno
– od rámu s tuhými boky i dnem, přes průřez
se samonosnými tuhými boky a tvárněji konstruovaným dnem po průřezy celkově tvárněji
konstruované. Při revitalizacích bude v řadě
situací konstatováno, že dřívější technická
úprava nadměrně používala tuhé konstrukce.
Revitalizační řešení pak může znamenat do
jisté míry posun ke konstrukcím méně tuhým,
až po tzv. dynamicky stabilní konstrukce,
umožňující následný vývoj tvarů kynety.
Při revitalizacích vodních toků ve volné
Obr. 12. Přírodě blízká protipovodňová úprava říčky Vöckly ve Vöcklabrucku, Rakousko,
krajině by kyneta měla být po vzoru přírod2007. „Ekologické minimum“ koryta zajišťuje přírodě blízká kyneta. Její tvarovou a hydrauních koryt dynamická, přirozeně proměnlivá.
lickou členitost posilují vložené skupiny kamenů a struktury z mrtvého dřeva.
Konstrukce použité k vytvoření kynety by
neměly být výrazněji tužší než zeminové či
cizorodý prvek. A to nejen z hlediska morfologického, ale také techhorninové prostředí, v němž by se v daném místě vyvíjelo přírodní
nického. Vždy existuje riziko špatného přizpůsobování tuhé, netvárkoryto. Opevnění, tvořící tuhé krusty, podobně jako tuhé konstrukce
né konstrukce změnám okolního zeminového prostředí. Destrukce
stupňů či přehrážek, představují v tvárném prostředí zemin vždy
podemletých krustových opevnění koryt, stupňů a podobných objektů
jsou toho dokladem. V intravilánech ovšem není situace tak jednoznačná jako při revitalizacích ve volné krajině. Zvláště tam, kde je
vodní tok výrazně prostorově stísněn a jsou kladeny vysoké nároky na
jeho stabilitu, nelze se vždy obejít bez tuhých konstrukčních prvků.
V krajních případech je nutné i dno koryta, resp. kynetu pojednat jako
tuhou konstrukci, krustu. Projektant stavby pak musí dobře vědět, co
navrhuje a reagovat na případná rizika kontaktu tuhé konstrukce se
zeminovým prostředím.
Někteří projektanti dosud projevují sklon zjednodušovat si práci
navrhováním co nejdelších úseků vodních toků v jednotném tvaru
a podélném sklonu. Takový přístup odporuje směřování intravilánových revitalizací. Znehodnocuje i ty z výchozích podmínek, které jsou
příznivé a mohly by být využity k vytváření tvarově a hydraulicky
členitého koryta. Jednodušší kreslení a jednoznačnější hydrotechnické
počtářství nelze akceptovat jako důvody pro méně členité tvarování
koryt, zvláště pak kynet.
Obr. 13. Revitalizace říčky Sulz v Beilngries, Bavorsko, 2009. ČleniJak je zde opakovaně uváděno, základem revitalizace intravilánotost široké a mělké kynety podporují vložené velké kameny a větvení
vého koryta je posílení tvarové a hydraulické členitosti kynety a zajišmalým ostrůvkem.
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tění dostatečného zadržení vody v jednotce její délky. Tu se mohou
vyskytnout následující typické situace:
a) Koryto včetně dna tvoří tuhý rám a tento stav je nutné z prostorových a statických důvodů zachovat
Revitalizační minimum tu představuje nahrazení hladkého dna
dnem drsnějším, včetně eliminace příčných stupňů. Může se uplatnit
dlažba s velmi hrubým povrchem nebo dlažba s vystupujícími strukturami brodových pásů nebo příčných žeber. Provedení těchto struktur vhodně reaguje na podélný sklon v dílčích úsecích koryta a může
být doplněno přehloubeninami – tůněmi. Takové provedení dna koryta
může po konstrukční stránce využívat zkušeností z oblasti výstavby
rybích přechodů přírodě bližších typů. Hydraulicky a ekologicky
vhodné řešení je třeba spojit s přijatelným a zajímavým vzhledem,
účast architekta na takovém řešení by nejspíš byla přínosem. Úspornějším řešením může být hrubý zához prolitý betonem, užitečným
prvkem může být nepravidelná přirovnávka velkých kamenů k patám
postranních zdí. Ve zvláště exponovaných místech intravilánů je ale
možné vymodelovat členité a migračně prostupné koryto i přírodě
zcela vzdáleným způsobem, jako sochařské dílo z betonu – takto
jsou provedeny například některé pasáže známé revitalizace řeky
Cheonggyecheon v jihokorejském Soulu.
b) Koryto včetně dna tvoří tuhý rám, toto uspořádání však lze
rozvolnit
Příkladem může být koryto, které bylo v minulosti v bocích i ve dně
vyzděno, avšak tato úprava je ve špatném technickém stavu a musí
dojít k celkově novému řešení. Pokud lze nově založit postranní zdi
tak, aby byly stabilní bez rozpěrného účinku tuhého dna, vzniká ve
dně prostor pro členitější, přírodě bližší tvary. Takové dno může být
řešeno například nepravidelným hrubým záhozem. Zához lze příhodně strukturovat, například vyznačením vlnité kynety pro malé průtoky,
se střídáním příčných brodů a tůní, nebo sledem příčných brodových
pasů – samozřejmě s ohledem na migrační prostupnost.
c) Koryto je vymezeno postranními zdmi
Stejně jako v předcházejícím případě je prostorem pro revitalizační
řešení hlavně dno koryta. Projektant důsledně prověřuje možnosti
třeba jen dílčích rozšíření koryta. Ustoupením postranní zdi se rozšíří ekologicky aktivní plocha dna a vzniklý prostor v korytě může
působit jako lokální povodňový zpomalovač. Nebo je možné alespoň
v dílčích pasážích nahradit zdi mírněji sklonitými svahy, takže se ke
kynetě alespoň prolukovitě přiblíží břehová vegetace a mohou k ní
sestupovat lidé.
d) Koryto tvoří geometricky pravidelný, zpravidla nadměrně
zahloubený lichoběžník s různě opevněnou, málo členitou kynetou
Jedná se o typickou technickou úpravu koryta vodního toku 20.
století, kdy byly devastující metody zemědělských melioračních úprav
vnášeny i do zastavěných a do příměstských území. Při snaze o revitalizaci takového koryta je třeba hledat možnosti rozšíření a rozčlenění
kynety, což bude v typických situacích provázeno dílčím změlčením
koryta. (Pro zachování nebo i zvětšení povodňového průtočného průřezu je třeba nahradit hloubku šířkou). Projektant v první řadě důsledně prověřuje možnosti celkového rozšiřování koryta. To je žádoucí
z hlediska provádění povodní, ekologického stavu toku i pobytové
a rekreační využitelnosti potočního nebo říčního území. „Meliorační“
lichoběžníkový průřez byl výhodný z hlediska provádění, prostorově
však je méně efektivní než průřezy více se blížící obdélníkovému
tvaru. Nebyl tedy obvykle používán v prostorově nejstísněnějších
situacích, takže dnes nemusíme být bez šance na získání ploch pro
rozšíření koryta. Prostorová neefektivnost lichoběžníkového průřezu
(podstatné části půdorysu koryta představují jalové svahy, plnící
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jenom pasivní výplňovou funkci) pak představuje vnitřní rezervu
pro rozšiřování kynety. I když zpravidla půjde o nákladná a přírodě
vzdálenější řešení, lze v exponovaných úsecích intravilánů nahradit
jalové zemní svahy strmějšími konstrukcemi (kyklopské rovnaniny
s členitým povrchem, „schodiště“ z rovnaných kamenů nebo z gabionů, ba i postranní zdi), a tak získat větší šířku povodňového koryta,
umožňující jeho částečné celkové změlčení a rozšíření kynety.
Když prostorové podmínky neumožňují řešit členitěji hlavní povodňové koryto vodního toku, měla by být členitá a pokud možno přírodě
blízká alespoň kyneta. To znamená členité průběhy břehových čar,
proměnlivé sklony břehů, včetně pasáží strmých až převislých břehů,
případně větvení kynety. Detailní tvarování kynety – byť v konečném
provedení bude ovlivněno různými omezujícími podmínkami – může
být inspirováno tvary přirozených meandrujících koryt, která představují sled tůní a brodů. Kyneta pak tvoří sled opačně zakřivených
oblouků, přičemž nejobvyklejší místo tůní je v obloucích při nárazovém břehu, kdežto brody se nejčastěji vyskytují v přechodových
místech mezi oblouky. Zvlnění proudnice za běžných průtoků může
být podpořeno sledem výhonů střídavě z pravé a levé strany koryta.
Tyto výhony mohou být provedeny jako rovnaninové nebo záhozové
konstrukce, mohou se též uplatnit konstrukce z mrtvé dřevní hmoty,
včetně různých aplikací neodvětvených kmenů. Tyto konstrukce
mohou různě kombinovat přepad vody vrchem, obtékání výhonových
prvků a procezování balvanitými prvky. Celek musí být prostupný
pro vodní živočichy a v příznivém případě by měl působit jako
vyvážená kombinace hydrostatického a hydrodynamického vzdutí.
Dílčí hydrodynamická vzdutí mohou působit též skupiny větších
kamenů, roztroušené v kynetě. Z ekologického hlediska je vhodné
zakládat skupiny nejméně tří velkých kamenů u sebe, vznikají tak
vhodnější stanoviště a úkryty, než jaké vytváří jediný osamocený
kámen. Rozčleňující prvky charakteru výhonů mohou vznikat, když
se při pomístném rozšiřování kynety vyhýbáme kvalitním stromům,
rostoucím v břehové čáře.
Moderní projektování revitalizací ve volné krajině i v zastavěných
územích pracuje s dynamickou stabilitou koryt. Podle konkrétních
podmínek jednotlivých úseků jsou vymezeny části koryta – nejspíše
jde právě o kynetu – které se mohou samovolně vyvíjet. Meze pro
dotvarování kynety mohou vytvářet i různé „spící“ stabilizační prvky,
třeba záhozové pásy nebo výhony, skryté pod běžnou úrovní terénu
po stranách koryta. Do koryt také lze jako dynamickou stabilizaci vkládat materiál, zpravidla štěrk, který bude vodním proudem postupně
odebírán, což se bude projevovat jako dotvarování kynety a zároveň
doplňování toku splavenin. Dynamické pojetí stability se také uplatňuje ve vztahu k větším, méně často se vyskytujícím povodňovým
zatížením. Na základě rozvahy o přípustném dosahu porušení koryta,
četnosti výskytu takových situací a nákladech na opravy se může
dospět k tomu, že některé pasáže koryt nebudou prováděny jako plně
stabilní až po úroveň návrhového průtoku. Budou připouštěna určitá
porušení stability s tím, že opravy po těchto málo četných příhodách
budou ve výsledku představovat méně nákladné řešení než staticky
stabilní provedení koryta.
Intravilánové revitalizace by měly dbát také pobytových a rekreačních funkcí vodních toků. Přírodě blízké pojednání koryta, zvláště pak
jeho kynety, napomáhá celkovému zapojení vodního toku do soustavy
ploch veřejné zeleně obce či města. Uplatní se tyto dílčí přístupy:
• v nivě vhodná kombinace ploch přírodě blízkých a ploch a zařízení
pro nerušivé rekreační, oddechové a sportovní aktivity;
• přírodě blízké plochy jsou vhodně zapojeny do soustavy parků,
sadů a zahrad;
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• dostatečná prostupnost říčního území ve směru podélném i příčném
pro pěší a pro cyklisty, přednost mají plochy veřejně přístupné
a prostupné před plochami s exkluzivním režimem;
• dobrá přístupnost vodního toku a vodních ploch v nivě v těch místech, která mají být přístupná, vhodně vyvažuje nepřístupnost těch
částí říčního území, v nichž je z důvodů ochrany přírody vhodné
udržovat klidový režim;
• lidé mají kde přistoupit přímo k vodní hladině, mají kde posedět
a při tom hledět na vodu, poslouchat její zvuky, pozorovat vodní
ptáky a pokud možno i ryby;
• říční území je vzhledné, členité a zajímavé; jeho přitažlivost mohou
posilovat různé artefakty, atrakce a instalace.

Poznámka k provozu a údržbě koryt v intravilánech
Je přirozené, že vodní tok unáší splaveniny a ty se v místech
s pomalejším prouděním ukládají. Jako přednost úzkých, hlouběji
zaříznutých, hladkých a celkově geometricky pravidelných kynet bývá
uváděno soustředěnější proudění a v důsledku toho menší tendence
k ukládání splavenin, případně jejich snadnější odstraňování. Důvody,
proč právě takto tvarované kynety jsou nevhodné z hlediska morfologicko-ekologického, byly dostatečně popsány v předcházejícím textu.
Často ani případné ukládání splavenin nepředstavuje takový problém,
za jaký bývá vydáváno. Přirozený jev sedimentace není důvodem pro
to, aby byly navrhovány morfologicky nevhodné kynety.
Pohyb a ukládání splavenin probíhají v různých místech koryt
různě. V řadě případů byla v minulosti, v důsledku šablonovitého
uplatňování jakýchsi pouček, provedena technická úprava koryta
s „protisedimentační“ kynetou, aniž by to v daném místě nebo úseku
vodního toku bylo skutečně potřeba. (Podobné tendence se občas
projevují dosud.) Jde například o úseky toků s nedostatkem splavenin
– který může představovat skutečný problém jak z hlediska ekologického stavu koryta, tak v krajních případech i jeho stability – nebo
o úseky s dostatečně častým výskytem větších průtoků, schopných
koryto přirozeně čistit.
Dále není zanedbatelný rozsah situací, kde sice k ukládání sedimentů dochází a tento stav budí něčí subjektivní dojmy, skutečné
problémy však jsou málo pravděpodobné. Typický je sklon obcí
přeceňovat tzv. pročišťování koryt v zájmu zajištění protipovodňové
ochrany, přičemž skutečně závažná omezení povodňové průtočnosti
jsou opomíjena. Za nevhodně umístěné stavby, navážky, lávky, za
nedostatečně dimenzované propusti, za skládky dříví a snadno odplavitelné objekty na břehu vodního toku a podobné jevy mohou menší
či větší měrou samy obce a jejich obyvatelé, a proto jim není příjemné
na tyto závady poukazovat. Naproti tomu za usazeniny v korytě lze
činit odpovědným někoho mimo okruh obce. V těchto situacích je
třeba význam usazenin posuzovat objektivněji, jakkoliv nebývá přiměřené provádět kvantifikace hydrotechnickými výpočty a většinou
nutno vystačit s orientačním hodnocením. Pokud například obcí
prochází koryto o kapacitě na úrovni Q5, v tomto korytě leží štěrkové
lavice, zaujímající orientačně 5 % jeho příčného průřezu, a domy
v obci začíná objektivně ohrožovat povodeň zhruba od úrovně Q10,
pak je zřejmé, že ony štěrkové lavice nejsou významnou povodňovou
překážkou. (A když je správce vodního toku v zájmu dobrých vztahů
s obcí odstraní, stejně se brzy obnoví.) Správci vodních toků by měli
v některých případech lidem v obcích tyto záležitosti více objasňovat
a nebát se poukazovat na skutečně závažné problémy protipovodňové
ochrany.
Konečně existují intravilánové úseky koryt, v nichž ukládání sedimentů představuje skutečné problémy. Může omezovat průtočnost,
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často jde o kombinaci s dalšími faktory nevhodného provedení technicky upraveného koryta, konfigurace povodňových překážek apod.
Nebo může působit problémy vzhledové, hygienické, případně též
morfologicko–ekologické. To souvisí s nevhodnou skladnou splavenin
v mnoha našich tocích, v nichž erodované úživné zeminy nahradily
nebo překrývají štěrkové frakce, s odpadky, které naše vodní toky
unášejí, případně s vypouštěním nedostatečně čištěných odpadních
vod v obcích. V těchto situacích je namístě přiměřené čištění koryt.
Ani v těchto případech však nelze pohodlné provádění údržby
akceptovat jako hlavní důvod, aby ještě v dnešní době byly navrhovány morfologicky nevhodné kynety. Prostě je nutné vyjít z toho, že
intravilánový prostor je vysoce exponovaný, vodní tok v intravilánu
je oproti toku ve volné krajině vystaven podstatně většímu zatížení
a zároveň na něj jsou kladeny podstatně větší požadavky – a tedy
jeho správa a údržba je a bude náročnější a nákladnější. (Podobně
jako údržba městského parku bude nejspíše podstatně nákladnější
než údržba samovolně se vyvíjejícího háje ve volné krajině.) Vodní
tok v intravilánu není žlábek, který má odvádět hnojůvku z chléva
– a podle toho se s ním musí zacházet.
Zpracovatel běžného projektu intravilánové revitalizace dopředu
většinou jenom zhruba odhadne, jak bude vypadat transport a ukládání splavenin v jednotlivých řešených úsecích toku. Rámcově ovšem
musí předpokládat, že zejména v úsecích s malými podélnými sklony
a rychlostmi proudění a v tůních může docházet k usazování. Pak by
měl především vymezit dílčí úseky, v nichž lze usazování ponechat
volný průběh, a úseky, ze kterých je z nějakých důvodů žádoucí
usazeniny odstraňovat. Ve druhém případě je třeba pamatovat na
odpovídající přístupy do koryta. Toto vymezení by mělo být zachyceno v dokumentaci projektu a v budoucím provozu by mělo šetřit
prostředky, které by jinak byly vynakládány na chaotické těžení usazenin z míst, kde to není potřeba. V některých případech lze v korytě
záměrně vytvořit tůň, která bude působit jako zachycovač splavenin
a z níž lze materiál snadno odstraňovat.
Ing. Tomáš Just
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
středisko pro Prahu a Střední Čechy
U Šalamounky 41
158 00 Praha 5
E-mail: tomas.just@nature.cz
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Diskusní seminář:
Správa toků a ochrana přírody: hledání shody

Jaké zásahy do koryta toku mohou snížit nároky na výkon jeho správy? Je možné stanovit limity vývoje říčního koryta? Kdy je možné
odstranit vodní dílo? Je možno povodně obecně označit za hazard, nebo jsou přirozenou součástí krajiny? Co brání většímu využití přírodě
blízkých protipovodňových opatření? V jaké míře je třeba stabilizovat obnovené přírodě blízké koryto? Je možné vysazovat břehové porosty
i na hrázích? Proč chybí v korytech toků mrtvé dřevo? A mnoho jiných otázek.

Koalice pro řeky
ve spolupráci s
Katedrou hydromeliorací a krajinného inženýrství, Fakulty stavební, ČVUT v Praze
Vás zvou na otevřený, převážně diskusní seminář o hledání
společných zájmů správy toků a ochrany přírody, hledání řešení
odborných problémů přijatelných pro obě strany. Účelem semináře
je podpořit dialog mezi oběma jmenovanými skupinami nad konkrétními otázkami. Chceme definovat problémy a jejich příčiny,
nalézt společné, ale i rozdílné postoje ke konkrétním tématům
a umožnit jejich vzájemné poznání. Cílem semináře je hledání
odpovědí, za úspěch ale můžeme považovat i korektní definici
otázek pro následné řešení. Na tomto semináři bude maximum
vymezeného času věnováno nikoliv jednotlivým přednáškám, ale
diskusi všech zúčastněných, na kterou obvykle na seminářích či
konferencích nezbývá dostatek prostoru. Jednotlivá témata budou
krátce uvedena pozvanými odborníky a zbytek času bude věnován
výměně názorů mezi všemi přítomnými.
Seminář je tedy určen širokému okruhu odborné i laické veřejnosti: správcům toků, projektantům, orgánům státní správy ve
vodním hospodářství i ochraně přírody, odborným a výzkumným
pracovníkům, studentům, nevládním organizacím a dalším.
Pro seminář jsme vymezili následující čtyři tematické okruhy:
1. Ekologicky orientovaná správa vodních toků a zkušenosti se
správou toků ve zvláště chráněných územích
2. Říční krajina a povodně, využití přírodě blízkých protipovodňových opatření

3. Obnova říční morfologie a samovolná revitalizace
4. Morfologické prvky, jejich tvorba a bilance
Další podrobnosti o zvolených tématech se můžete dozvědět na
stránkách Koalice pro řeky, kde je také otevřeno diskusní fórum,
ve kterém je možné o tématech nejen v předstihu diskutovat, ale
také ovlivnit jejich výsledný obsah nebo navrhnout jejich doplnění.
I podle výsledku diskuse na webu budou témata vlastního diskusního semináře upřesněna a konkretizována.
http://www.koaliceproreky.cz/akce/diskusni-seminar/
Organizační pokyny:
Termín: 8. 12. 2011, 9.00 až 17.00, prezence od 8.30
Místo: Stavební fakulta ČVUT, Thákurova 7, 166 29 Praha 6
– Dejvice
Účastnický poplatek: 100,- Kč zasílejte na účet 1872106309/0800;
200,- Kč při úhradě poplatku v hotovosti na místě, studenti zdarma.
Daňový doklad pro zájemce vystavíme na místě.
Info: Ing. Tomáš Havlíček (havlicek@fontes.cz, 603 893 212),
Ing. Tereza Dvořáková (tereza.dvorakova@fsv.cvut.cz)
Přihlášky zasílejte na adresu: info@koaliceproreky.cz
Poznámka: Organizátoři si vyhrazují právo uzavřít přijímání
přihlášek v případě převisu počtu přihlášek nad kapacitou sálu.

Mediální partner konference: časopis Vodní hospodářství

Ohlédnutí za konferencí Říční krajina
v Olomouci
Sedmý ročník konference Říční krajina proběhl ve dnech 5.–7. 10.
2011 v prostorách Univerzity Palackého v Olomouci. Konference se
zúčastnilo 117 účastníků z České republiky a Slovenska, reprezentujících správce vodních toků, státní správu, ochranu přírody, vědecké
a výzkumné instituce, zejména univerzity, projekční a stavební firmy
a neziskové organizace.
Konferenci pořádala Koalice pro řeky společně s Univerzitou Palackého, kde tradice konference vznikala zejména zásluhou profesora
Otakara Štěrby v uplynulém desetiletí. Rámcovým cílem konferencí
je pojednávat současnou problematiku říční krajiny pokud možno
holistickým způsobem – tedy propojovat přírodovědecký pohled
s prakticky zaměřeným vodním hospodářstvím i s ekonomickými
a sociálními aspekty.
Letošní ročník se prioritně věnoval tématům Dynamika a retence
vody v nivách, Pramenné oblasti říční krajiny a Ekologickéá správa
vodních toků. Před začátkem tématických bloků zazněly integrující
přednášky o důvodech, proč se zabývat říční krajinou (O. Štěrba),
o vztahu Rámcové směrnice o vodách a říční krajiny (J. K. Fuksa)
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a o ekosystémových službách říční krajiny (D. Pithart). Poselství těchto
tří přednášek by se dalo shrnout tak, že současné využití říční krajiny
a jeho změny se musí odvíjet od celostního pohledu na její funkce
včetně ekonomického hodnocení jejich významu.
Nejdiskutovanější přednáškou prvního bloku byl příspěvek J. Valentové, který shrnul několikaleté úsilí týmu hydrologů ČVUT Praha
kvantifikovat transformační účinek přírodě blízké nivy Lužnice.
Zajímavé byly reakce při diskusi: interpretace výsledků nebyla jednoznačná. Pro některé diskutující přednáška potvrdila známý argument,
že nivy nejsou schopny významně povodňové průtoky transformovat; pro jiné znamenal výsledek naopak potvrzení toho, že nivy tuto
schopnost mají (byť v omezené míře) a je proto třeba je pro tuto službu
opět získávat. Úsek nivy, kde byla tato schopnost kvantifikována, byl
z důvodu složitosti 2D modelu poměrně krátký – 10 km – a nabízí se
proto spekulace a odhady kumulované transformace, kdy bychom
takové úseky řadili za sebou. Nicméně přesný výpočet pro dlouhé
úseky by už byl na hranici technické proveditelnosti; nehledě na vliv
přítoků. Každopádně vyžaduje tato otázka další diskuse, zpřesňování
a pečlivou interpretaci. Další dva příspěvky tohoto bloku byly věnovány retenční kapacitě nivních půd.
V bloku Pramenné oblasti říční krajiny zaznělo, že rozsah devastace
pramenných oblastí toků – většina jich totiž leží v zemědělské krajině
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Renaturalizované koryto řeky Bečvy, Přerovsko, lokalita Famílie

Renaturalizované koryto řeky Bečvy v lužním lese, Přerovsko

– je obrovský. Přitom plocha říční krajiny, lemující tyto pramenné
stružky, mnohonásobně převyšuje plochu niv středních a velkých toků
(O. Štěrba). Přednáška prof. Jánského zaujala překvapivým tvrzením,
že se při studiu odtokových poměrů malých šumavských povodí
neprokázala retenční schopnost rašelinišť. V nejrozsáhlejším bloku
Ekologická správa vodních toků zobecnil J. Veselý první zkušenosti
ze studií proveditelnosti bohužel dosud nerealizovaných přírodě
blízkých protipovodňových opatření; několik studií proveditelnosti
bylo také představeno projektanty či pracovníky povodí (Nežárka,
Ploučnice). T. Just se obšírně věnoval tématu samovolných renaturací,
které se zcela určitě brzy stanou jedním z nástrojů správy (především
malých) vodních toků. Několik přednášek bylo věnováno problematice mrtvého dřeva, další se týkaly rybích populací, managementu
říčních niv, ochrany přírody a dalších aspektů říční krajiny.
Diskuse byly živé a organizátoři a moderátoři řešili neustále dilema, jak se nedostat do časového skluzu a přitom zajímavé diskuse
umožnit. Druhý přednáškový den schválili účastníci výzvu, jejíž text
uvádím na konci článku. Text připravil vědecký a organizační výbor
pod redakčním vedením T. Havlíčka; výzva byla zaslána na adresy
ministerstev a parlamentních výborů, kam problematika říční krajiny
spadá.
Exkurzi připravil vynikajícím způsobem D. Veselý z Povodí Moravy.
Navštívili jsme úseky Bečvy, kde si řeka vydobyla při velkých povodních v roce 1997 zpět svůj prostor a vzniklo zcela nové přírodě blízké
koryto s heterogenním prouděním, štěrkovými lavicemi a dynamickými korytotvornými procesy. Navštívili jsme nátrž u Oseka nad Bečvou,
kde řeka vytvořila několik nových teras a transportovala neuvěřitelné
množství materiálu. Druhá zastávka na lokalitě Famílie reprezentovala
nátrž, pokračující ve svém zařezávání do původní říční terasy, a to
i za každé větší vody. Jsou ohroženy chaty, vzdálené několik desítek
metrů od břehu; D. Veselý nám předložil varianty stabilizace koryta
či jeho odklonu. Pohled na řeku směrem ke zvedajícím se kopcům
podhůří Beskyd byl úchvatný a připomínal kanadskou řeku: šedé
štěrkové lavice s červeným rdesnem, terasy pokryté přirozenou
náletovou vegetací a v dálce zvedající se hory. Na třetí zastávce jsme
navštívili nově modelované koryto v krajině lužního lesa. Pozorovali
jsme všudypřítomné zelené nárosty perifytonu – změlčené koryto
s prosvětlenými tišinami a expanzí omočených povrchů musí mít
nutně lepší samočisticí schopnosti než koryto původní. Zkoumali
jsme pohřbené kmeny mrtvého dřeva, která eroze opět obnažila po
stovkách či tisících let, i rostliny, osídlující nová stanoviště. Nelze se
divit zprávám, že řeka ve své nové podobě přitahuje lidi – pěšky, na
koních, se psy, v plavkách i bez nich.

a její schopnost jímat vodu se ale za poslední desetiletí radikálně
zhoršily.
3. Říční krajina poskytuje řadu služeb, které závisí na jejím dobrém
ekologickém stavu. Přirozená protipovodňová ochrana, ochrana
biodiverzity, retence uhlíku a živin, dotace podzemních vod a rekreační funkce mají i ekonomický význam, který je třeba zohledňovat
v rozhodovacích procesech. Dosud se tak neděje.
4. Názory vodohospodářů a ochrany přírody se v posledních 20 letech
sbližují. Přesto nebo právě proto je nutné pokračovat v co nejširší
diskusi těchto skupin. Příkladem by měla být obě resortní ministerstva.
5. Současná česká právní úprava znesnadňuje aplikovat moderní
evropské přístupy k vodnímu hospodářství krajiny.
6. Mimořádně vysoký podíl funkcí říční krajiny zajišťují pramenné
oblasti – drobné vodní toky a jejich prameny. V intenzivně zemědělsky využívané krajině se z dřívějších stružek plných života staly
drenážní trubky nebo meliorační příkopy, které neplní své původní
funkce, tím byl například oslaben jejich retenční potenciál a narůstají škody následkem lokálních povodní z přívalových dešťů.
7. Ekologicky orientovaná správa vodních toků znamená výraznější
respekt k přírodním hodnotám a potřebám i ekonomicky efektivnější plnění potřeb správy vodních toků. Prezentované praktické
zkušenosti potvrzují, že ekologicky orientovaná správa představuje
trvale udržitelný koncept naplnění těchto požadavků.
Znamená to, že je zapotřebí řešit výše uvedené problémy a prosadit
změny v právním rámci, ekonomických nástrojích i struktuře a chování veřejných institucí. Tyto změny se také musí promítnout do zadání
a hodnocení jejich činností.
Touto konferencí přispíváme k veřejné diskusi i formulaci potřeb
společnosti. Vyzýváme všechny adresáty tohoto dopisu, aby z titulů
svých funkcí napomáhali prosazovat myšlenky této výzvy a řešit identifikované problémy. Nabízíme k tomu své schopnosti a znalosti.

Výzva účastníků konference „Říční krajina“
Říční krajina a její ekosystémy od pramenných oblastí až po ústí řek
plní řadu důležitých přírodních, společenských i technických funkcí
a služeb. Přitom se potýkáme s řadou problémů, které je potřeba řešit.
Za nejvýznamnější závěry konference v tomto ohledu považujeme:
1. Nivy vodních toků mají velký potenciál k retenci povodní i zadržené
vody pro období sucha. Využití tohoto potenciálu brání mnohdy
nevhodná protipovodňová ochrana nezastavěných území. Je třeba
zabránit zastavování niv, změnit jejich nevhodné využití a navrátit
jim jejich retenční funkci.
2. Velký potenciál ke snížení kulminací povodní i zpomalení postupu
leží i v zemědělské a lesní půdě v celé ploše povodí. Stav půdy
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V Olomouci dne 6. října 2011
Vědecký a organizační výbor konference (podepsán pod výzvou):
Tomáš Dostál (ČVUT Praha), Josef Fuksa (VÚV TGM Praha), Tomáš
Havlíček (ATELIER FONTES, s.r.o., Brno), Miroslav Janský (UK Praha), Tomáš Just (AOPaK Praha), Vlastimil Karlík (Koalice pro řeky,
Olomouc), Michal Krejčí (Unie pro řeku Moravu, Olomouc), Jakub
Langhammer (UK Praha), Jarmila Měkotová (UP Olomouc), Karla
Petřivalská (Koalice pro řeky, Brno), David Pithart (Koalice pro řeky),
Zdeněk Poštulka (Koalice pro řeky), Ondřej Simon (VÚV TGM Praha),
Otakar Štěrba (UP Olomouc), Jana Valentová (ČVUT Praha), David
Veselý (Koalice pro řeky, Brno)
Sborník konference v rozsahu 202 stran je možné objednat na
adrese Koalice pro řeky, Chlumova 17, 130 00 Praha 3. Program
konference, plný text výzvy účastníků (v článku je vynechán úvod),
reportáž z exkurze a rozhovor Radiožurnálu s D. Pithartem a P. Punčochářem na téma konference ve formátu mp3 naleznete na www.
koaliceproreky.cz.
David Pithart
david.pithart@daphne.cz
(foto: autor)
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Káthmándú na suchu?
Současná krize v hospodaření s vodou v Káthmándú je způsobena
neustálým přílivem migrantů z ostatních distriktů Nepálu i z Indie.
Před jejich příchodem byla situace zásobování pitnou vodou řešitelná, obyvatelům postačovaly existující zdroje: vodovodní síť, chrliče,
případně studně. S příchodem migrantů a díky souvisejícímu nadměrnému odběru podzemní vody dochází k neustálému snižování hladiny
podzemní vody a zanikání některých z chrličů a původních zdrojů
pitné vody. V přelidněném Káthmándú není podzemní voda svrchního
kolektoru štěrkových teras ani teoreticky schopná uspokojit základní
potřeby tří milionů obyvatel. Hlouběji, pod více než sto metrů mocnými jíly, leží další, mnohem vydatnější zdroje podzemní vody, které ale
místy obsahují vysoké množství toxického arzenu, případně amoniak
a železo. Nicméně při odborném hloubení hydrogeologických vrtů
a jednoduchém čištění jímané vody by tento spodní kolektor mohl
úspěšně zajistit zásobování města pitnou vodou dostatečné kvality
i kvantity. Problémem Káthmándú je ale jak nedostatek, tak i kvalita
vody, oba problémy je nezbytné řešit současně.
Jakost pitné vody a její distribuce v jednotlivých čtvrtích a komunitách Káthmándú byly jedním z témat mise náměstka ministra
životního prostředí Iva Hlaváče, který spolu s českými hydrogeology
navštívil vybrané nepálské instituce začátkem listopadu 2011.

Popis terénních měření

Popis problému nedostatku pitné vody v typových
komunitách
Pro odběr vzorků vody a analýzu uživatelů i jejich konkrétních problémů s pitnou vodou byly v Káthmándú vybrány 3 typové komunity
s rozdílnou historií, vztahem k půdě i přístupem k vodě.
Machhindra Bahal, Patan (komunita č. 1): stabilní městská komunita
řešící problém kvantity pitné i užitkové vody;
Buddha Nagar Toll Ward, Shankhamul (komunita č. 2): imigranti
žijící na břehu řeky Bágmatí (dlouhodobě existující squat s nepřerušovaným vývojem, stabilní squatterská komunita), řešící problém
kvality i kvantity pitné vody;
Thapathali Sukumbasi Area, Paurakhi Basti (komunita č. 3): relativně nový squat na břehu řeky Bágmatí s přerušovaným vývojem
(několikanásobná demolice squatu a jeho znovuobnovení); nestabilní
squatterská komunita řešící problém kvality i kvantity pitné vody.

Metodika řešení
Komunita č. 1 – Machhindra Bahal, Patan

Komunita typická pro oblast Patanu, kde se od roku 2007 projevuje
nedostatek vody v závislosti na omezení distribuce vody páteřním
systémem vodovodu města: došlo zde ke snížení dodávek vody pouze
na 1 hodinu 3x týdně. Místní komunita na stávající situaci reagovala
zaměřením se na izolovanou, řízenou distribuci podzemní vody
z obecní studny. Tento lokální zdroj je 200 let stará, 10 m hluboká akumulační studna, situovaná na náměstí, okolo kterého jsou rozmístěny
zděné domy obyvatel komunity (v současnosti 26 domácností). Studna
byla jako zdroj pitné vody využívána i v minulosti, ale od roku 2008
došlo v hospodaření s vodou k následujícím změnám:
• Kapacita studny byla posílena vybudováním 3 zasakovacích jímek,
napojených na drenáž dešťových vod, takže srážky, které dříve
odtékaly do kanalizace, jsou nyní zasakovány do svrchního kolektoru podzemních vod. Studna byla zároveň zajištěna před vnikem
kontaminace z povrchu (systém poklopů) a napojena na lokální
vodovodní rozvody.
• Spolu s technickým řešením posílení akumulace byl představiteli
komunity definován i závazný program využívání podzemní vody.
Místní obyvatelé čerpají vodu ze studny 3x denně v čase, který stanoví zástupci komunity (Machhindra Bahal Improvement Committee), z kohoutků před vchody do domů a v různých nádobách pak
vodu přenášejí do domácností, kde je využívána především jako
pitná, ale i užitková.
• Byla stanovena platba domácností za vodu ze studny: 100 rupií
za měsíc. Tyto finance jsou v rámci Committee shromažďovány
a využívány na plat hlídače a provozovatele studny a výdaje spojené
s čištěním (podle potřeby, většinou však 1x za 3 měsíce) a udržováním studny.
• Komunita zahájila spolupráci s místní neziskovou organizací, která
kvalitu vody z hlediska bakteriologického znečištění monitoruje
a na základě výsledků navrhuje revitalizaci.
Stávající stav zásobování vodou uspokojuje místní komunitu z hlediska kvality (některé domácnosti vodu ze studny převařují, ale většina
obyvatel jí konzumuje bez úprav, aniž by byly dokumentovány zdravotní problémy). Zcela nedostačující je ale kvantita vody, a to především
v období sucha. Komunita plánuje v roce 2012 vybudovat na náměstí
Machhindra Bahal další akumulační studnu – přídavný zdroj, doplněný
systémem jímacích zářezů pro infiltraci dešťové vody. Hloubení nové
studny do hlubšího kolektoru není doporučeno, protože Patan je typický
pro výskyt arzénu ve spodním kolektoru podzemních vod.
Komunity v okolí řeky Bágmatí
V okolí řeky Bágmatí žije 74 komunit squatterů, kteří začali do

V srpnu až září 2011 provedli hydrogeolog RNDr. Zuzana Boukalová z firmy VODNÍ ZDROJE, a.s., a ekonom a pedagog ing. Jan
Těšitel z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích úvodní výzkum
problematiky zásobování pitnou vodou v nejchudších komunitách
v Káthmándú, a zároveň odebrali vzorky vody pro potenciální využití
rentgenové fluorescenční spektrometrie pro okamžité prvkové analýzy
v hydrogeologii. Firma VODNÍ ZDROJE, a.s., v projektu FLUORSPAR
(financovaném v rámci programu EUREKA Ministerstvem školství,
mládeže a sportu ČR) vyvíjí metodiku on-line (terénních) analytických
prací, které poskytnou konečnému uživateli rychlou a přiměřeně přesnou informaci o chemickém složení vzorků – v Káthmándú probíhá
testování metodiky v rámci identifikace arzenu a železa ve vodách.
Rentgenová fluorescenční spektrometrie (XRF) se používá k určování
chemických prvků a ke kvantifikaci každého z prvků ve zkoumané
hmotě. K identifikaci prvku se používá jemu vlastní rentgenová emise
charakterizovaná vlnovou délkou a/nebo energií. Prvek a jeho množství
jsou dány změřením intenzity jeho charakteristické čáry (peaku). XRF
spektrometrie je schopna jednoznačně určit prvky obsažené v měřeném
vzorku; pro měření se využívá vlastností stavby hmoty. Atom konkrétního prvku má totiž přesný a determinovaný počet elektronů (záporně
nabitých částic), které jsou pro každý prvek typicky uspořádány na
orbitách okolo jádra. Jádro je u stabilních prvků složené z identického
počtu protonů (kladně nabitých částic). Tento počet je jedinečný pro
každý prvek a prvku přiřazuje jeho atomové číslo, podle něhož je uspořádán v periodické soustavě prvků. Princip XRF spektrometrů obvykle
využívá první dvě nebo tři elektronové orbity (K, L, M). Každé orbitě
prvku přísluší konkrétní a jedinečná ustálená energetická hladina.
Pomocí výkonného a řízeného rentgenového zářiče jsou emitovány
fotony, které bombardují vzorek. Primární fotony zářiče mají dostatečnou energii k tomu, aby vyrazily elektrony dodáním energie z vnitřních
orbit K případně L na orbitu energeticky vyšší. Atom se tak stává iontem
a je v nestabilním stavu. Po vypnutí zářiče se excitované elektrony vrací
zpět na energeticky nižší orbity a vytváří se opět stabilní stav, při tom
vyzařují přebytečnou energii, kterou zaznamenává fotodetektor přístroje. Energie tohoto fluorescenčního jevu je charakteristická pro každý
prvek a je daná rozdílem původní a excitované energetické hladiny každého z přechodů.
Vzhledem k tomu, že fluorescence (záření)
je jednoznačně fyzikálně svázaná s vlnovou
délkou záření, které měří fotodetektor, lze
vypočítat vztah mezi intenzitou sekundárního
záření a dodanou energii. Každý prvek je pak
přiřazen touto relací. U moderních přístrojů
je tento výpočet automatizován a po vhodné
standardizaci energetického rozsahu přístroj
přiřadí naměřený obraz energetického spektra
konkrétním prvkům měřené hmoty. Hlavní
cíl projektu FLUORSPAR je pak definovat
využití XRF spektrometrie v hydrogeologickém
Machindra Bahal community
průzkumu.
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oblasti migrovat před 38 lety, většina těchto komunit je ale vytvářena
v posledních 10 až 5 letech. Situace hospodaření s vodou je zde více
než kritická. Komunity žijí na březích řeky ilegálně, půdu osídlily
bez povolení Města Káthmándú, a tak ani s pomocí ze strany města
nemohou počítat, i když průběžně dochází k jejich registraci, vytváření odborů komunit a jsou oficiálně zastoupeny skupinou 9 reprezentantů, jejich zástupci sedí i v parlamentu.

Komunita č. 2 – Buddha Nagar Toll Ward, Shankhamul

Komunita squatterů na břehu řeky Bágmatí vznikla v roce 1973.
V té době pro pitné účely využívala povrchovou vodu z řeky. Díky
postupnému zhoršování její kvality vlivem zavlečené kontaminace
a vypouštění odpadních vod města Káthmándú přešla postupně
na využívání stávající hloubené, vyskružené studny na břehu řeky
Bágmatí, cca 80 metrů od jejího koryta. Tato studna je na lokalitě
zhruba 6 let a vždy sloužila jako zdroj kvalitní pitné vody v množství,
které dostačovalo nejen pro místní komunitu (104 domácností), ale
i pro náhodné uživatele a členy některých okolních komunit (tedy
celkem cca 1000 domácností). V době využívání studny byl komunitou stanoven systém využívání i cenová politika: každá domácnost,
která studnu využívala (k pitným i užitkovým účelům), souvisle po
dobu jednoho měsíce platila ve prospěch komunity 30 rupií, které
byly shromažďovány a sloužily na občasný monitoring kvality vody
a jednoduchou revitalizaci studny.
V únoru 2011, v době, kdy město Káthmándú v rámci opravy pilířů
nedalekého mostu a stabilizace koryta řeky Bágmatí postavilo dočasné
zábrany v řece, došlo k dočasné povodni a zaplavení studny kontaminovanou vodou z řeky Bágmatí. Od té doby se díky vysokému znečištění
studna nevyužívá jako zdroj vody (ani pro užitkové účely) a je uzamčena. Komunita přijala náhradní řešení zásobování pitnou vodou, které je
ale dlouhodobě neudržitelné: nákup nádrží s pitnou vodou („tanks“):
5000 l za cenu 1800 rupií; nákup nádob s vodou za cenu 50 rupií za kus.
I když jsou některé nádrže s vodou dodávány místní odborovou organizací squatterů (LEKSO) bez poplatku, tato varianta jako dlouhodobé
zásobování komunity vodou nevyhovuje a je nezbytné okamžité řešení.
Optimálním řešením klíčového problému komunity je vyhloubení nové
studny (do hloubky cca 30–45 m) ve větší vzdálenosti od koryta řeky
Bágmnatí; lokalita je bez potenciálního ohrožení kontaminací arzenem,
hlavním problémem je bakteriologické znečištění vody.

Komunita č. 3 – Thapathali Sukumbasi Area, Paurakhi Basti

Komunita squatterů na břehu řeky Bágmatí, kteří se do oblasti začali
stěhovat v roce 2006 z různých distriktů Nepálu pod tlakem zhoršené
ekonomické situace a nedostatku práce. Původně komunita zajišťovala
pitnou vodu z nedalekého chrliče (stone spout), ale protože se průběžně
rozrůstala, bylo potřeba více vody a zároveň čas strávený ve frontě na
vodu u chrliče (4–5 hodin denně) byl využit velmi neefektivně a omezoval možnosti zaměstnání. Proto komunita nechala ze svých financí
vyhloubit ve vzdálenosti cca 120 m od břehu řeky Bágmatí studnu do
cca 10 m. Voda ze studny (o kapacitě dostačující pro cca 235 domácností) se využívala jak pro užitkové, tak pitné účely, ale po určité době došlo
v komunitě ke zvýšenému množství závažných zdravotních problémů
(zažívací problémy, tyfus, cholera, žloutenka atd.), a tak bylo využívání
studny zastaveno, studna uzavřena a zásobování řešeno náhradním
způsobem: nákupem nádob (tanků) s pitnou vodou. (5000 l za 1300
rupií). V současné době komunita permanentně využívá 5 tanků po
5000 l, na jejich nákup přispívá každá domácnost 7 rupiemi za den
(za které získává pro cca 5 členů domácnosti 4 l na hlavu za den, tedy
celkem 20 l za den). Tento stav je dlouhodobě neudržitelný a je potřeba
zavedení trvalého, udržitelného řešení zásobování pitnou vodou, které
by komunitě zajistilo dostatek kvalitní pitné vody za rozumnou cenu.
Řešení klíčového problému komunity
Varianta 1: Vyhloubení nové studny do hloubky 45 m – tedy
hloubky, která by zasáhla do spodních částí svrchního kolektoru

Buddha Nagar Toll Ward, Shankhamul
podzemních vod a zásobovala komunitu zdravou pitnou vodou, bez
kontaminace arzénem, zároveň nekontaminovanou z řeky Bágmatí.
Varianta 2: Vyvrtání hlubinného hydrogeologického vrtu do spodního kolektoru podzemních vod (cca 200 m pod terénem), který
obsahuje kvalitní pitnou vodu bez organického znečištění, lze zde
ale očekávat zvýšený obsah arzenu, čpavku a železa.
Komunita preferuje vrt do svrchního kolektoru, pro vyvrtání nové
studny vytypovala místo v bezprostřední blízkosti stávající kontaminované studny, které není optimální z následujících důvodů:
• Možnost zavlečení kontaminace ze stejného zdroje jako do stávající
studny: může se jednat o znečištění z řeky Bágmatí, ale i nedaleké
nemocnice (Maternity hospital), která leží cca 200 m nad studní ve
směru proti proudění podzemní vody.
• Ovlivnění obou studní, případně nestabilita nové studny.
• Možnost znečištění nové studny z povrchu: místo je přímo u vchodu do komunitní oblasti, velmi exponované, navíc pokryté odpadky,
nedaleko (cca 50–80 m od studny) výskyt ustájení zvířat a improvizované skládky.
Výhody řešení klíčového problému vyhloubením hydrogeologického vrtu do hloubky 200 m p. t.: Vyhloubení hydrogeologického vrtu
do spodní zvodně zaručí dlouhodobě udržitelné řešení a kvalitní
dodávku pitné vody v dostatečném množství; tento vrt je ale nezbytné
vyvrtat pod odbornou hydrogeologickou supervizí. I v případě, že
bude voda kontaminována zvýšeným podílem anorganických součástí,
pravděpodobně nebude zdravotně závadná a po jednoduchém přečištění výborné jakosti. Bude se jednat o izolovaný systém zásobování
podzemní vodou, který nebude záviset na dodávkách vody z městského vodovodu a plně uspokojí potřeby nejen zájmové komunity, ale
i okolních obyvatel/komunit v dlouhodobém horizontu.

Závěr
Při výzkumných pracích v Káthmándú jsme vycházeli z pracovní
hypotézy, že i v tak silně znečištěném prostředí, jakým je kvartérní
kolektor řeky Bagmátí, je možno při zachování základních principů
ochrany vodních zdrojů a při správné komunikaci s místní komunitou
(komunitami) udržet jakost podzemní vody na dobré úrovni. Největší
problém svrchního kolektoru zde totiž představuje bakteriologické
znečištění, vlivy arzenu a železa jsou zanedbatelné.
V rámci projektu FLUORSPAR (Výzkum a vývoj využití rentgenové
fluorescenční spektrometrie pro okamžité prvkové analýzy environmentálních vzorků během terénních prací v oboru hydrogeologie)
jsme se snažili v srpnu až září 2011 získat informace o zdrojích arzenu
v podzemních vodách jak v okolí řeky Bágmatí, tak v Patanu. Aktuální
výsledky totiž ukazují, že arzen je zde „tikající bombou“. Přírodní podmínky Káthmándú vykazují významnou analogii s Bangladéší – kde
proběhla v 80. letech minulého století aktivace arzenu v podzemních
a povrchových vodách a následná humanitární katastrofa. Proto by
další rozvoj vodohospodářské infrastruktury do hlubších kolektorů
měl být v Káthmándú realizován velmi uvážlivě a na základě předem vypracované strategie integrovaného managementu vodních
zdrojů, pod odborným hydrogeologickým dohledem. Na lokalitě se
v budoucnu počítá se spoluprací s českými
hydrogeology a dalším využitím rentgenové
fluorescenční spektrometrie XRF pro identifikaci arzenu ve vodách.
RNDr. Zuzana Boukalová
(VODNÍ ZDROJE, a.s.)
Ing. Jan Těšitel
(Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích)
Kontakt: zboukalova@gmail.com;
602 771 782

Thapathali Sukumbasi Area, Paurakhi Basti
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III. ročník konference

Odborný garant
Mgr. Jan Sixta – náměstek ministra MMR ČR
Uplatňování práva veřejných zakázek
v projektech podporovaných z evropských fondů.
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Nabízíme
kompletní povrchový
geofyzikální průzkum
Elektromagnetické měření
na sesuvu

Na základě vyhodnocení fyzikálních
vlastností prostředí poskytneme
prostorovou představu o stavbě území
i bez vrtů a sond.
Nezbytné vrtné práce mohou být díky
geofyzice situovány maximálně účelně.
Nejčastější používané metody:
• Geologický radar
• Metoda spontánní polarizace
• Mikrogravimetrie
• Elektromagnetické profilování
• Refrakční seismika
• Vertikální odporové sondování
• Seismická tomografie • Kombinované odporové
• Odporová tomografie
profilování

Monitorovacím měřením zjištěná porucha spodní výpusti

Při měření používáme moderní přístroje renomovaných
světových výrobců.

Odporový řez napříč hrází s průsakem
Při průzkumech hrází využíváme výsledky spolupráce s kolegy v USA
získané v rámci projektu GMS_BANK podporovaného MŠMT ČR

Stanovení mocnosti bahna radarem

Mnohaleté zkušenosti máme v těchto oblastech:
• Geologický průzkum sesuvných území
• Geologický průzkum při výběru přehradního profilu
• Studium zavázání hráze do horninového prostředí
• Diagnostika a monitoring různých typů hrází přehrad
• Diagnostika a monitoring ochranných protipovodňových hrází
• Zjišťování mocnosti rybničních sedimentů a hloubky skalního podloží
Držitel certifikátu kvality
dle ČSN EN ISO 9001:2008

Majitel Užitného vzoru Zařízení pro
měření stavu hrází systémem GMS

G IMPULS Praha spol. s r.o.

Tel.:
+420 296 837 220
Tel./fax: +420 266 712 779
e-mail: post@gimpuls.cz

Přístavní 24, 170 00 Praha 7

Spolupráce českých geofyziků
s experty z US Army Corps of Engineers
při výzkumu protipovodňových
opatření v povodí Mississippi v USA
Geofyzikální Monitorovací Systém GMS je moderní a komplexní
metodika průzkumu, která slouží jako doplněk klasických způsobů
kontroly fyzického stavu protipovodňových hrází. GMS byl zdokonalen při česko-americké spolupráci v projektu GMS_BANK, který
byl financovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
ČR v programu KONTAKT. Základem GMS je kombinace rychlých
a levných metodik monitoringu pro základní popis dlouhých úseků
hrází s náročnějšími diagnostickými metodami pro detailní popis
problematických úseků. Využívá se především kombinace geoelektrických metod – dipólového elektromagnetického profilování DEMP
a odporové tomografie RT – případně doplněných další nezávislou
metodou (většinou některá ze seismických metod nebo mikrogravimetrie). Jednou z inovací metodiky GMS je provádění opakovaných
geofyzikálních měření při různém stupni nasycení hrází vodou.
Tato inovace byla testována českými experty na lokalitě Buck Chute
v povodí Mississippi.
Spolupráce pracovníků firmy G IMPULS Praha, spol. s r.o.
s Výzkumným a rozvojovým centrem U. S. Army Corps of Engineers
proběhla v letech 2009–2011 díky projektu Česko – americké spolupráce programu KONTAKT Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Amerického vědeckého informačního střediska. Projekt
s akronymem GMS_BANK je zaměřen do oblasti ochrany životního
prostředí a nazývá se „Výzkum vlivu klimatických změn na vlastnosti
vodohospodářských těles: využití Geofyzikálního Monitorovacího
Systému pro jasnou lokalizaci nehomogenit a míst potenciálního
narušení liniových hrází“.
Partner projektu z USA – Výzkumná laboratoř životního prostředí,
geotechniky a struktur ve Vicksburgu (Lousiana) je jednou ze 7 laboratoří Výzkumného a rozvojového centra US Army Corps of Engineers,
která v rámci centrálního řízení vědeckých aktivit armády funguje
od roku 1999. Vlastní prostory laboratoře se nacházejí v rozsáhlém,
oploceném vojenském areálu na okraji Vicksburku, spolu s dalšími
dvěma laboratořemi: laboratoří informačních technologií a oddělením
hydrauliky a litorálního inženýrství. Firma G IMPULS Praha, spol.
s r o., je společnost specializovaná na komplexní pozemní geofyzikální
průzkum a výzkum, která vznikla v roce 1994 z geofyzikální divize
společnosti GMS (dříve Geoindustria). G IMPULS Praha, spol. s r.o.,
se zabývá aplikací geoelektrických metod (včetně georadaru), seismikou, gravimetrií, magnetometrií a radiometrií v oblastech životního
prostředí, vodního hospodářství a stavebnictví.
Projekt GMS_BANK byl výsledkem cca roční expertní spolupráce
v oblasti protipovodňové ochrany, zahájené v rámci integrovaného
vědecko-výzkumného projektu 6. rámcového programu pro vědu
a výzkum FLOODsite (Integrated Flood Risk Analysis and Management
Methodologies), který probíhal v letech 2004–2009. Hlavním cílem
projektu GMS_BANK je důsledná preventivní a finančně dostupná
protipovodňová ochrana, založená na pravidelné kontrole stavu liniových vodohospodářských těles a využití inovativního Geofyzikálního
Monitorovacího Systému (GMS) včetně návrhu zpracování databáze
a elektronické mapy pro potřeby technického bezpečnostního dozoru
v měřítku povodí, případně regionu. Tento GMS byl vyvinut a testován
v rámci projektů IMPACT: Investigation of Extreme Flood Processes
& Uncertainty (vědecko-výzkumný projekt 5. rámcového programu
pro vědu a výzkum) a E! 3658 GEMSTONE: GEophysical Methods for
STudying OperatioN of Embankments (Program EUREKA).

GMS
GMS slouží pro výzkum liniových protipovodňových hrází a jako
technologie pro predikci jejich rizikových míst. Skládá se z 3 stavebních kamenů – rychlého testovacího měření, diagnostického měření
a měření geomechanických vlastností hornin; tedy geomechanického
stavu narušených úseků hrází. Při spolupráci v projektu GMS_BANK
se spolupracující experti zaměřili na aplikaci rychlého testovacího
měření doplněného o diagnostické měření, a především pak na testování opakovaných měření (v letech 2009 a 2010 na lokalitě Buck
Chute v povodí řeky Mississippi, Lousiana, USA).
Pro rychlá měření se v USA využíval přístroj GEM2 – multifrekvenční geofyzikální aparatura pro měření frekvenčního odporu
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metodou dipólového elektromagnetického profilování. Aparatura
měří vodivost (případně frekvenční odpor) zemin a hornin, jejich
magnetickou susceptibilitu, úroveň rušení elektromagnetického
signálu a na základě těchto parametrů může specialista vyhodnotit
homogenitu materiálů použitých při konstrukci stavby hrází a existenci možných průsaků. Měření probíhá rychlostí volné chůze,
poloha měření je zaznamenávána automaticky pomocí přesného
systému GPS.
Hlavní výhodou rychlého testovacího měření s využitím aparatury
GEM2 je vysoká produktivita měření a příznivý poměr ceny měření
a získaných informací. Při použití přístroje GEM2 dochází současně
k měření na několika pracovních frekvencích, které odpovídají různým hloubkovým úrovním zkoumaného prostředí. Hloubkový dosah
měření se pohybuje od prvních metrů do prvních desítek metrů podle
použité frekvence a měrných odporů v měřeném prostředí. Lze tak
získat základní představu o změnách vlastností hrází jak v podélném,
tak vertikálním či příčném směru.
Opakované měření aparaturou GEM2 v rámci systému GMS umožňuje vyčlenit v čase nestabilní úseky hrází. A právě toho lze využít
při vyhledávání a sledování dynamiky průsaků nebo pro sledování
sycení hrází vodou v rámci opakovaného napouštění vodohospodářských nádrží.

Opakovaná měření
Jednou z inovací metodiky GMS, která byla testována při spolupráci
s americkými kolegy v povodí řeky Mississippi, je provádění opakovaných (monitorovacích) geofyzikálních měření v rizikových místech
hrází vytypovaných na základě základního geofyzikálního průzkumu
nebo výsledků vizuální kontroly.
Při analýze opakovaných měření posuzujeme většinou dvojici
opakovaných měření. První soubor ukazuje výchozí stav (měření
za sucha nebo předcházející etapa měření), druhý soubor odpovídá
monitorovacímu měření (nejlépe měření při zvýšeném stavu vody
nebo při povodni). Vzájemný posun obou odporových grafů bývá
projevem sezónních variací a odpovídá celkové změně v sycení hráze vodou. Za „podezřelé“ logicky považujeme takové oblasti, kde při
měření za vysokého stavu vody došlo ve srovnání s předchozí etapou
k anomálnímu poklesu odporů (lokální průsak, zvýšená intenzita
a rychlost sycení hráze vodou). Při analýze opakovaných měření
používáme vzájemnou korelaci tzv. relativní reziduální odporové
anomálie, která se počítá podle následující rovnice (1).
Rres = 100 * ( Rmeas - Rreg ) / Rmeas [%]
Rres
Rmeas
Rreg

(1)

– relativní reziduální odporová anomálie
– naměřené odpory aparaturou GEM2
– regionální trend Rmeas

Regionální trend Rreg v sobě většinou zahrnuje „obvyklé“ sezónní
variace měřených odporů. Tvarové odchylky reziduální anomálie
potom ukazují na hledané rizikové úseky. Při výpočtu regionálního
trendu lze využít např. polynomickou regresi nebo klouzavý průměr
měřených dat. Stupeň polynomu nebo délku filtru klouzavého průměru je třeba volit s ohledem na očekávanou délku hledaných anomálií
(průsaků). Filtr s délkou cca 50 m pro lokální jevy, filtr s délkou cca
250 m pro širší anomálie. Místa, kde dochází k poklesu reziduální
odporové anomálie při zvýšenému stavu vody nebo s časem, považujeme za riziková (tzv. unstable anomálie). V takových místech je i pokles
funkce vzájemné korelace reziduálních anomálií. Korelační funkce je
vhodným vodítkem při interpretaci opakovaných měření.
V rámci projektu GMS_BANK byla opakovaná měření realizována
s cílem prověření výhody a nevýhody při využívání přístroje GEM2.
Obdobně můžeme postupovat při srovnání opakovaných měření
jiným přístrojem na bázi dipólového profilování, ale i u dalších metod
např. u odporové tomografie (RT), metody spontánní polarizace (SP)
a mikrogravimetrie (MG). Za riziková z hlediska ochrany životního
prostředí považujeme místa, kde po potlačení sezónních vlivů na
měřená data dochází k lokálním anomálním změnám sledovaných
parametrů. A to zvláště směrem, který ukazuje na zhoršení vlastností hráze (např. postupné prohlubování lokálních anomálií SP nebo
gravimetrického minima). Rizikový je samozřejmě také vznik nových
lokálních anomálií v hodnocení minim frekvenčních odporů.

Lokalita Buck Chute
Lokalita Buck Chute se nachází v USA v povodí řeky Mississippi.
Ukázkové geofyzikální měření metodikou GMS zde bylo provedeno
v roce 2009 a 2010 v rámci projektu KONTAKT s názvem GMS_bank.
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Cílem projektu je mezinárodní výměna zkušeností při diagnostice
a monitoringu geotechnického stavu protipovodňových hrází pomocí
nedestruktivních geofyzikálních metod.
Na lokalitě bylo provedeno opakované měření metodou DEMP na
hlavní ochranné hrázi řeky Mississippi v místech, kde se často vyskytují průsaky podložím hráze s vývěry vody na vzdušné straně. Hráze
jsou budovány jemnozrnnými jílovitými písky až jíly, v podloží hráze
se vyskytuje poloha povodňových hlín, která plní těsnicí funkci. Shodou okolností se v době mezi oběma etapami na lokalitě objevila nová
zóna s průsaky typu „sand boild“. Následující graf na obr. 1 ukazuje
srovnání měření metodou DEMP v dané oblasti z profilu při vzdušné
patě hráze. Horní graf ukazuje hodnoty odporů opakovaných měření
pro vybranou frekvenci (27 025 Hz). Modré šipky označují polohu
hlavních výronů vody, které se vyskytují cca 20 m od vzdušné paty
hráze. Na odporových grafech je v těchto místech patrný anomální
pokles odporů při opakovaném měření (při aktivních průsacích
– modrá křivka). Úseky vyznačené na spodním grafu ukazují polohu
hlavních interpretovaných anomálií, tj. lokálních tvarových odchylek.
Ty jsou dobře patrné také na druhém grafu s reziduální odporovou
anomálií. Je třeba konstatovat, že při opakovaném měření ve stejném
úseku na koruně hráze žádné tvarové odchylky přesahující chybu
měření zaznamenány nebyly. Je to dáno velkou výškou hráze (cca 8 m)
a omezeným hloubkovým dosahem měření metodou DEMP. Detekce
anomální oblasti byla možná pouze na profilu při patě hráze.

Obr. 2. Opakované měření odporovou tomografií v místě starého
říčního koryta (přívodní kanál pro průsaky podložím); záznam
2. 1. 2008, 10. 1. 2008, 15. 3. 2008, 13. 4. 2008; výška hladiny v řece
Mississippi 7,56 m, 5,61 m, 11,37 m, 15,15 m

Obr. 1. Anomální oblast s výskytem průsaků typu „sand boil“
Změny frekvenčních odporů sedimentů v říční nivě v závislosti na
průsacích z říčního koryta podle kolísání výšky vodní hladiny v řece
Mississippi lze dokonale dokumentovat na datech opakovaných
měření pomocí odporové tomografie, která na lokalitě Buck Chute
provádějí kolegové z Výzkumného a rozvojového centra US Army
Corps Engineers ve Vicksburgu. Prezentovaná ukázka (viz obr. 2)
dokumentuje výraznou změnu měrných odporů v propustné vrstvě
říční nivy (jedná se pravděpodobně o staré říční koryto) v závislosti
na zvýšení hladiny vody v řece Mississippi při povodni. Prezentovaná
data pocházejí z roku 2008, monitorovaná oblast zřejmě reprezentuje
přívodní „kanál“ pro průsaky typu „sand boil“ v dané oblasti.

Shrnutí
Spolupráce české firmy G IMPULS Praha, spol. s r.o., a expertů z US
Army Corps Engineers v povodí Mississippi byla velmi přínosná pro
obě kooperující strany a prokázala, že opakovaná geofyzikální měření
a jejich detailní analýza mohou přispět k vymezení rizikových úseků
hrází nebo jejich podloží. Nejčastěji se jedná o oblasti s rizikem průsaků. Geofyzikální metody lze ale využít i pro sledování geomechanických vlastností hrází a jejich případné změny. Při měření je třeba dbát
na zachování pozice profilů a je třeba používat aparatury s vysokou
mírou opakovatelnosti a malou chybou měření. Při interpretaci je
třeba použít stejné postupy a stejné nastavení interpretačních programů. Zkušenosti s interpretací opakovaných (zvláště geoelektrických)
měření lze shrnout do následujících odstavců:
1. Základní popis materiálového složení hrází pomocí geoelektrických
metod (např. DEMP nebo RT) doporučujeme provádět v suché
sezóně, kdy odporová stavba prostředí vykazuje větší kontrast.
2. Opakované měření je vhodné provádět v období zvýšené hladiny
vody.
3. Je třeba odlišit vliv „normální“ změny obsahu vody v tělese hráze
vlivem vyššího stavu vody nebo klimatických podmínek v době
měření na měrné odpory prostředí. K tomu mohou sloužit postupy
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Obr. 3. Lokalita Buck Chute, povodí Mississippi, Lousiana, USA
směřující k výpočtu reziduálních odporových anomálií a jejich
tvarové korelace.
4. Lokální změny/poklesy hodnot odporových anomálií při opakovaných měřeních zřejmě často odpovídají místům s vyšší mírou nebo
rychlostí saturace prostředí vodou. Taková místa lze považovat
z hlediska výskytu průsaků při povodních za riziková z hlediska
ochrany životního prostředí v blízkosti ochranné hráze.
5. Je třeba vhodně zvolit hranici, za kterou tvarové odchylky považujeme za anomální. U metody DEMP a reziduálních odporových anomálií vyjádřených v procentech považujeme za anomální tvarové
odchylky s rozdílem více než 10 % (jílovité prostředí) nebo 20 %
(písčité prostředí).
6. Je zřejmé, že vytypovaných anomálií je většinou více než skutečných průsaků. Vyhodnocené „nerizikové“ anomálie mohou vznikat
chybou měření, nedodržením geometrie měřených profilů a bodů
apod. Přesto se domníváme, že analýza opakovaných geofyzikálních
měření je užitečným vodítkem pro vyhledávání rizikových úseků
protipovodňových hrází, a tím i pro zvýšení ochrany životního
prostředí v blízkém okolí ochranných hrází.
RNDr. Vojtěch Beneš, RNDr. Zuzana Boukalová,
RNDr. Michal Tesař
G IMPULS Praha spol. s r.o., Přístavní 24, 170 00 Praha 7
mobil: 602 771 783, zboukalová@gmail.com

vh 11/2011

vodní
hospodářství®
water
management®
11/2011 ROČNÍK 61

Leden/únor. Vodohospodářské jednohubky... aneb přijďte ochutnat
novinky. Semináře. 31. 01. Hodonín, 07. 02. Teplice, 8. 2. Plzeň,
14. 2. Zlín, 16. 2. Brno, 17. 2. Hradec Králové, 21. 2. České Budějovice,
22. 2. Ostrava, 23. 02. Olomouc, 28. 2. Praha. Info: ploteny@asio.cz
Únor. Financování vodárenské infrastruktury. Praha. Info: mpop@bids.cz
1.–2. 2. Vodárenská biologie 2012. Konference. Praha
Info: jana.vesela@ekomonitor.cz.
Polovina března. Zabezpečenie pitnej vody.
Info: buchlovicova@hydrotechnologia.sk

Specializovaný vědeckotechnický časopis pro projektování, realizaci a plánování
ve vodním hospodářství a souvisejících
oborech životního prostředí v ČR a SR

Druhá polovina března. Den otevřených dveří Povodí Vltavy, s.p..–
vodohospodářské laboratoře Plzeň, Info: michaela.pohunkova@pvl.cz

Specialized scientific and technical
journal for projection, implementation and
planning in water management and related
environmental fields in the Czech Republic
and in the Slovak Republic

22. 3. Světový den vody 2012. Slavnostní konference Praha.
Info: plechata@vrv.cz
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Jirásek, Ing. Tomáš Just, prof. Ing. Ivo Kazda,
DrSc., doc. Ing. Václav Kuráž, CSc., prof. Ing.
Tomáš Kvítek, CSc., JUDr. Jaroslava Nietscheová,
prof. Vladimir Novotny, PhD., P. E., DEE, Ing. Bohumila Pětrošová, RNDr. Pavel Punčochář, CSc.,
prof. Ing. Jaromír Říha, CSc., doc. Ing. Nina Strnadová, CSc., Ing. Jiří Švancara, Ing. Václav Vučka,
CSc., Ing. Hana Vydrová, Ing. Evžen Zavadil

21.–24. 5. Pitná voda 2012. Konference Tábor. Info: www.wet-team.cz,
www.csave.cz, petr.dolejs@wet-team.cz
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15.–16. 3. Kaly a odpady. Konferencia. Banská Bystrica. Info:
miloslav.drtil@stuba.sk. Organizator konferencie upozornuje na zmenu
povodne avizovaneho terminu 8.-9. 3.

Duben. EU Fondy. Praha. Info: mpop@bids.cz
Druhá polovina dubna. Čistá řeka Sázava. Info: sekretariat@sazava21.cz
9.–10. 5. LABEL závěrečná konference. Drážďany.
Info: www.label-eu.eu/cz.html

22.–24. 5. Sanační technologie XV. Konference. Pardubice.
Info: olga.halouskova@ekomonitor.cz.
23.–24. 5. ČOV v CHKO a NP. Krkonoše. Seminář. Info: ploteny@asio.cz
Červen. Czech PPP Forum 2011. Praha. Info: mpop@bids.cz
Červen. Energetický management pro veřejnou správu. Praha.
Info: mpop@bids.cz
Červen. GOING GREEN 2012. Praha. Info: mpop@bids.cz
12.–14. 6. AQUA Trenčín. Info: masarykova@expocenter.sk
19.–21. 6. Přehradní dny 2012. Seč. Info: prehradnidny@pla.cz
Červen. Zkušenosti s uplatňováním nové metodiky pro projektování
pozemkových úprav. České Budějovice. Info: Vachal.Jan@seznam.cz
14. 6. Koreňové čistiarne odpadových vôd seminář. Trenčín.
Info: miloslav.drtil@stuba.sk
25.–29. 6. Konference Slovenské a České limnologické společností.
Jasná, Demänovská dolina. Info: www.limnospol.cz/cz
23.–26. 8. XXXV. Vodohospodářské sportovní hry. Pardubice.
Info: sportovnihry@pla.cz
1. polovina září. Čištění Vltavy (Sdružení pro Vltavu). Vyšší Brod.
Info: info@sdruzeniprovltavu.cz,
Polovina září. Přírodní způsoby čištění vod VII. Brno.
Info: kriska.m@fce.vutbr.cz,
Září 2012. Výroční seminář České meteorologické společnosti.
Info: skalak@chmi.cz
Říjen. Vodní energie v ČR 2010. Praha. Info: mpop@bids.cz
Říjen. Soutěž J. S. Čecha pro mladé vodohospodáře.
Info: bocan@hydrotech.cz
1. polovina října. Revitalizace Orlické nádrže. 5. ročník konference.
Písek. Info: sorp@centrum.cz
2. polovina října. Odpadové vody 2012. Konferencia. Štrbské Pleso.
Info: miloslav.drtil@stuba.sk
4. 10. IV. ročník sázavského semináře na téma komplexní řešení
problematiky výstavby rybích přechodů. Sázava. Info: hladik@vrv.cz,
www.vrv.cz
10.–11. 10. Magdeburský seminář o ochraně vod 2012 (MKOL).
Hamburg. Info: www.ufz.de/MGS2012
17.–18. 10. Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi V.
Konference. Praha. Info: olga.halouskova@ekomonitor.cz.
2. polovina listopadu. Vodní toky. Konference. Hradec Králové.
Info: plechata@vrv.cz
27.–29. 11. Analytika odpadů II. konference.
Info: olga.halouskova@ekomonitor.cz.
Prosinec. Bioenergy 2012 Energetické využití biomasy, bioplynu a biopaliv v ČR a SROV. Praha. Info: mpop@bids.cz
Veškeré dosud nám známe akce najdete na www.vodnihospodarstvi.cz.
Nabízíme dalším organizátorům, aby nám poskytli informace o akcích
z oboru, které chystají. Rádi je otiskneme v následujícím čísle.

Příručka ochrany proti vodní erozi
Ministerstvo zemědělství a VÚMOP vydaly publikaci, která má za cíl
poskytnout maximum informací týkající se problematiky eroze půdy,
hospodaření na erozně ohrožených půdách i praktické rady k tomu,
jak úspěšně hospodařit v souladu se standardem GAEC 2. Publikaci si
můžete stáhnout na adrese: http://eagri.cz/public/web/file/132436/Priruc‑
ka_ochrany_proti_vodni_erozi.pdf. K dispozici v tištěné formě je na
pobočkách agentur pro zemědělství a venkov.
Publikace je z hlediska struktury rozdělena do 6-ti kapitol:
V kapitole první jsou vysvětleny důvody, proč tato publikace vznikla,
komu je určena, co obsahuje a jak s ní pracovat. Cílem kapitoly je uvést
čtenáře do problematiky vodní eroze a stručně vysvětlit proč je ochrana
půdy proti vodní erozi důležitá. V kapitole by měl rovněž každý uživatel
najít návod, jak s publikací pracovat, aby co nejefektivněji získal potřebné
informace.
Kapitola druhá je stěžejní kapitolou celé publikace. Je zaměřena na
implementaci standardů GAEC 2 a jejím hlavním cílem je poskytnout
zemědělcům a farmářům praktický návod na to, jak na obhospodařovaných pozemcích orné půdy správně aplikovat protierozní opatření na
vymezených erozně ohrožených plochách.
Kapitola třetí je věnována problematice ochrany proti vodní erozi. Jejím
hlavním cílem je poskytnout čtenářům základní informace o organizačních, agrotechnických a technických protierozních opatřeních.

Upozornění
!!!V tomto čísle je vložen zálohový list
na předplatné časopisu Vodní hospodářství
pro rok 2012!!!
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.

Kapitola čtvrtá je věnována rozboru problematiky vodní eroze obecně.
V kapitole jsou postupně analyzovány příčiny a důsledky vodní eroze. Samostatná část kapitoly je pak věnovaná posuzování míry erozní
ohroženosti pozemků, ve které je podrobně popsán postup výpočtu dlouhodobého průměrného smyvu půdy (G) podle Univerzální rovnice ztráty
půdy (USLE), který byl základem pro vytvoření vrstvy erozní ohroženosti
pro potřeby GAEC 2.
Kapitola pátá je věnovaná projevům vodní eroze. První část kapitoly
je věnována rozboru možných forem vodní eroze na zemědělské půdě,
jak jednotlivé formy rozeznávat a jak projevy vodní eroze kategorizovat
podle intenzity. V další části kapitoly je hodnocení míry degradace půdy
vodní erozí a konkrétní příklad působení vodní eroze na vývoj půdních
profilů na Jižní Moravě.
Kapitola šestá je orientována na problematiku poradenství. V kapitole je popsán systém poradenství zemědělcům a farmářům, jak by měl
zemědělec postupovat, pokud potřebuje poradit, jakým způsobem mohou
zemědělci využít služby akreditovaných poradců, v čem jim dokáží poradit
a kde je mohou najít, jak postupovat při reklamacích vymezení erozně
ohrožených ploch PB/DPB, které obhospodařují, jak reklamaci formulovat
a jak ji podat a další užitečné informace.
Ve snaze co nejvíce ulehčit uživatelům orientaci v příručce, byly do
textu vloženy doplňkové informace v barevně odlišených rámečcích, které
rozšiřují nebo doplňují základní informace, nebo obsahují názorné příklady k danému tématu, případně obsahují vysvětlení principu fungování
procesu, obrázek nebo graf.
V kapitole věnované implementaci standardů GAEC jsou uvedeny
modelové příklady řešení protierozní ochrany na konkrétních pozemcích
ohrožených vodní erozí podle podkladové vrstvy erozní ohroženosti
v LPIS. Návrhy řešení v modelových příkladech jsou pouze jednou nebo
několika variantami ze širšího spektra možných řešení. Návrhy mají
sloužit především jako inspirace jak je možné při realizaci definovaných
protierozních opatření postupovat.
-MZe-

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.

Voda v brněnské nádrži je již druhý rok čistá
Od roku 2004 bylo investováno
Projekt Realizace opatření na brněnJak se daří srážet fosforečnanový fosfor?
z dotačních titulů Jihomoravského kraské údolní nádrži byl připravován od
je, SFŽP a Ministerstva zemědělství
roku 2003. Je financovaný z prostředků
do povodí Svratky téměř 839 milionů
Státního fondu životního prostředí, Jihokorun. Jednalo se o výstavbu a rekonmoravského kraje, města Brna a státnístrukci kanalizačních systémů, čistíren
ho podniku Povodí Moravy.
odpadních vod, retenčních vodních
Kombinuje opatření:
nádrží, plošná protierozní a ekologická
• protipovodňová a protierozní (s cílem
opatření včetně revitalizací toků, stavby
zachytit vodu a živiny v krajině),
protipovodňových opatření a snižování
• předpokládá stavbu záchytných poldpodílu orné půdy ve prospěch trvalých
rů a mokřadů,
travních porostů.
• monitoruje zdroje živin a externího
Zhruba šestina z této částky připadá na
inokula sinic v povodí nad nádrží,
akci, která má za cíl zlepšit stav vody pří• na přítoku zavádí aplikaci síranu
mo v nádrži. Dosavadní výsledky ukazují,
železitého s cílem srážet inokulum
že tento ojedinělý projekt má pozitivní
sinic a živiny na přítoku,
výsledky. Voda v nádrži má již druhým
• ve vlastní nádrži pak systém opatření
rokem průhlednost 2 až 4 metry.
obsahuje letnění a ošetření sediPovodí Moravy, s. p., zahájilo projekt
mentů vápenným hydrátem, změnu
v roce 2009 na základě návrhu Centra
rybí obsádky výsadbou ryb dravých
pro cyanobakterie a jejich toxiny. Přestože
a odlovem ryb bentofágních, aerační
je tato akce výjimečná, nestaví na zelené
a destratifikační zařízení a pojistné
louce. Využité technologie a poznatky jsou konzultovány s odbormechanismy, jako sběr biomasy sinic a aplikace PAX 18.
níky z Holandska, Anglie a Austrálie. Srážení fosforu sírany železa
Projekt samotný neřeší pouze problematiku „zelené vody“
je totiž v zahraničí v posledních letech vyhodnocováno jako ekov brněnské údolní nádrži. Mezi důležité činnosti se řadí výstavba
logicky přijatelné a ekonomicky významně výhodnější opatření
a rekonstrukce kanalizačních systémů a čistíren odpadních vod.
než řešení rozptýlených a bodových zdrojů. V případě Brněnské
Budují se retenční vodní nádrže v krajině, realizují se plošná
přehrady jde o první takovou aplikaci v České republice, kde se
protierozní a ekologická opatření včetně revitalizace toků.
daří snižovat fosforečnany z 0,25–85 mg/l na 0,01 mg/l. Také
Snižuje se podíl orné půdy ve prospěch trvalých travních porostů.
aerační a destratifikační opatření jsou plně funkční. Díky promíJedná se o dlouhodobou činnost,
chání vodního sloupce podporují rozvoj konkurenčních rozsivek,
která je náročná nejen na vyřízení
které spotřebovávají zbytkový fosfor, což je předpokládaný efekt
příslušných povolení, ale také na
těchto opatření. Vzniká tak prostor k dalším opatřením ke snižozajištění dostatečných finančních
vání fosforu a externího zdroje inokula sinic na přítoku.
objemů.

Povodí Vltavy, státní podnik, přináší na svých internetových
stránkách aktuální informace o:
- vodních stavech a průtocích
- povodňových stavech
- jakosti povrchové vody
- vodních dílech a mimořádných manipulacích
- plánování v oblasti vod

www.pvl.cz

