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Voda pro potraviny
Tak zní český překlad anglického Water and food security, které
je mottem letošního Světového dne vody. Je to překlad inspirovaný
asi loňským Voda pro města. Zdá se mi však, že slova jako bezpečnost,
zabezpečení v českém překladu zaznít měla, stejně jako tomu bylo
v oficiálních mutacích francouzských či španělských. V této podobě
je ono heslo poněkud sterilní a neosobní. Avšak vyhlašování různých
Dnů má (doufám) za cíl vzbuzovat emoce. Mnohé se přece nedá řešit
jen rozumem, je k tomu třeba i cit. Mám dokonce dojem, že čím je
situace složitější, ohrožující, tím více je třeba do věci vkládat i srdce,
cit, mravnost. No a mám dojem, že dnešní bezstarostný až hamižný
přístup společnosti k vodě ji ohrožuje nebezpečně! Tím zprostředkovaně ohrožujeme sami sebe. Strašáky dneška jsou eutrofizace, eroze
a celková degradace půdy, xenobiotika, likvidace přirozených biotopů,
především mokřadů... U nás a více i v nerozvinutých a rozvíjejících
se zemích.
To není jediný můj komentář k letošnímu mottu! Asi by bylo
i vhodné zaměnit slovo „food“ za „agriculture“, tedy potraviny za
zemědělství. Kolik zemědělské plochy u nás, v Evropě, na Zemi se
využívá k produkci potravin? A kolik k výrobě technických plodin?
Jak velká plocha kontinentů je přeměněna z přirozených společenstev
na zemědělskou či urbární půdu? Kolik kdysi obdělávané půdy se
změnilo na pouště? Kolik plochy může být přeměněno z přírody na
kulturní či „kulturní“ krajinu, aniž dojde k zhroucení autoregulačních
systémů? Nedávno tiskem proběhla zpráva, že mayskou civilizaci
zahubilo nikoliv nějaké jednorázové obří sucho či jiná megakatastrofa,
nýbrž po léta opakovaná, plíživá, mírná sucha, jejichž příčinou prý
bylo odlesnění krajiny. Sucha, se kterými – pokud by postihla onu
dávnou civilizaci jednou za několik let – by se byla vyrovnala. Zničující však byla jejich dlouhodobost, nikoliv intenzita.
Také by nemělo být to sousloví vykládáno jednoduše a jednosměrně tak, že bez vody nelze produkovat potraviny, nýbrž i v opačném
gardu, totiž že zemědělská produkce by neměla ohrožovat vodu
v její kvalitě i kvantitě. Když ne zničující, tak jistě silně ohrožující
planetární systém je vyvážení našich zemědělských postupů, vhodných pro mírné pásmo, do tropických oblastí. V našich zeměpisných
šířkách lze z půdy, pokud se k ní přistupuje jako k propůjčenému
daru (jak k ní ostatně přistupovali zemědělci, když byli ještě sedláky
nebo chalupníky), po staletí dobývat chléb náš vezdejší. V tropických
oblastech s našimi importovanými postupy půda degraduje neobyčejně rychle. Pokud má být dlouhodobě zemědělsky a šetrně využívána,
pak vyžaduje ohromné množství ruční práce. V tom případě však tyto
výpěstky nemohou cenou konkurovat globálním cenám, byť mzda
zemědělců v těch nerozvinutých oblastech je směšná a nikdo z nás by
za ty peníze ani z postele nevstal. Stojí za připomenutí, že 98 % lidí
živících se zemědělstvím produkuje pouze asi dvě procenta celosvětové produkce. A to ještě tito lidé nejsou příjemci žádných dotací!
V předchozím jsem opakovaně použil termín nerozvinuté země.
Mají plné právo chtít být rozvinutými, pokud my se nerozhodneme
s tím kvantitativním rozvojem, prý trvale udržitelným, ad infinitum
skoncovat. Ale o tom snad někdy příště.

Ing. Václav Stránský
PS: Abych jen nementoroval, že voda je opravdu základem bytí,
věděli i pánové Šimek s Grosmannem, kteří v jedné povídce konstatují: „Na prvním místě je to voda. Možná, že někteří jste ohrnuli nos,
ale musíte si uvědomit, že voda je i v rumu.“
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Dne 12. 4. 2012 se v Náměšti nad Oslavou uskuteční odborná konference UDRŽITELNOST HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ.
• Konference se bude zabývat problematikou ochrany životního
prostředí ve všech složkách životního prostředí (půda, voda,
vzduch a ekosystémy), které mají zajistit udržitelnost
hospodaření v krajině.
• Konference představí nový vzdělávací program.
Více informací o programu konference
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stránkách www.zeraagency.eu
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Největší zdroj pitné
vody v České republice –
vodárenská nádrž Švihov
na Želivce
Marek Liška, Michal Krátký, Jan Goldbach,
Kateřina Soukupová a Karel Forejt
Klíčová slova
Želivka – vodárenská nádrž Švihov – plošné a bodové zdroje znečištění – ochranná pásma vodního zdroje – jakost vody – eutrofizace
– fosfor – dusíkaté pesticidy – vodohospodářská bilance – water and
food security

Souhrn

Povrchová voda je základní přírodním zdrojem pro výrobu pitné
vody i pro výrobu potravin a dalších produktů. Zajištění dostatku
pitné vody předpokládá existenci kvalitních zdrojů povrchových
a podzemních vod. VN Švihov na Želivce představuje nejvýznamnější zdroj pitné vody v České republice, který je provozován více
než 40 let. Povodí VN Švihov je zatíženo problémy, které představuje
zejména: eroze, živinová dotace (fosfor, částečně dusík) a kontaminace
dusíkatými pesticidy. Uvedené problémy mají svůj původ zejména
v bodových (komunálních a průmyslových) a plošných zdrojích
znečištění. Hlavní rizika tzv. plošného znečištění jsou spojena zejména s povrchovým a podpovrchovým odtokem vody ze zemědělsky
využívaných ploch. Mezi nejvýznamněji ovlivněná povodí z hlediska
plošných zdrojů znečištění (fosforem a dusíkatými pesticidy) patří
povodí Čechtického a Martinického potoka a řeky Trnavy.
u

Úvod
Motto letošního Světového dne vody zní: „Water and food security…“. Uvedené heslo v sobě skrývá zejména důraz na zabezpečení
kvality vody jako suroviny pro výrobu pitné vody, která je základní
potravinou a současně se používá jako surovina pro výrobu různých
druhů potravin, léčiv a dalších produktů pro každodenní lidskou
spotřebu.
V říjnu minulého roku proběhla v Paříži konference pod názvem
„OECD Global Forum on Environment: Making Water Reform Happen“. Celé jednání se odvíjelo okolo hlavního tématu „Jak celosvětově
zabezpečit množství a kvalitu pitné vody při současné ekonomické
krizi“, a to zejména ve světle současné klimatické změny projevující se kritickým nedostatkem vody nebo bleskovými povodněmi
a celosvětovou rostoucí spotřebou vody. Diskuse se týkaly zejména
aplikace ekonomických nástrojů ve vodním hospodářství. Důraz byl
kladen jednak na zvýšení efektivnosti využívání vodních zdrojů,
zejména stanovení správné ceny vody (tzv. „tři T“: taxes, tariffs,
transfers), tak i na systém zemědělského obhospodařování krajiny,
zemědělsko‑vodohospodářskou politiku, technologie pro čištění
odpadních vod, technologie úpravy odebraných povrchových vod
na vodu pitnou a řešení kontaminace povrchových a podzemních
vod. Velká část problémů zde řešených se České republiky dotýkala
pouze okrajově, neboť byla řešena skutečná nedostatečnost vody, která
trápí zejména řadu států Afriky, Jižní Ameriky, dále Indii, Austrálii
a některé další země. Jednalo se o řešení situací, kdy na hlavu a den
připadá skutečně jen několik litrů vody, a to ještě nevalné kvality.
České republiky se toto naštěstí v uvedených důsledcích téměř netýká,
neboť z celosvětového hlediska si dopřáváme zatím takového „ekologického luxusu“, že používáme pitnou vodu na splachování toalet,
k mytí automobilů, zavlažujeme jí, napouštíme zahradní bazény apod.
Z hlediska jakosti vody je v důsledku lidské činnosti v povodích řek
významně ovlivněna jakost povrchových vod bodovými a plošnými
zdroji kontaminace.
Z vodohospodářského pohledu se v České republice projevuje
zejména problém povodní a jakosti vody. V ČR je jakost vody ovlivněna především živinovou dotací (fosfor a dusík), kontaminací povrchových vod průmyslovými polutanty, široce používanými pesticidy,
endokrinními disruptory a řadou dalších látek lidské denní spotřeby.
S velkou částí výše uvedených problémů jakosti vody se také potýká
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i povodí naší největší vodárenské nádrže Švihov na Želivce, která
zásobuje pitnou vodou více než 10 % populace ČR. Upravená pitná
voda z tohoto zdroje zásobuje hlavní město Prahu, velkou část Středočeského kraje a část jižních Čech.
V povodí vodárenské nádrže Švihov na Želivce probíhá rozsáhlá
zemědělská činnost, která generuje 3 zásadní problémy: erozi, dotaci
živin zejména fosforem z bodových a difuzních zdrojů a významnou
kontaminaci povodí dusíkatými pesticidy, podrobně popsáno v [1, 2,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. V tomto příspěvku se zabýváme problematikou
VN Švihov globálně, a to zejména ve vztahu výše uvedených rizikových faktorů k problematice plošných a bodových zdrojů znečištění,
ochranných pásem a monitoringu jakosti vody.

Bodové zdroje znečištění v povodí vodárenské nádrže
Švihov na Želivce
Státní podnik Povodí Vltavy aktuálně eviduje v povodí VN Švihov
v souladu s ustanovením § 21 a § 22 vodního zákona 66 bodových
zdrojů znečištění, kterými jsou odpadní vody vypouštěné do toků
z ČOV nebo přímo z kanalizací. Většinu zdrojů představují komunální
odpadní vody z obcí a měst (v souhrnu představují cca 94 % celkového znečištění). Průmyslové zdroje jsou evidovány pouze čtyři (tj.
6 %), přičemž nejvýznamnějším zdrojem je CEREPA Červená Řečice.
Většina zdrojů (71 %) patří mezi malé zdroje znečištění do �����������
500 ekvivalentních obyvatel (dále jen EO). Velké zdroje nad 100 tis. EO nejsou
v povodí vodárenské nádrže Švihov zastoupeny vůbec, střední zdroje
2–100 tis. EO jsou zastoupeny pouze třemi zdroji a v úhrnu počtu
všech zdrojů představují 4,5 %, z toho jsou dva zdroje komunální,
města Pelhřimov a Pacov a jeden zdroj průmyslový CEREPA Červená
Řečice. Posuzujeme-li zdroje znečištění podle počtu obyvatel, tedy dle
předpokládaného množství znečištění, které mohou produkovat, pak
malé zdroje do 500 EO se podílejí pouze cca 20,4 %, zdroje z kategorie
500–2 000 EO zaujímají cca 30,3 %. Zbývající část připadá na střední
zdroje, s podílem na celkové produkci znečištění přibližně 49,3 %.
Podíl jednotlivých bodových zdrojů znečištění dle vypouštěného
množství odpadních vod v roce 2010 uvádí obr. 1.
V povodí VN Švihov na Želivce byly v průběhu let vybudovány
čistírny odpadních vod ve všech obcích nad 500 obyvatel a některé
z nich již byly postupně intenzifikovány (Pacov, Želiv, Košetice) nebo
se jejich intenzifikace připravuje (Výskytná, Čechtice). V současné
době je projektově a vodoprávně připravena i rekonstrukce městské
ČOV v Pelhřimově. Ve stávajícím OPVZ II. byly vybudovány ČOV často i v menších obcích. Nové čistírny vybudované v posledních letech
a starší intenzifikované disponují technologií pro zvýšenou biologickou
eliminaci dusíku a fosforu, s možností chemického srážení fosforu,
a vesměs odpovídají požadavkům na ně kladeným. U největšího průmyslového zdroje organického znečištění v povodí bylo vybudováno
v průběhu minulých let efektivní mechanické čištění s biologickým
dočišťovacím stupněm a recirkulací technologické vody. Toto opatření
vedlo k významnému snížení vypouštěného znečištění.
Likvidace odpadních vod v obcích menších než 500 EO naráží na
nedostatek finančních prostředků pro výstavbu kanalizačních systémů
a čistíren a navržená projektová řešení se proto často přizpůsobují
ekonomické situaci obcí. Z úsporných důvodů jsou navrhovány „pří-

Obr. 1. Množství vypouštěných odpadních vod jednotlivými obcemi
v povodí VN Švihov
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Foto 1. Ošetřování technických plodin v blízkosti vodárenské nádrže
VN Švihov (foto: V. Kodeš)

Foto 2. Způsob pěstování technických plodin v povodí VN Švihov

rodě blízké způsoby čištění“, např. biologické rybníky s předřazeným
mechanickým stupněm s využitím stávající kanalizace. Jejich účinnost
je však relativně nízká a čistící proces nelze prakticky ovlivnit. Využití
stávajících obecních kanalizací je značná komplikace pro efektivní
způsoby čištění odpadních vod z malých obcí. Většinou se jedná
o starší stavby postavené v akci Z, které pro odvádění odpadních
vod nejsou vhodné, a to jak z hlediska stavebního, tak i legislativního. Netěsné kanalizační systémy mají velký průnik balastních vod
a tomu je v návrzích řešení čištění odpadních vod přizpůsobována
hydraulická a celková kapacita ČOV. Takto navržené sestavy ČOV jsou
finančně nákladné a většinou neodpovídají požadavkům na nejlepší
dostupné technologie.
Nadějí pro výstavbu nových kanalizačních sítí (případně utěsnění
stávajících) a nových efektivních ČOV jsou dotační tituly, ty však
podle současných kritérií dotační politiky nejsou zejména pro malé
obce dostupné.

Plošné zdroje znečištění v povodí vodárenské nádrže
Švihov na Želivce
Povodí VN Švihov je hustě osídlené a intenzivně zemědělsky
využívané. Více než 55 % plochy povodí VN Švihov tvoří orná půda,
přičemž mezi nejvíce zorněné oblasti patří povodí Čechtického potoka
(téměř 75 %), situované nejblíže vodárenskému odběru. V současné
době se značně mění způsoby obhospodařování půdy. Na rozdíl od
dřívějšího modelu hospodaření, kdy převážnou většinu pěstovaných
plodin tvořily obiloviny a brambory, se přechází na pěstování technických plodin (řepka a kukuřice) – viz foto 1 a 2.
Plošné znečištění vod je způsobeno vyplavováním látek z půdního
profilu nebo odtokem povrchové vody po povrchu terénu. Výsledkem
toku povrchové vody po povrchu půdy za srážko-odtokových situací
je eroze půdy (foto 3), přičemž spolu s půdními částicemi odchází
do vodních toků i látky na tyto částice navázané (např. fosfor). Odtok
vody po povrchu je náhodný v čase i místě povodí, rovněž průnik
látek půdním profilem je velmi specifický. Půdy jsou většinou plošně,
ale i vertikálně heterogenní (často značně propustné), a to jak z hlediska infiltrace vody do půdy, tak i z hlediska průtoku vody půdním
profilem. Management využívání půd se v jednotlivých povodích
IV. řádu liší. Spolu s rozdílnými meteorologickými a variabilními
přírodními podmínkami v jednotlivých letech je proto identifikace
a predikce plošného znečištění velmi obtížná.
Pokud se hovoří o plošném znečištění vod, tak je míněna především
eroze, jejíž projevy jsou sice dobře pozorovatelné, nicméně z hlediska
jakosti vody velmi obtížně kvantifikovatelné. V experimentálních
povodích Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i., v povodí VN Švihov bylo kontinuálním monitoringem zjištěno, že variabilita
odnosu nerozpuštěných látek je velmi vysoká, a to v rozpětí několika
řádů [5]. Závisí také na řadě faktorů (intenzita a úhrn srážek, roční
období, způsob hospodaření, velikost a sklon ploch apod.), přičemž
definování vzájemného vztahu mezi těmito faktory není zatím možné,
a to zejména pro nedostatek dat. Pro zlepšení úrovně znalostí a pro
jejich lepší praktickou využitelnost je zapotřebí cíleného monitoringu
zaměřeného na víceméně kontinuální vzorkování a měření průtoků.
Bodové vzorkování v intervalu 14 dní může v určitých obdobích
podhodnocovat látkový tok nerozpuštěných látek až o 95 %, u celkového fosforu až o 50 %. Aktuálně dostupné výsledky ukázaly, že
erozní smyvy z orné půdy jsou v povodí VN Švihov velmi významné.
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Foto 3. Erozní činnost v oblasti Košetic
Například ve vodném roce 2006 proteklo uzávěrovým profilem povodí
Kopaninského potoka (plocha povodí 6,7 km2) pouze v nástupových
částech povodňových vln zhruba 1000 t nerozpuštěných látek. To je
podstatně více, než bylo za stejný rok vypočteno (z 25 údajů ročně)
např. pro přítok do VN Němčice (683 t) a představuje to zhruba třetinu
vstupu do VN Trnávka (3059 t). Toto zjištění ukazuje nejen na značné
podhodnocování výsledků diskrétním monitoringem, ale zároveň i na
zásadní význam erozních procesů v povodí VN Švihov. Důsledkem
eroze dochází jak k zanášení přednádrží VN Švihov sedimenty, tak
k degradaci biotopů tekoucích vod tím, že struktura dna je znehodnocována jemnozrnnými usazeninami. Nezanedbatelným se ukázal
být i odnos rozpuštěných sloučenin fosforu povrchovým odtokem
v rámci jednotlivých srážko-odtokových událostí.
Každé povodí lze z hlediska převažujícího pohybu vody a látek
členit na infiltrační (zdrojovou) oblast – zde převládá infiltrace vody
do půdy, transportní (zde převládá pohyb vody po povrchu půdy
a pod povrchem terénu po nepropustných vrstvách ve směru spádu)
a akumulační oblast, kde dochází k soustřeďování povrchových
a podzemních vod. Problémy s vyplavováním látek z půdního profilu
jsou zapříčiněny, mimo jiné, v minulosti vybudovanými drenážními
systémy. Dle dostupných údajů bývalé Zemědělské vodohospodářské
správy byly v povodí VN Švihov vybudovány odvodňovací stavby
(drenáže) na cca 153 km2, což představuje odvodnění cca 13 % celkové
plochy povodí. V rámci odvodnění však došlo zároveň k propojení
infiltračních a výtokových oblastí, což mělo za následek urychlení
odtoku vody z povodí. Technickými zásahy (byť dobře míněnými)
tak došlo ke změnám ve vodním a živinovém režimu povodí, přičemž
živiny a další látky promyté z vrchních zorněných partií povodí jsou
drenážními systémy odváděny přímo do vodních toků. Před vybudováním drenáží bylo zamokřené území využíváno pouze extenzivně
jako louky a pastviny, které plnily funkci břehových denitrifikačních
zón. Dusičnany promyté z výše položených zorněných partií povodí
mohly být v těchto zamokřených, anoxických podmínkách redukovány až na vzdušný dusík bakteriemi žijícími na kořenech rostlin
v půdě, a také spotřebovány lučním porostem.
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V experimentálních povodích sledovaných Výzkumným ústavem
meliorací a ochrany půdy, v.v.i., bylo v povodí VN Švihov kontinuálním monitoringem zjištěno, že drenáže výrazně usnadňují transport
dusičnanového dusíku ze zdrojových (infiltračních) oblastí do vodních toků, přičemž množství transportovaného dusičnanového dusíku
pozitivně koreluje s množstvím srážek [5]. K vyplavování sloučenin
fosforu dochází zřejmě především tzv. rychlou složkou podpovrchového odtoku, a to ještě před kulminací průtoku. Jedná se tedy hlavně
o fosfor vyplavený promytím svrchních vrstev půdy. Koncentrace
fosforu během jednotlivých událostí mohou být poměrně vysoké
(0,5 mg/l), přičemž většinu (cca 70 %) obvykle tvoří fosfor rozpuštěný. Vliv jednotlivých faktorů na vyplavování fosforu z drenážních
systémů nelze zatím přesněji určit. Ukázalo se, že důležitou roli hraje
aplikace tekutých organických hnojiv na ornou půdu. V této souvislosti je třeba brát v úvahu nejen např. močůvku nebo kejdu, ale i digestát
po anaerobním zpracování organického materiálu. V případě dalšího
rozvoje bioplynových stanic v povodí Želivky se digestát může stát
dalším rizikovým faktorem pro jakost vody. Látkový odnos fosforu
podpovrchovým odtokem z drenážovaných pozemků z jednotlivých
pokusných povodí byl zjištěn zhruba v rozmezí 2–16 kg/km2 za rok.
Pokud provedeme velmi hrubý odhad pro všechny odvodněné pozemky v povodí VN Švihov, vychází odnos mezi 1–2 tunami fosforu. To je
z pohledu živinové bilance VN Švihov velmi významná položka, protože podle stávajících znalostí by bylo zapotřebí snížit zatížení vodárenské nádrže fosforem zhruba o 2 tuny fosforu v suchých letech a až
o 11 tun fosforu v letech vodných. Zatravnění zdrojových ploch mělo
prokazatelný vliv na snížení emisí dusičnanového dusíku z odvodněných povodí. Vliv na emise fosforu nebyl zatím hodnocen, ale lze
předpokládat rovněž pozitivní efekt. Vzhledem k doposud zjištěným
skutečnostem lze s velkou mírou jistoty předpokládat i zásadní vliv
odvodnění na transport pesticidů z polí do povrchových vod a dále
do VN Švihov. Tento předpoklad potvrzují výsledky z monitoringu
triazinových herbicidů v povrchových vodách v povodí VN Švihov
v uplynulých pěti letech.
Monitoring odtoku látek z plošných zdrojů by měl být rozšířen ve
smyslu kontinuálního sledování vybraných povodí tak, aby mohl
být odlišen vliv povrchového a podpovrchového odnosu látek a aby
mohly být zpřesněny vztahy mezi jednotlivými faktory, které tento
odnos ovlivňují. To se týká nejen odnosu živin, nerozpuštěných látek,
ale také např. prostředků na ochranu rostlin (pesticidů).

Problematika ochranných pásem
VN Švihov je vodárenskou nádrží dle vyhlášky č. 137/1999 Sb.,
kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení
a změny ochranných pásem vodních zdrojů. Ochranná pásma pro
ochranu vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje
ve VN Švihov jsou v současné době stanovena rozhodnutím odboru
vodního a lesního hospodářství a zemědělství Stč. KNV Praha č.j. VLHZ
3350/88 – 235 ze dne 30. 11. 1988, rozhodnutím referátu životního prostředí Okresního úřadu Kutná Hora čj. ŽP/vl.č.1176/ev. č. 6801/95/Mü
ze dne 20. 12. 1995 a rozhodnutím územního odboru pro středočeskou
oblast Ministerstva životního prostředí čj. 800/1211/801 11/96 ze dne
19. 2. 1997.
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

Obr. 2. Koncentrace celkového fosforu na hlavním přítoku do nádrže
VN Švihov
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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. Ke dni 25. 1. 2012 pod zn.
008567/2012/KUSK OŽP/Ně bylo vydáno rozhodnutí vodoprávního
úřadu o stanovení změny ochranných pásem vodního zdroje „Změna
ochranných pásem vodárenské nádrže Švihov na Želivce“.

Monitoring jakosti vody na nádrži a přítocích
Monitoringu jakosti povrchové vody VN Švihov i povrchových
vod v jejích přítocích věnuje Povodí Vltavy, státní podnik, velkou
pozornost. Sledování jakosti vody bylo zahájeno již v době vzniku
vodárenské nádrže Švihov, tj. kolem roku 1970. Vlastní vodárenská
nádrž je podrobně sledována v šesti podélných profilech, které jsou
podrobněji sledovány v tzv. zonačních profilech na vertikále vodního
sloupce. Kromě vodárenské nádrže jsou sledovány také tři představné
vodní nádrže a vybrané rybníky. Monitorovací síť profilů na přítocích
podchycuje povodí významných přítoků do vodárenské nádrže, pravidelně je sledováno přibližně 30 profilů, převážně ve čtrnáctidenním
cyklu. Základní rozsah sledovaných parametrů je na všech profilech
shodný tak, aby podal informaci o míře organického znečištění, obsahu živin (fosfor a dusík) a případného mikrobiálního znečištění. Další
sledované látky, jako např. kovy, pesticidy a jejich metabolity a léčiva,
jsou na jednotlivých profilech sledovány podle charakteristiky povodí
příslušného vodního toku. Vzhledem k tomu, že povodí vodárenské
nádrže je zemědělsky intenzivně obhospodařováno, proběhl v letech
2010 a 2011 tzv. cílený screeningový monitoring pesticidů, za účelem
vymezení rizikových oblastí.

Jakost vody ve vodárenské nádrži a povodí – živiny
a pesticidy
Podrobně je problematika monitoringu a jakosti vody v povodí VN
Švihov popsána v již publikované literatuře [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10]. Z hlediska vlivu na jakost vody pro její úpravu na vodu pitnou
má zásadní význam dotace povrchových vod fosforem a kontaminace
pesticidními látkami. Fosfor je „motorem“ eutrofizačních procesů ve
vodárenské nádrži, významně podporuje růst zelených řas a sinic,
které mohou v jarním nebo letním období způsobovat problémy při
úpravě vody. Dlouhodobý vývoj koncentrace fosforu na hlavním
přítoku do vodárenské nádrže uvádí obr. 2, ze kterého je zřejmé,
že v posledních letech jsme svědky snížení vstupních koncentrací
fosforu přicházejících z povodí do VN Švihov. Tento trend je třeba
vnímat s opatrným optimismem, neboť situace se může kdykoli obrátit. I současné koncentrace fosforu jsou však pro růst fytoplanktonu
stále ještě značně nadlimitní a za určitých podmínek v nádrži (suché
období, zvýšený odběr vody) by bohatě stačily k „odstartování“ rozvoje řas a sinic, což by mohlo způsobovat problémy s úpravou vody
[3]. Výsledky z roku 2011 signalizují přechodné zvýšení koncentrací
fosforu ve vodě jako důsledek vodného roku 2010.
Obdobně jako živiny, tak i přítomnost pesticidních látek v povodí
má přímou souvislost s procesem úpravy surové vody na vodu pitnou,
obecně představuje zvýšené nároky na technologii úpravy vody [3].
V povodí VN Švihov jsou pesticidy široce používány jako tzv. prostředky na ochranu rostlin, zejména při pěstování kukuřice a řepky,
podrobné informace uvádí [1, 7]. Pro demonstraci rozsahu kontaminace povodí VN Švihov pesticidními látkami lze využít např. koncentrační mapu pro látku terbuthylazin, která se aplikuje zpravidla
ve směsích (např. s acetochlorem) při pěstování kukuřice a řepky.
Na obr. 3 jsou uvedeny maximální koncentrace této látky v povodí
jednotlivých přítoků. Z výsledků je patrné, že nejvíce jsou zatížena
povodí Čechtického potoka, Martinického potoka a řeky Trnavy. Od
počátku roku 2011 začaly vodohospodářské laboratoře státního podniku Povodí Vltavy v povodí VN Švihov sledovat také tzv. „metabolity“
vybraných dusíkatých pesticidů. Jedná se v podstatě o látky, které
vznikají z mateřské pesticidní látky po aplikaci na zemědělskou půdu
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Obr. 4. Koncentrace metabolitů dusíkatých pesticidů v přítocích VN
Švihov (Sedlický p., Leský mlýn)

•

Obr. 3. Maximální koncentrace pesticidní látky terbuthyalzin v roce
2010
(jak sám název říká, vznikají tzv. metabolizací originální „rodičovské“
pesticidní látky). Od většiny pesticidních látek jsou většinou zatím
analyzovány formy OA (oxalamic acid) a ESA (ethan sulfonic acid), tj.
kyselé deriváty jednotlivých pesticidů. V roce 2011 byly analyzovány
metabolity od „rodičovských“ látek: acetochlor, alachlor a metolachlor.
Již několik let jsou také standardně analyzovány metabolity stabilnějších pesticidů, tj. terbuthylazinu a atrazinu. U řady méně stabilních
pesticidů (acetochlor, alachlor a metolachlor) mají právě „metabolity“
vypovídající význam o přítomnosti dané látky ve vodním ekosystému.
Originální „rodičovskou“ látku buď ve vodě nenajdeme vůbec, anebo
v podstatně nižších koncentracích. Koncentrace metabolitů ve vodě
v průběhu roku mají odlišnou kinetiku vyplavování z půdního profilu,
kolísají zpravidla méně než koncentrace dávkovaných originálních
„rodičovských“ pesticidů (obr. 4). Nejvyšší koncentrace uvedených
metabolitů byly opět naměřeny v povodí Čechtického a Martinického
potoka a řeky Trnavy.

•

•

Souhrn
• Významným faktorem, který ovlivňuje jakost vody ve vodárenském
zdroji VN Švihov, je objem vody ve vodárenské nádrži a kolísání hladiny. Vzhledem k dlouhodobě klesajícímu odběru povrchové vody
pro úpravnu a dostatečnému přítoku vody do vodárenské nádrže,
nejsou v posledních letech významné problémy s množstvím vody
v této nádrži. S výše uvedeným souvisí i současně dobrá kvalita
vody ve vodárenské nádrži, neboť jak výsledky monitoringu ukázaly,
kvalita vody je funkcí celkového objemu vody v nádrži.
• Mezi nejvýznamnější rizikové faktory nádrže a jejího povodí patří
eroze, živinová dotace (zejména fosforem) a v posledních letech
rostoucí problémy s kontaminací dusíkatými pesticidy. Všechny
tyto problémy jsou sledovány podrobným monitoringem jakosti
vody, který provádějí vodohospodářské laboratoře státního podniku
Povodí Vltavy.
• Vyhodnocení množství a jakosti povrchových a podzemních
vod z povodí VN Švihov je každoročně prováděno ve Zprávách
o vodohospodářské bilanci v oblasti povodí Dolní Vltavy útvarem
povrchových a podzemních vod generálního ředitelství Povodí
Vltavy, státní podnik. Výstupy jsou zpřístupněny na internetových
stránkách Povodí Vltavy, státní podnik, na internetové adrese www.
pvl.cz v sekci „Vodohospodářská bilance“ pod nabídkou „Vodohospodářská bilance v oblasti povodí“.
• Problémy povodí VN Švihov mají svůj původ zejména v přítomnosti
bodových a plošných zdrojů znečištění. Většina produkce znečištění z bodových zdrojů má původ v městských aglomeracích Pacov
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a Pelhřimov. Dalším významným zdrojem odpadních vod jsou obce
pod 500 EO, kde je likvidace OV zatím nedostatečně řešena. Problematice bodových zdrojů musí být i nadále věnována pozornost
tak, aby bylo dosaženo úrovně evropských standardů.
Plošné znečištění má svůj původ zejména v zemědělsky využívaných plochách a difuzních zdrojích (nečištěné kanalizační výusti).
Nejvýznamněji ovlivněnými povodími z hlediska plošných zdrojů
(fosfor a dusíkaté pesticidy) jsou povodí Čechtického a Martinického potoka a řeky Trnavy.
V lednu 2012 bylo vydáno rozhodnutí vodoprávního úřadu
o stanovení změny ochranných pásem vodního zdroje „Změna
ochranných pásem vodárenské nádrže Švihov na Želivce“. V této
souvislosti je nutné si uvědomit, že problematika zatížení pesticidními látkami je tímto rozhodnutím řešena pouze částečně, neboť
značný podíl na kontaminaci přítoků VN Švihov mají pesticidní
látky aplikované mimo území OPVZ I a OPVZ II a mimo tzv. zóny
diferencované ochrany vodních zdrojů. Navíc přímo na území
těchto ochranných pásem, stejně jako na ostatních územích mimo
tato ochranná pásma, musí být tato problematika řešena hospodařícími subjekty na základě tzv. obecné ochrany povrchových
a podzemních vod, dané především obecně závaznými předpisy
rezortu zemědělství.
Situace v povodí VN Švihov nadále vyžaduje pokračování v intenzivním monitoringu jakosti vody. Pro relevantní bilanci plošných
a difuzních zdrojů znečištění, pocházejícího zejména ze zemědělství, je třeba v dalším období uvažovat o podrobném kontinuálním
monitoringu živin a pesticidních látek, které jsou transportovány
jak povrchovým, tak i podpovrchovým odtokem, mj. drenážními
systémy v povodí. Na jakosti vody se významným způsobem podílejí tzv. hydrologické události, kdy v krátkém čase je do vodních
toků transportováno velké množství látek. Vzhledem k významu
těchto jevů doporučujeme zacílit monitoring i tímto směrem. Tento
doplňkový způsob monitoringu přispěje k vyhodnocení vlivu způsobu využití zemědělské půdy a agroenvironmentálních opatření
na jakost vod v povodí.
Na rozdíl od problémů rozvojových zemí (s reálným nedostatkem
vody), jsou problémy týkající se jakosti vody v České republice
snáze řešitelné. Na zlepšení stavu našich vod by se významně mělo
projevit např. důsledné dodržování a rozvinutí zásad přístupu cross
compliance (kontrola podmíněnosti) v návaznosti na standardy
GAEC (dobrý zemědělský a environmentální stav), obdobně tak,
jak je tomu v jiných evropských zemích. Při dodržování těchto
zásad lze očekávat zejména snížení živinové zátěže a limitaci
kontaminace pesticidními látkami, tj. redukci zásadních problémů
v povodí VN Švihov.
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Souhrn

Jedním z nejdůležitějších vstupů pro vymezení záplavových území
je dostatečně přesný výškopis. Kromě standardních výškopisných
podkladů se v posledních letech využívají data leteckého laserového skenování (dále LLS). Tato metoda patří v současnosti ve světě
k nejmodernějším technologiím pro pořizování prostorových geografických dat. V České republice probíhá od konce roku 2009 nové výškopisné mapování celého území, které slibuje konzistentní produkty
digitálního modelu reliéfu dvou různých přesností. Na pracovišti
Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i., jsou
od roku 2009 zjišťovány možnosti uplatnění těchto výrazně přesnějších datových zdrojů ve vodním hospodářství. V roce 2009 byla
zkoumána testovací data v oblasti Dobruška (47 km2) a v roce 2010
pokročileji zpracované datové produkty na dvou lokalitách o ploše
300 km2 v Polabí (okolí Poděbrad a Nymburka) a na Jičínsku. Data
zahrnují dohromady více než 90 km zkoumaných toků. Tento článek
se zaměřuje na detailní analýzu přesnosti vstupních výškopisných
dat pro vymezení záplavových území a následné doporučení. Testovány byly 2 produkty LLS v různé fázi zpracování a podrobnosti.
K porovnání základních charakteristik výškopisných dat byla
kromě dat z probíhajícího výškopisného mapování metodou LLS
současně použita data fotogrammetrického měření, geodetického
zaměření a zdokonalený výškopis ZABAGED®. Prostorové analýzy
byly prováděny v prostředí ESRI ArcGIS Desktop.
u
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Major Source of Drinking Water in The Czech Republic – The
Švihov Drinking Water Reservoir (Liška, M.; Krátký, M.; Goldbach, J.; Soukupová, K.; Forejt, K.)
Key words
Želivka – drinking water reservoir Švihov – point and non-point sources
of pollution – protected area of water sources – water quality – eutrophication – phosphorus – nitrogen pesticides – water and food security
Surface water is the basic source for drinking water and food production. The good quality of water sources is a necessary condition
for the assurance of sufficient supply of drinking water. The Švihov
drinking water reservoir is the most important source of drinking
water in the Czech Republic and has been in service for 40 years. The
main problems of the Švihov riverbasin include: erosion, nutrient
load (phosphorus) and contamination by nitrogen pesticides. The
point sources (municipal and industrial) and non-point sources of
pollution represent the main cause of these problems. The main risk
for the Švihov reservoir is the surface and underground run-off from
the agriculture land. The catchment of the Čechtický, Martinický
creeks and Trnava river are counted among the most influencing
river basins.
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. května
2012. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Úvod
Letecké laserové skenování (dále LLS) je relativně nová technologie,
která se zabývá aktivním dálkovým průzkumem Země s cílem pořídit
prostorová topografická data. V cizojazyčné literatuře se setkáváme
s termínem „�������������������������������������������������������
airborne laser scanning”�������������������������������
, někdy též LiDAR (������������
light detection and ranging). Aplikace této technologie se ve světě objevují od
přelomu století. Dnes běžně slouží k mapování výškopisu v některých
zemích Evropy (např. Švýcarsko, země SRN Badensko-Württembersko,
Bavorsko), USA a Kanadě. Z důvodu zastaralosti současných výškopisných dat v České republice vznikl záměr vytvořit nový výškopis
a zvolena byla technologie LLS. Popis Projektu tvorby nového výškopisu včetně zhodnocení stavu současných výškopisných databází je
uveden v ���������������������������������������������������������
[1]������������������������������������������������������
. Přesnější topografická data se kromě samotného mapování promítnou do mnoha dalších oblastí lidské činnosti (lesnictví,
zemědělství, geologie, archeologie, stavitelství atd.). Zpracování dat
LLS pro potřeby vodního hospodářství je v ČR novou úlohou. Potenciálem dat v této oblasti se od roku 2009 zabývá Výzkumný ústav
vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Počáteční výzkum na testovacích datech měl za cíl nastínit možnosti
různých aplikací ve vodním hospodářství, jak popisuje článek [2]. Tento
text navazuje na uvedenou publikaci a zaměřuje se především na oblasti
toků a příbřežních zón. Úkolem je v prvé řadě detailně otestovat přesnost finálních, resp. téměř finálních produktů LLS porovnáním s tradičními výškopisnými vstupy v procesu vymezení záplavových území. Na
základě výsledků výzkumu pak doporučit možné uplatnění dat.
Související problematikou jsou povodňové předpisy v rámci
Evropského společenství. Díky platnosti Evropské směrnice o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik 2007/60/ES [3] je úloha
co nejpřesnějšího vymezení hranic záplavových území a dalších
charakteristik povodně velmi aktuální. K řešení slouží numerické
modelování. Geodetickými podklady do hydrodynamických modelů
by měla být podrobná výškopisná data. Nároky na přesnost dat při
pořizování výškopisných podkladů jsou shrnuty v Metodickém pokynu MZe ČR [4]. Geodetické zaměření ve formě příčných profilů toku
bývalo v minulosti jedinou možností. Postupem doby byly individuálně aplikovány modernější technologie, jako fotogrammetrie, sonar
nebo právě LLS. Otázkou tedy je, zda produkty celorepublikového
mapování LLS mohou být vhodným vstupem do hydrodynamických
modelů a za jakých podmínek.

Metody a data
Základní princip leteckého laserového skenování je popsán v předchozím článku Vodního hospodářství 12/2009 [2]. Podrobnější popis
a nejdůležitější vzorce a parametry probíhajícího celoplošného výš-
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kopisného mapování v ČR byly uvedeny v [5]. Vyčerpávající úvod do
problematiky nabízí cizojazyčná literatura, například [6].
Základními parametry nového výškopisu ČR je hustota bodů
minimálně 1 bod/m2 se střední chybou měření délky prostorového
rajonu do 0,03 m. Z celkem tří plánovaných realizačních produktů
byly nadále analyzovány následující dva [1]:
1. Digitální model reliéfu území České republiky 4. generace (DMR
4G) ve formě mříže (grid) 5 x 5 m, s úplnou střední chybou výšky
0,3 m v odkrytém terénu a 1 m v zalesněném terénu.
2. Digitální model reliéfu území České republiky 5. generace (DMR 5G)
ve formě nepravidelné sítě výškových bodů (TIN), s úplnou střední
chybou výšky 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném terénu.
DMR 4G by měl být vytvořen do půl roku po skenování příslušného
pásma. Vzhledem k časové náročnosti manuálních kontrol a oprav
při zpracování dat s cílem vytvořit DMR 5G, je tento produkt plánován vždy do dvou let po vytvoření DMR 4G v příslušném pásmu. To
znamená, že přesnější z produktů DMR 5G by měl být pro první ze
skenovaných oblastí (Pásmo Střed) hotov do konce roku 2012 a celé
území do konce roku 2015 [2]. Přesnost produktů odvozených z LLS
je rozebrána v [7].

Zájmové lokality

Zájmové oblasti byly vybírány na základě několika faktorů. Určujícím
parametrem byl stav zpracování dat LLS. Současně bylo přihlíženo
k tomu, zda je lokalita zajímavá z vodohospodářského hlediska. Ze
dvou testovacích lokalit byla vybrána oblast v okolí Dobrušky (47 km2),
viz [5]. Z nabídky dostupných dat probíhajícího skenování v Pásmu
Střed byly vytypovány vodní toky s relativně odlišnými charakteristikami (šířka koryta, členitost terénu), a to toky v oblasti Polabí v okolí
Poděbrad a Nymburka (blok S_044) a na Jičínsku (blok S_030). Jedná
se o obdélníkové pásy, každý o ploše 300 km2. Na obr. 1 je znázorněno
rozložení zkoumaných lokalit v ČR a přehled jednotlivých datových
vstupů (příčné profily a plochy zaměřené pomocí fotogrammetrie).
Obdélníky ohraničují výřezy mapových výstupů. Celková délka zkoumaných vodních toků včetně Labe je více než 90 km.

Popis dat

Charakteristiky toků

Ve vodním hospodářství je potenciál dat celostátního mapování
metodou LLS ovlivněn vlnovou délkou laserového paprsku. Protože
skenery vhodné k celoplošnému mapování jsou vybaveny laserem,
který pracuje v blízkém infračerveném spektru, je jeho záření vodou
téměř zcela pohlceno. U vodních ploch a větších vodních toků proto
v místě vodní hladiny chybí odrazy. Odrazy z břehů nejblíže ose toku
přibližně odpovídají vodní hladině.
Viditelnost vodních toků v různých produktech LLS není stejná,
jak ukazuje obr. 2. U toků širších 4 m (Šembera, Cidlina) je v terénu
odvozeném z dat Ground zřetelně vidět koryto, respektive přibližná
hladina toku díky pohlceným odrazům. V případě drobných vodotečí (Vlkava) může v souvislosti s hustotou skenovaných bodů dojít
k tomu, že místa s pohlcenými odrazy budou v datové sadě málo
patrná a koryto je zřetelné pouze z tvaru terénu. Problém může tvořit také doprovodná vegetace. Prostupnost laserových paprsků skrz
vegetaci závisí na její hustotě. Díky tomuto jevu může být snížena
prostorová hustota bodů a hranice toku (břehová linie) nemusí být
z výsledných dat jednoznačně identifikovatelná. Také morfologie terénu může hrát svou roli. Čím je okolí toku členitější a samotné břehy
koryta jsou strmější, tím je pravděpodobnější výskyt chyb. DMR 4G
je pro identifikaci koryta vodního toku z několika důvodů nevhodné.
Je to díky horší výškové přesnosti, menší hustotě bodů a interpolaci
do pravidelné struktury 5 x 5 m.
Podle charakteristik toků (tab. 1) lze řešené lokality rozdělit do
čtyř skupin:
1. Labe – střední úsek velkého toku o průměrné šířce 80 m, s malým
podélným sklonem,
2. Cidlina – dolní část velkého vodního toku o průměrné šířce 20 m,
s poměrně častou doprovodnou vegetací a malým podélným sklonem,
3. Javorka, Dědina – podhorské toky o průměrné šířce 7 m, s častou
doprovodnou vegetací, s vyšším podélným sklonem (v případě
Javorky s velkým počtem jezů a stupňů),
4. Šembera, Výrovka, Vlkava – drobné vodní toky o maximální šířce
7 m v Polabské rovině, většinou bez doprovodné vegetace, s malým
podélným sklonem.

Pro řešení výzkumného úkolu byla od Zeměměřického úřadu v ParAnalýzy a výsledky
dubicích zapůjčena právě dostupná data LLS, což znamenalo data
Cílem řešení bylo zjistit, jaké jsou rozdíly ve výškách jednotlivých
v různých fázích zpracování i různé pořizovací kvalitě:
datových zdrojů v bodech geodeticky zaměřených příčných profilů,
1) testovací data ve formě klasifikovaného mračna bodů (s hustotou
1,2 bod/m2), skenováno 2008, lokalita Dobruška,
2) klasifikovaná data rostlého terénu (Ground),
skenováno 2009,
a) manuálně nekontrolovaná – MN_ground
(oblast S_044),
b) manuálně kontrolovaná – MK_ground
(oblast S_030),
3) DMR 4G, všechna zájmová území.
Dá se předpokládat, že budoucí produkt DMR
5G se bude svou strukturou a přesností shodovat s manuálně kontrolovanými daty terénu.
Výše popsaná výškopisná data odvozená
z LLS byla porovnávána se standardními
výškopisnými podklady, které byly fakticky
použity pro hydrodynamické modelování při
procesu vymezení stávajících záplavových
území. Jsou to tyto:
• geodetické podklady (zaměření příčných
profilů) pro určení záplavových území Obr. 1. Zájmové lokality včetně rozložení vstupních dat a mapových výstupů
– zapůjčeno od Povodí Labe s. p. 2010
(Cidlina 1998, Šembera 2004, Javorka 2004,
Výrovka 2006, Vlkava 2008, Dobruška
1999–2000),
• fotogrammetrické měření + sonar Labe
v okolí Nymburka a Poděbrad – zapůjčeno
od Povodí Labe s. p. (2005–2008),
•	���������������������������������������
fotogrammetrické měření Dědina – zapůjčeno od Povodí Labe s. p. (1999),
• zdokonalený výškopis ZABAGED® (grid 10
x 10 m) – zapůjčeno od ČÚZK, aktualizace
průběžná, zapůjčení 2009, 2010,
• vrstvy vodních toků, vodních nádrží,
záplavových území Q100 z databáze DIBAVOD – VÚV T. G. M., v. v. i., aktualizace Obr. 2. Rozlišitelnost různých toků v jednotlivých výškopisných datech LLS (MN_ground,
průběžná, zapůjčení dat 2010.
DMR 4G)
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a odchylky statisticky vyhodnotit. Druhým
porovnáním bylo plošné vyhodnocení rozdílů
v rastrové podobě dat LLS a fotogrammetrie.
Oba typy vyhodnocení byly provedeny současně pro Ground i DMR 4G. Rozsah dat slibuje statisticky významné výsledky analýz.

Porovnání s geodetickým zaměřením

Tab. 1. Základní charakteristiky vodních toků
Vodní
tok
Šembera
Výrovka
Vlkava
Cidlina
Javorka
Dědina
Labe

Šířka toku Délka úseku
Počet profilů
[m]
[km]
*plocha Fot [km2]
2–3
10,55
61
3–7
10,75
59
2–6
4,01
42
10–35
10,42
36
3–12
18,05
146
6–8
8,38
40/*2,5
60–100
29,51
0/*53,7

Počátek úseku
[m n. m.]
202,3
184,0
183,0
198,0
320,6
306,2
187,3

Konec úseku
[m n. m.]
181,2
177,6
175,0
187,0
253,5
269,1
174,8

Průměrný
sklon [%]
0,20 %
0,06 %
0,20 %
0,11 %
0,37 %
0,44 %
0,04 %

Testování dat proběhlo v 384 příčných
profilech pro určení záplavového území
úseků Výrovky, Šembery, Vlkavy, dolní části
Cidliny, Javorky a Dědiny. V jednotlivých
bodech zaměření (celkem přes 9000) byly
porovnány nadmořské výšky získané z dat
LLS (MK_ground, MN_ground, DMR 4G),
geodetického zaměření (Geo) a ZABAGED®
(ZAB), přičemž důraz byl kladen především
na první dvě skupiny dat. V rámci statistického zpracování dat byly profily rozděleny
na část koryta a inundace. Protože data
Geo na rozdíl od ostatních zdrojů zohledňují i konstrukce mostů a lávek, zatímco
v datech LLS vlivem automatických úprav
některé konstrukce chybí, byly tyto objekty
z důvodu statistické průkaznosti výsledků
odfiltrovány. Jako srovnávací data v příčných
profilech bylo použito geodetického zaměření, u kterého se předpokládá maximální
přesnost měření. Zjištěné rozdíly byly kromě Obr. 3. Ukázkové příčné profily
tabelárního výstupu převedeny i do bodové
vrstvy. Současně bylo v prostředí GIS provedeno plošné srovnání výškopisných dat LLS a ZABAGED® v rastrové
ní (tab. 3). Z něj vyplývá, že rozdíly v inundacích jsou průměrně větší
podobě (1 x 1 m). Odchylky v bodové formě i rozdíl rastrových vrstev
o 5 cm a směrodatné odchylky průměrně narostly o 7 cm.
byly graficky znázorněny v mapových výstupech.
Podle příčných profilů (obr. 3) se dá prohlásit, že DMR 4G je v mísKromě výše popsaných analýz byla řešena otázka, zda by pro daný
tech břehových hran nepřesný. Je třeba podotknout, že rozdělení na
účel (vstup pro hydrodynamické modelování) byl dostačující produkt
koryto a inundace je stejné jako v předchozím případě, a proto se dá
DMR 4G. Tato úloha má své opodstatnění z důvodu časové dostuppředpokládat, že statistické vyhodnocení je největší měrou ovlivněnosti uvedené datové sady (je k dispozici do půl roku po naskenování
no zejména nepřesným průběhem břehových hran. DMR 4G se dále
příslušného území). Testování na příčných profilech bylo provedeno
v inundaci od Ground liší minimálně.
stejným způsobem jako v předchozí úloze.
Vzhledem k rozlišení DMR 4G lze konstatovat, že odpovědně
Na obr. 3 jsou zobrazeny ukázkové příčné profily. Za pozornost stojí
ho lze použít jen ve vzdálenosti cca 5 m od břehové linie směrem
rozdíl v chování dat LLS Ground v oblastech koryt a v inundacích.
do inundace. Koryto včetně břehových hran s potřebným přesahem
Na rozdíl od koryt, kde jsou patrné značné rozdíly mezi jednotlivými
do inundace bude nezbytné doměřit geodeticky, stejně tak významné
datovými zdroji, dochází v inundacích k několika typům mírného
terénní zlomy ve volné krajině.
zkreslení. Profil a) Šembera je ukázkou, kde data LLS přesně kopírují
Porovnání s fotogrammetrickým zaměřením
geodetické zaměření v inundaci, menší odchylka DMR 4G je v oblasti
Druhý typ porovnání výškopisných dat se týkal příbřežních zón
břehových hran. Profil b) Javorka zobrazuje případ, kdy geodetické
Labe v okolí měst Poděbrady a Nymburk. Místo geodetického zamězaměření obsahuje konstrukci mostu a v datech LLS je most při
ření zde bylo k dispozici fotogrammetrické měření (Fot) doplněné
post-processingu odfiltrován. Proto byly body zaměřující mostní
zaměřením koryta Labe a některých vodních ploch sonarem (Son).
konstrukci ze statistického vyhodnocení vyňaty. Profil c) Cidlina je
Ze vstupních dat byly v prostředí GIS vytvořeny rastrové modely
příkladem posunu celého profilu ve směru osy y. Tento případ byl
častý v testovacích datech toku Dědiny. Na profilu a) Šembera a d)
Javorka jsou zřetelně vidět nepřesnosti, které jsou způsobeny menším
Tab. 2. Výsledky srovnání výškopisných zdrojů Ground a Geo
rozlišením DMR 4G (5 x 5 m) v oblastech změny sklonu břehů nebo
v příčných profilech v inundaci
jiných terénních zlomů.
Rozdíl
Počet
Průměr
Směrodatná
Min [m] Max [m]
Statistické vyhodnocení (tab. 2 a tab. 3) ukázalo následující skuGround-Geo
bodů
[m]
odchylka [m]
tečnosti:
Šembera
1033
-0,07
0,29
-0,75
4,35
V korytech se v souladu s očekáváním hodnoty Ground a Geo
Výrovka
1087
-0,1
0,14
-1,19
0,84
poměrně liší (průměrně o 0,34 m, se směrodatnou odchylkou 1,08 m).
Vlkava
431
-0,06
0,17
-0,65
1,27
Podobné výsledky vykazuje i rozdíl DMR 4G a Geo (průměr 0,37 m
Cidlina
441
-0,12
0,13
-0,44
0,99
a směrodatná odchylka 1,05 m.)
2,65
-0,02
0,2
-1,56
Javorka
1559
V inundacích jsou nadmořské výšky Ground průměrně o 6 cm nižší
Všechny toky*)
4551
-0,06
0,21
-1,56
4,35
než výšky geodetického zaměření (se směrodatnou odchylkou 21 cm),
Dědina
630
-0,17
0,47
-3,49
4,69
zatímco průměrný rozdíl hodnot v korytech je 34 cm (se směrodatnou
*)
Bez Dědiny
odchylkou 1,08 m). Tyto hodnoty i grafické zobrazení profilů vedou
k závěru, že v korytech vodních toků nelze geodetické zaměření nahradit daty z LLS (s daty pořízené laserem se zářením v blízkém infračerveTab. 3. Výsledky srovnání výškopisných zdrojů DMR 4G a Geo
ném spektru). Oproti tomu v inundacích je rozdíl hodnot natolik malý,
v příčných profilech v inundaci
že zejména v plošně rozsáhlých úlohách je uplatnění dat LLS Ground
Rozdíl
Počet
Průměr
Směrodatná
jako vstupu do hydrodynamických modelů vhodné.
Min [m] Max [m]
DMR 4G-Geo
bodů
[m]
odchylka [m]
Do sumárního statistického vyjádření výsledků nebyly zahrnuty
Šembera
1033
-0,10
0,34
-0,89
4,32
výstupy z toku Dědina. Důvodem je sama podstata testovacích dat se
Výrovka
1087
-0,14
0,22
-1,21
1,16
značným podílem systematických chyb. Zjištěný rozdíl ve výškách byl
Vlkava
431
-0,09
0,21
-1,02
1,25
v porovnání s celkovou průměrnou odchylkou u předchozích vodních
Cidlina
441
-0,14
0,20
-0,90
0,98
toků o řád vyšší a směrodatná odchylka byla více než dvojnásobná.
Javorka
1559
-0,08
0,30
-1,67
2,56
Pro srovnání využitelnosti dat Ground a DMR 4G je uvedeno i stejné
Všechny toky
4551
-0,11
0,28
-1,67
4,32
statistické vyhodnocení pro odchylky DMR 4G a geodetického zaměře-
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terénu s rozlišením 1 x 1 m. Odečtením
rastrů Fot(+Son) od LLS MN_ground byl získán rozdílový rastr. Stejným způsobem byla
zpracována data DMR 4G.
Statistické vyhodnocení a procentuální
rozdělení hodnot rozdílového rastru LLS
MN_ground (respektive DMR 4G) minus
Fot(+Son) bylo provedeno dvakrát, a to pro
celou oblast fotogrammetrie (I.), nebo pro
oblast fotogrammetrie bez toků, nádrží a většiny silničních komunikací (II.). V druhém
případě nebylo bráno v úvahu měření sonarem a rovněž chyby způsobené neaktuálností
a nepřesností fotogrammetrických dat neměly
vliv na výsledek porovnání.
Obr. 4 znázorňuje plošné porovnání
v podobě rozdílového rastru (1 x 1 m) LLS
(MN_ground) a fotogrammetrického měření
v kombinaci se sonarem Fot(+Son). V pravém
horním rohu je uvedeno procentuální rozdělení hodnot pro případ celé oblasti fotogrammetrie (I.) a v případě odfiltrovaných dat toků
nádrží a silnic (II.), což by mělo být statisticky
více vypovídající. Z obrázku jsou zřetelná
místa měřená sonarem, kde je rozdíl až 12 m
(v Labi cca 3–4 m), a místa s novými silničními komunikacemi. Ostré liniové přechody
jsou chybou fotogrammetrického zpracování.
Pro názornost je vytvořen jeden příčný profil
A – A´. Různé prostorové rozlišení dat je
patrné na průběhu příčného profilu, kde data
LLS Ground zachycují drobné a občasné vod- Obr. 4. Rozdílový rastr a příčný profil jako výsledek porovnání dat LLS (MN_ground, DMR4G)
ní toky na rozdíl od dat Fot. Měření sonarem a Fot(+Son)
spolehlivě mapuje terén pod hladinou vody
v Labi a v některých vodních plochách.
Obdobných výsledků bylo dosaženo při analyzování méně přesStatistické vyhodnocení rozdílů pro MN_ground a DMR 4G (tab. 4)
ného produktu DMR 4G. I když vypočtené statistické rozdíly výšek
je velmi podobné – průměrný rozdíl 15 cm (se směrodatnou odchyljsou prakticky shodné pro oba typy produktů LLS, z vykreslených
kou 45 cm) v případě II. To může znamenat, že oba produkty LLS
příčných profilů je zřejmý limit těchto dat. Vychází to z podstaty
jsou ve vztahu k fotogrammetrickým datům podobně přesné. Podle
DMR, který vznikl proředěním a interpolací původních dat. V okolí
vztahu mezi LLS a Geo a LLS a Fot se dá předpokládat, že data LLS
břehové hrany, kde je vyšší hustota geodetických bodů, dochází
(MN_ground) jsou přesnější než data fotogrammetrického měření
ke značnému zkreslení tvaru reliéfu oproti skutečnému zaměření.
zpracovávaná standardním způsobem.
Stejným případem mohou být i terénní zlomy dále od toku. Jedná
Porovnání fotogrammetrického zaměření bylo provedeno i na testose o místa, která jsou v modelu s rozlišením 5 m tzv. „vyhlazena“.
vacích datech v okolí Dobrušky. Průměrný výškový rozdíl byl 40 cm,
Je proto nezbytné si uvědomit, že v bezprostředním okolí vodních
se směrodatnou odchylkou 33 cm. Z výsledků je stejně jako v případě
toků a v jejich korytech se nejedná o podrobný model terénu. Propříčných profilů vidět nižší kvalita odpovídající testovacím datům.
dukt DMR 4G je vždy potřeba doplnit kvalitnějšími daty ve větším
Diskuse a závěr
rozsahu – např. geodetickým zaměřením s delším přesahem do nivy
(o cca 5 m), s případným doměřením terénních zlomů v otevřené
Cílem výzkumu bylo otestovat vhodnost produktů nového výškopiskrajině. V současnosti je důležitou výhodou, že tato data mohou být
ného mapování jako podkladu pro vymezování záplavových území.
poskytnuta zpracovatelům záplavových území v časovém horizontu
Analýzy byly prováděny na třech lokalitách v ČR – v okolí Dobrušpůl roku po skenování území, na rozdíl od přesnějšího DMR 5G, které
ky, v části Polabí v okolí Poděbrad a Nymburka a na Jičínsku. Sedm
vyžaduje dobu zpracování 2 roky.
vodních toků o celkové délce přesahující 90 km bylo podle charakteru
S výše popisovanými limity mohou produkty LLS nahradit či
(šířka toku, sklonitost a výskyt doprovodné vegetace) rozděleno do čtyř
doplnit doposud používané metody při zachování požadované přesskupin. Rozsah dat je dostatečný pro statistické analýzy.
nosti. Odchylky v inundacích vyhovují metodickému pokynu MZe
Jak se předpokládalo, testovací data z oblasti Dobrušky, která byla
ČR k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování
zkoumána v roce 2009 [5], nejsou pro analýzy přesnosti vhodná.
záplavových území. Výhodou je také neohraničený rozsah dat, což se
Důvodem je samotná podstata dat a problémy při prvotním pořizování
projeví zejména při modelování povodní s nižší pravděpodobností
a zpracování. Také z tohoto důvodu byly testovány dva nové datasety
opakování. S tím souvisí i porovnání LLS s výškopisem ZABAGED®,
LLS, které přibližně odpovídají finálním produktům: podrobný digikterý se může zdát na první pohled neadekvátní. Nicméně při hydtální model rostlého terénu ve fázi před nebo po manuální kontrole ve
rodynamickém modelování bylo v případě nedostatečného rozsahu
formě TIN (Ground) a digitální model reliéfu v podobě rastru 5 x 5 m
(DMR 4G).
Z původního výzkumu se potvrdil poznatek o rozdílném chování
dat LLS v korytech vodních toků a v inundacích. V příčných profilech
Tab. 4. Výsledky srovnání výškopisných zdrojů MN_ground, DMR
v inundacích byly při porovnání tradičních výškopisných zdrojů
4G a Fot(+Son) v rastrové podobě
(geodetické zaměření – Geo, datová vrstva ZABAGED® – ZAB) s daty
Ground zjištěny poměrně malé odchylky ve výškách. Průměrný
Rozdíl
rozdíl dat Ground a Geo byl 6 cm, se směrodatnou odchylkou 21 cm.
Rozdíl
LLS (MN_ground)LLS (4G)-Fot(+Son)
Na druhé straně v korytech vodních toků byly vypočtené rozdíly
Fot(+Son)
výšek několikanásobně větší. Podobného výsledku bylo dosaženo při
I.
II.
I.
II.
porovnávání rastrových dat s tradiční metodou fotogrammetrického
Průměr [m]
0,29
0,15
0,27
0,15
zaměření – Fot – v kombinaci se sonarem – Son. Je tedy zřejmé, že je
Směrodatná odchylka [m]
0,88
0,45
0,82
0,45
nezbytné nadále geodeticky zaměřovat přesný výškový profil koryta
Min [m]
-9,02
-6,37
-9,46
-7,39
pod vodní hladinou, případně využívat jiné metody, například skener
Max [m]
12,78
10,55
12,64
10,52
LLS se zářením v jiném spektrálním pásmu.
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pořízených dat nutné vycházet i z výškopisu ZABAGED®. Jak vyplývá
z výsledků, data mohou být velmi nepřesná, a tím i výsledné vymezení záplavového území.
Za účelem co největšího zpřehlednění výsledků bylo vytvořeno
9 listů tematických map „Využití dat leteckého laserového skenování na tocích a v příbřežních zónách“ v měřítku 1 : 10 000 a 1 list
v měřítku 1 : 25 000, které jsou ke stažení na webové stránce www.
dibavod.cz/laserscan. Jejich hlavní náplní je porovnání výškopisných dat (rozdíly digitálních modelů terénu LLS a ZABAGED®, body
geodetických profilů v inundaci s barevně odlišenou odchylkou Geo
a LLS).
V řešitelském týmu v současné době probíhá další testování produktů LLS. Jedním z úkolů je detailní analýza možnosti identifikace
příčných překážek v toku. Předchozí výzkum naznačoval, že v datech
LLS mohou být patrné jezy nebo příčné stupně. Současný výzkum by
měl odpovědět na otázky velikosti rozdílu hladin pro různé typy toků
a vliv dalších aspektů. Je nutno poznamenat, že daná úloha má v této
fázi poměrné vysoké nároky na kvalitní geometrické znázornění os
vodních toků a na podrobný terénní průzkum (ověření výskytu překážek v terénu). Předpokládané uveřejnění výsledků bude na přelomu
roku 2011/2012 v závěru výzkumného úkolu.
Závěrem je možné konstatovat, že letecké laserové skenování
poskytuje podrobné a dostatečně přesné informace o zemském reliéfu,
s uplatněním při povodňovém modelování. Vytvořené modely terénu
svou podrobností mohou v některých případech nahradit či doplnit
pracné a finančně náročné geodetické zaměřování příčných profilů
vodních toků. Údaje o nadmořských výškách jsou pro vymezení
záplavových území využitelné především v inundacích, za uvedených podmínek. V korytech vodních toků nedosahují data potřebné
přesnosti. V testování produktů LLS pro další využití je vhodné nadále
pokračovat.
Poděkování: Článek vznikl za podpory VZ 0002071101 – „Výzkum
a ochrana hydrosféry – výzkum vztahů a procesů ve vodní složce
životního prostředí, orientovaný na vliv antropogenních tlaků, její trvalé
užívání a ochranu, včetně legislativních nástrojů“, 2005–2011.
Data z testovacího laserového snímání (2008) a z výškopisného
mapování ČR (2009–2010) pro výzkumné účely poskytl Zeměměřický
úřad Pardubice.
Vstupní data využitá k vymezení záplavových území zapůjčil podnik
Povodí Labe, s. p., se sídlem v Hradci Králové.
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The potential of airborne laser scanning data in inundation
zones as a basis for flood extent delimitation (Uhlířová, K.)
Key words
airborne laser scanning – LiDAR – water management – digital terrain
model – floodplain
Sufficiently accurate altimetry is one of the most important inputs
for flood extent delimitation. Besides standard altimetry methods,
airborne laser scanning data (LLS) is used in recent years. Nowadays, the method is one of the most modern technologies for spatial
geographical data capturing. A new altimetry mapping of the Czech
Republic territory using ALS was started in 2009. The mapping
promises consistent digital terrain models of two different resolution as the products.
The potential of this significantly more accurate data source for
updating the Czech Republic’s water management data is being explored at the T.G.M. Water Research Institute in Prague, the Czech
Republic. Firstly, in 2009 an experimental dataset (42 km2 area)
in north-eastern Bohemia was generally processed. Secondly, two
localities (both 300 km2 area) in central and north-eastern Bohemia
were analysed in 2010. Together these study areas include more than
90 km of researched stream channels. This article focuses on a detailed accuracy analysis for flood extent delimitation and subsequent
recommendations. Two ALS products in different stages of processing and resolution were tested. Other datasets, namely geodetic and
photogrammetric survey (standard high accuracy inputs for flood
models) and advanced state altimetry data, were used for comparison. Spatial analyses were performed in ESRI ArcGIS Desktop.
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. května
2012. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

v malých povodích o ploše do 10 km2. Základním předpokladem
je, že proměnlivost specifického podzemního odtoku a povrchového
průtoku v jednotlivých částech povodí závisí převážně na horninovém prostředí dané části povodí. Díky této závislosti lze zjistit
vliv horninového prostředí nebo charakteru tektonického porušení
na hodnotu specifického podzemního odtoku v různých částech
povodí. Tento předpoklad byl v práci potvrzen. Byl popsán vliv
litologie, přípovrchové vrstvy zvětrávání a tektoniky na formování
specifického podzemního odtoku. Byla vytvořena mapa proměnlivosti specifického podzemního odtoku v jednotlivých mezipovodích
a identifikovány ztrátové a ziskové části povodí.
u

1. Úvod
Metod výzkumu proudění podzemních vod je celá řada. Jednou
z nich je metoda [2], která matematicky definuje základní odtok
z volné zvodně do povrchového toku a lze ji využít pro separaci
základního odtoku. Další z mnoha možností jsou termometrické
metody, jejichž použití zmiňuje ve své práci [1]. Metoda postupných
profilových průtoků (dále jen PPP) byla nejhojněji využívána v 70.
a 80. letech 20. století pro prostorová členění odtoku podzemní vody.
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Metoda PPP vychází z hypotézy, že průtok
v daném postupném měrném profilu (PMP)
je výsledkem celkového vlivu všech činitelů,
které se uplatňují ve studované oblasti. Čáry
PPP vyjadřují, jak se průtok mění směrem
po toku v důsledku působení těchto činitelů.
Pokud by faktory byly rovnoměrně prostorově
rozloženy, jevily by se čáry PPP jako přímky
s narušením pouze v místě přítoků [9]. Nejvlivnějším přirozeným činitelem, jenž má
vliv na formování anomálií na povrchových
tocích, je geologická stavba. Přítomnost zlomů
a drcených pásem v souladu se zákonitostmi oběhu podzemní vody v dané struktuře
vytváří na tocích složitou situaci ztrátových
a příronových zón.
Slepička [10] aplikoval metodu PPP ve
svitavské křídové pánvi. Tok řeky Svitavy byl
hydrometrován od pramene v délce 35 km.
Bylo změřeno devět postupných měrných
profilů, na základě kterých byly vytvořeny Obr. 1. Poloha Bunčovského potoka a potoka Sloupečníku
a graficko-matematickou metodou vyhodnoceny čáry PPP. Hlavním výsledkem bylo
Sloupečník protéká na horninách krystalinika proterozoického
vyjasnění tvorby přebytku podzemních vod a určení ziskových i ztráa paleozoického stáří, zatímco Bunčovský potok drénuje zvodně ve
tových úseků v horní části povodí řeky Svitavy. Stejný přístup použil
flyšových horninách terciérního (paleogenního) stáří. Tato skutečSlepička [11] v oblasti Police-Kudow. [7] se zabývali problematikou
nost má významný vliv na formování podzemního odtoku v obou
prostorového režimu podzemních vod v OKrA (oblast Krzeszowpovodích. Krystalinické horniny jsou slabě propustné horniny s vyšší
Adršpach) v Polické pánvi. Zde byly opět díky graficko-matematické
propustností v přípovrchové zóně zvětrávání a podpovrchového
analýze čar PPP určeny negativní nebo pozitivní hydrologické efekty,
rozpojení hornin nebo v tektonicky porušených zónách [3]. Jedná se
které byly ovlivněny hydrogeologicky činnými tektonickými poruo granodiority typu Blansko (amfibol – biotitický granodiorit a biotichami. Publikace „Hydrologické metody v hydrogeologii, aplikace
tický granodiorit) a křemenný diorit až tonalit.
isotopových metod v hydrogeologickém výzkumu” [8] podrobně
V případě flyšových vrstev je situace poněkud komplikovanější,
rozepisuje problematiku analýzy čar PPP a aplikuje ji na modelová
protože se jedná o střídání propustných (pískovce, slepence) a nepropovodí. Použití metody PPP se věnuje také Slavík [9] v souvislosti
pustných vrstev (jílovce). V povodí Bunčovského potoka se nachází
s určením příronových a ztrátových zón na přítocích řeky Svitavy
lukovské vrstvy (soláňské souvrství) i vsetínské vrstvy (zlínské souv Ústecké synklinále.
vrství) náležící k račanské jednotce magurského flyše a bělověžské
Úkolem této práce je ověřit funkčnost metody PPP při zjišťování
souvrství bělokarpatské jednotky magurského flyše [6]. V lukovských
proměnlivosti specifického podzemního odtoku (dále jen q) v malých
vrstvách převažují pískovce a slepence paleocénního stáří, zatímco
povodích do 10 km2, určit ztrátové a ziskové úseky na povrchových
ve vsetínských vrstvách a bělověžském souvrství mají většinové
tocích a interpretovat vliv geologické stavby na formování specifickézastoupení jílovce. Hlavním kolektorem ve flyši je přípovrchová zóna
ho podzemního odtoku v jednotlivých mezipovodích.
zvětrávání a hlouběji sahající puklinová pásma [6].

2. Charakteristika studovaného území

3. Metodika

Pro aplikaci metody PPP byla vybrána dvě povodí s plochou nepřesahující 10 km2. Jedná se o potok Sloupečník, který je levostranným
přítokem řeky Svitavy, a dále Bunčovský potok, který náleží do povodí
řeky Moravy (viz obr. 1). V zájmových územích byly rozlišeny různé
typy hornin a tektonického ovlivnění. Obě vybraná povodí odvodňují
horniny odlišného stáří a vývoje (viz obr. 2).

Celkem bylo v 19 postupných měrných profilech (PMP) proměřeno
18 km toků, které odvodňují plochu přibližně 18,3 km2 (viz tab. 1).
Data byla měřena 29. 6. 2011 pomocí hydrometrické vrtule výrobce A.
OTT - Kempten, Germany, typ C 2 „100 150“. Tento den uzavíral delší
období sucha, které zajistilo, že na povrchovém odtoku se již z většiny podílí pouze podzemní voda. Proto lze tento průtok považovat

Obr. 2. Orientační geologická mapa Bunčovského p. (a – vlevo), potoka
Sloupečníku (b – vpravo). Zdroj: Stráník (1998), Havlíček (1994), Hanžl et al.
(1999)
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Tab. 1. Charakteristiky postupných měrných profilů a mezipovodí
k nim náležejících
Profil

Plocha mezipovodí
(km2)

Vzdálenost od
pramene (nebo délka
přítoků) v km

Podíl na ploše
povodí (%)

Bunčovský p.
BU1

0,102

0,069

1

BU2

1,026

1,081

10

BU3

0,229

1,499

2

BU4

1,636

2,558

16

BU5

1,742

3,776

17

BU6

1,738

4,822

17

BU7

1,138

5,776

12

BUP1

1,704

1,490

17

BUP2

0,826

1,360

8

p. Sloupečník
SL1

0,102

0,000

1

SL2

1,092

1,174

14

SL3

0,958

1,964

12

SL4

0,699

2,899

9

SL5

0,545

4,181

7

SL6

0,201

4,686

3

SL7

0,714

5,747

9

SL8

0,485

7,108

6

SL9

0,331

8,141

4

SLP1

2,864

3,080

35

Tab. 2. Data k jednotlivým postupným měrným profilům
Profil
BU1
BU2
BU3
BU4
BU5
BU6
BU7
BUP1
BUP2
SL1
SL2
SL3
SL4
SL5
SL6
SL7
SL8
SL9
SLP1

Q (l.s-1)
PPP/Q (l.s-1)
Bunčovský p.
0,27
0,27
1,50
1,23
0,37
-1,13
10,81
10,44
12,84
2,03
14,21
1,37
22,7
8,49
6,89
6,89
0,11
0,11
p. Sloupečník
0,21
0,21
2,26
2,05
4,55
2,29
5,1
0,55
4,33
-0,77
2,39
-1,94
11,17
8,78
17,06
5,89
19,68
2,62
7,6
7,6

PPP/q (l.s-1.km-2)
2,65
1,20
4,93
6,38
1,17
0,79
7,46
4,04
0,13
2,06
1,88
2,39
0,79
1,41
9,64
12,29
12,14
7,90
2,65

obr. 3). Pomocí srovnávání těchto dvou čar budeme interpretovat
vliv přírodních činitelů na velikost q v jednotlivých mezipovodích.
Vzhledem k tomu, že na formování q má převážný vliv litologie a tektonika, budeme se zabývat hodnocením pouze těchto dvou činitelů.
Pro hodnocení vlivu litologie je použito procentuálního zastoupení
jednotlivých hornin v mezipovodích (viz obr. 4a). Vliv tektoniky je
posuzován z hlediska hustoty tektonických poruch v mezipovodích
(viz obr. 4b). Průběh tektonických linií jsme interpretovali z geologických map 1 : 50 000 [4, 5, 12], viz obr. 2.

za hodnotu blízkou základnímu odtoku. Je obvyklé, že nejvhodnější
podmínky nastávají v podzimních měsících, ale vzhledem k měnícímu se klimatu není ani tento fakt stoprocentní a vhodné podmínky
mohou nastat i mimo uvedené období. Potvrzením je srovnání
vypočteného specifického odtoku q pro zkoumaná povodí s dlouho4. Výsledky a diskuse
dobým průměrem qa poskytnutým ČHMÚ. Podle ČHMÚ je hodnota qa
Primární data k jednotlivým PMP jsou uvedena v tab. 2. Naměřená
Bunčovského potoka 3,6 l.s-1.km-2 a potoka Sloupečníku 2,7 l.s-1.km-2.
data vyneseme do grafů (viz obr. 3). V grafech budou tedy zobrazeny
Hodnoty vypočtené z dat naměřených 29. 6. 2011 jsou obzvláště
v případě Bunčovského potoka výrazně nižší
než dlouhodobý průměr. Bunčovský potok má
hodnotu q = 2,2 l.s-1.km-2 a Sloupečník 2,4 l.
s-1.km-2. Tyto hodnoty specifického odtoku
považujeme za hodnoty blízké specifickému
podzemnímu odtoku, i když v případě potoka
Sloupečníku jsou poněkud vyšší. Vzhledem
k tomu, že v práci hodnotíme proměnlivost
q v jednotlivých mezipovodích, lze považovat
naměřená data za reprezentativní. V práci je
hodnocena hlavně proměnlivost q. Data byla
převedena pomocí programu ArcGIS 9.2 do
formátu shp. a dále použita pro následné
analýzy.
Naměřená data byla vyhodnocena pro jed- Obr. 3. Průběh čar PPP/Q a PPP/q v povodí Bunčovského potoka (a – vlevo), potoka
notlivá mezipovodí (viz obr. 5). Od průtoku Sloupečníku (b – vpravo)
naměřeného v jednom PMP byl odečten průtok naměřený v PMP výše na toku. Hodnota
nově vypočteného průtoku pak reprezentuje
povrchový odtok generovaný v mezipovodí
náležejícím tomuto PMP, který je závislý na
přírodních činitelích působících v daném
mezipovodí. Čáry PPP jsou spojnicemi hodnot průtoků nebo specifických podzemních
odtoků odpovídajících jednotlivým PMP
a mezipovodím. Záporné hodnoty PPP/Q
ukazují velikost ztráty povrchového odtoku
do podzemí v daném mezipovodí. Pokud
absolutní hodnotu tohoto nově vypočteného
průtoku podělíme plochou mezipovodí získáme hodnotu specifického podzemního odtoku
v daném mezipovodí. Hodnoty postupných
profilových průtoků a postupných specifických podzemních odtoků jsou vyneseny do Obr. 4. Vliv litologie na hodnotu q v mezipovodích (a – vlevo), vliv tektonických poruch na
grafu a vzniknou tak čáry PPP/Q a PPP/q (viz hodnotu q v mezipovodích (b – vpravo)
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čáry PPP/q a PPP/Q. V dalším kroku srovnáme průběh čar s litologií
a tektonickým porušením v jednotlivých mezipovodích (viz obr. 4a,
4b), díky čemuž můžeme zhodnotit příčiny proměnlivosti specifických
podzemních odtoků.
Čáry PPP/q a PPP/Q (viz obr. 3) jsou znázorněním změny zkoumané
veličiny oproti předchozímu mezipovodí a charakterizují tedy proměnlivost zobrazované veličiny v rámci celého povodí.
V případě Bunčovského potoka vidíme, že mezipovodí BU1 je i přes
přítomnost více jak 60% podílu jílovců bělověžského souvrství (viz
obr. 4a) vyšší hodnota q (2,65 l.s-1.km-2) než u ostatních mezipovodí
Bunčovského potoka bez tektonické aktivity (viz obr. 3a). Jedná
se o pramennou oblast Bunčovského potoka a svou roli může hrát
i vyšší mocnost přípovrchové vrstvy zvětrávání v členitém reliéfu.
V mezipovodí BU2 je sice více jak 80 % podíl pískovců, ale i přes
tuto skutečnost je hodnota q pouze lehce nad 1 l.s-1.km-2. Lze to
vysvětlit přítomností předpokládaného zlomu (viz obr. 4b), který
v tomto případě může mít blokující vliv na proudění podzemní
vody ze západu a může ji převádět do mezipovodí BU3, které také
díky 100% zastoupení lukovských vrstev pískovců a slepenců disponuje vysokou hodnotou specifického podzemního odtoku (4,93 l.
s-1.km-2). Další nárůst hodnoty q na 6,38 l.s-1.km-2 zaznamenáváme
v mezipovodí BU4 (viz obr. 3a) a lze jej přičítat spíše charakteru
přípovrchové vrstvy zvětrávaní a horninovému prostředí, než vlivu
předpokládaného zlomu. V mezipovodí BU5 klesá q na hodnotu
1,17 l.s-1.km-2 a v BU6 na 0,79 l.s-1.km-2. V mezipovodí BU5 se nachází úzký pás jílovců vsetínských vrstev, které i přes svůj menší plošný
rozsah mají výrazný vliv na snížení hodnot q. V BU6 je rozsah pásu
jílovců širší a zabírá více jak 70 % plochy mezipovodí. Mezipovodí
BU7 pak odvodňuje z více jak 80 % pískovce a slepence a navíc jsou
horniny porušeny přesmykem. Tyto dva vlivy podmiňují nejvyšší
hodnotu q v povodí (7,46 l.s-1.km-2). Mezipovodí, která mají více jak
80% podíl pískovců, disponují výrazně vyšší hodnotou q než ostatní
mezipovodí (viz obr. 4a). Výjimkou je pouze mezipovodí BU2, kde
způsobují tektonické vlivy odvod vody mimo mezipovodí a snižují
tak hodnotu q. Tento jev dokazuje velký vliv i úzkého pásu jilovců
na blokaci proudění podzemní vody.
Povrchový odtok, reprezentovaný čarou PPP/Q, reaguje na změny
specifického podzemního odtoku. Mezi měrnými profily BU1 a BU2
dochází k mírnému nárůstu povrchového průtoku, díky dotaci z prostředí podzemních vod, a to i přesto, že hodnota q je v mezipovodí
BU2 nižší. V povodí BU3 došlo se zvýšením hodnoty q ke ztrátám
povrchového odtoku do pískovců a slepenců v podloží. Nastala zde
situace, kdy v části mezipovodí BU3 a BU4 přibližně ve vzdálenosti
1,3–1,6 km od pramene (viz obr. 3a) neprobíhá žádný vlastní povr-

chový odtok, ale dochází ke ztrátám povrchové vody do podzemní.
Voda, jenž v dané části toku teče, je pouze zbytkem povrchového
odtoku z předcházejících mezipovodí, který neinfiltroval do podzemí.
Hodnota ztráty povrchového průtoku je v mezipovodí BU3 1,13 l.s-1
(viz obr. 3a). Takto intenzivní infiltrace je patrná pouze v krátkém
úseku toku. Poté se kolektor pískovců naplní. Pak dochází k výrazné
dotaci povrchového odtoku, která nastává ve většině mezipovodí BU4.
V této části povodí, která odvodňuje široký pískovcový pruh, hraje
hlavní roli litologie. Pískovce odvodňují okolní izolátory. V horní části
povodí voda natéká do pískovcového kolektoru a dochází k infiltraci
povrchové vody do podzemí. Ve střední a dolní části pískovcového
pruhu je již kolektor naplněn a dochází k dotaci povrchového odtoku.
Hodnota průtoku v PMP BU4 je nejvyšší v celém povodí Bunčovského
potoka a má hodnotu 10,44 l.s-1. Dále již probíhá snižování hodnot
průtoku až k PMP BU6. V tomto úseku toku je dotace z prostředí
podzemních vod zpomalována přítomností jílovcových vrstev, které
snižují hodnoty q díky svým izolátorským vlastnostem. V mezipovodí
BU5 je plošné zastoupení jílovců 30 % a v BU6 už 75 % (viz obr. 4a).
Velmi intenzivní nárůst hodnot q v mezipovodí BU7 je doprovázen
zvýšenou dotací povrchového průtoku podzemními vodami, a tedy
i jeho rychlým nárůstem.
Čarami PPP/q a PPP/Q nebyla zhodnocena povodí přítoků Bunčovského potoka. Povodí přítoku BUP1 je narušeno četnými předpokládanými zlomy (2,10 km.km-2) a jedním prokázaným zlomem
a celou svou plochou odvodňuje flyšové pískovce a slepence. Tento
fakt způsobuje zvýšenou hodnotu q = 4,04 l.s-1.km-2. V povodí BUP1
dochází k dotaci povrchového průtoku z podloží a výsledkem je
hodnota 6,89 l.s-1 Jedná se o třetí nejvyšší hodnotu v povodí Bunčovského potoka. Povodí přitoku BUP2 naopak disponuje nejnižší hodnotou povrchového průtoku (0,11 l.s-1) i specifického podzemního
odtoku (0,13 l.s‑1.km-2) v celém povodí Bunčovského potoka. Horní
část povodí odvodňuje jílovce (36 % plochy) s malou propustností.
V dolní části povodí BUP2 jsou horniny narušeny přesmyky, které
v tomto případě mohou blokovat proudění v podloží a snižovat tak
propustnost mezipovodí BUP2 a převádět vodu podzemní cestou
jinam.
Mezipovodími s nejvyššími hodnotami q jsou BU3 a BU4 (viz
obr. 5a), která odvodňují pískovce a slepence lukovských vrstev.
V BU7 se sice jílovcové izolátory vyskytují, ale tektonická aktivita
podmínila vysoké hodnoty q. Nízké hodnoty q pak byly zjištěny
v mezipovodích BU5, BU6 a BUP2, jenž jsou charakteristické přítomností silných jílovcových vrstev (viz obr. 5a).
V povodí potoka Sloupečníku se nachází horniny s velmi podobnými hydrogeologickými vlastnostmi (viz obr. 4a), proto lze připisovat
většinu proměnlivosti hodnot q vlivu tektonického porušení, případně
charakteru přípovrchové vrstvy zvětrávání. Vlivy na proměnlivost q
v horní části povodí potoka Sloupečníku jsou z hlediska tektonického
porušení obtížně interpretovatelné. Lze tedy usuzovat, že v mezipovodích SL1–SL4 se tektonika i přes přítomnost zlomů v geologické
mapě [4] výrazně neprojevuje. Protože se mezipovodí nachází v horní
části toku, v členitém reliéfu s intenzivní erozí, hraje zde pravděpodobně větší roli měnící se charakter přípovrchové vrstvy zvětrávání.
Ta je lépe vyvinuta v mezipovodích s vyšší hodnotou q. Hodnoty q

Obr. 5. Proměnlivost specifického podzemního odtoku (a – vlevo)
Bunčovský potok, (b – vpravo) potok Sloupečník
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kolísají v mezipovodích kolem 2 l.s-1.km-2 (viz obr. 3b), s výjimkou
mezipovodí SL4, kde hodnota q dosahuje pouze 0,79 l.s-1.km-2.
Jedná se o nejnižší hodnotu v povodí. V mezipovodí SL5 dochází
ke zdvojnásobení hodnoty q (1,41 l.s-1.km-2) oproti předchozímu
mezipovodí, což může být zapříčiněno přítomností prokázaného
zlomu. V mezipovodí SL6 dochází k prudkému nárůstu hodnoty q.
Tento nárůst společně s poklesem povrchového průtoku (viz obr. 3b)
v tomto mezipovodí odpovídá tektonickému ovlivnění, které sice není
zaznamenáno v geologické mapě [4], ale nelze ho v tomto případě
vyloučit. Zvýšení hodnoty q způsobuje zvýšení infiltrace povrchové
voda do podzemí. Nejvyšší hodnoty q se nachází v mezipovodích SL7
a SL8. Odtud následuje pokles hodnoty q až k ústí potoka Sloupečníku
do řeky Svitavy. I přes tento pokles je hodnota q v měrném profilu
SL9 vysoká a dosahuje 7,9 l.s-1.km-2. Vysoké hodnoty q odpovídají
hustotě tektonického porušení, která v mezipovodích kolísá mezi
1,13–2,86 km.km-2.
Při hodnocení křivky PPP/Q vidíme, že v měrných profilech SL1
a SL2 dochází k pomalému nárůstu průtoku. První méně výrazný
vrchol křivky PPP/Q rozpoznáváme v měrném profilu SL3 (2,39 l.s-1).
Nárůst průtoku je způsoben zvýšenou dotací z prostředí podzemních
vod v tomto úseku toku. Odtud následuje pokles hodnot průtoku
k profilu SL4. Pokles je způsoben snížením hodnot q, což způsobuje, že
dotace z prostředí podzemních vod není tak intenzivní. V mezipovodí
SL5 se nachází prokázaný zlom, který zvyšuje hodnotu q a podmiňuje
zvýšenou infiltraci povrchového odtoku do horninového prostředí. Situace v mezipovodí SL6 indikuje tektonické ovlivnění, jak bylo uvedeno
výše. V profilech SL5 a SL6 pak dochází k situaci, kdy infiltrace silně
převyšuje hodnotu povrchového odtoku a dochází pouze ke ztrátám
povrchové vody do podzemní. Ztrátový úsek v povodí potoka Sloupečníku nalezneme přibližně ve vzdálenosti 3,5–4,6 km od pramene
(viz obr. 3b). Voda, jenž v dané části toku teče, je pouze zbytkem povrchového odtoku z předcházejících mezipovodí, který neinfiltroval do
podzemí. Hodnota ztrát v mezipovodí SL5 je 0,77 l.s-1 a v SL6 1,94 l.s-1.
V mezipovodí SL7 dochází k nárůstu průtoku až na jeho maximální
hodnotu (8,68 l.s-1). V tomto mezipovodí dochází díky tektonickému
porušení k výrazné dotaci povrchového odtoku z prostředí podzemních vod. Povodí SL8 je také charakteristické vysokou hodnotou q, ale
zde se již dotace podzemních vod neprojevuje tak intenzivně a dochází k poklesu průtoku. Průtok dále klesá k ústí potoka Sloupečníku do
Svitavy. V profilu SL9 dosahuje hodnoty 2,62 l.s-1. Snížení průtoku je
pak důsledkem tektonického narušení, které způsobuje infiltraci vod,
jenž se stávají součástí podzemního oběhu vody.
Čárami PPP/q a PPP/Q nebylo zhodnoceno povodí přítoku SLP1.
V tomto povodí byla naměřena hodnota průtoku 7,6 l.s-1 a hodnota
váženého průměru specifického podzemního odtoku 2,65 l.s-1.km-2.
Povodí SLP1 odvodňuje granodiority i křemenný diorit až tonalit, jenž
jsou tektonicky narušeny, což vede ke zvýšení propustnosti jinak slabě
propustných horninových těles.
Mezipovodí s nejvyšší hodnotami q nalezneme na dolním toku
Sloupečníku. Jedná se o mezipovodí SL6, SL7, SL8, SL9 (viz obr. 3b).
Zvýšené hodnoty q byly naměřeny díky četným zlomům a výraznému
tektonickému ovlivnění v této části povodí. V horní a střední části
povodí se tektonika již tak výrazně neprojevuje a hodnoty q jsou
průměrné. Nejnižší hodnota pak byla naměřena v mezipovodí SL4,
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které není ovlivněno žádným tektonickým porušením a je složeno
z kompaktních horninových těles.

5. Závěr
Úkolem této práce bylo ověřit funkčnost metody PPP v malých
povodích do 10 km2 a určit ztrátové a ziskové úseky na povrchových
tocích. Pomocí metody PPP je možné interpretovat vliv geologické
stavby na formování specifického podzemního odtoku v jednotlivých
mezipovodích. Základním předpokladem je, že proměnlivost specifického podzemního odtoku a povrchového průtoku v jednotlivých
částech povodí závisí převážně na vlivech horninového prostředí
a tektonického porušení hornin. V mezipovodích s výrazným tektonickým porušením lze předpokládat podíl hlubšího oběhu vody na
zvýšených hodnotách specifického podzemního odtoku. Vliv horninových těles je do určité míry pozměněn vlivem rozdílného charakteru
přípovrchové vrstvy zvětrávání (převážně mělký oběh).
Na základě výsledků metody PPP lze konstatovat, že v povodí
Bunčovského potoka byl prokázán vliv litologie na proměnlivost q
především v mezipovodích BU3, BU4, BU5 a BU6. Kombinace tektonický vlivů a litologie byla zaznamenána v BU2, BU7, BUP1 a BUP2.
V mezipovodí BU1 pak hraje roli pravděpodobně dobře vyvinutá přípovrchová vrstva zvětrávání, V povodí Bunčovského potoka byl určen
ztrátový úsek ve vzdálenosti 1,3–1,6 km od pramene. Mezipovodí,
ve kterých se projevuje nejintenzivnější dotace povrchového odtoku
z prostředí podzemních vod, jsou BU4, BU7 a BUP1. V mezipovodích
s více jak 80% podílem pískovců byla zjištěna výrazně vyšší hodnota q
než u ostatních mezipovodí. Výjimkou je pouze mezipovodí BU2, kde
způsobují tektonické vlivy snížení hodnot q. Mezipovodí s vysokými
hodnotami specifického podzemního odtoku jsou BU3, BU4 a BU7. Nízké hodnoty q byly zjištěny v mezipovodích BU2, BU5, BU6, BUP2.
V povodí potoka Sloupečníku se nachází horniny s velmi podobnými hydrogeologickými vlastnostmi, proto lze připisovat většinu
proměnlivosti hodnot q vlivu tektonického porušení, a to převážně
v mezipovodích SL5, SL6, SL7, SL8, SL9 a SLP1. V ostatních mezipovodích ovlivňuje proměnlivost q charakter a mocnost přípovrchové
vrstvy zvětrávání. V povodí potoka Sloupečníku byl určen ztrátový
úsek 3,5–4,6 km od pramene. Mezipovodí s intenzivním přítokem
podzemních vod je SL7. Méně výrazná dotace z prostředí podzemních
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vod byla zaznamenána v mezipovodích SL2 a SL3. Mezipovodí s vysokými hodnotami specifického podzemního odtoku jsou SL6, SL7, SL8,
SL9. Nízká hodnota q byla zjištěna pro mezipovodí SL4.

RNDr. Josef Slavík
GEOtest, a.s.
Šmahova 1244/112
627 00 Brno
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The Influence of Drainage Sub-basins of the Bunčovský
and Sloupečník Streams on the Formation of Surface Water
Discharge in a Period of Below Average Atmospheric (Pelikán, L.; Slavík, J.)
Key words
sequential Profile Discharge Measurement method�������������������
– specific groundwater flow – rock type – tectonics – the Bunčovský stream – the
Sloupečník stream
The goal of this paper is to apply the Sequential Profile Discharge
Measurement method for the evaluation of variability of groundwater flow in small drainage basins (area smaller than 10 km2). The
basic assumption is that variability of the groundwater flow and
the discharge in different parts of a basin depends on its geological
environment. Due to this dependence, it is possible to recognize the
influence of rock environment or tectonics on the value of specific
groundwater flow in different parts of a basin. This assumption has
been confirmed in the paper. The influence of lithology, regolith
and tectonics on the formation of specific groundwater flow has
been described. The map of variability of groundwater flow in the
drainage sub - basins was created and parts of the basins with loss
of water into the rock environment and those with infiltration of
groundwater into the stream have been identified.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. května
2012. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.
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Semikvantitativní
hodnocení rizika
vyplývajícího z ohrožení
osob povodněmi
Petra Církvová, Aleš Dráb
Klíčová slova
povodeň – riziko – nebezpečí – zranitelnost – riziková analýza
– ohrožení osob

Souhrn

Příspěvek se zabývá aktuální problematikou vyjádření povodňového rizika, které vyplývá z ohrožení osob při povodňových
událostech. V textu je uveden základní přehled současných přístupů
k řešení dané problematiky a doporučení vhodných postupů pro
aplikaci v podmínkách České republiky. Pozornost je zaměřena
především na tzv. semikvantitativní přístup, který byl aplikován
v práci [1] při návrhu nové metody pro stanovení rizika ohrožení
osob povodněmi. Závěr příspěvku zahrnuje výsledky praktické aplikace zmiňované metody, její zhodnocení a diskusi dalších možných
směrů výzkumu v daném oboru.
u

1. Úvod
Jedním ze směrů současného aplikovaného výzkumu v oboru rizikové analýzy záplavových území je v České republice naplnění požadavků Směrnice 2007/60/ES, o vyhodnocování a zvládání povodňových
rizik [2, 4]. Dílčí oblastí výzkumu je v této souvislosti problematika
vyjádření rizik vyplývajících z ohrožení osob během povodňových
událostí. Možným přístupem je použití tzv. semikvantitativních
metod, které se vyznačují relativně malou náročností na vstupní data
a vlastní realizaci. Vhodnost použití semikvatitativního přístupu pro
vyjádření povodňových rizik byla ověřena na nově navržené metodě
pro stanovení rizik, které představují povodně pro osoby vyskytující
se v záplavovém území [1].

1.1 Současné přístupy pro hodnocení rizika vyplývajícího
z ohrožení obyvatelstva povodněmi

Základní terminologie využívaná v souvislosti s hodnocením rizik
vyplývajícího z ohrožení osob povodněmi je shodná s pojmy obecně zavedenými v rizikové analýze záplavových území [3]. Riziko
ohrožení osob vyjadřuje syntézu účinků povodňového nebezpečí,
expozice a zranitelnosti (osob, záplavového území).
Povodňové nebezpečí charakterizuje stav s potenciálem způsobit
nežádoucí následky v záplavovém území (např. zranění a úmrtí osob).
Kvantifikace povodňového nebezpečí se provádí na základě hodnot
charakteristik průběhu povodně, přičemž v souvislosti s hodnocením
nepříznivých účinků na osoby lze jako dominantní označit např.
rychlosti proudění a hloubky vody.
Expozice charakterizuje stav, kdy jsou objekty v záplavovém území
(osoby, majetek) vystaveny fyzickému působení povodňového nebezpečí. Expozici lze kvantifikovat z hlediska časového (doba působení
povodňového nebezpečí) a prostorového (plošný rozsah zaplaveného
území, množství zaplavených objektů apod.).
Zranitelnost obecně představuje vlastnost objektů (např. osoby,
majetek apod.) v záplavovém území, která se projevuje jejich náchylností k poškození a škodám v důsledku malé odolnosti vůči extrémnímu zatížení povodní, tj. v důsledku expozice. Pro účely hodnocení
nepříznivých dopadů povodní na osoby je třeba brát v úvahu kromě
zranitelnosti samotných osob i zranitelnost dalších objektů, které
mohou být příčinou zranění (např. v důsledku zřícení stavebních
objektů s výskytem osob, uvíznutí v dopravních prostředcích apod.).
Zranitelnost je zpravidla vyjádřena jako funkční závislost stupně
poškození objektů a povodňového nebezpečí v záplavovém území.
Typickým příkladem je např. vyjádření procentuálního poškození
objektu jako funkce hloubky vody.
Odhad rizika vyplývajícího z ohrožení osob povodněmi lze na
základě údajů o povodňovém nebezpečí, expozici a zranitelnosti
realizovat s použitím celé škály metod, které je možné rozlišit např.
z hlediska způsobu vyjádření rizika. Z tohoto pohledu lze vymezit
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metody kvalitativní, kvantitativní a semikvantitativní analýzy [1].
Metody kvalitativní analýzy používají k vyjádření rizika slovní popis,
bodové hodnocení, barevnou škálu, příp. jejich kombinaci. Metody
kvantitativní analýzy jsou založeny na číselném vyjádření rizika
s použitím výpočtových vztahů. Poslední skupina zahrnující metody
semikvantitativní analýzy kombinuje kvalitativní a kvantitativní přístup. Riziko je u těchto metod vyjádřeno slovním popisem, bodově
příp. barevnou škálou, avšak vychází z výpočtových vztahů a číselných vstupů.
Nově navržená a v dalším textu prezentovaná metoda semikvantitativní analýzy pro odhad rizika ohrožení osob během povodňových
událostí [1] navazuje na výsledky evropského projektu FLOODsite [5].
Konkrétně se jedná o metodu „Risk to Life“ publikovanou např. v [9],
která slouží k vyjádření nepříznivých dopadů povodní na osoby.

2. Semikvantitativní metoda pro stanovení rizika
ohrožení osob povodněmi
Riziko ohrožení osob je v navržené metodě [1], v souladu se
základními předpoklady uvedenými v kap. 1.1, vyjádřeno jako kombinace pravděpodobnosti výskytu povodně a jejích odpovídajících
následků pro osoby. Základem postupu navržené metody je výpočet
intenzity povodně IP, která kvantifikuje povodňové nebezpečí, a dále
stanovení zranitelnosti osob podle místa jejich výskytu v postižené
oblasti. Pomocí intenzity povodně a zranitelnosti jsou určeny následky povodně pro osoby. Postup je rozdělen do následujících na sebe
navazujících kroků:
• Kvantifikace povodňového nebezpečí na základě intenzity povodně
IP dle předpisu (1).
• Stanovení zranitelnosti osob v závislosti na místě výskytu, přičemž
rozlišujeme budovy, vozidla (tj. veřejné komunikace s předpokládaným výskytem vozidel) a veřejná prostranství.
• Odhad nepříznivých následků povodně pro osoby v závislosti na
povodňovém nebezpečí a zranitelnosti.
• Stanovení rizika ohrožení osob s použití tzv. matice rizika, která kombinuje následky povodně a pravděpodobnost výskytu povodně.
Prvním krokem je kvantifikace povodňového nebezpečí, které je
určeno intenzitou povodně IP, která je funkcí rychlosti proudění
a hloubky vody [2, 3]. IP se stanoví dle předpisu:
,

(1)

kde v značí rychlost proudění a h hloubku vody.
Intenzitu povodně lze podle velikosti rozdělit do pěti tříd, jejichž
rozpětí vychází z [10, 11] resp. v upravené formě z [9]. Jedná se
o kombinaci mezních hodnot intenzity povodně pro dospělé osoby
vyskytující se ve volném prostoru, ve vozidlech nebo v budovách.
Hodnoty intenzity povodně závisí na rychlostech proudění a hloubkách vody, které významně ovlivňují stabilitu volně pohybujících se
osob, vozidel a budov vyskytujících se v záplavovém území.
Na výpočet intenzity povodně navazuje určení zranitelnosti osob,
která je v navržené metodě závislá na místě výskytu osob během
povodně. Při řešení je třeba předpokládat možný výskyt osob v rámci celého záplavového území. Nezbytnou podmínkou pro určení
zranitelnosti osob je proto souvislé pokrytí celého záplavového území
zvolenými kategoriemi lokalit s možným výskytem osob. Na základě
této podmínky byly v rámci nové metody [1] navrženy tři kategorie
možného výskytu osob při povodni: budovy, volná prostranství a vozidla resp. veřejné komunikace s předpokládaným výskytem vozidel.
Třetím krokem metody je kvalitativní ohodnocení nepříznivých
následků povodně na osoby, které zahrnují úmrtí a různě závažná
zranění osob. Předpokládané následky povodně jsou v navržené
metodě kombinací intenzity povodně a zranitelnosti osob. Pro určení
následků povodně pro osoby v rámci jednotlivých ohrožených lokalit
byla navržena tab. 1, vycházející z podkladů [9]. Jednotlivé třídy
intenzity povodně byly rozděleny do tří skupin na základě kategorií
lokalit, pro které byly určeny možné následky povodně pro osoby.
Následky povodně pro osoby byly kvantifikovány podle závažnosti
(viz kategorie ohrožení obyvatelstva dle [14]) a rozděleny do čtyř tříd
(viz tab. 2).
Posledním krokem navržené metody je kvalitativní vyjádření rizika
ohrožení osob povodněmi. Toto riziko je dáno kombinací pravděpodobnosti výskytu hodnoceného povodňového scénáře (resp. pravděpodobností dosažení nebo překročení odpovídajícího kulminačního
průtoku) a jeho následků pro osoby [7]. Pravděpodobnost dosažení
nebo překročení kulminačního průtoku je dána vztahem [13]:
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Tab. 1. Určení následků povodně pro osoby

IP < 0,25

IP
[m2/s]

Kategorie
lokality

Poškození budov /
venkovní nebezpečí /
nebezpečí ve vozidlech

budovy

Nepravděpodobné.

Osoby vyskytující se v budovách dobré konstrukce jsou v bezpečí, výjimečně dochází
k lehkým zraněním.
Většina osob je při malých rychlostech proudění a hloubkách vody v bezpečí, pouze malá
Malé nebezpečí pro osoby.
pravděpodobnost lehkých zranění osob vyskytujících se mimo budovy.
Většina osob je při malých rychlostech proudění a hloubkách vody v bezpečí, pouze malá
Malé nebezpečí pro osoby.
pravděpodobnost lehkých zranění osob ve vozidlech.
Lehká až středně těžká zranění osob vyskytujících se v budovách nekvalitní konstrukce.
Nepravděpodobné. StrukBezpečnost osob v budovách závisí na kvalitě jejich konstrukce, rychlosti proudění
turální poškození vyskytující se
a hloubce vody. Při malých hloubkách a rychlostech proudění jsou osoby v budovách
u budov nekvalitní konstrukce.
většinou v bezpečí.
Lehká až středně těžká zranění osob vyskytujících se mimo budovy. Více jsou v nebezpečí
Střední nebezpečí pro některé
děti, starší a dlouhodobě nemocné osoby, menší pravděpodobnost lehkých až středně
osoby.
těžkých zranění dospělých osob.
Možná ztráta stability vozidel
Výskyt lehkých až středně těžkých zranění u osob ve vozidlech. Více jsou v nebezpečí děti,
v mělkých vodách.
starší a dlouhodobě nemocné osoby.
Méně pravděpodobná a méně
Lehká až středně těžká zranění osob v budovách nekvalitní konstrukce. Osoby jsou
závažná strukturální poškození. v nebezpečí díky strukturálnímu poškození nebo kolapsu těchto budov. Při větších hloubStrukturální poškození případně kách jsou v nebezpečí osoby v jednopodlažních budovách, nemají kam uniknout. Významkolaps vyskytující se u budov
ným se stává chování jedince při povodni, projeví se i strukturální poškození budov. Osoby
nekvalitní konstrukce.
vyskytující se uvnitř budov kvalitní konstrukce by měly být více chráněny.
Vysoké nebezpečí pro většinu
Vážná zranění osob vyskytujících se mimo budovy a úkryty, přímé působení povodně na
osob.
osoby na volných prostranstvích.
Vozidla se stávají hůře ovladatelnými, většinou nejsou již schop- Vážná zranění osob ve vozidlech, která jsou v přímém kontaktu s povodní.
na jízdy a ztrácejí stabilitu.
Vážná zranění osob v budovách nekvalitní konstrukce. Nebezpečí pro osoby v mobilních
Možná až pravděpodobná strukobydlích díky vysokým rychlostem a hloubkám vody. Se vzrůstající hloubkou vody se
turální poškození budov, může
zvyšuje nebezpečí pro osoby v jednopodlažních budovách, nemají kam uniknout. Menší
nastat celkový kolaps budovy.
nebezpečí pro osoby uvnitř vícepodlažních budov kvalitní konstrukce.
Vážná zranění s trvalými následky a úmrtí osob vyskytujících se mimo budovy, které jsou
Extrémní nebezpečí pro všechny
vystaveny přímému působení povodně s vysokými rychlostmi proudění příp. velkými
osoby.
hloubkami vody.
Vážná zranění s trvalými následky a úmrtí osob ve vozidlech, která jsou v přímém kontaktu
Nebezpečí pro většinu vozidel.
s povodní.
Úmrtí osob a vážná zranění s trvalými následky v budovách a úkrytech, nebezpečí je v tomMůže nastat celkový kolaps
to případě extrémní díky vysokým rychlostem proudění a velkým hloubkám vody. Úmrtí
budovy, pravděpodobná struka vážná zranění s trvalými následky jsou způsobena i kolapsem a strukturálním poškozením
turální poškození.
budov.
Extrémní nebezpečí pro všechny Vážná zranění s trvalými následky a úmrtí osob mimo budovy. Působení povodně na osoby
osoby.
je v tomto případě extrémní díky vysokým rychlostem proudění a velkým hloubkám vody.
Vážná zranění s trvalými následky a úmrtí osob ve vozidlech. Působení povodně na osoby
Extrémní nebezpečí pro všechny
ve vozidlech je v tomto případě extrémní díky vysokým rychlostem proudění a velkým
osoby ve vozidlech.
hloubkám vody.

volná prostranství
vozovky

0,25 ≤ IP < 0,50

budovy

volná prostranství
vozovky

0,50 ≤ IP < 1,10

budovy

volná prostranství
vozovky

1,10 ≤ IP < 7,00

budovy

volná prostranství
vozovky

IP ≥ 7,00

budovy
volná prostranství
vozovky

,

(2)

přičemž pro hodnoty cca N ≥ 5 lze uvažovat:
.

Následky povodně pro osoby

(3)

Tab. 2. Třídy následků povodně pro osoby

Třídy
následků

Třídy IP [m2/s]
dle kategorie lokality
Osoby na volných
Osoby
prostranstvích
v budovách
a ve vozidlech

Popis následků povodně pro osoby

V uvedených vztazích značí p´ periodicitu
Lehká zranění osob, minimální potřeba lékařské
Malé
IP < 0,25
IP < 0,25
pomoci.
a N je průměrná doba opakování, dosažení
nebo překročení kulminačního průtoku
Lehká až středně těžká zranění osob, lékařská
Střední
0,25 ≤ IP < 0,5
0,25 ≤ IP < 1,1
v letech [13]. Pro navrhovanou metodu byly
pomoc nutná.
hodnoty pravděpodobnosti P v závislosti na
Závažné
0,5 ≤ IP < 1,1
1,1 ≤ IP < 7,0
Vážná zranění osob, hospitalizace osob.
hodnotách odpovídajících kulminačních průKatastrofální IP ≥ 1,1
IP ≥ 7,0
Vážná zranění s trvalými následky a úmrtí osob.
toků rozděleny do čtyř tříd (viz tab. 3).
Každá ze tří nejvyšších úrovní pravděpodobnosti zahrnuje jeden z N-letých průtoků
(Q5, Q20, Q100), povinně uvažovaný v rámci zpracovávání dokumentace
záplavových území dle vyhlášky č. 236/2002 Sb., popř map povodňoTab. 3. Třídy pravděpodobnosti P dosažení nebo překročení kulmi
vého nebezpečí dle [4]. Extrémní povodňové události spadají do třídy
načního průtoku
pravděpodobnosti s nízkou pravděpodobností výskytu [4].
Riziko ohrožení osob je graficky určeno pomocí matice rizika,
P
QN
která kombinuje následky povodně (tab. 2) s pravděpodobností P
Nízká
> Q100
(viz tab. 3). S ohledem na čtyři třídy následků a čtyři třídy pravděpoStřední
Q50 až Q100
dobnosti P je pro navrhovanou metodu navržena matice o rozměrech
Vysoká
Q10 až Q50
4 x 4. Výstupem matice jsou 4 úrovně rizika, které jsou v matici popsáVelmi
vysoká
< Q10
ny čísly 1 až 4 a barevně rozlišeny. Tento číselný popis s barevnou
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škálou je doplněn slovním popisem jednotlivých úrovní rizika (viz tab. 4).
V navržené metodě byly zvoleny odlišné
matice rizika pro osoby v budovách (viz
tab. 5) a pro osoby na volných prostranstvích
a ve vozidlech (viz tab. 6). Důvodem použití
dvou matic rizika je odlišná zranitelnost
nechráněných osob na volných prostranstvích příp. ve vozidlech a osob chráněných
v budovách při stejné intenzitě povodně.
Dílčími výsledky dle navržené metody jsou
vyhodnocené úrovně rizika ohrožení osob
povodněmi v řešené lokalitě pro dané povodňové scénáře (obvykle Q5, Q20, Q100), které lze
graficky znázornit ve formě map rizika. Konečným výstupem je pak mapa rizika zobrazující
maximální hodnoty rizika přes všechny řešené
povodňové scénáře (viz obr. 1).

3. Praktická aplikace navržené
metody

Tab. 4. Úrovně rizika ohrožení osob
Riziko

Úroveň rizika

1 – nízké

přijatelná

2 – střední

tolerovatelná

3 – vysoké

méně tolerovatelná

4 – extrémní nepřijatelná

Popis
Lehká zranění v kombinaci s nízkou až střední pravděpodobností
výskytu povodně (P) a lehká až středně těžká zranění v kombinaci
s nízkou P.
Lehká zranění v kombinaci s vysokou a velmi vysokou P, středně
těžká zranění v kombinaci se střední až vysokou P a vážná zranění
s nízkou P.
Středně těžká zranění v kombinaci s velmi vysokou P, vážná
zranění v kombinaci se střední a vysokou P, vážná zranění
s trvalými následky a úmrtí v kombinaci s nízkou P.
Vážná zranění v kombinaci s velmi vysokou P, vážná zranění
s trvalými následky a úmrtí v kombinaci se střední, vysokou
a velmi vysokou P.

Tab. 5. Matice rizika pro osoby v budovách

Třídy P dle Tab. 3
Velmi vysoká (< Q10)
Vysoká (Q10 až Q50)
Střední (Q50 až Q100)
Nízká (> Q100)

Následky pro osoby v budovách v závislosti na IP[m2/s] dle tab. 2
Malé
Střední
Závažné
Katastrofální
IP < 0,25
0,25 ≤ IP < 1,1
1,1 ≤ IP < 7,0
IP ≥ 7,0
2
3
4
4
2
2
3
4
1
2
3
4
1
1
2
3

Praktická využitelnost navržené metody
pro vyhodnocení rizika ohrožení osob při
povodních [1] byla ověřena na vybrané lokalitě v Moravskoslezském kraji na řece Opavě
v úseku obce Zátor, místní části Zátor-Loučky. Navržený postup uvedený v kap. 2 byl
realizován s pomocí nástrojů geografického Tab. 6. Matice rizika pro osoby na volných prostranstvích a ve vozidlech
informačního systému ArcGIS.
Následky pro osoby na volných prostranstvích a ve vozidlech v závislosti
Vstupními podklady pro zpracování
na IP[m2/s] dle tab. 2
navržené metody byly údaje o rychlostech
Malé
Střední
Závažné
Katastrofální
proudění a hloubkách vody v záplavovém
Třídy
P
dle
Tab.3
IP
<
0,25
0,25
≤
IP
<
0,5
0,5
≤
IP
<
1,1
IP ≥ 1,1
území, stanovené hydraulickým výpočtem
Velmi vysoká (< Q10)
2
3
4
4
s použitím 2D numerického modelu CCHE2D.
Vysoká (Q10 až Q50)
2
2
3
4
Tyto údaje byly k dispozici pro kulminační
průtoky Q5, Q20, Q50, Q100. Dalšími vstupními
Střední (Q50 až Q100)
1
2
3
4
podklady byla topografická data (ZABAGED,
Nízká (> Q100)
1
1
2
3
ortofotomapy, RZM10, RZM50) nezbytná pro
vymezení jednotlivých kategorií lokality. Na
sčítacích obvodů poskytovaného Českým statistickým úřadem.
základě uvedených podkladů byly v zájmové oblasti postupem dle
Součástí dalšího výzkumu bude rovněž provedení citlivostní anakap. 2 vyhodnoceny mapy rizika ohrožení osob pro jednotlivé kullýzy pro posouzení vlivu vstupních údajů (např. hodnot rychlostí
minační průtoky Q5, Q20, Q50, Q100 a dále výsledná mapa maximálního
proudění a hloubek vody v záplavovém území) na výsledné úrovně
rizika ze všech zmiňovaných kulminačních průtoků (viz obr. 1).
rizika ohrožení osob a verifikace metody na základě údajů z reálných
Jednotlivé úrovně rizika uvedené v mapovém výstupu na obr. 1 lze
povodňových událostí v ČR.
slovně interpretovat s využitím popisu v tab. 4.

4. Diskuse výsledků a závěry

Poděkování: Příspěvek byl zpracován za podpory projektu Specifického výzkumu Vysokého učení technického v Brně č. FAST-S-11-64/1415
Navržená semikvantitativní metoda pro stanovení rizika ohrožení osob
„Hodnocení nejistot v rizikové analýze záplavových území“. Další
povodněmi byla koncipována především s ohledem na možnost využití
poděkování patří firmě Pöyry Environment, a.s. resp., Povodí Odry,
map povodňového nebezpečí definovaných Směrnicí [4], které zahrnují
státnímu podniku, za poskytnutí podkladů pro hydraulický výpočet,
údaje o hloubkách a rychlostech proudění vody. Stávající dokumentace
topografických a hydrologických dat zájmového území.
záplavových území tyto údaje ve většině případů přímo neobsahuje,
a z tohoto důvodu je její využití v rámci navržené metody omezené.
Přínosy navržené metody spočívají v její
využitelnosti při zpracování plánů pro zvládání povodňových rizik [4], povodňových
plánů, studií zaměřených na protipovodňovou problematiku a dále např. pro účely
územního plánování. V rámci krizového řízení je možné např. díky znalosti oblastí s vyšší
úrovní rizika provést včasnou evakuaci osob
z těchto více rizikových oblastí, a tím zabránit
jejich zranění nebo úmrtí.
Vývoj uvedené metody není dosud ukončen
a předpokládá se další výzkum především
v následujících několika oblastech.
V první fázi bude metoda rozšířena o zahrnutí zmírňujících faktorů (např. varování
a evakuace osob z postižené oblasti), které
mohou výrazně snížit výslednou úroveň rizika
ohrožení osob povodněmi. Dalším směrem
bude doplnění navržené metody o zohlednění
počtu osob nacházejících se v postižené oblasti. S ohledem na dostupná data se v této souvislostí jeví jako vhodné využití údajů o trvale Obr. 1. Mapa maximálního rizika ohrožení osob vyhodnoceného pro kulminační průtoky Q5,
žijících osobách, které lze získat z Registru Q20, Q50, Q100 – (lokalita Zátor-Loučky)
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Distanční mapování
ekohydrologického stavu
vodních toků
Magdalena Králová, Milada Matoušková
Klíčová slova
ekohydrologické hodnocení – habitat vodních toků – distanční průzkum – Rolava

Souhrn

Příspěvek představuje metodu distančního mapování ekohydrologického stavu vodních toků QuaWaDis, která je založena na zpracování obrazových dat dálkového průzkumu Země a tematických
mapových a vektorových podkladů. Metoda využívá volně přístupné
datové podklady, které pro území ČR poskytují výzkumné instituce
a státní správa. Cílem distančního mapování je klasifikace úseků
toků na přírodní či přírodě blízké, silně antropogenně ovlivněné
a úseky vhodné k detailnímu terénnímu průzkumu. Zároveň byla
testována použitelnost dostupných distančních podkladů, správnost kalibrace a přesnost hodnocení pomocí distanční metody na
modelovém povodí Rolavy v Krušných horách. Výsledky distančního
hodnocení pomocí QuaWaDis metody byly porovnávány s výstupy terénního průzkumu pomocí metody EcoRivHab. Z hlediska
kalibrace metody byla prokázána 98% shoda, z hlediska přesnosti
hodnocení a použitelnosti distančních podkladů pak 86–96% shoda.
Kromě přímého porovnání výsledků byla provedena i shluková
analýza, která prokázala 75–85% shodu.
u

Úvod
Ekohydrologický průzkum vodních toků, tvorba a aplikace metod
založených na hydromorfologickém monitoringu byl v Evropě pod-
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Semiquantitative assessment of flood risk to people (Církvová, K.; Dráb, A.)
Key words
flood – risk – hazard – vulnerability – risk analysis – risk to life – risk
to people
The article depicts the effect of flood hazard and flood risks arising
from hazard to persons during flood events. It provides an overview
of current approaches addressing this and it recommends suitable
procedures applicable to the specific conditions in the Czech Republic. The main focus of this article is on the semi-quantitative
approach, which is used in the thesis ���������������������������
[Církvová 2011]������������
for proposing a new method of estimating flood risks to people. The summary
consists of an overview of the results of practical application and
an evaluation of the proposed new method. Additional possible
developments of this issue are also discussed here.

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

pořen požadavky Rámcové směrnice o vodní politice [3], která ukládá
v případě přirozených vodních útvarů všem členským státům EU
dosažení dobrého stavu či potenciálu povrchových vod z hlediska
biologických, chemických a hydromorfologických parametrů.
Sledování hydromorfologických charakteristik v rámci ekohydrologického monitoringu vodních toků je tradičně založeno na terénním
průzkumu [3, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16]. S rostoucím spektrem tematických vodohospodářských datových podkladů, prostorovým a časovým
rozlišením obrazových dat dálkového průzkumu Země a možnostmi
jejich digitálního zpracování se zde otevřel prostor, který umožňuje
hodnocení vodních toků v distanční podobě.
Distanční metody využívají obrazová a vektorová data, především
letecké a satelitní snímky a tematické kartografické podklady, terénní
průzkum pak probíhá doplňkově dle účelu, požadavků a řádovostí
příslušného vodního útvaru. Stávající distanční metody hodnocení je
možné rozdělit na konvenční metody založené na vizuální interpretaci
a hodnocení z „ptačí perspektivy [7] a úzce zaměřené tematické studie
[4, 5, 17], které nehodnotí vodní tok jako celek, ale zaměřují se na
metodické postupy zpracování distančních podkladů.
Účelem ekohydrologického průzkumu s využitím distančních datových podkladů není plně nahradit detailní terénní šetření. Distanční
metody nacházejí své uplatnění především při mapování rozsáhlých
plošných celků, tj. na úrovni středních a významných vodních toků.
Pro dosažení co nejvěrohodnějších výsledků je nezbytná kombinace
a vzájemná propojenost obou hodnotících přístupů.
Cílem představené metody QuaWaDis je klasifikace úseků vodních
toků na přírodní či přírodě blízké a silně antropogenně ovlivněné,
v souladu s požadavky Rámcové směrnice o vodní politice [3]. Dále
byla definována tzv. kandidátní třída, do které byly zařazeny úseky
toků, které nebylo možné na základě distančních podkladů ohodnotit
a je zde nutný detailní terénní průzkum.

Použitá data
Distanční hodnocení (mapování) vodních toků probíhá v prostředí
ArcGIS a využívá pouze volně dostupná data poskytovaná veřejnými
institucemi přes rozhraní ArcIMS serverů přímo v prostředí ArcGIS,
nebo jako webová mapová služba (WMS), nebo jsou volně ke stažení
z webových stránek daných institucí.
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Zdrojem dat byly následující databáze a informační portály:
I.	����������������������������������������������������������������
DiBaVod (digitální báze vodohospodářských dat) – databáze vytvořená Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.M. (dále jen
VÚV T.G.M.). Z této databáze byly použity následující tematické
vrstvy:
• A01 Vodní tok – základní linie zákresu toku, v rámci hodnocení
byla linie aktualizována vzhledem k ortofoto mapě;
•	��������������������������������������������������������������
A04 Meliorační kanály – vrstva použita k identifikaci odvodněných oblastí;
• A06 Bažina, močál – vrstva použita k identifikaci oblastí
s retenčním potenciálem;
• A16 Břehová linie – hodnocení variability šířek toku;
• D03 Záplavové území stoleté vody – vrstva použita k vymezení
území s úzkou vazbou na vodní tok. Vymezení zázemí toku
pomocí záplavového území by mělo zohledňovat jak reliéf, tak
i antropogenní a vodohospodářské zásahy v původní nivě toku
(zástavba, protipovodňové valy);
• I01 Zvm jezy – lokalizaci příčných staveb v korytě toku, v rámci
hodnocení aktualizována vzhledem k ortofoto mapě, konkrétní
údaje o objektu získány ze Základní vodohospodářské mapy.
II.	�������������������������������������������������������������
HEIS (hydroekologický informační systém) – databáze vytvořená VÚV T.G.M. přístupná přes mapové webové rozhraní. Z této
databáze byly použity následující informace:
• Odběry a vypouštění – informace o odběrech vody z vodních
toků a vypouštění vod do vodních toků. Informace byly použity
v rámci hodnocení ovlivnění odtoku;
• Základní vodohospodářská mapa (dále jen ZVM) 1 : 50 000
– poskytuje zákres upravených úseků koryta toků a informace
o výšce příčných staveb v korytě toku. Aktuálnost mapy uvedena v mimorámových údajích.
III.	��������������������������������������������������������������
Geoportál ČÚZK (Český ústav zeměměřičský a katastrální)-z geoportálu byla použita následující data:
• Mapa bývalého pozemkového katastru (dále jen PK) – použita
pro identifikaci změny charakteru průběhu drobných vodních
toků krajinou, zachycuje stav z období 1927–1956.
IV.	���������������������������������������������������������������
Geoportál CENIA – hlavní zdroj informací přístupný přímo v prostředí ArcGIS, použita byla následující data:
•	������������������������������������������������������������
Ortofoto mapa (dále jen OFM) – letecké snímky území s rozlišením 0,5 m z období 2007–2009 – hlavní zdroj informací pro
vizuální interpretaci;
•	����������������������������������������������������������������
Mapa II. Vojenské mapování (dále jen II. VM) 1 : 28 800 – historické mapové podklady, použity k identifikaci změny charakteru
průběhu toku krajinou, zachycuje stav z období 1836–1852;
• Topografická mapa (dále jen TM) 1 : 25 000 – k identifikaci
valů a terénních zářezů v údolní nivě jako překážek proudění
a projevů zahloubení koryta toku;
• Mapa CORINE 2007 1 : 100 000 – v případě nejednoznačnosti
ortofoto mapy byla použita k určení charakteru krajinného
krytu;
• Lokality akumulace povrchových vod – tematická vektorová
vrstva, použita při hodnocení retenčního potenciálu.
V. Portál www.kontaminace.cenia.cz – historická ortofoto mapa ČR
(dále jen HOFM), vytvořena na základě černobílých leteckých
snímků z padesátých let 20. století, použita v rámci hodnocení
změny charakteru průběhu toku krajinou.
VI. ArcGIS MapServer – obrazová data (letecké a satelitní snímky) pro
celý svět (World Imagery).
Uvedené datové zdroje byly využity pro hodnocení ekohydrologického stavu vodního toku v modelovém území Rolavy. Vzhledem
k neustálému rozšiřování stávajících databází o nové digitální podklady je možné metodu hodnocení doplnit o další parametry, a tím
i zvyšovat její přesnost a vypovídací schopnost. Na níže představenou
metodu QuaWaDis je nutné nahlížet spíše jako na možný princip
hodnocení, který je variabilní z hlediska použitých dat, charakteru
parametrů a účelu hodnocení.

Distanční metoda hodnocení QuaWaDis
Metoda QuaWaDis je založena na detekci antropogenního ovlivnění vodního toku a záplavové zóny. V rámci hodnocení je zjišťována
přítomnost sledovaného prvku a jeho vliv na přirozené prostředí
vodních toků. Oproti metodám terénního mapování není sledován
charakter jednotlivých parametrů, ani míra antropogenního ovlivnění. Z toho důvodu nebylo použito pětistupňové bodové ohodnocení,
které je typické pro metody založené na terénním průzkumu, např.
HEM [9], EcoRivHab [14], ale kladné, nulové, nebo záporné bodové
hodnoty. Výsledná kvalita hodnoceného úseku je pak určena součtem
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Obr. 1. Datové podklady použité v rámci distančního hodnocení,
úsek toku Rolavy v obci Nová Role – 1.1 ZVM 1 : 50 000 se zákresem
upraveného úseku toku a zobrazenými objekty jezů z databáze
DiBaVod, 1.2 mapy II. Vojenského mapování se zobrazením současného
průběhu toku, 1.3 ortofoto mapa se zobrazenou záplavovou zónou Q100
a metrickým vymezením rozsahu DVP a lokalizací močálu bažin, 1.4
TM 1 : 25 000, z níž jsou zjišťovány terénní zářezy
všech bodových hodnot sledovaných parametrů. Princip hodnocení
je následující:
• kladně byly hodnoceny takové prvky, které podmiňují a doprovázejí
přirozený průběh toku krajinou, vytvářejí přirozená útočiště, snižují
a zachycují případné negativní vlivy okolí a v případě povodňových
stavů jsou schopné zachytit a pozdržet vodu v krajině;
• záporné hodnoty byly přisuzovány takovému kvalitativnímu stavu
parametrů, kde byl zřetelný antropogenní vliv, který negativně
ovlivňuje přirozené prostředí vodních toků a v případě vysokých
vodních stavů urychluje a zhoršuje průběh povodňové vlny krajinou a podmiňuje škody na majetku;
• nulová hodnota byla přiřazena v případě, kdy zjištěné podmínky
vodního toku a jeho okolí nemají zásadní pozitivní nebo negativní
vliv, nebo nebylo možné charakter jednoznačně určit (např. parametry eroze a akumulace v případě výrazného zastínění úzkých
toků vegetací), nebo v případech, kdy byly v minulosti antropogenně ovlivněny a v porovnání s historickými podklady si svůj
charakter ponechaly. Úseky, které ve výsledném součtu dosáhly
nulové hodnoty (± 10 %), byly zařazeny do tzv. kandidátní třídy
a doporučeny k podrobnému terénnímu průzkumu. Převážně se
tedy jedná o úseky toku zastíněné vegetací a úseky, kde současný
stav antropogenního ovlivnění není z distančních podkladů jednoznačně identifikovatelný.
Při definování metody byla důležitým faktorem její jednoduchost
a jednoznačnost, což souvisí s jistou mírou generalizace vstupních
informací a de facto tak není umožněno zcela charakterizovat široké spektrum fluviálně-morfologických charakteristik přírodních či
přírodě blízkých koryt. Široké spektrum jednotlivých parametrů by
hodnocení samotné mohlo komplikovat a mít za následek i chybné
rozhodnutí a tím zkreslení výsledků. Dalším důvodem je i fakt, že
hodnocení je založeno na interpretaci obrazových dat, což už samo
o sobě přináší jistou míru generalizace. Detailní hodnocení na základě
generalizovaných dat by nepochybně přineslo zkreslené výsledky.
Distanční metoda byla navržena pro hodnocení takových toků,
u kterých je možné hodnotit jejich charakter na podkladě obrazových
dat. Hodnocení toků je tedy limitováno prostorovým rozlišením obrazových dat a z hlediska zakrytí toků okolní vegetací – šířkou koryt.
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Tab. 1. Parametry distančního hodnocení toků QuaWaDis
zóna

parametr

zóna koryta toku

upravenost koryta
zahloubení koryta
změna charakteru
průběhu toku krajinou
úpravy podélného
profilu
přítomnost erozních
a akumulačních
tvarů

zdroj
ZVM 1 : 50 000, materiály správce toku
1:10 000, pasport v.t.
TM 1 : 25 000

projevy antropogenního ovlivnění
zákres upravených úseků
zákres technických/přírodních terénních zářezů

A01 Vodni tok, II.
VM, PK, HOFM

porovnání s průběhem toku na historických
podkladech

I01 zvm jezy, ZVM

sledován počet stupňů a jejich výška

vizuální interpretace
ortofotomapy

sledován přirozený výskyt akumulačních
a erozních tvarů v korytě, případně jejich vazba
na antropogenní stavby

vizuální interpretace
variabilita šířek toku ortofotomapy, A16
Břehová linie

hodnocena míra variability šířek koryta

pro vymezení dalšího úseku je kvalitativní
změna alespoň jednoho parametru. Minimální délka pro vymezení úseku z hlediska
antropogenního ovlivnění nebyla stanovena,
v případě změny přírodních podmínek byla
dodržována hranice 100 m. Každý mapovaný
úsek je označen pomocí třípísmenného kódu
a čísla pořadí úseku od ústí po pramen. Pro
jednotlivé parametry jsou v databázové tabulce definovány možnosti slovního hodnocení,
které je rovnou propojeno na odpovídající
bodové ohodnocení. Celkové bodové ohodnocení je tak automaticky počítáno zároveň
s procesem mapování. Jednotlivé hodnocené
parametry jsou uvedeny v tab. 1.

Zájmové území Rolavy

Modelové povodí Rolavy o celkové rozloze
137,8 km2 se nachází v západní části Krušných hor. Páteřní tok Rolava o celkové délce
přítomnost
36,5 km pramení v pohraničních rašeliništích
vizuální interpretace sledována šíře vegetačních pásů, minimální
doprovodných
v nadmořské výšce 920 m. Na horním toku
ortofotomapy
hranice stanovena na 30 m
vegetačních pásů
(prvních 6,5 km) protéká zarovnaným terénem
sledován charakter vegetace doporovodných
a překonává výškový rozdíl 50 m. Na středním
charakter
vizuální interpretace pásů s ohledem na ochranu toku vůči vnějším
toku modeluje hluboké erozní údolí (délka 21
vegetačních pásů
ortofotomapy
antropogenním vlivům a jejich funkci jako
km, spád 450 m) a přibírá několik přítoků.
biokoridoru v krajině
Dolní tok protéká otevřenou krajinou Sokosledována přítomnost budov, mostů,
vizuální interpretace
lovské pánve (délka 9 km, spád 50 m). Rolava
překážky proudění
hospodářských a průmyslových areálů
ortofotomapy
a příčných a podélných valů v nivě
je levostranným přítokem Ohře, do které se
vizuální interprevlévá v Rybářích v Karlových Varech. V seversledována možnost přirozeného vybřežení
tace ortofotomapy,
ní polovině území se nachází několik přírodretence vody
v případě vyšších vodních stavů a možnosti
doplňkově A06
ních rezervací a přírodních památek. Oblast
zadržení vody
Bažina, močál
vrcholových partií byla v minulosti osídlena
A04 Meliorační
sledována přítomnost melioračních kanálů
sudetskými Němci. Po jejich odsunu po druhé
odvodnění území
kanály
v záplavové zóně
světové válce však severní část území zůstala
neosídlena a původní antropogenní ovlivnění
ovlivnění odtoku
HEIS
sledovány lokalizace výpustí a odběrů vod
je dnes v terénu obtížně čitelné. Na středním
toku se nachází několik menších obcí, koryto
toku a příbřežní zóna jsou modifikovány z důvodu existence malých
Distanční metoda je vhodná pro kategorie velkých a středně velkých
vodních elektráren a protipovodňové ochrany. Na dolním toku protéká
vodních toků. V podmínkách ČR je na takové toky často vázána lidská
Rolava souvislou zástavbou Staré Role a Karlových Varů, koryto toků
činnost a s ní související modifikace koryta a příbřežní zóny, proto
a příbřežní zóna jsou silně modifikovány [10, 11].
dosažení dobrého ekologického stavu či potenciálu v případě silně
Povodí Rolavy je zájmovým územím KFGG PřF UK, ve kterém byla
ovlivněných vodních útvarů je problematická. Z toho důvodu byly
realizována
řada výzkumných studií zaměřených na ekologický stav
toky v rámci hodnocení porovnávány s tzv. potenciálně ekologicky
vodních útvarů. Detailní ekohydromorfologický průzkum zde byl prostabilním stavem.
veden pomocí metod EcoRivHab [14], LAWA-FS [6], HEM [9,2], včetně
Hodnocení probíhá ve dvou zónách – v zóně koryta toku jsou
nezbytné srovnávací analýzy získaných výstupů. Proběhlo i detailní
hodnoceny parametry popisující vybrané fluviální procesy a projevy
statistické zhodnocení variability odtokového režimu a trendů odtoku
antropogenních zásahů, v záplavové zóně pak parametry popisující
[8]. Pro zhodnocení správnosti kalibrace a použitelnosti distanční
hospodářskou činnost v krajině. Dále jsou hodnoceny parametry
metody QuaWaDis byly jako prvotní zdroj informací použity výsledky
popisující tzv. obecný charakter a vlastnosti vodních toků.
terénního hodnocení metodou EcoRivHab [14] z července 2005 [10],
Záplavová zóna byla vymezena pomocí tematické vektorové vrstvy
Lelut, Matoušková [11]. Základní rozdíly mezi metodami EcoRivHab
z databáze DiBaVod zobrazující hranici rozlivu stoleté vody. Vymezení
a QuaWaDis jsou uvedeny v tab. 2.
na základě záplavového území ohraničuje oblast kolem vodního toku
s úzkou vazbou na koryto, a to jak z hlediska ovlivnění vodního toku
Postup porovnání výsledků
svým okolím, tak i z hlediska opačného – vlivu vodního toku na své
okolí, především v období vysokých vodních stavů. Toto vymezení
Cílem porovnání výsledků distanční metody QuaWaDis s výsledzároveň zohledňuje reliéf území podél toku. V případě úseků toků,
ky terénního průzkumu pomocí metody EcoRivHab bylo stanovení
kde není vrstva záplavového území k dispozici, je doporučeno použití
schopnosti distanční metody klasifikovat úseky vodních toků podle
datových podkladů definujících rozsah nivy
vodního toku jiným způsobem (např. rozsah Tab. 2. Rozdíly mezi použitými metodami EcoRivHab a QuaWaDis
fluviálních kvartérních sedimentů, fluvizemí,
rozdíl
EcoRivHab
QuaWaDis
biochor vázaných na toky, map potenciální
referenční
stav
potenciálně
přirozený
stav
ekologicky stabilní stav
přirozené vegetace atd.).
sledována
míra
antropogenního
sledována pouze přítomnost antropoVýsledkem hodnocení je kategorizace
princip hodnocení
ovlivnění
genního ovlivnění a míra původnosti
zkoumaných vodních útvarů do tří skupin
bodové
hodnocení
pětistupňová
škála
negativní/nulové/pozitivní
toků – I) úseky toků, které dosáhly dobrého
výpočet výsledné kva
průměrná hodnota všech bodo
součet hodnot všech bodovaných
ekologického stavu a je třeba je chránit, II)
lity úseku
vaných parametrů
parametrů (rozsah hodnot <-24;18>)
úseky toků, které dobrého ekologického staaktuálnost
stav v době mapování
rozdílné stáří datových podkladů
vu nedosahují a je nutné jejich stav zlepšit
a III) úseky toků v tzv. kandidátní třídě, které
generalizace daná měřítkem datových
detailnost
detailní mapování
podkladů
jsou doporučené k detailnímu terénnímu
vymezení zóny
metrické vymezení nivy do 200 m záplavová zóna vymezena rozsahem
průzkumu. Hodnocení probíhá v prostředí
nivy/záplavové zóny
od toku
stoleté vody
ArcGIS nad datovými podklady (viz obr. 1).
vyšší míra subjektivního hodnoobjektivita tematických mapových
Toky jsou děleny do délkově heterogenních
objektivita
cení v terénu
podkladů
úseků, přičemž rozhodovacím kritériem
vizuální interpretace
ortofotomapy

sledována struktura vegetace a projev antropogenního ovlivnění vegetace, technické úpravy
břehů

obecný
charakter

záplavová zóna

charakter břehové
vegetace
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Obr. 2. Grafické porovnání výsledků terénní metody EcoRivHab
a distanční metody QuaWaDis
potřeb RSV. Vypovídací hodnota metody EcoRivHab byla ověřena
v rámci několika srovnávacích analýz [15, 18, 19].
Metoda distančního hodnocení QuaWaDis a terénní metoda EcoRivHab jsou založeny na různých přístupech, které vzájemné porovnání
výsledků komplikovaly. Z důvodu porovnatelnosti výsledků obou
metod probíhalo distanční hodnocení ve shodném délkovém a prostorovém vymezení úseků.
V rámci případové studie byla sledována i správnost kalibrace
metody QuaWaDis, tj. zda na základě stejných vstupních dat je možné
získat shodné výsledky s pomocí jak terénní, tak distanční metody
a dále použitelnost metody, tj. zda je možné z distančních podkladů
získat o ekohydrologickém stavu toku shodné informace jako při
terénním šetření.
Pro potřeby porovnání byl vytvořen referenční soubor výsledků, který
vznikl zpětnou představou obrazu toku na základě terénních dat ohodnocených v souladu s principy distanční metody (soubor dále označován
jako QuaWaDis-EcoRivHab). Tento soubor výsledků je srovnatelný jak
s výsledky terénní metody, tak s výsledky distančního hodnocení.
Pro potřeby porovnání byly bodové hodnoty metody QuaWaDis
přepočítány pomocí následujícího vztahu (1) na pětistupňovou škálu
ekohydrologických stupňů (ES), která odpovídá metodě EcoRivHab.
(1)
kde v zóně a
A(ter) je výsledná hodnota v pětistupňové klasifikační škále
A(dis) je dosažená hodnota v rámci distančního hodnocení
max(a) je maximální dosažitelné bodové ohodnocení v distanční
metodě
min(a) je minimální dosažitelné bodové ohodnocení v distanční
metodě.

Přímé porovnání výsledků distančního a terénního hodnocení

Grafické porovnání výsledků terénního a distančního hodnocení
toku Rolavy je zobrazeno na obr. 2. Bodové hodnoty metody QuaWaDis byly převedeny na pětistupňovou škálu podle vztahu (1). Čísla
úseků vyjadřují jejich pořadí od pramene k ústí.
Z porovnání je zřetelný shodný trend výstupů hodnocení, přičemž
distanční metoda obecně zlepšuje výsledný ekohydrologický stav (pozn.
projevilo se v 95 % úseků). Rozdíly mohou být způsobeny nedostatečnou vypovídací schopností distančních datových podkladů, chybnou
kalibrací metody, nebo rozdílným principem hodnocení (viz tab. 2).

Kalibrace distanční metody

Správnost kalibrace byla posuzována na základě porovnání výsledků EcoRivHab s referenčním souborem QuaWaDis-EcoRivHab (přepočítaných podle vzorce 1). Grafické porovnání je zobrazeno na obr. 3.
Nejvýraznější bodový rozdíl 0,87 b. byl zjištěn u úseku 43, v úseku
6 byl zjištěn bodový rozdíl 0,69 b., v úseku 28 bodový rozdíl 0,66 b.
a v úseku 9 bodový rozdíl 0,53 b. V ostatních úsecích byl zjištěn rozdíl
nižší než 0,5b. Průměrná hodnota rozdílu ve výsledcích obou metod
je 0,2 b., směrodatná odchylka těchto rozdílů pak 0,25.
Z obr. 3 je zřetelné, že obě metody poskytují v podstatě totožné
výsledky. Rozdíly je možné vysvětlit chybnou interpretací terénních
dat při vytváření referenčního souboru. Z grafu je patrné zdůraznění
extrémů v hodnocení distanční metody, která vychází z bipolárního
principu ano/ne (-1/1), v porovnání s hodnocením míry na stupnici
1–5 v rámci terénní metody.

Přesnost distanční metody

Přesnost distanční metody byla stanovena na základě porovnání
výsledků distanční metody QuaWaDis s referenčním souborem
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Obr. 3. Grafické porovnání rozdílných výsledků mezi terénní
metodou EcoRivHab a distanční metodou QuaWaDis v celkovém
ekohydrologickém hodnocení

Obr. 4. Grafické porovnání výsledků terénního a distančního
hodnocení výsledného ekohydrologického stavu s vyznačením
oblasti kandidátních hodnot
QuaWaDis-EcoRivHab. Výsledky porovnání jsou graficky zobrazeny
na obr. 4.
Při porovnání byla sledována správnost zařazení do stejné kategorie
toků podle potřeb RSV (zvolena nulová bodová hranice) a bodový
rozdíl mezi metodami. Úseky toků, jejichž dosažená bodová hodnota
se od zvolené nulové hranice lišila o méně než 10 %, byly zařazeny do
tzv. kandidátní třídy (vyznačena v obr. 4) a před konečným zařazením
do kategorie v souladu s RSV by v těchto úsecích měl být proveden
doplňkový terénní průzkum.
Z porovnání vyplývá, že pouze dva úseky (4 %) byly zařazeny do
jiné klasifikační třídy, přičemž u jednoho úseku šlo o bodový rozdíl
osmi bodů a u druhého o bodový rozdíl 12 bodů. Pět úseků (10 %)
bylo zařazeno do kandidátní třídy a 42 úseků (86 %) bylo zařazeno
do stejné třídy jako na základě terénního mapování. U šesti úseků
(12 %) bylo dosaženo většího než osmibodového rozdílu (bodový
rozsah jedné třídy na pětistupňové škále).
Z obr. 4 je zřetelné, že metoda QuaWaDis obecně zlepšuje výsledky.
To je dáno tím, že metody terénního průzkumu zohledňují zpravidla
větší počet parametrů zaměřených na antropogenní modifikaci koryta,
které na distančních podkladech nejsou viditelné. V hodnocení toků,
které svou řádovostí odpovídají toku Rolavy, je možné toto označit za
nedostatek distančních metod.

Porovnání výstupů obou metod na základě shlukové analýzy

Shluková analýza byla použita pro samostatné soubory výsledků
EcoRivHab, QuaWaDis a referenčního souboru QuaWaDis-EcoRivHab.
Z důvodu rozdílného principu hodnocení a detailnosti vstupních dat
mají jednotlivé soubory různý rozsah hodnot a kvalitativní vymezení
jednotlivých shluků (tříd) je rozdílné (úseky se přirozeně neshlukují
do kvalitativně stejných tříd). Z toho důvodu byly porovnávány jen 2
kategorie a úseky do nich zařazené: I) třídu charakterizující přírodní
či přírodě blízké úseky a II) třídu výrazně antropogenně modifikovaných úseků.
Z hlediska kalibrace distanční metody byla identifikována 78%
shoda, přičemž v případě přírodě blízkých úseků bylo do stejné třídy
zařazeno 70 % úseků a v případě antropogenně ovlivněných úseků
byla shoda 100%. Z hlediska hodnocení přesnosti distanční metody
byla identifikována 75% shoda, přičemž v případě přírodě blízkých
úseků byla shoda 80% a v případě antropogenně modifikovaných
62,5%. Srovnávací analýza se však týkala pouze 60 % z celkového
počtu hodnocených úseků.
Pro porovnání zařazení všech úseků do kvalitativních tříd byly
výsledky hodnocení QuaWaDis a QuaWaDis-EcoRivHab sloučeny
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do jednoho souboru a shluková analýza byla
použita na jeden soubor dat. Byla tak zaručena shodnost kvalitativního vymezení jednotlivých tříd (shluků) a vzájemná porovnatelnost
výsledků dvou systémů hodnocení. V porovnání byla zjištěna 84% shoda v zařazení úseků do jednotlivých kvalitativních tříd.

Diskuse a závěr

Tab. 3. Rozdělení parametrů z hlediska objektivity hodnocení
parametr
upravenost
koryta toku
zahloubení
koryta
změna charakteru průběhu
toku krajinou

objektivnější metoda hodnocení
nebylo stanoveno
terénní mapování

odůvodnění
distanční metoda – možný nepřesný nebo neaktuální zákres,
terénní metoda – stará úprava nemusí být v terénu zřetelná,
u velkých toků nemusí být identifikovatelná
technické zářezy nejsou vždy v mapách zakresleny, problema
tické hodnocení hloubkové eroze

Ověření vypovídací schopnosti a přesnosti
možnost porovnání historických map se současným stavem,
distanční metoda
v terénu nemusí být původní trasa toku zřetelná
distanční metody QuaWaDis bylo založeno
na srovnání s výsledky terénního mapování
v datech chybí zákres některých stupňů, při velkém zastínění
v závislosti
pomocí EcoRivHab. Tato referenční data
podélný profil
toku nejsou v datech zřetelné, pro velké vodní toky vhodnější
na
velikosti
toku
byla označena jako důvěryhodný popis stádistanční mapování
vajícího ekohydrologického stavu. Během
terénní hodnocení vhodnější pro malé toky, které mohou
srovnávací analýzy však byla posuzována
v závislosti
být zastíněny břehovou vegetací, pro velké toky vhodnější
eroze
i schopnost obou metod hodnotit jednotlivé
na velikosti toku
distanční metoda, která poskytuje přehled o charakteru celé
délky úseku
parametry s dostatečnou přesností a mírou
objektivity.
pro malé, zastíněné toky vhodnější terénní hodnocení,
v závislosti
akumulace
u velkých toků vhodnější distanční metoda, která poskytuje
Výstupy jednoznačně prokázaly, že terénní
na velikosti toku
přehled o charakteru celé délky úseku
průzkum umožňuje hodnotit i jevy, které jsou
pro malé, zastíněné toky vhodnější terénní hodnocení,
distanční metodě skryty, a to jak z důvodu
v závislosti
u velkých toků vhodnější distanční metoda, která poskytuje
překrytí vegetace, tak nedostatečného prostovariabilita šířek
na velikosti toku
přehled o charakteru celé délky úseku a možnost exaktního
rového rozlišení obrazových dat a generalizace
měření variability šířek
tematických mapových podkladů. Nepochybbřehová vegna obrazových datech možné zastínění břehové vegetace
ně poskytuje detailnější obraz při hodnocení
terénní mapování
etace
stromy v DVP
zóny koryta vodní toku. Terénní mapování
možnost měření šířky vegetačních pásů, informace o obou
má však i své limity, související s obtížnou
existence DVP distanční metoda
březích
přístupností obou břehů koryta toku, časovou
charakter DVP distanční metoda informace o obou březích
náročností apod. Distanční metoda umožňuje
landuse
distanční metoda informace o obou březích
současné hodnocení obou břehů a příbřežní
překážky
zóny zároveň a přesné metrické hodnocení
distanční metoda informace o obou březích
proudění
jednotlivých parametrů (např. existence, chaterénní hodnocení vhodnější pro malé vodní toky, identifikuje
rakter DVP a využití ploch v příbřežní zóně).
možnosti
v závislosti
drobné retenční prostory, které nejsou z dat zřetelné, distanční
Zásadním rozdílem je pohled na hodnocený
retence
na velikosti toku
metoda poskytuje informace o obou březích, drobné retenční
úsek z „ptačí perspektivy“, díky níž má mapoprostory nejsou pro větší toky zásadní
vatel možnost vytvořit si komplexní představu
odvodnění
o charakteru celého úseku. Během časově
distanční metoda zdroj tematická GIS vrstva
území
náročného terénního mapování nemusí být
ovlivnění
v závislosti
místní odběry nejsou z distančních dat zřetelné, tematická
náhled na charakter hodnoceného úseku vždy
odtoku
na velikosti toku
mapa pouze pro průmyslové a zemědělské odběratele
zcela objektivní.
V tab. 3 je uvedeno rozdělení parametrů
z hlediska objektivity hodnocení se zdůvodLiteratura
něním jejich zařazení. Z hlediska konečného zařazení kandidátních
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Distance mapping of ecohydrological status of streams
(Králová, M.; Matoušková, M.)
Key words
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Paper presents a method of ecohydrological survey of the river
habitat quality called QuaWaDis, which is based on processing of
a free accessible distance data (aerial images, thematic maps and
GIS layers). Main aim of the distance mapping is the classification
of natural or near natural reaches, strongly modified reaches and
reaches suitable for detailed field survey. Method calibration, data
applicability and accuracy assessment of QuaWaDis method was
verified by comparative analysis of results with the EcoRivHab field
survey method in the study area of the Rolava River catchment.
Comparison in terms of the determined correctness of calibration
of the distance method showed 98 % agreement between results of
the field and the distance data survey, it thus confirmed the fact that
the same results can be obtained based on one data set using two
different methods. Comparison in terms of accuracy determination
showed 86–96 % agreement between the results. In terms of method
calibration 85 % agreement and in terms of accuracy determination
75 % agreement was obtained.

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

Propojení Rámcové směrnice pro vodní politiku
a Společné zemědělské politiky EU
Jiří Holas, Markéta Hrnčírová

Aktualizace Plánů oblastí povodí
pro období 2016–2021
Rok 2012 se vyznačuje zvýšeným úsilím
státní exekutivy na zpracování programových
dokumentů zvláště významných pro oblast
vodního hospodářství. Rámcová směrnice pro
vodní politiku EU č. 2000/60/ES [1] požaduje,
aby každý členský stát Evropské unie vyhodnotil účinnost svých přijatých programových
opatření Plánů oblastí povodí při dosahování
dobrého stavu vodních útvarů. Rámcová
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směrnice vodní politiky nahlíží na vodní hospodářství z celkového hlediska a jeho hlavním
cílem je zabránit jakémukoli zhoršení stavu
vodních útvarů a chránit a zlepšit stav vodních ekosystémů a přilehlých mokřadů. Zaměřuje se na podporu udržitelného užívání vod
a bude přispívat ke zmírnění následků záplav
a suchých období. V tomto a příštím roce by
měla proběhnout jejich aktualizace pro 2.
plánovací cyklus, tj. období 2016–2021, ve
kterém se očekává dosažení dobrého stavu

vodních útvarů výraznějším zaměřením na
omezování difuzních zdrojů znečištění a podle požadavků Rámcové směrnice pro vodu
2000/60/ES článku 14 je povinností každého
členského státu motivovat a zapojit veřejnost
k jejímu prosazování.
V souhrnné zprávě [2], porovnávající trendy znečištění vod ze zemědělských zdrojů
v plánech povodí vypracovaných ke konci
roku 2009, je souhrnné hodnocení osmi plánů
oblastí povodí České republiky v porovnání
s plány ostatních členských států EU nepříznivé. V případě dusíku jde o zhoršení, u fosforu
o stabilizaci současného stavu (obr. 1 a obr. 2
– prognóza zhoršení se znázorňuje červeně,
stabilizace žlutě a snížení modře).
První snahy o propojení Rámcové směrnice
pro vodní politiku č. 2000/60/ES/ do systému
zemědělských podpor probíhaly v rámci
reformy Společné zemědělské politiky EU
(SZP) v roce 2003 [3]. Přijatý systém kontroly
podmíněnosti (Cross Compliance), ve kterém

Obr. 2
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důchodové podpory a některé další platby
zemědělcům závisí mj. na dodržování ochrany
vod a životního prostředí, se stal jedním z klíčových argumentů při vyjednávání o zachování evropských dotací do zemědělství (zejména
přímých plateb) i v budoucnu. V roce 2008
proběhla střednědobá revize této reformy
(Health Check) a ve SZP se požadavek na
zlepšení vodohospodářského managementu
stává jedním z prioritních témat. Na jeho
přijetí se podílel i průzkum veřejného mínění
v členských státech EU, v němž dotazovaní
občané požadovali zvýšit ochranu vod v relaci
na poskytované zemědělské dotace.
Kontroly podmíněnosti jsou v České republice systematicky zaváděny od 1. 1. 2009,
kdy vstoupilo v platnost nařízení Rady (ES)
73/2009 [4]. V jejich rámci jde o dodržování
požadavků na zemědělské hospodaření, které
vyplývají ze zákonů (Statutory Mandatory
Requirements – SMR) a požadavků tzv. dobrých zemědělských a environmentálních podmínek (Good Agricultural and Environmental
Conditions – GAEC). Poskytování přímých plateb a některých dalších dotací je podmíněno
plněním standardů udržování půdy v dobrém
zemědělském a environmentálním stavu,
dodržováním povinných požadavků v oblasti
životního prostředí (např. požadavků tzv.
nitrátové směrnice), veřejného zdraví, zdraví
zvířat a rostlin, dobrých životních podmínek
zvířat a minimálních požadavků v rámci agroenviromentálních opatření.
Kontroly podmíněnosti je nutno chápat jako
regulační (SMR) a poloregulační (GAEC) opatření SZP s vazbou i na zlepšování vodního
režimu v zemědělské krajině. Toto zlepšování
je v rámci Programu rozvoje venkova (PRV)
navíc stimulováno agro-environmentálními
opatřeními, přímou i nepřímou podporou
zatravňování a podporou tzv. neproduktivních
investic (např. do jímek a zpevněných ploch
pro uložení statkových hnojiv).
Přes všechna tato opatření a stimuly se
vztah zemědělských podniků k vodnímu
režimu příliš nezlepšuje, a to nejen v ČR.
Navíc ve stávající SZP není uspokojivě vyřešen problém kompenzací uživatelům i vlastníkům zemědělské půdy v ochranných pásmech
vodních zdrojů jako jednoho z klíčových
instrumentů realizace Plánů oblastí povodí.
V návrzích na změny SZP po roce 2013 se
proto v tomto směru „přitvrzuje“.

Ozelenění (greening) Společné
zemědělské politiky pro období
2014–2020
Návrh Komise EU na rámec víceletého
financování v období 2014–2020, který nastavuje rozpočtové schéma a základní směry,
byl poprvé obsažen ve sdělení „Společná
zemědělská politika do roku 2020 – řešení
budoucích problémů v oblasti potravin, přírodních zdrojů a územního plánování“, který
byl předložen k následné veřejné diskusi ve
všech členských státech Evropské unie [5].
Poslední návrhy na reformu Společné zemědělské politiky po roce 2013 představila Komise
„v paragrafovém znění“ 12. října 2011 ����������
[6]�������
. Hlavní změny se týkají zejména úrovně a nových
podmínek poskytování přímých plateb v rámci
tzv. Pilíře I SZP a nových priorit Programu rozvoje venkova (tzv. Pilíře II SZP) včetně řízení
krizí, investic do výzkumu a inovací či podpor
tzv. znevýhodněným oblastem.
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Argumentace pro poskytování přímých
plateb jako nejrozsáhlejší části důchodových
podpor je v návrhu reformy SZP posílena jejich
vazbami na produkci veřejného zboží (public
goods), které se týkají vztahů ke kvalitě půdy
a odtud i zlepšení vztahů k vodnímu režimu.
Uvedené vazby by měly být realizovány
nejen působením stávajících (či zpřísněných)
kontrol podmíněnosti, ale i tzv. ozeleněním
přímých plateb (greening), tzn. dodržováním
těchto tří opatření [6]:
1) zachování výměry trvalých travních porostů;
2) v podnicích s výměrou zhruba 3 ha a více
pěstování minimálně 3 plodin na orné půdě
s jejich minimálními, resp. maximálními
podíly;
3) v podnicích s výměrou zhruba 3 ha a více
trvalé vyjmutí 7 % orné půdy do tzv. ekologických ploch (úhor, zelené pásy, krajinné
prvky apod., viz dále).
Při dodržení uvedených podmínek by
podniky získaly 30 % sazby přímých plateb.
V podmínkách ČR by se mělo jednat o zhruba
2 000 Kč/ha. V opačném případě jim bude
tento podíl krácen, resp. nepřiznán, a při opakovaném a úmyslném nedodržení podmínek
by mohl být podnik penalizován krácením
zbývající části přímých plateb.
Pro aktualizaci plánů oblastí povodí je
významné, že v Programu rozvoje venkova
pro příští plánovací období, který je v současnosti již připravován, by mělo dojít
k výraznému propojení SZP s Rámcovou
směrnicí pro vodní politiku 2000/60/ES.
V rámci agro-environmentálních opatření
podle „Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře pro rozvoj venkova
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj
venkova (EZFRV)“, článku 44, odstavce 4, by
měly být podpory poskytovány zemědělským
podnikům každoročně formou platby na
hektar dotčené půdy (nebo hektar lesa) ke
kompenzaci zvýšených nákladů a snížení
příjmů v důsledku změn v systému hospodaření a užití půdy v oblastech vztahujících
ke Směrnicím 2009/147/ES, 92/43/EES
a 2000/60/ES.
Podpory zemědělcům z titulu Rámcové
směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES
budou poskytovány ve vazbě na specifické
požadavky, které:
a) byly zavedeny uplatněním Směrnice
2000/60/ES a jsou v souladu s programem
opatření Plánů oblastí povodí za účelem
dosažení environmentálních cílů podle této
Směrnice a jdou nad opatření daná implementací jiné unijní legislativy v ochraně
vod;
b)	��������������������������������������
jdou nad rámec zákonných podmínek hospodaření (SMR) a dobrých zemědělských
a environmentálních podmínek (GAEC),
které v současné době platí nebo budou
dále zpřísňovány;
c) vynucují zásadní změny ve způsobu užití
půdy nebo opatření v zemědělských praktikách, které se významně promítnou do výše
příjmů.
Ze smyslu tohoto návrhu vyplývá, že vodoochranná opatření, vhodně zakomponovaná
do Plánů oblastí povodí v průběhu jejich
aktualizace, bude možné (podle podmínky
v bodu c) ve větší míře financovat z Evropského fondu pro rozvoj venkova. Zlepšit pozici
v omezování difuzních zdrojů znečištění ze
zemědělských zdrojů bude možné zařazením

přesně vymezených Způsobů hospodaření
na půdě a užití půdy do opatření plánů
oblastí povodí i Programu rozvoje venkova.
Jde o to, že nepříznivý fyzikálně-chemický
stav vodních útvarů se plošným uplatňováním
nitrátové směrnice 91/676/EES, dosavadními
kontrolami podmíněnosti, poskytováním
plateb LFA pouze na trvalé travní porosty
a využíváním agroenvironmentálních programů nezlepšuje. Obecně zpracované Listy
opatření typu B pro jednotlivé vodní útvary
– Ochrana vod před znečištěním dusičnany
ze zemědělských zdrojů a Zatravnění zdrojových a erozně ohrožených ploch, jsou jen
obtížně prosazovány.
Kombinací poloregulačních a stimulačních
opatření v rámci kontrol podmíněnosti a ozeleněním přímých plateb a v rámci PRV lze tak
očekávat podstatně vyšší účinky do zlepšení
vztahů zemědělských podniků k vodnímu
režimu.
Pokud jde o podmínku ozelenění přímých
plateb k převodu 7 % orné půdy do ekologických ploch, podle Kapitoly 2, článku 29
nařízení KOM(2011)625 mohou tyto plochy
zahrnovat okraje polí (mimohonová půda),
meze, půdu ležící ladem (úhor), významné
krajinné prvky, biotopy, buffer zony podél
vodních toků a vodních nádrží a zemědělskolesnické systémy na zemědělské půdě. Tyto
plochy lze již dnes v areálu řady zemědělských
subjektů najít, např. v podobě zamokřených
lokalit v důsledku neudržovaného odvodnění
zemědělských pozemků. Vhodnými plochami
mohou být také ochranná pásma podél vodních
toků, v současné době již evidovaná v LPIS.
V tomto případě je žádoucí vypracovat zásady
vhodného managementu půdy pro využívání
buffer zón z titulu vodoochranných opatření.
Ozelenění Společné zemědělské politiky
v žádném případě neznamená zatravnění
orné půdy a rozšíření ploch trvalých travních porostů, jak je mnohdy „greening“
představován. Vyčlenění 7 % rozlohy užívané zemědělské půdy by mělo být využito
k podpoře energetických plodin pěstovaných
v režimu přátelském k životnímu prostředí
a napomáhat diverzifikaci zemědělských činností. Bude tím i plněn závazek Evropské unie
– dvacet procent energie čerpat do roku 2020
z obnovitelných zdrojů, kde právě půda hraje
nezastupitelnou roli. Zde je vytvářen prostor
pro větší uplatnění vhodných lignikultur,
které současně plní úlohu sequestrace uhlíku
a významně podporují biodiverzitu krajiny.
Program rozvoje venkova po roce 2013 bude
i nadále financován z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a spolufinancován
z národních zdrojů. Nově navrhovaná struktura PRV nebude obnovovat současný princip
čtyř os programových opatření a pro tvorbu
nového plánovacího období 2014–2020 zadává
šest prioritních témat. Ve vztahu k ochraně
vodního prostředí jsou směrovány tématické
cíle společného strategického rámce IV a V.
IV. Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví,
se zaměřením na tyto oblasti:
a)	�����������������������������������������
obnova a zachování biologické rozmanitosti, včetně oblastí sítě Natura 2000 a zemědělských činností vysoké přírodní hodnoty,
a současného stavu evropské krajiny;
b) zlepšení vodního hospodářství;
c) lepší hospodaření s půdou.
V. Podpora účinného využívání zdrojů
a podpora přechodu na nízkouhlíkovou eko-
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nomiku v odvětví zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu,
se zaměřením do těchto oblastí:
a) efektivnější používání vody v zemědělství;
b) efektivnější využívání energie v zemědělství
a při zpracování potravin;
c) usnadnění dodávek a využívání energie
z obnovitelných zdrojů, vedlejších produktů, odpadu, reziduí a jiných nepotravinářských surovin pro účely biologického
hospodářství.
Je zřejmé, že návrh nové SZP směřuje
s podstatně větší razancí, resp. poskytuje větší
prostor, ke zlepšení vztahů zemědělského podnikání k údržbě a zkvalitnění přírodních zdrojů včetně půdy a vody. S přihlédnutím k problémům této oblasti v našich podmínkách
je nanejvýše žádoucí, aby byly změny SZP
týkající se přírodních zdrojů plně promítnuty
do zemědělské politiky České republiky.
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Souhrn
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prodělávalo v letech po 2. světové válce specifický vývoj jak po stránce
teoretické při rozvoji oboru jako vědy, tak po stránce praktické při
vlastní přípravě projektů, provádění hydropedologických průzkumů
i při vlastní realizaci melioračních opatření. Je třeba připomenout
alespoň rámcově problematiku hydromorfních půd a pestrou škálu
postupů při volbě úpravy vlhkostního režimu půd. V tehdejších politickoekonomických podmínkách při rozvoji socialistické velkovýroby
docházelo ke scelování pozemků do velkých
honů, čemuž mnohdy lokální zamokřená
místa bránila. V příspěvku jsou připomenuty metody hydropedologických průzkumů,
jejichž úkolem bylo navrhnout optimální
postupy při úpravě vlhkostního režimu půd.
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typů [3]. Na většině těchto půd došlo v nedávné minulosti k úpravě vlhkostního režimu některým ze škály melioračních opatření. Je účelné si
tato meliorační opatření a použité postupy připomenout právě v dnešní
době, kdy se místy na zemědělských půdách objevuje převlhčení také
vlivem dožívající životnosti těchto drenážních systémů.

Stručně k historii odvodňovacích meliorací
Historie novodobých úprav vlhkostního režimu zamokřených půd
ČR sahá prakticky od konce 19. století zhruba do konce osmdesátých
let století dvacátého [4, 5]. Byla vyvolána snahou zemědělců o vyšší
produkci jak lučních porostů, tak orných půd. Teoretické základy
oboru, charakteristiku znaků a intenzity zamokření půd i návrhy na
způsoby odvodnění, resp. úpravu vlhkostního režimu půd, položily
význačné vědecké osobnosti, z nichž je nutno zmínit alespoň prof.
J. Kopeckého, prof. V. Nováka, prof. J. Kosila, prof. K. Jůvu a řadu
dalších jejich následovníků [4, 5, 8, 10].
Meliorace jako obor se začaly rozvíjet v období před 2. světovou
válkou a jejich největší rozmach nastal v šedesátých a sedmdesátých
letech dvacátého století. Celkem bylo na území ČR do konce osmdesátých let 20. století odvodněno asi 1,1 mil. ha zemědělských půd.
Srovnáme-li toto číslo s výměrou zemědělských hydromorfních půd,
jak byly mapovány v rámci Komplexního průzkumu zemědělských
půd, pak vychází prakticky shodná výměra, tedy cca jedna čtvrtina
zemědělského půdního fondu České republiky [2, 7]. Rozsah odvodnění v jednotlivých okresech ukazuje graf 1.
Koncem 50. let, v době budování socialistického zemědělství, byly
meliorace důležitou součástí koncepce rozvoje jednotných zemědělských družstev a státních statků. Umožňovaly přístupnost celých
pozemků pro moderní techniku a vytváření velkých honů. Meliorační

u

Úvod
V září 2011 uspořádala Česká pedologická
společnost a Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., konferenci v Chodové Plané na
téma „Hydromorfní půdy“ [1]). K těmto půdám
u nás řadíme půdy, které trvale či po přechodnou dobu vykazují nadbytek půdní vlhkosti
vlivem vysoko položené hladiny podzemní
vody nebo vlivem nadbytečné srážkové činnosti. Jako půdní typy jsou sem zařazeny gleje,
stagnogleje, pseudogleje, organozemě a glejové
nebo oglejené subtypy řady dalších půdních

102

Graf 1. Přehled ploch odvodnění v jednotlivých okresech ČR
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projekty zajišťovali pracovníci Hydroprojektu, Agroprojektu a dalších
projekčních pracovišť na okresech. Jako podklad sloužil podle norem
zpracovaný Podrobný hydropedologický průzkum, který prováděli
specialisté – hydropedologové na Státní meliorační správě v Praze
a v Brně a na pobočkách Agroprojektu, případně na dalších specializovaných pracovištích na okresech. Meliorace měly významný vliv na
rozvoj hydropedologie u nás, přičemž klíčovou roli sehrála vědecká
pracoviště vysokých škol, jmenovitě prof. Ing. Miroslav Kutílek, DrSc.,
s kolektivem na stavební fakultě ČVUT v Praze a prof. Ing. Jan Benetin, DrSc., na Ústavu hydrologie a hydrauliky Slovenské akademie
věd v Bratislavě [9]. Praktická školení pořádal prof. Ing. Pavel Dvořák,
DrSc. (ČVUT Praha) [13] a Ing. František Krpata, později také Ing. Karel
Klusáček (oba z Hydroprojektu Praha) pod hlavičkou Československé,
resp. České vědeckotechnické společnosti. Ani při nejlepší vůli nelze
v tomto krátkém příspěvku vyjmenovat všechny významné odborníky,
kteří se zabývali problematikou odvodnění hydromorfních půd. Na
foto 1 jsou účastníci kurzu v Českém Krumlově v roce 1977 při ukázce
moderní techniky používané při melioračních pracích. Bylo to období,
kdy pojem meliorace měl svůj pozitivní a kladně přijímaný význam
a hlásily se k němu katedry vysokých škol. V současné době je bohužel
tento termín vnímán jednoznačně negativně a těžiště i název oboru se
přesunuly do oblasti krajinné a aplikované ekologie s důrazem na revitalizaci a dobrý ekologický stav povrchových vodotečí (např. [16, 17]).
Meliorace a následné pozemkové úpravy významně změnily naši
kulturní krajinu a umožnily její maximální exploataci zemědělskou
technikou. Nesmíme zapomínat, že provedené meliorace jsou technickým dílem, tedy stavbou s určitou životností a s nutností údržby.
Drenážní systémy začínají dožívat a nadbytečná voda si svůj odtok
vždy najde, nehledě místy na záporný vliv drenáží na jakost povrchových vod [15].

Foto 1. Účastníci melioračních kurzů ČVTS při prohlídce nové
techniky
Tab. 1. Hloubky a rozchody drénů navržené podle zrnitosti půdy
(podle [4])

Hydropedologické průzkumy a jejich specifika
Odvodňovací meliorace půd byly prováděny vesměs na základě
požadavků zemědělců a realizovány byly postupně dle plánů nadřízených zemědělských orgánů. Před vlastní realizací probíhal podrobný
hydropedologický průzkum půd, v rámci něhož byla vypracována
závěrečná zpráva a mapy s konkrétními návrhy na úpravu vlhkostního
režimu půd. Hydropedologové posuzovali příčinu a intenzitu zamokření půd, odebírali půdní vzorky a na základě laboratorních rozborů,
případně dalších terénních měření, navrhovali způsoby a systémy
odvodnění [8]. Podle oborové normy [14] byla hustota sondáže zhruba jedna sonda na 3 ha pozemků. Plochy pozemků, které odvodnění
nevyžadovaly, byly z původních návrhů vyloučeny. Klasickým a zdaleka nejrozšířenějším postupem byl návrh rozchodu a hloubky drénů
podle zrnitostního rozboru odebraného půdního vzorku (vyplavovací
metodou Kopeckého) podle tabulky 1 (zde citované podle [4]). Problémy nastávaly při odvodňování oblastí s extrémně těžkými jílovitými
i extrémně lehkými písčitými půdami. Na foto 2 je zachycen mechanismus provádějící zásyp položených drénů propustným materiálem,
kterým se zvyšovala účinnost drenáží v extrémně těžkých půdách,
v tomto případě ve východních Čechách [21].
Samostatným a složitým problémem bylo v té době odvodnění lehkých písčitých půd, které měly obsah jílnatých částic I. kategorie menší
než 10 %. V tom případě byl návrh rozchodu drénu dle tab. 1 neurčitý
– více jak 20 m. Pro tyto případy byla tehdy nově zavedena praxe stanovení rozchodu drénů na základě v terénu naměřených hydraulických
parametrů dotčených půd. Podle zahraničních pramenů [11] bylo
zkonstruováno přístrojové vybavení (nákup v cizině nebyl tehdy běžně
možný) a provádělo se měření hydraulické vodivosti půd jednosondovou metodou (foto 3) s následným výpočtem rozchodů drénů dle hydraulické teorie založené na Hooghoudtově rovnici. Ve velkém měřítku
byl tento postup uplatněn při odvodňování lehkých půd na slovenském
Záhoří i jinde (mapy 1 a 2). Návrhy rozchodů drénů se pohybovaly dle
naměřených hydraulických parametrů v rozmezí zhruba od 20 do 50 m
[22]. Obdobný postup byl zvolen také při odvodňování půd v širokých
nivách řek Moravy a Dyje, kde se vyskytovalo periodické zamokření
původně lučních půd tlakovou vodou (foto 4). Pro návrh melioračních
opatření byl zvolen postup výpočtu dle Luthina [2, 23].
Vážným problémem bylo také odvodňování půd v horských a podhorských oblastech (tzv. akce HaPO), kde bylo často řešeno zamokření
pozemků vlivem pramenných vývěrů [24]. V podhůří Šumavy a také
na Telčsku na Českomoravské vrchovině byly pozorovány na loukách
případy, kdy při otevření drenážní rýhy došlo k roztečení rozbředlé
zeminy pod rašelinným drnem. Byly to dlouhodobě neobhospodařované luční porosty v místech pramenných vývěrů, kde se po odkrytí
drnu půdní profil změnil v šedavé tekoucí bahno (foto 5).
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Foto 2. Mechanizace při zásypu drenážní rýhy štěrkem v těžkých,
málo propustných půdách
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Specifickými případy byly hydropedologické průzkumy pro návrhy
odvodnění krtčí a křížovou drenáží, kde se uplatnily zvláštní postupy
laboratorních rozborů odebraných půdních vzorků navržené O. Součkem [18]. Obdobně specifické byly hydropedologické průzkumy pro
určení vhodných půd pro uplatnění regulační drenáže [19].

Závěr

Foto 3. Pomůcky při měření hydraulické vodivosti půdy jednoson
dovou metodou (JSM)

Na konferenci v Chodové Plané pořádané Českou pedologickou
společností a Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i.,
na téma „Hydromorfní půdy“ se naskytla příležitost připomenout si
obor „Meliorace“, který se těmito půdami řadu let teoreticky i prakticky zabýval. Odvodňování hydromorfních půd bylo dlouhodobým
procesem ukončeným u nás prakticky v osmdesátých letech 20. století. V České republice bylo celkově odvodněno cca 1,1 mil. hektarů
zemědělských půd, což představuje zhruba 25 % ploch veškerého
zemědělského půdního fondu. Je to plocha, která se prakticky kryje
s plochou tzv. zamokřených půd, které byly zjištěny a vyznačeny v mapách při provádění celostátní akce „Komplexní průzkum
zemědělských půd“ (KPP) v letech 1960–1971. Meliorace půd, tedy
proces úpravy vlhkostního režimu půd, měla velký pozitivní vliv na
rozvoj vědního oboru „Hydropedologie“, který svým názvem – a do
jisté míry i náplní – značně předběhl dnešní celosvětový rozvoj šířeji
pojaté hydropedologie jako oboru na rozhraní pedologie a hydrologie
[20]. Pestré půdní i geologické poměry ČR a různé typy zamokření
půd vyžadovaly odpovídající škálu melioračních opatření. V příspěvku je připomenuta řada postupů a metod hydropedologických
průzkumů, na základě kterých byly prováděny návrhy pro realizace
melioračních opatření. Závěrem je nutné poznamenat, že odvodnění
půdy drenážním systémem je stavbou, která má určitou životnost
a která vyžaduje také průběžnou údržbu. V současné době již řada
drenážních systémů je u konce své životnosti a na polích jsou místy
patrná znovu zamokřená místa. Tento problém budou muset řešit
v budoucnu zemědělci ve spolupráci s odborníky zabývajícími se
trvale udržitelným rozvojem krajiny
Poděkování: Příspěvek vznikl za podpory výzkumného záměru AF
MENDELU v Brně MSM6215648905 „Biologické a technologické
aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na
změnu klimatu“.

Mapa 1. Plochy drenážních systémů na písčitých půdách – region
Záhoří na západním Slovensku
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Mapa 2. Plochy drenážních systémů (zeleně) v nivě Dyje a Moravy
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Foto 4. Plochy zamokřené tlakovou vodou z Moravy poblíž toku
Kyjovky pod Lanžhotem
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Foto 5. Lachovice u Českého Brodu – odvodnění „tekoucích“ půd
v okolí pramenišť
přednášek z konference „Nová technika v odvodňování 1977“. DT ČVTS České
Budějovice, Český Krumlov. S. 24-35.
prof. Ing. Alois Prax, CSc.
Dr. Ing. Vítězslav Hybler (autor pro korespondenci)
Mendelova univerzita Brno
Zemědělská 1
613 00 Brno
e-mail: hybler@mendelu.cz

Dewatering of hydromorphic soils by drainage in the Czech
Republic in the second half of the twentieth century (Hybler,
V.; Prax, A.)
Key words
drainage of agricultural soils – hydromorphic soils – hydropedological survey – types of soil waterlogging – one-pit method – drainage
systems
By the late eighties of the 20th century, the amelioration of Czech
agricultural lands by drainage systems was virtually completed. In
total, in the Czech Republic about 1.1 million ha was drained, i.e.
about 1/4 of all agricultural area. The drainage of soils after World
War II has a specific development in the theoretical field as a science and also in terms of its practical use in project preparation, in
the implementation of hydropedological surveys, and of the actual
implementation of amelioration measures. It should be noted that the
problems of hydromorphic soils and the wide range of practices in
the choice of treatment of soil moisture regime were very varied. In
the contemporary political-economic conditions within the development of socialist large-scale production land consolidation occurred,
which was often prevented by local waterlogged sites. In this paper,
methods of hydropedological surveys are recalled. Their task was to
design the optimal procedures for adjusting soil moisture regime.
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. května
2012. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.
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Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost
Hlavní město Praha
Český hydrometeorologický ústav
Povodí Vltavy, státní podnik
Mezinárodní komise pro ochranu Labe

pořádají ve dnech 14. až 15. srpna 2012 v Praze
odbornou konferenci
pod záštitou
Tomáše Chalupy, ministra životního prostředí
Petra Bendla, ministra zemědělství
a Bohuslava Svobody, primátora hlavního města Prahy

Před 10 lety zasáhla Prahu a velkou část republiky katastrofální povodeň,
která způsobila obrovské škody a ztráty lidských životů. Cílem konference je
připomenout tuto katastrofální povodeň v širším kontextu současných aktivit
ke zvýšení prevence před negativními účinky povodní. Ukázat, co se od té doby
v oblasti ochrany před povodněmi zlepšilo a čeho je nutno se stále obávat.
Presentovat realizovaná i plánovaná opatření v Praze i v jiných povodněmi
ohrožených oblastech.
Tématické okruhy:
A.	��������������������������������������������������������������������
Povodeň 2002 (shrnutí poznatků z povodně, posouzení extremity povod�
ně a pravděpodobnosti jejího opakování, možné změny povodňového
režimu),
B.	��������������������������������������������������������������������
Povodňová prevence (hodnocení a mapování povodňového rizika, zohled�
nění povodňového rizika v územním plánování, zástavba a jiné aktivity
v rizikových oblastech)
C. Operativní opatření (předpovídání povodní, hlásná povodňová služba,
krizové řízení za povodňových situací)
D. Strukturální opatření (technická opatření a jejich vliv na životní prostředí,
přírodě blízká opatření a jejich účinnost, plánování a financování struktu�
rálních opatření).
Místo konání:
Nová radnice hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2 (14. srpna
a 15. srpna dopoledne)
Exkurze po protipovodňových opatření v Praze (15. srpna odpoledne)
Kontaktní informace:
Konference: Ing. Jan Kubát, Český hydrometeorologický ústav
(kubat@chmi.cz)
Exkurze: Ing. Tomáš Kendík, Povodí Vltavy, státní podnik
(tomas.kendik@pvl.cz)
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Vážení čtenáři,
změnou Čistírenských listů na Listy CzWA dochází i k postupné
změně jejich náplně. Nadále bychom chtěli na jejich stránkách vedle
informací o činnosti Asociace publikovat též články, které obsahují
praktické zkušenosti. Tyto články budou vybírány redakční radou
z příspěvků prezentovaných na konferencích, které CzWA pořádá či
je podporuje. Řada těchto článků není primárně autory zamýšlena
k publikaci v odborném tisku (např. z důvodu náročného recenzního
řízení), přesto jsou informace a zkušenosti v nich bezesporu přínosem
pro širokou odbornou veřejnost. Ve výsledku umožní takto provedený
výběr přenést k Vám, čtenářům, ty nejzajímavější a nejzásadnější
informace, které byly na konferencích prezentovány.
Pro toto březnové číslo Vodního hospodářství jsme vybrali tři články
z konference Městské vody, která se konala v kulturním domě obce
Velké Bílovice ve dnech 6.–7. října 2011. Konferenci pořádá společnost
ARDEC, předsedou organizačního a programového výboru je doc. Ing.
Petr Hlavínek, CSc. Záštitu nad konferencí dlouhodobě poskytuje
odborná skupina Odvodňování urbanizovaných povodí (OS OUÚ)
při CzWA, která se formou účasti v programovém výboru podílí též
na výběru prezentovaných článků. V loňském roce se jednalo již

Vybrané havárie zděných stok v Praze
Havárie kanalizace na území hlavního města Prahy jsou občasným
nežádoucím jevem způsobujícím velké majetkové škody. Se ztrátami na
životech jsme se sice v posledních letech nesetkali, ale rozsahy největších havárií můžou v případě nepříznivých okolností vést i k takovýmto
situacím. Z těchto důvodů si dovolujeme seznámit odbornou vodohospodářskou veřejnost s příklady těchto havárií, obecně shrnout příčiny
jejich vzniku. Pozornost je soustředěna výhradně na zděné stoky, které
tvoří v Praze hlavní kmenové sběrače. Cílem článku je naznačit způsoby jejich oprav a vyvodit závěry pro preventivní opatření. Vzhledem
k rozsahu kanalizačního systému Prahy lze očekávat výskyt dalších
havárií, přičemž tomuto jevu není možné zcela zabránit. Preventivními
opatřeními však lze částečně těmto událostem předcházet a omezit
jejich rozsah do budoucna.

Havárie, co to je? Jak jí předcházet?
Havárie kanalizace je mimořádná událost, nehoda či katastrofa,
jež vede ke zničení nebo poškození kanalizačního zařízení, lidského
zdraví či života nebo vede k rozsáhlým ekologickým nebo hospodářským škodám. Haváriím lze účinně zabránit především průběžným
sledováním chování stokového systému v čase – průzkumem. Průzkum rozdělujeme na jeho optickou část, kdy pracovník prochází
stokou (u neprůlezných stok za pomoci robota) a vizuálně zaznamenává narušení stoky, praskliny, chybějící cihly, narušené spáry apod.
V druhé fázi dochází ke geofyzikálnímu průzkumu, zjišťujícímu stav
prostředí za ostěním stoky, rozvolněné prostředí, chybějící materiál,
kaverny apod. Podle rozsahu zjištěných závad lze rozhodnout, jak
danou situaci řešit.
Narušení zděných stok může být způsobeno:
a) narušením konstrukce stoky zevnitř vymletím spár, vyražení cihel
– obvykle ve stokách s větším spádem;
b) narušením konstrukce stoky vnějšími silami – dynamické zatížení
od dopravy, zvětšení zatížení stoky oproti původním předpokladům;
c) stavbou jiných inženýrských sítí v těsné blízkosti stoky, případně
havárií vodovodů v okolí stokového systému;
d) nekvalitním provedením obetonování zdiva již při její stavbě
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o XI. ročník konference, která se tradičně soustřeďuje zejména na
praktické zkušenosti z návrhu, posouzení a provozu infrastruktury
na odvádění odpadních vod, nakládání se srážkovými vodami a vliv
na vodní toky.
Pro publikaci v Listech CzWA jsme vybrali tři články. Článek Ing.
Kulanové (PVS a.s.) z prostorových důvodů vyjde až v květnovém
čísle. Příspěvek retrospektivně shrnuje 10 let od zpracování generelu
odvodnění hl. města Prahy, zkušenosti s jeho správou a zejména jeho
využití v každodenní praxi. Druhý vybraný příspěvek popisuje možnosti propojení srážko-odtokových modelů (pracujících v 1D) s 3D
modely proudění, které mohou být s výhodou použity pro tvorbu
okrajových podmínek srážko-odtokového modelu (zejména v případě
hydraulicky složitých objektů). Příspěvek je dílem autorů z Pöyry
Environment a.s. Pod posledním vybraným příspěvkem je podepsán
Ing. Řehoř z KO-KA s.r.o. a věnuje se v něm vybraným haváriím zděných stok v Praze. Vedle popisu 4 havárií a způsobu jejich řešení se
věnuje též jejich příčinám a prevenci jejich vzniku.
Věřím, že tuto novinku přivítáte a bude pro Vás obohacením.
Ing. David Stránský, Ph.D.

(zejména v 70. letech), horní části stoky umístěné v ražbě bývají
neobetonovány, následkem je natlakování a prasknutí stoky;
e) narušením stoky zevnitř, vznikem netěsnosti a vsakováním vody ze
stoky do okolí. Dochází k proudění vody podél stoky v jejím podloží,
s vynášením okolního materiálu stoky;
f) narušením stoky účinkem proudění podzemních vod v okolí stoky,
případně hydrostatickým tlakem;
g) přetížením kanalizačního systému vlivem dočasných nebo trvalých
úprav na povodí v rámci jiných staveb;
h) přetížením stoky vnitřním přetlakem způsobeným extrémními
vnějšími vlivy – například povodní.
Kanalizační systém hlavního města Prahy zahrnuje přibližně
580 km zděných stok. Dále budou uvedeny příklady havárií, způsobených některými z výše uvedených důvodů na stokách v Praze.

Havárie kanalizace – Trojská (1996)
V ulici Trojská se nachází dva sběrače. První, starý, budovaný v 30.
letech jako vejčitá stoka byl nahrazen v 70. letech novým vejčitým zděným profilu 1000/1750 a 1200/2000 mm. Starý sběrač fungoval pouze
pro odvodnění ulice Trojská, nový sběrač převzal jeho funkci a odváděl
hlavní povodí. Splaškový průtok se pohybuje kolem 70 l/s, maximální
dešťový kolem 7000 l/s. Sklon sběrače je cca 50 ‰.
Začátkem července roku 1996 došlo k havárii na novém sběrači
s relativně rychlým průběhem. Koncem června byly při pravidelné
prohlídce oddělovače v dolní části stoky kanalizační cihly, následující
deště velké intenzity znemožnily provedení prohlídky sběrače. Dne
4. 7. se 20 m od tramvajové tratě v zelené ploše vytvořil trychtýřový
propad hloubky 12 m a průměru 16 m. Byl to první projev, na který
navazovaly další, o cca 100 m níže došlo k dalšímu propadu o týden
později.
Po přepojení toku byla provedena řádná revize stoky. Bylo odhaleno
cca 15 velmi rozsáhlých poškození stoky doprovázených kavernami
různých velikostí, největší dosahovala 6 m výšky a cca 15 m délky.
Při radarovém průzkumu byly odhaleny další kaverny, téměř v celé
délce stoky nedostatečné zaplnění nadvýlomu a zbytkového prostoru
štoly, vzniklého při budování stoky. Státní stavební dohled nařídil
vyklizení domu č. p. 256, jehož stabilita byla ohrožena. Po stabilizaci
kaveren stříkaným betonem v kombinaci se sítěmi došlo k zpracování
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Obr. 1. Havárie kanalizace Trojská
alternativ řešení opravy stoky. V předstihu před vlastní opravou stoky byla provedena v celém úseku dvoustupňová nízkotlaká injektáž
do bezprostřední blízkosti stoky, aby došlo ke stabilizaci stávajících
nepoškozených úseků. Dolní část stoky byla vybourána do výše 10
řad cihel, se zajištěním stability stoky pomocnou konstrukcí. Následně
došlo k osazení čedičových žlabů do betonu včetně bočnic s dozděním
cihel. V úsecích celkové destrukce stoky byla dozděna jako celek.
Mechanismus iniciačního poškození ostění kanalizační stoky nebyl
jednoznačně jasný. Pravděpodobné bylo tahové porušení ostění vnitřním přetlakem, nebo razantní erozí v místech lokálně nekvalitního
a náhle uvolněného zdiva při přívalových průtocích. V obou případech se však na vzniku a dalším průběhu mimořádně rozsáhlé havárie
nepochybně podílely volné prostory za rubem ostění stoky. Náklady
na opravu havárie se pohybovaly v řádech desítek miliónů korun.

Havárie kanalizace – Českobrodská (2002)
V ulici Českobrodská se nachází zděná stoka 700/1250 mm ve
sklonu cca 50 ‰. Průměrný splaškový průtok je cca 30 l/s, dešťové
průtoky dosahují hodnot až 3700 l/s při rychlostech 5 m/s. Dne 5. 8.
2002 byl po 18. hodině nahlášen propad v ulici Českobrodská v Praze,
následně byl vyrozuměn dispečink PVK a.s. Pro zajištění operativního
řešení nápravy byl pracovníky dispečinku přizván generální ředitel
PVK a.s. Nápravnými opatřeními byly na místě pověřeny firmy Čermák a Hrachovec, Inset a KO-KA s.r.o. Těsně po vzniku propadu byl
na ulici Českobrodská omezen provoz jen do jednoho jízdního pruhu
s řízením pomocí semaforů. Propad byl v délce cca 12 m, šířce cca
4 m a hloubce až na stoku, tj. 4–5,5 m. Sanace tohoto propadu byla
zahájena neprodleně a zároveň byl zahájen průzkum dalších částí
stoky z povrchu. Po zajištění jámy vlastního propadu byla provedena
kamerová prohlídka stoky v ul. Českobrodská. Podle průzkumů byl
v několika úsecích zjištěn deficit hmot nad stokou a vlastní zděná
stoka měla místy popraskané nebo chybějící ostění. Největší poškození
stoky bylo nalezeno v těsném okolí propadu a v několika místech nad

Obr. 2. Havárie kanalizace Českobrodská
a pod ním. První týden v září byl proveden v nočních hodinách také
průzkum prostoru za ostěním stoky zevnitř.
Stoka je dle předběžných hydrotechnických výpočtů i dle „Generelu odvodnění hl. m. Prahy“ nekapacitní v celé délce. Trvalým
přetěžováním a vnitřním přetlakem došlo k jejímu poškození, které
vedlo až k propadu terénu. Vzhledem k tomu, že stoka je nekapacitní,
bylo od začátku uvažováno o provedení obtoku pro převedení celého
průtoku. Tento obtok by byl podle jednotlivých variant řešen buď jako
dočasný pro umožnění zkapacitnění stávající stoky, nebo jako trvalý,
který by po dokončení sanace havárie a opravy stávající stoky zůstal
v provozu jako paralelní stoka. Bylo rozhodnuto vybudovat paralelní
stoku z tvárné litiny DN 1200 mm. V předchozí fázi však nejprve došlo
k sanaci propadu a k sanaci stávající stoky 700/1250 mm v rozsahu
cca 60 m. K obnově došlo v těžní šachtě rozměru 5,5 x 13,7 m, stoka
byla vyzděna z kanalizačních cihel doplněných čedičovými žlaby.
Paralelní stoka byla a stále je budována v několika etapách, kompletní
dokončení je zatím nejasné, vzhledem ke komplikaci s majetkoprávními problémy v oblasti.
Mechanismus iniciačního poškození ostění kanalizační stoky se dal
hledat z přilehlých úseků stoky v místě poškození. Ze stavu stoky před
havarovaným úsekem bylo zřejmé, že stoka byla narušena rychlým
prouděním vody s vymletím spár a lokálním uvolněním cihel. V dlouhodobém horizontu docházelo k pronikání vody do podloží stoky,
kde byl vyplavován jemný materiál. Intenzivní srážky na nekapacitní
stoce pak způsobily prasknutí stoky, která neměla ve svém okolí oporu,
a během krátké doby došlo k vytvoření velké kaverny.

Havárie kanalizace – Kováků (2007)

Obr. 3. Havárie kanalizace Kováků
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V ulici Kováků v Praze 5 se nachází jednotná kanalizace
700/1250 mm. V roce 2007 při stavbě kabelového tunelu Smíchov byly
zjištěny přítoky a značné zvodnění přístropí štoly. Uvedená kanalizace
byla v těsné blízkosti nad štolou. Proto byl proveden optický průzkum,
který však neprokázal výrazné porušení konstrukce stoky. Ražba pod
stokou proběhla bez závažných komplikací. Havárie byla způsobena
přívalovými dešti odpoledne 9. srpna 2007, které navodily tlakový
režim ve stoce, a došlo ke zhroucení ostění a zavalení stoky v délce
min. 5,0 m (rozsah poškození patrný v jámě propadu). Během několika
následujících hodin se tato porucha projevila vykomínováním nadloží
až na terén, kde vznikla jáma o ploše cca 40 m2. Současně s tím došlo
k usmyknutí litinového vodovodního řadu DN210 a odbočujícího
DN80. Vzhledem k celkové situaci byly vodovody mimo prostor jámy
zaslepeny a řady odstaveny. V boku jámy bylo také odhaleno zčásti
ocelové plynovodní potrubí STL DN350.
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S velkou pravděpodobností se jednalo o kombinaci nepříznivých
okolností intenzivní deště, historická stoka a minimální krytí mezi
stokou a ražbou tunelu. Ačkoliv nebylo prokázáno vědomé zapříčinění
havárie kanalizace stavbou tunelu, je možné, že tento aspekt hrál v dané
situaci roli. Vzdálenost stoky a klenby tunelu činila pouze 60 cm.

Havárie kanalizace – Nový Svět (2010)
Ve dnech 15. 8. 2010 došlo k havárii dešťové kanalizace v křižovatce
ulic Nový Svět a Černínská. Jedná se o zatrubněný potok Brusnici
rozměru 1000 x 1050 mm se žlábkem DN 300 mm. Dolní část stoky
je zděná do výšky 0,5 m, horní je zaklenutá z keramických dílců. Ve
výše uvedeném dni došlo k nadměrné srážkové události, která způsobila roztrhnutí horní klenby stoky v délce cca 10 m. Stoka je v daném
úseku vedena s minimálním krytím bez obetonování, s předlážděním
cihlami. Stoku také křižovalo plynovodní potrubí DN 300 mm a vodovodní potrubí DN 100 mm, která zasahovala celým svým objemem
do stokového profilu.
Vzhledem k možnému opakovanému natlakování byla stoka
v celém úseku mezi šachtami 249,54 a 248,60 opravena železobetonovou konstrukcí obdélníkového profilu, stávající potrubí křižující
průtok se podařilo odstranit. Vodotěsně byly zajištěny i vstupy do
kanalizace a vpusti zaústěné do kanalizace v daném úseku.
Příčinou havárie byla opět kombinace nepříznivých událostí
– extrémní srážky s nízkým krytím kanalizace neumožňující krátkodobé
natlakování a zmenšení průtokového prostoru jinými inženýrskými
sítěmi. Současně probíhaly úpravy na povodí stoky, přepojení pro jiné
související stavby, což negativně ovlivnilo průtokový režim ve stoce.

Závěr
Byly představeny 4 největší havárie kanalizace řešené firmou KO-KA
s.r.o. v posledních 14 letech. Jejich seřazení je podle chronologického
sledu, ale současně tomu odpovídá seřazení sestupně podle intenzity
způsobené škody. Od roku 1996, kdy došlo k jedné z největších havárií na kanalizaci v Praze, v Trojské ulici, se změnil přístup správce
a provozovatele kanalizace k prevenci před haváriemi. Hlavní pražské
zděné stoky se začaly systémově prozkoumávat geofyzikálními a dalšími metodami, s návazným vyplňováním volných prostor za ostěním
stok injektážemi a sanací trhlin. Po havárii na Trojském sběrači byly
provedeny prohlídky vybraných zděných stok o velkém sklonu. Tato
preventivní opatření společně s prováděním systematického průzkumu
stokové sítě ve vybraných lokalitách a pravidelné revize důležitých
objektů na stokové síti, jako jsou např. shybky, škrtící tratě odlehčovací
komory a úseky stok o velkém sklonu, jsou jedinou cestou vedoucí
ke snížení rizika opakování havárií s velkými negativními dopady do
života urbanizovaných území a s vynaložením velkých finančních
prostředků na sanační práce.

Využití matematického modelování
proudění kapalin pro potřeby
městského odvodnění
V posledních letech probíhal velký rozmach používání matematického modelování v téměř všech oborech. Ve vodním hospodářství tomu
nebylo jinak. Matematické modelování se používá ve všech odvětvích
vodního hospodářství, jako jsou návrhy přehrad, řek, mostů, objektů
na vodovodních a stokových sítích. Pro účely vodního hospodářství
obcí se jednorozměrné matematické modely používají při posuzování
vodovodních a stokových sítí již mnoho let. V poslední době se na scéně
objevují 3D matematické modely proudění kapalin, pomocí kterých
se mohou detailně posuzovat objekty na ČOV a stokových sítích. Tyto
modely mají nespornou výhodu oproti fyzikálním modelům v jejich
finanční nenáročnosti a nekonečném množství úprav, které lze na
matematickém modelu provést. Matematické modely objektů se používají, jak při návrhu nových objektů, tak při posuzování a optimalizaci
těch stávajících. V městském odvodnění se nejčastěji používají modely
pro posuzování odlehčovacích komor, soutokových objektů, dešťových
nádrží, ale i objektů na čistírnách odpadních vod.

Úvod
V rámci provedených porovnání reálných projektů na urbanizovaných povodích vyplynul závažný požadavek kalibrace a verifikace
matematických modelů stokových sítí. Prokázalo se, že při matematickém modelování srážko-odtokového děje na urbanizovaných povodích
je nutno postupovat metodicky obdobně jako při experimentálních
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Obr. 4. Havárie kanalizace Nový Svět
Zkušenosti získané z rozboru příčin uvedených havárií a jejich
odstraňování podtrhují význam použití náležitě odolných stavebních
materiálů pro konstrukce stok a dodržování technologických postupů
při jejich výstavbě.
Poděkování: Děkuji Ing. Petru Sýkorovi, Ing. Michalu Dolejšovi z firmy
PVK, a.s., a kolegovi Ing. Štěpánu Moučkovi za pomoc a poskytnuté
podklady.
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výzkumech na hydraulických modelech. Je tedy nutné před každým
posouzením stokové sítě pomocí návrhových dešťů, provést sérii
kalibračních výpočtů. Při kalibraci přibližujeme výsledky výpočtu na
matematickém modelu s odpovídajícími hodnotami naměřenými na
reálné (posuzované) stokové síti. Při výrazných odchylkách se provádí
opravy některých parametrů trubní sítě, či parametrů, které popisují
elementární stoková povodí (jedná se o parametry drsnosti, tvaru povodí, hodnot hydrologických ztrát na povodí, reálné funkce čerpacích
stanic na stokové síti atd.). Po kalibraci matematického modelu je přesnost simulace ověřena verifikačním výpočtem, který opět porovnává
naměřené hodnoty na reálném urbanizovaném povodí s výpočtem na
matematickém modelu. Není-li kalibrace a verifikace provedena, mají
výsledky simulace jen informativní charakter. To platí i při značných
zkušenostech a svědomité přípravě výpočtu zadavatelem, a to bez
ohledu na druh použitého matematického modelu. Uvedená okolnost
nás tedy nutí k rozsáhlým a technicky náročným měřením na řešených
zájmových územích, kdy jsou měřeny průtoky a výšky plnění v trubní
síti v časové synchronizaci s dešťovými událostmi.
Pro úspěšné provedení kalibrace a verifikace je též nutné mít
v matematickém modelu správně zadané a popsané objekty na
stokové síti. K nejdůležitějším objektům na stokových sítích patří
odlehčovací komory, které plní funkci rozdělení průtoku kanalizací
během dešťových událostí. V 1D matematických modelech je výpočet
odlehčovací komory proveden zpravidla rovnicí přepadu. Zkušenost ukázala, že zejména u složitějších typů odlehčovacích komor
či v případě nepříznivých hydraulických poměrů se může průtok
vypočítaný rovnicí přepadu obsaženou v 1D matematickém modelu
dosti lišit od reality.
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Obr. 2a. Větevná šachta stokové
sítě

Obr. 2b. Okruhová stoková síť

V poslední době se začínají pro detailní posouzení a výpočty
důležitých objektů městského odvodnění používat 3D matematické
modely proudění kapalin. Tyto modely mají nespornou výhodu
oproti fyzikálním modelům v rychlosti jejich nasazení, variabilitě
úprav a relativně nižších nákladech. Modelování celé stokové sítě
prostředky CFD (Computational Fluid Dynamics) však prozatím není
proveditelné.
Jako možná cesta se jeví kombinace 1D matematického modelování
stokových sítí s 3D matematickým modelováním důležitých objektů
na stokové síti popsaná dále v článku, která by mohla poskytnout
přesnější údaje o funkci městského odvodnění.

zování stokových sítí. Z dosud provedených porovnávacích prací na
pokusných urbanizovaných povodích vyplynul závažný požadavek
kalibrace a verifikace matematických modelů stokových sítí. Ukázalo
se, že při matematickém modelování srážko‑odtokového děje na urbanizovaných povodích je nutno postupovat metodicky obdobně jako
při experimentálních výzkumech na fyzikálních modelech. Uvedená
okolnost tedy zpracovatele přepočtů odvodňovacích staveb nutí
k rozsáhlým a technicky náročným měřením na řešených zájmových
územích. Jsou měřeny průtoky a výšky plnění v trubní síti, v časové
synchronizaci s dešťovými událostmi. Ty jsou měřeny srážkoměry.
Počet požadovaných měřících míst je závislý na ploše odvodňované
oblasti (cca jeden srážkoměr na 1 km2) a hustotě a členitosti trubní
sítě.
Základem pro většinu úloh je měření průtoků. Typickými místy pro
osazení průtokoměrů ve stokové síti jsou uzávěrné profily zájmových
povodí a přítoky na posuzované objekty. Pro získání doplňkových
informací se síť průtokoměrů doplňuje hladinoměry. Hladinoměry
se často instalují na přelivných hranách OK, v retenčním prostoru
nádrží, případně v recipientu, nicméně je lze v odůvodněných případech použít i na průběžné trati stokové sítě.

Metodika

Diskretizace topologie sítě

Systémy odvodnění urbanizovaných povodí jsou natolik rozsáhlé
a řešené vodohospodářské úlohy spojené s odvodněním jsou natolik
složité, že bez použití simulačních modelů je již jejich posuzování
zcela nemyslitelné. Jednou z podstatných výhod simulačních modelů
je skutečnost, že poskytují statisticky zpracované výsledky z dlouhodobých simulací a do určité míry nahrazují nedostatek provozních
měření. Zároveň umožňují studium požadovaných scénářů, týkajících
se rozvoje systému, přijatých opatření i různých provozních stavů.
Použití simulačních modelů však vyžaduje správné nastavení modelových parametrů a jejich ověření, což bez provozních údajů z naplánované a úspěšně provedené monitorovací kampaně, často ovlivněné
nepřízní počasí v jejím průběhu, nelze splnit. Hydraulické simulační
výpočty musí jak při navrhování, tak při posuzování stávajících systémů zajistit splnění všech příslušných funkčních požadavků.
Běžně jsou používány simulační modely pro stokové sítě, kde je
hydraulický výpočet proudění v úseku stokové sítě založen na předpokladech jednorozměrného, pomalu se měnícího, neustáleného
proudění s využitím řídících rovnic (1) a (2). Tyto simulační modely
pro popis odlehčovacích komor většinou používají rovnici přepadu.
Tento přístup v některých případech však neposkytuje reálné výsledky.
Možností je pak řešit výpočet těchto objektů detailním hydraulickým
výpočtem v 1D či simulovat proudění v těchto objektech využitím
prostředků CFD.
Na obr. 1 je znázorněno vývojové schéma, jež umožňuje využít CFD
prostředků pro simulaci proudění v důležitých objektech stokových
sítí v kombinaci s 1D simulačními modely pro stokové sítě. Výsledek detailního výpočtu objektu s využitím okrajových podmínek z 1D
simulačního modelu stokové sítě je zpětně zadán do 1D simulačního
modelu stokové sítě ve formě vnitřní okrajové podmínky.
Pro simulaci objektu prostředky CFD je nutné do použitého programu detailně zadat geometrii simulovaného objektu, jako jsou vnitřní
rozměry a tvar objektu, poloha a tvar přelivné hrany, nastavení regulačních prvků. Jde o údaje, které při použití 1D simulačních modelů
nejsou v takové šíři obvykle zjišťovány.

Prvním krokem aplikace matematického modelu ve stokování je
diskretizace topologie sítě. Výpočtová síť je generována automaticky
ze vstupních dat o stokové síti tak, aby vyhovovala typu použité
numerické metody a použitému numerickému operátoru. Obecně
pojatý matematický model musí umožnit výpočet obou základních
typů stokových sítí – větevných i okruhových (viz obr. 2a a 2b).
Při tvorbě jednorozměrné výpočetní sítě modelu se počítá s nutnou
schematizací topologie stokové sítě. Základní topologické dělení stokové sítě určují zadané revizní šachty a objekty. V těchto uzlech je
realizováno spojení či rozpojení sítě, změna geometrických a hydraulických charakteristik (v úsecích sítě) s možností zadávání okrajových
podmínek. Úseky trubní sítě, spojující uzly v topologickém schématu,
nazýváme výpočtové úseky. Pro ně uvažujeme jednotný směr, příčný
profil, drsnost stěn potrubí a sklon nivelety.

Obr. 1. Kombinace 1D a 3D modelování

Proudění ve stokové síti a jejích objektech
Proudění ve stokových sítích a jeho matematický popis se člení podle řady fyzikálních hledisek a vlastností dopravovaného média, které
do jisté míry podmínky idealizují. Základním kritériem ovlivňujícím
charakter proudění je dynamická viskozita, popisující vnitřní tření
v kapalině. Podle hodnoty viskozity členíme dopravované kapaliny
na newtonské a nenewtonské.

Monitoring
Pořizování provozních a kalibračních údajů v prostředí reálné
stokové sítě tvoří nezbytnou složku navrhování, posuzování a provo-
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Obr. 3. Ukázky okrajových podmínek na začátku a na konci potrubí
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Další členění proudění je na beztlakové
– tlakové podle okrajových podmínek; podkritické – nadkritické podle Froudova čísla.
Z hlediska časoprostorových změn proudění je kinematika kapalin členěna na dva
základní druhy pohybu kapalin:
• Pohyb neustálený (nestacionární, nepermanentní), kde základní veličiny jsou funkcí
polohy a času.
• Pohyb ustálený (stacionární, permanentní),
kdy všechny charakteristiky proudu jsou
během doby neproměnné a závisí pouze
na poloze částice. Ustálený pohyb má
tedy časově neproměnné rychlostní pole.
Ustálený pohyb kapaliny můžeme dále
členit na rovnoměrný – průtočný průřez
proudu se po délce nemění (Q = konst.)
a nerovnoměrný – průtočný průřez se ve
směru pohybu zvětšuje nebo zmenšuje
Obr. 4. Simulace proudění v etážové odlehčovací komoře Karásek-Loučky
(Q = konst., křivka vzdutí nebo snížení
v potrubí stokové sítě).
Pro praktické potřeby se ukázalo, že hydraulický výpočet proudění
v úseku stokové sítě lze založit na předpokladech jednorozměrného,
pomalu se měnícího, neustáleného proudění.

Popis 1D proudění

Neustálené, plynule se měnící jednorozměrné proudění ve stokové
síti o volné hladině lze matematicky popsat soustavou dvou parciálních diferenciálních rovnic prvního řádu hyperbolického typu:
Rovnicí kontinuity proudění, která vychází ze zákona zachování
hmotnosti:
(1)
a pohybovou rovnicí:
(2)
Základní rovnice nestacionárního proudění byly odvozeny za těchto
předpokladů: (a) proudění se nemění náhle, ale pozvolně, (b) sklon
dna je malý, (c) zakřivení proudnic je malé a zrychlení ve vertikálním
směru je zanedbatelné, (d) rozdělení tlaků v průřezu je přibližně
hydrostatické, (e) odpor proti proudění je možno aproximovat součinitelem tření a rovnicemi používanými při ustáleném rovnoměrném
proudění, (f) hybnost průtoku bočních přítoků je zanedbatelná, (g)
koryto má pravoúhlý tvar. Rovnice odvozené za těchto podmínek
odvodil Barré de Saint Venant v roce 1871. Přestože byly základní
rovnice (1) a (2) odvozeny pro pravoúhlé tvary, jsou ve stokování
aplikovány na libovolný průtočný průřez, stejně jako na povrchový
odtok po povodí.
Řídící de Saint-Venantovy rovnice platí pouze pro proudění s volnou hladinou, avšak při použití tzv. Preissmannovy štěrbiny lze jimi
simulovat rovněž tlakové proudění při překročení kapacitního průtoku
uzavřených profilů. Preissmannova štěrbina je hypotetická velmi úzká
štěrbina, nasazená na vrchol potrubí, v níž se vytvoří sloupec vody,
který odpovídá poloze tlakové čáry v potrubí. Výhodou tohoto postupu je, že umožňuje popisovat proudění s volnou hladinou i tlakové
proudění stejnými rovnicemi, což odstraňuje komplikace při přechodu
z jednoho režimu do druhého.
Rovnice de Saint-Venantovy neplatí na místech, kde se rychle mění
geometrické a hydraulické parametry proudění. Obecně jde o objekty,
kde dochází k přepadu vody, k rozdělení proudu, v nádržích, čerpacích stanicích apod. Ty se označují jako uzly a musí být popsány
samostatnými rovnicemi. Pro uzly se musí sestavit kromě rovnice kontinuity ještě rovnice zachování mechanické energie proudu, případně
rovnice popisující regulační funkci prvku. Hydraulické podmínky
v uzlech tvoří okrajové podmínky (obr. 3) při řešení úseků, které
vyžaduje řešení parciálních diferenciálních rovnic (1) a (2).
První z okrajových podmínek je realizována ve formě hydrogramů
(výstupy ze simulace povrchového odtoku) nebo individuálně zadaných hydrogramů (uzlových vtoků nahrazujících místní přítok do
sítě), které jsou zaústěny do vstupních šachet stokové sítě. Tedy funkcí
Q = Q(t). Vstupní šachta je charakteristická tím, že v rámci schematizace má pouze výstupní potrubí. Druhý typ okrajové podmínky je
realizován v koncové šachtě, kde lze zadávat konstantní polohu vodní
hladiny, nebo v čase proměnnou hodnotu H = H(t).
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Obr. 5. Fyzikální model etážové odlehčovací komory Karásek-Loučky
(zdroj VUT Brno)
Hydraulické chování odlehčovacích komor (popř. jiných objektů)
lze buď popsat zjednodušeně pomocí rovnic přepadu přes přelivnou
hranu (nejčastější řešení v případě použití matematických modelů
stokové sítě – MOUSE DHI, SWMM, InfoWorks apod.), nebo průběhy
hladin v objektu můžeme řešit detailnějším hydraulickým výpočtem
či matematicky s využitím prostředků CFD.

Popis 3D proudění

CFD (Computational Fluid Dynamics) je nástroj využívající počítače
k simulacím chování systémů, které zahrnují proudění tekutin v ustáleném i neustáleném režimu. Je založeno na řešení rovnic mechaniky
tekutin ve výpočtové oblasti se specifikovanými okrajovými, respektive počátečními podmínkami.
Proudění vazké tekutiny je popsáno rovnicí kontinuity a Navier‑Stokesovou rovnicí. Pro nestlačitelnou tekutinu mají tvar:
Rovnice kontinuity:
(3)
Navier-Stokesova rovnice:
(4)
Navier-Stokesovy rovnice lze aplikovat jak na laminární, tak turbulentní režim proudění. V případě aplikace Navier-Stokesových
rovnic na turbulentní proudění je však nezbytné mít výpočetní
mřížku schopnou zachytit vznik a rozpad turbulentních vírů v proudící tekutině. Pro 1 cm3 tekutiny bychom potřebovali cca 100 000
výpočetních buněk. Z důvodů vysokých nároků na výkon a kapacitu
výpočetní techniky je použití Navier-Stokesových rovnic (= Metoda
přímé numerické simulace [DNS-Direct Numerical Simulation]) na
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turbulentní proudění pro praktické aplikace při dnešním stavu výpočetní techniky nereálné.
Pro většinu inženýrských úloh turbulentního proudění zůstávají
nejpoužívanějším nástrojem statistické modely turbulence, které jsou
založeny na metodě časového středování (RANS-Reynolds Averaged
Navier-Stokes equations) veličin turbulentního proudění a na následné
proceduře časového středování bilančních rovnic.
K nejčastěji používaným matematickým modelům turbulence
v technické praxi patří zejména dvourovnicové turbulentní modely:
• k-ε model
• RNG k-ε model
Při využití 3D modelů je nutné vytvořit trojrozměrnou geometrii
posuzovaného objektu. Ta je nejčastěji vytvořena v prostředí CAD.
Součástí modelovaného objektu musí být všechny přilehlé části stokové sítě ovlivňující jeho chování (přítokové a odtokové potrubí, šachta
za přelivnou hranou atd.). Na proudění v objektu má vliv zejména
charakteristika přítoku a odtoku, který může být zatopen či vzdutý.
Stejně jako u modelování 1D proudění, je i v případě 3D proudění
nezbytné zadat okrajové podmínky modelu. Nejčastěji se jedná o kombinaci hodnot průtoků a polohy hladiny na vstupních a výstupních
úsecích modelu. Tyto údaje mohou pocházet buď z měření in situ či
z 1D matematického modelu stokové sítě.
Výsledky získané z 3D simulace objektu (obr. 4) lze zadat zpět do
1D matematického modelu stokové sítě (např. Q-h křivka přepadu).
Zejména u objektů s „nestandardním“ provedením přítoku/odtoku/hrany je 3D simulace objektu cestou, jak (nejen) o hydraulickém
chování objektu získat informace a použít je do 1D matematického
modelu stokové sítě pro definici vnitřní okrajové podmínky.
Pro simulaci proudění v objektech městského odvodnění používáme ve firmě Pöyry Environment a.s. komerční softwarový balík
FLOW-3D. Tento program metodou konečných objemů řeší RANS
(Reynolds Averaged Navier-Stokes) rovnice na nerovnoměrné pravoúhlé mřížce.
Ve FLOW-3D je možné (na rozdíl od ostatních CFD programů)
simulovat proudění s volnou hladinou i jako jednofázové proudění (je
simulována pouze jedna tekutina). Pro modelování proudění s volnou
hladinou FLOW-3D používá metodu VOF (Volume of Fluid) V každé
výpočetní buňce je počítán podíl tekutiny (v tomto případě vody). Pro
výpočet pohybu tekutiny v částečně zaplněných buňkách je použit
konverzní tvar advekčně-difuzní rovnice. Jelikož je simulována pouze
jedna kapalina, je rozhraní volné hladiny ostré a dobře definované.

Závěr
Systémy odvodnění urbanizovaných povodí jsou natolik rozsáhlé
a řešené vodohospodářské úlohy spojené s odvodněním jsou natolik
složité, že bez použití simulačních modelů je již jejich posuzování
zcela nemyslitelné. Jednou z podstatných výhod simulačních modelů

Závlaha vyčištěnou odpadní vodou –
selským rozumem
Již delší dobu panuje rozdílný názor ministerstev na problematiku závlahy vyčištěnou odpadní vodou. Na významu tento problém
nabývá tím, že je možno při použití některých technologií úroveň
vyčištěné vody srovnat s vodou dešťovou a tím, že podíl recyklované
vody v budoucnu poroste. Proto by bylo dobré vyvolat diskusi s cílem
sjednotit názory. To je cílem tohoto příspěvku.
Jestliže existují závlahy pozemků, na které se používá povrchová
voda z toků a tato voda je akceptovaná, a jestliže dokonce existují
hnojivé závlahy nebo závlahy vodou odpadní, pak logicky nelze
závlahu vyčištěnou odpadní vodou automaticky zakázat. Následná
otázka tedy musí znít: za jakých podmínek? Kdo a jak tyto podmínky
nastaví a bude kontrolovat? Tj., jak regulovat tuto záležitost po právní a technické stránce? V příspěvku se chceme podívat na možnosti
závlah z různých pohledů.

Pohled přes udržitelný rozvoj
V současné době, kdy se opakovaně medializuje udržitelný rozvoj
a řeší jeho podmínky, měli bychom se snažit začít znovu myslet jako
hospodáři a nenechat se „zblbnout“ jen proto, že někdo má dost
peněz na to, aby jeho manipulace byla společností akceptována. Také
bychom neměli jako společnost něco hlásat a něco jiného dělat. Ani
bychom neměli neúměrně reagovat na něco jen proto, že pravidla
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je skutečnost, že poskytují statisticky zpracované výsledky z dlouhodobých simulací a do určité míry nahrazují nedostatek provozních
měření. Zároveň umožňují studium požadovaných scénářů, týkajících
se rozvoje systému, přijatých opatření i různých provozních stavů.
V článku prezentovaný způsob využití 3D matematického modelování v kombinaci s 1D simulačními modely pro stokové sítě byl firmou
Pöyry Environment a.s. s úspěchem použit u vybraných odlehčovacích komor v rámci zpracovaného Generelu odvodnění města Brna.
Paralelní využití jednorozměrného a třírozměrného modelování bylo
dále aplikováno u projektu rekonstrukce odlehčovací komory Karásek-Loučky a v neposlední řadě u projektu rekonstrukce kmenových
stok ve městě Brně.
Ve výhledu lze předpokládat častější využití 3D simulačních modelů (nejen) pro odlehčovací objekty na stokových sítích, s ohledem na
stále přísnější požadavky na kvalitu a množství vypouštění odpadních
vod do recipientů. Pomocí trojrozměrného modelování lze o chování
simulovaného objektu získat ucelenou řadu informací, které je možné
použít pro návrh opatření nutných k dosažení požadovaného stavu
u daného objektu z hlediska kvantity a kvality odlehčovaných vod
v interakci se stokovou sítí a recipientem.
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neexistovala a někdo toho zneužil nebo zneužívá k obejití jiných
zákonů. Na druhé straně by předpisy měly vycházet z reality a bylo
by nesmyslné, aby něco nebylo možné jen proto, že to konkrétně
neobsahují právní normy. Nedávejme zákaz vjezdu tam, kde stačí
omezit rychlost! Pokusme se podívat na věc s chladnou hlavou a očima udržitelného rozvoje.
Česká republika má schválené dokumenty, kterými vyjádřila vůli
se připojit k trendům udržitelného rozvoje v Evropě. V podstatě
by na jejich základě měla být stavěna další legislativa i konkrétní
jednání. Mezi tyto strategické dokumenty patří např. „Strategický
rámec udržitelného rozvoje České republiky, platný od roku 2010“
(http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/strategie_udrzitelneho_rozvoje/$FILE/KM-SRUR_CZ-20100602.pdf a i http://www.mzp.
cz/cz/strategie_udrzitelneho_rozvoje).
Konkrétně se touto problematikou zabývá prioritní osa 4., viz tabulka (http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/strategie_udrzitelneho_rozvoje/$FILE/KM-SRUR_CZ-20100602.pdf), s cílem „Snižovat
zdravotní rizika související s negativními faktory životního prostředí
a s bezpečností potravin“.
V této souvislosti si položme otázku: co znamená udržitelný rozvoj
ve vodním hospodářství? Nejlépe to charakterizuje prosazení komplexního pohledu na hospodaření s vodou v obytných budovách, tzv.
„Ekologické sanitace“. Ekologická sanitace může být definována jako
taková sanitace, která chrání a zlepšuje zdraví obyvatelstva, nezpůsobuje zhoršení kvality životního prostředí a neplýtvá přírodními zdroji,
je technicky a ekonomicky vhodná a sociálně akceptovatelná.
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Primárními funkcemi sanitačních systémů jsou ochrana zdraví,
recyklace a zabránění snižování kvality životního prostředí. Řešení
ekologické sanitace by pak mělo zahrnovat přinejmenším funkce
patrné z obrázku 1.
Pokusme se tedy problém závlahy vyčištěnou vodou posoudit
z těchto hledisek:
• ochrana zdraví,
• recyklace,
• zabránění snižování kvality životního prostředí.

Závlaha odpadní vodou z hlediska ochrany zdraví
V případě posuzování ochrany veřejného zdraví by se k dané věci
měl vyjádřit orgán ochrany veřejného zdraví. Mohli bychom se inspirovat v zahraničí, kde existují předpisy stanovující určité parametry
pro odpadní vody a jejich další použití. Např. dle anglických norem
jsou nastaveny jasné parametry a dělí se podle toho, jestli při aplikaci vzniká aerosol, nebo nevzniká (viz tabulka 1 používaná v Anglii
pro šedé vody. Rozdíly v tabulce jsou v hodnotách pro činnosti, kde
vzniká aerosol, a kde aerosol nevzniká). Hodnoty dle této tabulky se
dokonce používají i pro posouzení použití vyčištěné vody jako vody
užitkové v budově (např. na splachování záchodů). Dle této tabulky je
posuzována voda z hlediska postřiku a z hlediska zalévání (nevzniká
aerosol). Myslím, že by mohla být ještě jedna kategorie – závlaha drenážním podmokem. Tam nedochází ani k možnosti dotyku povrchu
na nějž byla voda aplikována.
Ze zdravotního hlediska má dobře navržená závlaha ještě jeden
aspekt, globálnější. Nejméně znečistí povrchovou vodu ta odpadní
voda, která neodteče. Pokud tedy zabráním odtoku odpadní vody
a zachytím živiny – zejména fosfor, pak nebude docházet k trofizaci
toku a vodních nádrží, sníží se produkce cyanobakterií a tím i cyanotoxinů. Tímto způsobem se eliminuje i velká část xenobiotik, které
se tak nedostávají do potravinového řetezce okamžitě zpět.

Závlaha z pohledu recyklace
Z tohoto pohledu závlaha šetří použití pitné vody a brání úniku
nutrientů do povrchových vod. Pokud je závlaha navržena a provozována tak, aby fosfor i dusík spotřebovaly rostliny, které jsou následně
použity jako hnojivo, pak jsou tímto způsobem tyto prvky vraceny do
koloběhu. Zejména u fosforu nedochází k jeho nevratnému odplavení.
To je důležité z hlediska budoucí úrodnosti půd.

Shrnutí
Z hlediska praktického by to mohlo vypadat tak, že ten, kdo by chtěl
zavlažovat vyčištěnou odpadní vodou od obyvatelstva (komunální
vodou), by musel prokázat, že k tomu má:
• zařízení zpracovávající vodu tak, aby dosahovala požadovaných
parametrů z hlediska uvažovaného použití (rozstřik – mytí aut,
kropení trávníků, zalévání, drenážní podmok). Tj. nějakou ČOV
schopnou hygienizace. Přičemž hygienické parametry pro postřik
a zalévání by vycházely např. z anglické normy (hygienické
požadavky) a v ostatním z našeho NV 316/2010 pro zasakování do
vod podzemních (ostatní požadavky);
• dostatečnou plochu schopnou zpracovat zavlažovanou dávku (prokázaná evapotranspirace musí být větší než produkce);
• a pro případ, kdy není splněna předchozí podmínka (např. zimní
období), dostatečnou akumulaci pro odvoz přebytečné vody.
Po stránce správně právní se tedy nabízí klasické vodoprávní řízení
na povolení stavby ČOV, splňující výše uvedené podmínky, na základě
předložené projektové dokumentace a na základě předložených dokumentů, prokazujících zmiňované podmínky, za kterých by závlaha
vyčištěnou odpadní vodou byla možná. V některých případech dle
ustanovení § 15a vodního zákona by v úvahu přicházelo i ohlášení
stavby ČOV.
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Pohled estetický – kvalita životního prostředí
a odpovědnost za ni
I v architektuře jsou dnes spíše tendence vodu přiznat a udělat z ní
architektonický prvek. Také z hlediska psychologického je tekoucí
voda nebo mokrá plocha významný prvek posuzovaný spíše kladně.
Mělo by tedy být spíše v zájmu lidí s vodou hospodařit, než se jí co
nejrychlejším způsobem zbavit. Možná by se sneslo i přirovnání
k odhozenému obalu od snědené čokolády nebo pohozené slupce
od banánu. Tj., nevnímat kvalitu životního prostředí jen z „pohledu
pohledu“, ale i z pohledu přijetí odpovědnosti za ni. Mělo by přece
být základní slušností, věc po použití vrátit do původního stavu,
a nikoliv se jí jako znehodnocené zbavit. V této souvislosti bychom
mohli použít i přirovnání ke kompostování, kdy přírodní odpady se
opět vrací do přírody a využívají se.
Z pohledu udržitelného rozvoje není tedy důvod nepovolit na
„vhodných místech“ závlahu odpadní vodou „vyčištěnou odpovídajícím způsobem“, která bude provedena „vhodným způsobem“. Otázkou
Obr. 1. Primární funkce sanitačních systémů (podle Ridderstolpe,
zůstává posouzení vhodnosti místa (dostatečná plocha a schopnost
1999)
rostlin vodu spotřebovat = dostatečná evapotranspirace), posouzení
úrovně vyčištění vody (ukazatele jakosti vody
po stránce chemické a hygienického zabezpe- Tab. 1. Orientační hodnoty pro bakteriologické monitorování provozní (bílé) vody podle BS
čení) a posouzení vhodnosti navržené aplika- 8525-1 (tj. vyčištěné použité vody)
ce. Další otázkou je, jak se s tímto případem
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vypořádat po stránce právní. Myslíme si, že
Tlakové
mytí,
zahodbornost vodoprávních úřadů by měla být
Parametr
Splachování
Zavlažování
radní rozstřikovač a
Praní
již z podstaty vyšší než úřadů stavebních. Je
WC
zahrad A)
mytí
vozidel
proto logické, že toto nakládání s vodami řeší
Escherichia coli
vodoprávní úřad, i když se dle našeho názoru
Nezjištěno
250
250
Nezjištěno
počet/100 ml
nejedná o vypouštění do vod povrchových
Střevní enterokoky
nebo podzemních. Je však pravdou, že příNezjištěno
100
100
Nezjištěno
počet/100 ml
stup vodoprávních úřadů k této problematice
Legionella pneumophila
není shodný a můžeme se dokonce setkat
10
N/A
N/A
N/A
počet/100 ml
s vodoprávními úřady, které řeší závlahy
Koliformní bakterie
vyčištěnou odpadní vodou jako vypouštění
10
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vh 3/2012

114

Vztah práva a jeho praktického použití
v oblasti vodního hospodářství
Při řešení projektů, realizací a provozování staveb vodního
hospodářství se často setkáváme s nedostatky v platných právních
předpisech, které přináší projektantům, investorům a provozovatelům vodohospodářských staveb komplikace a problémy. Vyžaduje
to jednání s úředníky příslušných úřadů a dalších dotčených
organizací, která v důsledku nedostatků právních norem i jejich ne
vždy optimálnímu výkladu či aplikaci na konkrétní stavby mohou
znamenat nevítané časové prodlevy v přípravě investic i nárůst
investičních nákladů.
V oblasti právní a technické přípravy staveb vodního hospodářství
se jedná zejména o problematiku čištění odpadních vod řešenou
v režimu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění a o vazbách a vztahu tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů k navazujícím či dotčeným zákonům a jejich prováděcím předpisům.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
Jako příklad lze uvést aplikaci definice odpadních vod podle § 38
odst. 1 zákona. Citace: Odpadní vody jsou vody použité v obytných,
průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou
jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z těchto staveb, zařízení
nebo dopravních prostředků odtékající, pokud mohou ohrozit jakost
povrchových nebo podzemních vod.
Tato definice nestanovuje jasnou legislativní hranici mezi silně
znečištěnou odpadní vodou a silně zvodnělým kapalným odpadem.
V některých konkrétních případech pak tato nejasnost vytváří problém, zda konkrétní zařízení spadá do režimu zákona o vodách, nebo
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. To vytváří následné nejasné
vazby např. k zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích,
k zákonu č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci (vztah k procesu
IPPC) nebo k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí (vztah k procesu EIA).

ČOV, nebo zařízení na likvidaci odpadů?
Jako příklad lze uvést silně znečištěný koncentrát z technologie
reverzní osmózy použité pro úpravu vody či dočištění odpadních
vod, který odpadá v podílu cca 20 % ze vstupního množství vod.
Zařazení koncentrátu pod zákon o vodách (je odpadní vodou vznikající v procesu reverzní osmózy), nebo pod zákon o odpadech (jde
o kapalný odpad, který nelze vypouštět do žádného recipientu) může
mít rozhodující vliv na volbu technologie čištění resp. odstranění
této odpadní vody resp. kapalného odpadu. Může zejména u vyšších
kapacit reverzní osmózy v konkrétních případech znamenat vážnou
překážku jejího použití.
Dalším poměrně rozšířeným příkladem jsou zvodnělé oleje z mytí
zaolejovaných zařízení či vyvážené ze sběrných jímek např. čerpacích
stanic pohonných hmot, řezné emulze, odmašťovací lázně apod. Tyto
materiály (kapalné odpady? nebo odpadní vody?) jsou zneškodňovány
na zařízeních, jejichž technologie i charakter odpovídají fyzikálně‑chemickému čištění odpadních vod.
Při posuzování charakteru zařízení pro zneškodňování uvedených
médií se vychází z jejich názvu a funkce deklarované v projektech,
a to zejména v oblasti vstupů (odpadní vody, nebo kapalné odpady).
Tato konkrétní zařízení se navzájem liší podle druhu likvidovaného
média, tím se vytváří v příslušných správních řízeních podmínky pro
legislativní nejednotnost i nesoulad mezi jednotlivými předpisy ve
vztahu ke stejnému zařízení. Nevhodný název a prezentace zařízení
jako celku, zavedené v projektové dokumentaci pro územní řízení či
stavební povolení, se pak promítají do následných právně závazných
dokumentů (kolaudační souhlas, provozní řád, havarijní plán), které
jsou pro příslušné správní úřady rozhodujícím vodítkem pro legislativní zařazení každého konkrétního zařízení v rámci příslušných
správních rozhodnutí.
Jedním z určujících faktorů charakteru zařízení jsou vstupy. Ty
jsou obvykle specifikovány buď jako kapalné odpady, nebo jako
odpadní vody. Stávající právní normy nestanovují jasná kritéria
jednotlivých ukazatelů u složení vstupů, podle kterých lze jednoznačně určit, zda se jedná o silně znečištěnou odpadní vodu, nebo
o zvodnělý kapalný odpad. Rovněž není právně určena specifikace
vstupu podle toho, zda je do zařízení přivedena liniovým rozvodem
(nadzemním potrubím, kanalizací) nebo navážena dopravním prostředkem, což je u nízkokapacitních zařízení s širší územní působ-
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ností obvyklé. Charakteristika vstupů vyplývá z definice odpadních
vod a odpadů, uvedených v relevantních právních předpisech (zákonu o vodách a zákonu o odpadech), tj. z podmínek vzniku kapalin
následně dopravovaných do posuzovaného zařízení. Rozlišení,
zda jsou do zařízení dopravovány vody odpadní ve smyslu zákona
o vodách, nebo kapalné odpady ve smyslu zákona o odpadech, by
mělo být úkolem jejich producenta (původce), s ohledem na charakter technologie, z které uvedené vstupy pocházejí. Ve vztahu
k posuzovanému zařízení není až na výjimky právně možné, jsou-li
do tohoto zařízení přijímány vstupy v podobě kapalných odpadů,
aby ze strany provozovatele zařízení došlo na vstupu odpadu do zařízení k jeho překlasifikování na surovinu (tou je u čistírny odpadních
vod odpadní voda), případně na pomocný procesní materiál, neboť
nejsou splněna kritéria uvedená ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 o odpadech, za kterých odpad přestává
být odpadem. Zároveň není možné, vstupují-li do posuzovaného
zařízení z právního hlediska výhradně kapalné odpady, které jsou
v zařízení upravovány s cílem snížení obsahu nebezpečných látek,
aby odpad resp. kapalná fáze se zbytkovým obsahem nebezpečných látek, odloučená z upravovaných kapalných odpadů, byla na
výstupu ze zařízení překlasifikována na odpadní vodu a následně
vypouštěna do určeného recipientu tak, jak se to běžně v praxi děje.
Odloučená kapalná fáze, byť se zbytkovým obsahem nebezpečných
látek, který vyhovuje přípustnému stupni znečištění odpadních vod
pro vypouštění např. do veřejné kanalizace, neztrácí statut odpadů
ve smyslu zákona č.185/2001 Sb.

Problematické látky na vstupu
Obvyklé vstupy do zařízení s nejasnou definicí jeho charakteru
obsahují v různých koncentracích a v různém vzájemném podílu
tyto látky:
• rozpuštěné organické látky biochemicky dobře rozložitelné až
nerozložitelné;
• ropné látky;
• tenzidy, detergenty, řezné emulze ;
• nerozpuštěné a rozpuštěné organické látky ostatního charakteru vč.
látek typu AOX, PAU, PCB, Cl-U, EOX apod.;
• kyseliny a alkálie;
• anorganické soli;
• těžké kovy;
• nerozpuštěné látky anorganického a organického původu (kaly
různých druhů).
Obvykle se jedná vždy o směs obsahující více druhů uvedených
látek a s obsahem vody.
Prakticky ve všech provozních řádech zařízení určených ke zneškodňování či odstraňování uvedených vstupů a předkládaných v rámci
technické a legislativní přípravy předmětných staveb jsou ale vstupy
deklarovány jako nebezpečné odpady s příslušným zařazením podle
vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb., v platném znění (Katalog odpadů),
a správní úřady z předložených provozních řádů vychází při svém
dalším rozhodování. Toto je jeden z hlavních důvodů v praxi prováděné
klasifikace předmětných zařízení jako zařízení k odstraňování odpadů.
K problematice překlasifikování vstupu do zařízení lze ale uvést praktický příklad, a to papírenskou výrobu ze sběrového papíru. Ten je až do
vstupu do papírny jednoznačným odpadem, do výroby papíru ale vstupuje jako surovina, jinak by každý papírenský stroj musel být považován
za zařízení pro úpravu odpadu, se všemi legislativními důsledky z toho
vyplývajícími. Papírenské stroje jsou ale vždy považovány za výrobní
zařízení a odpadní vody z papírenské výroby jsou čištěny v zařízeních,
která jsou jednoznačně vodním dílem podle zákona o vodách, s následným vypouštěním do vhodného recipientu.

Použité technologie
Ve vztahu k uvedené ne zcela jasné definici vstupů lze připustit, že
dalším z rozhodujících faktorů může být také charakter technologie
pro čištění odpadních vod nebo úpravu kapalných odpadů, jejímž
výsledkem je změna jejich povahy nebo složení. Lze uvést řadu případů, kdy na čistírnu odpadních vod jsou naváženy látky deklarované
v závislosti na místě jejich vzniku jako odpad nebo odpadní voda
a v technologii čištění odpadních vod pak společně zpracovávány
(čištěny, upravovány, odstraňovány či využívány). Tato technologie
(resp. zařízení) je povolena, zkolaudována resp. provozována jako vodní dílo, tj. je provozována v režimu zákona o vodách za souběžného
provozování v režimu zákona o odpadech, přičemž jejím výstupem
jsou vyčištěné odpadní vody s kvalitou vyhovující příslušné legislativě
a procesní odpady (odloučené lehké kapaliny, kaly).
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Z hlediska v praxi používané různorodosti názvů zařízení pro
zpracování výše uvedených druhů vstupů pak lze uvést tato nejčastěji
používaná označení:
• Chemická čistírna odpadních vod (je jednoznačně vodním
dílem);
• Neutralizační stanice (bývá prakticky vždy vodním dílem);
• Deemulgační stanice (jako samostatná bývá spíše zařazena jako
zařízení k odstraňování odpadů, v rámci komplexní ČOV využitá
pro předčištění odpadních vod je vždy součástí vodního díla);
• Deemulgační stanice – zařízení k odstraňování odpadů (je vždy
především díky názvu zařazena jako zařízení k odstraňování odpadů, i když její komplexní technologie je složena ze stejných procesů
jaké jsou použity v ostatních provozech);
• Deemulgační čistírna odpadních vod (měla by být vodním dílem);
• Deemulgační čistírna odpadních vod a kapalných odpadů (je
dalším případem technicky nepřesného a legislativně nevhodného názvu, využívaného správními úřady k zařazení zařízení jako
zařízení k odstraňování odpadů);
• Dekontaminační stanice (jde o technologicky obdobné zařízení
jako výše uvedené, název je používán hlavně v rámci sanací jak pro
kontaminované podzemní vody, tak i pro produkty sanace s charakterem kapalných odpadů, téměř vždy je zařazena jako vodní dílo).
Všechny výše uvedené názvy zařízení mají společné typy dílčích
technologických procesů jednoznačně čistírenského charakteru
tvořících u konkrétních zařízení komplexní funkční celek v rozsahu
podle skladby a charakteru vstupů a podle požadavků na kvalitu
vypouštěných odpadních vod, které jsou vždy uvedeným zařízením
produkovány.
Dále se tato zařízení vyznačují relativně nízkou kapacitou (řádově
několik desítek tun za den) a odpovídajícími malými prostorovými
nároky, s obvyklým napojením výstupu odpadních vod do veřejné
kanalizace.

Odpadní vody, tekuté odpady a IPPC
Neurčitá definice odpadních vod se rovněž promítá do vztahu
k dalším navazujícím právním předpisům, a to zákonu č. 76/2002 Sb.,
o integrované prevenci a zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích.
Z hlediska zákona č. 274/2001 Sb. je v § 2 odst. 2 kanalizace definována jako provozně samostatný soubor staveb a zařízení, zahrnující
kanalizační stoky k odvádění odpadních vod a srážkových vod společně
nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně, kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace. Kanalizace je vodním
dílem. Dle tohoto zákona nezahrnuje kanalizace zařízení pro nakládání
s odpady v působnosti zákona o odpadech, ačkoli naprostá většina takto
deklarovaných zařízení vypouští odpadní vody do veřejné kanalizace
k dočištění.
To znamená, bude-li posuzované zařízení určeno výhradně k odstraňování odpadů některým ze způsobů uvedených v příloze č. 4 k zákonu č. 185/2001 Sb. bez vstupu odpadních vod, není možné s žádným
z výstupů z uvedeného zařízení nakládat v režimu zákona o vodách
nebo zákona o vodovodech a kanalizacích. Tedy žádný z výstupů
není možné vypouštět do kanalizace, která by se jako vodní dílo stala
součástí systému konečného odstranění vstupních odpadů, pokud
se technicky nejasný pojem vodní těleso ve způsobu odstraňování
odpadů podle kódu D.6 přílohy č. 4 zákona o odpadech nevztahuje
i na kanalizaci. Je nelogické, aby úpravou pouze kapalných odpadů
s obsahem vody (bez účasti odpadních vod) se tyto látky v posuzovaném zařízení z části transformovaly na odpadní vody.
Z uvedeného znění vyplývá, že pokud posuzované zařízení není
vodním dílem, ale zařízením k úpravě či odstraňování odpadů, pak
by nemělo být součástí kanalizace definované jako příslušný soubor
staveb a zařízení (tj. nemělo by být na kanalizaci napojeno) a nemělo
by mít povolení k vypouštění čehokoli do kanalizace. Zákon o vodách
č. 254/2001 Sb. sice připouští za stanovených podmínek možnost
vypouštění zvlášť nebezpečných závadných látek do kanalizace, ale
pouze tehdy, jsou-li tyto látky součástí odpadních vod.
S výše uvedeným není zcela v souladu současná praxe, kdy jsou
pro takováto zařízení vydávána příslušná rozhodnutí vodoprávního
úřadu o povolení vypouštění odpadních vod ze zařízení do kanalizace. V tomto případě by ale mělo být na zařízení pohlíženo v souladu
se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, jako na
čistírnu odpadních vod (tj. vodní dílo).
Z hlediska zákona č. 76/2002 Sb., přílohy č. 1, je v části 5 Nakládání s odpady, bod 5.1, uvedeno v rámci kategorie průmyslových
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činností spadajících pod proces IPPC zařízení na odstraňování
nebo využívání nebezpečného odpadu a zařízení k nakládání
s odpadními oleji, vždy o kapacitě větší než 10 t denně. Bude-li
zařízení s výše uvedenými vstupy zkolaudováno jako zařízení na
odstraňování nebezpečných odpadů s projektovanou kapacitou >10
t denně, spadá do povinnosti disponovat integrovaným povolením.
Jedná-li se však o čistírnu odpadních vod, tj. zařízení projektované
a zkoulaudované jako vodní dílo příslušným vodoprávním úřadem,
byť z důvodu technologických možností spolu s odpadními vodami
čistí (upravuje) také kapalné odpady jako směs odpadní vody se
závadnými látkami, povinnost disponovat integrovaným povolením
se na takovéto zařízení nevztahuje.
Ne zcela jednoznačný je ale výklad u zařízení k nakládání
s odpadními oleji. Ve vztahu ke vstupům do zařízení nejsou do nich
naváženy odpadní oleje ve smyslu definice uvedené v § 28 zákona
č. 185/2001 Sb. (pokud se jedná o emulze v deemulgačních stanicích,
tak jsou to vždy směsi ropných látek s vodou), tyto oleje ale zařízení
produkuje jako odloučené ze vstupů v rámci své technologie a je s nimi
v této technologii příslušně nakládáno, což znamená jejich skladování
před jejich předáním k odstranění či využití. Nakládání s odpadními
oleji prováděné v posuzovaném zařízení neodpovídá definici nakládání s odpadními oleji uvedenými ve Směrnici Evropského parlamentu
a Rady o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování
znečištění), v platném znění. Pod pojmem nakládání s odpadními oleji
si lze představit spíše rafinaci bezvodých upotřebených olejů. Z výše
uvedeného lze tedy předpokládat, že posuzované zařízení nespadá
pod proces IPPC i z pohledu nakládání s odpadními oleji. V praxi
je ale vžitý takový postoj správních úřadů, který při pochybnostech
o zařazení konkrétního zařízení do působnosti zákona č. 76/2002 Sb.
vede vždy k preferování procesu IPPC pro toto zařízení, a to z důvodu
vyloučení případných pozdějších ať oprávněných či neoprávněných
interpelací vůči pracovníkům správních úřadů (tedy stručně řečeno
– pro všechny případy raději absolvovat proces IPPC, a to bez ohledu
na správný či logický výklad platných právních norem a na to, co
to pro investora či provozovatele znamená). Na druhé straně je ale
nutno upozornit, že v rámci procesu IPPC je pro posuzovaná zařízení vyžadováno plnění hledisek BAT (tedy použití nejlepší dostupné
techniky či technologie pro daný účel), a toto nejsou často investoři
či provozovatelé těchto zařízení a jejich technologií (obvykle ne
zrovna moderních typů) ochotni či schopni zejména z ekonomických
důvodů splnit. Zpětně ale ani v rámci procesu IPPC není v praxi
uplatňována potřebná kontrola a hodnocení úrovně předmětného
zařízení, z důvodu absence dostatečné relevantní technické odbornosti v rámci správních úřadů nebo selhání funkce odborně způsobilé
osoby podle § 6 zákona č. 76/2002 Sb. (takže i procesem IPPC občas
projde téměř cokoli). K nutnosti procesu IPPC pro výše specifikovaná zařízení z hlediska kvality a účinnosti posuzovaných zařízení je
ale třeba připomenout, že příslušná správní řízení (územní řízení,
stavební řízení, kolaudační řízení), pokud jsou kvalitně provedena,
mají dostatečné nástroje k potřebnému zohlednění všech složkových
zákonů a jejich prováděcích předpisů týkajících se ochrany životního
prostředí a vlivu na veřejné zdraví.
Z výše uvedeného pak vyplývá zjevná nedostatečná provázanost
zákona č. 76/2002 Sb. a č.185/2001 Sb., o odpadech.
Dále lze upozornit, že zákon č. 76/2002 Sb. nezahrnuje v příloze 1
čistírny odpadních vod jako samostatné stavby bez přímé vazby na
některou z výrob v příloze 1 uvedených, což lze chápat ve vztahu
k dikci zákona (integrovaná prevence a omezování znečištění) jako
jeho nedostatek (některé technologie vybraných typů ČOV, zejména
průmyslového charakteru, mohou být významnými potenciálními
zdroji emisí škodlivých látek). Ve srovnání s uvedeným je pak nelogické, že zákon č. 100/2001 Sb. zavádí povinnost posuzování vlivů na
životní prostředí samostatných staveb čistíren odpadních vod podle
kapacit uvedených v příloze 1 tohoto zákona.
Souhrnně lze k neurčité definici odpadních vod konstatovat, že
tento stav má řadu následných nejednoznačných posuzování zařízení k jejich zneškodňování resp. odstraňování, komplikujících jejich
technickou i legislativní přípravu a jejich provozování.

BAT v oblasti zneškodňování odpadních vod
Uplatňování § 38 Odpadní vody zákona o vodách vytváří problémy
při projektování čistíren odpadních vod i s ohledem na nejednoznačný
vzájemný vztah nejlepších dostupných technologií v oblasti zneškodňování odpadních vod, projektovaných parametrů vyčištěných vod, vlivů
přístupu ČIŽP a správců vodních toků (především podniků Povodí),
a vlivu závazku ČR v rámci EU týkajícího se dosažení stanovených cílo-
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vých hodnot norem environmentální kvality povrchových vod v ČR.
Odstavec 10 § 38 uvádí:
Vyžadují-li to cíle stanovené v příslušném plánu povodí nebo cíle
ochrany vod či normy environmentální kvality, stanovené přímo
použitelným předpisem Evropského společenství, vodoprávní úřad
stanoví přísnější přípustné hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod
než hodnoty stanovené nařízením vlády podle odstavce 8, popřípadě
může stanovit další ukazatele a jejich přípustné hodnoty. Takto stanovené hodnoty, které vláda stanoví nařízením, nesmí být přísnější než
hodnoty dosažitelné použitím nejlepších dostupných technologií
v oblasti zneškodňování odpadních vod.
K uvedené citaci lze upozornit na nejasnost poslední věty (o jaké
hodnoty stanovené nařízením jde?) s tím, že hodnoty nejlepších
dostupných technologií jsou uvedeny v příloze č. 7 k novele nařízení
vlády č. 61/2003 Sb., (nařízení vlády č. 23/2011 Sb.), a to společně
se slovním popisem nejlepších dostupných technologií, který dle
Metodického pokynu musí navrhované technologie vždy splňovat.
Z výkladu k příloze č. 7 Metodického pokynu ale nevyplývá, jak se
bude posuzovat případ, kdy bude navrženou technologií splněn slovní popis, ale nebude v souvislosti s charakterem nátoku odpadních
vod splněna hodnota BAT některého ukazatele. Uvedená aplikace
hodnot nejlepších dostupných technologií ale není v praxi vždy

respektována, a to zejména ze strany podniků Povodí, požadujících
v některých případech i hodnoty nižší. Zrušení tabulky 3 – Přepočet
emisních standardů „p“ pro ukazatele BSK5, CHSKCr a NL na roční
průměry v Metodickém pokynu k nařízení vlády č. 23/2011 Sb.
pak vytváří nepodložené požadavky na nižší limity ročních bilancí
vypouštěného znečištění již ve stadiu projektové a legislativní přípravy čistíren odpadních vod, ačkoli výpočet skutečných bilancí (při
dodržení stanovených koncentračních hodnot) by měl vyplynout
až ze zkušebního provozu, kde nedodržení ve vodoprávním rozhodnutí stanovených nízkých bilancí je pokutovatelné. Stále ještě
není uvedeno v platnost stanovení emisních limitů kombinovaným
způsobem a tato skutečnost vede často k „preventivní“, neprůkazné,
a tím legislativně nepodložené přednosti vyžadování „p“ a „m“ hodnot
podle hledisek BAT než hodnot podle přílohy č. 1, tabulky 1a nařízení
vlády č. 23/20011 Sb., Uvedená problematika je ale natolik složitá
a rozsáhlá, že její podrobnější rozbor a diskuse vyžadují více prostoru
v samostatném příspěvku do listů CzWA.
Ing. Václav Hammer
hammer@ekosystem.cz
Mluvčí OS POV při CzWA
Hlavní inženýr projektů společnosti Ekosystem s.r.o.

Seminář

ČOV pro objekty v horách, zejména v CHKO
• Přírodní řešení, nebo high tech?
• Nová legislativa a jí odpovídající řešení!

Seminář bude i zároveň vzpomínkou na Marii Paloncyovou, členku odborné skupiny ČAO
Pořadatel:
CzWA skupina ČAO ve spolupráci s KRNAP
Organizační výbor:
Výbor odborné skupiny ČAO a sekretariát CZWA
Mediální partner:
Vodní hospodářství
Sponzoři:
Očekáváme přihlášky firem z této oblasti působení – individuální dohody. Sponzor 10 000 Kč, stůl 5 000 Kč, vkládaná inzerce
2 000 Kč, logo v sále 3 000 Kč.
Datum konání:
24. a 25. 5. v Krkonoších – Hotel Skalka Benecko. Předpokládá
se sraz účastníků již 23. 5. večer.
Předběžný programu:
24. 5. – přednášky a workshop na téma – ČOV na horách a nová
legislativa;
25. 5. – exkurze po Krkonoších na některé ČOV.
Témata :
• možná řešení čištění a recyklace odpadních vod (přírodní
způsoby nebo high tech);
• zkušenosti s novou legislativou a jejím uplatňováním pro
horské objekty;

Listy CzWA – pravidelná součást časopisu Vodní hospodářství – jsou určeny pro výměnu informací v oblastech
působnosti CzWA

Redakční rada: prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. – předseda
Ing. Václav Hammer, Ing. Markéta Hrnčírová, doc. Ing. Pavel
Jeníček, CSc., Ing. Martin Koller, doc. RNDr. Dana Komínková,
Ph.D., prof. Ing. Blahoslav Maršálek, Ph.D., Ing. Tomáš Vítěz,
Ph.D., Ing. Jan Vilímec, Ing. Karel Pryl, Ing. Pavel Příhoda

Listy CzWA vydává Asociace pro vodu ČR – CzWA
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• zkušenosti s praxí a provozem;
• dálkové sledování funkce ČOV.
Cílem je představit klady a zápory jednotlivých řešení a navrhnout směr, kterým by se měla tato problematika ubírat po stránce technické i legislativní.
Příspěvky:
Abstrakty příspěvků zasílejte do 30. 3. na czwa@czwa.cz.
Do 30. 4. organizační výbor vybere vhodné příspěvky.
Rozpočet a ceny:
• ubytování je v cenách cca do 500 Kč/noc v hotelu Skalka
(jednolůžkové pokoje s příplatkem);
• vložné do 1000 Kč (zahrnuje sborník a seminář);
• společenské večery 23. 5. a 24. 5. – diskusní fórum – á 250 Kč
(raut bez nápojů).
Prosíme firmy mající zájem o některou formu propagace, aby se
přihlásily do 30. 3.!
Pozor – omezená kapacita objektu na 60 účastníků!
Za výbor ČAO CZWA
Ing. Karel Plotěný

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

vh 3/2012

vodní
hospodářství®
water
management®
3/2012 u ROČNÍK 62
Specializovaný vědeckotechnický časopis pro
projektování, realizaci a plánování ve vodním
hospodářství a souvisejících oborech životního
prostředí v ČR a SR
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
Redakční rada: prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.,
– předseda redakční rady, doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, PhD., doc. Ing. Igor Bodík, PhD.,
Ing. Jiří Čuba, doc. Ing. Petr Dolejš, CSc., Ing. Vladimír Dvořák, Ing. Pavel Hucko, CSc., Ing. Václav
Jirásek, Ing. Tomáš Just, 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. Hana Vydrová, Ing. Evžen Zavadil
Šéfredaktor: Ing. Václav Stránský
stransky@vodnihospodarstvi.cz, mobil 603 431 597
Redaktor: Stanislav Dragoun
dragoun@vodnihospodarstvi.cz, mobil: 603 477 517
Adresa vydavatele a redakce (Editor’s office):
Vodní hospodářství, spol. s r. o., Bohumilice 89,
384 81 Čkyně, Czech Republic
www.vodnihospodarstvi.cz
Roční předplatné 969 Kč, pro individuální nepodnikající předplatitele 684 Kč. Ceny jsou uvedeny s DPH. Roční předplatné na
Slovensko 30 €. Cena je uvedena bez DPH.
Objednávky předplatného a inzerce přijímá redakce.
Expedici a reklamace zajišťuje DUPRESS, Podolská 110,
147 00 Praha 4, tel.: 241 433 396.
Distribuce a reklamace na Slovensku:
Mediaprint–Kapa Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja,
P. O. BOX 183, Vajnorská 137, 830 00 Bratislava 3,
tel.: +421 244 458 821, +421 244 458 816, +421 244 442 773,
fax: +421 244 458 819, e-mail: predplatne@abompkapa.sk
Sazba: Martin Tománek – grafické a tiskové služby,
tel.: 603 531 688, e-mail: martin@tomanek.cz.
Tisk: Tiskárna Macík, s.r.o., Církvičská 290, 264 01 Sedlčany,
www.tiskarnamacik.cz
6319 ISSN 1211-0760. Registrace MK ČR E 6319.
© Vodní hospodářství, spol. s r. o.
Rubrikové příspěvky nejsou lektorovány
Obsah příspěvků a názory v časopise otištěné nemusejí být
v souladu se stanoviskem redakce a redakční rady.
Neoznačené fotografie – archiv redakce.
Časopis je v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných
periodik vydávaných v České republice. Časopis je sledován
v Chemical abstract.

Ať příroda sama rozhodne
Minule jsme exkurzi po NPR Černé a Čertovo jezero přerušili,
když jsme přijížděli autobusem na hráz Černého jezera. V lokalitě
nejsou jen zajímavosti přírodní, nýbrž je tu i jeden technický unikát:
přečerpávací elektrárna mezi Černým jezerem a řekou Úhlavou. Jde
o první zařízení tohoto typu v Česku. Nápad se zrodil v polovině
dvacátých let. Jak vidno, už tehdy měli problémy, co s vyrobenou
elektřinou mimo špičky. Zkrátka nic nového pod sluncem. Jen ta velikost převáděné vodní energie se změnila. Výkon této prabáby našich
přečerpávacích elektráren byl asi 1500 kW, kdežto ta dnes největší,
Dlouhé stráně v Jeseníkách má dvě turbíny po 325 MW. Tedy je mezi
nimi skoro pětisetnásobný rozdíl. Přesto to nic neubírá na úžasu nad
schopnostmi našich předků a dech beroucím tempu výstavby této
přečerpávací elektrárny. O stavbě se začalo uvažovat v polovině dvacátých let, projekt byl odsouhlasen na konci roku 1928. Následující
jaro se začalo stavět. A na konci roku 1930 byla elektrárna uvedena
do provozu. Tedy přibližně za jeden a půl roku. Fantastické tempo,
najmě když si uvědomíme, v jakých plenkách tenkrát byla stavební
mechanizace. Elektrárna v původním rozsahu sloužila do roku 1960,
kdy přešla do akumulačního režimu. Důvody byly ekonomické, ale
i ochranářské, mající za cíl zamezit kolísání hladiny Černého jezera.
Jako je pro hydrotechniky Černé jezero synonymem této technické
památky, tak slyší-li hydrobiolog sousloví Černé jezero, hned odpoví:
šídlatka jezerní. Pokusím se o ní něco říci, přesto se předem omlouvám
hydrobiologům za nepřesnosti v mém povídání. Vím, že můj popis
je laický, ne všechno ze zajímavého povídání paní doktorky Martiny
Čtvrtlíkové a docenta Jaroslava Vrby z Hydrobiologického ústavu
v Českých Budějovicích na břehu Černého jezera jsem si stačil zapamatovat. Ale doufám, že principiálně věc popíši správně. Šídlatka
má jmenovkyni v říši hmyzu, ale tohle je reliktní rostlina ze skupiny
plavuní, která zde přežila z dob zalednění. Je tu tedy déle doma než
třeba… člověk! I v tom je její jedinečnost! Jsou to nejen starodávné
rostliny, ale i rostliny dlouhověké. O jejich věku dožití se vědci přou.

Někteří se domnívají, že jsou jedinci, kteří se dožívají i sta let. Jen tato
jejich vlastnost zapříčinila to, že dosud ještě šídlatka jezerní v Černém
jezeře přežívá, byť už několik desítek let se nerozmnožuje. Je zajímavé,
že v nedalekém Plešném jezeře žije příbuzná šídlatka ostrovýtrusá,
která už se opět rozmnožuje.
Proč tomu tak je? Kde je zakopaný pes? Pojďme to vzít od počátku.
Ještě v polovině minulého století bylo pH šumavských jezer kolem
šesti. V jezerech žily všechny organismy, které tam lze očekávat. Od
těch mikroskopických, přes bezobratlou žoužel až k rybám. Poté pH
klesalo a minima dosáhlo někdy na začátku 80. let. Voda měla pH
menší než 4,5. Připomínám, že pH je logaritmický ukazatel, a tedy
každá změna o jeden bod znamená ve skutečnosti desetinásobnou
změnu, o dva body stonásobnou… Tento kyselý roztok rozpouští do
prostředí trojmocný hliník, a to je ten jed! Na Šumavě byly změřeny
koncentrace větší než jeden miligram na litr (norma pro pitnou vodu
je 0,2 mg/l)! Prostředí se stalo neobyvatelným pro většinu organismů. Ryby se úplně vytratily, stejně jako ta žoužel. Průhlednost vody
stoupla až k patnácti metrům, protože ani plankton v ní nedokázal
žít. Mnohý by si řekl: ta voda, ta je tak čirá, čistá! Byla to však čistota
mrtvolná, dezinfikovaná, sterilní, něco jako na pitevně.
Přesto i v tomto prostředí ty šídlatky přežívaly. To jen proto, že jsou
dlouhověké a dospělí jedinci jsou schopni vysokou kyselost, potažmo
koncentraci hliníku přežít. Nepřežijí však klíčící rostlinky. Situace se
začala lepšit odsířením tepelných elektráren v Porůří a v severních
Čechách. Ukazatel pH postupně, velice pomalu stoupal k nynějším
průměrným ročním hodnotám kolem 4,8. To ale pořád není dostatečný
nárůst hodnoty k hodnotám, kdy se šídlatka jezerní může rozmnožovat.
Proč ale příbuzná šídlatka ostrovýtrusá se již v Plešném jezeře, které má
obdobnou kyselost, množit začala? Podle zjištění vědců z Hydrobiologického ústavu je příčinou kombinace odlišného způsobu rozmnožování obou druhů a toho, že kyselost jezerních vod není během roku
konstantní. Šídlatka jezerní klíčí k její smůle pomalu a i přes zimu, kdy
pH je na minimu a koncentrace hliníku na maximu. Nové malé rostlinky
nestačí vyrůst do odolné velikosti. Naopak šídlatka ostrovýtrusá klíčí
rychle během léta, kdy pH stoupne a to ji umožní vyrůst ze zranitelné
„embryonální“ velikosti do už více odolného stádia dospívání, kdy je
už pevně zakořeněna v sedimentu, kde je vyšší pH a hliník je vázán do
neškodných forem. V té chvíli už má šídlatka vyhráno!
Jedna z otázek na paní doktorku Čtvrtlíkovou z HBÚ směrovala
k tomu, zda se nesnaží o nějaký záchranný umělý výsev. Až překvapivě rezolutně paní doktorka tuto možnost odmítla. Ne, to nechceme.
Ne že bychom nedokázali druh v jezeře uměle udržovat, chceme si ale
přírodní dědictví Šumavy dopěstovávat, kdykoliv ho zničíme? Bude
to dědictví nebo lidský produkt? Pokud člověka zaskočí důsledky jeho
nešetrné činnosti vůči přírodě, jediné co může udělat, je ustat v této
činnosti (např. omezit emise) a dát přírodě čas na zotavení. Přírodu
nelze opravit, to dokáže jen ona sama. Ať sama příroda rozhodne,
zda kroky, které civilizace k nápravě minulých škod přijala, jsou
dostatečné, či nikoliv. Byla to pro mě silná odpověď. Sám sebe jsem
se ptal, zda a ev. jak moc má člověk, společnost právo zasahovat do
posledních (skoro) nedotčených kousků přírody? Která krajina je
kulturnější? Ta s těmi monokulturami řepky a s kukuřicí v podhůří,
nebo tato bezprostředně člověkem skoro nedotčená (možná mnohý
by řekl, nekulturní) divočina?
Ing. Václav Stránský

Jezerní stěna nad Černým jezerem se zbytky pralesa

Šídlatka jezerní (foto Martina Čtvrtlíková)

Na první pohled krása. Ale ta voda je mrtvá!

InfoWorks – InfoWater – InfoSWMM – InfoNet –
FloodWorks – IWLive – H2OMAP – H2ONET
Innovyze – nově na českém a slovenském trhu.
Přední světový SW pro modelování zásobování vodou,
modelování odvodnění a protipovodňové ochrany
urbanizovaných oblastí, pro říční modelování.
Podpora řízení provozu a správy majetku v oblasti
VaK a vodních toků.
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