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„Hlavní hmoty, které má kanalisace odváděti,
jsou splašky, fekálie, hnojůvka apod. Všechny tyto hmoty však obsahují cenné hnojivé látky, a jsou proto pro každého hospodáře důležité.
Každý hospodář bude ve vlastním zájmu dbáti, aby si je udržel a upotřebí jich sám...“. To jsem se dočetl v úzké brožurce z roku 1941 nazvané
Úprava vesnic. Když se v těch dřevních dobách přistupovalo k vodám
obsahujícím nutriety nikoliv jako vodám odpadním, nýbrž jako k vodám
pro další užití, tak v potocích bylo tóóóĺik tááákhle velkých pstruhů,
páni kluci sbírali raky do košů, pytláci sbírali perlorodky u Strakonic
a lidé se bez obav koupali v řekách a rybnících, jak dokládá pan Vančura
v Rozmarném létu.
V polovině minulého století, když se začala hledat vhodná lokalita pro výstavbu vodárenské nádrže pro Prahu, padlo rozhodnutí
na Želivku, která protékala, a i dnes protéká, převážně zemědělskou
krajinou. Koncentrace dusičnanů tehdy v toku byla kousek nad nulou
a fosforečnany se snad ani neměřily. Místo se jevilo pro stavbu jako
ideální. V těchto dnech je shodou okolností tomu právě čtyřicet let, kdy
se Úpravna Hulice uvedla do provozu. Už v té době však koncentrace
dusičnanů přesáhla deset. Během pouhých dvaceti let stoupla nad třicet. Nyní po dlouhých dvaceti letech je dusíku v surové vodě těsně pod
tři desítky miligramů na litr. Jak vidno, změna k lepšímu je podstatně
pomalejší než změna k horšímu. Přitom tyto drobné změny vyžadují
nemalé finanční prostředky a nemalé úsilí odborníků vyfutrované
legislativními opatřeními.
Začaly nám kvést rybníky, vodárenské nádrže, a tak se slova nutrient
a eroze zařadila mezi top 10 slov v oboru. Kdyby před krátkým nedávnem někdo vyslovil obdobné myšlenky, jako jsem citoval v úvodu, byl
by vyobcován z obce vodařské. Nyní však stále více se ozývají hlasy, aby
se z vod odpadních stala voda pro další užití, například jako hnojivo.
Oponenti upozorňují na hygienická rizika. Mám však dojem, že se ta
opatrnost přehání a vychází ze stále detailnějších znalostí. Vždycky si
vzpomenu na bonmot G. B. Shawa, který pronesl někdy před šedesáti
lety: „Současná lékařská věda je tak dokonalá, že nikdo není zdravý“
a říkám si, že současný stupeň poznání vlivů různých produktů lidské
činnosti (tedy i té odpadní vody) na člověka je tak detailní, že jakékoliv
další využití těchto surovin je pro člověka potenciálně nebezpečné,
a proto často zakazované. To vede k produkci stále více odpadů a je známo, že každý systém (tedy i civilizace) který dlouhodobě produkuje více
odpadů, než jich spotřebuje, je odsouzen k záhubě. Tak bych nebyl tak
cimprlich a nebál bych se používat to, co vyprodukujeme na místech,
kam i pan císař chodil pěšky, v zemědělství. Dále ať jemnocitné duše
nečtou: Pak by nejen čistírníci, nýbrž i zemědělci si mohli říkat – Vaše
sr.čky, naše kačky. Myslím, že i krajina by to ocenila.

Ing. Václav Stránský

vodní 6/2012
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Souhrn

Cílem této studie bylo více porozumět dynamice vyplavování
a vztahům mezi koncentracemi dusičnanů a celkového fosforu, které
byly zaznamenány během kontinuálního monitoringu těchto živin,
ve vazbě na drenážní odtok. Studie byla prováděna na subpovodích
Kopaninského potoka, který je součástí povodí vodárenské nádrže
Švihov na Želivce. Dynamika koncentrací dusičnanového dusíku
a celkového fosforu ukazuje, že ani jeden sledovaný parametr není
stabilně konstantní. Malé, ale i výrazné změny koncentrací dusična‑
nového dusíku i fosforu probíhaly velmi rychle, nezřídka v časovém
měřítku jednoho dne. Denní chod i sezónní průběh odnosu dusič‑
nanového dusíku a fosforu dokumentuje důležitost odtoku a jeho
významný podíl na celkovém odnosu sledovaných látek. Jestliže
denní chod i sezónní průběh koncentrací dusičnanového dusíku
a fosforu byly odlišné, u odnosu je zřetelně vidět podobný denní
i sezónní chod obou látek.
u

Úvod
Všechny členské státy EU mají za povinnost rozvíjet ochranu
povrchových a podzemních vod pomocí politických rozhodnutí
a následně i pomocí legislativy. Mezi nejdůležitější právní předpisy
patří tzv. „Rámcová směrnice“ [1], jejímž cílem je zlepšení vodního
statutu všech přírodních vod včetně podzemních vod do 15 let od její
implementace do národních legislativ. Definice „dobrého ekologického
stavu vod“ (ES) je založena na koncepci, která zahrnuje biologické,
chemické a fyzikální vlastnosti vody [2]. „Dobrý ekologický stav
vod“ je ovšem značně negativně ovlivňován přísunem nutrientů ze
zemědělsky obhospodařovaných ploch. Jak uvádí autoři [3], jakost
vody vodárenské nádrže Švihov na Želivce je ohrožována několika
faktory: eutrofizací, erozním materiálem, nevyrovnaností hydrologického režimu a pesticidy. Erozní materiál neznamená primárně riziko
eutrofizační, ale spíše ohrožuje dobrou dočišťovací funkci předzdrží
zanášením sedimenty. Koncentrace dusíku jsou téměř v celém povodí
poměrně vysoké, ale nemají význam z hlediska eutrofizace a aktuálně ani neohrožují limity pro pitnou vodu. Jsou ovšem významnou
překážkou pro dosažení dobrého ekologického stavu většiny vodních
útvarů v povodí VN Švihov. Pro zabezpečení nádrže proti eutrofizaci
bude třeba snížit vstupy fosforu na přítocích do nádrže o cca 30 %
oproti současnému stavu.
Je známo, že dominantním jevem ve vrchovinných a horských
oblastech v odnosu dusíku a fosforu ze zemědělských ploch je povrchový odtok a eroze půdy, např. [4], ale i méně významné hydrologické události mohou být podstatné pro celkový odnos živin z povodí
[5]. Autoři [6] uvádí, že pro nížinné oblasti jsou rozhodujícími činiteli
ovlivňujícími jakost vod v tocích podzemní vody a vody vytékající
z drenážních systémů. Ve vrchovinných oblastech ČR, tvořených
krystalickými horninami, je průměrný podíl podpovrchového odtoku
40 % a podzemního cca 30 %, jak uvádí [7]. V obdobích beze srážek,
nebo výrazného povrchového odtoku, je tento podíl podstatně vyšší
a nabývá tedy na významu vyplavování živin z půdního prostředí.
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Tuto skutečnost navíc podtrhuje i okolnost, že v povodí VN Švihov
bylo do roku 1990 postaveno více jak 153,4 km2 odvodňovacích staveb, většina ve svažitých podmínkách [8], po roce 1990 byla jejich
výstavba zastavena. Drenážní systémy ve vrchovinných oblastech
státu byly budovány na lokalitách ležících většinou ve svahu. Voda
se do těchto drenážních systémů může dostávat mnoha cestami
a z různých zdrojů (infiltrací srážkové vody na ploše drenážního
systému, odvodňováním mělkých podzemních vod, podpovrchovým
přítokem vod z výše položených míst mimo vlastní drenážní systémy,
z pramenných vývěrů, které mají vlastní infiltrační oblast na plochách
výše položených) [9].
Práce zabývající se v oblasti VN Švihov pohybem dusičnanů půdním profilem, např. [10] a [11], potvrdily významnou roli drenážních
systémů a preferenčních cest v kontaminaci povrchových vod dusičnany. Autoři, např. [12, 13, 14], zabývající se odnosem fosforu zjistili,
že drenážní vody, ale i podzemní vody, mají vyšší koncentrace fosforu.
Tyto poznatky ukazují na pohyb dusíku a fosforu půdním profilem
do hlubších vrstev půdy, dokladují význam podpovrchového odtoku
a odtoku vody preferenčními cestami. Problematiku jakosti vody
a vedení vody přes preferenční cesty, skrz makropóry a vyplavování
nerozpustného fosforu napojeného na organické nebo koloidní formy
diskutují např. [15], kteří dokumentují, že průměrná koncentrace P
v drenážním odtoku je šestkrát vyšší při srážko-odtokových událostech
v porovnáním se základním odtokem. Drenážní systémy, zachycující
vodu z podpovrchového odtoku a vodu z preferenčních cest, jsou
vynikající informační zdroje o pohybu látek a vody půdním profilem
[16, 17].
Cílem této studie bylo více porozumět dynamice vyplavování a vztahům mezi koncentracemi dusičnanů, celkového fosforu a drenážního
odtoku, které byly zaznamenány během kontinuálního monitoringu
těchto živin.

Materiál a metody
Povodí Kopaninského toku leží v kraji Vysočina v okrese Pelhřimov
(průměrná zeměpisná šířka povodí je 49o28‘ N, průměrná zeměpisná
délka 15o17‘ E). Povodí leží severovýchodně od Pelhřimova ve výseči
tvořené silnicemi I. třídy č. 34 a č. 19 a je zakresleno na mapových
listech ZM ČR 23-14-10, 23-14-15. Z hlediska geomorfologického
patří povodí do oblasti Českomoravské vrchoviny, celku Křemešnické
vrchoviny, podcelků Želivské pahorkatiny a Humpolecké vrchoviny,
na rozhraní okrsků Košetické a Vyskytenské pahorkatiny. Povodí Kopaninského potoka je součástí hydrogeologického rajónu 652 – Krystalinikum v povodí Sázavy. Srážkový úhrn ve vegetačním období se
pohybuje od 350 do 450 mm, v zimních měsících od 250 do 300 mm.
Nejzastoupenějšími půdními typy jsou: HPJ 29 – kambizemě modální
eu- až mezobazické (hnědé půdy a jejich slabě oglejené formy, převážTab. 1. Využití území ve sledovaných subpovodích
Povodí
Plocha [ha]
Orná půda [ha]
Orná půda [%]
TTP [ha]
TTP [%]
Lesy [ha]
Lesy [%]
Vodní plochy [ha]
Vodní plochy [%]
Sady a zahrady [ha]
Sady a zahrady [%]
Zastavěné území [ha]
Zastavěné území [%]
Ostatní plochy [ha]
Ostatní plochy [%]
Drenážní systémy [ha]
Drenážní systémy [%]
Infiltrační zóny (inf. kat. 1 a 2 dle BPEJ) [ha]
Infiltrační zóny (inf. kat. 1 a 2 dle BPEJ) [%]
Orná půda v infiltračních zónách [ha]
Orná půda v infiltračních zónách [%]
TTP v infiltračních zónách [ha]
TTP v infiltračních zónách [%]

P6
15,73
15,08
96
0,38
2
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,27
2
9,68
62
10,78
69
10,68
68
0,01
0

P53
14,86
11,20
75
0,02
0
3,33
22
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,31
2
5,40
36
11,68
79
11,09
75
0,02
0

P52
64,93
20,30
31
0,87
1
41,68
64
0,17
0
0,41
1
0,44
1
1,06
2
10,36
16
10,83
17
10,24
16
0,00
0
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křivek a rovnic přelivů. Každý měrný profil je vybaven čidlem pro
kontinuální záznam teploty vody a vzduchu; tato data byla rovněž
ukládána v 10minutovém kroku. Chybějící hodnoty jsou důsledkem
nulového průtoku, poruchy vzorkovače či jeho odstavení z provozu
v důsledku mrazů. Vzorky vody ze srážek byly odebírány buď jako
průměrné denní na srážkoměrné stanici U Turků (obr. 1), nebo ze
vzorkovače srážek, který je umístěn cca 300 m jihovýchodně od uzávěrového profilu Kopaninského toku – T7U. Vzorkovač srážek vzorkuje
srážky po 3,5 mm do jednotlivých lahví, které jsou umístěny v boxu
a jsou tedy přímo chráněny před znečištěním suchou depozicí nebo
jiným zdrojem. Kontaminována může však být nálevka zachycující
srážky. Srážkoměr U Turků je vybaven hrotovými zábranami proti
kontaminaci nálevky ptactvem.

Výsledky a diskuse
1. Dynamika koncentrací dusičnanového dusíku a celkového
fosforu
a) Denní chod obou látek
Denní chod koncentrací dusičnanového dusíku a Ptot je pro profil
P53 zachycen v grafu 1. Podobné průběhy měli i ostatní profily.
Dynamika koncentrací dusičnanového dusíku a Ptot ukazuje, že ani
jeden sledovaný parametr není stabilně konstantní. Malé, ale i výrazné
změny koncentrací dusičnanového dusíku probíhaly velmi rychle,
nezřídka v časovém měřítku jednoho dne. Výjimkou nejsou změny
koncentrací o 15 mg/l N-NO3- (67 mg NO3) za den. Nižší koncentrace
dusičnanového dusíku jsou dosahovány na profilu P52 – tok, drenážní
profily měly hodnoty přibližně dvojnásobně vyšší.
Významné poklesy koncentrací dusičnanů v drenážním odtoku
je možno vysvětlit skutečností, že část srážkové vody, která se přes
preferenční cesty může přímo a bezprostředně účastnit drenážního
odtoku, obsahuje výjimečně více jak 5 mg/l dusičnanů. Tato skutečnost je dokumentována pravidelnými rozbory srážek v akreditované
laboratoři VUMOP, v.v.i. Za příklad je možno uvést událost dne
23. 8. 2010, kdy koncentrace dusičnanového dusíku poklesla z hodnot
32,5 mg/l na 15,6 mg/l, aby následující dny vzrostla na 26,1 mg/l. Po
rychlém odeznění účasti části srážkové vody na drenážním odtoku se
koncentrace dusičnanů vrátily na původní či vyšší úroveň. V průběhu
srážko-odtokové události se odtoku pravděpodobně aktivně účastnila
jak srážková voda (malé koncentrace dusičnanů), tak i podzemní voda,
ale současně i voda půdní matrice. Tyto závěry podporuje i dřívější
zjištění o změně teploty vody při náhlé změně průtoku [11] a i zjištění [13], že koncentrace dusičnanového dusíku vod půdní matrice se
během vegetace pohybovaly v rozsahu 2,5–41,0 mg/l, nejnižší koncen-

Obr. 1. Mapa subpovodí Kopaninského toku

ně na žulách), HPJ 50 – kambizemě oglejené a pseudogleje modální
(hnědé půdy oglejené a oglejené půdy na různých horninách), HPJ
73 – kambizemě oglejené, pseudogleje glejové, gleje hydroeluviální,
gleje povrchové a pseudogleje hydroeluviální (oglejené půdy zbažinělé
a glejové půdy svahových poloh).
Předkládaný článek je shrnutím části výsledků monitoringu jakosti
vody za období XI/2008–X/2011 na třech měrných profilech P53, P52,
P6 v subpovodích Kopaninského toku (tab. 1). Subpovodí P6 má rozlohu 15,73 ha a je téměř kompletně využíváno jako orná půda (96 %),
jedná se o drenážní profil. Subpovodí P53 má rozlohu 14,86 ha a je
ze 75 % tvořeno ornou půdou, téměř celý zbytek je zalesněn, jedná
se o drenážní profil. Profil P52 je umístěn na toku, subpovodí má
rozlohu 64,93 ha, 31 % orná půda, 64 % les. Ke sledování dynamiky
změn jakosti vody byla použita jak diskrétní,
tak kontinuální metoda odběru vzorků. Kontinuální typ monitoringu zachycoval průměrný
denní vzorek vody realizovaný pomocí automatických vzorkovačů ISCO 6712 formou
slévaných vzorků (odběr 6x denně po 150 ml).
Vzorky odebrané automatickými vzorkovači
zůstaly v zásobníku vzorkovače 1–8 dní. Ve
všech odebraných vzorcích vody byl stanovován dusičnanový dusík a celkový fosfor.
Rozbor všech vzorků probíhal v akreditované
laboratoři VÚMOP, v.v.i., standardními metodami. Hladina vody ve sledovaných profilech
byla měřena ultrazvukovou sondou a zaznamenávána dataloggerem v 10minutovém kro- Graf. 1. Denní chod koncentrací dusičnanového dusíku a celkového fosforu na profilu P53
ku. Průtoky byly odvozeny z konsumpčních – drenáž – kontinuální monitoring

Tab. 2. Statistické vyhodnocení hodnot koncentrací dusičnanového dusíku a celkového fosforu (mg/l) za hydrologický rok 2011, zjištěných
na základě kontinuálního a diskrétního monitoringu v profilech v povodí Kopaninského potoka
Statistické
parametry/
analyt
Počet
Min
Max
Průměr
Medián
Modus
C90-ČSN
Směr. odchylka
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P6
kont.
260
8,02
22,23
15,63
15,47
15,93
17,77
1,77

diskr.
53
12,42
20,71
16,14
15,77
15,41
18,66
1,71

N-NO3P52
kont.
diskr.
245
53
3,32
4,40
13,69
13,06
7,24
8,09
7,12
7,54
8,38
10,73
9,24
10,79
1,56
1,93

P53
kont.
250
8,56
24,22
14,46
13,81
13,82
19,38
3,33

Ptotal
P52

P6
diskr.
37
7,59
23,63
14,36
13,58
13,31
20,12
3,44

kont.
260
0,020
0,818
0,059
0,046
0,042
0,085
0,076

diskr.
53
0,020
0,091
0,040
0,036
0,036
0,059
0,013

kont.
245
0,036
0,293
0,077
0,065
0,052
0,114
0,034

P53
diskr.
53
0,029
0,137
0,066
0,059
0,042
0,101
0,026

kont.
250
0,016
0,603
0,058
0,039
0,039
0,075
0,086

diskr.
37
0,020
0,734
0,061
0,039
0,029
0,065
0,114
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Tab. 3. Příklad naměřených koncentrací Ptot ve srážkách dne 5. 9.
2011 – srážkoměrná stanice Velký Rybník
Vzorkovač srážek /den
5. 9. 15:20
5. 9. 15:25
5. 9. 15:30
5. 9. 15:39
5. 9. 16:03
5. 9. 16:28
5. 9. 16:55
5. 9. 17:20
5. 9. 18:15

Koncentrace Ptot. ve srážce mg/l
0,052
0,049
0,049
0,225
0,046
0,049
0,052
0,046
0,046

trace jsou dosahovány koncem vegetačního období 1,12–19,0 mg/l.
Toto zjištění je v souladu i s poznatky [10] pro většinu subpovodí
Kopaninského toku, kdy nejmenší koncentrace dusičnanů ve vodách
byly dosahovány v tomto období a průběh koncentrací během roku
Graf 2. Průběh srážek a koncentrací Ptot ve srážkách ve vybraném
měl typický sezónní, sinusoidní průběh.
hydrologickém roce, srážkoměr U Turků
Rozdíly hodnot Ptot nejsou mezi profily nijak zřetelné (viz tab. 2).
I v případě koncentrací Ptot dochází v průběhu jednoho, dvou dnů
k významným změnám. Koncentrace Ptot se pohybovaly v rozsahu
však zjišťován odlišný průběh. Maximálních hodnot je dosahováno
0,020–0,800 mg/l.
v letních měsících, minimálních v mimovegetačních. Tato skutečnost
Naměření opakovaných vysokých koncentrací Ptot ve srážkách
může souviset se zaklesáváním hladiny podzemní vody pod úroveň
(tab. 3, graf 2) může navozovat hypotézu o možném zdroji zjištěuložení drénů. Dochází tím ke snížení podzemního odtoku (relativně
ných náhodných a vysokých koncentrací Ptot v drenážním odtoku.
čistého) a ke zvýšení přítoku (poměrového) vody z nenasycené zóny,
Není však prozatím vyloučeno riziko kontaminace srážkoměru či
kde se mohou dusičnany akumulovat. Druhou vysvětlující hypotézou
vzorkovače srážek. Tyto vyšší koncentrace Ptot ve srážkách se přímo
může být větší doba zdržení vody v systému půda-horninové prostřea bezprostředně na odtoku neprojevovaly, nebyly prokázány vztahy
dí, a tedy i posun maximálních hodnot do letního období.
mezi koncentracemi Ptot na odtoku a ve srážkách.
Naproti tomu u celkového fosforu lze zaznamenat trend, kdy větší
Na příkladu jednoho dne měřených srážek na vzorkovači srážek
rozptyl hodnot je vidět v druhé polovině roku a současně s tím jsou
v obci Velký Rybník lze dokladovat, že v 15:39, dne 5. 9. 2011 byla
dosahovány i vyšší hodnoty. Jestliže v prvé polovině roku jsou rozsahy
naměřena koncentrace 0,225 mg/l Ptot. Průběh zachycených hodnot
hodnot na úrovni 0,040–0,080 mg/l, v druhé polovině roku pak na
dokladuje, že se nejedná o smytí prachových částic či jiných nečistot,
úrovni 0,040–0,120 a i průměrné hodnoty jsou vyšší.
neboť vzorkovač srážek kontinuálně plní jednotlivé lahve dle veli2. Odnos dusičnanového dusíku a celkového fosforu
kosti srážek. Pouze první láhev konkrétní srážky by mohla být pod
a) Regresní analýza vlivu odtoku na odnos
vlivem suché depozice. Podobných hodnot (nad 0,200 mg/l Ptot) bylo
Mnohonásobnou regresní analýzou byl zkoumán vliv více vysvětdosaženo, v průběhu jednotlivých let, vždy 2–3 krát za rok (graf 2).
lujících proměnných (odtok vody z povodí a koncentrace živin) na
Vyšší koncentrace fosforu i fosforečnanů byly na většině sledovavysvětlovanou proměnnou (odnos živin z povodí). Výpočty byly
ných lokalit Kopaninského toku zjištěny v povrchových vrstvách půdy
provedeny pro každé povodí zvlášť (P6, P52, P53) a každou živinu
v hloubce 0,25 m [13]. Autor [18] uvádí, že vyšší nasycení spodních
zvlášť (N-NO3- a Ptot). Do modelů vstupovala průměrná denní data
půdních vrstev fosforem se projevuje i ve vyšších koncentracích
z kontinuálního monitoringu bez započítání mimořádného vzorkování
rozpuštěných forem fosforu v odtocích. Pravděpodobně tedy dochází
v průběhu významných srážko-odtokových událostí. Všechny regresní
k pomalému pohybu fosforu půdním profilem a za zcela určitých,
modely (celková regrese) dosáhly hladiny významnosti p<10-6, takže
prozatím nespecifikovaných okolností k jeho vyplavení v podobě
jsou vysoce průkazné.
vyšších koncentrací. Na prudké dynamické změny koncentrací dusíku
Vysvětlující proměnné by neměly být mezi sebou příliš vysoce
a fosforu v jednodenních odtocích za typických bouřkových událostí
korelovány, neboť to je porušením požadavku na absenci multikoliv jižní Číně upozorňují [19]. Autor [20] pomocí analýzy stáří drenážní
nearity. V námi analyzovaných datech korelace přítomná je, protože
vody (vyhodnocení izotopů δ2H a δ18O ve srážkách a odtoku) zjistil,
koncentrace N-NO3- má vždy průkaznou korelaci s objemem odtoku
že odtoku se účastní jak „stará“, tak i „nová“ voda, a to v různém
poměru v každém okamžiku srážko-odtokové
události; tato skutečnost by mohla vysvětlovat
významné změny v koncentracích fosforu
v krátkém časovém okamžiku. Autoři [21] pro
oblast severovýchodního Německa zjistili, že
na drenážních systémech stoupají koncentrace fosforu se vzrůstem odtoku (ne však během
každé jednotlivé odtokové události). Dvou
komponentní směšovací model založený
na separaci základního odtoku odhadl, že
53–60 % celkového fosforu bylo exportováno
rychlou složkou odtoku přesto, že jeho podíl
byl 18–23 % celkového odtoku.
b) Sezónní průběh
Sezónní průběh chodu dusičnanů a celkového fosforu s vyznačenými měsíčními
průměry a průměrnými měsíčními hodnotami
je znázorněn v grafu 3.
Dusičnanový dusík se vyznačuje, tak jak
je obecně známo, výrazným sinusoidním
průběhem. Minimální hodnoty mají nastávat
v letním období, maxima v mimovegetačním
období. U profilu P52 a P6 je tento průběh
jednoznačně dokumentován, u profilu P53 je Graf 3. Sezónní průběh chodu koncentrací dusičnanového dusíku a celkového fosforu

200

vh 6/2012

Tab. 4. Přehled standardizovaných parciálních regresních koefici‑
entů (beta koeficient) u statisticky průkazných mnohonásobných
regresních modelů
Profil

Analyt
N-NO3-

P6
Ptot
N-NO3P52
Ptot
N-NO3P53
Ptot

Vysvětlující proměnná
objem odtoku
koncentrace analytu
objem odtoku
koncentrace analytu
objem odtoku
koncentrace analytu
objem odtoku
koncentrace analytu
objem odtoku
koncentrace analytu
objem odtoku
koncentrace analytu

Beta koeficient
0,92
0,22
0,77
0,52
0,97
0,23
0,75
0,40
0,94
0,13
0,94
0,10

Tab. 5. Statisticky průkazné (α = 0,05) korelační koeficienty R mezi
odnosem látek (N-NO3- a Ptot) a objemem odteklé vody na třech sle‑
dovaných profilech
Profily
P53
P52
P6

R (N-NO3-)
0,932
0,932
0,955

R (Ptot)
0,949
0,793
0,812

Tab. 6. Statisticky průkazné (α = 0,05) korelační koeficienty R mezi
odnosem látek (N-NO3- a Ptot) a jejich koncentracemi ve vodě na třech
sledovaných profilech
Profily
P53
P52
P6

R (N-NO3-)
0,071
0,387

R (Ptot)
0,148
0,475
0,58

a koncentrace Ptot ve dvou případech ze tří,
nicméně korelace jsou dosti slabé.
Prostřednictvím standardizovaných regresních koeficientů (beta) byla určena relativní
síla vlivu jednotlivých proměnných na proměnnou vysvětlovanou. Jedná se v podstatě
o parciální regresní koeficienty, pokud by byla
původní data podrobena standardizaci. Tyto
beta koeficienty jsou vypsány v tab. 4.
Součet beta koeficientů v každém regresním
modelu není roven číslu 1, ale je o něco větší. Tento fakt je způsoben výše zmiňovanou
přítomností multikolinearity dat. Přesto lze Graf 4. Denní chod odnosu dusičnanového dusíku a celkového fosforu na profilu P6
snadno vysledovat, že daleko významnějším – drenáž
faktorem ovlivňujícím odnos látek je objem
odtoku vody z povodí, a to u N-NO3- i Ptot.
Přesná kvantifikace sice není možná, ale dle
beta koeficientů lze usuzovat, že relativní síla
vlivu proměnné „objem odtoku“ je okolo či
přes 90 % u N-NO3-.
Stejná proměnná má nižší vliv u Ptot (přes
70 %), přesto je tento vliv podstatně vyšší než
vliv proměnné „koncentrace analytu“ (stejně
jako u N-NO3-). Výsledky z mnohonásobných
regresních analýz potvrzují i provedené
prosté lineární regrese mezi odnosy látek
a objemy odteklé vody a mezi odnosy látek
a jejich koncentracemi, které jsou uvedeny
v tab. 5 a 6.
Z tab. 5 a 6 je patrné, že míra závislosti je
podstatně vyšší mezi odnosem a odtokem než
mezi odnosem a koncentracemi příslušných
látek. Na profilu P52 je dokonce korelační koeficient mezi odnosem N-NO3- a koncentrací
N-NO3- ve vodě statisticky neprůkazný na hladině významnosti α = 0,05. To je způsobeno
tím, že koncentrace N-NO3- na tomto profilu
průkazně negativně koreluje s odtokem (byť
velmi slabě), tzn. se vzrůstajícím odtokem Graf 5. Sezónní průběh chodu odnosu dusičnanového dusíku a celkového fosforu
klesá koncentrace N-NO3-. Toto lze považovat
taktéž za důkaz toho, že hlavním faktorem
ovlivňujícím odnos látek je odtok vody z povodí.
Denní chod odnosu i sezónní průběh odnosu dusičnanového dusíringu, za tři roky sledování a pro denní, měsíční a roční hodnoty jsou
ku a fosforu (graf 4 a 5) dokumentuje zjištěné výsledky, že stěžejním
zachyceny v následujících tab. 7–9.
parametrem odnosu je odtok. Jestliže koncentrace denního chodu
Denní hodnoty
i sezónního průběhu dusičnanového dusíku a fosforu byly odlišné,
Nejnižších korelačních koeficientů je dosahováno u obou kontinuálu odnosu je zřetelně vidět podobný denní i sezónní chod.
ních monitoringů. Nejvyšší hodnoty zachycuje diskrétní monitoring.
Tyto poznatky pravděpodobně souvisí s tím, že u diskrétního monitob) Interakce odnosu a specifické odnosy
ringu nedochází tak často k zachycování extrémních hydrologických
Vztahy mezi odnosem dusičnanového dusíku a fosforu byly vyhodstavů. Drenážní profily se vyznačují vyššími hodnotami, důvodem
noceny na základě poznatku, že rozhodujícím faktorem odnosu je
může být to, že se odtoku přímo neúčastní povrchový odtok, který
odtok. Jsme si vědomi toho, že dusičnany a fosfor mají zcela odlišné
může významně ovlivnit koncentrace látek.
vazby v půdě, přesto je z praktického hlediska zajímavé vyhodnotit
Měsíční hodnoty
vztahy mezi oběma odnosy látek.
U měsíčních korelací již významně stoupají hodnoty koeficientu
Korelační koeficienty mezi odnosem dusičnanového dusíku a celkorelace oproti denním hodnotám, vyšších hodnot korelací je dosahokového fosforu na třech sledovaných profilech, pro tři typy monito-
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Tab. 7. Korelační koeficienty mezi odnosem dusičnanového
dusíku a celkového fosforu na třech sledovaných profilech (denní
hodnoty)
Profil/ typ
monitoringu
P53
P6
P52

Diskrétní

Kontinuální

Kont.+událostní

0,933
0,874
0,848

0,894
0,757
0,628

0,920
0,757
0,606

váno u drenážních profilů. U profilu na toku (P52) naopak s podrobnějším typem monitoringu klesají hodnoty korelačního koeficientu.
Roční hodnoty
Hodnoty koeficientu korelace jsou vyšší než u měsíčního vyhodnocení. Nejnižších korelačních koeficientů je dosahováno u diskrétního
monitoringu. Při porovnání kontinuálního monitoringu a monitoringu
s přídavkem událostí je možno v průměru sledovat vyšší korelační
koeficienty u kontinuálního monitoringu spolu s událostním.
Z vyhodnocení vztahu ročního odnosu obou látek pro profil
P53 (kontinuální monitoring) je uveden koeficient determinace
– 0,9935. Ze všech tří vyhodnocených grafů (diskrétní, kontinuální,
kontinuální+událostní) pro sledovaný profil vychází, že na 100 kg
dusičnanového dusíku odtéká profilem P53 0,384–0,521 kg Ptot, a to
při ročním hodnocení odnosu. Nejvyšší hodnoty odnosu jsou dosaženy
u kombinovaného monitoringu (kontinuální+událostní).
Pro profil P6 – drenáž, je možno konstatovat, že na 100 kg dusična‑
nového dusíku odtéká profilem P6 0,340–0,405 kg Ptot, a to při ročním
hodnocení odnosu. Nejvyšší hodnoty odnosu jsou u kombinovaného
monitoringu (kontinuální+událostní).
Pro profil P52 – tok vychází, že na 100 kg dusičnanového dusí‑
ku odtéká 0,92–1,10 kg Ptot a totéž při ročním hodnocení odnosu.
Nejvyšší hodnoty odnosu jsou u kombinovaného monitoringu
(kontinuální+událostní). Jedná se zhruba o dvojnásobek hodnot
sledovaných na drenážních systémech. Profil P52 je napájen jak
z drenážních systémů, tak i z pramenů lesního komplexu, má však
pouze 31 % orné půdy. To je v relaci s autory [21], kteří uvádí významné odnosy fosforu ze zalučněných podmáčených půd vysokou
hladinou podzemní vody a s vysokým obsahem půdní organické
hmoty. Současně se toto subpovodí s malým rozsahem orné půdy
vyznačuje oproti dvěma dalším zkoumaným subpovodím menšími
specifickými odnosy (tab. 10) dusičnanového dusíku (výjimku tvoří
suchý rok 2011 na drenážním profilu P53). To je v souladu s výzkumy
minulých období, např. [22]. U dusičnanového dusíku se specifický
odnos pohyboval v rozsahu 690–2576 kg/km2/rok, u fosforu v rozsahu 0,8–15,8 kg/km2/rok. Výsledky specifického odnosu fosforu jsou
v souladu se zjištěním [23], specifické odnosy jsou velmi variabilní
dle roku a příslušného profilu.

Závěry
Vzhledem ke zjištěným novým poznatkům (rychlé změny koncen‑
trací během jednoho dne, vysoké koncentrace fosforu ve srážkách,
určujícím parametrem odnosu je odtok), je jistě důležité, aby si
odborníci z oboru a zodpovědní pracovníci ministerstev položili
otázku, zda je prioritou společnosti snižovat koncentrace či odnos
látek. U obou prvků (dusík, fosfor) byly v průběhu let vyvinuty oddělené strategie jejich managementu, což lze částečně připisovat jejich
odlišné mobilitě v půdě [24]. Nicméně úzce zaměřené strategie na
jeden z prvků často vedou k negativní odezvě druhého [25]. Přitom
spojovacím článkem odnosu dusíku a fosforu je odtok a současně
s tím tedy i retence vody v půdě a v krajině jako celku. Retence vody
v nádržích současnou kontaminaci vod nevyřeší, tu může významně
ovlivnit pouze zvýšení retence vody v půdě! Tu je třeba posilovat!
Důkaz je třeba hledat v rychlém průniku vody půdním profilem
a v rychlých změnách koncentrací obou živin. Jako vhodná opatření
pro zvýšení retence vody v povodí je možno jmenovat např. zatravnění
infiltračních lokalit, retardace odtoku v drenážních systémech, tvorba
mokřadů, které budou umožňovat retardaci odtoku a export biomasy,
atd. Jestliže v zemědělské krajině pěstujeme na 74 % výměry orné
půdy obilí a řepku, není žádný důvod si myslet, že česká společnost
dělá efektivní kroky ke snížení odnosu živin. Na jednu stranu vyvíjíme a v praxi uplatňujeme organizačně a finančně náročné strategie
snižování koncentrací živin ve vodách, na druhou stranu se nesnažíme
zvýšit retenci vody v půdě, která má vliv i na velikost odtoku mělkého podpovrchového (rychlé složky odtoku) a tedy i odnosu živin.
Podpovrchový odtok v této oblasti dosahuje 40 % celkového odtoku
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Tab. 8. Korelační koeficienty mezi odnosem dusičnanového dusíku
a celkového fosforu na třech sledovaných profilech (měsíční
hodnoty)
Profil/ typ
monitoringu
P53
P6
P52

Diskrétní

Kontinuální

Kont.+událostní

0,941
0,882
0,809

0,987
0,880
0,690

0,988
0,880
0,654

Tab. 9. Korelační koeficienty mezi odnosem dusičnanového
dusíku a celkového fosforu na třech sledovaných profilech (roční
hodnoty)
Profil/ typ
monitoringu
P53
P6
P52

Diskrétní

Kontinuální

Kont.+událostní

0,968
0,530
0,856

0,999
0,933
0,876

0,979
0,953
0,953

Tab. 10. Specifický odnos dusičnanového dusíku a celkového fosforu
na jednotlivých profilech
Profil

Kontinuální monitoring

2009

2010

2011

P6

Odnos N-NO kg/km /rok
Odnos Ptot
kg/km2/rok

2631
9,9

3576
15,8

3028
10,7

P53

Odnos N-NO3- kg/km2/rok
Odnos Ptot
kg/km2/rok

781
4,1

958
4,2

215
0,8

P52

Odnos N-NO3- kg/km2/rok
Odnos Ptot
kg/km2/rok

690
6,3

933
10,6

837
7,7

3

2

[7] a je rozhodující pro celkový odnos živin ze zemědělských ploch
v povodí. Jak píší autoři [26] v povodí VN Švihov na Želivce je třeba
snížit odnos fosforu o 2–11 t za rok. Přes snižování koncentrací je
možno tohoto cíle jen obtížně dosáhnout.
Poděkování: Tento příspěvek vznikl za podpory NAZV ČR, projektu
QH82095. Autoři děkují paní Haně Libichové a panu Davidu Šádkovi
za práce v terénu a zpracování dat. Autoři též děkují oběma oponentům za cenné připomínky, náměty a opravy, které významně přispěly
ke zkvalitnění článku.
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The aim of this study was to better understand the dynamics
of leaching and relationships between the concentrations of total
phosphorus and nitrates which were continuously monitored, in re‑
lation to drainage runoff. The study was undertaken in the Kopanin‑
ský tok subcatchments, that is a part of the Švihov water reservoir
basin on Želivka river. The dynamics of concentration of nitrate ni‑
trogen and total phosphorus show that none of the monitored pa‑
rameters is stably constant. Small as well as significant changes in
nitrate nitrogen and total phosphorus concentrations are quite fast,
frequently in a daily time scale. Daily and also seasonal variation
of the nitrate nitrogen and phosphorus loss process document the
importance of runoff process and its significant contribution to the
total loss of monitored substances. While the daily variation and also
the seasonal course of nitrate nitrogen and phosphorus concentra‑
tions were different, the similarity in daily and seasonal variation
of both substances loss are clearly visible.
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. srpna
2012. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

puštěných látek a fosforu. Na základě provedených experimentů
a jejich vyhodnocení je možno konstatovat, že při průtoku vody
nádrží za běžných hydrologických situací (minimální nebo průměr‑
né roční průtoky) je odnos sedimentu z rybníků zanedbatelný, což
je možno prohlásit též o transportu celkového fosforu vázaného na
sediment. K výraznému zvýšení koncentrací nerozpuštěných látek
a na nich vázaného fosforu dochází jednak za povodňových situací,
jednak v době výlovu ryb.
u

Úvod
Klíčová slova
rybníky – vypouštění rybníků před výlovem – transport nerozpuštěných
látek – transport fosforu
Souhrn
V poslední době se často uvádí, že malé vodní nádrže, využívané
pro intenzivní chov ryb, výrazně ovlivňují kvalitu vody pod nádrží,
a to jednak vyplachováním usazených půdních částic v nádrži,
jednak chemickými látkami rozpuštěnými ve vodě, případně sor‑
bovanými na sedimentu.
V článku jsou uvedeny výsledky odběrů vzorků vody před a během
vypouštění dvou nádrží před výlovem, a to z hlediska obsahu neroz‑
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V České republice je přibližně 24 000 malých vodních nádrží,
z nichž většina je využívána pro intenzivní chov ryb. Ve všech těchto nádržích je usazeno větší či menší množství sedimentu, který je
do nádrží transportován zejména prostřednictvím přítoků. Hlavním
zdrojem transportu půdních částic jsou erozní procesy na zemědělských pozemcích v povodí. Již samotný erodovaný sediment obsahuje
značné množství vázaného fosforu. Jeho množství se však může měnit
i vzhledem ke složení dalších zdrojů fosforu v povodí a nezřídka
dochází k jeho obohacení např. sorpcí rozpuštěného fosforu původem
z bodových zdrojů znečištění (např. [2]). Díky obvyklému nadbytku
fosforu v přítocích se stávají nádrže eutrofními, což v konečném
důsledku ovlivňuje negativně kvalitu vody jak v nádrži, tak i v toku
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pod hrází. Fosfor se ve vodě vyskytuje v řadě forem, má však tendenci vázat se na pevné částice, které sedimentují na dno, a fosfor, za
předpokladu splnění dalších kvalitativních podmínek, vypadává ze
systému. Kvalita vody pod nádrží pak může být sedimentem ovlivňována dvěma cestami. Jednak může docházet k uvolňování fosforu
z uloženého sedimentu při intenzivním hospodaření v rybníce (viz
např. [7]), nebo může být nejjemnější frakce erozního materiálu
transportována celou nádrží až k odtoku a dále do říční sítě, aniž by se
usadila. Další možností uvolnění a transportu fosforu je resuspendace
sedimentu při průchodu povodňové vlny a při vypouštění nádrže před
výlovem. Odtok vody z nádrže v prvním případě není možno ovlivnit
(odtok vody z nádrže probíhá neřízeně přes objekt bezpečnostního
přelivu, odtok vody z nádrže se prakticky rovná hodnotě přítoku
do nádrže), ve druhém případě lze odtok z nádrže částečně ovlivnit
vhodnou manipulací na výpustném zařízení.
Již delší dobu je diskutován názor, že intenzivní rybářské hospodaření na malých vodních nádržích je významným zdrojem znečištění
zejména nerozpuštěnými látkami a fosforem. Mimo jiné i z tohoto
důvodu jsou přidělovány podpůrné finanční prostředky na výstavbu
nebo rekonstrukci malých vodních nádrží pouze pod podmínkou,
že na nádrži bude vyloučen intenzivní chov ryb. K posouzení vlivu
hospodaření na rybnících v období výlovu na kvalitu odtékající vody
by měl přispět tento příspěvek, který vznikl spoluprací autorů na obou
uvedených pracovištích.

Zdroje sedimentu a živin v rybnících
Sediment se do nádrží může dostávat transportem půdních částic
prostřednictvím přítoků (zejména u průtočných vodních nádrží), přísunem půdních částic ze zemědělských pozemků v bezprostředním okolí
vodní nádrže, břehovou abrazí nebo může vznikat autochtonně růstem
a rozkladem biomasy přímo ve vodním sloupci nádrže nebo v litorálu.
Transport půdních částic napájecím tokem je hlavní příčinou
zanášení rybníků. Půdní částice jsou ze zemědělských pozemků
v povodí uvolňovány působením povrchového odtoku ze srážek
(vodní eroze), transportovány do vodních toků a jimi pak do nádrží
na toku. Vzhledem ke snížení průtočné rychlosti na místě vtoku do
nádrže a ve vlastní nádrži, dochází k postupnému usazování nesených
půdních částic, a to nejprve částic největší velikosti (štěrk, písek),
postupně směrem k hrázi částic jemnějších. Obsah fosforu v částicích
vzhledem k jejich velikosti vzrůstá od nejhrubších frakcí až po frakce
nejjemnější. Velké částice uložené při ústí toku do nádrže tak obsahují
relativně nejmenší množství fosforu, zatímco prachová a koloidní
frakce unášená ke hrázi nádrže je na fosfor výrazně bohatší [4]. Erozní
způsob přísunu půdních částic a s nimi i fosforu do vodních nádrží
převažuje, a pokud nejsou v povodí důsledně realizována protierozní
opatření na zemědělské půdě, jedná se o proces, který se po každé
intenzivnější srážce opakuje.
Přísun částic z bezprostředního okolí nádrže je způsobován vodní
erozí na pozemcích, které jsou za břehovou hranou nádrže. Tento
problém je však poměrně dobře řešen u všech nově budovaných nebo
rekonstruovaných nádrží, a to realizací pásu trvalých travních porostů
po celém obvodu nádrže. Tento pás, pokud je udržován, je schopen
zachytit většinu nesených půdních částic a propouštět prakticky
pouze čistou vodu.
Břehová abraze se vyskytuje u velkých nádrží, kde může docházet
k tvorbě vysokých vln. Jejich nárazy na břeh dochází k sesouvání
zeminy břehů, zemina se však ukládá na dně nádrže v místě sesuvu.
Tento problém je možno technicky řešit stabilizací břehu kamenným
pohozem nebo vegetačním opevněním. Materiál navíc zpravidla
obsahuje jen běžné množství živin, odpovídající půdnímu typu přítomnému v místě nádrže (běžné obsahy fosforu v půdách, viz [1]).

Obr. 1. Využití území v experimentálním
povodí
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Rozpad biomasy vytváří nánosy v místě větší koncentrace vlhkomilných rostlin. Jedná se zejména o litorální pásmo na vtoku do nádrže.
Dalším zdrojem sedimentu a fosforu může být organický detrit, vznikající z odumírajících organismů ve vodním sloupci. Tento proces
může být významně podpořen a akcelerován zvýšeným hnojením
nádrže nebo přímým přikrmováním ryb (např. [7]).
Sediment organického původu vzniká ze zbytků tvrdých porostů
vodních rostlin, zejména při zarůstáním nádrže rákosem obecným, nebo
silným organickým splachem do napájecích vod. Oproti tomu minerální
sediment je splaven z okolních pozemků díky vodní erozi.
Živiny se do nádrže dostávají především spolu s přitékající vodou
(především rozpuštěné formy fosforu a dusíku) nebo společně s transportovanými splaveninami (vázané formy fosforu) a významně pak
rovněž hnojením a přímým krmením pro rybochovné účely.
Oba typy přísunu živin jsou významné a mohou výrazně negativně
ovlivnit kvalitu vody v nádrži.
Podle morfologie nádržního prostoru je možno rozdělit rybníky na
hluboké a mělké. Hluboké rybníky mají průměrnou hloubku vyšší
než 3,0 m a nacházejí se v hlubších údolích s poměrně strmými
svahy (podhorské oblasti). Naproti tomu mělké rybníky se nacházejí
v rovinatých územích a jejich průměrná hloubka nepřesahuje zpravidla 1,0 m.
Hloubka rybníka i nadmořská výška ovlivňují způsob hospodaření i hydrobiologické vlastnosti rybníka. V důsledku reliéfu krajiny
a klimatických faktorů je rozdílná i doba zdržení vody v nádrži, a tím
i zdržení živin. Z těchto důvodů není ekonomické rybníky s krátkou
dobou zdržení hnojit. Dodané živiny jsou totiž rychle transportovány
do toku pod hrází, zejména v důsledku absence aktivních organických
vrstev na dně nádrže, které by živiny vázaly.
Hluboké rybníky nemají v důsledku vysoké průměrné hloubky
vodního sloupce téměř žádnou litorální vegetaci, která by živiny
spotřebovávala, a je zde tedy i pomalejší tvorba vrstvy organického
sedimentu na dně. Živiny jsou ukládány do svrchní vrstvy sedimentu,
který je tvořen převážně organickým materiálem. Na tyto jemné frakce
sedimentu se váže celkový i organický fosfor. Pokud by dno rybníka
bylo písčité bez jemných frakcí, fosfor by se nevázal a byl by volně
transportován vodou.
Nejvýznamnější vrstvou dnového sedimentu z hlediska rybničního
hospodářství je vrchní vrstva sedimentu mocnosti 5 až 12 cm, tzv.
aktivní bahno. Tato vrstva je bohatá na koloidní látky a je schopna
vázat a uvolňovat potřebné živiny. V této vrstvě se nachází bentos,
který je důležitou složkou potravy ryb. Pokud není bentos obsažen
v potřebném množství, rybí obsádka nemá potřebný váhový přírůstek,
protože hůře tráví i obiloviny, jimiž jsou ryby uměle přikrmovány.
Pšenice obsahuje glycidy, které není ryba schopna strávit, pokud nemá
enzymy ze zooplanktonu. Mocnost rybničního bahna by ale neměla
přesahovat 30 cm, protože sediment pak trpí nedostatkem kyslíku,
dochází k poklesu redox potenciálu a probíhají v něm nežádoucí
rozkladné procesy, jejichž produktem jsou mimo jiné i pro vodní
organismy toxické plyny (sirovodík, metan, nadměrné množství oxidu uhličitého). Proto je při větších mocnostech sedimentu rybník
z hlediska rybochovného hospodářství považován za zabahněný
a sediment je třeba odstranit.
Díky zanášení vodního prostoru sedimentem je navíc snížena
výška vodního sloupce, a tím i životní prostor rybí obsádky. Je snížena i životnost nádrže samotné. V teplých letních měsících se ryba
nemůže uchýlit do hlubší chladnější vody. Silná vrstva sedimentu
v sobě ukrývá pro ryby nebezpečné parazity, kteří přežívají letnění
i zimování rybníků. Ani silnější vápnění tyto parazity pak nezahubí.
Silnější vrstva sedimentu působí v rybném hospodářství i potíže při
samotných výlovech. Rybí žábry jsou zašlemovány a zdravotní stav

Obr. 2. Koncentrace celkového fosforu (Sirákovický rybník)
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slovené ryby se zhoršuje. Také lovné náčiní
a mechanizace se rychleji opotřebovávají
a i pro rybáře samotné je mocná vrstva sedimentu komplikací při pohybu.

Transport sedimentu
(nerozpuštěných látek) a fosforu do
toku pod nádrží
Koncentrace celkového fosforu ve vodním
sloupci malé vodní nádrže u hráze je závislá
na koncentraci fosforu v přítoku, přičemž
tato závislost platí obecně a lze ji poměrně
jednoduše matematicky popsat [5, 8, 9, 10]. Obr. 3. Celková koncentrace nerozpuštěných látek (Sirákovický rybník)
Tato hypotéza však platí pro případy běžných
průtoků, kdy nedochází k nárazovému víření sedimentů v nádrži
a průtok vody není doprovázen výraznými turbulencemi.
Jiná situace nastává při povodňových průtocích, kdy zvýšené
průtoky způsobují promíchání vody v nádrži a dle velikosti průtoku dochází ke vznosu již sedimentovaných půdních částic na dně
nádrže. Jedná se o typický příklad turbulentního proudění v nádrži.
S půdními částicemi se dostává pochopitelně do vznosu i fosfor,
sorbovaný na sediment. K odtoku vody i transportovaných půdních
částic včetně vázaných látek dochází především přes přelivnou hranu
bezpečnostního přelivu.
Třetím, poněkud netypickým příkladem transportu sedimentu
v nádrži, který byl dosud zkoumán a popisován jen velmi okrajově,
je odtok vody z nádrže při vypouštění rybníka před výlovem nebo při
vlastním výlovu. V tomto případě dochází k transportu sedimentu
i na něj vázaného fosforu výhradně výpustným zařízením a množství
odtékajících nerozpuštěných látek je závislé na způsobu manipulace
s výpustným zařízením. Při vhodné technologii vypouštění nádrže
je možno transport sedimentu z nádrže výrazně omezit. Postup
vypouštění vodní nádrže a vlastní výlov byly sledovány na dvou
Obr. 4. Závislost transportovaného celkového fosforu na koncentraci
rybnících v experimentálním povodí Hostačovky v kraji Vysočina,
nerozpuštěných látek (Sirákovický rybník)
s cílem získat podklady ke kvantifikaci vlivu této fáze intenzivního
rybářského hospodaření na transport nerozpuštěných látek a živin vodním tokem pod
rybníky.

Charakteristika experimentálního
povodí a sledovaných nádrží
Zájmové povodí o rozloze 82 km2 je zemědělsky intenzivně obhospodařované, část
povodí tvoří lesní plochy a louky (viz obr. 1).
Jedná se o povodí Hostačovky a jejího pravostranného přítoku Vohánčického potoka.
Na obou tocích se nachází řada průtočných
malých vodních rybníků, ve kterých se zachycují půdní částice, transportované uvedenými
vodními toky z erozních procesů na zemědělské půdě. Průměrná nadmořská výška povodí
činí 350 m n. m.
V povodí byly pro zkoumání transportu
sedimentu při vypouštění nádrže vybrány
dva rybníky, u nichž proběhlo na podzim
2010 měření a odběr vzorků vody. Hladina
normálního nadržení se nachází pro Jezuitský
rybník na úrovni Hn = 306,57 m n.m. a pro
Sirákovický rybník na úrovni Hn = 313,4 m
n. m. Obě nádrže jsou rybochovné, hospodářství je polointenzifikační (přírůstek hmotnosti
500 až 600 kg na 1 ha), rybníky patří do skupiny hlubokých rybníků, doba zdržení vody
v nádrži je krátká (3–4 týdny), rybníky nejsou
hnojeny, sediment na dně nádrže je převážně
minerálního složení, pocházející z erozních
procesů na zemědělské půdě v povodí. Rybí
obsádku tvoří převážně kapr obecný, vedlejší
ryby jsou štika obecná, sumec velký, amur
bílý, lín obecný a candát obecný. Rybí obsádka
je přikrmována mačkanou pšenicí ve vegetačním období od května do září. V měsících
srpnu a září je nejvyšší potřeba krmné dávky,
a proto se na 2,5 kg pšenice přidává 0,2 kg
granulované krmné směsi KP2.
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Obr. 5. Transport nerozpuštěných látek (Sirákovický rybník)

Obr. 6. Transport celkového fosforu (Sirákovický rybník)

Obr. 7. Celková koncentrace celkového fosforu (Jezuitský rybník)
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Celková spotřeba krmiva na 1 kus za
vegetační období se předpokládá u ryb K2
0,2–1,0 kg, u K3 1,8–2,0 kg a nemá podstatněji
překročit v polointenzifikačních rybnících 3 t/
ha a v intenzifikačních rybnících 6 t/ha [3].
Nádrže jsou v kaskádě na toku, horní
nádrž (Sirákovický rybník) má plochu 10 ha,
dolní nádrž (Jezuitský rybník) plochu 14 ha.
Dlouhodobý průměrný roční průtok na horní
nádrži je 278 l.s-1, na dolní nádrži 285 l.s-1,
minimální průtok o hodnotě Q330 je u horní
nádrže 36 l.s-1, na dolní nádrži 37 l.s-1, naopak
maximální průtok Q100 na horní nádrži činí
36,5 m3.s-1, na dolní nádrži 37,1 m3.s-1.
Výpustné zařízení je na obou nádržích
stejné, jedná se o požerákovou výpust, horní rybník má dlužovou stěnu, dolní rybník
šoupátkový uzávěr. V obou případech tak je
vypouštěna voda ode dna a potenciálně tak
dochází k často zmiňovanému vyplachování
sedimentu při prázdnění. Horní rybník (Sirákovický rybník) má výpustné zařízení umístěné v kašnovém bezpečnostním přelivu. Dolní
rybník (Jezuitský rybník) má bezpečnostní
přeliv čelní, přímý, hrazený stavidly.
Zcela odlišný je způsob výlovu ryb. U horní
nádrže je loviště umístěno do nádrže (běžný
způsob u většiny rybníků), ryby se při snižování hladiny shromažďují v lovišti a odtud
jsou transportovány do kádí. Dolní nádrž má
loviště i kádiště pod hrází. Loviště se napustí
vodou z rybníka při úplném otevření šoupátkového uzávěru a s vodou jsou do loviště
transportovány i ryby. Po naplnění loviště se
uzavře šoupátkový uzávěr a voda z loviště se
postupně vypouští se současným slovením
zachycených ryb. Po úplném vyprázdnění
loviště se proces opakuje, na zkoumané
nádrži se proces opakoval dvakrát za celou
dobu výlovu.
Vzhledem k tomu, že se po celou dobu
vypouštění rybníka odebírá voda ode dna
nádrže, je koncentrace nerozpuštěných látek
v odtoku zvýšená po celou dobu vypouštění
nádrže a výlovu.

Tab. 1. Koncentrace a odnos sedimentu a celkového fosforu v celkovém průběhu vypouštění
Sirákovického rybníka
Datum
odběru
vzorku
15. 10. 2010
15. 10. 2010
16. 10. 2010
17. 10. 2010
18. 10. 2010
19. 10. 2010
20. 10. 2010
21. 10. 2010
21. 10. 2010
22. 10. 2010
22. 10. 2010
22. 10. 2010
22. 10. 2010
23. 10. 2010
23. 10. 2010
23. 10. 2010
23. 10. 2010
23. 10. 2010
23. 10. 2010
23. 10. 2010
23. 10. 2010
23. 10. 2010
24. 10. 2010

Čas

Q

hod
14:05
14:08
12:30
13:00
14:30
9:30
10:00
10:00
12:00
8:00
10:40
13:45
17:20
5:55
7:58
8:16
8:44
9:15
9:45
10:14
10:42
11:23
14:15

m3.s-1
0,248
1,015
1,042
1,184
0,817
0,537
0,537
0,734
0,556
0,457
0,299
0,248
0,274
0,734
1,176
1,176
0,734
0,895
0,553
0,553
0,553
0,553
0,221

Nerozpuštěné Celkový Nerozpuštěné Celkový
látky
fosfor
látky
fosfor
mg.l-1
mg.l-1
kg
kg
34
0,127
2,2
0,01
31
0,115
2108,5
8,06
32
0,130
61,8
0,24
33
0,125
3290,2
14,63
39
0,252
2391,4
11,17
69
0,174
3355,0
11,00
86
0,198
3160,3
8,78
23
0,137
193,9
0,70
50
0,142
2028,5
6,28
88
0,198
1745,2
3,78
246
0,446
839,1
1,04
464
0,074
1175,6
0,88
222
0,372
4759,6
5,64
250
0,376
8500,7
11,61
3720
5,02
4592,5
6,83
11000
17,4
14905,0
22,91
7140
10,5
13504,3
20,34
6280
8,79
9306,7
13,39
7580
11,4
7105,6
10,48
4200
6,52
4447,6
6,84
3160
5,0
3884,0
5,88
5080
7,1
1547,6
2,23
<2
0,0836
67370,3
94,60

Poznámka

vypouštění

výlov

odtok shora

Tab. 2. Množství odnosu nerozpuštěných látek a celkového fosforu (Sirákovický rybník)
Manipulace na nádrži
Vypouštění vody do dne zahájení výlovu
Období výlovu
Průtok výpustí bez uzavření po výlovu
Celkem

Odnos NL
(t)
25,1
67,8
67,4
160,3

Podíl
(%)
15,6
42,3
42,1
100,0

Odnos
celkového P (t)
0,072
0,100
0,095
160,3

Podíl
(%)
27,0
37,5
35,5
100,0

Metodika měření koncentrace
nerozpuštěných látek a fosforu
v odtoku vody z nádrže
Principem experimentu bylo zachycení
změn průtoku i kvality vody při prázdnění
nádrže a vlastním výlovu. Zvolena byla nejjednodušší cesta manuálního odběru vzorků
v charakteristických okamžicích prázdnění Obr. 8. Celková koncentrace nerozpuštěných látek (Jezuitský rybník)
i výlovu s proměnlivým časovým krokem tak,
aby proces byl popsán reprezentativně, ale při
minimálním počtu vzorků.
Vzhledem k tomu, že u převážné většiny
nádrží je vypouštění nádrže požerákem
s dlužovou stěnou, jsou dále uvedeny zásady
odběru vzorků vody a výsledky pro tento typ
nádrží.
Na požerákové výpusti s dvojitou dlužovou
stěnou byly u obou nádrží odebírány vzorky
vody do vzorkovnic o objemu 0,5 l. Četnost
odběru vzorků byla volena podle vizuálního
posouzení zakalení vody a současně tak, aby
byly popsány charakteristické okamžiky pro- Obr. 9. Závislost transportovaného celkového fosforu na nerozpuštěných látkách (Jezuitský
cesu vypouštění a výlovu. Snaha byla zachytit rybník)
resuspendaci sedimentu při vyjmutí dluže
a tedy skokovém zvýšení průtoku. Tato hypopaprsku na dlužích pro stanovení momentálního průtoku vody při
téza se nicméně neprokázala. Na počátku vypouštění tak byl interval
odběru příslušného vzorku. V akreditované laboratoři Výzkumného
odběrů až 24 hodin, s poklesem hladiny vody v nádrži se zkracoval
ústavu vodohospodářského T.G.M., v.v.i., byl proveden rozbor vzorků
na 30 a konečně 15 minut. Poslední vzorek vody byl odebrán po
vody, a to z hlediska obsahu celkového fosforu, koncentrace nerozpušvyprázdnění nádrže, kdy voda volně protékala zcela otevřenou výpustěných látek a obsah organických látek v sedimentu žíháním.
tí. Současně s odběrem vzorků vody byla určována výška přepadového
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Výsledky
Výsledky rozboru odebraných vzorků vody,
tj. koncentrace sedimentu a obsahu celkového
fosforu v jednotlivých vzorcích jsou uvedeny
v následujících tabulkách a grafech pro obě
nádrže (Sirákovický rybník = horní nádrž
– tab. 1 a obr. 2, Jezuitský rybník = dolní
nádrž – tab. 3 a obr. 5).

Sirákovický rybník

Jeho charakteristiky jsou uvedeny v tab.
1 a obr. 2 a 3. Také byla sledována závislost
mezi množstvím nerozpuštěných látek a obsaObr. 10. Transport celkového fosforu (Jezuitský rybník)
hem celkového fosforu. Vztah je velmi těsný,
s hodnotou součinitele determinace 0,995
(pro Sirákovický rybník) a 0,975 (pro Jezuitský rybník) a naznačuje, že
z obou nádrží je odnášeno velké množství fosforu vázaného na částice
sedimentu (obr. 3 a obr. 6). Organického sedimentu je uvolňováno
v Sirákovském rybníku 12 % z celkového množství nerozpuštěných
látek (viz tab. 1), v Jezuitském rybníku pouze 9,6 % (viz tab. 3). Obě
hodnoty jsou nicméně přibližně srovnatelné.
Integrací zjištěných koncentrací nerozpuštěných látek a celkového
fosforu v jednotlivých časových intervalech přes celou dobu experimentu je možno určit hmotnost transportovaných nerozpuštěných
látek a celkového fosforu za celou dobu vypouštění nádrže i dílčí
odnosy za dobu pouhého vypouštění vody z nádrže a za dobu extrémních koncentrací v době výlovu.
Tyto výsledky jsou pro Sirákovský rybník přehledně zobrazeny
na obr. 5, obr. 6 a v tab. 2. Obrázky grafů v levé části zobrazují dobu
vypouštění do doby výlovu. Graf vpravo ukazuje hodnoty v průběhu
výlovu.

Jezuitský rybník

Jeho charakteristiky jsou uvedeny v tab. 3 a obr. 7–9. Integrací
zjištěných koncentrací nerozpuštěných látek a celkového fosforu v jedObr. 11. Transport nerozpuštěných látek (Jezuitský rybník)
notlivých časových intervalech přes celou dobu experimentu je možno
určit hmotnost transportovaných nerozpuštěných látek a celkového
fosforu za celou dobu vypouštění nádrže i dílčí odnosy za dobu pouhého vypouštění vody
Tab. 3. Koncentrace, odnos sedimentu a celkového fosforu v celkovém průběhu vypouštění
z nádrže a za dobu extrémních koncentrací
Jezuitského rybníka
v době výlovu.
Tyto výsledky jsou pro Jezuitský rybník přeNerozpuštěné Celkový Nerozpuštěné
Celkový
Datum
Čas
Q
hledně zobrazeny na obr. 10, obr. 11 a v tab.
látky
fosfor
látky
fosfor
odběru
Poznámka
4. Obrázky grafů v levé části zobrazují dobu
vzorku
hod
m3.s-1
mg.l-1
mg.l-1
kg
kg
vypouštění do doby výlovu. Graf vpravo uka10.11.2010 14:10 0,479
28
0,081
448,3
2,42
zuje hodnoty v průběhu výlovu.
11.11.2010 9:15
0,601
24,8
0,105
315,2
1,26
Celkový objem sedimentu deponovaného
11.11.2010
15:00
0,788
34,5
0,100
1212,4
4,65
v obou rybnících byl během předchozího
12.11.2010 7:45
1,032
21
0,086
568,4
2,42
vypuštění nádrží zjištěn pomocí vpichové
12.11.2010 15:20 0,859
27,5
0,111
1151,9
5,19
sondáže. Zjištěné množství v Sirákovickém
13.11.2010 9:00
0,461
36
0,103
383,4
1,43
rybníce činilo 56 500 m3, v Jezuitském rybníce
139 905 m3. Během výlovu bylo odplaveno
13.11.2010 15:45 0,278
65
0,163
1138,6
3,45
celkem 114,4 m3 sedimentu ze Sirákovického
14.11.2010 7:15
0,423
97
0,259
713,9
2,04
rybníka, což představuje celkem přibližně
14.11.2010 13:30 0,384
110
0,256
2442,3
6,74
vypouštění
0,2 % z celkového objemu sedimentu v nádrži.
15.11.2010 7:45
0,364
136
0,350
1521,7
3,68
Z Jezuitského rybníka bylo odplaveno během
15.11.2010 15:20 0,364
290
0,494
7796,7
14,46
výlovu 753 m3, což představuje 0,5 % z celko16.11.2010 7:00
0,584
620
0,922
3737,0
6,45
vého objemu nádrže. Při přepočtu na plochu
16.11.2010
10:45
0,516
812
1,270
5671,7
9,71
hladiny normálního nadržení to představuje
16.11.2010 16:30 0,364
814
1,160
10722,6
11,15
vrstvu 0,13 cm pro Sirákovický rybník a 0,52
16.11.2010 20:30 0,364
9320
7,220
56480,5
52,78
cm u Jezuitského rybníka. Jedná se o množství
17.11.2010 6:00
0,384
2770
3,170
11472,2
11,44
celkově zanedbatelné, které navíc naznačuje,
že z nádrže byl vypláchnut sediment převáž17.11.2010 7:00
0,364
23600
21,000
32068,5
35,41
ně z prostoru loviště a jeho bezprostředního
17.11.2010 7:50
0,681
43000
45,100
30857,9
31,41
okolí.
17.11.2010 8:14
0,423
66300
43,000
137686,4
136,24

Závěry pro obě sledované nádrže
• Koncentrace nerozpuštěných látek i obsahu
celkového fosforu v odtoku vody je nízká po
celou dobu vypouštění do doby zahájení
výlovu, a to bez ohledu na manipulaci na
vypouštěcím zařízení (požeráku).
• Nejvyšší koncentrace nerozpuštěných látek
i fosforu v odtoku vody nastává po relativně
krátkou dobu, než odteče sediment z loviště
a jeho bezprostředního okolí (v průběhu
jednoho dne).
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17.11.2010
17.11.2010
17.11.2010
17.11.2010
17.11.2010
17.11.2010
17.11.2010
17.11.2010
17.11.2010
17.11.2010

9:30
10:15
10:58
11:43
12:30
9:36
12:59
13:37
13:47
14:20

0,681
0,671
0,681
0,757
0,887
1,083
1,083
1,083
0,887
0,000

71200
139000
9440
63300
114000
118000
9940
46400
69500
<2

77,000
127,000
11,400
65,500
127,000
100,000
11,400
45,600
67,800
0,246

133610,3
141696,4
94401,1
129244,8
117779,6
29942,2
102911,2
23312,2
11688,2
22412,6

140,53
148,68
101,45
0,00
132,19
30,74
103,96
1,00
12,72
24,35

výlov

konec
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• Mezi koncentrací nerozpuštěných látek Tab. 4. Množství odnosu nerozpuštěných látek a celkového fosforu (Jezuitský rybník)
a celkového fosforu je těsná závislost (vazba
Odnos NL
Odnos celkofosforu na sediment).
Manipulace na nádrži
Podíl (%)
Podíl (%)
(t)
vého P (t)
• Množství odnosu nerozpuštěných látek je
Vypouštění vody do dne zahájení výlovu
153,2
12,4
0,21
17,6
za běžných průtoků i v období vypouštění
Období výlovu
1 053,0
85,5
0,96
80,6
nádrže zanedbatelné a činí 15,6 % pro
Průtok výpustí bez uzavření po výlovu
25,4
2,1
0,02
1,8
Sirákovský rybník a 12,4 % Jezuitský rybník
Celkem
1 231,6
100,0
1,19
100,0
z celkového odnosu nerozpuštěných látek
během celého procesu výlovu.
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[3] Čítek, J.; Krupauer, V.; Kubů, F., (1998): Rybníkářství, Praha, Informatorium, 306
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BIBUS s.r.o. dodává řídicí jednotky pro domovní ČOV
Moderní periferní zařízení pro domovní čistírny odpadních vod umožňuje vyšší komfort provozování a ovládání,
vyšší účinnost a úspornější provoz.
Dálková správa redukuje servisní zásahy, usnadní kontrolu pro uživatele, servisní organizace a případně i státní
správu.

BonBloc Compaq
• Vynikající poměr cena / výkon díky integrovanému designu bez
nutnosti použití externích 230V elektromagnetických ventilů.
• Zjednodušená verze jednotky BonBloc.
• Jednoduchá instalace a připojení, elektronické řízení a ventily tvoří
jeden celek.
• Prakticky neslyšitelný provoz ventilů.
• Šetří přibližně 95 % energie oproti standardním zařízením s elektromagnetickými ventily.

• Lze aktualizovat firmware i software.
• Na přání design čelního panelu dle zákazníka.
Sequetrol compact LCD byl vyvinut jako komfortní a přesto cenově
výhodná řídicí jednotka pro malé čistírny.
Programování:
Není zapotřebí žádný speciální software a ani programátorské
zkušenosti.
Sekvenční program lze snadno vytvořit nebo kompletně upravovat
prostřednictvím tabulkového editoru (Excel®, Open Office® apod.).

Řídicí jednotka SBR čistíren odpadních vod s integrovanými
úspornými regulačními ventily
Základní parametry:
• Až 4 výstupní relé (např. 230 V 300 VA) pro pohodlné ovládání
přídavných zařízení.
• 4 ventily ovládané krokovými motory.
• Vstup 3/4", výstupy: 1/2".
• Sekvenční řídicí program může být tvořen a upravován pomocí tabulky Excel®.
• Volitelně GSM modul.
• Heslem chráněný přístup k systémovému menu.
• Integrované menu pro ruční ovládání jednoduchou změnu řídicího
programu.
• Krytí IP54, na přání UV odolný materiál.

Sequetrol compact LCD
Sequetrol compact LCD lze použít jako univerzálně použitelná
záložní řídicí jednotka (jako náhrada za originální řízení).
Charakteristiky
• Na dvouřádkovém LCD displeji se může v textové formě zobrazit
popis kroku, výstražná signalizace apod.
• Kdokoliv může bez programátorských zkušeností snadno vytvořit
program prostřednictvím tabulkového editoru Excel®.
• Nastavení kroku časování třemi tlačítky na desce plošného spoje.
• 5 přepínacích relé (230 V).
• Zaznamenání posledního kroku při výpadku napájení.
• Bzučák pro výstražnou signalizaci včetně výpadku proudu.
• Sequetrol compact především vyniká díky poměru cena/výkon.
• Spolehlivá, tisícinásobně osvědčená technika.
• Individuální vybavení (konektory, software) na základě požadavku
zákazníka.
• Integrovaný čítač provozních hodin.
• Na přání sledování funkce kompresoru (měření tlaku).
• Automatické uvolnění zbytkového tlaku ve ventilovém bloku.
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Kompaktní a cenově výhodné programovatelné sekvenční řízení
s LCD displejem pro malé čistírny odpadních vod

Technická data
• Rozměry (d x š x v): 155 mm x 113 mm x 76 mm.
• Váha: 0,70 kg.
• Provozní teplota: -20°C až +55°C.
• Způsob ochrany: IP 54.
• Funkce, sekvenční programy, alarmy: vše na základě přání
a požadavků zákazníka.
Sekvenční programy jsou od výrobce navrženy a přizpůsobeny
čistírnám odpadních vod pomocí tabulkového editoru Excel®.
• Displej: podsvícený, 2x16ti znakový alfanumerický LCD displej.
• Vstupy: digitální vstup pro plovákový vypínač nebo další senzory,
vstup měření tlaku pro hlídání kompresoru.
• Datové rozhraní: RS-232.
• Elektrické výstupy: na základě požadavku zákazníka až 5 relé např.
230 V / 300 VA.
• Záložní zdroj: Standardní 6V baterie do kamer, na požádání dobíjecí
baterie.
• Napájení: 230 V střídavého napětí / 1,5 VA max.
Libor Štourač
BIBUS s.r.o.
stourac@bibus.cz
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Látková bilance
fosforu v produkčních
a rekreačních rybnících
Jindřich Duras, Jan Potužák
Klíčová slova
retence fosforu – výlov rybníků – eutrofizace – rybářské hospodaření
– jakost vody

Souhrn

V látkových bilancích povodí byly tradičně rybníky neznámou
položkou. V rámci projektu „Revitalizace Orlické nádrže“ byl
proto monitoring povrchových vod zaměřen tak, aby bylo možné
hodnotit látkovou bilanci alespoň u několika významných rybníků
– Rožmberk, Dehtář, Hejtman u Chlumu, Staňkovský a Hejtman
u Strmilova. První výsledky ukázaly, že rybníky mají velký poten‑
ciál zadržovat fosfor v krajině, přičemž účinnost tohoto zadržování
záleží na více faktorech. Přestože je třeba získat další podkladová
data, již teď mohlo být formulováno několik důležitých a v praxi
použitelných závěrů. Jisté je, že rybníky musí mít své místo v rám‑
ci integrovaného managementu jednotlivých povodí a bude třeba
nahlížet na ně také z pohledu tzv. ekosystémových služeb.
u

Úvod
Rybníky jsou umělé, člověkem vybudované vodní ekosystémy, které
tvoří důležitý a neoddělitelný prvek naší krajiny. Jsou významnou
součástí hydrologického systému povrchových vod České republiky,
kde přirozeně integrují veškeré dopady hospodářské činnosti v povodí.
Současně se vlastní obhospodařování rybníků významným způsobem
podílí na kvalitě povrchových vod a na celkovém hydrologickém
režimu.
Již od středověku byly rybníky budovány jako víceúčelové vodní
stavby. Jejich hydrologické funkce a retenční využití pro mlýny
a hamry bylo stejně důležité jako chov ryb. Rybníky byly budovány
nejčastěji v místech, kde byly původním a přirozeným typem ekosystému mokřady. Rybniční ekosystémy se tedy nacházejí v lokalitách,
kde by přirozeně nebyly – proto mají tendenci zde opět nebýt a změnit
se rychlým zazemňováním znovu v původní mokřady. Rybníky jsou
proto velmi nestabilní, krátkověké ekosystémy, které ke své existenci
potřebují soustavnou péči. Tato nestabilita byla umocněna dramatickými změnami ve využívání krajiny i rybníků samotných ve druhé
polovině 20. století, kdy se jednak výrazným způsobem zvýšila eroze
půdy na scelených zemědělských pozemcích a současně se zvýšil
přísun živin a organických látek z povodí i z mnohonásobně intenzivnějšího rybářského hospodaření. Vlivem uvedených změn byly
rybníky postupně eutrofizovány, takže většinu z nich lze dnes označit
za eutrofní až hypertrofní.
Významnou funkcí rybníků není jen akumulace vody, ale také
schopnost transformovat (měnit) kvalitu vody, která rybníkem protéká. Důležité je zvláště zadržování (retence) živin, zejména fosforu,
klíčového eutrofizačního prvku. V praxi se ale často setkáváme s tím,
že voda odtékající z rybníků naopak velké množství fosforu obsahuje.
Přitom nemusí být zřejmé, jestli příčinou vysokých koncentrací fosforu na odtoku z rybníka je přísun znečištění z povodí (např. odpadní
vody z obcí, chovů zvířat, splachy z polí), či zda jsou důsledkem

rybářského hospodaření. K formulaci odpovědi na tuto otázku je
ovšem stále kritický nedostatek dat.
V povodích bohatých na rybníky, jako je například povodí Lužnice
či Lomnice (levostranný přítok otavského ramena Orlíka), byly bilanční studií zpracovanou v rámci projektu „Revitalizace Orlické nádrže“
shledány rybníky významnými zdroji fosforu, které se v letním období
plně vyrovnaly zdrojům bodovým [1]. Proto byl provozní monitoring
jakosti povrchových vod státního podniku Povodí Vltavy koncipován
od roku 2010 tak, aby bylo možné provést alespoň základní hodnocení
látkových bilancí vybraných rybníků.
Cílem tohoto článku je prezentovat nejdůležitější výsledky získané
při hodnocení látkové bilance troficky i hydrologicky odlišných rybníků: Rožmberk, Dehtář, Staňkovský, Hejtman u Chlumu u Třeboně
a Hejtman u Strmilova. Chceme ukázat, jak důležitou a dosud nedoceněnou roli mají rybníky při transportu živin povodím. Uváděnými
výsledky chceme také přispět k diskusi o vlivu způsobu rybářského
obhospodařování na schopnost rybníků zadržovat fosfor.

Materiál a metody
Celková koncepce a realizace bilančního monitoringu probíhala
na všech sledovaných lokalitách ve stejném režimu [2]. V principu
se jednalo o vzorkování všech hlavních přítoků a odtoků (tab. 1)
daného rybníka doplněné o měření průtoku vody při odběru vzorku. Základní interval byl čtrnáctidenní. Při odběru byly na místě
měřeny základní fyzikálně-chemické parametry vody (teplota, pH,
vodivost, koncentrace O2) a průhlednost vody. Chemické analýzy
byly primárně zaměřeny na stanovení základních živin (P, N) a jejich
hlavních forem, dále na obsah organických látek (BSK5, CHSKcr a TOC)
a nerozpuštěných látek (NL105oC a NL550oC). V rybnících byla navíc
měřena průhlednost vody a kromě hladinového vzorku byl odebírán
vzorkovací trubicí i směsný vzorek z vrstvy 0–2 m, kde byl rozsah
analýz rozšířen o stanovení chlorofylu a o stanovení fytoplanktonu.
Sledován (semikvantitativně) byl i zooplankton (planktonka s velikostí
ok 100 µm). U hlubších rybníků (Staňkovský a Hejtman u Chlumu)
a u Rožmberka byl u hráze proměřován multiparametrickou sondou
vertikální profil od hladiny ke dnu. V tomto článku se budeme věnovat
pouze látkovým bilancím sloučenin P.
Pozornost byla věnována i charakteru sedimentů Rožmberka a Dehtáře, jejichž vzorky byly podrobeny frakcionační analýze se zaměřením
na P a jeho vazebné partnery (Fe a Al) na pracovišti Hydrobiologického
ústavu Biologického centra AVČR v Českých Budějovicích.
To, co se nakonec dozvíme z dat nasbíraných náročným monitoringem, velmi záleží na postupu výpočtu při hodnocení látkové bilance.

Rybník Dehtář, zasazený v zemědělské krajině. Rizikem jsou i přímé
splachy z polí

Tabulka 1. Základní charakteristiky sledovaných rybníků. TRT – teoretická doba zdržení vody; vs – sledování probíhalo pouze během
vegetační sezóny; odběrové profily – udán je počet sledovaných profilů na rybníce (R), jeho přítocích (P) a odtocích (O). Koncentrace fosforu
celkového a chlorofylu a (Chl a) se vztahují k vegetační sezóně daného roku

Rožmberk
Dehtář
Hejtman I. (u Strmilova)
Hejtman II. (u Chlumu)
Staňkovský
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Plocha

Objem

ha
449
246
82
68
241

tis. m3
5860
6518
1460
2052
6330

Hloubka
prům/max
m
1,2/4,1
2,6/4,0
1,8/6,0
3,0/7,0
2,6/10,0

TRT
dny
16
160
11
30
100

Období
sledování

Odb. profily
R/P/O

2010
2010
2011vs
2010
2011

3/10/2
1/8/2
1/2/1
1/5/1
1/1/1

P celk prům/
max
mg l-1
0,23/0,32
0,16/0,31
0,13/0,17
0,037/0,060
0,029/0,067

Chl a
prům/max
ug l-1
222/310
78/190
61/120
24/50
23/79
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Základní možnosti ilustruje obr. 1. Nejjednodušší je provést součet
všech látkových vstupů, včetně rybářského hospodaření (hnojiva,
krmiva, násada ryb), a porovnat je s výstupy, včetně vylovené biomasy
ryb (obr. 1 schéma 1). Tento přístup obvykle ukáže, že i poměrně intenzivně obhospodařované rybníky alespoň část fosforu (P) v celoroční
bilanci zadržují [3, 4]. To může vzbudit neoprávněný optimismus se
závěrem, že rybníky jsou článkem, který vždy kvalitu vody pouze
zlepšuje [3]. Zde je třeba poznamenat, že žádný rybník nemůže trvale
P uvolňovat (vyjma případů tzv. „staré ekologické zátěže“ v podobě
nánosů fosforem bohatého bahna z minulých let), takže většina rybníků v celkovém saldu alespoň minimálně P zadržuje.
Druhou možností je sledovat samostatně rybářské hospodaření,
vloží-li do rybníka více nebo méně P, než kolik z něj v biomase
vyčerpá, a samostatně přítok P z povodí, jestli z rybníka odteče více
nebo méně P, než do něho přiteklo (obr. 1 schéma 2). Zde je zvláště
zajímavé zjistit, jakou retenci P by rybník měl, kdyby rybářské hospodaření mělo tzv. nulové saldo, tedy že by se veškerý P dodaný
v rámci hospodaření do rybníka odtud opět odtěžil v podobě biomasy
vylovených ryb. Tím by – v myšlenkové rovině látkové bilance – do
rybníka nebyl dodán žádný fosfor „navíc“, který by potenciálně zvyšoval koncentraci fosforu ve vodě a působil výhradně eutrofizačně [4].
Dosažení tzv. nulového salda může být i jakýmsi rámcovým návodem
pro udržitelné hospodaření, ovšem jeho praktickou využitelnost bude
třeba ještě prověřit.
Třetí možnost (obr. 1 schéma 3) vychází z předpokladu, že každá
vodní nádrž má určitou schopnost zachycovat fosfor, přičemž velikost
retence P je závislá na době zdržení vody v dané nádrži a lze ji vyjádřit
jednoduchou rovnicí [5], kde R je (po vynásobení 100) retence P v %
a TRT je teoretická doba zdržení vody v nádrži vyjádřená v letech:

Můžeme tedy odhadnout, jakou retenci P každý rybník potenciálně
má. Pokud uplatníme tuto potenciální retenci na množství P přicházejícího z povodí, zjistíme, kolik P by z rybníka odtékat mohlo. Pak
nezbývá než porovnat očekávanou hodnotu se skutečností a ptát se po
příčinách rozdílu. Tento poslední přístup je nejpřísnější a umožňuje
hodnotit i ztrátu přirozené retenční kapacity rybníka pro P, například
v důsledku hospodaření. Zároveň může být tento pohled nezbytným
základem pro to, abychom se mohli pokusit o hodnocení tzv. ekosystémových služeb, tedy služeb, které nám rybník dokáže poskytovat
a my bychom jich mohli využívat (v tomto případě retence P, případně
jiných látek).
Hodnocení látkových bilancí je dále komplikováno například (i)
víceletým cyklem hospodaření (ryba neroste lineární rychlostí a různá
je i dávka krmiva, odlov či dosazení ryb v průběhu cyklu), dále (ii) výlovem, který obvykle znamená v exportu P z rybníka položku zásadního
významu. Proto je nezbytné snažit se o hodnocení celého produkčního
cyklu. Velmi podstatné je, (iii) zda se podaří vzorkováním zachytit nárazové vstupy erozního materiálu, živin z vypouštění jiného rybníka či
látek pocházejících z odlehčení kanalizačních řadů či ČOV.
Pro výpočet látkové bilance byly pro obsah fosforu v rybách a obilovinách použity hodnoty publikované u nás [6, 7].

Obr. 1. Základní schémata, která lze použít při hodnocení látkové
bilance rybníků. R % – potenciální retence P vypočtená podle
teoretické doby zdržení vody. Podrobně viz text

Obr. 2. Rožmberk – průběh koncentrace P celkového, P rozpuštěného
a chlorofylu a v průběhu sledování v roce 2010. Odběrový profil
hráz, směsné vzorky

rozpuštěný P neuvolňuje, ačkoli je na P poměrně bohatý (horní
2 cm: 2,4–4,6 mg·g-1 sušiny) a P je v něm vázán velmi zhruba z 50 %
v labilních sloučeninách. To je zřejmě důsledkem trvale oxických podmínek u dna, které jsou v mělkém rybníce s velkou plochou hladiny
vystavené větru udržovány trvale. P vázaný s Fe tak zůstává v sedimentu a neuvolňuje se do vodního sloupce. Podmínky pro recyklaci
P vázaného s organickými látkami jsou ovšem v teplé a prokysličené
vodě velmi dobré.

Výsledky
Rožmberk

Rybník Rožmberk je největším rybníkem v povodí řeky Lužnice
a současně i největším rybníkem České republiky. Rožmberk s plochou povodí bezmála 1 200 km2 je logicky významným hráčem nejen
z pohledu akumulace vody v povodí, ale také z pohledu transformace
živin, kde je jeho vliv markantní na středním a dolním toku řeky Lužnice. Rožmberkem protéká kromě Lužnice (tzv. Stará řeka) i relativně
vodná Prostřední stoka. Proto je rybník silně průtočný s průměrnou
teoretickou dobou zdržení (TRT) 16 dní (v podmínkách roku 2010).
V průběhu povodní se TRT může zkrátit až na ~4 dny (srpnová povodeň 2010). Rožmberk je silně eutrofní až hypertrofní a již v minulosti
byl podezříván z výrazně negativní fosforové bilance a označen za
velký zdroj fosforu nejen pro Lužnici [8], ale i pro nádrž Orlík [9].
V průběhu hodnoceného období byla koncentrace rozpuštěného
fosforu v porovnání s koncentrací celkového fosforu trvale relativně
nízká (obr. 2). To vypovídá o účinném zabudovávání rozpuštěných
sloučenin fosforu, které v bohaté míře přicházejí z povodí, zejména
Prostřední stokou a s odpadními vodami z ČOV Třeboň a velkochovu prasat RAB, do buněk fytoplanktonu (a bakterioplanktonu) i do
abiotických částic ve vodním sloupci. Zároveň je vidět, že sediment
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Měření průtoku při odběrech vzorků vyžaduje často plné osobní
nasazení
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Tabulka 2. Látková bilance během posledních čtyř dnů výlovu
v rybnících Rožmberk (8.–11. 10. 2010) a Dehtář (1.–4. 11. 2010).
V závorce je uvedeno procento ročního odtoku či odnosu; NL –
nerozpuštěné látky sušené
Objem odtoku, mil.m3 (%)
Odnos NL, t (%)
Odnos P celk, kg (%)
Odnos P rozp, kg (%)

Rožmberk
0,26 (0,2)
1972 (38)
4529 (17)
8 (0,2)

Dehtář
0,27 (2)
258 (42)
430 (12)
6 (0,3)

Rožmberk je považován za nepříliš vhodný k chovu kapra, a to pro
svou velkou průtočnost, která nedovoluje dostatečný rozvoj většího
zooplanktonu. Podle našich pozorování v roce 2010 ale změny průtočnosti do složení společenstva zooplanktonu významněji nezasahovaly.
Jednoznačně byl patrný obrovský predační (vyžírací) tlak rybí obsádky
na zooplankton, na němž se zřejmě významnou měrou podílejí ryby
(oukleje, plotice) přicházející sem přítoky (RNDr. R. Faina, Ing. J.
Hůda, Ph.D. – ústní sdělení). Hnojení rybníka se zde neprovádí, protože vnější vstupy živin jsou velmi vysoké. Krmení zde v roce 2010
nebylo příliš intenzivní, relativní krmný koeficient (RKK) dosahoval
cca 1,7 (na 1 kg přírůstku kapra bylo spotřebováno 1,7 kg krmiva).
Podíl rybářského hospodaření na látkovém toku P Rožmberkem byl
nepatrný, bilance rybářského hospodaření byla vyrovnaná (nulové
saldo – P dodaný do vody s krmením byl vyloven s biomasou ryb).
Celková roční bilance fosforu zjištěná v roce 2010 (obr. 3) byla
výhradně v režii přísunu P z povodí, odkud sem přiteklo 5,35 g·m-2
P. Z hlavních přítoků měla největší podíl na vnosu fosforu velkovýkrmna prasat RAB a ČOV Třeboň umístěná v jeho areálu. Přísun
z tohoto zdroje tvořil 37 % z celkového množství fosforu vneseného
do Rožmberka. V rámci monitoringu bylo zjištěno, že probíhalo pravidelně vypouštění odpadních vod v rozporu s vodohospodářským
povolením, což bylo evidentně hlavní příčinou dříve zjišťované
silně negativní látkové bilance fosforu (oproti deklarovaným cca 3 t
P odcházelo z areálu ČOV a RAB v roce 2010 zhruba 8,7 t P!). V současnosti je nová ČOV ve zkušebním provozu.
Roční bilance P byla v roce 2010 negativní, víc P z rybníka odteklo,
než do něho přiteklo, a to téměř o 4,6 t za rok. Podle teoretické doby
zdržení vody měl ale Rožmberk 31 % vstupujícího P zadržet. Rozdíl
mezi tím, kolik P by rybník teoreticky zadržet mohl, a reálným stavem
činil úctyhodných 11,8 t rok-1 (obr. 3), což je množství, jež má už samo
o sobě značný význam z pohledu eutrofizace nádrže Orlík.
Za hlavní příčinu negativní látkové bilance P u Rožmberka považujeme podhodnocení vstupu P, a to především z bodových zdrojů (Třeboň...) v obdobích srážkoodtokových událostí, kdy jsou v činnosti
odlehčení stokové sítě. V těchto obdobích, která žádný monitoring
produkce odpadních vod nezachycuje, může rybník přijímat vysoké
dávky živin, čemuž nasvědčují i výsledky dalších sledování [10].
Výlov Rožmberka v říjnu 2010, kdy z rybníka odteklo během
posledních 4 dnů výlovu bilančně navíc oproti přítoku 4,5 t P(!), byl
další významnou příčinou jeho negativní fosforové bilance. Jednalo se
z 99,8 % o P vázaný na částice sedimentu – koncentrace P celkového
dosáhly až 120 mg·l-1 a obsah nerozpuštěných látek (NL105oC) až
64 g·l-1 [11]. Z pohledu celoroční látkové bilance (tab. 2) odtekl během
kritických čtyř dnů pouze zanedbatelný podíl vody, ale velmi významný podíl fosforu a nerozpuštěných látek. Rybniční bahno se zřejmě
do jara dostalo až do VN Orlík, protože orientační průzkum několika
nadjezí na toku Lužnice pod rybníkem Rožmberk (začátek května
2011) neprokázal žádné stopy po rožmberských usazeninách.

Dehtář

Rybník Dehtář leží na Dehtářském potoce, cca 12 km západně od
Českých Budějovic. Dehtář je málo průtočný a poměrně hluboký
(tab. 1) s výskytem přechodné teplotní stratifikace.
Dehtář je silně eutrofní, přičemž na rozdíl od Rožmberka tvoří P
rozpuštěný vysoký podíl na koncentracích P celkového (obr. 4). Rozpuštěné sloučeniny P se do vodního sloupce dostávají především ze
sedimentů, kde za anoxických poměrů a při absenci dusičnanových
iontů dochází k masivnímu uvolňování P (a Fe). Jak je patrné z grafu
na obr. 4, fytoplankton není schopen rozpuštěný P účinně odčerpávat. To je způsobeno zřejmě střídáním období stratifikace s obdobími
hlubokého promíchávání, takže není dlouhodobě favorizováno žádné
společenstvo fytoplanktonu. Navíc je za stabilně nízké průhlednosti
vody při míchání hlubšího vodního sloupce růst fytoplanktonu silně
limitován dostupností světla. Uvedené změny stratifikačních poměrů
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Obr. 3. Rožmberk – schéma látkové bilance P za rok 2010. V % je
udána potenciální retence P

Obr. 4. Dehtář – průběh koncentrace P celkového, P rozpuštěného
a chlorofylu a v průběhu sledování v roce 2010. Je vyznačeno
období, kdy byl rybník teplotně stratifikován (strat.) a kdy voda
cirkulovala v celém vodním sloupci. Odběrový profil hráz, směsné
vzorky

Obr. 5. Dehtář – schéma látkové bilance P za rok 2010. V % je udána
potenciální retence P
sice jsou na jedné straně faktorem omezujícím růst sinic, ovšem na
druhé straně neschopnost fytoplanktonu využívat rozpuštěný fosfor
snižuje účinnost retence P jak sedimentací, tak i převedením P dále
v potravním řetězci – do biomasy ryb, s nimiž by výlovem opustil P
vodní prostředí.
Dehtář byl v roce 2010 celkově podstatně méně zatížen vstupem
P než Rožmberk (1,73 g·m‑2). Na vstupu P do rybníka se však oproti
Rožmberku podílelo rybářské hospodaření zhruba z poloviny (15 % P
dodaný ve hnojivech a 85 % P v krmivech), protože při chovu kapra
bylo značně využíváno přikrmování ryb, a to s RKK ve výši 2,4 (na
1 kg přírůstku kapra padly 2,4 kg obilovin).
Celková látková bilance P Dehtáře byla v roce 2010 negativní
– z rybníka odteklo téměř o 1,7 t P více, než do něj přiteklo. Podle
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Obr. 6. Hejtman u Chlumu – průběh koncentrace P celkového, P
rozpuštěného a chlorofylu a v průběhu sledování v roce 2010.
Směsné vzorky
teoretické doby zdržení by ale měl Dehtář naopak 55 % přitékajícího
P zadržet. Rozdíl mezi potenciální retencí rybníka a realitou roku 2010
byl zhruba 2,8 t P. Jednou z příčin negativní bilance P mohlo být částečně podhodnocení vstupu P z povodí, obdobně jako u Rožmberka.
Významnou událostí byl výlov v listopadu 2010, kdy Dehtář během
posledních 4 dnů výlovu opustilo asi 430 kg P (tab. 2), jenž byl,
stejně jako v případě Rožmberka, převážně (99%) vázán na částečky
sedimentu. Maximální koncentrace P celkového a NL105oC byly zjištěny nižší než u Rožmberka – 2,4 mg·l-1 a 1,2 g·l-1. Opět ale platí, že
s relativně malým množstvím vody odtekla podstatná část celoroční
bilance P i NL 105oC.
Zásadní význam pro celkovou látkovou bilanci P Dehtáře ale mělo
patrně rybářské hospodaření, jehož intenzita neodpovídala podmínkám rybníka. Krmení kapra bylo příliš intenzivní a P se nedařilo
převádět do biomasy ryb. Navíc chov ryb zcela eliminoval přirozenou
schopnost rybníka zadržovat fosfor. Příčinná souvislost zřejmě vede
nejen přímo přes recyklaci P vylučováním ryb, ale také souběžně cestou obohacování vody a sedimentu organickými látkami (např. z krmiva), které zhoršují kyslíkové poměry u dna a zvyšují riziko, že z bahna
bude uvolňován P. Snížení průhlednosti vody zase znamená ztenčení
produkční vrstvy (zhoršení podmínek k využívání P fytoplanktonem)
a zvýšení tendence vytvářet teplotní zvrstvení s dopadem na zhoršení
kyslíkového režimu u dna. Do naznačeného schématu dobře zapadají
výsledky frakcionační analýzy sedimentu, které doložily nevysoké
koncentrace P v povrchové vrstvě bahna (2,2–2,5 mg·g‑1), z čehož
asi 20 % tvořil P vázaný v tzv. redox-labilní frakci, tedy dobře uvolnitelný za poklesu redox potenciálu (vyčerpání kyslíku za absence
dusičnanů). P je tak v rybníce rychle vracen zpět do vodního sloupce
a v sedimentu se příliš nehromadí. Masivní uvolňování P z bahna za
vhodných podmínek znamená také dramatické zvýšení koncentrace P
ve vodě odtékající částečně i ode dna rybníka (až 1 mg·l‑1 P celkového
v létě 2010). Protože zmíněné „vhodné podmínky“ nastávají výhradně
v letních měsících, je zvýšený export P také zvýšeným eutrofizačním
rizikem pro navazující povrchové vody.

Obr. 7. Hejtman u Chlumu – schéma látkové bilance P za rok 2010.
V % je udána potenciální retence P; ± – vstup P sice neznámý, ale
zřejmě relativně nízký

Obr. 8. Staňkovský – průběh koncentrace P celkového, P rozpuštěného
a chlorofylu a v průběhu sledování v roce 2011. Směsné vzorky

Hejtman u Chlumu

Rybník Hejtman u Chlumu u Třeboně leží na Koštěnickém potoce
a je poměrně hluboký a průtočný (tab. 1). Je to rekreační, mírně
eutrofní rybník (obr. 6) pouze se sportovním rybolovem, o němž
zhruba platí, že „co se nasadí, to se vyloví“. Zdrojem P je především
hlavní přítok, tedy voda odtékající z rybníka Staňkovského. Přísun P
z povodí za rok 2010 byl poměrně vysoký (3,1 g·m‑2), dokonce vyšší
než u silně eutrofního Dehtáře. Rybník Hejtman ale P trvale zadržuje,
navíc nedochází ani k odnosu P s bahnem, protože rybník se neloví.
V porovnání s maximální potenciální retencí je vidět, že Hejtman
zadržuje v zásadě tolik P, kolik by teoreticky měl (obr. 7). Příčinou je
zejména skutečnost, že extenzivní obhospodařování rybníka nevnáší
do ekosystému žádný P v krmení a hnojivech, ani účinně nerecykluje
P ve vodním sloupci a ani neaktivizuje zásoby P v bahně. Fosfor je
navíc v sedimentech vázán spíše s hliníkem než se železem, takže
nemá tendenci se uvolňovat za anoxických poměrů. Část P je zde
vázána také v obtížně rozložitelných organických látkách, k jejichž
stabilitě na dně přispívají bezkyslíkaté podmínky v relativně pevně
teplotně stratifikovaném rybníce [12].

Staňkovský

Staňkovský rybník leží na Koštěnickém potoce bezprostředně nad
rybníkem Hejtman a je i obdobně využíván. Rybník je ve své dolní
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Obr. 9. Staňkovský – schéma látkové bilance P v roce 2011. V % je
udána potenciální retence P; ± – vstup P sice neznámý, ale zřejmě
relativně nízký

části dosti hluboký a připomíná zde spíše přehradní nádrž, včetně
poměrně dlouhé doby zdržení vody (tab. 1). V létě pravidelně dochází
k teplotní stratifikaci vody a v nejhlubších partiích rybníka (ve hloubkách nad 4 m) se vytváří poměrně velké anoxické hypolimnion, často
dokonce se sirovodíkem. Přesto u dna nedocházelo k významnějšímu
zvýšení trvale nízkých koncentrací P, patrně proto, že P je v sedimentech vázán více ve sloučeninách s hliníkem a ve stabilních organických látkách než ve sloučeninách a komplexech se železem [13].
Zatížení rybníka fosforem z povodí je poměrně nízké (za rok 2011
asi 0,55 g·m‑2), čemuž odpovídá i jeho mírně eutrofní stav, kde se
zvýšený rozvoj fytoplanktonu objevuje spíše epizodicky (obr. 8).
Látková bilance je sice pozitivní (rybník je past na P), ale v porovnání
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Obr. 10. Hejtman u Strmilova - schéma látkové bilance P v roce 2011.
V % je udána potenciální retence P; ?? – údaje o vstupu P nebyly
ještě k dispozici

Obr. 11. Rožmberk a Dehtář 2010 – sezónní průběh koncentrace
N‑NO3 v povrchové vrstvě vody. Směsný vzorek (0–2m)

s teoreticky možnou retencí bylo v roce 2011 zadržování P mírně nižší
(obr. 9). Příčinou tohoto výsledku je s vysokou pravděpodobností
podhodnocení vstupu P o přísun z monitoringem nepodchycených
přítoků ze zalesněného obtížně přístupného území podél levého
břehu horní poloviny rybníka. Celkově tedy zřejmě látková bilance P
odpovídá teoreticky očekávané retenci v úrovni cca 49 %.

Hejtman u Strmilova

Rybník Hejtman leží na Jindřichohradecku na Hamerském potoce pod
obcí Strmilov, s jejímiž odpadními vodami se musí vyrovnávat. Hejtman
je silně průtočný a také poměrně hluboký. V letních měsících se pravděpodobně utváří teplotní stratifikace, ale dopad na kyslíkový režim
a případné uvolňování P ze sedimentu nebyl vlivem vysoké průtočnosti v roce 2011 zřejmě velký. Podrobněji bude stratifikace Hejtmanu
zjišťována až v dalším roce sledování. Údaje o rybářském hospodaření
nebyly zatím zpracovány, protože zatím nebyly k dispozici.
Rybník Hejtman byl zatížen fosforem z povodí poměrně silně
(2,9 g·m‑2·rok‑1), více než Dehtář. Koncentrace P i biomasy fytoplanktonu odpovídaly eutrofii, ovšem obsah P rozpuštěného byl trvale poměrně nízký (obr. 10). Hejtman je standardně využíván k chovu kapra
podobně jako ostatní rybníky, jeho P bilance v roce 2011 však byla
kladná. Hejtman zadržel zhruba stejné množství P, jaké lze odhadnout
podle doby zdržení vody, tedy asi čtvrtinu z množství přinášeného
přítoky (obr. 11) [13]. Takto zatím vypadá látková bilance rybníka bez
započítání vstupů a výstupů z rybářského hospodaření. Tyto položky
ovšem mohou látkovou bilanci P už pouze dále zlepšit – tedy ukázat,
že rybník zadržoval P s ještě vyšší účinností. Rybník Hejtman bude
podrobně sledován i v dalším roce, aby se podařilo nahlédnout do
mechanismů retence P v rybníce.

Chování rybníků za zvýšených letních průtoků
Z pohledu eutrofizačního rizika má pro vodní nádrže uzavírající
povodí s rybníky zásadní význam chování rybníků v průběhu vegetačního období, protože většina nádrží je na přísun P v létě poměrně
citlivá. Zvláště přísun P s povodňovou vlnou může, pokud se alespoň
část vody vmíchá do horních (produkčních) vrstev vody, výrazně
stimulovat rozvoj sinicového vodního květu.
Grafy sezónního průběhu koncentrací fosforu (obr. 2 a 4) názorně
ilustrují obecně zjišťovanou skutečnost, že v eutrofních rybnících se
koncentrace P ve vodě v průběhu vegetační sezóny zvyšuje. Souvislost vede zřejmě ke zrychlování recyklace P v rybničním ekosystému
vlivem (primární produkcí) zvýšeného obsahu lehce rozložitelných
organických látek, které jsou za relativně vysoké teploty vody inten-

Obr. 12. Průměrné koncentrace P celkového a dusičnanového dusíku
za rok 2010 ve vodotečích napájejících sledované rybníky. Přítoky
jsou rozděleny podle převažujícího způsobu využívání příslušného
povodí
zivně zpracovávány mikrobiálním společenstvem. Přitom schopnost
sedimentu vázat P klesá se zhoršujícími se oxidoredukčními poměry
pod jeho povrchem a aktivita rybí obsádky při recyklaci P v srpnu
kulminuje (příjem potravy, trávení a vylučování). Zároveň v rybnících
s dominancí sinic obvykle s postupem léta roste biomasa fytoplanktonu, kde je P kumulován (typicky např. Rožmberk).
V první polovině srpna roku 2010 byl sledován průchod menší
povodňové vlny rybníky Rožmberkem (4. 8.–16. 8.), Dehtářem
(4. 8.–11. 8.) a Hejtmanem u Chlumu (3.8.–16.8.) [14]. Základní údaje
jsou obsaženy v tab. 3.

Tabulka 3. Povodeň v srpnu 2010 – obsah celkového P ve vodě
rybníků, bilancované období, teoretická doba zdržení vody za
povodně (TRT) a látková bilance P

Rožmberk
Dehtář
Hejtman II. (u Chlumu)

214

Obsah
P
kg
~1700
~2000
~50

Trvání
povodně
dny
13
12
14

TRT
dny
~4
34
~4

Odtok
P
kg
5300
866
530

Bilance
P
kg
-1200
-300
135

Rybník Rožmberk. Odbahňování loviště sacím bagrem může omezit
emise fosforu a sedimentu během výlovu
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V případě hypertrofního Rožmberka a eutrofního Dehtáře patřila vedle výlovu letní
povodeň k jednomu ze dvou období, kdy
byl export P a negativní bilance P obou rybníků nejvyšší. Objem vody v Rožmberku se
za dobu povodně vyměnil více než třikrát,
v případě Dehtáře se vyměnila zhruba třetina
jeho objemu. Z Rožmberka byl exportován
P vázaný v nerozpuštěných látkách a v biomase fytoplanktonu s dominantním podílem
sinic, z Dehtáře odcházel P z 80 % v rozpuštěných sloučeninách. V obou případech lze
odtékající formy fosforu považovat za silně Obr. 13. Průměrné koncentrace P celkového a N‑NO za rok 2010 ve vodotečích napájejících
3
rizikové z pohledu eutrofizace, protože jejich sledované rybníky. Přítoky jsou rozděleny podle převažujícího způsobu využívání příslušného
potenciální dostupnost pro biotu byla vysoká povodí
(i P vázaný v biomase je snadno uvolnitelný).
Fosfor byl navíc exportován spolu s poměrně
teplou rybniční vodou, takže se zvýšila pravděpodobnost, že se tato část
být nemusí. Navíc je toto zjištění plně v souhlase s výsledky monitopovodňové vlny zařadí v níže ležící vodní nádrži spíše nad termoklinu,
ringu rybníka Hnačov na Klatovsku, kde vodoteč tekoucí z chatové
tedy vmíchá se do vrstvy, kde probíhá intenzivní růst sinic a řas.
oblasti vykazovala vůbec nejnižší v okolí zjištěné koncentrace P
Naopak slabě eutrofní rybník Hejtman aktivně zadržoval fosfor
[15]. Graf koncentrací N-NO3 je v zásadě inverzním obrazem grafu
i během povodně, kdy se jeho doba zdržení vody zkrátila na zhruba
P celkového. Pouze u přítoků, kde se souběžně s vlivem rybníků
4 dny.
či obcí nacházejí i velké plochy orné půdy, byly zjištěny zvýšené
Z tabulky 3 je zřejmý obrovský rozdíl v celkovém obsahu P ve
koncentrace N-NO3.
vodě v silně eutrofních rybnících oproti slabě eutrofnímu Hejtmanu.
Závěry
Proto jsme označili průtočné vysoce úživné rybníky jako časované
fosforové bomby, které mohou být uvedeny v činnost zvýšenými
Od roku 2010 jsou získávána data pro hodnocení látkové bilance
letními průtoky.
rybníků, která doposud u nás až na výjimku ze 70. let minulého století
[16] zcela chyběla. Bez těchto dat by nebylo možné vést racionální
Další důležitá zjištění
diskusi o úloze rybníků v současné krajině a o možnostech jejich
Považujeme za důležité uvést skutečnost, která je sice odborné
využívání. Zatím jsou hodnocení látkové bilance rybníků v počátcích,
veřejnosti obecně známa, ale zatím se neprojevuje při praktických
ovšem můžeme již formulovat některé důležité závěry:
rozhodováních ve vodohospodářské praxi: Rybníky jsou velmi účinné
• Hodnocení látkové bilance rybníků je třeba zaměřit na celý prodenitrifikační jednotky, kde v létě klesají koncentrace N-NO3 k nule
dukční cyklus (často dvouletý).
(obr. 12). Tato situace pak může mít silný negativní vliv na retenci
• Je oprávněné očekávat u rybníků přirozenou retenci P zhruba
P v rybníce (např. Dehtář), protože za absence dusičnanových iontů
v úrovni vyjádřené vztahem založeným na teoretické době zdržení
se ze sedimentu redox-labilně vázaná část P snadno uvolňuje. Pro
vody [5]. Ztrátu přirozené schopnosti rybníků P zadržovat, byť jen
praktické rozhodování to znamená, že soustředit se na odstraňování
na úroveň vyrovnané látkové bilance P (přítok = odtok), lze chápat
N na ČOV v povodí průtočných rybníků může být nejen neefektivním
jako negativní dopad hospodaření.
vynaložením finančních prostředků, které by přinesly podstatně větší
• Výlov rybníka musí být považován za součást látkové bilance rybefekt při využití na odstraňování P, ale může být v letním období přímo
níka. Export látek během několika posledních dnů výlovu obvykle
kontraproduktivní.
tvoří významnou součást celoroční látkové bilance, což potvrzují
Časté jsou diskuse na téma pořadí důležitosti zdrojů fosforu:
i další sledování [17, 18]. Je třeba se věnovat rozvíjení technik
bodových, plošných, či tzv. difuzních. V rámci monitoringu rybníků
výlovu, které minimalizují únik nerozpuštěných látek (NL) a P
bylo sledováno značné množství drobných vodotečí, z nichž některé
z rybníků. Souběžně je třeba hledat pro jednotlivé lokality optimální
odvodňovaly malá povodí s jedním dominantním způsobem využítechnologie umožňující zadržovat NL a P odtékající během výlovu
vání. Průměrné koncentrace P celkového a N-NO3 za rok 2010 jsou
z rybníka. Tato činnost je důležitá nejen pro ochranu níže ležících
shrnuty v grafech na obr. 13. Vysoké koncentrace P jsme nacházeli
povrchových vod, ale také jako jedna z možností recyklace živin
ve vodotečích s vlivem rybníků a obcí. Nízké koncentrace fosforu
uvnitř malých povodí.
byly typické pro přítoky z polí a luk. Zajímavé zjištění jsme získali
• Průtočné vysoce úživné rybníky se vyznačují ve druhé polovině
z vodoteče odtékající z rekreační zástavby na levém břehu Hejtmaléta velkou zásobou P ve vodě. Za srážkoodtokových událostí pak
nu u Chlumu – koncentrace fosforu zde byly velmi nízké. Obvykle
slouží jako vysoce rizikový eutrofizační faktor („fosforová bomba“)
bývají chatové oblasti paušálně viněny ze znečišťování přilehlých
pro níže ležící vodní nádrže. Naopak málo úživný rybník Hejtman
vodních ploch, nicméně naše výsledky ukazují, že tomu tak zdaleka
u Chlumu byl schopen i v průběhu povodně P účinně zadržovat,
čímž působil protieutrofizačně.
• Využívání údajů o produkci P, jak jsou poskytovány provozovateli
ČOV, pro bilancování rybníků nevede ke správným výsledkům.
Tyto údaje jsou silně podhodnocené, neboť nezahrnují informace ze
srážkoodtokových událostí, kdy jsou v provozu odlehčení na kanalizační síti či na ČOV samotné. Při práci s údaji provozovatelů ČOV
jsou pak systematicky výrazně podhodnocovány bodové zdroje,
což vede k chybnému nadhodnocování významu zdrojů plošných,
případně difuzních. To představuje zásadní riziko pro rozhodovací
procesy týkající se návrhu a realizace protieutrofizačních opatření
v povodích.
• Z výsledků našich sledování vyplývá, že nejvyšší koncentrace P
byly zjištěny v tocích s převažujícím vlivem rybníků a obcí. Nízké
koncentrace P byly pravidelně nacházeny ve vodotečích odvodňujících pole a louky. Zdá se, že ani rekreační zástavba nemusí nutně
znamenat zvýšení obsahu P ve vodních tocích. Vysoké koncentrace
N-NO3 souvisely vždy s přítomnosti orné půdy v povodí. Ve sledovaných povodích byl tedy vliv jednotlivých typů zdrojů P dán
jednoznačně: důležité byly obce a rybníky, nevýznamné plochy
orné půdy a luk.
• V rybnících byla (zcela v souladu s výsledky jiných sledování)
pozorována účinná denitrifikace během vegetační sezóny. Tento
Dehtář: Rybníky jsou významné krajinotvorné prvky
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Vodoteče v povodích rybníků nesou většinou
známky hydromorfologické degradace – jsou
napřímené, přehloubené a více či méně
opevněné. Babický potok Strýčice, přítok
Dehtáře

Rybníky se vyrovnávají s různými vstupy
živin i erozního materiálu, Dehtář

obecně známý jev je třeba brát v úvahu v povodí rybníků při návrhu
technologií čištění odpadních vod. Pokud je akcentováno odstraňování N místo P, dochází k neefektivnímu vynakládání finančních
prostředků, a navíc absence dusičnanových iontů ve vodě má
negativní vliv na schopnost rybníka zadržovat P.

[14]
[15]

Poděkování: Ing. J. Hůdovi, Ph.D., a Ing. J. Chmelovi za poskytnutí
údajů o rybářském hospodaření na rybnících Rožmberk a Dehtář.
Příspěvek byl zpracován za použití dat s částečným příspěvkem MZe
– programu NAZV, projektu QH81046.
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First results obtained by monitoring of phosphorus mass balance of several fish ponds (Duras, J.; Potužák, J.)
Key words
phosphorus retention – fishing out – eutrophication – fishery management – water quality
Fish ponds were usually an unknown item in mass balance stud‑
ies. Project „Restoration of Orlík Reservoir“ included also monitor‑
ing of water quality of surface waters that was partially designed
to collect data for evaluation of phosphorus mass balance of sev‑
eral important fish ponds – Rožmberk, Dehtář, Hejtman u Chlumu,
Staňkovský and Hejtman near Strmilov. First results showed that
fish ponds have considerable potential for phosphorus retention. Its
efficiency depends on more factors. Despite the lack of data it was
possible to formulate some conclusions applicable in practice. It
is obvious that fish ponds should have their important position in
the system of integrated watershed management and in the future,
it will be very useful to take into account also fish pond ecosystem
services on the landscape.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. srpna
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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2 Kritéria úspěšného hodnocení přeshraničního přenosu
havárie

NÁVRH SYSTÉMU HODNOCENÍ
PŘESHRANIČNÍHO PŘENOSU DOPADŮ
HAVÁRIE NA VODNÍCH TOCÍCH

Kvalita výstupů hodnocení možností přeshraničního přenosu havárie závisí
silně na možnostech ověření matematických modelů šíření kontaminantů
v toku a na tom, zda a v jaké kvalitě bylo takové ověření provedeno.
Z těchto důvodů navrhujeme obecný metodický postup, který zohledňuje
v jednotlivých modulech nejen dostupnost a vypovídací hodnotu vstupních
dat, ale i konkrétně dále popsané priority:
• Výstupem procesu hodnocení, který bude proveden podle navrhovaného
metodického postupu, je informace, zda dojde při daných klimatických
a dalších podmínkách k přeshraničnímu přenosu havárie.
• Výstup procesu hodnocení by měl zohledňovat fyzikální podmínky
v daném území a vlastnosti kontaminující látky.
• Modelované množství uniklé látky by mělo být konzistentní s podmínkami
skladování dané látky v objektu.
• Výstup matematického modelu a celého metodického postupu musí být
fyzikálně realistický.
• Metodický postup musí být efektivní z hlediska vynaložených zdrojů.
Výstupem metodického postupu je odhad, zda dojde k přenosu dopadů
kontaminace z havárie přes státní hranice.

Marta Martínková, Pavel Danihelka
Klíčová slova
nebezpečné látky – kontaminace – vodní toky – matematické modely

Souhrn

V článku je prezentován návrh metodického postupu, který je zaměřen na hodnocení možnosti přeshraničního přenosu havárie. Obsahuje
tyto dílčí části (moduly): zdroj kontaminace, podmínky vyplývající
z lokalizace objektu, požadavky na model podle priorit, šíření kontaminantu, vlastní matematické modelování. Navrhovaný metodický postup
doporučuje použití statistických matematických modelů na územích,
kde není dostatek dat ze stopovacích pokusů.

3 Vlastní metodický postup

1 Úvod

Pojetí tohoto metodického postupu je založeno na struktuře dílčích částí
– modulů. Jednotlivé moduly jsou z hlediska celkového postupu samostatné
ucelené jednotky a jsou řešeny odděleně. Moduly na sebe úzce navazují
a vzájemně se logicky doplňují (obr. 1).

Prezentovaný návrh metodického postupu je zaměřen na hodnocení
možností přenosu havárie přes státní hranice. Jedná se o velmi důležitou
problematiku, která je zpracována v odlišné podrobnosti pro různé části
území ČR, ale doposud nebyla komplexně metodicky zpracována.
Pokud se kontaminace ze závažné havárie šíří vodním tokem, může dojít
k přenosu následků za hranice ČR i v případě, že se objekt, kde k dané havárii
došlo, nachází ve velké vzdálenosti od hranic.
Obecně platí, že hlavní motivací pro vývoj metod modelování šíření
znečišťujících látek v toku je především potřeba včasného varování. Další
důležitou motivací je možnost určení potenciálního původce znečištění. Bezprostředním impulzem pro zahájení prací na modelování šíření kontaminantu
v konkrétním toku bývají významné havárie jako např. Sandoz u Basileje
v roce 1986, kde funguje předpovědní model pohybu kontaminačního mraku
v Rýnu od roku 1989 [2].
Matematické modely šíření kontaminace vodním tokem umožňují odhadnout, zda pro daný objekt, danou látku a její množství dojde k významnému
přeshraničnímu přenosu havárie.
Problematiky se týká především zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných
havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo
chemickými přípravky, který zapracoval příslušné předpisy Evropských společenství. Konkrétně se jedná o směrnici Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí
vzniku závažných havárií zahrnujících nebezpečné látky (SEVESO II) a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/105/ES, kterou se mění směrnice
Rady 96/82/ES. Na tento zákon navazují vyhlášky – dané problematiky se
týká především vyhláška č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení
zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího
havarijního plánu. Na zákon č. 59/2006 Sb. navazují dále metodické pokyny:
Metodický pokyn odboru environmentálních rizik MŽP pro „Poskytování
informací o vzniku a dopadech závažné havárie“ podle zákona č. 59/2006 Sb.,
o prevenci závažných havárií, a Metodický pokyn odboru environmentálních rizik MŽP pro „Zpracování písemných podkladů pro stanovení zóny
havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu“ podle
zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. Součástí „Poskytování
informací o vzniku a dopadech závažné havárie“ je i informace o případném
přeshraničním přenosu havárie.
Problematiky přeshraničního přenosu havárie vodním tokem se týká také
řada bilaterálních smluv mezi ČR a okolními státy. Touto problematikou se
dále zabývají mezinárodní komise pro ochranu povodí velkých řek (Mezinárodní komise pro ochranu Labe, Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje,
Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním).

3.1 Modul A: zdroj kontaminace
•
•
•
•

V tomto modulu jsou zpracována následující témata:
vlastnosti uskladněné látky,
množství látky, které může potenciálně uniknout,
způsob uskladnění,
preferenční cesty znečištění v rámci objektu.

Obr. 1. Postup posuzování možností přeshraničního šíření kontaminantu
Fig. 1. The procedure of the evaluation
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3.4 Modul D: šíření kontaminantu

Zásadní význam má informace o nebezpečnosti dané uniklé látky nebo
látek. Uniklá látka nebo látky mohou být identifikovány svým názvem,
dále zařazením do tabulky 1 v příloze I zákona č. 59/2006 Sb. podle svých
vybraných nebezpečných vlastností. Zvláštní důraz se klade na zjištění, zda
je látka na základě svých vlastností nebezpečná pro vodní prostředí: látka
má alespoň jednu z vět označujících její specifickou rizikovost pro vodní
prostředí. Nebezpečné směsi a roztoky pro vodní prostředí mohou vznikat
také v důsledku nežádoucích reakcí látek manipulovaných v areálech evidovaných podle směrnice Rady 96/82/ES (dále objekty SEVESO). Nežádoucí
reakcí může být například požár ropných produktů s následným hašením
a únikem kontaminovaných hasebních vod s vysokými hodnotami BSK do
vodního toku.
V případě, kdy je dostupná bezpečnostní dokumentace podle zákona
č. 59/2006 Sb., je k dispozici podrobný popis celého areálu s přesnými
záznamy o skladovaném množství látek a způsobu jejich uskladnění. Součástí
bezpečnostní zprávy jsou také informace o bezpečnostních opatřeních pro
snížení množství uniklé látky do okolí, které jsou vhodným podkladem pro
určení uniklého množství látky. Další možností je využít popsané krizové
scénáře v bezpečnostní zprávě a převzít z nich množství uniklé látky.
V případě neschválené bezpečností dokumentace podle zákona
č. 59/2006 Sb. ke konkrétnímu zařízení nelze vycházet z odborné analýzy,
ale je potřeba provést hrubý expertní odhad nejhoršího možného scénáře.
Doporučuje se použít jako vstupní údaj pro matematické modelování 50 %
skladovaného množství anebo množství látky, které odpovídá objemu největšího zásobníku v objektu, pokud je taková informace dostupná.

V tomto modulu se řeší následující témata:
• fyzikální procesy, které ovlivňují šíření kontaminantu v toku,
• nutnost zohlednění zón s různou rychlostí toku.
Fyzikální procesy ovlivňující šíření kontaminantu v povrchových vodách
jsou následující:
Advekce je jev, který způsobuje pohyb látky ve směru proudění, kdy se
jednotlivé částice pohybují rychlostí vody. Advekce tedy popisuje pohyb
látek daný rychlostí proudu směrem po toku. V případě sítě vodních toků za
předpokladu jednorozměrné schematizace se obvykle za charakteristickou
považuje průměrná profilová rychlost vp.
Disperze zahrnuje molekulární difuzi látek, vliv turbulence a vliv nerovnoměrného rozdělení rychlostí v průtočném profilu koryta toku. V říčním
toku je nejdůležitější turbulentní difuze způsobená zejména promícháváním
vody vlivem rozdílů mezi maximální rychlostí v proudnici a velmi nízkou až
nulovou rychlostí u břehu.
Boční přítoky hrají důležitou roli vzhledem k tomu, že zvyšují průtočné
množství vody v toku. Přehled možných transportních mechanismů šíření
kontaminantu ve vodním prostředí uvádí např. [11].
Pro matematické modelování šíření kontaminantu v povrchovém toku
se většinou používá advekčně disperzní rovnice, parciální diferenciální
rovnice, která je řešena analyticky nebo numericky a popisuje transport
chemického pulzu nereagující látky v ustáleném proudu vody. Při řešení
advekčně disperzní rovnice vychází symetrický tvar látkové vlny na rozdíl
od pozorovaných látkových vln, které mají dlouhou klesající větev. Dochází
tedy k nadhodnocení vrcholu znečištění a průchod znečištění je ukončen
dříve než ve skutečnosti [1].
Z těchto důvodů je žádoucí do výpočtu zahrnout zóny proudění s různou
rychlostí. Nejčastěji se do rovnice zavádějí dvě zóny proudění:
• zóna proudění v hlavním korytě,
• zóna pomalého pohybu.
V rovnici jsou dále zavedeny parametry jako např. poměr ploch pomalých
zón a hlavního proudu a koeficient výměny kontaminantu mezi hlavním
proudem a zónou pomalého pohybu. Rovnice má následující tvar:

3.2 Modul B: podmínky vyplývající z lokalizace objektu

V tomto modulu se řeší následující témata:
• vzdálenost objektu od významného toku,
• prostorové vztahy mezi objektem a nejbližším tokem,
• možnosti zaplavení objektu při povodni.
Pro hodnocení podmínek, které vyplývají z lokalizace objektu, se uvažují
dva hlavní scénáře:
Prvním z nich je scénář, kdy se objekt nachází v záplavovém území. V tomto
případě se vychází z dostupných informací o záplavových čárách.
Druhým scénářem, který je zde uvažován, je kontaminace vodního toku
v případě úniku nebezpečné látky s následným šířením do řeky či potoka. Zde
je třeba určit vzdálenost od vodního toku, kdy může být únik látky z podniku
až do řeky ještě reálný (tedy pro vodní tok ještě představuje zdroj nebezpečí). Tato vzdálenost představuje zranitelnou zónu vodního toku. V případě,
kdy se v takové zóně bude vyskytovat potenciální zdroj kontaminace, bude
uvažován i v dalších krocích hodnocení.
Vzhledem k tomu, že se většina objektů SEVESO nachází v údolí řek a že
také může dojít k transportu látek do vodního toku např. podzemními vodami, je vhodné považovat množství látky, které se dostane do vodního toku,
za stejné množství, k jehož úniku došlo.
Důležitým údajem je i doba trvání emise a průtok ve vodním toku, což jsou
klíčová vstupní data pro následné matematické modelování.
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3.3 Modul C: požadavky na model podle priorit

V tomto modulu se řeší následující témata:
• nutnost kalibrace parametrů matematických modelů,
• možné způsoby určení parametrů modelu,
• požadavky na zohlednění vlastností kontaminantu.
Aby jakýkoliv matematický model realisticky popisoval šíření kontaminantu v povrchovém toku, musí být správně kalibrován a validován. Kalibrace
a validace matematického modelu se provádí většinou na základě pokusů
se stopovací látkou.
Existují dva základní přístupy matematického modelování:
• matematické modely s fyzikálně definovanými parametry (teoreticky
mohou fungovat i bez dat z pokusů se stopovací látkou),
• matematické modely typu černá skříňka, založené na induktivním přístupu,
v tomto případě na pozorovaných datech – tyto modely obecně vyžadují
pokusy se stopovací látkou (popis pokusu se stopovací látkou např. viz
[8]), nicméně mohou fungovat i na základě nepřímých dat [10] nebo je
možné provést normalizaci např. přes šířku toku [3].
Z hlediska pokrytí nakalibrovanými modely vychází v ČR nejlépe území
v blízkosti toku Labe, kde funguje poplachový model ALAMO a mezinárodní
povodí Labe je z hlediska rizika přeshraničního přenosu havárie nejvýznamnější vzhledem k mnoha objektům SEVESO přímo v blízkosti toku Labe [6].
Pro havárie na přítocích Labe je možno provést kvalifikovaný odhad.
V mezinárodním povodí Odry a Dunaje byla též provedena řada pokusů se
stopovací látkou (např. [9]), nicméně nefunguje v nich centrální poplachový
model, jako je ALAMO pro mezinárodní povodí Labe.
Pro území mimo mezinárodní povodí Labe je pak efektivnější využít
statistický model, jako je ADZ s použitím dat z pokusů se stopovací látkou,
ať už převzatých, nebo nově naměřených [10]. Je nezbytné, aby použitý
matematický model by schopen zohlednit vlastnosti látky: hustotou, viskozitu, těkavost atd.

A0/A

koncentrace kontaminantu v hlavním proudu,
koncentrace kontaminantu v mrtvých zónách,
rychlost proudu,
vzdálenost,
čas,
podélný disperzní koeficient,
koeficient lineárního odbourávání,
koeficient výměny kontaminantu mezi hlavním proudem a zónou
pomalého pohybu,
poměr ploch zón pomalého pohybu a hlavního proudu.

V případě použití modelu černé skříňky (např. model ADZ) se provádí
statistická identifikace na základě znalosti vstupní a výstupní látkové vlny,
aby byl odstraněn problém s dlouhou klesající větví látkové vlny.

3.5 Modul E: vlastní matematické modelování

V tomto modulu se řeší následující témata:
• vliv průtoku na výstupy matematického modelu,
• matematické modely s fyzikálně definovanými parametry (ALAMO),
• statistické matematické modely (ADZ).
U tohoto modulu se řeší konkrétní modelování ve vodním toku. V modelu
je vhodné zvolit jak malé hodnoty průtoku na vodním toku, tak extrémní
v případě povodní. Z toho důvodu je vhodné modelovat tyto rozptyly nejprve
při „normálním“ (průměrovaném) průtoku a potom při stavech Q5, Q20 a Q100
(N-letý maximální průtok, číslo v indexu odpovídá počtu let).
Protože řeka Labe a její přítoky jsou potenciálně ohroženy znečištěním
v důsledku havárií, schválila Mezinárodní komise na ochranu Labe (MKOL)
v roce 1991 Mezinárodní varovný a poplachový plán, jehož zásadní součástí je
poplachový model Labe (ALAMO). ALAMO slouží k předpovědi šíření a pohybu kontaminantů v korytě Labe a poskytuje rychle jednoduchý přehled
o časovém a prostorovém rozložení daného kontaminantu [5, 6, 7].
ALAMO spojuje vlastní matematický model AMOR [5] s údaji o průtocích, které jsou potřebné pro výpočet postupu látkové vlny. Na Labi bylo
provedeno už celkem sedm stopovacích pokusů, které všechny potvrdily,
že maximální koncentrace stopovací látky v podélném profilu Labe klesají
a průběhové křivky látkové vlny se prodlužují a zplošťují, proto je třeba
při výpočtu zohledňovat zóny s různou rychlostí proudění.
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4 Závěr

Výpočet průchodu látkové vlny v modelu ALAMO je jednorozměrný. Jedná
se o model, který zahrnuje také zóny pomalého proudění. Tento jednorozměrný model je popsán následujícími rovnicemi:

kde je
c
v
DL
k1
ε
s
Ds

Navrhovaný metodický postup zohledňuje relevantní výsledky výzkumu
v daném oboru při zachování srozumitelnosti a názornosti. Obsahuje tyto
moduly: zdroj kontaminace, podmínky vyplývající z lokalizace objektu,
požadavky na model podle priorit, šíření kontaminantu, vlastní matematické
modelování. Z hlediska hodnocení různých přístupů k vlastnímu matematickému modelování jsou důležité tyto závěry: Model ADZ je relativně
nenáročný z hlediska kalibrace a má i jiné důležité výhody, např. není nutné
znát údaje o rychlosti toku a geometrii říčního koryta. Model ALAMO je
poplachový systém dobře fungující na řece Labi, pro jejíž tok byl vytvořen.
Pro území ČR mimo mezinárodní povodí Labe je tedy vhodnější využití statistických matematických modelů, jako je např. model ADZ.

koncentrace látky v proudnici,
střední rychlost proudění,
koeficient podélné disperze,
lineární konstanty odbourávání specifické pro příslušnou látku,
podíl zóny s pomalým prouděním,
koncentrace látky v zóně pomalého proudění,
koeficient zón s pomalým prouděním.

Poděkování
Tato studie byla provedena v rámci řešení projektu SPII 1a10 45/07.
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Členy rovnice popisují tyto dílčí aspekty pohybu látky v řece:
Přenos látky se střední rychlostí proudění v.
Disperze látky v podélném směru. Je způsobována především
nerovnoměrným rozložením rychlosti v příčném profilu.
Výměna látky (koncentrací) mezi hlavním tokem, který ovlivňuje průtok, a zónami s pomalým prouděním, které na průtok
nepůsobí.
Lineární odbourávání látky. Velikost k1 i vlastní předpoklad
lineárního odbourávání jsou veličiny specifické pro příslušnou
látku.
Do modelu ALAMO se zadávají hydrologické a hydraulické parametry při
různých hodnotách průtoku. Výsledky hydraulického modelování umožňují
provést výpočet rychlostí proudění a dob dotoku pro minimální a maximální
průtoky od Němčic po Geesthacht (835 km) [4].
Díky stopovacím pokusům bylo možno kvantifikovat tři parametry průchodu látkové vlny: koeficient podélné disperze, podíl zón s pomalým prouděním
a koeficient podílu zón s pomalým prouděním [5].
Na druhou stranu je model ADZ odvozen z obyčejné diferenciální rovnice,
která se řeší diskrétně. Mrtvé zóny (death zones) jsou zóny relativně nízkých
rychlostí toku, ve kterých je kontaminant dočasně zdržen, promíchává se do
té doby, než je opět uvolněn do hlavního proudu. Mrtvé zóny jsou oblasti,
kde jsou dno nebo břehy nepravidelné, s faktory snižujícími rychlost proudu
(např. velké balvany nebo objekty na toku) a určujícím tvarem říčního koryta
(např. v meandrujícím toku je výrazně vyšší rychlost proudění u nárazového
břehu). Tyto zóny koncepčně zahrnují jevy, které zpomalují průchod kontaminantu tokem, aniž by byl potřeba popis geometrie a rychlostí. Zásadním
předpokladem je, že agregovaný účinek všech mrtvých zón v popisovaném
úseku může být popsán podobnou rovnicí jako jediná mrtvá zóna.
Diskrétní vyjádření má následující tvar:

Mgr. Marta Martínková
VÚV TGM, v. v. i., Praha
marta_martinkova@vuv.cz
prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
Labrisk, Fakulta bezpečnostního inženýrství,
VŠB-TU Ostrava
Příspěvek prošel lektorským řízením.

kde je
xk
koncentrace výstupní látkové vlny v okamžiku k,
uk
koncentrace vstupní vlny v okamžiku k,
z-1
tzv. „operátor zpětného posunu“ (backward shift operator),
a,b, δ jsou parametry určené analýzou časových řad.
Spojité časové parametry jsou následující:
τ
advekční doba zdržení,
Δt
vzorkovací interval,
T
tzv. ADZ residence time (rezidenční čas), tj. podle definice ADZ doba
spojená s průchodem látky mrtvými zónami.

The proposal of methodology for evaluation of cross-boundary impacts
of accidents on rivers (Martínková, M.; Danihelka, P.)

Vztahy parametrů určených analýzou časových řad a spojitých časových
parametrů jsou následující:

Key words
accidents – dangerous substances – contamination – river network – mathematical models
The proposal for evaluation of cross-boundary impacts of accidents
on rivers is presented in this paper. It contains following modules:
source of contamination, conditions on the locality, demanded properties of the model after the priorities, contamination spreading, and
mathematical modeling. Proposed methodology recommends using
statistical mathematical models in the areas with lack of data from
trace experiments.

Dalším důležitým parametrem je tzv. disperzní podíl (dispersive fraction)
DF, který vyjadřuje dobu, již látka stráví v mrtvých zónách vzhledem k celkové
době průchodu zkoumaným úsekem.
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našich předchozích výsledků (Baudišová a Benáková 2011) surová odpadní
voda obsahuje průměrně stovky KTJ termofilních kampylobakterů v 1 ml,
biologicky čištěná odpadní voda pak zhruba o dva řády méně. Účinnost
eliminace termofilních kampylobakterů biologickým čištěním se pohybovala
od 98,097 % do 99,904 %, (s průměrnou hodnotou 99,173 %). Dočištění (dvě
stabilizační nádrže) obvykle snížilo počty termotolerantních kampylobakterů
až na hodnotu méně než 1 KTJ na 100 ml. Eliminace kampylobakterů byla
srovnatelná s fekálními indikátory, což je i ve shodě s dalšími publikovanými
pracemi (Hagendorf et al., 2005). Obiri-Danso a Jones (1999) zjistili počty kampylobakterů v odtocích z čističek odpadních vod (ČOV) 5–95 MPN/100 ml.
V čistírenských kalech stanovovali Campylobacter spp. Britové Jones et al.
(1990a). Podle této studie primární (čerstvý) kal obsahoval 200–5 000 (MPN
v 1 ml) kampylobakterů, zahuštěný kal však již kampylobaktery neobsahoval.
Kmen Campylobacter jejuni přidaný v suspenzi jak do primárního, tak zahuštěného kalu přežíval v tomto prostředí jen několik hodin. Po zprovoznění
nové ČOV v oblasti Morecambe Bay (Lancaster, UK) se na okolních plážích
významně snížily počty indikátorů fekálního znečištění, nicméně počty
kampylobakterů zůstaly stejné (Obiri-Danso a Jones, 1999b).
Cílem předkládané práce bylo navázat na naši předchozí studii (Baudišová a Benáková, 2011) a kmeny kampylobakterů izolovaných z odpadních
vod potvrdit, popřípadě druhově zařadit metodou polymerázové řetězové
reakce (PCR).

IDENTIFIKACE TERMOFILNÍCH
BAKTERIÍ RODU CAMPYLOBACTER
IZOLOVANÝCH Z ODPADNÍCH VOD
METODOU POLYMERÁZOVÉ ŘETĚZOVÉ
REAKCE
Lucie Vondráková, Dana Baudišová, Sabina Purkrtová
Klíčová slova
odpadní voda – Campylobacter spp. – polymerázová řetězová reakce

Souhrn

V příspěvku je uvedena podrobná charakteristika patogenních termofilních bakterií rodu Campylobacter a jejich výskyt ve vodním prostředí. Kmeny, které byly izolovány z odpadních vod, byly identifikovány
metodou polymerázové řetězové reakce. Všechny identifikované kmeny
patřily k druhům C. jejuni nebo C. coli. Druhy C. lari ani C. upsaliensis
nebyly zachyceny.

Metodika
Termotolerantní kampylobaktery byly detekovány po membránové filtraci
vzorků a kultivaci na CCDA (Campylobacter blood-free agar) médiu v mikroaerofilních podmínkách (24 až 48 hodin při 42 °C). Následně byly provedeny
biochemické konfirmační testy (oxidáza a kataláza) a mikroskopické ověření
(fázový kontrast – typický pohyb). Šest vybraných izolátů bylo dále ověřeno
metodou fluorescenční in situ hybridizace (FISH) s využitím Catherm sondy
5‘-GCC CTA AGC GTC CTT CCA-3‘ (Poppert et al., 2008). Celkem bylo studováno 65 kmenů pocházejících ze surové a biologicky čištěné odpadní vody
z různých čistíren odpadních vod o různých velikostech.
Pro PCR byla DNA ze vzorků izolována metodou tepelné lýze. Vzorek
byl podroben centrifugaci po dobu 10 minut při 10 000 g a získaná peleta
promyta v 1 ml fyziologického roztoku. Suspenze byla podrobena druhé
centrifugaci za stejných podmínek. Peleta byla resuspendována ve 100 µl
vody zbavené nukleas a inkubována 20 minut při 95 °C. Buněčný lyzát byl
rychle zchlazen, zhomogenizován na vortexu a následně centrifugován po
dobu 3 minut při 10 000 g. Supernatant obsahující DNA byl přenesen do jiné
zkumavky a pro další použití uchováván při teplotě -20 °C.
Rodově specifická PCR pro detekci čtyř termofilních Campylobacter spp.
(produkt o délce 491 bp; obr. 1) byla provedena s využitím dříve publikovaných primerů THERM 1 a THERM 4 pro 23S rRNA (Fermér et al., 1999) u všech
65 vzorků. Reakční podmínky byly následující: celkový objem 25 µl, 1,5 mM
Mg2+, 0,1 mM dNTP, 0,25 µM primery a 0,6 U aTaq DNA polymerázy. Teplotní
cyklus: počáteční denaturace 94 °C/3 min; 45 cyklů 94 °C/1 min, 51 °C/1 min
a 72 °C/1 min; závěrečná elongace 72 °C/5 min. Pro vizualizaci PCR produktů
byla využita metoda horizontální elektroforézy.
Duplex PCR (obr. 2), specifická pro C. jejuni (produkt 159 bp) a C. coli
(produkt 500 bp), byla provedena u 25 vzorků pozitivně určených rodově
specifickou PCR. Byly použity primery C1 a C4 komplementární k úseku
pro domnělý gen oxidoreduktázy C. jejuni společně s primery 18F a 519R
komplementárními k domnělému genu pro aspartátkinázu a flanking ORF
C. coli (Šabatková et al., 2004). Reakční podmínky: celkový objem 25 µl,

Úvod
Rod Campylobacter (původně spadající do rodu Vibrio) patří do čeledi
Campylobacteraceae, která také zahrnuje rody Arcobacter a Sulfospirillum.
V současné době je známo 28 druhů kampylobakterů (NCBI Taxonomy
Browser). Co se týče zdravotního rizika pro člověka, jsou nejvýznamnějšími
druhy C. jejuni a C. coli, v menší míře pak C. lari a C. upsaliensis. Tyto čtyři druhy
patří do skupiny termotolerantních kampylobakterů (růst při 42 °C).
Jde o malé (cca 0,2–0,8 krát 0,5–5 μm), štíhlé, zakřivené, popř. až spirálovité gramnegativní tyčky s jedním bičíkem na jednom nebo obou pólech
buňky. Kampylobaktery vykazují charakteristický vývrtkovitý pohyb. Jsou
velmi citlivé ke kyslíku a superoxidům, nicméně v menších koncentracích
kyslík ke svému růstu potřebují. Při kultivaci je tedy nutno zajistit mikroaerofilní atmosféru, tzn. 3–15 % kyslíku (optimální složení atmosféry pro
jejich růst je pak 5 % O2 + 10 % CO2 + 85 % N2). Nejlépe rostou při 41,5 až
43 °C, avšak při teplotě nižší 30 °C nikoliv. Patří k nesporulujícím bakteriím,
které za nepříznivých podmínek (např. chlad, nedostatek živin či poškození
buňky) mají kokoidní tvar a mohou přecházet do stavu životaschopných, ale
nekultivovatelných bakterií (VBNC). Jsou silně kataláza a oxidáza pozitivní,
v biochemických testech jinak většinou nevykazují aktivitu a jsou asacharolytické. Charakteristickou vlastností C. jejuni je schopnost hydrolyzovat
hippurát. Bakterie rodu Campylobacter jsou citlivé k většině dezinfekčních
látek včetně chlóru.
Termofilní druhy Campylobacter spp. jsou jednou z nejčastějších příčin
akutního průjmového onemocnění u člověka, tzv. kampylobakteriózy. Přirozeným rezervoárem je zažívací trakt teplokrevných zvířat, přičemž znečištěná
voda je jedním z dominantních vektorů přenosu těchto mikroorganismů.
K rozvoji nákazy stačí nízká infekční dávka (cca 500 až 800 bakteriálních
buněk, podle Black et al., 1988). Na velikost infekční dávky však panují
rozdílné názory. Bednář (1996) uvádí infekční dávku jako požití více než 104
mikrobů, Alloso a Blaser (1995) uvádějí rozpětí 800–106 mikroorganismů,
které způsobuje symptomy u 10–50 % osob, Thomas et al. (1999) zase udávají vznik klinických symptomů u 10 % osob při požití méně než 800 buněk.
Infekční doba je nejčastěji udávána 2–5 dní. Kampylobakterióza vyvolaná C.
jejuni nebo C. coli je onemocnění, které se projevuje bolestmi břicha následovanými průjmy. Postižení mohou vykazovat další nespecifické příznaky,
jakými jsou např. horečka, bolest hlavy, závrať, svalová bolest, popř. zvracení.
Po jednom až dvou dnech se u cca 15 % pacientů objevuje krev ve stolici.
Popsané epidemie kampylobakterióz způsobené infekcí z kontaminované
pitné nebo povrchové vody byly dříve popsány např. v USA (1978 a 1983),
Kanadě (1991), na Novém Zélandu (1987), ve Finsku (1986 a 1989) a Norsku
(1991) a zahrnovaly celkem přes 5 000 nakažených osob (Koenraad et al.,
1997). Termotolerantní bakterie rodu Campylobacter se ve střevním traktu
domácích i volně žijících teplokrevných zvířat vyskytují často bez klinických
příznaků onemocnění. Člověk může být infikován přímo (přímý kontakt se
zvířetem) i nepřímo (kontaminovanou vodou nebo potravinou).
Pokud jde o odpadní vody, bakterie rodu Campylobacter byly detekovány
v surové odpadní vodě v množstvích 102–105 KTJ/ml, primární sedimentace
snížila jejich počet o více než 78 % (Stelzer et al., 1991). Nejvyšší účinnost
jejich redukce byla zjištěna po aktivaci, neboť, jak již bylo řečeno výše, tyto
bakterie jsou velmi citlivé na přítomnost kyslíku. Wéry et al. (2009) studovali chování patogenních a indikátorových bakterií v městských čistírnách
odpadních vod pomocí kvantitativní polymerázové řetězové reakce (qPCR).
Z výsledků vyplynulo, že během procesů aktivace patogeny Salmonella spp.
a Campylobacter spp. přežívají lépe než indikátorová bakterie E. coli. Podle

Dráha 1 CCM 6212 C. jejuni

Dráhy 8, 9, 14, 15

Pozitivní izoláty

Dráha 2 CCM 6211 C. coli

Dráhy 5–7, 10–13

Negativní izoláty

Dráha 3 CCM 4897 C. lari

Nt (no-template)

Beztemplátová kontrola

Dráha 4 ATCC 43954 C. upsaliensis M (Marker)

Obr. 1. Rodově specifická PCR
Fig. 1. PCR, specific for the genus Campylobacter
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100 bp DNA Ladder

2 mM Mg2+, 0,2 mM dNTP, 0,5 µM
primery a 1,5 U aTaq DNA polymerázy. Teplotní cyklus: počáteční denaturace 95 °C/3 min;
40 cyklů 95 °C/1 min, 57 °C/1 min
a 72 °C/1 min; závěrečná elongace 72 °C/3 min. Pro vizualizaci
PCR produktů byla využita metoda horizontální elektroforézy.
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Výsledky
Z 65 vzorků presumptivních
kampylobakterů izolovaných
z odpadních vod (a to jak ze
surové, tak z biologicky čištěné
vody, i po dočištění – stabilizační
nádrž) bylo pomocí rodově specifické PCR pozitivně ověřeno
Dráha 1
CCM 6212 C. jejuni
38 %. Pozitivní záchyt byl u šesti
Dráha 2
CCM 6211 C. coli
ČOV různých velikostí, od velmi
malé (obecní ČOV – méně 1 000
Dráha 3
CCM 4897 C. lari
EO), až po jednu z největších
Dráha 4
ATCC 43954 C. upsaliensis
(více než 100 000 EO).
Nt (no-template) Beztemplátová kontrola
Jako pozitivní kontroly pro
M (Marker)
100 bp DNA Ladder
PCR byly využity kmeny z České
Obr. 2. Duplex PCR specifická pro C. sbírky mikroorganismů (C. jejuni
CCM 6212, C. coli CCM 6211 a C.
jejuni (produkt 159 bp) a C. coli
Fig. 2. Duplex PCR, specific for C. jejuni lari CCM 4897) a kmen C. upsaliensis ATCC 43954 z Americké
(product of 159 bp) and C. coli.
sbírky buněčných kultur (American type culture collection).
Z 25 pozitivních vzorků obsahovalo 12 (48 %) druh C. jejuni, tři vzorky
(12 %) obsahovaly C. coli, tři (12 %) obsahovaly směs C. jejuni a C. coli a v sedmi vzorcích (28 %) nebyl druh určen. Druhy C. lari ani C. upsaliensis nebyly
detekovány ani v jednom případě.
Všech šest izolátů, které byly metodou fluorescenční in situ hybridizace
(FISH) určeny jako termofilní Campylobacter spp., bylo potvrzeno i metodou
PCR. Metodu FISH tak můžeme považovat za dostatečně specifickou.
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Závěr
Termofilní bakterie rodu Campylobacter se v odpadních vodách běžně
vyskytují a vzhledem k relativně infekční dávce představují významné hygienické riziko. V předkládané studii byly metodou polymerázové řetězové
reakce identifikovány kmeny izolované z odpadních vod (šest různých ČOV).
Detekovány byly pouze druhy C. jejuni a C. coli. Rodová konfirmace metodou
fluorescenční in situ hybridizace (FISH) se prokázala jako dostatečná.

Identification of thermophilic Campylobacter bacteria isolated from the
waste waters by polymerase chain reaction (Vondráková, L.; Baudišová,
D.; Purkrtová, S.)
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The characteristics of thermophilic pathogenic bacteria of the genus
Campylobacter and their occurrence at water environment are summarized. Strains, which were isolated from the waste waters, were confirmed
by polymerase chain reaction. All confirmed strains belong to the species
C. jejuni and C. coli. Species C. lari and C. upsaliensis were not detected.
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Úvod
Historie těžby uranu ve sledované oblasti

Pro oblast Dolní Rožínky má klíčový význam rok 1956, kdy bylo geologickým průzkumem nejprve objeveno ložisko Rožná a brzy poté ložisko
Olší. Těžba uranu na ložisku Rožná byla zahájena v roce 1958, na ložisku
Olší v roce 1959 [1]. Od roku 1968 je v oblasti závodu Dolní Rožínka
provozována chemická úpravna (CHÚ), která zhodnocuje surovinu na
koncentrát uranu.
V období největšího rozvoje těžby a úpravy uranové rudy, v padesátých
a šedesátých letech minulého století, docházelo k devastaci životního pro-

Klíčová slova
radionuklidy – uranový průmysl – povrchová voda – sediment – těžké kovy
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Souhrn

Příspěvek shrnuje výsledky monitoringu znečištění povrchových
toků uranovým průmyslem spojeným s těžbou na dole Rožná v povodí
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středí akumulacemi hald, vznikem odkališť a nesanovaných povrchových
i podpovrchových průzkumných prací.
Útlum těžby započal v 80. letech. Těžba ložiska Olší byla ukončena v roce
1989. Na počátku roku 1996 byl důl Olší zatopen a současně byl zahájen provoz čistírny důlních vod (ČDV) Olší-Drahonín. Byla sanována řada průzkumných a těžebních míst [2]. Od roku 1990 je těžba ve střední části povodí řeky
Svratky soustředěna jen na ložisku Rožná. Původním záměrem bylo uzavřít
toto ložisko do konce roku 2005, poté do konce roku 2007. Vzhledem ke
zvýšení cen uranového koncentrátu byl v roce 2007 zpracován návrh dotěžení
ložiska Rožná do roku 2012 a usnesením vlády ČR č. 565 ze dne 27. května
2007 bylo rozhodnuto o pokračování těžby a úpravy uranu na tomto ložisku
po dobu ekonomické výhodnosti těžby. V současnosti je Rožná posledním
aktivním dolem na těžbu uranu ve střední Evropě.
Ruda je vyvážena na povrch, kde je uskladněna a následně v CHÚ po
dávkách mleta ve dvou stupních s využitím kulových mlýnů. Rmut je poté
zahuštěn a alkalicky loužen v sedmi kolonách do kapalné fáze. Následně
dochází k sorpci uranu a rmut je vypouštěn na odkaliště K1. Další fází zpracování uranové rudy jsou tzv. společné procesy, kdy dochází k okyselení,
vysrážení a promytí uranového koncentrátu, který je poté sušen a expedován.
Jako vedlejší produkt je na chemické úpravně vyráběn síran sodný, který
se používá při výrobě pracích prostředků. Detailnější popis způsobu těžby
a zpracování uranové rudy, stejně tak i způsobů čištění technologických
a důlních vod a vodního režimu odkaliště, uvádí [1, 2].

mineralizace vázána v komplexních silikátových sloučeninách, kde uranové
minerály mají velmi malé rozměry (příměs Zr, Ti). Rudní tělesa mají průměrnou
mocnost 2,5 m (někdy až 8 m) a plochu až desítek ha [1]. Většina rudních
těles má plochu 1–10 ha.
Na ložisku Rožná je v horninovém komplexu zastoupena především pestrá
skupina hornin strážeckého moldanubika. Jde o biotit-plagioklasové ruly,
amfibolity s vložkami erlanů a mramorů (tyto horniny tvoří okolní horninový
masiv) [1].
Celková délka jam, včetně větracích, je 6 690 m. Maximální dosažená
hloubka je 1 200 m pod povrchem. Celkem je na ložisku otevřeno 24 pater
(průzkumná jáma R 6S je prohloubena na 26. patro [1]. Plocha dobývacího
prostoru je 8,76 km2 [3].
Oblast ložiska Rožná spadá do povodí Svratky, respektive jejích pravostranných přítoků – Nedvědičky a Bobrůvky (Loučky). Dobývací prostor ložiska leží
z větší části v povodí Nedvědičky, pouze malá část přechází na jihu do povodí
Bobrůvky, avšak vzhledem k hlubinné těžbě se vliv odvodnění ložiska projevuje v povodí obou toků. Jelikož je článek zaměřen na povodí Nedvědičky,
nejsou zde uváděny výsledky z Bukovského potoka a Bobrůvky.
Oba toky mají bystřinný charakter a prakticky nevytvářejí aluviální nivu.
Profil mezi nimi má hřebenovitý tvar a převládá povrchový odtok srážkových
vod. Stav vody na povrchových tocích je během roku nepravidelný a je závislý
na množství srážek a ročním období.

Oblast ložiska Rožná

Do Nedvědičky jsou v obci Dvořiště společným výpustním objektem
vyčištěných odkalištních a důlních vod vypouštěny vody z dekontaminační
stanice DS R1, kde je čištěna převážná část důlních vod z ložiska Rožná (cca
80 %) a vyčištěné odkalištní vody z čistírny odkalištních vod (ČKV), vody
z čistírny vod aktivní kanalizace (ČVAK) a čistírny odpadních vod (ČOV).
Vody čištěné v ČVAK, ČKV a ČOV pocházejí z chemické úpravny. V ČVAK jsou
čištěny vody z aktivní části závodu a část průsakových vod z odkališť, která je
jímána v čerpací stanici průsakových vod. Čistírna odpadních vod leží v areálu
chemické úpravny (ZCHÚ), jsou zde zpracovány odpadní a splaškové vody
ze sociálních zařízení z areálu ZCHÚ a ústí sem také dešťová kanalizace. Oblast
těžby a úpravy uranových rud je zobrazena na obr. 1 [4].
Do levostranného přítoku Bukovského potoka, Bobrůvky, jsou vypouštěny
vody z dekontaminační stanice Bukov. Dekontaminační stanice čistí zhruba
20 % důlní vody z ložiska Rožná [4].

Místa čištění důlních vod a vod z chemické úpravny

Ložisko Rožná leží 50–60 km severozápadně od Brna. Dobývání ložiska je
lokalizováno především v okolí obcí Dolní Rožínka a Bukov [1].
Jde o nízkoteplotní hydrotermální ložisko s rudními tělesy lokalizovanými
v žílách a mylonitizovaných a kataklazových zónách. Úklon zón a žil se pohybuje mezi 50–80 °, směr tektonických poruch je velmi blízký foliaci hornin
a má zhruba SJ směr. Složení uranové mineralizace je tvořeno převážně
uraninitem (UO2.UO3) a coffinitem (USiO4). V hloubkách ložiska je uranová

Poznámka: ČSD – čerpání důlních vod, DS R1 – dekontaminační stanice R1, areál CHÚ
– areál chemické úpravny, ČKV – čistírna odkalištních vod, ČVAK – čistírna vod aktivní
kanalizace, ČOV – čistírna odpadních vod, ČSPV – čerpací stanice průsakových vod

Obr. 2. Zatížení povodí řeky Nedvědičky přírodním uranem a dopad na jakost
vod řeky Svratky – srovnání stavu v letech 1994–1996 a 2010
Fig. 2. The load of the Nedvědička River basin by natural uranium and
its impact on the Svratka River water quality – comparison of the state in
1994–1996 and 2010

Obr. 1. Orientační mapa oblasti úpravy uranové rudy s vyznačenými odběrovými lokalitami
Fig. 1. Orientation map of uranium ore processing with marked sampling
sites
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Orientační mapa povodí je uvedena na obr. 2. Orientační mapy a schémata
s vyznačením jednotlivých objektů těžby, úpravy rudy a úpravy vod uvádí
např. [5–7].
Kvalitě a míře kontaminace vodního prostředí v důsledku probíhající nebo
ukončené těžby a zpracování uranových rud, doprovázené realizovanými
nápravnými opatřeními, je věnována pozornost celosvětově [8–11]. V období
1945 a 1994 bylo využíváno přibližně 120 oblastí těžby uranu a přibližně 160
zařízení ke zpracování uranové rudy, a to ve 46 zemích světa (např. Sovětský
svaz/Rusko, USA, Kanada, Německo, Francie, Československo/Česká republika, Portugalsko, Jižní Afrika, Rumunsko, Austrálie) [12].

Pro stanovení mutagenity byl použit Amesův fluktuační test podle Kajtové
a Soldána [16] využívající auxotrofní kmeny Salmonella typhimurium his–,
umožňující detekci mutagenů, které indikují reverzní mutace, což se projeví
návratem k prototrofii, tj. ke schopnosti syntetizovat histidin. V testu byly
použity dva základní kmeny Salmonella typhimurium TA 98 a TA 100. Kmen
TA 98 detekuje posunové mutace typu delecí a inzercí bází. Kmen TA 100
indikuje mutace typu tranzicí nebo transverzí. Ke zvýšení citlivosti metodiky
přispívají tzv. přídatné mutace, které byly vřazeny do genomu indikátorových
kmenů, a to tzv. uvrB delece, mutace rfa a gal a pKM 101 plasmid [17].
Mutagenita vzorků povrchových vod a sedimentů byla sledována ve dvou
variantách testu – bez a s přídavkem S9 jaterní frakce, která se získává z jater
pstruha duhového (Oncorhynchus mykiss) [17]. S9 frakce má zvýšit záchyt
tzv. promutagenních látek, které se teprve mutageny a karcinogeny stávají
až po metabolické aktivaci v organismu, kdy se přeměňují na deriváty, které
jsou nejen vysoce mutagenní, ale i silně karcinogenní [18].
Toxicita říčních sedimentů, odebraných v roce 2010, byla hodnocena
pomocí bakteriálního luminiscenčního testu s detekčním kmenem Photobacterium phosphoreum (podle ČSN EN ISO 11348-1).

Metodika

Odběrové profily, sledované v letech 2003–2010, byly situovány na vybraných lokalitách ve střední části povodí řeky Svratky (obr. 1 a 2).
Vzorky vody byly odebírány v měsíčním intervalu po celé období sledování
s výjimkou roku 2010, kdy byly odebrány 3x za rok, a to v měsících březnu,
červnu a září. Vzorky sedimentů byly odebrány v letech 2006–2010 1–3x
ročně, vzorky plavenin byly odebírány v letech 2006–2010 1–3x ročně s výjimkou roku 2009, kdy odebrány nebyly. Pro odběr plavenin byl využit pasivní
Výsledky
lapák vyvinutý řešitelským týmem VÚV [13]. Pasivní lapáky byly umísťovány
V rámci dlouhodobého sledování (2003–2010) prováděného na vodních
do proudu v místech odběrových profilů a exponovány po dobu jednoho
tocích v oblasti dolu Rožná nebyl zjištěn výrazný vliv probíhající těžby uranové
měsíce. Sedimenty byly odebírány jako směsné vzorky z povrchové vrstvy
rudy na výskyt radionuklidů v povodí řeky Svratky. Na žádné ze sledovaných
dna (0–10 cm) v úsecích s odběrovými profily. Vzorky plavenin a sedimentů
lokalit nedošlo k překročení NEK–RP pro uran (24 µg/l) a objemovou aktibyly nejprve sítovány přes síto frakce 63 μm a tato frakce byla použita pro
vitu radia 226Ra (0,1 Bq/l) podle nařízení vlády č. 23/2011 Sb. Koncentrace
radiologické a chemické analýzy.
uranu naměřené v letech 2003–2010 v těchto lokalitách jsou klasifikovány
Pro srovnání současného stavu zatížení povodí Nedvědičky se stavem
podle hodnoty C90 I. nebo II. třídou jakosti podle ČSN 75 7221. Objemová
v letech 1994–1996 [5–7] bylo v roce 2010 sledování doplněno o odběrové
aktivita radia 226Ra měřená ve sledovaných lokalitách v letech 2006–2009 je
lokality z oblasti, kde se nachází závod na zpracování uranové rudy, dekonklasifikována podle hodnoty C90 II. třídou jakosti podle ČSN 75 7221. Změny
taminační stanice důlních vod a odkaliště K 1 a K 2. Orientační průzkum
koncentrace uranu v lokalitách střední části povodí řeky Svratky ovlivněných
stavu zatížení byl také zaměřen na odběrové lokality situované na toku
těžbou na dole Rožná a sledovaných v letech 2003–2010 je znázorněna na
Teplá, který odvodňuje podstatně menší severní část bývalého ložiska Olší
obr. 3. Pro srovnání se situací v oblastech těžby uranu v zahraničí lze uvést,
do řeky Nedvědičky (obr. 2).
že v oblasti bývalé těžby uranu (pod opuštěnými doly a místy ukládání hluStanovení koncentrace uranu v povrchových vodách bylo prováděno
šiny) byly měřeny koncentrace uranu v povrchových vodách až 0,1–0,3 mg/l
extrakčně spektrofotometrickou metodou (ČSN 75 7614). Absorbance byla
(Neuensalz Erzgebirge, Sasko, Německo) [19]. To znamená, že v Nedvědičce
měřena na spektrofotometru Genesis 10 (UV–VIS) firmy Thermo Elektron
a Svratce je úroveň přibližně 10x nižší.
Corporation.
Probíhající těžba uranové rudy se však projevuje výskytem vysokých konStanovení objemové aktivity radia bylo prováděno v roce 2006 přímým
centrací síranů v řece Nedvědičce. Sírany se do povrchových vod dostávají
proměřováním sraženiny síranu radnato-barnatého podle Mansfelda
důlními vodami čerpanými z prostoru dolu Rožná. V letech 2005–2010 se
a v letech 2007–2009 stanovením radia extrakcí radonu, který je v radioaktivní
vstupní koncentrace síranů v důlních vodách přicházejících na dekontarovnováze s mateřským radionuklidem 226Ra, do toluenového scintilátoru.
minační stanici R1 pohybovaly v rozmezí 633–715 mg/l, v důlních vodách
Aktivita dceřiného radonu (222Rn) se měřila s použitím scintilátoru MC 1256
přicházejících na dekontaminační stanici Bukov 200–265 mg/l.
(TEMA) s připojenou sondou NKQ 321 [14].
V letech 2005–2010 se koncentrace síranů ve vodách odtékajících z dekonPři stanovování obsahu uranu a radia v sedimentech a plaveninách byly
taminační stanice R1 pohybovaly v rozmezí 650–713 mg/l a 190–270 mg/l
odebrané vzorky nejprve sítovány za mokra na zrnitostní frakci < 63 µm
z dekontaminační stanice Bukov. Koncentrace síranů ve sledovaných lokaa následně byl připraven výluh ke stanovení, které probíhalo stejným
litách Nedvědička-Rožná (spočtená hodnota C90 = 367 mg/l) a Nedvědičzpůsobem jako u vody. Výsledky jsou uváděny v mg/kg sušiny. Obdobný
ka‑Nedvědice (spočtená hodnota C90 = 287 mg/l) odpovídá IV. třídě jakosti
postup zpracování vzorků sedimentů pro stanovení uranu, včetně sítování,
podle ČSN 75 7221 (rozmezí třídy 250–399 mg/l). V lokalitě Nedvědička-Rožná
jehož účelem je eliminovat vliv hrubších frakcí (písek, štěrk), byl využit i při
došlo současně k překročení NEK–RP (200 mg/l) podle NV č. 23/2011 Sb.
monitoringu oblastí s bývalou těžbou uranu v Portugalsku [8, 15].
V roce 2010 bylo sledování rozšířeno o další profily s potenciálním rizikem
Od poloviny roku 2008 byly ve všech sledovaných matricích stanoveny
kontaminace vlivem uranového průmyslu ve sledované oblasti. V tabulce 1
obsahy železa a manganu. Stanovení Fe a Mn bylo provedeno pomocí
jsou uvedeny průměrné hodnoty vybraných ukazatelů (Unat, SO42–, NL105,
atomové absorpční spektrometrie (AAS–plamen) na přístroji ANALYST 400
firmy PERKIN ELMER podle interního postupu SOP
SAA–01 brněnské laboratoře VÚV TGM, v.v.i.
V roce 2010 byl ve všech testovaných vzorcích
sedimentů proveden podrobný screening obsahu
kovů a arzenu. Při předúpravě vzorků se vycházelo
z ČSN EN ISO 15587-1–2, kdy byl postup upraven
pro rozklad ke stanovení vybraných prvků v sedimentu. Předupravené vzorky o zrnitostní frakci
< 63 µm byly po dekantaci lyofilizovány (lyofilizátor
Crist Sloha 4) a poté mineralizovány v mikrovlnném
systému přístroje „mls 1200“ firmy Milestone.
Stanovení Pb, Cd, Cr, Ni, Cu, As bylo provedeno
atomovou absorpční spektrometrií (AAS–ETA)
na přístroji ANALYST 600 firmy PERKIN ELMER
podle ČSN EN ISO 15586. Stanovení Zn bylo
provedeno atomovou absorpční spektrometrií
(AAS–plamen) na přístroji ANALYST 400 firmy PERKIN ELMER podle ČSN ISO 8288. Stanovení rtuti
bylo provedeno na přístrojí AMA–254 podle ČSN
75 7440. Nejistoty stanovení uranu nepřevyšovaly
15 % pozorované hodnoty, nejistoty stanovení
objemové aktivity radia 15 %, nejistoty nerozpuštěných látek sušených 15 %, nejistoty stanovení
síranů 5 % a nejistoty těžkých kovů 17 %.
Obr. 3. Koncentrace uranu v lokalitách střední části povodí řeky Svratky ovlivněných těžbou na dole
Využití testů toxicity pro hodnocení dopadu Rožná sledovaných v letech 2003–2010
těžby uranu na vodní prostředí a ekosystémy Fig. 3. The uranium concentration in the Svratka River basin sampling sites affected by mining in the
uvádí [9, 10].
Rožná mine during 2003–2010
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Fe a Mn) pro jednotlivé lokality. Zvýrazněny Tabulka 1. Průměrné hodnoty vybraných ukazatelů (Unat, SO42–, NL105, Fe a Mn) pro jednotlivé sledované
jsou hodnoty překračující NEK–RP podle NV lokality
č. 23/2011 Sb. Na obr. 2 je zobrazeno srovnání Table 1. Average values of selected parameters (Unat, SO42-, NL105, Fe and Mn) in the sampling sites
zatížení povodí řeky Nedvědičky přírodním uraUnat
SO42–
NL105 (mg/l)
Fe
Mn
nem a dopad na jakost vod řeky Svratky.
Lokalita
(µg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
Jelikož sledování změn obsahu látek ve
Nedvědička-Divišov
<1
24,6
21
0,542
0,064
vzorkované vodě vlivem důlních činností nepoNedvědička-Rozsochy
<1
32,7
58
0,692
0,093
stačuje pro poznání celkového stavu případné
kontaminace vodního prostředí, bylo provedeno
Nedvědička-Rožná
3,34
125
51
0,702
0,087
i zhodnocení zátěže plavenin a sedimentů. Stejný
Nedvědička (ústí)-Nedvědice
2,10
107
61
0,617
0,086
přístup byl zvolen v dalších evropských zemích
přítok Nedvědičky-Dvořiště (potok)1
33,0
554
13
0,145
< 0,020
(Německo, Portugalsko, Rumunsko) i při moniRožínka (ústí)-Rožná (potok)
<1
50,0
39
0,410
0,070
toringu vlivu těžby a zpracování uranu včetně
Teplá-Věžná (potok)2
1,58
101
9
0,176
0,036
období po ukončení těžby [8, 11, 20].
Teplá-pod štolou (potok)3
<1
87,4
11
0,120
< 0,020
Vzorky z odběrových profilů nacházejících se
Svratka-Černvír
<1
38,8
16
0,439
0,076
pod oblastmi ovlivněnými těžbou a zpracováním
uranové rudy z dolu Rožná byly porovnávány se
Svratka-Veverská Bítýška
<1
41,7
94
0,342
0,153
vzorky odebranými z referenčního úseku toku,
NEK–RP podle NV č. 23/2011 Sb.
24,0
200
20
1,00
0,300
které nejsou těžbou dotčeny – Nedvědička-Divišov. Dále byly sledovány obsahy vybraných látek Poznámky:
1
i v sedimentech řeky Svratky pod vyústěním řeky 2 přítok obsahuje vody z důlního závodu Rožná a z chemické úpravny
výtok pod štolou č. 9 – geologicko-průzkumné dílo ložiska Olší
Nedvědičky. V tabulce 2 jsou uvedeny zjištěné 3 štola – geologicko-průzkumné dílo pro možnou stavbu podzemního skladu vyhořelého paliva
koncentrace uranu v sedimentech.
Při odběru sedimentů byl zjištěn řádově vyšší
obsah uranu ve vzorcích sedimentu odebraných na profilech řeky Nedvědičky
Tabulka 2. Obsah uranu ve vzorcích sedimentů
oproti referenčnímu profilu nezatíženému těžbou uranu (tabulka 3). VýsledTable 2. The content of uranium in sediment samples
ky ze sledovaných lokalit přítok Nedvědičky-Dvořiště, Nedvědička‑Rožná
Lokalita
Období
Unat (mg/kg)
a Nedvědička-Nedvědice vykazují hodnoty srovnatelné s hodnotami obsaNedvědička-Divišov
2010
< 5,00
hu uranu ve vzorcích z vodních toků ovlivněných bývalou těžbou uranu
(Hadůvka-Skryje 13,9 až 397 mg/kg [21], Bobrůvka-Předklášteří 8,92 až
Nedvědička-Rožná
2007, 2009–2011
< 5,00–119
79,2 mg/kg). Také v povodí řek Kocáby a Litavky na Příbramsku, v povodí řeky
Nedvědička (ústí)-Nedvědice
2007, 2009–2011
< 5,00–111
Ohře, které je ovlivněno těžbou uranové rudy na Jáchymovsku, a v povodí
přítok Nedvědičky-Dvořiště (potok)1
2010
74,8–385
Nežárky v okolí Okrouhlé Radouně se naměřené hodnoty obsahu přírodního
Rožínka (ústí)-Rožná (potok)
2010
< 5,00
uranu pohybovaly v rozmezí < 1,0–120 mg/kg [22]. Srovnatelné hodnoty
Svratka-Černvír
2005–2007
8,58–23,2
5,20–38,0 mg/kg byly naměřeny také pro obsah uranu 238U v sedimentech
Svratka-Veverská Bítýška
2005–2007
5,53–12,1
řek protékajících střední části Portugalska, oblastí bývalé těžby uranu [8].
V oblasti bývalé NDR (Sasko) zůstalo po těžbě a zpracování uranu množství
Poznámky:
1
skládek a hlušiny. V sedimentech v tocích pod odkališti byly zjištěny nejvyšší
přítok obsahuje vody z důlního závodu Rožná a z chemické úpravny
koncentrace uranu, a to ve svrchních vrstvách. Maximální měřená hodnota
byla 1 750 mg/kg [12].
Pro posouzení míry kontaminace sedimentů byla využita orientační klasiTabulka 3. Průměrné hodnoty obsahu uranu ve vzorcích plavenin
fikace vycházející z ČSN 75 7221 navržená na základě zkušeností s výskytem
Table 3. Average values of uranium content in suspended particulate matter
radioaktivních látek ve vodě, biomase a sedimentech v tocích ovlivněných
samples
těžbou uranových rud a z referenčních (pozaďových) lokalit, která byla
publikována v práci [23]. Z porovnání vychází, že zatížení sedimentů řeky
Lokalita
Období
Unat (mg/kg)
Svratky pod ústím Nedvědičky odpovídá kategoriím velmi čisté až čisté.
Nedvědička-Rožná
2006
122
Naopak řeka Nedvědička v Rožné a bezejmenný přítok Nedvědičky u obce
2010
38,7
Dvořiště (tento potok je ovlivněný přítokem vod z dolu Rožná a vod z cheNedvědička (ústí)-Nedvědice
2006
93,9
mické úpravny) vykazují značné rozpětí mezi pozorovanými hodnotami,
2010
13,9*
a tím také značné rozpětí kategorizace od kategorie znečištěné po velmi
přítok Nedvědičky-Dvořiště1
2010
41,5
silně znečištěné. V úseku řeky Nedvědičky v Nedvědicích byly zjištěny již
nižší obsahy uranu v sedimentech, opět ve značném rozpětí, a to v kategoPoznámky:
riích čisté až velmi silně znečištěné. Předpokládá se, že imobilizace uranu ve
1
přítok obsahuje vody z důlního závodu Rožná a z chemické úpravny
vodním prostředí probíhá prostřednictvím tvorby komplexních sloučenin
* pouze jedno stanovení v daném roce; druhý vzorek zničen při vysokém vodním
s organickými látkami, zejména huminovými kyselinami a fulvokyselinami
stavu v řece
[19]. Během transportu v tocích tedy přechází určitá část uranu do pevných
matric (plaveniny → sedimenty). S ohledem na hydrologické podmínky lze
především přítomností těžkých kovů a dalších chemických látek, jejichž přítedy v místech odběrů zachytit velmi proměnlivé hodnoty (tabulka 2), vedoucí
tomnost v Nedvědičce však nemusí souviset s uranovým průmyslem. Pouze
ke zmíněnému rozpětí kategorizace vod.
ve velmi malé míře by k výsledku testu mohly přispívat měřené koncentrace
Orientačně byly v letech 2006 a 2010 také stanoveny obsahy uranu v plaveradionuklidů.
ninách odebraných pomocí pasivních vzorkovačů. Hodnoty byly porovnány
V roce 2010 byla provedena analýza toxicity sedimentů s použitím bakteris výsledky rozborů sedimentů a jsou uvedeny v tabulce 3.
álního luminiscenčního testu s P. phosphoreum u všech tří sledovaných profilů
Obsah uranu v plaveninách řádově koresponduje s hodnotami obsahu
– Nedvědička-Rožná, Nedvědička-Nedvědice a přítok Nedvědičky-Dvořiště.
uranu měřenými ve vzorcích sedimentů uvedenými v tabulce 2.
Testem mělo být rovněž ověřeno, zda toxické účinky sedimentů neovlivňují
V roce 2006 byl ve vzorcích vody ze sledovaných lokalit ovlivněných důlní
indikátorové kmeny v Amesově testu a nedochází k falešně negativním
činností – Nedvědička-Rožná a Nedvědička-Nedvědice – proveden Amesův
účinkům v testech mutagenity, způsobeným vysokou toxicitou vzorku.
fluktuační test detekující mutagenní látky. Pozitivní výsledky byly zjištěny
Výsledky luminiscenčního testu byly u všech vzorků negativní. V jednom
pouze ve vzorku vody z profilu Nedvědička-Rožná ve variantě testu +S9 na
vzorku – přítok Nedvědičky-Dvořiště – byl zjištěn stimulační účinek vzorku
kmeni S. typhimurium TA98. Následující testy, prováděné v letech 2006–2010,
na luminiscenci mikroorganismů. Kromě testů toxicity na P. phosphoreum
byly zaměřeny na stanovení toxických a mutagenních účinků vzorků říčních
byla ověřena toxicita vzorků na kmenech S. typhimurium TA 98 a TA 100. Ani
sedimentů ze stejných lokalit (viz metodiku).
v těchto testech nebyly zjištěny toxické účinky vzorků na mikroorganismy.
Ve vzorcích sedimentů byla během pěti let sledování detekována mutaU většiny vzorků byl zaznamenán mírný stimulační účinek na růst zkušebních
genita Amesovým testem pouze v jednom vzorku pocházejícím z profilu
mikroorganismů. Posílení růstu a luminiscence mohlo být způsobeno přítomNedvědička-Nedvědice, a to v roce 2009. Ve vzorcích sedimentů z profilu
ností některých kovů (např. Zn, Cu) v testovaných vzorcích, které v nízkých
Nedvědička–Rožná nebyla mutagenita zaznamenána po celou dobu slekoncentracích mohou zvýšit životaschopnost mikroorganismů [24, 25].
dování.
Při porovnání toxických a mutagenních účinků sedimentů odebraných
Pozitivní výsledky Amesova testu zjištěné u vzorků povrchových vod
v roce 2010 bylo zjištěno, že ani v jednom ze zkoumaných vzorků nebyla
(Nedvědička-Rožná) a sedimentů (Nedvědička-Nedvědice) z oblasti těžby
detekována přítomnost mutageních látek a žádný ze vzorků nevykazoval
uranu mohou být připisovány kombinací mutagenních účinků daných
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cytotoxické účinky v testech se S. typhimurium
ani s luminiscenčním mikroorganismem P. phosphoreum (tabulka 4).
V roce 2010 byly provedeny analýzy široké škály
těžkých kovů z důvodu předpokládané souvislosti
vysokého výskytu těžkých kovů v sedimentech
s jejich mutagenními účinky (tabulka 5).
Nejvyšší koncentrace většiny měřených kovů
byly zjištěny v sedimentech přítoku do Nedvědičky-Dvořiště. V testech toxicity a mutagenity
provedených v roce 2010 však nebyla zaznamenána pozitivní reakce na vysoké koncentrace kovů
a Unat v těchto vzorcích. Z výsledků uvedených
v tabulkách 4 a 5 je patrné, že mezi koncentracemi
těžkých kovů a výsledky testů toxicity a mutagenity nebyla zjištěna jednoznačná souvislost a hodnoty chemických ukazatelů nemohou predikovat
mutagenní a toxikologická rizika daných vzorků.

Diskuse

Tabulka 4. Výsledky cytotoxicity a mutagenity vzorků sedimentů odebraných z oblasti dolu Rožná
v roce 2010
Table 4. Results of cytotoxicity and genotoxicity determinations in river sediments from the Rožná mine
area taken in 2010
Cytotoxicita
S. typhimurium

Mutagenita
S. typhimurium

Cytotoxicita
P.
phosphoreum

TA 98

TA 100

TA 98

TA 100

Nedvědička-Rožná

negativní

negativní

negativní

negativní

negativní

Nedvědička-Nedvědice

negativní

negativní

negativní

negativní

negativní

Přítok Nedvědičky-Dvořiště1

negativní

negativní

negativní

negativní

negativní

Lokalita

Poznámky:
1
přítok obsahuje vody z důlního závodu Rožná a z chemické úpravny

Tabulka 5. Zjištěné koncentrace kovů a radionuklidů (mg/kg sušiny) v říčních sedimentech v roce
2010
Table 5. The concentrations of metals and radionuclides (mg/kg of dry weight) in river sediments in
2010

Výsledky analýz vzorků vod z jednotlivých
Lokalita
Zn
Ni
Cd
Hg
As
Cu
Pb
Cr
Unat
odběrových lokalit, které byly definovány s cílem
posoudit možný dopad vypouštění vod souviseNedvědička-Rožná
219
63,3
0,890
0,267
17,2
42,6
47,8
90,8
16,4
jících s důlní činností v oblasti uranového dolu
Nedvědička-Nedvědice
192
78,9
0,800
0,167
22,0
38,4
40,1
94,7
5,58
Rožná, ukazují, že v období 2003–2010 nebyl díky
Přítok Nedvědičky-Dvořiště1
344
62,6
0,800
0,947
31,7
72,0
48,7
78,5
74,8
čištění vypouštěných důlních vod a nadbilančních
vod z procesu chemické úpravy uranové rudy Poznámky:
1
přítok obsahuje vody z důlního závodu Rožná a z chemické úpravny
zjištěn jejich výrazný vliv na kvalitu vodních toků.
Na žádném ze sledovaných odběrových profilů
nedošlo k překročení NEK–RP pro uran (24 µg/l) a objemovou aktivitu radia
na v řece Nedvědičce v úseku od Rožné po Nedvědici. Řeka Svratka, do níž
226
Ra (0,1 Bq/l) podle NV č. 23/2011 Sb.
Nedvědička ústí, však již ovlivněna není. Zatížení jmenovaného úseku souvisí
Vypouštění důlních vod se projevuje ve zvýšených hodnotách síranů
zejména s vypouštěním čištěných důlních vod, které jsou do Nedvědičky
v povrchových vodách, zejména v řece Nedvědičce v úseku od Rožné
přiváděny levostranným přítokem u obce Dvořiště.
po Nedvědici. K postupnému snižování koncentrací síranů dochází v toku
především ředěním. Řeka Svratka tak již není významně ovlivněna ani v příPoděkování
padě obsahu síranů. Dobrou samočisticí schopnost Nedvědičky potvrzují také
Př í spěvek by l z pracován s podporou v ýzk umného zám ěru
sledování fytobentosu, jejichž výsledky uvádí [26]. Pod ústím bezejmenného
MZP0002071101.
potoka (přítok Nedvědička-Dvořiště) do Nedvědičky, přivádějícího čištěné
důlní vody, které představují většinu z jeho vodní bilance, byly (díky chemisLiteratura
mu důlních vod) zjištěny slanomilné rozsivky. Tyto na krátkém úseku Nedvědičky téměř mizí a nahrazují je čistomilnější druhy. Také v těžební oblasti
[1]
50. výročí zahájení těžby uranu na ložisku Rožná, 1957–2007. CD-ROM, 61 s.
Urgeiriça v Portugalsku byl zjištěn poměrně rychlý pokles koncentrace uranu
[2]
Kafka, J. (ed.) (2003) Rudné a uranové hornictví České republiky. Ostrava: Nakl. Anagram,
v povrchových vodách díky samočisticí schopnosti vodních ekosystémů. Na
647 s. ISBN 80-86331-67-9.
3,5 km toku byl obsah uranu redukován přibližně 30krát, a to z koncentrací
[3]
Environmentální zátěže ve správě DIAMO, s. p., Stráž pod Ralskem (informační materiál,
v průměru 410 µg/l pod výústním profilem, na koncentrace v průměru 15
7. dopln.vydání) (2010). Odbor ekologie ředitelství státního podniku DIAMO, 105 s.
µg/l (ukládání do sedimentů a odběr vodními makrofyty) [27].
[4]
Váša, J., Toman, Z., Špatka, R., Chocholáč, J. a Navrátil, P. (2011) Zpráva o výsledcích
Pro hodnocení kumulace a obsahu uranu v sedimentech vodních toků
monitoringu a stavu složek životního prostředí o. z. GEAM za rok 2010. Dolní Rožínka,
byly vzorky sítovány a obsah uranu byl zjišťován ve frakci < 63 µm, jelikož
123 s.
se uran váže především na jemnější frakce [27]. Ve vzorcích sedimentu ode[5]
Staněk, Z. a Procházka, J. (1995) Vliv radionuklidů z procesů uranového průmyslu v oblasti
braných na profilech řeky Nedvědičky byl zjištěn řádově vyšší obsah uranu
Dolní Rožínky na systém povrchových vod v okrese Žďár nad Sázavou. Brno: VÚV TGM,
oproti referenčnímu profilu nezatíženému těžbou uranu. Naměřené hodnoty
18 s.
z lokalit přítok Nedvědičky-Dvořiště a Nedvědička-Rožná vykazují hodnoty
[6]
Procházka, J. (1995) Monitoring výpustí zvláštních vod z objektů uranového průmyslu
srovnatelné s hodnotami obsahu uranu ve vzorcích z vodních toků ovlivněv oblasti Dolní Rožínky a jejich vliv na kvalitu vod vodotečí regionu. Brno: VÚV TGM,
ných bývalou těžbou uranu v jiných lokalitách [8, 21, 22, 23, 27]. V úseku řeky
19 s.
Nedvědičky v Nedvědicích byly zjištěny již nižší obsahy uranu v sedimentech,
[7]
Procházka, J. (1996) Monitoring výpustí zvláštních vod z objektů uranového průmyslu
zatížení sedimentů řeky Svratky pod ústím Nedvědičky je již minimální.
v oblasti Dolní Rožínky a jejich vliv na kvalitu vod vodotečí regionu. Brno: VÚV TGM,
Z důvodů interakcí mezi polutanty, jejich synergických nebo antagonis20 s.
tických účinků je velmi obtížné stanovit vztah mezi výskytem těchto látek
[8]
Carvalho, F.P., Oliviera, J.M., Lopes, I., and Batista, A. (2007) Radionuclides from past
a výslednou mutagenitou, která byla detekována u vzorků povrchových
uranium mining in rivers of Portugal. J.Environ.Radioact., 98 (3): 298–314.
vod (Nedvědička-Rožná) a sedimentů (Nedvědička-Nedvědice). Kromě vlivu
[9]
Carvalho, I.G., Cidu, R., Fanfani, L., et al. (2005) Environmental impact of uranium mining
komplexů těžkých kovů může být mutagenita vzorků ze zkoumané oblasti
and ore processing in the Lagoa Real District, Bahia, Brazil. Environ.Sci.Technol., 39 (22):
způsobena také nám neznámými látkami s genotoxickými účinky, které se
8646–8652.
v této oblasti vyskytují a nebyly sledovány v této studii. V luminiscenčním
[10] Van Dam, R.A., Humphrey, C.L., and Martin, P. (2002) Mining in the Alligator Rivers Region,
testu s P. phosphoreum nebylo potvrzeno, že by vzorky sedimentů působily
northern Australia: assessing potential and actual effects on ecosystem and human
toxicky na zkušební bakterie. Testy zaměřené na hodnocení cytotoxicity
health. Toxicology, 181–182: 505–515.
vybraných sedimentů rovněž nepotvrdily, že by vzorky negativně ovlivňovaly
[11] Meinrath, A., Schneider, P., and Meinrath, G. (2003) Uranium ores and depleted uranium
indikátorové kmeny využívané v Amesově testu.
in the environment, with a reference to uranium in the biosphere from the Erzgebirge/
Jelikož je článek zaměřen na povodí Nedvědičky, nejsou zde uváděny
/Sachsen, Germany. J.Environ.Radioact. 64(2–3): 175–193.
výsledky z Bukovského potoka a Bobrůvky. Budou součástí připravované
[12] Gatzweiler, R. (1996) Lagerstätten- und produktionsbedingte umweltauswirkungen des
monografie [28].
Uranerzbergbaus im globalen Maβstab. In: Siehl, A. (ed.) Umwelt radioaktivität. Berlin:
Ernst & Sohn, p. 97–113.
Závěr
[13] VÚV TGM. Pasivní lapák plavenin. Původce vzoru: Rozkošný, M., Sova, J. a Hudcová, H. Int.
Příspěvek shrnuje výsledky monitoringu zatížení povrchových toků aktivi20284. Úřad průmyslového vlastnictví, 13. 10. 2009.
tami uranového průmyslu spojenými s těžbou na dole Rožná v povodí řeky
[14] Pracovní předpis VF A–9109–M0307T1.
Nedvědičky v letech 2003–2010. Stanovení radiologických parametrů, dalších
[15] Carvalho, F.P. (1995) 210Pb and 210Po in sediments and suspended matter in the Tagus
vybraných látek a prvků (sírany, Fe, Mn), mutagenity a toxicity povrchových
estuary, Portugal. Local enhancement of natural levels by wastes from phosphate ore
vod, plavenin a sedimentů bylo prováděno v rámci výzkumného záměru
processing industry. The Science of the Total Environment 159: 201–214.
MZP0002071101. Realizovaným monitoringem byl zjištěn dopad zmíněných
[16] Kajtová, H. a Soldán, P. (1999) Hydroekotoxikologické metody (výzkumná zpráva). Ostrava:
aktivit na zvýšení koncentrací uranu a síranů v povrchových vodách, zejméVýzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka.
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[26]
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Impact of mining and processing of uranium ores on water and sediments
quality in the Nedvědička River basin (Hudcová, H.; Badurová, J.; Rozkošný,
M.; Funková, R.; Svobodová, J.; Sova, J.)
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The article summarizes results of streams�������������������������
��������������������������������
pollution monitoring associated with uranium mining industry of the mine Rožná within the
Nedvědička River Basin during 2003–2010. As a part of the research
project MZP0002071101 the study of aquatic ecosystems of selected
streams with a view to radiological parameters, selected compounds
(sulphates, Fe, Mn), mutagenicity and toxicity was carried out.
Impact of activities connected with uranium ore processing on higher
concentrations of uranium and sulphate in surface waters, especially
in the section of the Nedvědička River between Rožná and Nedvědice,
was detected. However, Svratka River, into which Nedvědička flows, is
not affected.

FARMAKA VE VODÁCH: ZNEČIŠTĚNÍ,
NA KTERÉ NEJSME PŘIPRAVENI

1. „Velké“ znečišťování toků, reprezentované vysokými hodnotami NL, CHSK,
BSK, N-NH4 apod., a jeho vliv na ekosystémy, indikovaný např. kyslíkovým
režimem, akutní toxicitou nebo saprobitou, už je naštěstí pryč. Zhruba od
roku 1995 stojí a pracují všechny potřebné „velké“ čistírny a menší se stále
budují. Výstavba a zlepšování čistíren ale nekončí nikdy, jak vyplývá mj.
i z této informace.
2.	��������������������������������������������������������������������������
Zůstává problém minerálních živin, hlavně fosforu a dusíku, spojených především s eutrofizací a ochranou jakosti pitných vod. Dusík už nepřichází do
toků primárně jako N-NH4, ale hlavně oxidovaný na nitrát. Vedle vypouštění
z čistíren je zásadní přísun (dusičnanového) dusíku a fosforu z nebodových
zdrojů. Samozřejmě to vede ke zvýšené produkci fytoplanktonu na dolních
tocích, čili opět k růstu koncentrace organického uhlíku atd.
3. Zásadně stoupá význam tzv. specifických polutantů, tj. látek, které můžeme
chemicky určit jako chemická individua nebo jejich úzké skupiny [21].
Proč to tak je, když není pochyb o tom, že obecně vypouštění specifických
polutantů za posledních 15–20 let také zásadně pokleslo? Důvody jsou
zčásti relativní – znečištění uvedené pod bodem 1 už není hlavním problémem a specifické polutanty se najednou vypouštějí do relativně čisté
vody. Ovšem podstatné je, že se uvádí do oběhu stále nové látky, dříve
neznámé nebo nepoužívané. A samozřejmě se rozvíjí analytika, hromadí
se poznatky o transportu a účinku různých látek na vodní prostředí, roste
informovanost občanů a strach o zdraví a také obecná starost o osud
životního prostředí a člověka v něm.
4. Vypouštění odpadních vod (a odpadů vůbec) z průmyslových výrob lze
efektivně kontrolovat a všechny evropské státy na to mají standardní
kontrolní systémy včetně postihu viníků. V denní praxi to nemusí vždy
fungovat, ale instituce a mechanismy tu jsou. Co však nelze kontrolovat, je
osud výrobků, které člověk použije„doma“ a pak je„přesune“ do odpadních
vod – léky, farmaka a případná aditiva potravin vyloučí s močí, kosmetické
prostředky a některá farmaka vypustí s vodou z koupelny, čisticí prostředky
apod. vylije do výlevky. Tady začíná problém zvaný PPCP (Pharmaceutics
and Personal Care Products) [22], které jsou součástí souboru zvaného
Emerging Pollutants (EP), tj. látek, které se postupně stávají známou součástí znečištění životního prostředí.
5. Většina PPCP jsou syntetické látky, které mají polární charakter – to má
pro klasické čištění odpadních vod dva háčky:
A: Obecně se příliš nesorbují na kal, popř. biofilmy v čistírně a musí být
metabolicky degradovány (= kometabolizovány s běžnými substráty)
bakteriemi a dalšími organismy.
B: Jakožto syntetické látky se v čistírně nepotkávají s dostatečně adaptovaným mikrobním společenstvem, takže degradace vyžaduje delší
kontakt.
Obecně se účinnost čištění PPCP zvyšuje s dobou zdržení (SRT) v ČOV,
je podporována membránovými technologiemi apod. Dnešní čistírny

Josef K. Fuksa
Klíčová slova
PPCP – farmaka – řeky – znečištění – ČOV
Použitá farmaka se nutně dostávají do komunálních odpadních
vod a do ČOV. Jako polární látky, často rezistentní vůči bakteriálnímu
rozkladu, se snadno dostávají i do řek a jsou jimi transportovány dále
po proudu, také do podzemní vody kvartérních niv. Jako látky s vysokým biologickým účinkem na člověka jsou nepochybně účinné i ve
zbytkových koncentracích ve vodách. Je to typ znečištění, které zatím
obecně není v konkrétních seznamech nežádoucích látek ve vodě.
Jejich působení v ekosystémech neodpovídá zavedeným představám
o toxicitě a standardům stanovení rizik. Článek shrnuje současný stav
v ČR a ukazuje dnes možné přístupy k řešení.
Obecně můžeme říci, že léčiva a jejich metabolity, vyloučená do odpadních
vod po použití, jsou dnes významnou složkou znečištění. A na tento problém
nejsme připraveni – neodhadujeme zatím jeho význam dnes ani v budoucnosti a nemáme připraveny technologie pro čištění odpadních vod ani pro
vodárenské úpravy. Už jsme si ovšem potvrdili, že v ČR je pro celosvětově
sledované látky situace stejná jako v Evropě, Severní Americe nebo v biblických krajinách [1–4], tj. farmaka běžně přicházejí do čistíren odpadních vod
a z nich do řek [5–9], a občas jsou pozitivní i nálezy v podzemních vodách
a dokonce i ve vodách pitných [10–18].
Zprávy o tom, že v řekách lze nalézt zbytky různých farmak, že ohrožují
říční ekosystémy, popřípadě představují riziko pro užívání vody, se objevují na
veřejnosti již přes deset let. A jejich frekvence roste – od víceméně poplašných
zpráv na internetu po zprávy v solidních sdělovacích prostředcích. Vědecká
literatura o této problematice informuje cca od roku 1993. Tehdy už se objevila
spolehlivá analýza výskytu hormonálních změn u ryb, přisuzovaná přísunu
hormonální antikoncepce do řek přes čistírny odpadních vod [19, 20]. Od té
doby se odborná literatura zabývá přísunem farmak přes ČOV jako významným zdrojem znečištění, pro který ovšem zatím nejsou k dispozici specifické
postupy stanovení rizik, hodnocení jakosti vody atd. Je celkem logické, že lék
po použití vyloučíme. Požijeme-li tabletu nebo dostaneme-li injekci, vyloučíme
přebytek léčivé složky a její metabolity ledvinami nebo játry, použijeme-li mast,
spláchneme ji ve sprše a vypereme s prádlem, a vše pošleme s komunálními
odpadními vodami do čistírny odpadních vod. A tady začínají problémy:
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komunálních odpadních vod jsou ale stavěny na klasické znečištění, ne
na specifické polutanty, které se vyskytují v koncentracích dosahujících
mikrogramů/l. Některé běžně používané látky jsou navíc rezistentní vůči
standardně používaným čistírenským procesům, řada degradabilních látek
je ale používána v takových množstvích, že i při rozumné účinnosti čištění
jsou jejich přísuny do řek vysoké.
6. Pro farmaka zpracoval VÚV TGM v rámci výzkumného záměru
MZP0002071101 seznam deseti v ČR nejužívanějších látek (či reprezentantů jejich skupin), které se snaží sledovat v tocích ovlivněných vypouštěním odpadních vod. Seznam zahrnuje estrogenní hormony (estron – E1,
17β‑estradiol – E2 a 17α-etynylestradiol – EE2, základní látka v současné
orální antikoncepci); látky ze skupiny NSAID, tj. nesteroidních protizánětlivých léčiv (ibuprofen, diklofenak, kyselina acetylsalicylová a její metabolit
kyselina salicylová); antiepileptikum karbamazepin a základní metabolit
fibrátů kyselinu klofibrovou. Seznam vychází ze souborných publikací
o sledování farmak ve vodách a spotřeb relevantních farmak v ČR a dnes
se celkem běžně uvádí v různých přehledech. Jak je patrno, sledovaná
významná farmaka jsou látky chemicky velmi rozdílné, s principiálně
různým chováním v prostředí a vyžadující rozdílné přístupy ke zpracování
vzorků před vlastním analytickým stanovením. Základní sledovaná řada
je E-1, E-2, EE2, diklofenak, ibuprofen, karbamazepin, kyselina klofibrová.
Zásadní analytický i bilanční problém představují samozřejmě metabolity
základní aktivní látky – od okamžiku vyloučení močí po odtok z čistírny, až
po osudy látky v řece. Zde pojednáváme pouze o primární látce – jakmile je
degradována na nějaký meziprodukt, je třeba ji hledat a stanovit jako jinou
látku. Z dalších PPCP jsou dnes sledována tzv. umělá pižma (musky) přidávaná standardně do kosmetických prostředků a lze sem zařadit i „nové“
čisticí prostředky s alkylfenolethoxyláty používané v domácnostech (jinak
jsou alkylfenolethoxyláty složkou především průmyslových odpadních
vod). Některé tyto látky jsou již standardně monitorovány a data lze najít
na stránkách ČHMÚ [23].
7. Dnes existují stovky publikací o přísunu farmak na čistírny, účinnosti jejich
eliminace, přísunu do toků a transportu a transformaci – a také o účinku
na vodní ekosystémy a zdravotním riziku pro člověka. Byly publikovány
i odhady počtu narkomanů podle bilance metabolitů kokainu v řece
apod., ale obecně se data o přísunu do ČOV v závislosti na počtu připojených obyvatel a o účinnosti jednotlivých ČOV na jednotlivé látky nedají
generalizovat [24–29]. Dnes je jasné, že zdrojem nejsou např. nemocnice
nebo vyhazování přebytečných léků do výlevky, ale běžní spotřebitelé léků
mimo zdravotnická zařízení. Zvláštní kapitolou jsou různé tracery, kontrastní látky apod., ambulantně podávané při různých vyšetřeních (vedle
organických látek sem patří třeba gadolinium). Některé skupiny léčiv jsou
obecně rezistentní vůči degradaci v přírodě i v čistírnách odpadních vod,
např. antidepresiva a cytostatika. Ovšem některé relativně odbouratelné
látky jsou používány v takových množstvích, že i účinnost čištění v ČOV
na úrovni > 90 % nezamezí v tocích pod čistírnami stále velmi slušnému
přísunu řady farmak, vysoko nad citlivostmi analytických metod.
Zvláštní případ je zneužívání farmak pro výrobu drog – v ČR je typická
výroba pervitinu z preparátů s kombinací ibuprofenu (a paracetamolu)
s pseudoefedrinem (Nurofen Stop Grip, Modafen). Ibuprofen pak přichází
jako „odpad“ do kanalizace – na kg pseudoefedrinu připadá 7 kg ibuprofenu a spotřeba (prodej!) těchto preparátů v ČR je na úrovni 20–30 tun
ibuprofenu ročně. Občasné zprávy o úspěších kriminalistů vedou k představě, že ve varnách skončí možná polovina „prodaného“ množství.
8. Vliv vypouštěných reziduí farmak na vodní ekosystémy je znám především
u antibiotik a endokrinních disruptorů. Antibiotika nejsou předmětem
tohoto sdělení, ale zejména veterinární antibiotika jsou z hlediska obecné
ochrany vod k dalšímu využívání vážným problémem (obecným, v ČR
snad nepodstatným). Mezi endokrinní disruptory, čili látky ovlivňující
rozmnožovací cykly, patří jasně hormony, přirozené a dnes zejména
syntetický 17α‑etynylestradiol (viz bod 6), ale také alkylfenolethoxyláty,
endokrinní aktivita je známa u PCB, některých pesticidů atd. Klasické
publikace o feminizaci rybek (indukce produkce vitellogeninu) exponovaných v řece v kleci pod městskými čistírnami odpadních vod pocházejí
z období kolem roku 1995 [19, 20], moderní sofistikované biochemické
metody tento vliv na ryby i další vodní organismy indikují stále. Ovlivnění
rozmnožovacích cyklů vodních organismů může vést ke změně jejich konkurenceschopnosti v ekosystému a změny podle „ukazatelů“, které běžně
nebo experimentálně sledujeme (druhové složení, četnosti atd.) mohou
ukázat nejvýš pozdní a konečný výsledek tohoto procesu [30]. U ostatních
farmak a PPCP může docházet ke stejně závažnému působení na vodní
organismy tím, že jsou tyto látky vnímány jako falešné chemické signály.
Důsledkem takových signálů může např. být snížení ostražitosti „kořisti“
před predátory nebo zpomalení únikových reakcí, vedoucí obecně až
k postupnému vymizení druhu [31, 32].
9.	����������������������������������������������������������������������������
Vliv farmak v řekách na lidské zdraví je sledován stále důrazněji a k dispozici jsou různé přehledy jejich chování v prostředí [33]. Profesionální říční
rybářství u nás zaniklo a občasná zjištění, že sportovní rybáři mohou být
ohroženi pojídáním svých úlovků se netýká farmak [34]. Nicméně na pří-

tomnost endokrinně aktivních látek v prostředí je veřejnost (obě pohlaví)
velmi citlivá a lze jen konstatovat, že v českých odpadních vodách se prostě
estron (produkt transformace přírodních i „antikoncepčních“ hormonů)
vyskytuje v koncentracích od desítek nanogramů na litr, stejně jako jinde
ve světě. Otázkou je, jak se může problém vrátit k lidem: Podíváme-li se
do seznamu (viz 6), tak kyselina klofibrová, diklofenak a karbamazepin již
byly zjištěny i v podzemních vodách, takže je lze očekávat v surové vodě
pro vodárenskou úpravu [17]. Nádrže pro akumulaci pitné vody stavíme
většinou na horních tocích, čili nad většinou zdrojů PPCP, takže riziko je
snad malé a spíše je pouštíme sousedům po proudu a do moře. Povodí
velkých vodárenských nádrží ovšem nejsou neobydlená a jejich dosavadní
ochrana je zaměřena především na eutrofizaci. Pro oba typy zdrojů však
lze spíše očekávat, že díky vysoké době zdržení vody v systému a složitým
hydraulickým poměrům se farmaka z řek ve vlastních zdrojích surové
vody nacházejí zatím jen sporadicky (nejsou tam systematicky sledována).
Snahy o vyjádření limitů, jaké koncentrace farmak v tocích jsou již rizikové,
zatím nutně vycházejí spíše ze současné situace než z možnosti ohrožení
užívání vody [35]. Nicméně starost o vlastní zdraví stále vzrůstá, a pokud
dnes považujeme riziko výskytu v (upravené!) pitné vodě za minimální,
nemusí to platit zítra [36–39].
10. Jaké jsou dnes standardy pro ochranu: Příloha VIII Rámcové směrnice
pro vodní politiku ES (2000/60/EC) uvádí v bodě 4 jako Směrný seznam
hlavních znečišťujících látek: „Látky a přípravky nebo jejich štěpné produkty, u kterých byly prokázány karcinogenní nebo mutagenní účinky
nebo vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidů, štítnou žlázu,
rozmnožování nebo jiné endokrinní funkce ve vodním prostředí nebo jeho
prostřednictvím.“ Rozpracování tohoto bodu do legislativních dokumentů
(viz bod 4) by mělo v zásadě pokrýt problém dnes i do budoucna a stále
se na něm pracuje [40–47]. Některé z citovaných dokumentů vycházejí
z toho, že riziko nelze prokázat, tudíž je zanedbatelné [42], řada dalších
předpokládá, že i současné riziko může být závažné. Rovněž seznamy
prioritních a nebezpečných látek různých úrovní, a doporučení jejich
sledování, stále rostou atd., např. oblast REACH [48].
Farmaka ovšem mají v tomto směru významná specifika:
• Standardní analýzy rizika jsou zaměřeny na toxické, karcinogenní
a podobné vlastnosti sledovaných látek, farmaka jsou však v tomto směru ve většině případů „neškodné“ látky, ovšem s vysokým a specifickým
biologickým účinkem. Navíc farmaka v prostředí působí dlouhodobě
a ve směsích, tj. synergicky.
• Farmaka nejsou a hned tak nebudou v seznamech látek, které se v prostředí nesmí objevit bez poplachu. Důvody jsou dva:
A: Producentem je člověk sám o sobě, žádná firma, kterou lze „usměrňovat“ nebo trestat.
B: Pokud jde o účinný lék, nelze jej zakázat jen proto, že v důsledku ovlivňuje životní prostředí nebo mu dokonce škodí. Vědecký stoprocentní
důkaz tu nelze očekávat, poznámky ke standardní analýze rizika viz výše.
Princip předběžné opatrnosti zde lze různě nahlížet ve smyslu toho, kdo
má vlastně přinášet důkaz, když se věc děje bez zájmu už po léta.
11. Zbývá třetí cesta – sledování přísunu, osudu a vlivu farmak ve vodních
ekosystémech a jejich osudu v kanalizaci, čistírnách odpadních vod
a úpravnách pitné vody. Její součástí je i působení na odborníky v oblasti
čištění odpadních vod a úpravy pitných vod, aby počítali s tím, že za deset
let už to nebude kvalifikováno jen jako občas manifestovaný pocit veřejnosti. Další součástí je také zavádění specifických přístupů stanovení rizika,
modernizace legislativy apod. To by mělo být výsledkem zájmu veřejnosti,
alespoň o „populární“ endokrinní disruptory, i když tento zájem není podpořen úředními limity, předpisy nebo systémem pokut, plateb a přímého
vymáhání. Jenom zájem veřejnosti je totiž to, co postupně vede ke změnám
předpisů, seznamů, požadavků na jakost vody, na stavby atd.
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Pharmaceuticals in water: A pollution which meets us unprepared (Fuksa,
J. K.)
Keywords
PPCP – pharmaceuticals – rivers – pollution – WWTP
Pharmaceuticals used by a patient inevitably reach domestic waste waters and WWTPs. As polar substances, often refractory against microbial
degradation, they easily reach rivers and are transported downstream,
also to ground waters in floodplains. As substances with high biological
effect to the man they are undoubtedly effective also in residual concentrations occurring in surface waters. This type of pollution still is not
included into specific lists of substances harmful or undesirable in surface
or ground waters. And their effect to the ecosystems does not comply
with standard concepts of toxicity and risk evaluation. The text comprises
current state in the Czech Republic and shows attitudes to solution of the
problem which are accessible today.
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Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Vám nabízí:
PROVOZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ

• dovoz pitné vody cisternou
• zajištění vodovodních a kanalizačních přípojek na klíč
• poradenská činnost v oblasti provozování kanalizací a čistíren odpadních vod
• likvidace odpadních vod a vybraných druhů odpadů (kaly, tuky, odpad z kuchyní, apod.)
• tlakové čištění kanalizačních stok do průměru 1200 mm a přípojek včetně
vnitřních kanalizačních rozvodů od průměru 40 mm
• revize kanalizačních stok, přípojek a rozvodů TV kamerou a provedení zkoušek
vodotěsnosti stok a nádrží
• vyvážení septiků
• práce elektro - strojní údržby (opravy, drobné investiční akce na klíč, revize VTZ elektro, plyn)
• provádění staveb vodovodů a kanalizací
• zajištění montážních prací vodárenských technologií
• vyhledávání skrytých úniků vody a havárií na vodovodním potrubí
• trasování podzemních vodovodních sítí
• měření průtoku vody příložným ultrazvukovým průtokoměrem

ÚTVAR LABORATOŘÍ PITNÝCH A ODPADNÍCH VOD

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

• zpracování investičních záměrů, technicko ekonomických studií,
expertíz a posudků v oblasti vodovodů, kanalizací, úpraven vod, čištění
odpadních vod, hydrogeologie a inženýrské geologie
• projektování všech stupňů projektových dokumentací vodohospodářských staveb
• inženýrské služby spojené s přípravou a realizací staveb vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod, úpraven vod a ostatních
vodohospodářských staveb včetně stavebního dozoru a kolaudace
staveb
• služby pro zajištění a čerpání dotací, organizování veřejně obchodních soutěží

PRŮMYSLOVÝ OUTSOURCING
• zajištění provozování vodního hospodářství
včetně provozu ÚV a ČOV

Reference: Spolchemie, a.s., DEVRO s.r.o., Jilemnice, VÚAB Roztoky,
SITA CZ, a. s., Glaverbel Czech, a. s., Baltaxia

• poskytuje služby zákazníkům při odběru a rozborech pitných, povrchových a
odpadních vod včetně čistírenských kalů
• zajišťuje poradenství v oblasti technologie úpravy a čištění vod

Váš dodavatel vodárenských služeb
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Zamyšlení nad vodní
stopou – ukazatelem
udržitelného hospodaření
s vodou
Tomáš Hák, Jaroslav Vrba
Klíčová slova
vodní stopa – virtuální voda – zelená voda – modrá voda – ekosystémové služby

Souhrn

Přestože jsou dnes na naší planetě k dispozici stejné zdroje vody
jako před stovkami let, dělí se o ně již 7 miliard lidí. Dělí se o ně ale
nejen mezi sebou, ale také s dalšími uživateli – ekosystémy (rostlina‑
mi a živočichy), které vodu potřebují pro své fungování. Z vědomí
vzrůstajících a vzájemně si konkurujících nároků na vodní zdroje
vyplývá potřeba nových přístupů k hodnocení užití vody. Na hydro‑
logický cyklus je nutno pohlížet jako na unikátní vlastnost přírody,
bez níž by na Zemi nebyl život. Nové přístupy a ukazatele by měly
poskytnout komplexnější informace, s jejichž pomocí dokážeme
identifikovat hlavní příčiny i dopady neuspokojivého stavu vodních
ekosystémů a jejich řízení. Mezi ně patří koncept virtuální vody
se třemi složkami – zelenou, modrou a šedou vodou – a dále ukazatel
vodní stopa. Ten zahrnuje, kromě zjevně spotřebované povrchové
či podzemní vody (tzv. modré vody), i spotřebu vody vázané v půdě
(tzv. zelenou vodu) a znečištění (tzv. šedou vodu). Článek přináší
kritické zamyšlení nad možnostmi vodní stopy jako doplňkového
ukazatele hospodaření s vodními zdroji v ČR.
u

Voda – zboží i podmínka lidského blahobytu
Nedávno se v Hospodářských novinách objevil článek, v němž
jakýsi bankéř radil, kam vhodně investovat. A doporučoval vodu.
Vodu nazíral – z hlediska své profese zcela logicky – jako komoditu.
Jako komoditu velmi vhodnou pro investování již nyní, zcela jistě pak
perspektivní v budoucnosti. Své úvahy opíral o jednoduché argumenty: (a) poptávka po pitné vodě má jedinečný charakter, protože není
ovlivněna výkyvy cen, inflací či hospodářskou recesí; (b) přestože
jsou dnes k dispozici v podstatě stejné zdroje vody jako před stovkami
let, v současnosti se o tytéž zdroje na Zemi dělí 7 miliard lidí; (c) tato
vysoká poptávka se odráží v indexech, dle nichž se investoři rozhodují – zatímco Globální index v posledních třech letech rostl o 10 %,
průměrná výkonnost Globálního indexu sektoru vody dosáhla 21 %.
Toto investiční uvažování, byť omezené ekonomickou teorií i praxí,
bere explicitně v potaz, že se jedná o jedinečnou komoditu, jejíž zdroje
jsou omezené a (místně) snadno vyčerpatelné [1].
Je zcela jisté, že pro diskusi s ekonomy, bankéři, investory, a asi
i politiky, je vodu nutno vnímat jako surovinu, která má svoji cenu.
Tedy jako základní přírodní zdroj, který se obchodováním stane
cennou komoditou. I přes toto omezené chápání je to jistý posun
správným směrem – pokud by voda cenu neměla (veřejný statek
patřící všem), pak by využívání a degradování toho zdroje probíhalo
v mnohem větší míře. Politikům – tedy lidem, kteří rozhodují o stavu
a vývoji společnosti – by však voda měla být představována nejen jako
komodita, ale také jako komplexní služba. Služba přírody, která má své
místo v lidském světě především jako poskytovatelka služeb. Lidská
společnost – její ekonomická činnost i blahobyt každého člověka – se
nemůže obejít bez služeb, které jí poskytují přírodní a lidmi kultivované ekosystémy i neživá příroda, tj. bez služeb přírody. Zachování
uspokojivé úrovně přírodních služeb je nezbytnou podmínkou jak
pro samotné přežití člověka, tak pro kulturní a civilizační rozvoj.
Obecně platí, že většina statků má soukromý charakter, jsou předmětem obchodu. O přírodních službách to platí spíše výjimečně, stojí
obvykle mimo trh [2].
Přírodní služby můžeme považovat za součást přírodního kapitálu,
který v důsledku svých vlastností přináší lidem užitek. Obecně se
uznávají tři kategorie přírodního kapitálu: přírodní zdroje (neobnovitelné a podmíněně obnovitelné), půda a ekosystémy. Měření
přírodního kapitálu je možné pomocí fyzických či peněžních jed-
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notek: Zatímco měření ve fyzických jednotkách je možné ve všech
případech, aplikace měření za pomoci peněžních jednotek je limitovaná. Je možná jen v těch případech, kdy jsou k dispozici tržní
ceny, anebo za pomoci aproximace prostřednictvím tzv. nepřímých
metod. Kupříkladu při finančním hodnocení služeb ekosystému říční
nivy – pomocí nákladů, jež by si vyžádalo technologické zabezpečení
týchž služeb – byly hodnoceny: protipovodňová ochrana, produkce
biomasy, retence živin, biodiverzita, produkce kyslíku, klimatizační
služba a malý vodní cyklus [3].
Ucelená koncepce ekosystémových služeb a vztahů mezi kvalitou
lidského života a přírodním prostředím byla vypracována v rozsáhlém
výzkumném programu Hodnocení ekosystémů k miléniu (Millennium
Ecosystem Assessment – MA). Toto tzv. Miléniové hodnocení si vyžádal
generální tajemník Spojených národů Kofi Annan v roce 2000 jako
reakci na žádost vlád o zhodnocení důsledků změn ekosystémů na lidský blahobyt a ustanovení vědecké základny pro udržitelné využívání
ekosystémů a jejich služeb [4]. Základními elementy koncepce jsou
vztahy mezi ekosystémovými službami (ecosystem services), lidským
blahobytem (human wellbeing) a přímými a nepřímými příčinami
změn (obr. 1).
Termín „kvalita života“ nebo „blahobyt“ má široký význam. Znamená souhrn materiálních i nemateriálních podmínek dobrého
lidského života. Podle Miléniového hodnocení [5] má kvalita života
pět základních složek: materiální předpoklady pro dobrý život; zdraví; dobré mezilidské vztahy; svoboda volby; jistoty a bezpečnost.
Člověk využívá přírodu – přírodní zdroje a nejrůznější služby, které
mu poskytuje – s cílem maximalizovat svůj užitek. Mezi služby ekosystémů patří zásobovací, regulační a kulturní služby, jež člověka
přímo ovlivňují, a služby podpůrné, nezbytné k udržování ostatních
služeb. Pro ekosystémové služby mají základní úlohu jak biodiverzita
(rozmanitost života na Zemi), tak voda (hydrologický cyklus) – obě
jsou předpokladem a rámcem pro veškeré sledované služby. Významu
vody pro termoregulaci a funkčnost krajinného pokryvu se nedávno
věnovalo i Vodní hospodářství [6].
Správné a podrobné porozumění fungování přírodních služeb,
jejich stavu a trendům je pro život člověka na Zemi zásadně důležité
[5]. Změny služeb ekosystémů ovlivňují veškeré složky lidského blahobytu, základní hmotné potřeby pro dobrý život, zdraví, dobré mezilidské vztahy, bezpečnost a svobodu volby a činu. Člověk je naprosto
závislý na ekosystémech planety Země a službách, jež poskytují, jako
jsou potrava, čistá voda, regulace chorob, regulace klimatu, duchovní
naplnění a estetické požitky.
Důležitou otázkou spojenou s funkcí přírodních služeb je jejich
vzájemná konkurence a nahraditelnost. V některých případech poskytování určité služby vylučuje poskytování služby jiné a střety mezi
jednotlivými přírodními službami mohou být úplné, částečné nebo
vůbec žádné. Vícenásobné využití různých služeb, ať už ve stejném
čase nebo naopak v různém čase (řeky pro pitnou vodu, koupání nebo
ryby), je běžnou záležitostí. Je ovšem zřejmé, že v některých případech
poskytování určité služby vylučuje poskytování služby jiné, a je věcí
společenského rozhodnutí, které dát přednost. Dostatečná, únosná,
adekvátní či přijatelná úroveň té které přírodní služby se dá velmi
těžko definovat nějakým obecně přijatelným, objektivním způsobem,
protože má zásadně relativní charakter, je proměnlivá v místě i čase,
a zejména závislá na postojích a chování lidí, na jejich vnímání a přijímání nebo nepřijímání dané situace [7].

Koncept virtuální vody
O virtuální vodě přineslo úvodní článek již první letošní číslo
VH. Koncept virtuální vody vznikl na University of London v rámci
výzkumu zabývajícího se nedostatkem vody na Středním Východě již
na počátku 90. let 20. století [8]. Jedním z možných řešení byl právě
dovoz virtuální vody. Dovoz virtuální vody by se tak stal jakýmsi
alternativním vodním zdrojem, který byl později nazván exogenní
voda [8, 9]. Virtuální voda (virtual water) je objem vody potřebný
k produkci výrobku nebo služby. Tento objem vody je měřen v místě
výroby (místně založená definice). Virtuální voda výrobku se tak
vztahuje k veškeré vodě použité v různých fázích výrobního cyklu.
Přívlastek virtuální poukazuje na skutečnost, že většina z celkového
objemu použité vody není v samotném výrobku obsažena (skutečný
obsah vody ve výrobku je většinou v porovnání s virtuální vodou
zcela zanedbatelný).
Podle teorie zahraničního obchodu v otevřené globální ekonomice
usilují jednotlivé země o zisk tím, že obchodují výrobky vyráběné
ze zdrojů, které jsou hojně dostupné, za ty výrobky, pro něž zdroje
nemají. Země s nedostatečnými vodními zdroji tedy budou usilovat
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o dovoz výrobků, k jejichž produkci je zapotřebí velké množství vody. Naopak vyvážet
budou výrobky na vodu nenáročné. Kupříkladu Egypt, jenž má vodní soběstačnost vysoko
v politické agendě, spotřebuje ročně 65 mld.
m3 vody z vlastních zdrojů, a k tomu dalších
15 mld. m3 virtuální vody dováží [9, 10].
Voda je obnovitelný, svým množstvím
omezený a zranitelný přírodní zdroj. Výskyt
vody na naší planetě je prostorově i časově
značně nerovnoměrný. Globální distribuce
srážek navíc závisí na faktorech, které lidská civilizace není schopna nijak ovlivnit
(proudění v atmosféře, rozložení kontinentů,
reliéf pohoří atd.). Civilizační tlak bývá ovšem
dostatečný na to, aby narušil malý hydrologický cyklus, zejména v přirozeně aridních
oblastech, kde často vedlo totální odlesnění
a/nebo nadměrné zavlažování až ke kolapsu
lokální ekonomiky (v nedávné době např.
v oblasti bývalé sovětské Střední Asie či
subsaharské a východní Afriky). Přitom voda
je základní podmínkou existence veškerého
života na naší planetě – efektivní hospodaření
s vodou můžeme považovat za hlavní selekční
tlak na suchozemské organismy, neboť bez
vody nejsou schopny přijímat většinu živin
(rozpustných ve vodě), zajišťovat svůj metabolismus a reprodukci. Asi nebylo náhodné,
že první starověké civilizace vznikaly právě
v relativně sušších oblastech. Tyto komplexní
civilizace lze považovat za ekologické adaptace kontrolující regionální vodní zdroje tak
efektivně, že leckde překročily udržitelnou
mez užití [11].
V minulosti nebyl sociální, ekonomic- Obr. 1. Koncepční rámec, tzv. Miléniové hodnocení – schéma vztahů mezi ekosystémovými
ký ani ekologický význam vody globálně službami, lidským blahobytem, přímými a nepřímými příčinami změn [4]
doceněn, neboť pro potřeby žijící populace Vysvětlivky: Změny faktorů, které ovlivňují ekosystémy nepřímo, jako je populace, technologie a životní
byl donedávna vody relativní dostatek. Jen styl (pravý horní kvadrant obrázku), mohou vést ke změnám faktorů, které ekosystémy ovlivňují přímo,
v posledním století se však počet obyvatel jako je výlov rybářských revírů nebo používání umělých hnojiv ke zvýšení produkce potravin (pravý dolní
kvadrant). Následné změny v ekosystémech (levý dolní kvadrant) způsobí, že se změní ekosystémové služby,
Země zvýšil třikrát (a každý den přibude na a tím je ovlivněna životní úroveň lidí. Tyto interakce se mohou odehrávat na více než jedné úrovni nebo
Zemi 210 tisíc obyvatel – dalších spotřebi- přes celé spektrum. Například světový trh může zapříčinit regionální ztrátu lesního pokryvu, což zvýší
telů vody) a spotřeba vody vzrostla téměř rozsah záplav v celém místním povodí. Téměř ve všech bodech v tomto rámečku mohou být přijata nějaká
sedmkrát. V řadě oblastí naší planety začal opatření – buď jako odpověď na negativní změny, nebo pro posílení pozitivních změn.
být kritický nedostatek vody a vodní zdroje
se staly limitujícím faktorem ekonomického
ekosystémových služeb. Zelená voda (green water) byla původně
rozvoje. Nedostatek vody je ale relativní – je způsoben především
definována jako ta část srážek, která se dostává zpět do atmosféry
špatným řízením vodních zdrojů, tedy nehospodárným využíváním,
evapotranspirací: zahrnuje jak půdní vláhu, která se vypaří z půdy
degradací jejich kvality a často nevratnými zásahy do vodních ekoneporostlé vegetací (evaporace), tak i vodu použitou rostlinami,
systémů a hydrologického cyklu.
která je odpařena i vydýchána listy (transpirace). Později byla do
Vodu ale nepotřebuje jen člověk (přímou spotřebu pitné vody pro
toků zelené vody zahrnuta i srážková voda zadržená v nenasycené
pití a hygienu, nepřímou spotřebu užitkové vody pro průmysl a zeměpůdě. Zelená voda je jediným zdrojem zemědělství plně závislého na
dělství). Dalším, často opomíjeným uživatelem vody jsou samotné
vodních srážkách [13]. Modrá voda (blue water) představuje objem
ekosystémy. A zásadní je také „klimatizační“ funkce vody v krajině [6]
povrchové a podzemí vody, která se spotřebuje v průběhu výrobního
(absence vody je hlavním důvodem kolísání denních teplot v aridních
cyklu produktu nebo služby. V případě rostlinné produkce je to tedy
oblastech). Využití vody pro všechny tyto účely si někdy může konkui voda použitá na zavlažování ze zavlažovacích kanálů, nádrží, rybnírovat: např. zvýšení spotřeby vody na pěstování plodin může lokálně,
ků nebo podzemních zásobníků. Virtuální voda výrobku (zemědělské
resp. přechodně snížit dostupnost vody pro lidi a ekosystémy. Čím
nebo průmyslové produkce) nebo služby tedy obsahuje tři složky, tři
větší množství infiltrované vody do půdy spotřebují rostliny a stro„různobarevné“ vody: zelenou, modrou a šedou. Hlavní rozdíly mezi
my, tím méně vody zbude pro odtok nebo pro doplnění podzemních
zelenou a modrou vodou jsou zřejmé z tabulky 1. Zatímco v minulosti
zásob. Samozřejmě záleží na konkrétních klimatických podmínkách
byla pozornost zaměřena především na otázku nedostatku modré vody
a převažujícím regionálním proudění, zda se voda odpařená vegetací
pro závlahové zemědělství, v současné době se studie zabývají více
„vyprší“ v místě, nebo ne. Nejzranitelnější jsou právě srážkově chudé
vodou zelenou, která podmiňuje všechny rozhodující funkce všech
oblasti – lidové pořekadlo „na suchou zem neprší“ má neúprosné
ekosystémů [14]. Šedá voda (grey water) je voda znečištěná v průběhu
fyzikální příčiny přesahující rámec tohoto příspěvku. Nechtěným
výrobního procesu; je definována jako objem vody potřebný k rozředůsledkem intenzivních závlah, resp. nevhodné zemědělské praxe
dění vypouštěného znečištění do přírodních vod tak, aby výsledná
v klimaticky málo příznivých podmínkách, navíc bývá i zasolování
koncentrace zůstala pod zákonnými limity v daném místě.
půd s dalšími negativními důsledky pro život. Z vědomí vzrůstajících
Všechny typy vod jsou na sobě v rámci hydrologického cyklu
a vzájemně si konkurujících nároků na vodní zdroje vyplývá potřeba
závislé a jejich poměr se změní, pokud např. dojde v povodí ke změně
nového pohledu na využívání vodních zdrojů [12].
využívání území. Voda použitá na zavlažování je částečně přeměněna
na tok zelené vody, další část se infiltruje a doplňuje zásoby podzemní
Voda zelená, modrá a šedá
vody. Rozdělení vod na tři typy někdy nemá ostré hranice – např.
Koncept virtuální vody není zcela usazen a v literatuře lze nalézt
v případě zachycování dešťové vody (water harvesting) pro další
terminologické i konceptuální odlišnosti. Podle hlavního autora konvyužití. Společným rysem je bezprostřední nevyužitelnost všech typů
ceptu virtuální vody může být srážková voda, která spadne na území,
vod pro jiné účely – modrá i zelená voda se v podobě srážek objeví
rozdělena na zelenou a modrou vodu [8]. Ty souvisí s poskytováním
pravděpodobně na jiném místě, znečištěnou vodu bude možné využít
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až po vyčistění, tedy s časovým odstupem.
Představu o poměru zelené a modré vody si
lze udělat z dat o celkovém vývozu virtuální
vody z vybraných zemí, které jsou jejími
významnými vývozci v zemědělské produkci
(obr. 2).
Je zřejmé, že státy, které představují okolo
80 % globálního vývozu virtuální vody, své
exportní komodity zakládají na zelené vodě.
Dovážející státy mohou šetřit vlastními vodními zdroji, což může být v zemích s nedostatkem vody pozitivní obchodní faktor.

Tab. 1. Charakteristika zelené a modré vody [10]
Zdroj
Přenositelnost (mobilita)
Nahraditelnost
Konkurence o využití

Zelená voda
Voda zadržená v nenasycené půdě,
která je zdrojem pro evapotranspiraci
Nemobilní

Nemožná
Malá (zemědělským plodinám konkurují především divoké rostliny)
Aplikační technologie Nepotřebná
Cena za užití
Nízká

Modrá voda
Řeky, jezera, rybníky, nádrže,
podzemní zásobníky
Vysoce mobilní
Možná
Velká
Nutná
Vysoká

Vodní stopa
Vodní stopa (water footprint) je ukazatel využívající koncept virtuální vody a přístup dalšího ukazatele – ekologické stopy (ecological
footprint) [15]. Ekologická stopa populace představuje plochu produktivní půdy a vodních ekosystémů, která je potřebná k poskytnutí
zdrojů a asimilaci odpadů dané populace. Podobně jako ekologická
stopa ukazuje území (plochu) potřebnou pro zachování životního
stylu a úrovně dané populace, vodní stopa ukazuje roční objem vody
potřebný k uspokojení potřeb dané populace. Společným znakem
obou konceptů je vyjádření antropogenní zátěže prostředí z pohledu
užití přírodních zdrojů – tedy přivlastňování biomasy, vstřebávání
CO2, emise skleníkových plynů a spotřeby a znečištění vody. Do této
rodiny takto založených indikátorů patří dále uhlíková stopa (carbon
footprint) a nově i dusíková stopa (nitrogen footprint) [16].
Koncept vodní stopy rozpracovali na počátku tohoto století zejména
Holanďané z Universiteit Twente, ale problematikou se zabývala řada
dalších autorů [17, 18]; u nás se jedná o koncept téměř neznámý
a publikací je proto minimálně (viz [19]). Vodní stopa je definována
jako celkový objem sladké vody (freshwater) potřebný k produkci
zboží a služeb, které jsou spotřebovány danou společenskou jednotkou
(jednotlivcem, podnikem, státem apod.). Podle měřítka tedy lze rozlišit
vodní stopu jednotlivce, domácnosti, města, celého regionu či státu.
Protože ale ne všechno spotřebované zboží bylo vyrobeno v dané
oblasti, skládá se vodní stopa ze dvou částí: ze spotřeby domácích
vodních zdrojů a ze zdrojů za hranicemi dané oblasti. Pro komplexnost výsledku se do vodní stopy započítává spotřeba povrchové,
podzemní a půdní vody.
Od běžného ukazatele spotřeby vody, kterým je „odběr vody“, se
vodní stopa liší v těchto významných ohledech:
• Neomezuje se pouze na spotřebu podzemní a povrchové (modré)
vody, ale zahrnuje též spotřebu vody vázané v půdní vlhkosti (zelené vody) a zohledňuje i míru znečištění (šedou vodu). Modrá voda
je do výpočtu zahrnuta tehdy, nevrátí-li se do příslušného vodního
útvaru, z něhož byla odebrána.
• Kromě přímého užití vody zahrnuje též její nepřímé užití.
Vodní stopu jako doplňkový ukazatel umožňující nový pohled na
hospodaření s vodou rozvíjí mezinárodní síť více než stovky univerzit,
výzkumných ústavů a nevládních organizací Water Footprint Network
(http://www.waterfootprint.org). WFN poskytuje metodické rady,
standardy, data, školení a publikace, pořádá semináře a konference.
Za necelých deset let od svého vzniku se vodní stopa dostala i do
výročních zpráv nadnárodních korporací – na obr. 3 je vodní stopa
lahve coca-coly [20].

Obr. 2. Čistý celkový vývoz virtuální vody z vybraných zemí, roční
průměr za období 1997–2001 [9]

Výpočet vodní stopy
Vodní stopa státu se rovná celkovému objemu užité vody (m3/rok),
přímo nebo nepřímo, k produkci výrobků nebo služeb spotřebovaných
obyvateli dané země. Vodní stopa má dvě složky, interní a externí
vodní stopu. Obecně může být vodní stopa počítána na základě dvou
přístupů:
• Odspodu vzhůru (bottom-up), kdy jsou sečteny objemy virtuální
vody všech spotřebovaných výrobků a služeb v dané společenské
jednotce (domácnosti, státu). Virtuální voda obsažená ve výrobku či
službě se bude měnit v závislosti na místě a podmínkách výroby.
• Shora dolů (top-down), kdy se k celkové spotřebě domácích vodních
zdrojů připočte dovezená virtuální voda a odečte se virtuální voda
vyvezená.
Dosavadní studie využívaly zatím nejčastěji druhý způsob. Přitom
se uznává, že první přístup povede k přesnějším výsledkům, ale bude
zároveň mimořádně náročný na datové zdroje – získání, přesnost
i spolehlivost.
Pro zvolení správného postupu výpočtu je nezbytné v první řadě
dobře definovat cíle, jichž chceme dosáhnout: pokud chceme napří-
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Obr. 3. Celková vodní stopa 0,5 l láhve Coca-Coly (výrobní proces,
láhev, nápoj) [15]
klad zvýšit povědomí o užívání vody, nebudeme potřebovat tak
detailní data jako v případě podrobné srovnávací studie nebo pro
formulování vodní politiky. Odtud se mohou odvíjet různé úpravy
v metodice – např. při výpočtu vodní stopy zemědělských plodin se
často vynechává šedá voda.
S výpočty vodní stopy – postupem, výsledky a jejich interpretací
z hlediska mezinárodního porovnání a udržitelnosti vodního managementu – čtenáře seznáme v některém z příštích čísel Vodního
hospodářství.
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Funkce lužního lesa při
zadržování a odstraňování
dusíku a fosforu
z povrchových vod
Juan José Rojas Galvis, Jan Světlík, Ladislav Menšík,
Jiří Kulhavý
Klíčová slova
eutrofizace – lužní les – retence dusíku a fosforu – soutok řek Moravy
a Dyje – Česká republika

Souhrn

Lužní lesy jsou důležitou součástí říčních ekosystémů s význam‑
nou funkcí pro ochranu vod před eutrofizací. Na příkladu lužních
lesů v oblasti soutoku Moravy a Dyje přináší výzkum nové dílčí
informace o významu lužního lesa při zadržování a odstraňování
dusíku a fosforu z povrchových a podzemních vod. Metodické postu‑
py výzkumného sledování těchto procesů jsou založeny na přirozené
schopnosti lesního ekosystému zadržovat oba eutrofizující prvky
v biomase a v půdě při povodňových situacích resp. při využití říze‑
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Consideration of the water footprint – an indicator of sustainable water management (Hák, T.; Vrba, J.)
Key words
water footprint – virtual water – green water – blue water – ecosystem
services
Although there are similar water sources on our planet as hun‑
dreds years ago, they are shared nowadays by as many as 7 billion
people. However, people do not share them among themselves only,
there are other users too – ecosystems (plants and animals) that need
water for their vital functioning. New approaches towards the as‑
sessment of water use have arisen from the awareness of increasing
and often competing water requirements. The hydrological cycle is
a unique capability of the nature, without which the life on Earth
would not be possible. New assessment approaches and indicators
should provide more complex information for identification of the
pressures and impacts on water ecosystems and their management.
The concept of virtual water – with green, blue and grey components
– as well as the water footprint indicator is a part of such approach.
The water footprint includes – besides the obviously used surface
and underground water (blue water) – also the water stored in un‑
saturated soils (green water) and the polluted water (grey water).
The paper brings critical reflection of the potential of water footprint
as complementary indicator of sustainable water management in
the Czech Republic.
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. srpna
2012. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

ného povodňování a zvodňování. Podkorunové srážky pod lesními
porosty měly přibližně dvojnásobně větší koncentrace dusíku oproti
srážkám z volné plochy. Obsah P-PO43- byl ve srážkových vodách
z volné plochy zjištěn velmi nízký, statisticky vyšší koncentrace
P-PO43- byly zjištěny pod lesními porosty oproti volným plochám.
U průsakových vod statistická analýza nedetekovala významnější
rozdíly v koncentracích TDN a P-PO43- mezi lesními porosty a vol‑
nými plochami. Nezaplavované půdy mají v půdním profilu oproti
zaplavované lokalitě výrazně nižší hodnoty pH (pH/H2O, pH/KCl),
vyšší hodnoty CEC (kationtové výměnné kapacity) a vyšší hodnoty
BS (nasycení sorpčního komplexu bázemi). Výzkum dále pokračuje,
po jeho dokončení bude možné vyhodnotit širší ekologické souvislos‑
ti a ekonomický efekt lužních lesů pro zvýšení čistoty povrchových
a podzemních vod.
u

Úvod
Lužní lesy v České republice pokrývají dnes přibližně 33 000 hektarů. Většina z nich se nachází v oblasti soutoku řek Moravy a Dyje,
v Litovelském Pomoraví, v aluviu Labe a Odry [1]. Nejširší nivy
s nejrozvinutějším nivním fenoménem jsou v povodí řeky Moravy.
Fluviální procesy dlouhodobě ovlivňují geomorfologický vývoj krajiny,
charakter hydrologických podmínek a výskyt specifických biocenóz
[1, 2]. V důsledku dlouhodobého ukládání povodňových sedimentů
bohatých na živiny a zadržování těchto živin v biomase fungují aluvia
jako velké kořenové čistírny [3, 4]. Přispívají tak k ochraně povrchových a podzemních vod před eutrofizací.
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Cílem výzkumu bylo získat nové poznatky o významu lužního lesa
při zadržování a odstraňování dusíku a fosforu z povrchových vod
v situacích, kdy je alespoň zčásti zachován záplavový režim (přirozené
inundace, řízené povodňování). Výzkum byl orientován do oblasti
soutoku Moravy a Dyje.

Výsledky a diskuse
Dusík a fosfor ve srážkových vodách

Materiál a metody
Popis ploch

detekci rozdílů mezi skupinami byl použit Tukeyho test (testováno
mezi lesními porosty a volnými plochami). Významnost byla testována na hladině α = 0,05.

Výzkum probíhal na čtyřech stanovištích dlouhodobého monitoringu lužních lesů soutokové oblasti. Výzkumné plochy (obr. 1) byly
s ohledem na rozdílný hydrologický režim srážkových a podzemních
vod zaměřeny na párové plochy s lesním porostem (les) a bez porostu
(volná plocha-paseka). Území spadá do správy Lesního závodu Židlochovice podniku Lesy České republiky, s.p. [6]. Popis výzkumných
ploch je uveden v tab. 1. Průměrná roční teplota se pohybuje v rozmezí 9–10 oC, průměrný roční srážkový úhrn v rozmezí 500–550 mm
[8]. Půdním typem výzkumných ploch je fluvizem arenická [9] s kvalitní vrstvou mullového humusu. Lokality náležejí do skupiny typů
geobiocénů habro-jilmových jasenin (Ulmi-fraxineta carpini), které
patří k nejsušším typům tvrdého luhu, s hladinou podzemní vody pod
150 cm. Hlavními dřevinami jsou dub letní (Quercus robur L.), jasan
ztepilý (Fraxinus excelsior L.), jasan úzkolistý (Fraxinus angustifolia
Vahl.), jilm vaz (Ulmus laevis Pall.), jilm habrolistý (Ulmus carpinifolia
Gled.), habr obecný (Carpinus betulus L.), lípa srdčitá (Tilia cordata
Mill.) a javor babyka (Acer campestre L.) [5, 10].

Hodnoty vážených aritmetických koncentrací sledovaných složek
srážkových vod jsou uvedeny v tab. 2.
Koncentrace celkového rozpustného dusíku (TDN) ve srážkových
vodách se na volných plochách pohybovaly od 0,58 do 1,41 mg.l-1,
v lese mezi 2,28–3,41 mg.l-1. Obohacení srážek o dusík při průchodu

Odběry vzorků, chemické analýzy

Srážky a podkorunové srážky byly zachycovány v trvale otevřených
odběrových kolektorech (tři kolektory na každé lokalitě/variantě) [11].
Průsakové vody byly zachycovány v gravitačních lyzimetrech (1–2
na každé lokalitě/variantě) umístěných pod horizonty povrchového
humusu v hloubce 10 cm (obr. 2). Odběry vod se prováděly v období
01/2010–12/2010 jednou za 14 dní ve vegetačním období, v zimním
období se voda odebírala jednou za měsíc jen z podkorunových
kolektorů srážek. Na lokalitách s podrobnějším půdním průzkumem
Obr. 1. Poloha lokalit s měřením srážkových a gravitačních vod
(Herdy les a Pohansko les) byly v deseti opakováních odebrány vzorky
lužních lesů v oblasti jižní Moravy [dle 7, upraveno, měřítko cca
půd z hlouby 0–5 a 5–15 cm za účelem vyhodnocení vlivu inundací
1 : 350 000]
na obsah živin (zejména dusíku a fosforu). Jednorázově byly v době
jarní povodně kvantitativně a kvalitativně
vyhodnoceny povodňové sedimenty (v lesTab. 1. Základní charakteristiky odběrových míst
ních porostech umístěny betonové desky
o rozměrech 1x 1 m, s drsným povrchem pro
nadmořská
zastoupení dřevin ve stromovém
zachycení povodňových sedimentů).
označení
místo
lokalita
věk
výška
patře [%], (+) značí přítomnost
Ve vzorcích srážkových vod a vod z gravi[m n. m.]
tačních lyzimetrů se stanovoval obsah fosfátů,
HVP, HVPG Herdy
volná plocha 13
162
nitrátů a nitritů s použitím HPLC. Obsah
MVP
Mikulčice volná plocha <10
160
amoniaku se stanovoval spektrometricky
PVP, PVPG
Pohansko volná plocha 6
155
dle normy ČSN-ISO-7150--1 [12]. Celkový
STVP
Soutok
volná plocha <10
151
rozpustný dusík (TDN) byl stanovován na
dub (88), jasan (6), lípa (5), jilm (1),
přístroji SHIMADZU TOC VSCH/CNS (ČSNHL, HLG
Herdy
les
>100 161,5
babyka (+)
EN-12260) [13].
jasan (56), dub (25), topol (15), lípa
Ve vzorcích půdy byla stanovena půdní
ML, MLG
Mikulčice les
>100 170
(4), habr (+)
reakce (pH/H20, pHKCl) potenciometricky.
dub (69), habr (20), babyka (8), jasan
Přístupné živiny (Ca, Mg, K) byly stanoveny
PL
Pohansko les
>100 156
(2), jilm (1)
ve výluhu Mehlich III atomovou absorpční
dub (39), jasan (31), habr (22),
spektrometrií. Fosfor byl stanoven spek
RL, RLG
Ranšpurk les
>100 153
babyka (7), lípa (1)
trofotometricky, celkový uhlík, dusík a síra
elementární analýzou na analyzátoru LECO
CNS-2000 [14].
Ve vzorcích kalů byl stanoven celkový
dusík (LECO Tru Spec), celkový fosfor (výluh
v lučavce královské) a přístupný fosfor (Mehlich III).

Statistické zpracování a hodnocení
výsledků

Z ko n c e n t r a c í l á t e k v y j á d ř e n ý c h
v mg.l-1 a z množství srážek a plochy srážkoměrů byly vypočteny depozice jednotlivých
látek (N, P) a přepočteny na ha. Z koncentrací
látek v mg.l-1 a z množství průsakových vod
a plochy gravitačních lyzimetrů byly vypočteny výstupy jednotlivých látek (N, P) z nadložního humusu do půdy [kg.ha-1.rok-1].
Statistické analýzy byly provedeny v programu Microsoft Excel a Statistica 8.0 [15].
Byla použita jednofaktorová ANOVA a pro
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Obr. 2. Odběrová zařízení (srážkoměr, gravitační lyzimetr) na výzkumných plochách v Lednici
na Moravě (Herdy-volná plocha) a Prameništi (Prameniště-les), foto L. Menšík.
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korunami stromů bylo statisticky průkazné na
všech lokalitách. Podkorunové srážky měly
přibližně dvojnásobnou koncentraci dusíku
oproti srážkám z volné plochy. Koncentrace
N-NH4+ měly rozpětí 0,24–0,62 mg.l-1 (volná
plocha) a 0,66–1,05 mg.l-1 pod lesem. Koncentrace N-NO3- na jednotlivých lokalitách na
volné ploše byly v rozpětí 0,30–0,56 mg.l-1,
v lese 1,28–1,70 mg.l-1 Ve všech případech
se jedná o statisticky významné rozdíly.
Naměřená data je možné porovnat s dřívějším
výzkumem, probíhajícím v oblasti Lednického
luhu [16, 17]. V letech 1972–1974 dosahovaly
koncentrace celkového dusíku ve srážkových
vodách na volné ploše 3,7 resp. 1,0 mg.l-1, koncentrace dusíku v podkorunových srážkách 2,8
a 1,9 mg.l-1. Současné hodnoty lze považovat
za mírně vyšší, patrně způsobeno v současné
době rostoucími celkovými depozicemi dusíku.
Obsah P-PO43- byl ve srážkových vodách z volné plochy zjištěn velmi nízký (0,01–0,1 mg.l-1)
a dokonce polovina měření byla pod hranicí
detekce. Statisticky významný rozdíl byl zjištěn mezi hodnotami koncentrací P-PO43- v lese
(0,13–0,25 mg.l-1) a na volné ploše. Ve srovnání
s obdobím 1972–1974 jsou dnešní hodnoty
obsahu fosforu ve srážkových vodách spíše
nižší.

Dusík a fosfor v lyzimetrických vodách

Tab. 2. Přehled koncentrací a depozic (vertikálních toků) sledovaných komponent ve
srážkových vodách pro rok 2010 (Con. – vážený aritmetický průměr koncentrací [mg.l-1],
Dep. – vertikální tok [kg.ha-1.rok-1])
TDN
HVP – volná plocha
MVP – volná plocha
PVP – volná plocha
STVP – volná plocha
HL – les
ML – les
PL – les
RL – les

Con.
1,02
1,41
0,58
1,23
3,41
2,53
3,33
2,28

Dep.
7,37
9,72
4,92
6,48
18,16
15,68
14,53
14,20

N-NH4+
Con.
Dep.
0,52
3,74
0,62
4,28
0,24
2,06
0,39
2,03
0,98
5,21
0,68
4,20
1,05
4,57
0,66
4,14

N-NO3Con.
Dep.
0,39
2,81
0,56
3,88
0,30
2,52
0,54
2,86
1,70
9,06
1,48
9,15
1,30
5,67
1,28
7,99

P-PO43Con.
Dep.
0,03
0,20
0,10
0,71
0,01
0,06
0,04
0,23
0,25
1,36
0,21
1,28
0,25
1,09
0,13
0,79

Tab. 3. Přehled koncentrací a výstupů z nadložního humusu do půdy (vertikálních toků)
sledovaných komponent v gravitačních lyzimetrických vodách pro rok 2010 (Con. – vážený
aritmetický průměr koncentrací [mg.l-1], Dep. – vstup z nadložního humusu do půdy
(vyplavování) [kg.ha-1.rok-1])

HVPG – volná plocha
PVPG – volná plocha
HLG – les
MLG – les
RLG – les

Vážené aritmetické průměry koncentrací
jednotlivých složek gravitačních lyzimetrických vod jsou uvedeny v tab. 3. Statistickou analýzou nebyly zjištěny
významné rozdíly v koncentracích dusíku a fosforu mezi sledovanými
lokalitami, především kvůli velké variabilitě dat dané patrně chemickými vlastnostmi vrstvy nadložního humusu a humusového horizontu
Ah. Nejnižší průměrná koncentrace TDN byla 1,29 mg.l-1 a až na
výrazně vyšší koncentraci ve stanici Herdy‑les (15,1 mg.l-1) nepřesáhla
6,5 mg.l-1. Koncentrace N-NH4+ na volné ploše byly pouze v rozsahu
0,04–0,06 mg.l-1, v lyzimetrických vodách v lese byla průměrná koncentrace 0,29 mg.l-1. Stejně jako v případě koncentrací TDN i u koncentrace
N-NO3- na lokalitě Herdy-les byly zaznamenány výrazně vyšší hodnoty

TDN
Con.
Dep.
2,20
1,71
4,92
3,03
15,10
17,98
6,49
8,94
2,47
2,40

N-NH4+
Con.
Dep.
0,06
0,04
0,04
0,03
0,24
0,29
0,10
0,14
0,15
0,15

N-NO3Con.
Dep.
0,48
0,38
2,68
1,65
13,79
16,43
5,20
7,17
0,86
0,83

P-PO43Con.
Dep.
0,06
0,05
0,07
0,05
0,04
0,05
0,08
0,10
0,01
0,01

(13,79 mg.l-1). Příčinou může být zejména blízkost sídel s výrazně
vyšším zatížením z dopravy. Průměrná roční koncentrace P-PO43- se
pohybovala v intervalu 0,01–0,16 mg.l-1 mezi všemi lokalitami.

Dusík a fosfor v půdě zaplavovaného a nezaplavovaného luhu

Byl vyhodnocen vliv eliminace záplav na chemismus nejsvrchnější
vrstvy půdy v podmínkách „tvrdého luhu“ (lesní typ Querceto-Fraxinetum) s odstupem 30 let od vodohospodářských úprav. Pro účely této
studie byly vybrány lokality Lednice (nezaplavovaný luh) a Pohansko
(přirozeně zaplavovaný luh) [18].

Obr. 3 a, b, c, d. Porovnání obsahu N, P, NO3- a NH4+ v půdě v hloubce 0–5 cm a 5–15 cm na nezaplavovaném území (Herdy) a zaplavovaném
území (Pohansko) dolního toku Dyje. I – intervaly spolehlivosti. Číslo nad datovým sloupcem je průměrná hodnota, n = 5
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Půdním typem na obou lokalitách je fluvizem, subtyp modální.
Vznikly na holocenních povodňových sedimentech při každoročním
rozlivu vody. Jejich zrnitostní složení je poměrně proměnlivé, zejména
pokud jde o hloubkový gradient, ale poměrně homogenní, pokud posuzujeme jen nejsvrchnější vrstvu půdy do hloubky 30 cm. Půdy mají ve
svrchních vrstvách charakter hlín, ve střední části profilu jílovitých
hlín, dospodu s vyšším zastoupením písku. Mocnost povodňových hlín
je na lokalitě Lednice 2,5–3 m, přičemž v půdním profilu v hloubce
60–100 cm je patrný fosilní humusový horizont, svědčící o přerušení
kontinuity sedimentace v určitém období vývoje půd. Na lokalitě
Pohansko je mocnost povodňových hlín jen do hloubky 110–130 cm
a pohřbené horizonty se nevyskytují. Půdy na lokalitě Pohansko mají
s ohledem na charakter textury vysokou hydraulickou spojitost s Dyjí
(daná lokalita je ve vzdálenosti cca 100 m od Dyje). Lokalita je za vysokých stavů vody v Dyji často povrchově zaplavována.
Nezaplavované půdy na lokalitě Lednice mají v půdním profilu
oproti zaplavované lokalitě Pohansko výrazně nižší hodnoty pH
(pH/H2O, pH/KCl), vyšší hodnoty CEC (kationtové výměnné kapacity)
a vyšší hodnoty BS (nasycení sorpčního komplexu bázemi). Současně
je oproti lokalitě Pohansko výraznější i gradient uvedených charakteristik s hloubkou. Tato skutečnost však není ovlivněna v takové
míře záplavami jako spíše závislostí na odlišné půdní textuře, resp.
rozdílném ovlivnění půdního profilu podzemní vodou (toto zjištění
by bylo vhodné ověřit na vrtech).
Z přístupných živin byl zjištěn v hloubce 0–5 cm o 26 % vyšší
obsah vápníku a o 43 % vyšší obsah draslíku na zaplavované ploše,
přičemž obsah hořčíku byl přibližně stejný. Nejmarkantnější rozdíl
byl zjištěn u fosforu, který na nezaplavované ploše tvořil pouze
13 % obsahu fosforu na zaplavované ploše. V hloubce 5–15 cm byly
vztahy obdobné, ale procentické podíly byly, kromě fosforu (obr. 3b)
a hořčíku, které zůstaly téměř zachovány, přibližně poloviční. Sorpční
komplex půdy je s ohledem na charakter sedimentů nasycený na obou
lokalitách v rozpětí 85–95 %. Z minerálních forem dusíku (obr. 3a,
c, d) jsou jednoznačně převládající formou nitráty. Výraznější hloubkový gradient v povrchové vrstvě půdy do 15 cm ani vliv záplav na
mineralizaci dusíku zjištěny nebyly.

Dusík a fosfor v povodňových kalech

Orientačně byl v době letní přirozené záplavy v roce 2010 zjišťován
obsah dusíku a fosforu v povodňových sedimentech (tab. 4) a porovnán s hodnotami v nejsvrchnější vrstvě půdy lužního lesa. Zatímco
hodnoty obsahu celkového dusíku jsou řádově srovnatelné, obsah
fosforu v povodňových sedimentech je až o jeden řád vyšší. To je dáno
přetrvávajícím stavem v kontaminaci povrchových vod ze zemědělsky
využívaných území při povodňových situacích. Poněkud překvapivý
je vysoký obsah dusíku i fosforu v povodňových sedimentech dolního
toku Dyje u Pohanska.

Další sledované charakteristiky

Z dalších významných charakteristik z pohledu hodnocení významu
lužního lesa pro snižování eutrofizace povrchových a podzemních vod
jsou postupně hodnoceny obsahy dusíku a fosforu ve vodách z přirozených a řízených povodní, v podzemních vodách ovlivněných recipienty (zvodňování), řízeným povodňováním nebo záplavami. Základní
přehled existuje o výši akumulace dusíku a fosforu v biomase a půdě
lužního lesa [16]. Zde tyto výsledky z důvodu omezeného prostoru
neuvádíme, ale autoři příspěvku se daným problémem dále zabývají.

Závěr
Ekosystémy lužních lesů v oblasti jižní Moravy patří k unikátním
přírodním výtvorům říční krajiny. Lužní lesy jsou důležitou součástí
říčních ekosystémů s významnou funkcí utváření a udržování kvality vody. Jsou charakteristické vysokou produkcí biomasy, unikátní
biodiverzitou a chrání vodní toky před důsledky eroze na zemědělské
půdě a souvisejícím znečištěním. Výzkum přináší nové a potřebné
informace o významu lužního lesa a jeho parametrů při zadržování
a odstraňování dusíku a fosforu z povrchových a podzemních vod.
Metodické postupy výzkumného sledování těchto procesů jsou
založeny na přirozené schopnosti lesního ekosystému zadržovat oba
eutrofizující prvky v biomase a v půdě při povodňových situacích
resp. při využití řízeného povodňování a zvodňování.
Podkorunové srážky pod lesními porosty měly přibližně dvojnásobně větší koncentrace dusíku oproti srážkám z volné plochy. Obsah
P-PO43- byl ve srážkových vodách z volné plochy zjištěn velmi nízký,
statisticky vyšší koncentrace P-PO43- byly zjištěny pod lesními porosty
oproti volným plochám. U průsakových vod statistická analýza nedetekovala významnější rozdíly v koncentracích TDN a P-PO43- mezi
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Tab. 4. Přehled koncentrací N (%), P (mg.kg-1) v povodňových kalech
(léto 2010)
Nt (%)
P – přístupný (mg.kg-1)
P – celkový (mg.kg-1)

Kyjovka
0,5
21,7
505,3

Morava I
0,2
21
804

Morava II
0,1
29,3
426,3

Dyje
0,8
112
1489

lesními porosty a volnými plochami. Nezaplavované půdy na lokalitě
Lednice mají v půdním profilu oproti zaplavované lokalitě Pohansko
výrazně nižší hodnoty pH (pH/H2O, pH/KCl), vyšší hodnoty CEC
a vyšší hodnoty BS.
Výzkum navazuje na dřívější badatelské aktivity v zájmovém území
[5, 17, 19 aj.]. Pokračující výzkum umožní zpřesnění a rozšíření dosavadních poznatků s možností vyjádření finančního ocenění remediační funkce lužního lesa z hlediska snížení eutrofizace povrchových
a podzemních vod.
Poděkování: Článek vznikl s finační podporou výzkumného záměru
MSM 6215648902 „Les a dřevo – podpora funkčně integrovaného
lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné suroviny“
a dvou projektů Interní grantové agentury LDF Mendelovy univerzity
v Brně č. 27/2010 „Možnosti adaptace lesních ekosystémů na předpokládané změny klimatu“ a č. 42/2010 „Význam lužního lesa při
odstraňování dusíku a fosforu z povrchových vod“.
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Souhrn

Vodní eroze je problémem, který si vyžaduje adekvátní řešení
v oblasti vodního hospodářství, zemědělství i lesnictví. Jedním
z klíčových problémů v této oblasti je relevantní stanovení vodní
eroze s pomocí pokud možno sofistikovaných přístupů jak na úrovni
zpracování a vizualizace dat, tak na úrovni samotného výpočtu.
Stále respektovaná metoda RUSLE nalezla bezpočet uplatnění pro
stanovení erozního ohrožení území. Pokud však chceme řešit nároč‑
nější inženýrské úlohy i ve vztahu k depozici sedimentů ve vodních
nádržích, je nutné zvolit některé vhodnější nástroje ze skupiny dyna‑
mických erozních a hydraulických modelů. Samotná metoda RUS‑
LE má své obhájce i kritiky, přičemž jako hlavní nevýhoda je této
metodě vyčítáno diskrétní řešení, tedy v rámci GIS aplikace pouze
v buňce rastru a absence reflexe tvorby povrchového odtoku a jeho
kinetické energie pro plošnou a rýhovou erozi. Naproti tomu některé
studie jednoznačně poukazují na fakt, že v případě nedostatečné
datové základny metoda RUSLE dává srovnatelné výsledky jako
numerické modely. Cílem autorského kolektivu tedy bylo srovnání
metody RUSLE s metodou USPED a numerickým modelem SIMWE
na povodí Rožnovské Bečvy, kde jsou fluviální a erozní procesy
částečně dokumentovány autorským kolektivem i z terénu.
u

Úvod
Půda je důležitou složkou přírodního prostředí, jako nenahraditelný a omezený zdroj ji definuje také OSN a její význam pro život na
Zemi spolu se slunečním zářením, základními vlastnostmi atmosféry
a vodou je prakticky neoddiskutovatelný. Eroze coby proces fyzikální a chemické degradace půdního profilu je bezesporu přirozeným
jevem, který se vyskytuje na Zemi již ve starších geologických obdobích a v dlouhodobém hledisku je jedním ze základních mechanismů
vývoje krajiny a reliéfu, kdy finální podoba celých geomorfologických
celků je v zásadě výslednicí protichůdného působení deflačních
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The floodplain forest ecosystem in the region of southern Moravia
belongs to unique natural creations of a river landscape. Floodplain
forests are an important component of floodplain ecosystems with
the important function of creating and maintaining the water qual‑
ity. They are characteristic by their high production of biomass and
unique biodiversity and protect water courses from erosion and
pollution. Research provides new information on the importance
of floodplain forests at the retention and removal of nitrogen and
phosphorus from surface and ground waters. Methodical procedures
are based on the general capacity of a forest ecosystem to retain both
eutrophication elements in biomass and soil at flood situations or at
using controlled watering and waterlogging. The research continues
with former research activities in the studied area. The ongoing
research will enable to specify and extend present knowledge with
a possibility to express financial evaluation of the removing function
of a floodplain forest for the purpose of reducing the eutrophication
of surface and ground waters.
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. srpna
2012. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

a erozních procesů a sedimentace, diageneze či pedogeneze. Z hlediska vodního a lesního hospodářství a zejména zemědělství je však
antropogenní akcelerace eroze významným problémem, který v ně
kterých predisponovaných oblastech postihuje celé regiony, proto
se stává předmětem zájmu přírodovědných i inženýrských vědních
disciplín. Problematiku antropogenní akcelerace eroze zmiňují např.
Zachar [21], Holý [7], Janeček [10]. Z novějších zahraničních prací
lze zmínit např. práci Boardman, Posen eds. [2], která se zabývá erozí
půdy v Evropě, nebo Changa �������������������������������������
[9]����������������������������������
, přičemž poslední jmenovaná monografie se zabývá mj. vodní erozí na lesním půdním fondu. V neposlední řadě lze zmínit monografii Harmona a Doeho III [6], která studuje
vztah eroze, vývoje krajiny a simulace těchto procesů v GIS. Simulací
vodní eroze a srovnáním několika metod s reflexí těch nejpoužívanějších se zabývá i tento článek autorského kolektivu. Hlavní motivací
je přitom srovnání empirické metody RUSLE, založené na kinetické
energii srážek, s metodou založenou na tvorbě povrchového odtoku
během srážkoodtokových epizod (USPED) a dynamickým simulačním
modelem vodní eroze SIMWE. Srovnání s dalšími dynamickými erozními modely (např. SWAT) lze nalézt v pracích autorského kolektivu
rovněž (např. [1, 16, 17, 18]).

Metody a simulační modely povrchového odtoku a eroze
První snahy o určení ohroženosti pozemků či celých území erozí
sahají již do 30. a 40. let 20. stol., kdy se k výpočtu srážko-odtokových procesů a eroze využívalo tzv. empirických modelů, které byly
odvozeny na základě dlouhodobého terénního pozorování přírodních
procesů a na laboratorních experimentech. Svůj základ tedy mají
v analýze a zpracování časových řad. V polovině 70. let se díky rozvoji
výpočetní techniky, informačních technologií a také teoretickému
rozvoji v oblasti hydrauliky povrchového odtoku, infiltrace a mechanismu erozních procesů postupně přecházelo od empirických vzorců
a postupů k řešení erozního jevu jako dynamického procesu proměnného v prostoru a v čase. Tento přístup následně vedl k prudkému
rozvoji simulačních modelů, které řeší průběh a výslednou intenzitu
eroze na základě fyzikálního popisu všech zúčastněných procesů.
Základními rovnicemi simulačních modelů pro výpočet eroze jsou
rovnice kontinuity a pohybová rovnice pro řešení pohybu půdních
částic. Koncepčně jsou modely tvořeny dvěma vzájemně propojenými moduly. Výstupy z hydrologického modulu, které charakterizují
povrchový odtok, tvoří vstupy do modulu erozního.
Aplikace simulačních modelů je v současné době spojována s prostředky GIS, které slouží pro přípravu vstupních dat a prezentaci
výsledků. Jedná se tedy o moderní inženýrský nástroj, kterým lze
řešit různé scénáře pro ochranu území a tvorbu podkladů pro rozhodovací a projekční činnost v této oblasti. Simulační modely mají ve
srovnání s empirickými modely universálnější využití, spolehlivější
extrapolaci výsledků, umožňují do simulace zahrnout i transport
kontaminantů v kontextu a jsou ve většině případů spolehlivější
a přesnější při řešení jednotlivých srážko-odtokových situací. Zajímavou diskusi nad výsledky metody USLE a simulačního modelu
WEPP lze nalézt v publikaci Wainwrighta a Mulligana [19]. Na druhé
straně mají ale větší nároky na rozsah a dostupnost vstupních dat. Při
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sestavování simulačních modelů na principech fyzikálních zákonitostí se nelze vyhnout
použití empirických závislostí a parametrů
pro vyjádření některých dílčích procesů. To
znamená, že modely vyžadují kalibraci a testování pro podmínky na daném území a při
řešení problému je třeba dodržet předpoklady
a podmínky, pro které byl model odvozen,
především homogenitu území, plošné a časové měřítko modelu. Kalibrace modelu je však
velmi obtížná na malých povodích, neboť
většinou nejsou k dispozici měřené průtoky
a koncentrace splavenin, které jsou pro porovnání modelu s výsledky simulace nezbytné.
Proto je zřejmé, že pro mnoho úloh a území
s nedostatkem dat se stále metody USLE a její
modifikace (RUSLE, MUSLE) mohou docela
dobře osvědčit (viz např. [6, 14, 19]).

Charakteristika povodí Bečvy
Povodí Bečvy je povodím II. řádu o rozloze
více než 1600 km2, tvořícím výrazný východní výběžek povodí Moravy, jehož je součástí.
Povodí Bečvy je tvořeno dílčími povodími
Rožnovské Bečvy (číslo hydrologického pořadí Obr. 1. Potenciální ohrožení vodní erozí v povodí Rožnovské Bečvy analýzou RUSLE
04-11-01) a Vsetínské Bečvy (číslo hydrologického pořadí 04-11-02), k jejichž soutoku
dochází u Valašského Meziříčí.
Z velké části se povodí Bečvy rozkládá
na terciérních sedimentech zvrásněných
alpínskou orogenezí. V severní části povodí
jsou zastoupeny vrstvy alpinsky zvrásněných
mezozoických hornin (pískovce, břidlice).
Východní část tvoří terciérní horniny jako písky a jíly. Kvartérní sedimenty jsou rozšířeny
především jako fluviální usazeniny v údolní
nivě a náplavových kuželech v podobě spraší
a sprašových hlín. Vyskytují se zde také sedimenty glaciálního a glacifluviálního původu
zejména z období mladších glaciálů.
Rožnovská Bečva odvádí vodu z území, které je převážně zalesněno, převažují kulticenózy
smrku (Picea abies), přičemž v posledních
letech roste zastoupení buku (Fagus sylvatica)
a jedle (Abies alba). Nejrozšířenějším půdním
typem povodí je kambizem. Jedná se o půdy
hnědé (hnědé lesní půdy), které se vyznačují
vysokou pórovitostí s dobrou vnitřní drenáží.
Druhým nejvíce zastoupeným půdním typem
oblasti jsou fluvizem typická a glejová. Jsou to
půdy mladé, vznikaly v kvartéru z povodňových sedimentů, a proto se nachází v nivě řeky. Obr. 2. Vyhodnocení erozní ohroženosti v povodí Rožnovské Bečvy zonální statistikou.
Pro vysoký obsah živin jsou využívány hlavně Agregováno pro schematizovaná subpovodí modelu SWAT s hraniční velikostí stanovenou
pro povodí IV. řádu
k zemědělským účelům.
Z důvodu výskytu flyšového podloží, které
tvoří velkou část povodí Bečvy, dochází k nepravidelným odtokům
sobené odtokem vody ze zemědělsky využívaných pozemků ležících
způsobeným omezenou propustností flyšových vrstev. Podzemní vody
v klimatické oblasti daného typu, s daným druhem půdy, o určitém
charakterizované hlubinným oběhem se v rámci povodí vyskytují jen
sklonu a délce svahu, při určitém systému pěstování plodin, obdělávání
lokálně, např. u Teplic nad Bečvou, kde dochází k vývěru zemité termální
půdy a uplatňování protierozních opatření. Lze ji však aplikovat také
kyselky. Eroze a dynamika sedimentů v povodí Rožnovské Bečvy jsou
pro území s nezemědělským využitím, např. na staveništích. Rovnici
odrazem těchto procesů v karpatských flyšových povodích, což vyústilo
nelze použít pro období kratší než 1 rok, ani pro výpočet ztráty půdy
mj. v technické řešení odběru sedimentů z vodního díla Horní Bečva.
z jednotlivých dešťových srážek nebo odtokem z tajícího sněhu. Revidovanou univerzální rovnici ztráty půdy je možno vyjádřit ve tvaru

Revidovaná univerzální rovnice ztráty půdy (RUSLE)

Univerzální rovnice ztráty půdy (USLE – Universal Soil Loss Equation) je empirický matematický model, který se používá k popisu erozních procesů a určení půdního smyvu. Rovnici USLE vyvinuli vědci
Walt Wischmeier a Dwight Smith v roce 1965 pro americké ministerstvo
zemědělství na základě údajů o erozi půdy shromaždovaných od roku
1930. Tento model se stal základní metodou hodnocení intenzity erozního procesu nejen v USA, ale i po celém světě. V 90. letech byla na
základě prověření a aktualizace USLE odvozena revidovaná univerzální
rovnice ztráty půdy (RUSLE – Revised Universal Soil Loss Equation).
Byly provedeny úpravy, které vedly k určitým změnám ve způsobu
stanovení jednotlivých faktorů rovnice. RUSLE se stejně jako USLE
využívá pro predikci dlouhodobé průměrné roční ztráty půdy způ-
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G = R.K.L.S.C.P,
kde
G – průměrná dlouhodobá ztráta půdy [t.ha-1.rok-1],
R – faktor erozní účinnosti deště,
K – faktor erodovatelnosti půdy,
L – faktor délky svahu,
S – faktor sklonu svahu,
C – faktor ochranného vlivu vegetačního pokryvu,
P – faktor účinnosti protierozních opatření.
Metoda RUSLE je vhodná pro rychlé a jednoduché zhodnocení
erozního ohrožení území a jeho výsledky odpovídají hypotetické
dlouhodobé potenciální ztrátě půdy erozí v tunách z hektaru za rok.
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Je třeba si ovšem uvědomit, že RUSLE neumožňuje řešit kontinuitu
erozního procesu v rámci sledovaného území. Eroze je simulována jen
z hlediska odnosu půdních částic z diskretizované plochy, a neřeší ji
z hlediska transportu a depozice v rámci povodí a hydrografické sítě.
Z časového i prostorového hlediska se tedy jedná o model statický.
Pro potřeby hodnocení rizik či plánování v krajině je RUSLE plně
dostačující, chceme-li však simulovat reálnou erozi a zejména dynamiku transportu a depozice sedimentů v povodí, je třeba zvolit jinou
metodu, respektive matematický model či jejich kombinaci – typicky
např. SWAT a MIKE 11 (viz např. [17]).
Z obrázků 1 a 2 je patrné, že morfologie terénu se v rámci metody
RUSLE uplatňuje jako významný erozní činitel. Je ovšem nutno
podotknout, že plochy s nejvyššími hodnotami topografického faktoru
dosahují často ve výsledku pouze středních hodnot průměrných ročních hektarových ztrát půdy. Proto je nutno se při interpretaci zaměřit
také na ostatní faktory, což plyne už z matematické podstaty rovnice
RUSLE. Vysoké hodnoty potenciální eroze půdy v oblastech s nižšími
hodnotami topografického faktoru jsou dány především vlastnostmi
půd a krajinným pokryvem. Největší váhu v tomto případě má tedy
patrně faktor vegetační, neboť plochy s největším erozním ohrožením
se vyskytují převážně v zemědělských oblastech, tedy v kategorii 243
dle CORINE Land Cover.

Metoda USPED (Unit Stream Power – based Erosion
Deposition)
USPED patří do skupiny erozních modelů založených na univerzální rovnici ztráty půdy USLE. Od jiných modelů se ale odlišuje ve
způsobu, jakým řeší vliv topografie území na erozní procesy. Modely
založené na USLE umí simulovat prostorové rozložení eroze, USPED
navíc dokáže predikovat místa depozice sedimentů za podmínky
ustáleného proudění povrchové vody jako důsledku uniformní srážkové události [13, 20]. Hlavními faktory vstupujícími do modelu jsou
terén, faktor půd a krajinného pokryvu. Kombinací těchto faktorů lze
určit tzv. transportní kapacitu (TP), která reprezentuje náchylnost
půdy a krajinného krytu k erozi. Model USPED počítá změnu indexu
transportní kapacity podle rovnice
TP = KcAm (sin b)n
kde TP – index transportní kapacity, Kc – kombinace faktoru
K a C, A – odvodňovaná plocha, b – sklon svahu, m, n – empirické
koeficienty lišící se podle typu uvažované eroze. Model USPED tedy
umožňuje detekovat plochy se zvýšeným TP (eroze) či sníženým TP
(depozice), příp. plochy s TP konstantním. Změnu TP v prostorových
souřadnicích (x, y) lze pak spočíst pomocí rovnice
∆ T = d(TP cos a)/dx + d(TP sin a)/dy.
Pro výpočty jsou využívány geografické informační systémy (GRASS
GIS, produkty ESRI – ArcView, ArcMap) [13, 15].
Podobně model USPED stanovuje i relativní dostupnost energie
toku k transportu sedimentů v kontextu celého povodí. Model umožňuje vymezení plošné i rýhové eroze (viz obr. 3).

Dynamický erozní model SIMWE
GRASS (Geographic Resources Analysis
Support System) je geografický informační
systém využívaný pro správu a analýzu
geoprostorových dat, produkci mapových
výstupů, prostorové modelování a vizualizaci. GRASS je oficiálním projektem „Open
Source Geospatial Foundation“ a je šířen
zdarma jako freeware a open source software
pod licencí GNU General Public License
(GPL) [4]. Byl vyvíjen americkou armádou od
roku 1982 jako nástroj pro obhospodařování
půdy a plánování životního prostředí. Dnes
je celosvětově využíván v akademickém
i komerčním prostředí, stejně jako v mnoha
vládních agenturách a poradenských společnostech životního prostředí. GRASS lze
používat na více platformách, včetně Mac
OS X, Microsoft Windows a Linux. Systém
GRASS je hybridní, modulárně postavený
GIS, který je orientován na zpracování rastrových i vektorových dat ve 2D a 3D.
Součástí geografického informačního systému GRASS je model SIMWE (SIMulated Water
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Obr. 3. Výsledky modelu USPED v povodí Rožnovské Bečvy
Erosion). Původně byl k dispozici pouze jako doplňkový modul, od
verze 6.2.2 je již implicitně zahrnut v nástrojích hydrologických analýz.
Jedná se o poměrně výkonný model, mezi jehož hlavní výhody patří
zejména víceměřítková simulace, která v rámci malého rozlišení zájmového území umožňuje zároveň detailnější řešení určité části území
pomocí dynamických vzorkovacích bodů, tzv. walkers. Další výhodou
je úprava rovnic vlnové aproximace pro vyšší stabilitu řešení v oblastech DMR s nižším sklonem a hydraulickým spádem nebo v oblastech
s obtížně určitelným směrem toku, např. terénní deprese.
SIMWE je plně distribuovaný model, jehož rozlišení je závislé na
rozlišení vstupních rastrů. Modul r.sim.water umožnuje distribuované
řešení infiltrace a povrchového odtoku. Povrchový odtok je řešen ve
2D pomocí Saint Venantových rovnic a difuzní vlnové aproximace.
Odtok sedimentů pak řeší modul r.sim.sediment. Výstupy model produkuje v rastrové podobě (obr. 4, 5).

Diskuze
Z výše uvedeného je patrné, že volba adekvátní metody či modelu
pro stanovení ohroženosti území vodní erozí hraje podstatnou roli,
kterou však na druhou stranu nelze přeceňovat. Jedním z nejpodstatnějších faktorů, které ovlivňují kvalitu a přesnost výstupů, je
přesnost vstupních dat – tedy topografických, půdních, hydrografických a dat o využití krajiny a půdy (např. CORINE, letecké snímky
území, porostní mapy ÚHÚL, LPIS). U modelu USPED byl v rámci
srovnání použit nejjednodušší přístup založený na odvození rastru
povrchového odtoku v rámci hydrologických analýz ESRI ArcGIS
(Flow Accumulation Grid). Výsledky této metody či modelu lze ovlivnit
použitím rastru povrchového odtoku vygenerovaného fyzikálně podloženým numerickým modelem typu MIKE SHE či SIMWE. Z dosavadních analýz je však zřejmé, že tento odlišný přístup k výpočtu
USPED přináší odlišné hodnoty eroze a sedimentace, nicméně vyjma
extrémních odtokových fází nedocházelo na povodí Rožnovské Bečvy
k výrazným změnám v erozních kategoriích jednotlivých subpovodí.
Přínos využití přístupu založeném na kombinaci distribuovaného
srážko-odtokového modelu a metody USPED lze tedy předpokládat
právě v extrémních odtokových situacích. Kvalifikace tříd ohroženosti

Obr. 4. Vizualizace výstupů SIMWE v GRASS GIS – eroze, transport a depozice sedimentů
v povodí Rožnovské Bečvy (pohled do hlavního údolí od východu)
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území vodní erozí za použití metod RUSLE, USPED a modelu SIMWE
vykazuje dobrou prostorovou shodu, k rozdílům dochází za použití
rastru akumulace odtoku a metody USPED. Za využití rastru povrchového odtoku z modelu SIMWE pro tuto metodu je shoda výraznější
(koeficient determinace 0,67–0,82 dle použitého rastru povrchového
odtoku). Pokud se jedná o samotnou kvantifikaci, je nutné v prvé řadě
uvážit ten fakt, že zatímco metoda RUSLE vyjadřuje odnos půdních
částic, modely USPED a SIMWE řeší i jejich transport a depozici – lze
tedy srovnávat pouze onu odnosovou část dynamiky půdních částic
a sedimentů v povodí. Koeficient determinace pro regresní analýzu
prostorové shody identifikace odnosových a akumulačních oblastí
pomocí metody USPED a modelem SIMWE nabyl hodnoty 0,63. Pro
detailnější analýzu výsledků lze jednak aplikovat přístup založený na
terénním průzkumu, který nadále probíhá v rámci řešení grantového
úkolu, a rovněž při srovnání např. s dynamickým erozním modelem
SWAT (viz obrázek 6). Terénní průzkum byl proveden v údolích
Babské, Mšadlého potoka, Jeřábkového potoka a samotné Rožnovské
Bečvy po soutok s Mšadlým potokem, v současnosti probíhá terénní
průzkum v dalších povodích. Po ukončení této fáze bude následovat
validace výstupů modelů pro zájmové povodí.

Závěr
Problematika využití empirických metod
a simulačních modelů pro stanovení vodní eroze zaznamenává spíše postupnou evoluci než
revoluci – a to i s výrazným nárůstem výkonu
výpočetní techniky a možností matematických
modelů či geoinformačních technologií [5],
[19]������������������������������������������
. Je zřejmé, že pokud jde o samotné stanovení míry ohroženosti území vodní erozí, lze
poměrně úspěšně aplikovat i metodu RUSLE,
pakliže je věnována dostatečná pozornost
kvalitě vstupních dat, poměru zemědělského
a lesního půdního fondu a případné modifikaci hodnot koeficientů (např. R faktor nebo
K či LS faktor podle rozlišení vstupních dat)
tohoto empirického vzorce. Pokud existuje
požadavek podchycení časové a zejména
prostorové kontinuity erozně-akumulačních
procesů v povodí, jeví se jako vhodnější metoda USPED či využití fyzikálně podložených
dynamických erozních modelů typu SIMWE
či SWAT. Jedním z podstatných argumentů
je zejména v případě modelu SWAT možnost
kalibrace modelu v závislosti na dostupnosti
hydrometeorologických dat či dat přibližujících dynamiku sedimentů v kontextu povodí
a hydrografické sítě. Pokud tedy máme situaci
shrnout, zásadními momenty v analýzách
erozního ohrožení povodí zůstávají účel, pro
který je analýza prováděna, a zejména dostupnost a kvalita vstupních dat.

Obr. 6. Výsledek dynamického erozního modelu SWAT, průměrný roční odnos sedimentů
pro simulované období 2002–2010

Poděkování: Autorský kolektiv by touto cestou rád poděkoval projektu
TAČR „Nové technologie ochrany životního prostředí před negativními následky pohybujících se přírodních hmot“, č. TA01021374, jenž
vytvořil podmínky k realizaci tohoto článku.
Tato práce byla dále podpořena Evropským fondem regionálního
rozvoje (ERDF) v rámci projektu Centra excelence IT4Innovations
(CZ.1.05/1.1.00/02.0070).
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Comparison of fluvial erosion assessment in Roznovska Becva
catchment using methods RUSLE and USPED with numerical model SIMWE. (Bobáľ, P.; Novotná, J.; Podhorányi, M.;
Říhová, J.; Unucka, J.)
Key words
water erosion – RUSLE – USPED – SIMWE – Rožnovská Bečva
Water erosion is a problem that requires adequate solutions in
water management, agriculture and forestry. One of the key prob‑
lems in this area is relevant to the determination of water erosion, if
possible with sophisticated approaches both at the level of process‑
ing and data visualization as well as the level of the calculation and
numerical solution. Still respected RUSLE method has found numer‑
ous application to determine the erosion hazard area. However, if
we want to solve challenging engineering problems in relation to the
deposition of sediments in reservoirs, it is necessary to choose some
appropriate tools from a group of dynamic erosion and hydraulic
models. RUSLE method itself has its advocates and critics, while the
main disadvantage of this method is comes from a discrete solution
of erosion process, then the only one grid cell dynamics in GIS and
the absence of reflection of surface runoff and its kinetic energy per
unit area and rill erosion. In contrast, some studies clearly point
to the fact that in cases with the lack of basic data RUSLE method
gives comparable results as numerical models. Collective aim of the
authors was therefore to compare the methods using RUSLE with
USPED and numerical model of the basin SIMWE Rožnovská Bečva
where fluvial erosion processes and partially documented from the
field by author team.
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. srpna
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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Technologie likvidace zápachu ve
světle novely zákona o ochraně ovzduší
Na počátku května byla poslaneckou sněmovnou schválena novela zákona o ochraně ovzduší. Návrh zákona byl předmětem mnoha
pozměňovacích návrhů a zejména v oblasti poplatků za znečišťování
byla novela předmětem lobbistických tlaků. Schválený senátní návrh
novely, která ruší platnost stávající normy 86/2002 Sb., tedy již čeká
pouze na podpis prezidenta.
Zápach v návrhu zákona o ochraně ovzduší
Nejdůležitějším příspěvkem návrhu zákona je zařazení zápachu po
bok všeobecně uznávaných látek znečišťujících životní prostředí. Toto
je zdůrazněno i v důvodové zprávě k návrhu zákona. Další zmínka
o zápachu, přípustných limitech apod. je v příloze č. 7 k zákonu, kde
jsou uvedeny „Obsahové náležitosti žádosti o povolení provozu“. Zde
je jako jedna z příloh žádosti o povolení provozu vyžadováno: „1.4.
Specifikaci všech znečišťujících látek, které budou vnášeny do ovzduší
během provozu stacionárního zdroje. Zvláště je třeba uvést znečišťující
látky, které mohou způsobovat pachový vjem. Což znamená, že problémy
se zápachem vznikajícím při provozu budou řešeny již při projektové
přípravě provozu. Projektanti, úředníci, či investoři nových provozů se
tedy budou muset s problematikou zápachu potýkat již ve fázi přípravy
projektů.
Zápachem se v obecné rovině zabývá i návrh vyhlášky k provádění
výše uvedeného návrhu zákona, která hovoří: „o přípustné úrovni
znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší“. V příloze č. 7 návrhu vyhlášky jsou
specifikovány „Podmínky provozu pro jiné stacionární zdroje“, kde jsou
definovány přímo provozy, které musí splnit technické podmínky, jež
povedou k eliminaci nebo omezení zápachu. Tyto vyjmenované provozy a podmínky požadované vyhláškou jsou např.:
Typ provozu
2.3. Kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů
o projektované kapacitě rovné nebo větší než 10 tun na jednu zakládku
nebo větší než 150 tun zpracovaného odpadu ročně
2.4. Biodegradační a solidifikační zařízení
2.6. Čistírny odpadních vod; zařízení určená pro provoz technologií
produkujících odpadní vody nepřevoditelné na ekvivalentní obyvatele
v množství větším než 50 m3/den
2.7. Čistírny odpadních vod s projektovanou kapacitou pro
10 000 a více ekvivalentních obyvatel
3.7. Výroba bioplynu
7.1 Jatka o kapacitě porážky větší než 50 t denně
7.2 Zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin
z rostlinných surovin o projektované kapacitě 75 t hotových výrobků
denně a vyšší
7.4 Zařízení na úpravu a zpracování mléka, kde množství odebíraného
mléka je větší než 200 t denně (v průměru za rok)
7.11. Předúpravy (operace jako praní, bělení, mercerace) nebo barvení
vláken či textilií
7.12. Vydělávání kůží a kožešin
7.16. Veterinární asanační zařízení

AS-BioAir – biofiltr od ASIO
Princip využití přírodního nosiče s bakteriálním nárůstem je léty
ověřený systém k likvidaci pachových složek. Jedná se o lože z rašeliny,
borové kůry a drceného vápence, přes který je odváděn vzduch ze zapáchajícího provozu. Lože je kolonizováno bakteriemi, jež jsou schopny
rozkládat složky zápachu. Lože je nutno pravidelně zavlažovat, kypřit
a měnit. Při správné údržbě je účinnost biofiltru velmi vysoká.
ASIO, spol. s r.o. nabízí ucelenou řadu biofiltrů pro úpravu průtoků
vzduchu 100–1700 m3/hod, vyšší průtoky je možné upravovat paralelním zapojením více jednotek. Samonosná nádrž filtru je tvořena
z polypropylénových stěnových prvků, vnitřní mezidno tvoří plastový
rošt. Na roštu je rozprostřena separační síť, na niž je založeno bioaktivní lože – rašelina, borka a drcený vápenec. Pod mezidno je přivedena
vzdušina znečištěná pachovými látkami. Nad bioaktivní vrstvou je
zavlažovací systém tvořený tryskami.
AS-BioAir je investičně velmi zajímavé řešení problémů se zejména
nízkými a stálými koncentracemi. Při správném a pravidelném provozování dosahuje velmi vysoké účinnosti.
Fyzikálně-chemické metody eliminace zápachu
Společnost ASIO, spol. s r.o. již několik let úspěšně nabízí zařízení
na likvidaci zápachu ve vzdušině založené na fyzikálně-chemickém
principu. V nabídce jsou dvě zařízení, která byla již mnohokrát prezentována, a proto o jejich principu pouze stručně.
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Zařízení PCO pracuje na principu fotokatalýzy, kdy je odpadní vzdušina vedena přes
UV výbojky, jež vyzařují specifickou vlnovou délka a následně prochází přes vrstvu
speciálního katalyzátoru. Vysoce energetické UV záření pachové látky oxiduje a štěpí,
na vrstvě katalyzátoru pak oxidační reakce
dobíhají. Na výstupu jsou pachové látky
rozloženy na vodu, uhlík a jiné neškodné
látky. Jedná se účinné zařízení, které rozloží
i velmi vysoké a proměnlivé koncentrace
pachových látek.
Zařízení IOA pracuje na principu ionizace. Vzduch je prováděn okolo výbojových
trubic. Průchodem přes výboj je dodanou
energií kyslík ve vzduchu aktivován. Takto
vybuzený kyslík je velmi silným oxidačním
činidlem, které rozkládá pachové látky.
Reakce probíhají velice rychle a polutanty jsou okamžitě po průchodu ionizační
jednotkou oxidovány. Systém ionizace je PCO Moosburg:
vhodný pro cirkulaci vzduchu uvnitř objek- ČOV 40 000 EO,
tů – je tedy možné minimalizovat odsávání výkon 10 000 m3/hod.,
vzduchu z vnitřních prostor a výrazně vzdušina ze sušení kalů
uspořit na nákladech na vytápění.
Ekonomický AS–BioAir nebo spolehlivé PCO a IOA?
Je zřejmé, že všechny tři výše uvedené technologie k likvidaci zápachu mají své opodstatnění a místo na trhu. Všechny mají své pro a proti
a je vždy třeba pečlivě zvážit, která konkrétní výhoda je při rozhodování
nejrelevantnější.
Hlavním argumentem pro AS-BioAir jsou nízké investiční náklady.
Při rozhodování je třeba však uvážit i celou řadu nevýhod, které mohou
v celkovém součtu biofiltr prodražit:
• biofiltry vyžadují k správné funkci denní kontrolu a obsluhu provozovatelem – zanedbání údržby vede neschopnosti odstraňovat pachové
látky;
• biofiltr je vhodný pouze pro nízké a stabilní koncentrace pachových
látek;
• velice problematický je v našich podmínkách provoz během zimy,
jelikož filtr správně pracuje pouze při mezofilních teplotách;
• náběh funkce nového nebo zanedbaného biofiltru trvá několik
týdnů.
PCO a IOA systémy mají naproti tomu celou řadu výhod, ale investiční náklady na zařízení jsou vyšší. Hlavními výhodami zařízení firmy
ASIO, spol. s r.o. využívající fyzikálně-chemické technologie jsou:
• čistí vzduch s vysokými a proměnlivými koncentracemi zápachu;
• vysoká účinnost čištění;
• velmi jednoduchý provoz a údržba;
• nedávkují se žádné chemikálie, není třeba voda;
• provozem nevzniká žádná odpadní voda;
• redukce obsahu mikroorganismů ve vzduchu – dezinfekce;
• možnost umístit zařízení vně i uvnitř objektu;
• možnost přerušovaného provozu – náběh výkonu je okamžitý.
Tou zřejmě jedinou nevýhodou oproti biofiltru jsou vyšší investiční
náklady. V řadě provozů bude však provoz PCO nebo IOA v celém
průběhu životnosti zařízení ekonomicky zajímavější než biofiltr.
Srovnání systémů AS-BioAir, PCO a IOA lze shrnout do následující
tabulky:
Parametr
Eliminace zápachu
Požadavky na
vstupující vzduch
Další vstupy
Provoz/údržba

Investice

PCO, IAO
Vysoká účinnost
nehledě na zatížení

Biofiltr
Účinnost pouze na nižší
koncentrace
(>15 ppm H2S)
Bez požadavků
Mezofilní teploty, 100%
vlhkost
Pouze el. energie,
El. energie, voda,
jednou za rok výměna
nutrienty. Nutnost
výbojek a katalyzátoru
pravidelné údržby biologie
Jednoduchá – zařízení
Několikatýdenní „nájezd“,
se zapne/vypne,
závislost na provozních
nezávislé na provozních podmínkách
podmínkách
Středně vysoké náklady Nízké náklady

Ing. Ondřej Unčovský
ASIO, spol. s r.o.
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Opatření obecné povahy
(nejen) podle vodního
zákona
Zdeněk Strnad
Klíčová slova
opatření obecné povahy – vodní právo – vodoprávní úřad – vodní
zákon – správní soudnictví – veřejná správa – správní řád

Souhrn

Od poslední zásadní novely vodního zákona č. 150/2010 Sb., která
vodoprávním úřadům explicitně umožnila využívat i pro potřeby
vodního hospodářství za stanovených podmínek a v zákonem
předpokládaných případech opatření obecné povahy, uplynuly již
bezmála dva roky. Domnívám se, že přes počáteční ostychy spojené
s jeho „zabydlováním“ ve vodohospodářské praxi mezi tradičními
instituty vodního práva, jakými jsou zejména nakládání s vodami,
souhlas či vyjádření vodoprávního úřadu, se vodoprávní úřady
vyrovnaly s novou situací sebevědomě a bez jakýchkoliv excesů.
Vzaly jeho přítomnost ve vodním právu jednoduše na vědomí
a úspěšně se učí využívat jeho předností. To ovšem na druhé straně
vyvolává řadu aplikačních otázek. Na některé z těch praktických se
pokusím odpovědět v tomto článku, některé otázky teoretické hod‑
lám na tomto místě alespoň připomenout, když relevantní odpověď
na ně nám za situace ještě poměrně „čerstvé“ právní úpravy může
(ovšem až ex post po určité době) poskytnout teprve postupně vzni‑
kající judikatura správních soudů.
u

I. Pojem
Teorie správního práva si často klade otázku, zda pro efektivní
plnění úkolů a pro regulaci právních vztahů v oblasti veřejné správy
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mohou nadále představovat základní formu pouze abstraktní (normativní) právní akty na jedné straně a konkrétní (individuální) právní
akty na straně druhé. V mnoha evropských zemích došly právní teorie
spolu s praxí postupně k závěru, že tradiční rozlišování na akty abstraktní (normativní – např. právní předpisy) a konkrétní (individuální
– např. rozhodnutí) je nedostatečné. Legálními instituty se stala veřejnoprávní smlouva a obecné opatření označované v našem správním
řádu jako opatření obecné povahy.1 Zatímco ve správním aktu musí
být věc konkretizována a osoby, jimž je tento akt adresován, jmenovitě
určeny, pro obecné opatření to neplatí. Zpravidla půjde o situaci, kdy
sice věc bude určena konkrétně (konkrétně vymezený předmět), ale
adresátem bude neurčitý počet osob obdobně jako v případě abstraktního aktu (obecně určení adresáti). Obecnost co do subjektů nespočívá v určitosti či určitelnosti osob, k nimž se vztahuje, nýbrž v tom,
že opatření obecné povahy své adresáty určuje jako množinu subjektů
vymezených určitými znaky, přičemž se vztahuje ke všem subjektům,
které jsou prvky této množiny. Počet prvků dané množiny se může
velmi různit (neobvyklé není ani označení „každý“). Pro posouzení
obecnosti co do subjektů není rozhodující kvantitativní hledisko, tj.
počet subjektů, jimž je opatření adresováno, ani to, zda počet subjektů
je neomezený (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu, dále též
„NSS“, čj. 1 Ao 1/2005-98, www.nssoud.cz).
Opatření obecné povahy se v našem právním řádu jako zcela nový
obecný institut jak práva hmotného, tak i práva procesního objevil
spolu s přijetím nového správního řádu (č. 500/2006 Sb. – Část šestá),
který jej zároveň (ovšem toliko negativně) vymezil v ustanovení § 171
tak, že jde o „závazné opatření obecné povahy, které není právním
předpisem (tj. normativním správním aktem – pozn. autora) ani
rozhodnutím (tj. individuálním správním aktem – pozn. autora)“.
Žádný jiný předpis nestanovuje jeho definiční znaky pozitivně.
Pouze ustanovení § 173 odst. 3 správního řádu negativní vymezení
významně doplňuje tím, že „povinnost, která je stanovena zákonem
a jejíž rozsah je v mezích zákona určen opatřením obecné povahy,
lze exekučně vymáhat jedině tehdy, jestliže bylo vydáno rozhodnutí,
které existenci této povinnosti prohlásilo a v němž byla osoba, jež tuto
1

Hendrych, D. K institutu opatření obecné povahy v novém správním řádu. Právní
rozhledy. 4.2.2005. 3/2005. s. II.
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povinnost má, jmenovitě uvedena.“. To tedy předpokládá, že povinnost
konkretizovanou opatřením obecné povahy, která nebyla dobrovolně
splněna, lze exekučně vymáhat pouze tehdy, bude-li subjekt, jenž
takovou povinnost měl, individualizován v následně vydaném rozhodnutí (= exekučním titulu) v řízení dle ustanovení § 142 správního
řádu osvědčujícím existenci povinnosti, jehož adresátem je jmenovitě
určená osoba. Z toho i podle Nejvyššího správního soudu (srov. rozsudek čj. 1 Ao 1/2005-98) a contrario vyplývá, že tento subjekt nebyl
jmenovitě určen již v samotném opatření obecné povahy a potvrzuje
se tak závěr o tom, že opatření obecné povahy určuje konkrétně pouze
předmět úpravy, nikoliv již i své adresáty.
Opatření obecné povahy jako smíšený správní akt s konkrétně
vymezeným předmětem právní úpravy, avšak obecně určeným okruhem adresátů se tak některými rysy více přibližuje normativnímu
(abstraktnímu) správnímu aktu (např. způsobem, jakým se dostává do
sféry adresátů: stejně jako v případě právního předpisu lze také u opatření obecné povahy rozeznat okamžik jeho „schválení“, k němuž
může dojít např. hlasováním zastupitelstva, okamžik „vydání“, např.
publikováním formou vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce,
a konečně samotný okamžik nabytí účinnosti – viz též rozsudek NSS
čj. 2 Ao 2/2007-73), jinými zase individuálnímu správnímu aktu (předmětem). Přesto ale nelze opatření obecné povahy ani s jedním z nich
ztotožnit. Podle Nejvyššího správního soudu nemůže opatření obecné
povahy nahrazovat podzákonnou normotvorbu a nemůže ani nad
rámec zákona stanovovat nové povinnosti. Opatření obecné povahy
slouží toliko ke konkretizaci již existujících povinností, vyplývajících
ze zákona, a nikoliv k ukládání nových povinností, které zákon neobsahuje (srov. výše citovaný rozsudek čj. 1 Ao 1/2005-98). Opatření
obecné povahy by neměla nahrazovat ani rozhodnutí tam, kde je
třeba ve smyslu ustanovení § 9 správního řádu vydat ve správním
řízení rozhodnutí. V případě opatření obecné povahy jde sice také
o řešení určité konkrétní věci, ale důsledky přijatého řešení se týkají
neurčitého počtu osob, čímž se opatření obecné povahy liší od řízení
s velkým počtem účastníků podle ustanovení § 144 správního řádu.2 Je
také na místě zásadně odlišovat oznamování opatření obecné povahy
(srov. § 173 odst. 1 správního řádu) od doručování individuálních
aktů aplikace práva. Doručování písemností je procesem, kdy správní
orgán adresuje účastníkům řízení své akty, v nichž rozhoduje o jejich
právech a povinnostech, a je vyústěním řízení, v němž se předpokládá individuální účastenství. Okamžik doručení písemnosti je pak
důležitým z hlediska uplatňování dalších procesních práv účastníků
řízení – na okamžik doručení rozhodnutí jsou vázány např. lhůty,
ve kterých může účastník uplatnit své právo podat proti rozhodnutí
řádný opravný prostředek. Teprve marným uplynutím těchto lhůt
pak rozhodnutí nabývá právní moci a stává se právně závazným
a nezměnitelným. To má právní význam zejména pro účastníky řízení.
Naproti tomu u opatření obecné povahy, v okamžiku jeho oznamování
vyvěšením veřejné vyhlášky na úřední desce, již není pochyb o tom,
že opatření obecné povahy bylo vydáno a že existuje. Doba mezi
vydáním opatření obecné povahy a nabytím účinnosti je pak jakousi
kvazilegisvakanční lhůtou, která je stanovena objektivně („opatření
obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení
veřejné vyhlášky“), a po jejímž uplynutí opatření obecné povahy nabývá vždy účinnosti, aniž by na její běh mohla mít jakkoli vliv procesní
aktivita účastníků předchozího řízení či nějaké jiné skutečnosti (srov.
ale § 115a odst. 1 vodního zákona – viz níže). Nabytím účinnosti se
pak opatření obecné povahy stává závazným, a to nejen pro účastníky
předchozího řízení, ale pro všechny jeho adresáty, kteří jsou, stejně
jako u normativního právního aktu, určeni obecně, bez ohledu na to,
zda byli předchozího řízení jakkoli účastni (srov. usnesení rozšířeného
senátu NSS čj. 9 Ao 7/2011-489).
Pokud jde o obsahové náležitosti, musí opatření obecné povahy
podle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu obsahovat odůvodnění. Jeho specifický obsah je blíže určován řadou ustanovení (např.
§ 172 odst. 4 a 5 správního řádu). Z ustanovení § 68 odst. 3 správního
řádu užitého zde přiměřeně (srov. § 174 odst. 1 správního řádu) je
zřejmé, že v odůvodnění nesmí chybět zejména esenciální obsahové
náležitosti odůvodnění běžného správního rozhodnutí, tzn. je nutno
uvést důvody výroku, podklady pro jeho vydání a úvahy, kterými
se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních
předpisů (srov. rozsudek NSS čj. 1 Ao 3/2008-136). Pokud jde o rozhodnutí o námitkách, které je součástí odůvodnění opatření obecné
povahy (§ 172 odst. 5 správního řádu), je na ně třeba klást úplně
stejné požadavky.

S tím souvisí i požadavek na celkovou srozumitelnost opatření
obecné povahy, jenž vyplývá z jeho povahy regulativního aktu jako
součásti systému práva, které by mělo ze své podstaty být sdělné. Jinak
řečeno, aby se lidé mohli chovat podle práva, musejí vědět, jak se mají
chovat. Srozumitelnost v tomto smyslu by bylo možné označit za
základní zásadu tvorby a vydávání právních aktů. Požadavek na srozumitelnost opatření obecné povahy plyne rovněž z jeho charakteristiky
jako mezičlánku mezi správním rozhodnutím a právním předpisem.
Nejvyšší správní soud shrnuje (srov. rozsudek čj. 1 Ao 6/2010-130),
že „jestliže by opatření obecné povahy bylo nesrozumitelné (např. jeho
obsah by nedával rozumný smysl, bylo by vnitřně rozporné, chyběly
by rozhodovací důvody apod.), jeho adresáti by se jím nemohli řídit
a spoléhat na něj a současně by jej nebylo možné podrobit ani řádnému
přezkumu v řízení před soudem. Shledá-li proto soud, že opatření obecné povahy nebo jeho část je nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost,
musí jej bez dalšího v celku nebo v nepřezkoumatelné části zrušit.
Srozumitelnost opatření obecné povahy je jeho nutnou vlastností, bez
níž nelze hovořit o dodržení zákonem stanoveného postupu vydání
opatření obecné povahy.“.
Obecně platí, že při výkonu veřejné správy dochází ke střetu mnoha
různých zájmů, a jestliže to povaha projednávané věci umožňuje,
pokusí se správní orgán o smírné odstranění rozporů, brání-li řádnému
projednávání a rozhodnutí v dané věci (§ 5 správního řádu). Může
jít jak o konflikt mezi zájmem veřejným a soukromým, tak i mezi
subjekty reprezentujícími různé veřejné zájmy, ale i o rozpory mezi
osobami, jichž se projednávaná věc týká. Právní předpisy k tomu obsahují řadu nástrojů, mezi které patří i vyřizování připomínek (§ 172
odst. 4 správního řádu) a námitek (§ 172 odst. 5 správního řádu) proti
opatření obecné povahy. Rozdíl mezi námitkami a připomínkami
spočívá v důsledcích, s nimiž jsou tyto úkony spojovány. Připomínky
může podle správního řádu uplatnit ten, jehož práva, povinnosti nebo
zájmy mohou být opatřením obecné povahy dotčeny. Správní orgán je
povinen se jimi zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy
a vypořádat se s nimi v odůvodnění takového opatření. Námitky
mohou podávat jen vlastníci nemovitostí, kteří mohou být při výkonu
vlastnického práva přímo dotčeni ve svých právech, povinnostech
nebo zájmech. Pokud tak určí správní orgán, mohou námitky podat
i jiné osoby než vlastníci nemovitostí, jestliže jejich oprávněné zájmy
mohou být opatřením obecné povahy dotčeny. O námitkách rozhoduje správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal3. Podstatné pro
posouzení, zda určité podání obsahující výhrady proti návrhu opatření
obecné povahy je možno kvalifikovat jako námitku či „pouze“ jako
připomínku není kvalita či obsahové náležitosti takového podání,
nýbrž to, kdo takové podání učinil. Pokud jsou tedy výhrady vzneseny
vlastníkem dotčených pozemků a staveb, musí k nim být bez dalšího
přistoupeno jako k námitkám (srov. rozsudek NSS čj. 1 Ao 6/2010‑130).
Odvolání ani rozklad nelze proti rozhodnutí o námitkách podat (§ 172
odst. 5 správního řádu); obnova řízení, stejně jako přezkumné řízení
v tomto případě výslovně vyloučeny nejsou. Ustanovení § 172 odst.
5 správního řádu in fine dokonce předpokládá možnost změny či
zrušení rozhodnutí o námitkách. Cestou k tomu však zřejmě mohou
být jen mimořádné opravné prostředky nebo správní žaloba podle
ustanovení § 65 a násl. soudního řádu správního (č. 150/2002 Sb.,
jinak též „s.ř.s.“).
Podle ustanovení § 115a odst. 3 vodního zákona (č. 254/2001 Sb.)
však v případě většiny opatření obecné povahy podle tohoto zákona
(včetně opatření obecné povahy podle ustanovení § 6 odst. 4 a 109
odst. 1 vodního zákona) nejsou námitky podle ustanovení § 172 odst.
5 správního řádu připuštěny. Zachována je tak v těchto případech
(pouze) možnost podat (zřejmě až v rámci veřejného projednávání
opatření obecné povahy) k vydanému opatření obecné povahy připomínky. To považují někteří autoři dokonce do jisté míry za protiústavní (srov. „Je možné fabulovat, že předmětné ustanovení směřuje
k naplnění požadavku rychlosti postupu správního orgánu. Opatření
obecné povahy dle vodního zákona totiž zahrnují zpravidla rozsáhlejší území, a pokud by všichni vlastníci nemovitostí v těchto územích
vznesli námitku, značně by to časově i finančně zatěžovalo celý proces.
Vyloučení práva vznést námitky k návrhu opatření obecné povahy tak
lze akceptovat jen ve vztahu k národním plánům povodí a plánům ke
zvládání povodňových rizik, jelikož se jedná toliko o koncepční dokumenty, které nenaplňují materiální znaky opatření obecné povahy,
a to závaznost vůči adresátům veřejné správy, neboť se bezprostředně
nikterak nedotýkají práv ani povinností adresátů veřejné správy. Ve
vztahu k ostatním opatřením obecné povahy dle vodního zákona se jed-

2

3

Vedral J. Správní řád – komentář. II. aktualizované a rozšířené vydání. Bova
Polygon. Praha. 2012. s. 1329.
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Hendrych D. a kol. Správní právo. Obecná část. 7. Vydání. Praha. C.H. Beck. 2009,
875 s. ISBN 978-80-7400-049-2. s. 197
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ná o protiústavní normu.“4). Na rozdíl od autora uvedené polemiky se
domnívám, že uvedený postup má ve vodním zákoně své opodstatnění
(ostatně částečně na ně naráží i sám její autor). Slabinu obecné úpravy
opatření obecné povahy ve správním řádu ve vztahu k časté potřebě
operativní reakce na nepříznivé situace ve vodním hospodářství totiž
představuje poměrně značná časová náročnost spojená s jeho vydáváním počítaná spíše v řádu týdnů než dnů. To je stav, který je z hlediska
zájmů chráněných vodním zákonem jen stěží přijatelný. Kvituji proto
poměrně výraznou odchylku od správního řádu, která vodoprávním
úřadům umožňuje téměř okamžitou reakci na nepříznivou situaci
v podobě opatření obecné povahy s účinností vázanou toliko na okamžik vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se opatření obecné povahy
zveřejňuje, aniž by jej bylo třeba před tím projednávat a aniž by byly
připuštěny jakékoliv námitky (§ 115a odst. 1 vodního zákona). To činí
z opatření obecné povahy ve vodním zákoně velmi efektivní nástroj
v případě předcházení či alespoň řešení důsledků vodohospodářsky
nepříznivých situací, aniž by to bylo na újmu práv jím dotčených
osob. Nesdílím názor o možném rozporu této úpravy s Ústavou České
republiky, neboť právo každého vyjádřit se k přijatému (přijímanému)
opatření obecné povahy v podobě uplatnění vlastních připomínek je
zachováno a případný soudní přezkum také není vyloučen. Obdobné
stanovisko prezentoval i Nejvyšší správní soud, jenž citovaný kritický pohled na ustanovení § 115a odst. 3 vodního zákona nepotvrdil
a úpravou provedenou ve vodním zákoně dokonce argumentoval,
když posuzoval aktivní legitimaci navrhovatele v případě opatření
obecné povahy ve věci stanovení záplavového území a rozsahu jeho
aktivní zóny. Nejvyšší správní soud uvedl, že na posouzení existence
aktivní procesní legitimace navrhovatele ve smyslu ustanovení § 101a
odst. 1 s.ř.s. nemá vliv skutečnost, že s ohledem na ustanovení § 115a
vodního zákona se v případě vydávání opatření obecné povahy podle
ustanovení § 66 odst. 7 vodního zákona nepoužije ustanovení § 172
odst. 5 správního řádu upravující možnost podávání námitek, ale
toliko ustanovení § 172 odst. 4 správního řádu, umožňující podávání
připomínek. Nejvyšší správní soud doplnil úvahu o tom, že správní
řád v ustanovení § 172 odst. 5 obecně poskytuje vlastníkům nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem
vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo
dotčeny, širší procesní obranu. Vodní zákon nicméně nepožaduje prokazování vlastnictví a ani zkoumání povahy subjektu, který uplatňuje
výhrady proti návrhu opatření obecné povahy. Ke všem dotčeným
subjektům přistupuje jako k osobám, jež podaly připomínky, s tomu
odpovídajícím režimem posuzování výhrad ve smyslu ustanovení
§ 172 odst. 4 správního řádu. Aktivní legitimace k podání návrhu
na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části je totiž soudním
řádem správním vymezena shodně pro všechny typy opatření obecné
povahy (rozsudek čj. 8 Ao 5/2011-51).
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek
(§ 173 odst. 2 správního řádu), tzn. vyloučeno je odvolání i rozklad.
Prostým jazykovým výkladem ustanovení § 173 odst. 2 správního
řádu ve spojení se speciálním ustanovením § 174 odst. 2 správního
řádu lze dovodit, že řízení o vydání opatření obecné povahy obnovit
také nelze. Tomuto výkladu svědčí i fakt, že není zřejmé, kdo by byl
oprávněn podat žádost o obnovu řízení, pokud by se nezahajovala
z moci úřední5.
Jediný opravný prostředek, který lze k přezkoumání obsahu opatření obecné povahy použít, je upravený v ustanovení § 174 odst. 2
správního řádu, podle kterého lze „soulad opatření obecné povahy
s právními předpisy posoudit v přezkumném řízení“ s tím, že usnesení
o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření. Přezkumné řízení o opatření obecné povahy má zvláštní charakter
a je zvláštním postupem podle části šesté správního řádu, na který se
ustanovení § 94 až 99 správního řádu použijí pouze přiměřeně (srov.
§ 174 odst. 1 správního řádu). Je na místě v této souvislosti připomenout užívání slov „přiměřeně“, resp. „obdobně“, neboť obě adverbia
jsou v posledně citovaném ustanovení užita. „Jestliže se mají určité
vztahy řídit v plném rozsahu určitou právní úpravou, užívá se při
odkazu na tuto úpravu slova „obdobně“; nemají-li se určité vztahy řídit
určitou právní úpravou v plném rozsahu nebo mají-li se řídit jen některými částmi určité právní úpravy, užívá se při odkazu na tuto úpravu
slova „přiměřeně“. Problematičtější je použití slova „přiměřeně“, neboť
v tomto případě se požaduje na tom, kdo chce poznat obsah a rozsah

právní normy, která odkazuje na „přiměřené“ použití jiné normy, aby
provedl poměrně složitou logickou operaci a zhodnotil, kdy, resp. které
předpokládané právní následky se na daný případ mohou vztahovat
a kdy, resp. které nikoliv.“ 6
Při zkoumání otázky účastenství v tomto přezkumném řízení lze
vycházet z toho, že ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu (ani jiné
ustanovení) tuto otázku neupravuje. Aplikace ustanovení § 95 odst.
4 správního řádu se jeví jako obtížná vzhledem ke skutečnosti, že
řízení, ve kterém se vydává opatření obecné povahy, žádné účastníky
ve smyslu ustanovení § 27 správního řádu nemá. Dále lze vycházet
z toho, že v ustanovení § 95 odst. 4 správního řádu se hovoří pouze
o řízení ve smyslu ustanovení § 9 správního řádu a o rozhodnutí ve
smyslu ustanovení § 67 odst. 1 správního řádu, nikoliv o postupu
podle části šesté správního řádu nebo o opatření obecné povahy. To
svědčí ve prospěch výkladu, že přezkumné řízení podle ustanovení
§ 174 odst. 2 správního řádu není shodné s přezkumným řízením
podle ustanovení § 94 až 99 správního řádu, ale že se jedná o specifický postup podle části šesté správního řádu. Přezkumné řízení
o opatření obecné povahy (stejně jako řízení, ve kterém se vydává
opatření obecné povahy) tak bude vedeno bez účastníků ve smyslu
části druhé správního řádu, neboť správní řád v části o vydání opatření obecné povahy neupravuje účastenství ve smyslu ustanovení
§ 27 správního řádu. Pouze dotčeným osobám podle významu jejich
práv, která mohou být opatřením obecné povahy dotčena, přiznává
určité procesní postavení spočívající v právu podat připomínky nebo
námitky, účastnit se jednání o návrhu opatření obecné povahy apod.
Ustanovení § 95 odst. 4 správního řádu je proto nutné přiměřeně
aplikovat v tom smyslu, že osoby, které měly podle ustanovení § 172
odst. 4 a 5 správního řádu procesní práva v řízení o vydání opatření
obecné povahy, mají stejná procesní práva v přezkumném řízení
podle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu. Správní řád upravuje
možnost určitých osob se k návrhu opatření obecné povahy vyjádřit
a dává jim k tomu určitá procesní oprávnění. Na nich potom je, zda
v řízení o vydání opatření obecné povahy toto oprávnění využijí či
nikoli. Pokud správní orgán nejedná s osobou podle ustanovení § 172
odst. 4 a 5 správního řádu proto, že neuplatnila připomínku nebo
námitku, nezakládá to žádnou procesní vadu.7
Dále vyvstává otázka, jakou formou bude přezkumné řízení podle
ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu ukončeno. V ustanovení
§ 174 odst. 2 správního řádu se hovoří o rozhodnutí. Z toho lze
dovozovat, že ač je přezkumné řízení podle ustanovení § 174 odst.
2 správního řádu specifickým postupem podle části šesté správního
řádu, jeho výsledkem je vydání rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 67
odst. 1 správního řádu. Z povahy věci a vzhledem k výše uvedenému
lze za nejvhodnější v této situaci považovat využití postupu podle
ustanovení § 173 správního řádu a rozhodnutí vydané v přezkumném
řízení oznamovat stejným způsobem jako opatření obecné povahy,
kterého se toto rozhodnutí týká. Takový postup rovněž odpovídá pouze
přiměřenému použití části druhé správního řádu, neboť rozhodnutí
vydané v přezkumném řízení bude oznámeno podle ustanovení § 173
odst. 1 správního řádu a právní moci nabude oznámením. Přiměřeně
tak bude aplikováno ustanovení § 73 odst. 1 správního řádu, podle
něhož nabývá rozhodnutí právní moci, pokud je oznámeno a nelze
proti němu podat odvolání (protože právo podat odvolání je vyhrazeno účastníkům řízení, kteří zde ale nevystupují). Obdobně to platí
i o usnesení o zahájení přezkumného řízení podle ustanovení § 174
odst. 2 správního řádu a pro případná další procesní rozhodnutí.
Pokud jde o účinky rozhodnutí vydaného v přezkumném řízení o opatření obecné povahy, platí, že nastávají přímo ze zákona dnem právní
moci tohoto rozhodnutí (§ 174 odst. 2 věta třetí správního řádu je
speciální k ustanovení § 99 správního řádu).

4

7

5

Kocourek, T. Opatření obecné povahy dle vodního zákona. Právní rozhledy.
27.9.2010. 18/2010. s. 650.
Závěr Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu č. 2: Důsledky zrušení
nebo změny stanoviska, respektive závazného stanoviska, které bylo podkladem
pro vydání opatření obecné povahy.
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II. Materiální vs. formální pojetí
Gramatický výklad ustanovení § 171 správního řádu by mohl
naznačovat, že institut opatření obecné povahy bude možno využít
toliko v případě stanoveném zvláštním zákonem. Takový přístup však
„ostře kontrastuje s materiálním pojímáním jiných forem činnosti,
zejména rozhodnutí (§ 9 a 67 správního řádu), úkonů podle části čtvrté
správního řádu a závazného stanoviska (§ 149 správního řádu)“ 8.
6

8

Kněžínek, J. Mlsna, P. Vedral, J. Příprava návrhů právních předpisů : Praktická
pomůcka pro legislativce. 1. Vydání. Úřad vlády České republiky. 2010. ISBN
978-80-7440-023-0. s. 40.
Závěr Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu č. 85: Okruh účastníků
v řízení o přezkoumání územního plánu.
Kocourek, T. Omezení vlastnického práva ve prospěch ochrany životního prostředí formou opatření obecné povahy. Časopis pro právní vědu a praxi. 2009.
č. III. s. 183.
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Druhou možností je proto vykládat výše uvedené ustanovení nikoliv
v čistě formálním smyslu, ale z hlediska obsahového, tzn. že by
správní orgán vydával opatření obecné povahy tehdy, pokud nebude
na místě, resp. nebude zákonem jako forma správního aktu předepsané rozhodnutí či jiný úkon9. Jinak řečeno: dle materiálního pojetí se
rozumí opatřením obecné povahy jakýkoliv akt, který naplňuje jeho
definiční znaky (= určitost předmětu řízení, neurčitost adresátů,
závaznost). Formální pojetí staví naopak na tom, že opatřením obecné
povahy lze rozumět jen takový akt, který je tak označen ve zvláštním
zákoně a splňuje definiční znaky opatření obecné povahy.
Pro materiální pojetí opatření obecné povahy se Nejvyšší správní
soud 1) nejdříve vyslovil (srov. rozsudek čj. 1 Ao 1/2005-98), když
uvedl, že „k posouzení toho, zda je určitý správní akt opatřením
obecné povahy, je nutno přistupovat materiálně; je tedy nerozhodné,
zda právní předpis určitý správní akt jako opatření obecné povahy
výslovně pojmenovává…,“ aby 2) následně svůj postoj v intencích
stanoviska části akademické obce přehodnotil s tím, že „správní řád
ponechává na zvláštních zákonech, aby podle povahy věci stanovily,
ve kterých případech a za jakých podmínek má být vydáno opatření
obecné povahy namísto právního předpisu nebo rozhodnutí,“ 10 popř.
že „úprava se použije, jen pokud zvláštní zákon uloží správnímu
orgánu takové opatření vydat.“11 či dokonce výslovně (srov. usnesení
rozšířeného senátu NSS čj. 3 Ao 1/2007-44), že „rozhodujícím kritériem
nejsou materiální znaky (byť je nepochybné, že by zákonodárce měl
při své legislativní činnosti dbát na to, aby při úpravě tohoto institutu
ve zvláštních zákonech byl obsah v souladu s formou), ale rozhodující
je skutečnost, zda tuto právní formu pro vydání aktu zvláštní zákon
předepisuje. Opatření obecné povahy mohou správní orgány vydávat
jen v těch případech, kdy jim to zvláštní zákon ukládá, a to v rozsahu
a za podmínek tam uvedených,“ [��������������������������������
���������������������������������
tento závěr byl podpořen i názorem12, že kdyby tomu mělo být naopak, byl by to pro správní orgány
úkol těžko splnitelný, protože z velice rozmanité, k různým cílům
mířící a leckdy ne zcela uspořádané a jasné matérie zvláštních zákonů by samy musely vyvozovat zásadní závěry, o jejichž správnosti
či nesprávnosti by se vlastně dovídaly až z případných rozhodnutí
(Nejvyššího) správního soudu], a konečně aby se (srov. např. rozsudek
čj. 2 Ao 3/2008-100, rozsudek čj. 6 Ao 2/2009-86 či rozsudek čj. 4 Ao
4/2010-195) 3) opět vrátil k materiálnímu pojetí, a to v návaznosti na
ingerenci Ústavního soudu České republiky v podobě nálezů Pl. ÚS
14/07, IV. ÚS 2239/07, popř. též II. ÚS 2088/07 vše na http://nalus.
usoud.cz, kdy je podle zmíněných nálezů nutno upřednostňovat
materiální pojetí opatření obecné povahy tehdy, pokud je tím lépe
zaručena ochrana práv a svobod.
Ve svém celku tak, myslím, materiální koncepce posuzování opatření obecné povahy, jakkoli vykazuje určité slabiny, zajišťuje účinnou
soudní kontrolu aktů stojících na pomezí mezi normativním a individuálním správním aktem. Z uvedené judikatury ale vyplývá, že zde je
rozdíl v pojetí opatření obecné povahy dle správního řádu a opatření
obecné povahy dle s.ř.s. Zatímco správní řád stojí na formálním pojetí,
s.ř.s. na jakémsi omezeném pojetí materiálním13, byť ani toto pojetí
není bezbřehé a podle Nejvyššího správního soudu není opatřením
obecné povahy např. rozhodnutí o odtažení motorového vozidla
z místní komunikace a jeho umístění na střežené parkoviště (srov. čj.
2 Ao 1/2007–65), kanalizační řád stokové sítě (srov. čj. 1 Ao 1/2008-46;
nutno poznamenat, že usnesení bylo vydáno v době převažujícího
formálního pojetí opatření obecné povahy a je otázka, jak by byl
kanalizační řád posouzen dnes)14, nařízení kraje (Program ke zlepšení kvality ovzduší) vydané k provedení zákona o ochraně ovzduší
č. 86/2002 Sb. (čj. 8 Ao 7/2010-65; podle Nejvyššího správního soudu
se jedná o právní předpis ve smyslu § 7 zákona č. 129/2000 Sb.), stavovský předpis, kterým se stanoví vzhled stavovského oděvu advokáta
(čj. 5 Ao 1/2011-22) apod.
K materiálnímu chápání opatření obecné povahy se nakonec ještě
před účinností novely č. 150/2010 Sb. přihlásila i vodohospodářská
9 Vedral J. Správní řád – komentář. Bova Polygon. Praha. 2006. s. 971.
10 Hendrych, D. a kol. Právnický slovník. Praha. 2009. Nakladatelství C. H. Beck.
Heslo: opatření obecné povahy. Obdobně též: Hendrych, D. K institutu opatření
obecné povahy v novém správním řádu. Právní rozhledy. 4.2.2005. 3/2005. s.
II.
11 Hendrych D. a kol. Správní právo. Obecná část. 7. Vydání. Praha. C.H. Beck. 2009,
875 s. ISBN 978-80-7400-049-2. s. s. 197, popř. 374, obdobně též s. 595.
12 Mikule, V. Trampoty s opatřeními obecné povahy. Právní zpravodaj. 13.8.2007.
8/2007. s. 1.
13 Kocourek, T. Omezení vlastnického práva ve prospěch ochrany životního prostředí formou opatření obecné povahy. Časopis pro právní vědu a praxi. 2009.
č. III. s. 183.
14 Hrůšová, K. Judikatura Nejvyššího správního soudu: Opatření obecné povahy.
Právní rozhledy. 14.3.2008. 5/2008. s. 161.
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praxe, a to ve vztahu k ustanovení § 6 odst. 4 a § 109 odst. 1 vodního
zákona, kdy byla navíc před novelou č. 150/2010 Sb. situace o to
komplikovanější, pokud jde o procesní pravidla, že při postupu podle
ustanovení § 6 odst. 4 vodního zákona nebyla forma správního aktu
vůbec předepsána a ustanovení § 109 odst. 3 vodního zákona správní
řád pro jistotu vyloučilo zcela. Zavedení opatření obecné povahy do
našeho právního řádu přineslo na uvedenou působnost vodoprávních
úřadů zcela jiné světlo a je dle mého názoru správné, že se praxe
vodoprávních úřadů přiklonila k přiléhavější formě správní činnosti
než dosud tolik (nad)užívanému rozhodnutí. Do přijetí nového správního řádu (a zřejmě ještě i nějakou dobu poté) vydávaly vodoprávní
úřady v případě potřeby úpravy, omezení nebo zákazu ať již obecného
nakládání s vodami či povolených nakládání s vodami po provedeném vodoprávním řízení rozhodnutí, které mohlo (a může dodnes)
mít opodstatnění, pokud se jím v určité věci zakládají, mění nebo
ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby (§ 9 správního
řádu), jako tomu mohlo (může) být např. v případě úpravy (snížení či
časového rozložení) povoleného odběru podzemních vod konkrétní
právnické osobě (např. vodárenské společnosti) z důvodu mimořádného sucha apod. Jiná situace nastává tehdy, pokud vodoprávní úřad
např. zakazuje obecné užívání povrchových vod – konkrétně např.
koupání ve vodním toku. Ukázalo se totiž, že individuální správní
akt není za takové situace vhodným instrumentem, neboť konkrétní
povinnost (zákaz koupání v povrchových vodách v určitém místě) se
vztahuje na neurčitý počet (okruh) osob, tzn. na „každého“, kdo by
se hodlal v těchto vodách koupat. V takových případech bylo (a po
novele č. 150/2010 Sb. výslovně je) na místě vydat opatření obecné
povahy. Aplikační praxe bude nepochybně v řadě případů tápat při
volbě správné formy (tzn. rozhodnutí ve správním řízení nebo opatření obecné povahy) zejména v těch případech, kdy vodní zákon ve
znění od 1. 8. 2010 umožňuje vydat správní akt jak formou rozhodnutí, tak i jako opatření obecné povahy.
Když ještě před novelou č. 150/2010 Sb. přistoupilo Ministerstvo
zemědělství jako ústřední vodoprávní úřad k vyložení ustanovení § 6
odst. 4 a § 109 odst. 1 vodního zákona ve smyslu tehdy již platného
(nového) správního řádu a možnost vydání opatření obecné povahy
připustilo, resp. vodoprávním úřadům přímo doporučilo, a za tím
účelem jim poskytlo i vzorové návrhy příslušných opatření15, jeho
materiální nazírání na opatření obecné povahy a možné využití opatření obecné povahy ve vodoprávní praxi nebylo přijímáno s všeobecným nadšením. Rád konstatuji, že řada vodoprávních úřadů našla již
tehdy v souladu s výše zmíněnou judikaturou Nejvyššího správního
soudu odvahu uvedené teoretické závěry do své činnosti promítnout
[praktickým příkladem za všechny budiž opatření Městského úřadu
Česká Lípa ze dne 13. 7. 2010, čj. MUCL/102930/2010, kterým se
s účinností od 13. 7. 2010 do 31. 8. 2010 podle ustanovení § 109 odst.
1 vodního zákona zakazovaly povolené odběry vod z vyjmenovaných
vodních toků za účelem zalévání zahrady u nemovitostí ve vlastnictví jednotlivých občanů (domácností), a to z důvodu přechodného
nedostatku povrchových vod v důsledku tropických teplot vzduchu
a dlouhodobého sucha na dotčeném území].
Stejně jako v případě nového stavebního zákona je třeba si i ve
vztahu k vodnímu zákonu klást otázku, zda lze jako opatření obecné
povahy přezkoumat dle soudního řádu správního akty, které se dle
platné právní úpravy, tj. po novele č. 150/2010 Sb. vydávají formou
opatření obecné povahy, které ale byly vydávány před účinností tohoto
zákona jinou formou (většinou jako individuální správní akty, popř.
zcela mimo rámec správního řádu, jenž byl v některých ustanoveních
výslovně vyloučen – jako např. v případě opatření podle § 109 odst. 1
vodního zákona či při stanovování záplavových území podle § 66 vodního zákona). Tato otázka se může stát předmětem bohaté judikatury,
obdobně jako tomu bylo u přezkumu tzv. starých územních plánů. Do
jaké míry by pro uvedený postup vodoprávních úřadů před novelou
č. 150/2010 Sb. mohl být inspirativní názor Nejvyššího správního
soudu (srov. rozsudek čj. 1 Ao 1/2006-74), se kterým můžeme (ale
také nemusíme) souhlasit a který obdobně posuzoval územně-plánovací úkony stavebního úřadu realizované ještě podle předchozí
právní úpravy, tj. podle zákona č. 50/1976 Sb., ukáže až jeho budoucí
rozhodovací činnost, resp. od 1. 1. 2012 nejdříve rozhodovací činnost
krajských soudů. Inspirativně může do určité míry působit i závěr
Nejvyššího správního soudu v souvislosti s posuzováním ochranného
pásma letiště vydaného podle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. (srov.
rozsudek čj. 2 Ao 6/2010 - 93). Za připomenutí stojí v této souvislosti
15 Pokorný D., Strnad Z. Vzory vodoprávních rozhodnutí podle zákona č. 254/
2001 Sb. s komentářem. Praha. Sondy, s.r.o. 2009. 248 s. ISBN 978-80-86846-27-9.
s. 19, 214 a 215.
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také názor Nejvyššího správního soudu o tom, že opatření obecné
povahy (v materiálním pojetí) je přezkoumatelné správním soudem
i tehdy, jestliže nebylo procesně vydáno dle části šesté správního řádu
(srov. rozsudek čj. 2 Ao 3/2008-100).

III. Soudní přezkum opatření obecné povahy
K soudnímu přezkumu opatření obecné povahy byl do 31. 12.
2011 příslušný pouze Nejvyšší správní soud (§ 101c s.ř.s.). Od 1. 1.
2012 jsou to jednotlivé krajské soudy (§ 101c s.ř.s. byl k 1. 1. 2012
zrušen zákonem č. 303/2011 Sb.). Napříště by tak Nejvyšší správní
soud rozhodoval o souladu opatření obecné povahy nebo jeho části
se zákonem pouze v event. řízení o kasační stížnosti.
Správní soudy se při hodnocení zákonnosti opatření obecné povahy
řídí zásadami proporcionality a zdrženlivosti a podle okolností konkrétní věci mohou zrušit i jen jeho část, pokud charakter napadeného
aktu takovéto rozdělení umožňuje. Až do přijetí zákona č. 303/2011 Sb.
nebyla pro přezkum opatření obecné povahy soudem stanovena žádná
lhůta. Od 1. 1. 2012 je třeba návrh podat do 3 let ode dne, kdy návrhem
napadené opatření obecné povahy nabylo účinnosti s tím, že zmeškání
lhůty pro podání návrhu nelze prominout (srov. § 101b odst. 1 s.ř.s.).
Nestabilita opatřením obecné povahy nastolených vztahů tak byla
s účinností od 1. 1. 2012 zredukována na období 3 let od jeho účinnosti.
V důsledku posledně citované novely s.ř.s. jistě do budoucna dozná
změn i algoritmus přezkumu opatření obecné povahy správními soudy,
neboť nově bude soud při rozhodování o návrhu na zrušení opatření
obecné povahy vázán rozsahem a důvody návrhu a nově se v řízení
o tomto návrhu zavádí i zásada koncentrace. Podotýkám (zejm. s ohledem na otevřenou otázku přezkumu správních aktů vydávaných před
1. 8. 2010 jako opatření obecné povahy v materiálním pojetí) důležitou
skutečnost, že zákonodárce v souvislosti s novelou č. 303/2011 Sb. (Část
první čl. II bod 8.) výše uvedeným způsobem časově omezil i přezkum
opatření obecné povahy, která byla vydána před účinností této novely
(tj. před 1. 1. 2012).
Návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části je podle
Nejvyššího správního soudu oprávněn podat především ten, kdo tvrdí,
že byl na svých právech opatřením obecné povahy zkrácen. Vychází
se z toho, že přezkum opatření obecné povahy představuje procesní
prostředek ochrany proti výslednému opatření obecné povahy, nikoliv
proti samotnému procesu jeho přijímání. Tato koncepce se tak významně liší od aktivní legitimace v žalobním řízení proti rozhodnutí správního orgánu podle ustanovení § 65 odst. 1 s.ř.s. V řízení o návrhu na
zrušení opatření obecné povahy je tak navrhovatel postižen břemenem
tvrzení o zasažení na svých právech finálním správním aktem, přičemž
teprve pokud je tato aktivní legitimace (a samozřejmě i další procesní
podmínky) dána, je povinností soudu v rámci tohoto řízení přezkoumat
i jeho soulad se zákonem (usnesení NSS čj. 2 Ao 2/2006-62). Nejvyšší
správní soud poukázal na to, že koncepce soudního přezkumu v řízení
o návrhu na zrušení opatření obecné povahy není založena na principu
formální či materiální subsidiarity v tom smyslu, že by aktivní legitimace k podání takového návrhu náležela pouze tomu, kdo svoje práva
uplatňoval v řízení předchozím, tzn. v řízení o vydání opatření obecné
povahy. Tudíž není rozhodné, zda a jakým způsobem navrhovatel
uplatňoval svoji námitku, příp. připomínku v řízení před odpůrcem,
nýbrž zda v podaném návrhu skutečně tvrdí reálné porušení svých
práv. To konkrétně znamená, že navrhovatel musí tvrdit dotčení na
svých hmotných právech v důsledku existence napadeného opatření
obecné povahy. Nepostačuje uvádět námitky procesního rázu vztahující
se k procesu přijímání tohoto správního aktu. Nejvyšší správní soud
však také zdůraznil, že se aktivní legitimace k podání návrhu nezakládá zkrácením na právech, nýbrž již tvrzením o tom, že ke zkrácení
došlo. Otázku, „kam až“ možné dotčení sahá, přitom nelze zodpovědět
paušálně, ale záleží na konkrétních okolnostech individuálního případu. Typicky je nutno uvážit velikost sídelní aglomerace, krajinný ráz,
zalidněnost (zastavěnost), charakter území (zemědělské či průmyslové)
atd. (rozsudek NSS čj. 8 Ao 1/2010-89). Pokud zjevně, s přihlédnutím
ke konkrétním okolnostem případu, hmotněprávní sféra navrhovatele
dotčena být nemohla nebo je její dotčení velmi nepravděpodobné, jeho
aktivní procesní legitimace k podání návrhu v tomto zvláštním typu
řízení není dána.16 Připomínám také, že návrh na zrušení opatření
obecné povahy není soudním řádem správním koncipován jako actio
popularis, ale jako nástroj k ochraně vlastního subjektivního práva
navrhovatele. Navrhovatel tedy nemůže úspěšně namítat dotčení práv
jiných vlastníků nemovitosti v území regulovaném opatřením obecné
povahy (usnesení NSS čj. 8 Ao 2/2011-72).
16 Hrůšová, K. Judikatura Nejvyššího správního soudu: Opatření obecné povahy.
Právní rozhledy. 14.3.2008. 5/2008. s. 161.
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Podle Nejvyššího správního soudu není rozhodné, zda navrhovatel
v řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části
byl v procesu vydávání opatření obecné povahy aktivní či nikoliv
a skutečnost, že takový navrhovatel neuplatnil námitky či připomínky
ve fázích přípravy opatření obecné povahy, jej nezbavuje práva takový návrh podat. Procesní pasivita navrhovatele ve fázích správního
projednávání předcházejícího přijetí opatření obecné povahy může
být způsobena faktory subjektivními i objektivními. Její význam pro
úspěšnost žaloby posoudí soud s přihlédnutím ke všem individuálním
okolnostem případu, a to při zkoumání procesního postupu správního
orgánu, při hodnocení případného rozporu opatření obecné povahy
s právními předpisy, jakož i při hodnocení přiměřenosti zásahu do
práv a povinností navrhovatele. Přitom je povinen vzít v úvahu práva a povinnosti těch, jimž by zrušení opatření obecné povahy podle
návrhu způsobilo újmu na jejich vlastních právech (srov. usnesení
rozšířeného senátu NSS čj. 1 Ao 2/2010-116, Rs 11/2010).
Na druhé straně není v případě přezkumu obsahu vydaného opatření obecné povahy v rámci správního soudnictví z hlediska jeho
proporcionality možné po soudu požadovat, aby provedl odbornou
úvahu ve směru vážení důležitých veřejných zájmů či veřejného
zájmu na jedné straně a ochrany vlastnictví navrhovatelů na straně
druhé, pokud tuto úvahu před ním neprovedl z důvodu zaviněné
pasivity navrhovatelů příslušný správní orgán. Takovýto postup by
byl rozporný s ústavní zásadou dělby moci, s právem na samosprávu
i s ochranou právní jistoty dalších účastníků, kteří svá práva aktivně
prosazovali již v průběhu přípravy opatření obecné povahy (rozsudek
NSS čj. 6 Ao 5/2011-43).
Ve vztahu k opatřením obecné povahy vydávaným podle vodního zákona judikatura související se soudním přezkumem opatření
vydávaných podle stavebního zákona již prokázala svůj inspirativní
význam. Nejinak tomu je i při zkoumání existence aktivní legitimace
navrhovatele k podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy
– stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny
záplavového území významného vodního toku. Nejvyšší správní
soud zde totiž vycházel zejména z usnesení svého rozšířeného senátu čj. 1 Ao 1/2009-120, které se touto otázkou podrobně zabývalo.
Rozšířený senát vyslovil závěr, že splnění podmínek aktivní procesní legitimace bude dáno, bude-li stěžovatel logicky, konsekventně
a myslitelně tvrdit možnost dotčení jeho právní sféry příslušným
opatřením obecné povahy. Navrhovatel tedy musí v první řadě tvrdit, že existují určitá jemu náležející subjektivní hmotná práva, která
jsou opatřením obecné povahy zasažena, a to zejména co do svého
rozsahu, obsahu či kvality. Předmětné usnesení rozšířeného senátu
se sice vztahovalo k územním plánům, ale Nejvyšší správní soud
neshledal důvod, proč by vyslovené závěry nebylo možno mutatis
mutandis vztáhnout i na řízení o návrhu na zrušení stanovení rozsahu
záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území. Lze
proto konstatovat, že za procesně legitimovanou osobu lze označit
takovou osobu, která má přímý a bezprostřední vztah k nějaké části
území, jež je regulováno stanovením rozsahu záplavového území
a vymezením aktivní zóny záplavového území. Tento vztah je založen
zejména (spolu)vlastnickým či jiným věcným právem ke stavbě či
pozemku (nemovitosti). Pro vznik aktivní legitimace nepostačí jen
to, aby navrhovatel byl vlastníkem nemovitostí nacházejících se
v záplavovém území, nebo naopak skutečnost, že se jeho nemovitosti
v aktivní zóně záplavového území nenachází. Nejvyšší správní soud
uvádí, že v daném případě by bylo třeba, aby navrhovatel konkrétně
a srozumitelně tvrdil, že zahrnutím svých pozemků do aktivní zóny
záplavového území (nebo naopak jejich nezahrnutím do záplavového
území) může být konkrétním způsobem dotčen či zkrácen na svých
konkrétních hmotných právech (srov. usnesení čj. 8 Ao 2/2011-72).
Podle posledně citovaného usnesení rozšířeného senátu je výjimečně představitelné, aby aktivní procesní legitimace byla dána i tehdy,
tvrdí-li navrhovatel, který sám není vlastníkem nemovitosti, ani nemá
právo k takové cizí věci na území regulovaném územním plánem, že
jeho vlastnické právo nebo jiné absolutní právo k nemovitosti nacházející se mimo území regulované územním plánem by bylo přímo
dotčeno určitou aktivitou, jejíž provozování na území regulovaném
územním plánem tento plán (jeho změna) připouští. Typicky půjde
podle rozšířeného senátu o vlastníka pozemku sousedícího s územím
regulovaným územní plánem, který by mohl být dotčen určitou aktivitou, jejíž vlivy se významně projeví i na jeho pozemku (exhalacemi,
hlukem, zápachem apod.) nebo které povedou k významnému snížení
hodnoty jeho majetku. Takové dotčení územním plánem přitom musí
být z povahy věci myslitelné právě s ohledem na jeho předmět, obsah
a způsob regulace. I tyto závěry by jistě bylo podle mého názoru mož-
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né vztáhnout na akt stanovení rozsahu záplavového území a vymezení
aktivní zóny záplavového území.
Zájem na protipovodňové ochraně území nacházejícího se v blízkosti vodních toků lze přirozeně nepochybně shledat u značně
širokého okruhu osob. Vždyť ochrana před povodněmi je veřejným
zájmem. Tento zájem však nelze ztotožňovat s požadovaným přímým
dotčením na subjektivních hmotných právech. Prvek aktivní procesní
legitimace je významným nástrojem subjektu, kterým může dojít ke
zrušení opatření obecné povahy, jež zasahuje do práv a povinností
zpravidla značného množství osob, nejenom navrhovatele samotného. Soudní řád správní a ani na něj navazující judikatura Nejvyššího
správního soudu proto nesvěřuje tento instrument každé osobě, byť
by mohla mít na jeho využití zájem, ale toliko tomu, kdo prokáže, že
jemu, nikoliv jiným osobám, náleží subjektivní hmotná práva, která
jsou opatřením obecné povahy zasažena. Nejvyšší správní soud nominuje i další praktické příklady, kdy podle jeho názoru „ze samotné
skutečnosti, že nemovitosti navrhovatele jsou zahrnuty do záplavového
území Q100, nelze dovozovat přímé dotčení jeho práv. Stejně tak aktivní
procesní legitimaci nemůže bez dalšího založit ani fakt, že nemovitosti
navrhovatele se nacházejí v blízkosti pozemků zařazených do aktivní
zóny záplavového území. Přímé dotčení (vlastnických) práv nemůže
spočívat ani v požadavku navrhovatele, aby došlo k rozšíření aktivní
zóny záplavového území na nemovitosti, které jsou ve vlastnictví
jiných osob. Skutečnost, že pozemky navrhovatele jsou pro svou blízkost k vodnímu toku ohrožovány, či byly v minulosti přímo zasaženy
povodní, ještě neznamená povinnost odpůrce založit na blízkých
pozemcích nejpřísnější režim ochrany před povodněmi, a sice aktivní
zónu záplavového území. Ta může být založena jen při splnění zákonných podmínek. Nemůže být úspěšná ani argumentace, že domy na
sousedících pozemcích, nezahrnutých do aktivní zóny záplavového
území, jsou ohroženy povodněmi; případné riziko zaplavení těchto
pozemků jde na vrub stavebníků.“ (rozsudek čj. 8 Ao 5/2011-51). Nejvyšší správní soud tím zároveň v závěru (zřejmě mimoděk) potvrdil
velmi významnou premisu úpravy ochrany před povodněmi o tom, že
právnické a fyzické osoby nesou náklady, které jim vzniknou vlastními
opatřeními k ochraně jejich majetku před povodněmi, jinými slovy,
že každý má vlastní odpovědnost, pokud jde o provádění opatření
k přímé ochraně vlastního majetku před povodněmi.
Poněkud odlišně bude zřejmě třeba přistupovat k posouzení aktivní
legitimace k podání návrhu na soudní přezkum opatření obecné povahy vydaného za účelem úpravy, omezení či zákazu obecného nakládání s povrchovými vodami. V tomto případě totiž primárně nejde
z hlediska adresátů uvedeného opatření obecné povahy o vlastnický či
jiný věcný vztah k dotčené nemovitosti, ale o regulaci určité činnosti
ve vztahu k povrchovým vodám (koupání, praní, mytí, brodění, plavení zvířat, vodní a lední sporty apod.), ke které je ze zákona oprávněn
každý (srov. § 6 odst. 1 vodního zákona: „Každý může...“).

novela č. 150/2010 Sb. úkony, jež naplňují definiční znaky opatření
obecné povahy, výslovně jako opatření obecné povahy také označila,
byť mohla být tato množina možná o několik prvků (čtenář si doplní
sám…) rozšířena.
A se zbývajícími nepřesnostmi či nejasnostmi vypomůže jistě
judikatura správních soudů, zatímco některé jiné možná sama k překvapení čtenářů nastolí ...
JUDr. Ing. Zdeněk Strnad
odborný asistent Katedry práva Ekonomické fakulty
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
soudce Krajského soudu v Českých Budějovicích
e-mail: zd.strnad@seznam.cz

Measure of a general nature (not only) under the Water Act
(Strnad, Z.)
Key words
measures of a general nature – water law – the water authoriry – water
act – administrative justice – public administration – administrative
codex
Measure of a General Nature appeared in our legal system as a
new institute lying between abstract (normative) acts on the one
hand, and specific (individual) acts on the other hand, of both
substantive law and procedural law, by adopting the “new” Ad‑
ministrative Code. Although the amendment to the Water Act No.
150/2010 Coll. which also explicitly allows water authorities to use
Measures of General Nature, has already passed nearly two years
ago, I am convinced that the initial uncertainty of water authori‑
ties has already been surpassed, and they have already taken its
existence into account and found out how to deal with it in favour
of water management needs. But that on the other hand raises a
number of application issues. The article is trying to respond to some
of practical issues, some of theoretical questions are being at least
recalled. However, it will be primarily for the administrative courts
to give the relevant answer to all these questions.
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. srpna
2012. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

IV. Závěr
Pokud jde o celkové zhodnocení přizpůsobení vodního zákona obecné
úpravě a institutům správnímu řádu, který do novely č. 150/2010 Sb.
v několika ustanoveních buď přímo vylučoval správní řád z aplikace
na konkrétní akt vodoprávního úřadu, nebo o uvedeném aktu výslovně
nehovořil jako o rozhodnutí, což jen způsobovalo názorové polemiky
a aplikační problémy, lze aktuální podobu právní úpravy ve vodním zákoně ve vztahu k opatření obecné povahy považovat z větší části za souladnou s principy a cíli úpravy obecně provedené ve správním řádu.
Přes převažující materiální nazírání opatření obecné povahy v judikatuře nejen Nejvyššího správního soudu tak vítám skutečnost, že
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České ekologické manažerské centrum pořádá
ve spolupráci s Asociací autorizovaných osob EIA/SEA
odborný seminář na téma

Zákon o vodách v souvislosti s posuzováním
vlivů na životní prostředí
Přednášejí Ing. Michal Krátký a Jaroslava Nietscheová, promo
vaný právník. Lektoři jsou vysoce erudovaní odborníci na vodní
právo, podíleli se na tvorbě vodního zákona a jsou členové dvou
rozkladových komisí ministra ŽP. Seminář je určen zejména pro
osoby s autorizací ke zpracování dokumentací a posudků podle
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
pro vodoprávní úřady, pracovníky státní správy, samosprávy
a podnikové ekology.
Hotel Pramen, Za Černým mostem 362/3, Praha 9
12. června 2012
Časový harmonogram: 9.00–15.00 (prezence od 8.30)
Kontakt:
Ing. Jiří Študent, email: cemc@cemc.cz, tel.: 602 617 614

Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost
s dalšími partnery pořádají
ve dnech 14. až 15. srpna 2012 v Praze

ODBORNOU KONFERENCI
K 10. VÝROČÍ POVODNĚ 2002
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 povodně a pravděpodobnosti jejího opakování, možné
změny povodňového režimu),
B. Povodňová prevence (hodnocení a mapování povodňového
rizika, zohlednění 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 strukturálních opatření).
Info o konferenci:
Ing. Jan Kubát, Český hydrometeorologický ústav
(kubat@chmi.cz)
Info o exkurzi:
Ing. Tomáš Kendík, Povodí Vltavy, státní podnik
(tomas.kendik@pvl.cz)

Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s ostatními státními podniky Povodí a partnery zve všechny vodohospodáře, spřízněné
odborníky a přátele na konferenci s mezinárodní účastí

Vodní nádrže
26.–27. září 2012, Brno, OREA hotel Voroněž
Zároveň vyzývá ty, kteří chtějí prezentovat svůj výzkum nebo
chtějí sdílet své zkušenosti, aby se stali přednášejícími.
Konference je také ideálním místem pro prezentaci firem
podnikajících ve vodohospodářském oboru.
Více informací naleznete na stránkách konference
http://vodninadrze.pmo.cz

Dne 13. května 2012 skončil svoji životní dráhu po dlouhé nemoci Ing. Jan Bartáček, CSc.
Jako svého kolegu, spolupracovníka a následně jako svého
blízkého přítele jsem ho poznal počátkem devadesátých let. Z tehdejšího ústředí České vodohospodářské inspekce, kde zastával
funkci vedoucího oddělení, přišel do nově založeného Ministerstva
životního prostředí České republiky, a to do oddělení výkonu státní
správy ve vodním hospodářství na odboru státní správy.
Své bohaté zkušenosti z dlouhodobé, zejména inspekční činnosti,
uplatňoval na tomto ústředním vodohospodářském orgánu v oblasti
odpadních vod. Svým věcným přístupem, podloženým hlubokými
teoretickými základy, napomohl vyřešení dlouhé řady sporných případů povolování nakládání s vodami týkajících se
vypouštění odpadních vod.
Byl uznávaným odborníkem na biologické čištění odpadních vod, ale také
na likvidaci havárií závadných látek
na povrchových vodách. Jeho odborná
erudice byla vysoká a byl vyhledávaným
konzultantem při řešení nejrůznějších
spletitých záležitostí pro tehdejší vodohospodářské orgány i investory a oprávněné k nakládání s vodami.
Značný je i jeho přínos v oblasti právní
úpravy problematiky vypouštění odpadních vod – byl vedoucím autorského
kolektivu a fakticky duchovním otcem
nařízení vlády č. 171/1992 Sb., kterým
se stanoví ukazatele přípustného stupně
znečištění vod. V této právní normě byl
poprvé využit princip emisních i imisních limitů znečištění vypouštěných
odpadních vod.
Tyto jeho znalosti a fakticky jeho
věhlas byly intenzivně využity při zakládání nového oboru v ochraně životního
prostředí v oblasti nakládání s odpady.
Byl u přípravy prvního návrhu zcela
Za Ing. Janem
nového zákona o odpadech.
Ke své lásce, oboru zneškodňování
odpadních vod, se opět vrátil až po svém přestupu z Ministerstva
životního prostředí České republiky do státního podniku Povodí
Vltavy v Praze. V době jeho příchodu se tento podnik výrazným
způsobem přeměňoval na odbornou základnu pro činnost tehdejších vodohospodářských orgánů všech stupňů, a to i jeho zásluhou. Právě díky němu bylo také systémově zavedeno zjišťování
a hodnocení stavu povrchových vod ve vodních tocích na celém
území povodí Vltavy, tj. cca na 55 % území Čech. Nezměrnou jeho
iniciativou, ale i jeho vlastní prací byla zavedena evidence stavu
jakosti povrchových vod vodních toků, která se stala základem i pro
budoucí přípravu nové legislativy v této oblasti.
I když vzděláním chemik, se zájmem a rád se zabýval přípravou
nové legislativy ve vodním hospodářství. Zde čerpal ze svých
bohatých mezinárodních zkušeností, kdy po celá devadesátá léta
navštěvoval pracovně zejména Dánsko a Holandsko. Tam nejenom přebíral, ale také předával nejnovější principy právní úpravy
v oblasti zneškodňování odpadních vod.
Významně se podílel, v rámci pracovních komisí Ministerstva
životního prostředí i Ministerstva zemědělství České republiky,
na přípravě zákona č. 254/2001 Sb., o vodách i všech jeho novel
i příslušných prováděcích předpisů. I díky jemu tento vodní zákon
zavedl zcela nový institut správy povodí a široké použití jejich
objektivních údajů pro výkon veřejné správy v nejrůznějších oblastech i pro přípravu nových plánů oblastí povodí.
Stal se skutečným a uznávaným expertem na hodnocení stavu
povrchových vod ve vodních tocích. Výsledky jeho práce budeme
využívat ještě dlouho.
Čest jeho památce.
RNDr. Petr Kubala
generální ředitel Povodí Vltavy, státní podnik

Rád bych vzpomenul odborných začátků Ing. Jana Bartáčka,
CSc. V roce 1966 byl přijat na Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, kde studoval obor technologie vody. Tento
obor vzniknul na původní Vysoké škole chemicko-technologického inženýrství (VŠCHTI) v rámci ČVUT. VŠCHTI byla
v roce 1953 přejmenována na samostatnou Vysokou školu
chemicko-technologickou v Praze (VŠCHT), kde se vytvořila
Fakulta technologie paliv a vody (FTPV), jejíž součástí byla
Katedra technologie vody.
Pětileté studium zvoleného oboru zakončil v roce 1971.
V této souvislosti lze konstatovat, že v těchto letech se počet
studentů absolvujících na VŠCHT
v uvedeném oboru pohyboval
v několika desítkách a v roce 1971
dosáhl počet absolventů 40. Snad
stojí za zmínku, že mezi těmito
absolventy byl i dřívější náměstek
MŽP a Bartáčkův spolužák ing. M.
Barchánek. Již tehdy projevoval
ing. Bartáček mimořádný odborný
zájem o zvolený obor, a přihlásil
se proto k odbornému pokračování
ve studiu v rámci tzv. aspirantury
(nynějšího doktorátu), kde se věnoval vědeckým poznatkům v oboru
čištění odpadních vod. V tomto
období docházelo k výraznému
posunu odborných témat od empirie k teoretickému vyhodnocení
a teoretickému vysvětlování získaných poznatků, aby měly obecnou
platnost a byly i z tohoto hlediska
využitelné v projektové praxi. Proto
tématem jeho disertační práce byla
„Kinetika odstraňování vícesložkových substrátů aktivovaným
kalem“. Zde měl ing. Bartáček na
Katedře technologie vody bohaté
zázemí, zejména v osobBartáčkem, CSc. odborné
nosti profesora Maděry, profesora
Graua a docenta Chudoby. Tak zvanou aspiranturu dokončil ing. Bartáček externě již jako zaměstnanec Státní inspekce životního prostředí v roce 1979.
Do práce ve Státní inspekci životního prostředí se pustil
velkou vervou a získal zde široký rozhled v praktických aspektech technologie čištění odpadních vod jako referent a posléze
jako vedoucí oddělení. Zároveň se detailně seznámil s právní
problematikou vodního hospodářství ve vztahu k vypouštění
odpadních vod do prostředí. Znalosti tohoto tématu později
aplikoval při své práci pro Povodní Vltavy, s.p., kam přestoupil v roce 1995, aby se mohl podrobněji věnovat problémům
technologie vody.
Ústav technologie vody a prostředí často využíval vynikající odborné a praktické znalosti ing. Bartáčka jako oponenta
diplomních a doktorských disertačních prací. Ing. Bartáček
udržoval trvalé osobní a odborné styky s řadou pracovníků
ústavu, např. v oboru anaerobních procesů s prof. Dohanyosem a prof. Zábranskou, v oboru hydrochemie s prof. Pitterem,
v oboru aerobních procesů s doc. Chudobou a dalšími. Tyto
oboustranné styky byly přínosem pro obě strany. Pracovníci
Ústavu technologie vody a prostředí vždy pozitivně hodnotili
odborné znalosti a zkušenosti ing. Bartáčka, kterých využívali
při vzájemných diskuzích o odborných tématech týkajících se
technologie vody.
Čest jeho památce.
prof. Ing. Pavel Pitter, DrSc.
Emeritní profesor
Ústav technologie vody a prostředí
VŠCHT Praha
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pH · Redox · multiparametry · rozpuštěný kyslík ·
vodivost · zákal · TSS · NH4-N · NO3-N · PO4-P · Pc ·
CHSK/TOC/DOC/SAC/BSK

Slovensko
WTW, meracia a analytická technika s.r.o.
Banská Bystrica
Tel: +421 48 414 13 58
Fax: +421 48 414 64 58
e-mail: info@wtw.sk
Internet: www.wtw.sk
eshop: http://eshop.wtw.sk

Česká republika
WTW, měřící a analytická technika s.r.o
Praha 8, Dolní Chabry
Tel: +420 286 850 331
Fax: +420 286 850 330
e-mail: info@wtwcz.com
Internet: www.wtwcz.com
eshop: http://eshop.wtwcz.com

