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Pravdy jsou různé
Jednotlivé recenzované články ve Vodním hospodářství mají dva
recenzenty. Vybíráme je podle dvou algoritmů. Jednak se snažíme,
aby jeden z recenzentů byl z praktické sféry, třeba někdo z podniků
Povodí nebo projekčních firem, druhý ze sféry spíše vědecké, ať již
z výzkumných ústavů nebo vysokých škol, popřípadě ze správních
orgánů. Druhým kritériem, jak ony dva recenzenty vybrat, je to, aby
jejich pohledy na téma byly, nechci říci, že protichůdné, ale aspoň
rozdílné, pokud se jedná o problém, na jehož řešení není jednoznačný
pohled. Zdá se mi, že takových článků poslední dobou v časopise
přibývá. Hlavně v oblasti, které já říkám vodokrajinářská.
Jsem přesvědčen, že onen dvojí pohled recenzentů pomůže kvalitě
článků. Když autoři v reakci na posudky, které jim posíláme k vypořádání, píší, že chtějí „recenzentovi poděkovat za cenné podněty“ (které
jsou často dosti kritické), mám dojem, že onu větu vesměs nepíší
jako společenskou a formální frázi, nýbrž jako opravdické ocenění
připomínek. Ne vždy autoři tyto připomínky akceptují, ale nějak se
s nimi vypořádají. Většinou poukazem na nejednoznačný pohled na
věc vědeckou a odbornou obcí. A mají (svoji) pravdu. Hranici dělící
tu množinu odborníků, kteří se vodou zabývají, ji milují, jí zasvětili
svůj pracovní a často i soukromý život, je (až na výjimky) možné vysledovat i pomocí dvou charakteristik oněch protagonistů odborného
sporu. Jednak mnohé napovědí akademické tituly: Ing. versus RNDr.
Druhak (jak hezky říká náš pan sazeč) je symptomatické to, že zastánci
technického, řekl bych kauzálního a měřitelného přístupu, se po konferencích, seminářích, společenských odborných setkáních pohybují
spíše ve formalizovaném oděvu, kdežto stoupenci environmentálních
přístupů volí oblečení… no, opačného typu.
Příčinou této dvojakosti pohledu podle mého je, že se mění zažitá
paradigmata o správě a údržbě vodního prostředí v krajině, o jejích –
ovšemže subjektivně tím kterým člověkem nahlížených – příznivých,
nebo nepříznivých účincích na krajinu, která je vesměs krajinou
kulturní, pozměněnou člověkem. Ovšemže podle zákona entropie
do ní musíme energii dodávat, pokud nechceme, aby se navrátila do
původního stavu, byť možná mnohým by se to možná i líbilo. Je jen
otázka jak dlouho.
Jsme zemí, do níž žádná voda nepřitéká, všechnu vodu získáváme
ze srážek. Naopak všechna voda od nás dříve či později odtéká, nebo
se vypařuje. Ten měnící se pohled není způsoben jen tím, že jsme
zjistili, že vodní toky můžeme regulovat nejen kanalizováním nebo
přehradami a jezy, nýbrž i tím, že jak bohatneme (a snad tomu bude
i v silně nejisté budoucnosti) a máme více volného času, stále více
očekáváme od vody nejen, že bude pro nás výrobním prostředkem,
který si zcela podmaníme, ale že bude mít i funkci rekreační, estetickou a krajinotvornou.
Je jisté, že nebýt úprav vodních toků, byla by městská i venkovní
krajina úplně jiná. A voda by měla větší negativní dopady na společnost skrze povodně i sucha. Proto technická opatření na vodních tocích budou potřeba i do budoucna a budou se stavět nová. Neměla by
se však realizovat taková opatření, která prý zvyšují ochranu některých
měst. Jejich kritici však upozorňují: ano, zvýší se průtočnost korytem,
ale pouze o několik procent za několik desítek milionů. A i estetická
stránka toků v těchto případech dostává na frak.
Na druhou stranu by větší váha měla být věnována i zadržení vody
v půdě, vytvářením mokřadů, pozemkových úprav apod. Skeptici
upozorňují, že taková opatření proti povodním moc nepomohou. Mají
pravdu, jde o procenta. Jako v předchozím případě, ale v obráceném
gardu. V tomto případě je však dle mého nedostatečně zdůrazňována
druhá funkce vody vázané v půdě, v lesích, mokřadech: je známo,
že výpar z vlhké půdy pokryté vegetací je větší než z vodní plochy.
Více tedy zásobuje malý srážkový oběh, a tím snižuje hrozbu sucha.
Přeji vodním tokům, aby k nim bylo přistupováno tak, že budou (co
nejvíce) spokojeni jedni i druzí, že obě strany budou sobě navzájem
naslouchat, spolu diskutovat, nikoliv vést paralelní monology.
Ing. Václav Stránský

vodní 11/2012
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Zhodnocení funkce
přírodního spádového
stupně na řece Morávce
pod rozdělovacím objektem
Vyšní Lhoty
Ladislav Roušar, Jaroslav Veselý, Zbyněk Zachoval,
Břetislav Tureček
Klíčová slova
hydrodynamický model proudění – přírodní spádový stupeň – transport splavenin

Souhrn

Pro omezení nežádoucího zahlubování řeky Morávky pod rozdělovacím objektem Vyšní Lhoty byl navržen a v dubnu 2007 zrealizován
přírodní spádový stupeň. Objekty podobného typu jsou navrhovány
na alpských tocích a pro naše podmínky se jedná o pilotní projekt.
Článek hodnotí funkci objektu po více než čtyřletém provozu.
u

Úvod
V katastrálním území obce Vyšní Lhoty na řece Morávce se nachází
rozdělovací objekt, který převádí gravitačně vody z povodí Morávky
do povodí Lučiny, kde je vybudovaná údolní nádrž Žermanice. Během
povodní docházelo k zanášení říční trati nad a pod rozdělovacím

objektem splaveninami, což si vyžadovalo neustálé finanční nároky na nadstandardní údržbu a také docházelo k omezení přísunu
splavenin do oblasti níže ležící národní přírodní památky (NPP)
Skalická Morávka. Ta je svým zachovalým přirozeným štěrkonosným
charakterem toku považována za ekologicky cennou.
V místě rozdělovacího objektu byly na základě laboratorního
fyzikálního modelu do koryta instalovány usměrňovače v podobě
drátokamenných košů, které měly transport splavenin do uvedené
oblasti zvýšit. Ve vzdálenosti cca 450 m pod rozdělovacím objektem je
postaven balvanitý skluz, který byl při povodni 1997 značně poškozen.
Úsek pod skluzem byl silně namáhán a docházelo zde k soustavnému
zahlubování toku. Cílem zde bylo navrhnout taková opatření, která
by stabilizovala dno pod skluzem a tím i skluz. Jedním z návrhů
byl přírodní spádový stupeň ve tvaru hrušky, který byl zrealizován
v roce 2007 (obr. 1, 2). Jedná se prozatím o jediný realizovaný projekt
svého druhu v České republice. V zahraničí bylo realizováno několik
obdobných staveb, především v alpských zemích [2, 6].
Rozdíl mezi přírodním spádovým stupněm a klasickým betonovým
stupněm je v použitých materiálech, které jsou přírodě bližší. Objekt
je méně finančně nákladný (v popisovaném případě je to v poměru
cca 16 mil. Kč ku 25 mil. Kč), avšak je třeba ho častěji udržovat, především odstraňováním vzrostlé vegetace, která by neměla zvyšovat
drsnost dna, koncentrovat proud nebo armovat povrchovou vrstvu
(zabránění deformace dna).

Samovolné a řízené rozšíření štěrkonosných toků
Za posledních 200 let byla koryta vodních toků na základě společenské poptávky soustavně upravována ve prospěch měst, obcí, průmyslu
a zemědělství, pro zajištění odběrů vod, ochrany proti povodním a pro
zvětšení prostorových požadavků. Důsledkem bylo zvětšení podélného sklonu koryta i0, zvětšení dnové eroze a tím zvětšení specifického
průtoku splavenin qs, následně i zvětšení kapacity koryta. Boční erozi
bylo bráněno různými typy opevnění. Výsledkem takto provedených

Obr. 1. Na levém obrázku protiproudní pohled na balvanitý skluz, na pravém obrázku poproudní pohled na spádový stupeň s rozmístěnými
výhony z drátokamene (foto Pařílková, duben 2007)

Obr. 2. Na levém obrázku protiproudní pohled na balvanitý skluz, na pravém obrázku poproudní pohled na spádový stupeň s rozmístěnými
výhony z drátokamene (foto Zachoval, srpen 2011)
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úprav bylo omezení přirozeného dynamického vývoje toku. Zvýšené
tečné napětí t má za následek podemílání břehového opevnění, často
i snížení hladiny podzemní vody, ztrátu biodiverzity aj.
Pokud pominula společenská poptávka na soustavné úpravy koryt
vodních toků, je samovolné (přirozená renaturace) nebo řízené rozšíření toku boční erozí efektivní pro:
• nápravu a zlepšení morfologie toku,
• stabilizaci podélného profilu koryta,
• ochranu před povodněmi,
• vytvoření stanovišť rostlin a živočichů,
• vytvoření podmínek pro zlepšení jakosti vody,
• přídavnou hodnotu v podobě rekreační zóny.
Odstraněním břehového opevnění je znovu iniciován přirozený
morfologický proces. Nevýhodami jsou zpravidla obtížně projednatelné majetko-právní vztahy sousedících pozemků a velký rozsah oblasti
určené pro renaturaci (ochrana infrastruktury). Proto je toto opatření
vhodné prakticky jen do volné krajiny.
Pro štěrkonosné toky není v současné době problematika boční
eroze detailně prozkoumána a není stanoven její prostorový a časový
vývoj. O to se v posledních letech snaží např. Requena a kol. [8],
kteří poukazují na vývoj přímých koryt alpských toků. Umožněním
boční eroze břehů se rychle vytvářejí štěrkové lavice a trasa koryta
se zakřivuje. Naproti štěrkovým lavicím nastává eroze břehu, která
postupuje proti proudu. Eroze břehu není časově spojitá, ale pulzuje. Předpokládá se závislost mezi pulzací eroze břehu a pohybem
splavenin. Maximální erozní poměr, tj. rychlost eroze břehu (kolmá
vzdálenost erodovaného břehu od výchozí hrany v časovém kroku),
je proměnný v čase a nenastává ve stejný okamžik na obou březích.
Asmore [1] prokázal výkyvy transportu splavenin pro konstantní
průtok přítomností stěhovavých dnových útvarů.

Návrh přírodního spádového stupně na Morávce
Jelikož se jednalo v našich poměrech o zcela nový přístup řešení,
byl proveden výzkum na fyzikálním modelu v Laboratoři vodohospodářského výzkumu Ústavu vodních staveb Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně [11]. Model byl vybudován v měřítku
délek Ml = 50 za splnění geometrické podobnosti v ortogonálních
souřadnicích x, y, z s upravenou������������������������������������
zrnitostí materiálu, podobnosti relativních hustot splavenin rs a vody r a podobnosti Froudova kritéria
Fr s přihlédnutím k Reynoldsovu Re, Weberovu We a Rousovu kritériu
P, které určovaly meze podobnosti
.

(1)

Přírodní spádový stupeň v půdorysném tvaru hrušky rozšiřuje
koryto na určité délce a tím umožňuje vytvoření lokálně zvětšeného
sklonu dna i0. Zapotřebí bylo navrhnout vhodný tvar objektu (obr. 3),
posoudit jeho správnou funkci a zejména provést podrobný rozbor
transportu splavenin. Tvar objektu byl navržen proudem povodňové
vlny a byla ověřena stabilita dna. Pro usměrnění (zabezpečení stability, především břehového opevnění) a zlepšení proudění (zvýšení
biodiverzity) v objektu byla navržena soustava výhonů a ojedinělých
usměrňovačů.
Získané poznatky pro návrh přírodního spádového stupně na řece
Morávce jsou zahrnuty v metodice navrhování lokálních rozšíření
a zúžení koryt [12]. Průtok splavenin korytem a objektem obecně není
(až na jeden průtok) při stejném průtoku vody identický, proto je třeba

Obr. 3. Výsledný tvar spádového stupně [11], protiproudní pohled
na stupeň a skluz
stanovit takové parametry objektu (především sklon dna a šířku), aby
nedocházelo z dlouhodobého hlediska k jeho vymílání ani k zanášení.
Metodika je proto založena na požadavku dlouhodobého vyrovnání
transportovaného objemu splavenin korytem průtokem splavenin Qsk
a objektem průtokem splavenin Qso
,

(2)

kde t je čas, tN je ideálně rovno nekonečnu, ale pro potřeby návrhu
postačuje i kratší doba, např. 100 let.
Po více než 4-letém provozu byl v srpnu 2011 spádový stupeň zaměřen. Kóta koruny balvanitého skluzu v ose 383,10 m n. m., kóta jeho
paty v ose 380,90 m n. m., výška skluzu je 2,20 m. Spádový stupeň
je v úseku ř. km 10,63 až ř. km 10,80 náhle rozšířen na celkové délce
170 m z šířky cca 25 m na šířku 100 m mezi břehovými hranami.
Přechodné úseky na začátku a konci objektu mají délku každý 34 m,
na střední část zbývá 102 m. Průměrný sklon spádového stupně je cca
1,1 % a sklon navazujícího koryta 0,8 %. Sklon svahů je 1:2. Skalní
výchozy v objektu odstraněny nebyly.
Doposud největší zaznamenaný průtok 185 m3·s-1 za díla v provozu
byl v květnu 2010, přičemž dlouhodobý průměrný průtok Morávky je
2,29 m3·s-1. Výškové úrovně dna toku z doby výstavby a ze zaměření
jsou vykresleny na obr. 7.

Proudění vody v objektu
Proudové charakteristiky (rozložení rychlostí, hloubek, úrovně
hladiny, tečného napětí a specifického průtoku) byly počítány programem SMS 11.0-FESWMS, který simuluje 2D proudění vody s volnou
hladinou, k výpočtu používá rovnic mělkého proudu a turbulentní
viskozitu určuje kombinací 0-rovnicových modelů turbulence [3].
Přírodní spádový stupeň byl podrobně tachymetricky zaměřen (obr. 4)

Obr. 4 Izolinie úrovně dna [m n. m.] z tachymetrického zaměření stavu roku 2011 (Varianta 3) se zakreslenými místy odběrů vzorků PSS 1,
PSS 2 a PSS 3 (ortofoto: CENIA), s černým obrysem jsou výhony a usměrňovače proudu
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v srpnu roku 2011 a ze zaměření byl vytvořen
digitální model terénu se zachováním povinných hran. Náhradní oblast byla rozdělena na
makroprvky, které definují oblasti, ve kterých
se předpokládají stejné vlastnosti (součinitele
drsnosti, typ sítě, způsob výpočtu turbulentní
viskozity atd.). Velký důraz byl kladen na
splnění geometrických kritérií doporučených
programem pro diskretizaci výpočtové oblasti
konečnými prvky. V místech předpokládaného velkého gradientu veličin bylo dělení sítě
hustější. Výpočty byly provedeny ustáleným
prouděním.
Provedeny byly tři základní výpočtové
varianty (tab. 1), které se lišily geometrií dna
a simulovaly vždy dva průtokové stavy (posuzované průtoky) 52 m3·s-1 (cca Q2) a 144 m3·s-1
(cca Q20,ovl.).
2 -1
3 -1
Varianta 1 byla použita pro kalibraci mo- Obr. 5. Rozložení specifického průtoku q [m ·s ] pro Q = 144 m ·s (cca Q20,ovl) nahoře Vadelu pro rok 2007 (Varianta 2) a popisuje rianta 2, dole Varianta 3
proudění odpovídající stavu na fyzikálním
modelu. Kalibrace byla provedena změnou
Tab. 1. Výchozí geometrie výpočetních variant
součinitelů drsnosti tak, aby hladina vypočítaná byla totožná s hlaVýpočetní varianta
Výchozí geometrie dna
dinou určenou z měření na fyzikálním modelu.
Varianta 1
Geometrie dna odpovídá výsledným geometriím
Varianta 2 popisuje proudění při stavu v roce 2007. Součinitele
z fyzikálního výzkumu po simulaci průtokových
drsnosti byly stanoveny na základě kalibrace ve Variantě 1.
stavů 52 m3.s-1 a 144 m3.s-1.
Varianta 3 popisuje proudění při stavu v roce 2011, součinitele drsVarianta 2
Geometrie dna odpovídá návrhovému stavu
nosti byly stanoveny s pomocí tabulek, katalogů, výpočetních vztahů
v době výstavby objektu.
a fotodokumentace za povodňových stavů. Podrobnější popisy prograVarianta
3
Geometrie vychází z tachymetrického zaměření ze
mu a hydrodynamického řešení jsou publikovány v literatuře [3, 9].
srpna 2011.
Proudové poměry ukazují velké zatížení balvanitého skluzu a prostoru pod ním (obr. 5). Rozložení tečného napětí naznačuje silné
vymílání dna pro všechny varianty. V současném stavu (Varianta 3)
je proud ve střední části objektu rozdělen drátokamenným prvkem na
dva hlavní proudy a podélný výhon (viz obr. 4) výrazně usměrňuje
proud. Poproudně za ním se vytváří koncentrovaný proud s výrazným
úplavem. V zúžené části je koryto opět silně namáháno a terénní
měření to prokazuje výraznými výmoly. Hunzinger [6] uvádí, že se
v prvních letech po výstavbě jedná o dočasné zahlubování během
sedimentace splavenin ve střední části.

Splaveninový režim a vývoj úrovně dna koryta
Analýza splaveninového režimu byla provedena na základě simulace 1D proudění o volné hladině s pohybem splavenin v programu
HEC-RAS 4.1 [5]. Pro výpočet transportu splavenin byla použita
rovnice Meyera-Petera a Müllera [4] s tříděním zrn v krycí vrstvě dna
metodou Exner 5 (tří ����������������������������������������������
vrstvý model). Určovány byly splaveninové charakteristiky jako: hmotnostní průtok splavenin, vytřiďování zrnitosti
krycí vrstvy a časový vývoj úrovně dna. Během terénního měření
byly odebrány 3 vzorky sedimentů na dně a byl proveden jejich zrnitostní rozbor. Odběrná místa jsou znázorněna v obr. 4. Vzorek PSS 1
byl odebírán ze štěrkové lavice v blízkosti zužující se části, odběr
PSS 2 byl odebírán v úplavové zóně levobřežního výhonu (zde se
hrubozrnné splaveniny nedostanou, proto má výrazně jemnozrnnější
složení) a odběr PSS 3 byl odebrán za usměrňovačem ze štěrkové
lavice. Křivky zrnitosti jsou společně s křivkami z jiných průzkumů
[10] vykresleny v obr. 6.
Počáteční složení zrnitosti dna pro výpočet bylo definováno
náhradní zrnitostí (obr. 6), balvanitý skluz byl popsán zrnem o průměru def = 1,5 m. Hodnoty součinitelů drsnosti byly převzaty z 2D
hydrodynamického modelu.
Z hodnot denních průtoků v časovém intervalu od dubna 2007 do
srpna 2011 byla sestavena průtoková vlna simulující vývoj dna objektu od doby výstavby (Varianta 2). Výpočet byl proveden v časovém
kroku den ustáleným nerovnoměrným prouděním, se zadáním dolní
okrajové podmínky pro hydrodynamiku v podobě úrovně hladiny
při rovnoměrném proudění určené z geometrie profilu a sklonu čáry
mechanické energie. Horní okrajová podmínka pro transport splavenin
byla zadána ve formě nulového přítoku splavenin. Předpokládalo se,
že se většina splavenin usadí v prostoru pod rozdělovacím objektem,
kde je nutné je z důvodu funkčnosti limnigrafu těžit. Uvedený předpoklad potvrdil variantní výpočet s rovnoměrným přítokem splavenin,
kdy poloha dna na konci simulace byla významně výše, než byla
změřena v roce 2011. Vývoj polohy dna při nulovém přítoku splavenin
zobrazuje obr. 7, porovnání efektivního zrna tab. 2. Vypočítaná poloha
dna přibližně odpovídá poloze změřené, pouze v zúžené části a za
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Obr. 6. Křivky zrnitosti
Tab. 2. Efektivní zrna def [mm] vzorků v místě odběrů
Vzorek

Odběrné místo

PSS 1
PSS 2
PSS 3

Štěrková lavice v korytě
Nános za výhonem (úplav)
Štěrková lavice vedle usměrňovače

Současný
stav
39,8
7,8
50,8

Simulace
31,4
nelze
29,3

Obr. 7. Výškové úrovně dna v ose toku
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ní je výše, což je pravděpodobně způsobeno poměrně významným
příčným prouděním [11], které 1D přístup nepostihuje.
Při simulaci transportu splavenin s deformací dna se ukázalo, že
výmol pod balvanitým skluzem se vytvořil během prvního roku a byl
stabilní až do doby povodňové vlny s kulminací při průtoku 153 m3·s‑1,
kdy se zvětšil. Při následujících průtokových vlnách s kulminací
až 46 m3·s-1 zůstal beze změny.   Pokud nedojde ke snížení dna ve
středníčásti objektu, bude výmol až do průtoku 46 m3·s-1 stabilní. Poloha dna ve střední části objektu se za celé sledované období významně
nezměnila. V zúžené části proběhlo zahlubování dna přibližně stejně
jako pod balvanitým skluzem. Další zahlubování je závislé na vývoji
úrovně dna níže po toku.

Závěr
Objekt je funkční, avšak oproti očekávání z fyzikálního výzkumu
[11] nezvýšil polohu dna ve střední části objektu cca o 1 m, ale zastavil jeho prohlubování, které by nastalo bez spádového stupně [12].
Uvedené může být způsobeno:
• menším přísunem splavenin z horního úseku, než byl předpokládaný (to má za následek, že splaveniny se usazují pouze v horní
části objektu), což souvisí s údržbou limnigrafu,
• nedostatečnou délkou povodňové vlny oproti fyzikálnímu výzkumu
(podmínky pro plynulý transport splavenin prostorem pod rozdělovacím objektem nebyly dosaženy),
• významným zahloubením úseku pod objektem (způsobené zpětnou
erozí),
• absencí skalního výchozu v dolní části objektu (na fyzikálním
modelu s ním bylo uvažováno).
Pravděpodobně se jedná o kombinaci výše uvedených faktorů.
Budoucí zvýšení úrovně dna v objektu oproti současnému nelze
jednoznačně zamítnout ani prokázat. Záviset to bude především na
přítoku splavenin a dalším vývoji koryta pod objektem.
Charakter proudění v objektu při současném stavu je podobný stavu
na fyzikálním modelu. Výhony koncentrují proud do míst, kde dochází
k zahlubování dna. V zužující se části je koncentrace proudu vlivem
prohlubování dna nejvýraznější.
Zastavení prohlubování dna v rozšířené části umožnilo do jisté
míry stabilizaci balvanitého skluzu. Aktuální deformace dna pod
balvanitým skluzem je přibližně stejná jako na fyzikálním modelu.
Dle numerických simulací je výmol do průtoku cca 46 m3·s-1 stabilní.
Největší spojitě transportované zrno objektem má průměr 32 mm, největší lokálně transportované zrno bylo při povodňovém průtoku 64 mm.
Hmotnost odneseného materiálu z objektu určená z rozdílu úrovní
dna v roce 2007 a v roce 2011 je 6 700 m3, tj. cca 10 000 tun. Simulací
stanovená hmotnost je 8 700 tun, což je o 13 % méně oproti skutečnosti.
Rozdíl hmotnosti je největší v místě zúžení, kde dochází k příčnému
proudění. Vzhledem k tomu, že 1D výpočet nepostihuje příčné proudění, lze považovat výsledky z numerického modelu za odpovídající.
V prostoru dna na štěrkových lavicích, kde není převáděn běžný
průtok, začíná růst vegetace, která zvyšuje drsnost objektu a koncentruje proud. Z fotografií pořízených v různých letech je možné
pozorovat na čelech výhonů nahromaděné pláví.
Na základě numerických simulací, fotodokumentace, zrnitostních
rozborů a tachymetrického zaměření lze konstatovat, že hlavní deformace dna objektu proběhly především v prvním roce provozu
a po povodňové vlně v roce 2010. Nyní lze očekávat jejich zpomalení
a přiblížení se k setrvalému stavu. Předpokládá se, že terénní šetření
a následné vyhodnocení bude probíhat nadále.
Poděkování: Prezentované výsledky byly získány za podpory juniorského specifického grantu č. FAST-J-12-29 a grantového programu
FRVŠ 1771/2012. Děkujeme Ing. Janu Turečkovi, Ph.D., a Bc. Martinu Pavlíkovi za pomoc při tachymetrickém zaměření lokality
a rozboru vzorků dna. Dále Mgr. Stanislavu Kaletovi za poskytnutí
hydrologických dat [7].

[4]

García M. H., 2008. Sedimentation Engineering. Processes, Measurements, Modeling, and Practice. ASCE Manuals and Reports on Engineering Practice No. 110.
ASCE 2008. ISBN 13: 978-0-7844-0814-8.
[5] HEC-RAS, River Analysis System. Hydraulic Reference Manual, Version 4.1,
January 2010.
[6] Hunzinger, L., 1998: Morphology in river widenings of limited length, Laboratory
of Hydraulics, Hydrology and Glaciology. Zurich, 7p.
[7] Kaleta, záznam m-denních průtoků v časovém období od roku 2006 do 2011 řeky
Morávky v profilu Vyšní Lhoty.
[8] Requena, P.; Weichert, R. B.; Minor H.-E., 2006: Self widening by lateral erosion
in gravel bed rivers, River Flow 2006 - Ferrera, Alves, Leal and Cardoso, London,
pp. 1801-1809.
[9] Roušar, L., 2012: Zhodnocení současného stavu přírodního spádového stupně na
řece Morávce pod jezem Vyšní Lhoty. Sborník anotací konference Juniorstav 2012.
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. 9 str. ISBN 978-80-214-4393-8.
[10] Veselý, J.; Maleňák, J.; Pařílková, J.; Zachoval, Z., 2002: Souhrnné hodnocení
splaveninového průzkumu hlavních toků v povodí Odry. Granulometrická skladba
dna vodních toků. Souhrn výsledků výzkumů provedených v letech 1962 až 2002.
LVV ÚVST FAST VUT v Brně. Brno, 2002.
[11] Veselý, J.; Pařílková, J.; Zachoval, Z.; Maleňák, J., 2001: Fyzikální model přírodního
spádového stupně na řece Morávce pod jezem Vyšní Lhoty. Závěrečná zpráva,
LVV ÚVST FAST VUT v Brně, Brno, 2001.
[12] Zachoval, Z., 2003: Využití fyzikálního modelování pro stanovení metodiky
navrhování lokálních rozšíření a zúžení koryt. Disertační práce, Vysoké učení
technické v Brně, Fakulta stavební, 105 str.
Ing. Ladislav Roušar (autor pro korespondenci)
doc. Ing. Jaroslav Veselý, CSc.
Ing. Zbyněk Zachoval, Ph.D.
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební,
Ústav vodních staveb
Veveří 95, 602 00 Brno
tel.: 541 147 192, fax: 541 147 288
e-mail: rousar.l@fce.vutbr.cz
Ing. Břetislav Tureček
Povodí Odry, s. p.
Odbor vodohospodářských koncepcí a informací
Varenská 49, 701 26 Ostrava

Evaluation of function nature-inspired river widening on the
river Morávka downstream division structure object Vyšní
Lhoty (Roušar, L.; Veselý, J.; Zachoval, Z.; Tureček, B.)
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For undesirable bed degradation of the river Morávka downstream
division structure Vyšní Lhoty was designed and was realized in
April 2007 nature-inspired river widening. The objects of similar
type are proposed for Alpine rivers and for our conditions of Czech
Republic is the pilot project. The article evaluates the function of
the object for more than 4 years of operation.
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. ledna
2013. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
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Vliv Vltavské kaskády
na povodňové průtoky
Ladislav Kašpárek, Martina Peláková, Jakub Krejčí
Klíčová slova
nádrž – ovlivněný průtok – neovlivněný průtok – simulace odtoku –
povodňová vlna – N-letý maximální průtok

Souhrn

V návaznosti na projekt „Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002“, jehož stručné shrnutí uvádí publikace [1], byl VÚV T. G. M.
koordinován výzkumný úkol „Vliv, analýza a možnosti využití ochranné funkce údolních nádrží pro ochranu před povodněmi v povodí
Labe“, jehož výsledky byly uveřejněny v publikaci [2]. Cílem úkolu
bylo vyšetřit vliv nádrží na snižování maximálních průtoků na Labi
s využitím poznatků z povodňové situace v povodí Vltavy a dolního
Labe v srpnu 2002 a odvodit N-leté průtoky ovlivněné a neovlivněné
nádržemi na Labi, Vltavě a Ohři. Výsledky ukázaly, že Vltavská kaskáda má významný vliv na zmenšení 10letých až 20letých povodní
(zmenšení průtoku o 300 m3.s-1 ~ o 15 %). Kulminační průtok 100leté
povodně v Praze může Vltavská kaskáda zmenšit jen o 5 % (snížení
hladiny o 20 cm). Nádrž Nechranice na Ohři má schopnost významně
zmenšovat kulminační průtoky, včetně 100letého průtoku v Lounech
(o 30 %), díky svému velkému retenčnímu prostoru.
u

V roce 2002 dala Mezinárodní komise pro ochranu Labe podnět
k tomu, aby byl jako součást Akčního plánu ochrany před povodněmi
v povodí Labe v České republice řešen úkol: Vliv, analýza a možnosti
využití ochranné funkce údolních nádrží pro ochranu před povodněmi
v povodí Labe. Na jeho řešení se podílely Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka jako koordinační pracoviště, Český hydrometeorologický ústav, Česká zemědělská univerzita, Povodí Vltavy,
státní podnik, a Aqualogic Consulting, s. r. o.
Základním cílem úkolu bylo posoudit vliv údolních nádrží na povodně na Labi v profilu Děčín. Zároveň byly posouzeny povodňové
průtoky a míra jejich ovlivnění manipulacemi nádrží v profilech Vltava v Praze, Labe v Mělníku, Ohře v Lounech a Labe v Ústí nad Labem.
V povodí Labe v ČR se nacházejí rozhodující nádrže s vymezeným
retenčním prostorem zejména na Vltavě a na Ohři. Po zvážení reálného vlivu jednotlivých nádrží byl při řešení uvažován účinek nádrží
Vltavské kaskády Lipno, Orlík a Slapy a nádrže Nechranice na Ohři.
Přístup k řešení spočíval v tom, že pro posuzovanou soustavu toků
resp. profilů byly připraveny dvě varianty homogenních řad kulminačních průtoků, první odpovídající stavu bez nádrží, druhá se zahrnutím jejich účinků. Dalším vyhodnocením těchto řad a vzájemným
porovnáním výsledků bylo pak možné učinit závěr o možném vlivu
uvažovaných nádrží na povodňové průtoky ve vybraných profilech.
Z hlediska typu řad a způsobu jejich vyhodnocení byly použity
postupy rutinně využívané v České republice, tj. byly odvozeny řady
ročních maximálních průtoků, které pak byly statisticky zpracovány
s výsledkem N-letých průtoků. Porovnání ovlivněných a neovlivněných kulminačních průtoků pro jednotlivé doby opakování (N) pak
poskytlo informaci o vlivu nádrží na povodně různé velikosti.
Při přípravě řad ročních maximálních průtoků se využilo dat dostupných v elektronické formě v databázích ČHMÚ, která jsou většinou k dispozici pro období po roce 1931. Pro předcházející období
se vycházelo z dostupných záznamů o vodních stavech a hydrometrických měřeních. Byly tak odvozeny průtoky již od roku 1890, takže
celková délka zpracovaných řad (1890 až 2002) je 113 let. Pro doplnění
chybějících dat v alternativních řadách, tj. pro výpočet neovlivněných
průtoků v období, kdy byly ovlivněny, a naopak ovlivněných průtoků
v období před výstavbou nádrží, bylo třeba využít hydrologického
modelování. Tím se práce rozšířily na odvozování povodňových vln
(a nejen kulminačních průtoků) a pro modelování bylo třeba připravit
řady srážek a teploty vzduchu.
Příprava dat zahrnovala zejména převod vodních stavů z ročenek
a vodoměrných hlášení do elektronické formy, rekonstrukci historických měrných křivek průtoku a vyčíslení historických průtokových
řad. Značné úsilí však bylo věnováno i pořízení řad denních úhrnů
srážek a teplot vzduchu z ročenek a archivních materiálů. Pro období
po výstavbě nádrží byly obdobně zpracovány záznamy o manipulacích
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na zvolených nádržích během vybraných povodňových epizod. Pro
posouzení možných extrémů, vybočujících z rozmezí případů, které se
vyskytly v použitém období (1890 až 2002), byly zjišťovány informace
o extrémních historických povodních před tímto obdobím.
Pro vytvoření modelu povodí Labe byly využity moduly systému
Aqualog, Pro simulaci povodňových vln byla využita modifikace
srážko-odtokového modelu typu SAC-SMA (Sacramento Soil-Moisture-Accounting). Ten byl upraven s ohledem na použití časových
kroků šest hodin a jeden den oproti jeho původní verzi, kde je časový
krok jedna hodina. Pro simulaci postupu vody v korytě, kde není vliv
nádrží, byly použity hydraulické modely TDR a MCT a pro simulaci
povodní, na kterých se podílel odtok z tajícího sněhu, byl použit
model SNOW-17.
Simulované hydrogramy přítoku do jednotlivých nádrží bylo v dalším kroku nutné jimi převést, tj. simulovat manipulace nádrží podle
jejich manipulačních řádů. K tomu byl využit další modul Aqualogu,
model MANs (upravený model nádrže MAN umožňující interaktivní
výpočet). Pro tuto úlohu byly sestaveny modely řízení odtoku z jednotlivých nádrží, s využitím v současné době platných manipulačních řádů
i zkušeností dispečerů z Povodí Vltavy.
Ukázky simulací průtoků při povodních 1890 a 2002 v závěrovém
profilu Děčín ve srovnání s pozorovanými daty jsou zobrazeny na
grafech 1 a 2.
Pro účely posouzení vlivu nádrží na povodňové průtoky byly pro
vybrané vodoměrné stanice získány simulací pomocí výše popsaného
modelu povodí Labe řady ročních maximálních průtoků za období
1890–2002, tj. řady pro neovlivněný a ovlivněný stav povodí. Jejich
následující statistické vyhodnocení bylo zaměřeno na výpočet N-letých
průtoků a porovnání výsledků za účelem odhadu vlivu rozhodujících
nádrží na povodňové průtoky různé velikosti vyjádřené dobou opakování N. Cílem bylo odhadnout vliv nádrží, nikoli odvozovat návr-

Graf 1. Průběh povodně 1890 v profilu Děčín

Graf 2. Průběh povodně 2002 v profilu Děčín
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hové hydrologické veličiny, a výsledné N-leté Tab. 1. N-leté průtoky odvozené ze simulovaných řad ročních maximálních průtoků
průtoky tedy nemohou nahrazovat návrhové
Plocha
N- letý průtok pro dobu opakování N [roky]
hydrologické údaje poskytované ČHMÚ.
Název
Název
povodí Typ řady
stanice
toku
Před vlastním výpočtem bylo provedeno
[km2l
1
2
5
10
20
50
100
testování bodu zlomu a trendu v těchto řadách
neovlivněná
659
916 1360 1780 2270 3030 3700
použitím různých testů, jež jsou součástí proPraha
Vltava
26690
ovlivněná
515
714 1100 1490 1970 2770 3520
gramu CTPA (Change and Trend Problem Ananeovlivněná
1060 1410 1950 2400 2890 3600 4180
lysis) [3]. Výsledky testu přítomnosti ukázaly,
Mělník
Labe
41825
ovlivněná
909 1210 1700 2130 2620 3360 3990
že ve všech testovaných řadách se vyskytuje
mírně klesající statisticky nevýznamný trend.
neovlivněná
210
287
406
507
616
775
905
Louny
Ohře
4983
Pouze ovlivněná řada v Lounech na Ohři obsa
ovlivněná
160
218
303
373
445
548
629
huje statisticky významný klesající trend.
neovlivněná
1260 1640 2170 2590 3020 3610 4070
Ústí n. Labem Labe
48557
Výsledky výpočtu N-letých průtoků jsou
ovlivněná
1050 1360 1840 2240 2680 3310 3830
uvedeny v tabulce 1, N-leté průtoky pro Prahu
neovlivněná
1260 1650 2180 2600 3030 3620 4080
Děčín
Labe
51104
a Děčín jsou vyneseny do grafů 3 a 4, rozdíly
ovlivněná
1070 1380 1860 2260 2700 3320 3830
přirozených a ovlivněných N-letých průtoků
jsou znázorněny na grafu 5.
Výsledky na grafu 5 indikují, že rozdíly ovlivněných a neovlivněných N-letých průtoků (v absolutních hodnotách) jsou vesměs menší
pro malé hodnoty N (N = 1 až maximálně 5 let), avšak po jejich nárůstu (při N = 10 až 20 let) s dalším nárůstem N již dále nestoupají.
Výjimkou je stanice Louny na Ohři, kde rozdíly N-letých průtoků
průběžně rostou s rostoucí dobou opakování. Malé hodnoty rozdílů
pro malé N jsou pravděpodobně v souladu s praxí manipulování v nádržích, kdy se retenční prostory při malých povodních ponechávají
volné pro případ dalšího nárůstu průtoků. Menší hodnoty rozdílů
u velkých povodní odpovídají tomu, že se při extrémních objemných
povodních retenční prostory v nádržích zaplní před dosažením kulminačních průtoků.
Rozmezí, ve kterém se pohybuje zmenšení průtoků vlivem manipulací Vltavské kaskády, nevybočuje z výsledků předcházejících studií
[4, 5, 6]. Ukázalo se, že v absolutním měřítku se vliv Vltavské kaskády
nejvíce projevuje v oblasti povodní s dobou opakování 10 až 20 let. Jak
při zmenšování, tak při zvětšování doby opakování (tj. kulminačního
Graf 3. Čáry opakování maximálních ročních průtoků na Vltavě
průtoku) její účinek klesá.
v Praze
Pod Vltavskou kaskádou a na Labi pod soutokem s Vltavou je
největší pokles pro stanici Praha 300 m3.s-1 (doba opakování N = 20
let), pro stanici Mělník 270 m3.s-1 (N = 10 a 20 let), pro stanici Ústí n.
Labem pod soutokem s Ohří 350 m3.s-1 (N = 10 let) a ve stanici Děčín
340 m3.s-1 (N = 10 let). Ve stanici Louny pod VD Nechranice na Ohři
je největší pokles 276 m3.s-1 pro Q100.
U stoletých průtoků se snížení pohybuje do 6 % (s výjimkou Ohře),
u nižších kvantilů většinou do cca 15 %, ve stanici Praha, která je
nejblíže pod Vltavskou kaskádou, přibližně do 22 % (viz tabulka 2).
Výsledky získané pro nádrž Nechranice jsou odlišné, její retenční
schopnost v porovnání s povodňovými průtoky Ohře je tak velká, že
zmenšení maximálních průtoků s dobou opakování, tj. s velikostí
kulminačního průtoku, stoupá v celém rozsahu dob opakování 1 rok
až 100 let. K tomuto výsledku přispěla patrně skutečnost, že se v posledních desetiletích v tomto profilu nevyskytly významné zimní
povodně. Kulminační průtoky objemově menších letních povodní,
které tvoří roční maxima, jsou více transformovány, než by tomu bylo
pro objemnější zimní povodně.
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The effects of large reservoirs on the rivers Vltava (Moldau)
and Ohře (Eger) on the flood discharges (Kašpárek, L.; Peláková M.; Krejčí J.)

Využití retenčního
potenciálu půdy
v horních částech povodí
Ladislav Koutný, Jaromír Skoupil, David Veselý
Klíčová slova
povodeň – infiltrace dešťových srážek – retence půdy – vlhkost půdy –
sací tlak

Souhrn

Povodně z intenzivních srážek jsou předmětem zájmu nejen laické,
ale i odborné veřejnosti. Primární – biotechnická protipovodňová
opatření vycházejí z retenční schopnosti celého povodí, zvláště pak
z infiltrace do půdního profilu v horních částech povodí.Ty jsou však
limitovány strukturou a složením půdního profilu. Navíc je intenzita
infiltrace významně ovlivňována fyzikálními charakteristikami,
jako vlhkostí půdy a sacím tlakem v půdě. Pro dobrou retenční
schopnost půdního profilu a tím protipovodňovou ochranu je nutné udržovat vlhkost půdy a sací tlak v optimální úrovni účinnými
biotechnickými opatřeními.
u

l. Úvod
Příroda má své zákonitosti, které člověk, i přes veškerý vědeckotechnický pokrok, může do určité míry poznat, ale ve většině
případů, zvláště pak těch základních, nemůže na základě těchto
poznatků provést jejich změnu. Platí to tedy, a to především,
u klimatických zákonitostí a podmínek ovlivňujících počasí a jeho
dopad na civilizaci v jakékoliv lokalitě a kterékoliv době či konkrétním čase.
Jen díky současné široké dostupnosti informací přes nejmodernější
média a vyšší koncentraci bydlení v exponovaných lokalitách se
v současné době jeví negativní dopady rozkolísanosti klimatických
změn jako neustále dramatičtější a horší.
Z historického hlediska však tyto změny (konkrétně povodně)
se vyskytovaly vždy v určitých periodách. Posledním argumentem
současnosti na změnu klimatických podmínek je „globální oteplování“. Ale ani tento argument není ve vědeckých kruzích jednoznačně
přijímán a je proti němu stavěn přirozený vývoj klimatických změn
v období glaciálu, eventuálně další hypotézy.
Nezbývá tedy nic jiného, než možnost vzniku povodní dostupnými
prostředky monitorovat a provádět preventivní opatření v takové míře,
která je jak z hlediska nákladnosti, tak z hlediska možnosti vzniku
následných škod pro společnost únosná.
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After the 2002 flood, Water Research Institute in Prague coordinated a project titled „The effect, analysis and possibility of using
reservoir retention capacity for flood protection in the Elbe River
basin“. The project investigated the effect of four largest reservoirs
on reducing peak flows. The aim was to derive the N-year discharges
affected and unaffected by the reservoirs. The results indicated that
the three reservoirs on the River Vltava have a significant effect
on reducing 10-year and 20-year floods (reduction of 300 m3.s-1 ~
15 %). But the peak flow of the 100-year flood in Prague can only
reduce by 5 %. The Nechranice Reservoir on the River Ohře, due to
its large retention capacity, can substantially reduce all peak flows
(100-year flood by 30 %).
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. ledna
2013. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

2. Retence významných srážek a její využití
v protipovodňové ochraně
Jak bylo uvedeno v úvodu, povodním (ale na druhé straně i extrémnímu suchu) nelze zabránit, ale lze provádět opatření, která mohou
zabránit jejich účinkům projevujícím se na majetkových škodách,
v horším případě i na ztrátách lidských životů.
O tom, že povodně se v oblasti Čech i Moravy (ale i obecně) vyskytují od nepaměti, včetně jejich škodlivých dopadů, se lze přesvědčit
ze zápisů z různých kronik, které byly shrnuty v publikaci „Povodně
v Čechách“ [4]. Společnost minulého tisíciletí však dokázala lépe žít
s přírodou, takže své životní a materiální potřeby přizpůsobovala
extrémním projevům přírodních živlů, takže jejich následky nesla
méně dramaticky než společnost dnešní. Současná společnost v ČR
se touto problematikou začíná významně zabývat až po povodních
na Moravě v roce 1997 [1] a v Čechách v roce 2002.
Názorů na eliminaci povodňových škod je samozřejmě celá řada,
počínaje biotechnickými opatřeními a konče ryze technickými opatřeními.
V tomto příspěvku bychom rádi poukázali na retenci vody v horních
částech povodí, jejíž možné ovlivňování lze zařadit mezi biotechnická
opatření. K transformaci povodňové vlny přispívá retence v horních
částech povodí upravená biotechnickými opatřeními���������������
sice jenom určitým procentem (odborné kruhy udávají 5–10 %), přesto je třeba se
na ně dívat jako na velmi významná [2].
Pro lepší poznání možného zlepšení retence vody v horních částech
povodí je třeba vědět, jak se povodňové odtoky vytváří. V současné
době se užívá model proměnlivých zdrojových ploch – variable
source areas [5]. Jde o princip expanze a smršťování proměnlivých
zdrojových ploch a tím hydrografické sítě v průběhu povodňové vlny.
Lze je vyjádřit rovnicí :
RO = CI + OF + SSSF + BF

(1)

kde: RO
– povodňový odtok ve vodoteči
CI
– odtok ze srážek spadlých do vodoteče (zanedbatelný)
OF
– povrchový odtok
SSSF – hypodermický odtok
BF
– základní odtok
Hypodermický odtok tvoří 50–80 % objemu povodňového odtoku.
Máme-li posoudit možnost zvýšení retence vody v horních částech
povodí a následné transformace povodňové vlny, musíme vycházet ze
zmíněného modelu proměnlivých ploch se zaměřením na hypodermický odtok [5]. Retenční schopnost půdního profilu pak představuje
takové množství vody, které je půda schopna udržet delší dobu po
infiltraci. Nejde však jen o kapacitu, ale také o schopnost okamžité
infiltrace intenzivní srážky do půdního profilu.
Retenční kapacitu a okamžitou schopnost infiltrace do půdního
profilu lze obecně ovlivnit:
• Zlepšením půdní struktury, a to zvýšením obsahu humusu,
prokořeněním vegetací s optimálním kořenovým systémem
a udržením optimálního zrnitostního složení.
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• Optimálním druhovým složením půdního krytu s dostatečným
procentickým krytím povrchu. Dosáhneme tím nejen zvýšení
drsnosti povrchu, a tím zpomalení nesoustředěného povrchového
odtoku, ale rovněž zabráníme destrukci povrchové struktury půdy
dynamickým účinkem padajících dešťových srážek.
• Úpravou sklonu terénu vytvářením valů, teras apod. Tato opatření
jsou však technicky a ekonomicky náročnější a nelze je uplatňovat
v libovolném rozsahu a podmínkách.
Těmito opatřeními můžeme ovlivnit základní retenční prostředí
v horních částech povodí a současně přispět k zlepšení jeho krajinného rázu.

Využití retenčního potenciálu půdy v horních částech povodí

Jedna věc je potenciál půdního profilu a druhá jeho množnost využití, které je ovlivněno mnoha faktory. Především jde o nasycenost
půdního profilu vodou před intenzivní srážkou, a tedy vyhodnocení
zbývající retenční kapacity.
Důležitými faktory ovlivňujícími využití retenčního potenciálu
půdy se však jeví fyzikální charakteristiky zlepšující okamžitou infiltraci krátké intenzivní srážky do půdního profilu, a to jsou:
• okamžitá vlhkost půdy,
• půdní sací tlak.
Ve výzkumném úkolu na MU v Brně [3] jsme se touto problematikou zabývali hlouběji, a to měřením vlhkosti a sacího tlaku při
extrémních srážkách v konfrontaci s odtoky měřenými v měrných
žlabech závěrových profilů dílčích povodí v Beskydách. Výstupy
z měření zpracovaných v řadě grafů ukazují jako např. na obr. 1.,
že při relativně extrémní srážce dochází k časově rychlé kulminace
průtoků (z nesoustředěného povrchového odtoku), ale vzápětí dochází
k rychlému poklesu odtoku vlivem retence hypodermického odtoku
v půdním profilu. Došlo k tomu z důvodu předchozího období beze
srážek (zvětšení retenční kapacity v půdě), setrvalé vlhkosti půdy
a především sacího tlaku v půdě (jak je patrno z tabulky v obr. 1.) Sací
tlak těsně po intenzivní srážce náhle poklesl až na polovinu hodnoty
z doby před srážkou, což implikuje hypotézu o podílu sacího tlaku
na okamžité infiltraci do půdního profilu.
Pro využití v praxi z toho vplývá:
• vytvářet určitá zastínění povrchu terénu k udržení optimální vlhkosti půdy,
• udržet strukturu půdy pro optimální sací tlak.
Kvantifikaci uvedeného jevu by bylo možné vyčíslit průměrnými
hodnotami zkoumaných veličin při jednotlivých extremních srážkách.
Mělo by to význam pro lokality s častými povodňovými událostmi,
ale i obecně na kterékoliv lokalitě, pokud by to bylo finančně možné.
Srážkové poměry vstupující při dlouhodobém měření do procesu
výzkumu na povodí Červík způsobily i dvě inverzní situace, kdy sací
tlak po extrémní srážce nepoklesl, kulminační odtok klesal jen pozvolna, což implikuje skutečnost, že k retenci vody do půdního profilu
v podstatě nedošlo a odtok proběhl jako povrchový nesoustředěný
a dále soustředěný do závěrového profilu v měrném žlabu.
Vzhledem ke skutečnosti, že těmto inverzním událostem předcházelo dlouhodobě období beze srážek, došlo k porušení struktury
půdy v povrchové vrstvě s vyplněným vzduchovým polštářem, přes
který intenzivní krátkodobá srážka, navíc ve svažitém terénu, přetekla
povrchovým nesoustředěným odtokem bez výrazné infiltrace.
Přestože to není obvyklé, chtěli bychom se v závěru tohoto pří-

spěvku dotknout ještě jedné problematiky, netýkající se sice horních,
ale středních částí povodí. Jde o využití retenčního potenciálu půdy
vlivem změny její struktury
V omezené lokalitě povodí spojené Bečvy v nivě toku, který je
současně odvodňovacím recipientem okolních pozemků, došlo v roce
2010 minimálně k pěti významným srážkám, jež způsobily zvýšené
povodňové průtoky v toku. Z dlouholetého pozorování probíhá odtok
povodňové vlny v korytě (její transformace) v této lokalitě tak, že
během dvou až tří dnů klesne hladina v toku na průměrný průtok
v korytě, který v období bez výrazných srážek klesá až na minimální
průtok (Qmin) během dvou až tří týdnů. V roce 2010 však po posledních
extrémních srážkách (pěti v časové řadě dvou měsíců) došlo k odtoku
poslední srážky během dvou až tří dnů až na Qmin s tím, že půdní
profil v okolních rovinatých pozemcích zůstával nasycen vodou až
pod orniční vrstvu, jak bylo patrné z kopané sondy. Vyplývá z toho, že
extrémní srážky, krátké časové řady, působí nejen povodňové situace,
ale také kolmatační a hutnící efekt měnící odtokové dráhy v půdním
profilu. Otázkou je, jakým způsobem a v jaké době se vrátí propustnost
půdního profilu do původního stavu?

3. Závěr
V závěru lze konstatovat, že extrémní srážky vyvolávající povodňové situace a tím škody na majetku, krajinném rázu a mnohdy i na
lidských životech se vyskytovaly v minulosti a budou se vyskytovat
i v budoucnu. Proto je potřeba analyzovat všechna možná protipovodňová opatření (v tomto příspěvku jsme se zaměřili především na
biotechnická opatření v horních částech povodí, vycházející z retence
intenzivních dešťových srážek) a využívat je komplexně v celém povodí. Minimální protipovodňovou ochranu stanovit uváženě (nikoliv
emotivně) s přihlédnutím na společenské a ekonomické potřeby.
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Utilization of retention potential of soil in upper parts river
basin (Koutný, L.; Skoupil, J.; Veselý, D.)
Key words
flood – infiltration rainfall – retention soil – soil humidity – back
pressure
Flooding caused by intense precipitation is in the centre of attention of both general and professional public. Primary – biotechnical
flood control measures are based on the catchment retention capacity, particularly on infiltration into the soil profile in upper parts of
the catchment. However, they are limited by the structure and the
soil profile content. In addition, the intensity of infiltration is significantly influenced by the physical characteristics of the soil such as
moisture content and suction pressure. It is necessary to maintain
soil moisture content and suction pressure at optimum levels by
efficient biotechnical measures in order to ensure good retention
capacity of the soil profile and thereby flood control.

Obr. 1. Graf srážek a odtoku s tabulkou vlhkosti a sacího tlaku
v půdě časově přiřazenou k extrémní srážce
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Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. ledna
2013. 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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Deset let výstavby
protipovodňových opatření
V letošním roce uplynulo 10 let od katastrofálních povodní, které
v létě roku 2002 zasáhly povodí Vltavy a Labe se silou, kterou si do té
doby dokázal málokdo představit. Paradoxně se letos naše společnost
přestěhovala z Prahy 6, kam po povodních odešla, zpět do Karlína,
kde v roce 2002 realizovala svoji první stavbu protipovodňových
opatření. Od té doby jsme realizovali protipovodňová opatření pro
Povodí Labe v Ústeckém kraji a také pomáháme ochránit Prahu, aby
již nikdy nedošlo k takovým škodám jako před 10 lety.

PPO Praha Karlín
V důsledku katastrofálních povodní v roce 2002, které poškodily
mnoho pražských památek, bylo rozhodnuto realizovat protipovodňová opatření na ochranu hlavního města Prahy. Účelem této části celého
souboru staveb je ochrana zástavby městské části Praha 1 a Praha 8
(pravý břeh Vltavy od Štefánikova mostu po prostory Pratur River
City v Karlíně) proti účinkům povodní. Ochrana je koncipována, jako
většina opatření v Praze, na průtok Q100 + 0,3 m. Ochrana je řešena jak
mobilními prvky (osvědčily se při povodni v roce 2002), tak trvalými
stavbami (ochranné zídky, zemní hráze).

PPO Křešice
Stavba „Labe, Křešice, zvýšení ochrany obce hrázemi“ se nachází
v Ústeckém kraji v okrese Litoměřice. Jedná se o výstavbu protipovodňové zdi táhnoucí se na pravém břehu řeky Labe v obcích Křešice
a Nučnice. Ta nyní chrání obce před povodní dosahující maximálního
průtoku Q20. Dílo také řeší odtok povrchových a podzemních vod
z přilehlých polí a luk. Hlavní částí celého díla je 2 249 m dlouhá
železobetonová zeď, která se skládá ze spodní stavby, nadzemní
části a mobilního hrazení. V místech střetů je součástí stavby řešení
přeložek inženýrských sítí, prostupy podzemních částí a opatření
na kanalizační síti. Spodní stavba je navržena jako trvalá konstrukce
s těsnicí funkcí a je navržena buď jako štětovnicová stěna nebo sloupy
tryskové injektáže doplněné o kotevní mikropiloty nebo podzemní
betonové stěny a pasy, přičemž použití některé z variant záleží na
místních podmínkách. Nadzemní část je řešena jako trvalá betonová
stěna, jejíž výška je v některých místech i více než 3 m. V úsecích,
kde se zeď kříží s komunikací, vjezdy a přístupy na pozemky, jsou
navrženy mobilní protipovodňové zábrany. Dále je v úseku asi 35 m,
kde hrazená výška nepřekračuje 0,4 m, navrženo opatření pomocí
pytlů s pískem. V některých místech je povrch železobetonové zdi

PPO Střekov
Účelem stavby je protipovodňová ochrana části města Ústí nad
Labem – Střekov. Součástí stavby byly: injektovaná podzemní stěna,
železobetonová podzemní stěna s kotevními prvky pro mobilní hrazení, odvodňovací drén v patě podzemní stěny a rekonstrukce chodníku a cyklostezky v úrovni koruny podzemní železobetonové stěny.
Nedílnou součástí stavby byly také zemní práce a terénní úpravy,
demolice stávajících objektů, přeložky inženýrských sítí a demontáže,
včetně zpětné montáže městského mobiliáře v prostorách této cca
1 km dlouhé liniové stavby.

PPO Nábřeží Ludvíka Svobody, Praha

360

PPO Křešice

vh 11/2012

PPO Střekov, únor 2011
upraven podle návrhu architektky obce za použití elastických polyuretanových matric.

PPO Zbraslav
Stavba protipovodňového opatření se nachází v části Praha‑Zbraslav. Stavba je umístěna na ulici K Přehradám (hlavní tah Praha –
Slapy). Linie protipovodňového opatření se táhne od Kamenolomu
Zbraslav, kde je zavázána do skalního masivu směrem do Prahy až
k mostu Závodu míru, kde je ukončena zavázáním do svahu. Tento
úsek činí celkovou délku protipovodňového opatření 1,35 km. Celá
protipovodňová ochrana je koncipována na průtok Q100 + 0,3 m.
Stěna je provedena z prefabrikované podzemní stěny (panely vyrobené SMP CZ – Prefa Brandýs nad Labem) v kombinaci s monolitickými železobetonovými dobetonávkami a s mobilním hrazením.
Prefabrikovaných panelů je celkem na stavbě osazeno 490 ks. Prefabrikované panely o šířce 2 m, délce 8–10 m, tloušťce 35–40 cm, váze
14–21 tun. Prefabrikovaný panel zajišťuje jak podzemní (průměrná
hloubka těsnicí stěny je 8,5 m), tak i nadzemní část protipovodňového opatření. Po osazení všech 490 kusů prefabrikovaných panelů
se ve vynechaných prostupech (kolmé ulice na ulici K Přehradám,
jediné přístupy na některé soukromé pozemky) protipovodňového
opatření realizovalo mobilní hrazení. Mobilní hrazení se provádí
tak, že podzemní část tvoří monolitická železobetonová podzemní
stěna a nadzemní část v místě průchodu hliníková hradidla, která
se do stěny montují jen v případě vzestupu hladiny řeky Vltavy.

Letos uplynulo 75 let od vzniku návrhu tzv. Referentského návrhu zákona o vodním právu. Obzvlášť jeho důvodová zpráva je
příkladem toho, jak má důvodová zpráva vypadat.
Přestože kodifikaci dokumentu zabránila 2. světová válka, byl
zdrojem inspirace pro několik generací vodohospodářů. Jsme
přesvědčeni, že může být přínosem i dnes. Proto u příležitosti
zmiňovaného kulatého výročí vzniku dokumentu uvažujeme o vy-
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PPO Zbraslav

Celá nadzemní stavba je ukončena monolitickou římsou. Pohledová
strana protipovodňového opatření je opatřena kamenným obkladem
a antigrafitti nátěrem, strana do soukromých pozemků je opatřena
popínavými rostlinami.
SMP CZ, a.s.
Ing. Jan Freudl a kolektiv

dání jeho reprintu, který bychom poskytli všem předplatitelům
Vodního hospodářství.
Nejde však o levnou záležitost. Dovolujeme si proto i touto cestou požádat firmy, popřípadě i jednotlivce (já, Václav Stránský, přispěji 3 000,- Kč), aby zvážili možnost sponzorství této publikace.
Prosíme případné zájemce, aby nás co nejdříve kontaktovali na
stransky@vodnihospodarstvi.cz.
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Protipovodňové úpravy v Bad Staffelstein v Bavorsku –
vybudována druhá etapa
Tomáš Just

Městečko Lázně Staffelstein leží v severním
Bavorsku mezi Kronachem a Bambergem,
v údolí Mohanu. Protéká jím levostranný
přítok Mohanu, potok Lauterbach. Jedná se
o nevelký vodní tok, jehož celková délka činí
11,5 kilometru. V minulosti však dokázal ve
Staffelsteinu způsobit velké škody, naposledy
při povodni v roce 1978 zaplavil 48 hektarů
zastavěného území.
V minulosti bylo koryto potoka ve městě
převážně technicky řešené, ve středu města
obdélníkového průřezu, vymezeného zdmi,
přesto s poměrně malou průtočnou kapacitou. Roku 1986 byla zahájena první etapa
přírodě blízkých protipovodňových úprav
potoka v dolní části města – od dolního okraje historického středu po moderní lázeňský
areál, ležící na severozápadním okraji města,
směrem k Mohanu. Tato etapa řešila v necelém kilometru koryta ochranu po úroveň Q100
s náklady 8,1 milionu DM. V zástavbě byl
dílem zdmi, dílem zemními valy vymezen dle
možností co nejširší potoční koridor a v něm
vytvořena parková úprava s přírodě blízkou
kynetou. Toto řešení patří podnes k velmi
dobrým ukázkám „bavorské školy“ přírodě
blízkých protipovodňových úprav v zastavěných územích.
V roce 2008 pak byla zahájena a v roce
2011 dokončena druhá etapa, řešící potok na
úrovni historického středu a na horním okraji
města. Jedná se o úsek dlouhý cca 900 metrů.
V prostorově poněkud stísněnějším území
bylo dosaženo průtočné kapacity na úrovni
Q20, což zde představuje cca 20 m3/s. Takto by
mělo být po úroveň Q20 chráněno zhruba 45
hektarů zastavěného území se 400 domy a 35
závody a provozovnami, s potenciálem povodňových škod odhadovaným na 40 milionů

euro. S dosažením ochrany celého města po
úroveň Q100 se počítá v plánované třetí etapě,
jejímž těžištěm má být vybudování poldru,
resp. suché nádrže nad městem.
Investorem provedené stavby byl kraj Horní
Franky, přípravu a realizaci vedl Vodohospodářský úřad v Kronachu. (Vodohospodářské
úřady jsou instituce zřizované bavorským
státem a k jejich činnosti patří správa vodních
toků; nejedná se o vodoprávní úřady, které
v Bavorsku, podobně jako u nás, působí v systému územních správních úřadů.) Celkové náklady stavby činily 10,5 milionu euro. Z toho
stát Bavorsko poskytl 4,6 milionu, město Bad
Staffelstein 3,5 milionu a kraj Horní Franky
2,4 milionu.
Nové provedení potoka ve středové části
města je stavebně náročné a zajímavé, velmi
členité, a ve výsledku návštěvnicky atraktivní. Ke zvětšení průtočné kapacity bylo
koryto v závislosti na místních možnostech,
i v krátkých dílčích úsecích, rozvolněno do
stran. V dílčích úsecích pak bylo pro dosažení
potřebné průtočné kapacity doprovozeno převýšenými břehovými zídkami. Součástí opatření byla rekonstrukce dvou uličních mostů.
V celé délce úpravy doprovází vlastní potok
již historický mlýnský kanál. Ten byl i při
nynější úpravě respektován, jeho koryto bylo
v potřebném rozsahu technicky rekonstruováno, byla vybudována ovladatelná odlehčení
z náhonu do potoka. V jednom ze svébytných
úseků nové úpravy bylo dosaženo zajímavých
efektů díky souběhu architektonicky řešeného
mlýnského kanálu a koryta potoka s přírodě
blízkou kynetou, mezi nimiž je veden chodník
pro pěší. V této zajímavé pasáži bylo nevelké
plochy po pravé straně kanálu využito k vytvoření   parčíku; přístup do něj je možný

Obr. 1. Protipovodňová úprava potoka Lauterbach v Bad Staffelstein,
první etapa z devadesátých let, pod středem města. V povodňovém
koridoru, zde vymezeném z jedné strany ochrannou zdí, bylo místo
pro přírodě blízkou kynetu potoka, doprovodnou parkovou úpravu
a stezku
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mimo jiné po stupákovém přechodu přes
rozšířenou část architektonicky pojednaného
mlýnského kanálu. V rozvolněnější pasáži
v horní části stavby byl také formou parkové
úpravy kultivován dříve zanedbaný prostor
mezi potokem a parkovištěm supermarketu.
Koryto potoka je rámcově technicky řešené.
Ve významných dílčích úsecích je vymezeno
přímo zdmi domů nebo samostatnými břehovými zdmi. V dílčích úsecích, kde bylo
k dispozici více místa, jsou břehy zemní,
položené do přiměřených sklonů a převážně
stabilizované rovnanými strukturami z velkých lomových kamenů. Místy jsou velké
kameny kvádrových tvarů vyskládány do
schodišťových struktur, umožňujících lidem
přístup k vodě a posezení. Kyneta je řešena
jako přírodě blízká – plochá, převážně mělká,
členěná strukturami rovnanými z kamenů,
v celé délce úpravy migračně prostupná pro
vodní živočichy. Charakteristickým prvkem
jsou výhony z kamenů, které za běžných
průtoků podporují vlnění proudu. Výhonové
struktury se uplatňují i v nejvíce stísněných
dílčích úsecích, kde je koryto z obou stran sevřeno mezi zdi. Místy je využito dřevní hmoty,
hlavně vhodně instalovaných pařezů stromů.
Úpravu oživují ze dřeva vytesané artefakty.
V již zmiňovaném parčíku u mlýnského kanálu stojí mírně nemravné sousoší ženy a muže,
o něco níže po potoce pak zaujme skulptura
otylé plavkyně, chystající se k mocnému
skoku do vln revitalizovaného potoka (byť
ve skutečnosti by ze svého místa dopadla do
členitě tvarované schodišťové struktury z velkých kamenných kvádrů).
V realizaci přírodě blízkých protipovodňových úprav v Bad Staffelstein spatřuje autor
příspěvku vcelku dobrou věcnou odpověď na
některé z pochybností, které k jeho článku
o tvarování kynet koryt intravilánových vodních toků (VH 11/2011) vyjádřil pan docent
Jaroslav Zuna (VH 2/2012, str. 74-75). Jádrem
pochybností pana docenta byla nejspíše
obava, že členité tvarování koryt, resp. jejich
kynet (kynetou rozumíme část koryta, i jednoduchého tvaru, která provádí běžné průtoky) neodolá zátěži spojené se soustředěním
větších průtoků do prostorově redukovaných
a nepřirozeně tvarovaných koryt, jaká jsou
obvyklá v zastavěných územích. Tento náhled

Obr. 2. Druhá etapa přírodě blízké protipovodňové úpravy v Bad
Staffelstein, nad úrovní středu města, pohled proti proudu. Dokončovací práce na příbřežní parkové úpravě v sousedství parkoviště
supermarketu v roce 2011. Koryto je zemní, jen pomístně stabilizované a zároveň členěné strukturami z velkých kamenů
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Obr. 3. Dokončovací práce v sousedství parkoviště supermarketu v roce 2011, pohled po
proudu směrem k historickému středu města. Již byly provedeny výsadby doprovodných
dřevin, jednotlivé vrby jsou umísťovány i přímo do koryta. V popředí vpravo přítok vody
jedním z odlehčení mlýnského kanálu

Obr. 4. Úsek koryta na úrovni středu města,
oboustranně vymezený svislými konstrukcemi, pohled po dokončení, jaro 2012. I v tomto
stísněném úseku je dbáno členitého tvarování dna a hladinových čar. Struktury z velkých kamenů byly přirovnány k břehovým
zdem a doplněny štěrkovou zeminou

na věc má racionální základ. Koryta v zastavěných územích mají oproti přirozeným
korytům ve volné krajině obvykle významně
zúžené povodňové perimetry, jejich průtočné
kapacity je dosahováno nepřirozeným poměrem hloubky k šířce, a to znamená provádění
velkých průtoků podstatně většími rychlostmi. Což je například důvod, proč se jako vzory
při navrhování intravilánových revitalizací
jen velmi omezeně uplatní tzv. přirozené
morfologické typy vodních toků. Jak se ovšem mimo jiné snažil ukázat původní článek
o kynetách, členitosti koryt v intravilánech,
zajišťující jakýsi alespoň přijatelný morfologicko-ekologický stav, lze dosahovat řešeními,
která nejsou ani zdaleka přírodně autentická.
Taková řešení tvarů a povrchů koryt, hojně
využívající kamenných záhozů a rovnanin,
případně kombinující přírodě bližší tvarování

kámen“, pokud možno nejsou uplatňovány  
žádné morfologicko-ekologické a vzhledové
požadavky a nikdo si nedělá nárok na to, aby
se v blízkosti vodního toku nějak dobře cítil
nebo dokonce rekreoval, pak vznikají právě
taková koryta s minimální tvarovou a hydraulickou členitostí, jaká jsme připraveni vnímat
jako objekty vhodné k revitalizační přestavbě.
Ale v dnešní době se již i do myslí třeba zastupitelů a starostů vkrádají úvahy o tom, že
vodní toky v jejich obcích a městech by měly
dobře vypadat, měly by obohacovat prostředí
pro rekreaci obyvatel a dosahovat jisté úrovně
ekologického stavu. (Starosta třeba nebude
školen k tomu, aby popsal různé aspekty
tvarové a hydraulické členitosti vodního
toku jako základní předpoklady příznivého
morfologicko-ekologického stavu, ale dovede
si představit, že jeho voličům je příjemnější

dna s techničtěji zabezpečenými břehy, mohou zajišťovat přijatelnou stabilitu a zároveň
vytvářet tvarovou a hydraulickou členitost
a migrační prostupnost koryta – postačující
například pro slušné oživení vodního toku
rybami. Jak mohou taková řešení vypadat,
jaké rozmanité dílčí prvky mohou využívat,
je dobře vidět právě v Bad Staffelstein. Další
věcí jsou zvyklosti při navrhování a výstavbě
a uživatelské požadavky, kladené v dnešní
době na vodní toky v obcích a městech.
Pakliže řekneme, že návrh koryta má vystačit
s elementárními hydraulickými vztahy a minimem tvůrčí invence, nároky na výstavbu
nemají překročit možnosti firmy, zavedené
v oboru zemědělských odvodňovacích staveb,
koryto má být – i bez ohledu na charakter
navazujících ploch – stabilizováno tak, aby
se v něm za kapacitního průtoku „nehnul

Obr. 5. Před historickou městskou branou leží náměstí, jehož velkou
část zaujímá rozšířený úsek potoka. Dno v tomto rozšíření je členitě
tvarováno, rozdvojení kynety vytváří ostrůvek
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Obr. 6. Detail tvarování koryta v prostoru "potočního" náměstí. Dno
koryta představuje štěrková zemina, členění a stabilizaci zajišťují
nepravidelné struktury, rovnané z velkých kamenů. Zleva „amfiteátr“ z kamenných kvádrů, který umožňuje lidem sestoupit ke kynetě
a případně posedět
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Obr. 7. Z kmene stromu vytesaná postava
otylé plavkyně posiluje celkovou členitost
potočního prostoru

Obr. 8. Jeden z nejinstruktivnějších úseků potoka Lauterbach po dokončení stavby na jaře
2012. Koryto v zastavěném území je zleva vymezeno zdí, zprava svahem, který stabilizuje
stupňovitá struktura z kamenných kvádrů. Na ni navazuje chodník a technicky řešený žlab
mlýnského kanálu. Kyneta, založená ve štěrkové zemině, je členěna a stabilizována nepravidelnými strukturami, rovnanými z velkých kamenů. Ve svahu vpravo parkové výsadby
keřů, jednotlivé vrby jsou vsazeny přímo do koryta

koukat z mostu na tůň s rybami, než na odpudivý kanál.) Pak také začíná být vnímáno, že
za slušný stav vodních toků v exponovaném
prostředí zastavěných území se musí něčím
platit – nejspíš intenzivnější údržbou než ve
volné krajině (městský park také žádá více
údržby než remíz mezi poli) a třeba také tím,
že zejména povrchové struktury, tvořící detailní členitost koryta, bude možná po větších
povodních třeba upravovat. Pro vodohospodáře to pak znamená, že by měli být schopni
navrhovat a stavět koryta, která budou přiměřeně kapacitní a stabilní, a zároveň budou
ekologicky funkční a budou slušně vypadat.
Opak bude čím dál více vnímán jako projev
odborné nezpůsobilosti.
Druhá etapa opatření v Bad Staffelstein je
čerstvá a jistě nelze zcela vyloučit, že bude třeba i velmi brzy zničena povodní – jak členitě

tvarovaným korytům předpovídá pan docent
Zuna. Ovšem nejde o první přírodě blízkou
intravilánovou úpravu ani v Bavorsku, ani na
území Bad Staffelsteinu. Podobné úpravy se
u našich sousedů rozvíjejí již několik desetiletí, bavorskými vodohospodářskými úřady
jsou prováděny na mnoha místech a lze říci,
že patří k typům vodohospodářských opatření,
dnes nejvíce vyžadovaných ze strany obcí
a měst. Přitom zprávy o povodňových destrukcích těchto staveb se prakticky nevyskytují.
Jsou známy případy, kdy povodňové změny
revitalizačních staveb byly vyhodnoceny jako
z větší části příznivý příspěvek k jejich členitosti. To se týká i největší intravilánové revitalizace v Bavorsku – té části Isary v Mnichově,
která byla revitalizována ještě před velkou
povodní v roce 2005. Tato situace nasvědčuje,
že přírodě blízká vodohospodářská opatření

Obr. 9. Mlýnský kanál, oddělený v tomto úseku od hlubšího koryta
potoka (v pohledu vpravo) chodníkem, se v dílčím úseku rozšiřuje,
na něj navazuje nevelký parčík
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v zastavěných územích nejsou výmyslem
environmentalistických pomatenců, jak u nás
bývá ještě příležitostně naznačováno.  
Poznámka: Autor naposledy navštívil Bad
Staffelstein za účelem průzkumu stavby a pořízení fotodokumentace v jarním období roku
2012, a to o dovolené a na vlastní náklady.
Zdroj informací: Internetové stránky
Wasserwirtschaftsamt Kronach http://www.
wwa-kc.bayern.de/projekte_und_programme/
technischer_hochwasserschutz/hws_staffelstein/index.htm
Ing. Tomáš Just
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Krajské středisko pro Prahu
a Střední Čechy
E-mail: tomas.just@nature.cz

Obr. 10. Dílčí úsek nové úpravy (pohled jaro 2012), vymezený mezi
soukromými zahradami z obou stran zdmi. Výhony ze stran kynety
podporují hlavně za běžných a malých průtoků vlnění proudu
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PŘEDMĚT ČINNOSTI
správa a údržba významných a určených drobných vodních toků včetně toků hraničních
provozování a údržba vodních děl
zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod

investiční činnost včetně protipovodňových opatření
sledování stavu a péče o koryta vodních toků a pobřežních pozemků, příprava a zajišťování jejich úprav
řízení a ovlivňování hospodaření s vodou v rámci vodohospodářské soustavy v povodí Odry
podle komplexního manipulačního řádu

NABÍZENÉ SLUŽBY
rozbory jakosti vody

prodej ryb

Protipovodňová ochrana Jaroměře
dokončena
Město Jaroměř na Královéhradecku získalo komplexní ochranu
před stoletou vodou. Ta spočívá především ve vybudování zemních
hrází, železobetonových zdí, mobilních stěn a také v rekonstrukci
stavidlového jezu. Téměř tři roky trvající stavba protipovodňových
opatření, kterou koordinovalo Povodí Labe, státní podnik, si vyžádala
bezmála 147 mil. Kč. Jejím cílem bylo zvýšení ochrany Jaroměře před
účinky povodňových průtoků do úrovně stoleté vody, přičemž původní míra ochrany města byla pouze před dvouletými, resp. pětiletými
záplavami, kdy v roce 2000 zde velká voda napáchala extrémní škody
a překonala povodeň z roku 1897.

Obr. 1. Nábřeží 17. listopadu při povodni 2000

Celkové náklady na ochranu Jaroměře před povodněmi se vyšplhaly na 146,7 mil. Kč, z toho stavební náklady činily 142,9 mil. Kč.
Financování stavby bylo zajištěno z dotačního programu Ministerstva
zemědělství 129 120 „Podpora prevence před povodněmi II“ s přispěním města Jaroměř a Povodí Labe. Stavba protipovodňových opatření
se rozeběhla v prosinci 2009 a skončila na konci měsíce června 2012.
V celém povodí horního Labe se v posledních 10 letech do protipovodňové ochrany investovalo cca 390 mil. Kč.
Ministerstvo zemědělství se dlouhodobě snaží naplňovat vládní
prioritu, kterou je protipovodňová ochrana obyvatel. Po ničivých
povodních před deseti lety začala I. etapa programu Prevence před
povodněmi, kdy byly do roku 2007 investovány 4,2 miliardy korun,
Ve II. etapě v letech 2007 až 2013 směřuje do ochrany před záplavami
přibližně 11,5 miliardy korun. V této etapě mohla – na rozdíl od té
první – města a obce navrhovat vlastní protipovodňová opatření. Nyní
se připravuje III. etapa programu pro léta 2014 až 2020, jejíž základní
záměr a obsah v červnu projednala vláda.
Stavba vznikla na základě požadavku zabezpečit protipovodňovou ochranu města Jaroměř. Z toho vyplynuly technické, hydrotechnické a hydraulické návrhy, které zajišťují neškodný průchod
průtoku při stoleté vodě. Jako generální dodavatel protipovodňové
stavby v Jaroměři působilo „Sdružení – Jaroměř – Protipovodňová
opatření“ účastníků BAK stavební společnost, a.s. na pozici vedoucího sdružení, a dále společnosti Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
a D.I.S. spol. s r.o.
Technickým řešením bylo zvoleno ohrázování toku na průtok Q100,
které vzešlo jako optimální ze zpracované studie, a tvoří jej liniové
prvky s normovaným bezpečnostním převýšením, jejichž nadzemní
část zabraňuje rozlivu do chráněných ploch. Dle lokalit jejich osazení
bylo umístění konstrukcí voleno buď přímo na břehové hraně Labe či
odsazené, v Masarykových sadech je pak umístěno až v linii oplocení
stavby. Ochrannými pevnými liniovými prvky jsou zde železobetonové stěny nebo podzemní hrázky, průchody v nich jsou hrazeny
vakovými uzávěry či dřevěnými hradítky, v úseku
průchodu parkovištěm je navržena mobilní kovová
stěna. Ochranné vaky jsou použity i pro individuální ochranu objektů v ulici Sladovna.
Nadzemní část stěn tvoří železobetonová konstrukce, která je v exponovaných místech obložená
kamenným obkladem. Podzemní část pak tvoří rovněž dle umístění opět železobetonová konstrukce
tvaru obráceného T, s průměrnou hloubkou založení 2 m pod úrovní terénu, či ocelová štětovnicová
stěna s průměrnou hloubkou založení 3,5 m pod
úrovní terénu.
Součástí protipovodňových opatření v Jaroměři
bylo i zkapacitnění stávajícího jezu a výstavba nového rybího přechodu. Původní jez s pohyblivým
uzávěrem stavidlové konstrukce nebyl dostatečné
kapacity, nahradil se uzávěrem vakovým, který
eliminuje nežádoucí vzdutí při vyšších průtocích a který po provozní stránce například při
převádění ledových ker je zásadním způsobem
výhodnější.
-red-

Obr. 2. Nábřeží 17. listopadu po realizaci PPO

Obr. 3. Nábřeží Masarykovy sady po realizaci PPO s vakovým uzá
věrem a rybím přechodem v pozadí
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Obr. 4. Detailní pohled na vakový uzávěr
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Komise pro kanalisování řek Vltavy a Labe v Čechách
Marcela Černá

Tradice využívání přirozených vodních
toků, zejména Vltavy, Labe a některých jejich přítoků, pro přepravu osob a materiálu,
respektive zboží, sahá do samého počátku
osídlení českých zemí. V průběhu námi sledovaného 19. a počátku 20. století se vodní
doprava na českých řekách uskutečňovala
podobně jako v uplynulých staletích prostřednictvím vorů a lodí. Voroplavba se primárně
využívala k transportu dřevní hmoty z hlubokých jihočeských, především šumavských
lesů do Prahy a odtud dále do Saska či na
sever Německa. Dřevo bylo přepravováno
svázané do vorů, z nichž se spojením až
osmi kusů vytvořily tzv. prameny, které se
po proudu Vltavy plavily samotíží, později
byly taženy vlečnými parníky. Nesjízdné
úseky se překonávaly po souši. Po doplutí na
místo určení byly vory rozebrány na kýžené
dřevo, případně byly dočasně uvázány na řece
u Císařské louky na Smíchově. Kromě dřeva
mohly nést také jiný náklad – používaly se
například pro transport soli či jihočeské tuhy.
Speciálním druhem voroplavby byla přeprava
živých ryb v plovoucích dřevěných nádržích
zvaných haltýře.
Lodní dopravu lze rozdělit na nákladní
a osobní, která však měla jen lokální význam
a využívala se především k rekreačním účelům. První výletní parník vyplul po Vltavě
z Prahy do Štěchovic v srpnu 1865, nesl název
Praha a jeho výrobcem byla společnost Ruston
a spol. Pražská společnost pro paroplavbu na
řece Vltavě, která výletní plavbu provozovala, brzy obohatila svůj lodní park o další
parníky, z nichž nejvýstavnějším byl salónní
velkokapacitní parník František Josef I., jenž
mohl pojmout až 800 cestujících. V roce 1895
se paroplavební společnost přejmenovala na
Pražskou společnost pro paroplavbu na Vltavě
a Labi v Čechách a svoji činnost rozšířila i na
organizování výletních plaveb po Labi, a to
jak po proudu řeky přes Mělník do Hřenska,
tak proti proudu Labe do Jaroměře.
Rozvoj nákladní říční dopravy úzce souvisel
s vývojem železniční infrastruktury v rámci
Habsburské monarchie. Zamýšlený průplav
mezi Vltavou a Dunajem byl nahrazen zřízením první veřejné koněspřežné dráhy v Evropě, spojující Gmunden v rakouské Solné komoře s jihočeskými Budějovicemi, odkud byl
náklad vltavskou vodní cestou transportován
do centra Čech, případně dále do německých
zemí. Kombinovaný způsob přepravy využívající železnici i řeku rovnocenně však po roce
1874 převážil ve prospěch železniční dopravy,
která se ukázala být pro dálkový transport
zboží vhodnější. Nákladní lodní doprava se
udržela především v oblasti přepravy stavebního materiálu. Lodě se vyráběly původně
celé ze dřeva, později se přešlo na smíšenou
konstrukci, kde dřevěné zůstalo pouze dno
a zbytek byl tvořen železem. Vyvrcholením
ústupu dřeva pak byla výroba celokovových
lodí. Nákladní lodě se po proudu řeky plavily stejně jako vory samotíží, při správném
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proudění větru je mohly urychlovat napnuté
plachty. Proti proudu byly lodě vlečeny
koňskými, případně volskými spřeženími po
potahové stezce. Od 70. let 19. století se na
Labi začala rozšiřovat tzv. řetězová remorkáž,
jejíž princip spočíval v ukotvení speciálně
konstruovaného parního remorkéru na řetěz
volně položený na říčním dně, po němž se
vlečná loď následovaná až deseti nákladními
čluny posouvala proti proudu řeky. Řetězová
plavba byla posléze nahrazena samohybnými
parníky, které mohly přepravovaný náklad
pojmout přímo do svého trupu.
Rozvoj vodní dopravy šel odedávna ruku
v ruce s problematikou splavňování řek, které
se začal systematičtěji věnovat již český král
a římský císař Karel IV. ve druhé polovině 14.
století. Tehdy zahájil regulační práce na vodních tocích, odstraňování překážek v řečišti
včetně pevných jezů a výstavbu propustí při
ponechaných jezech. Současně budoval podél
řek potahové stezky pro tažení vorů a lodí
koňmi proti proudu řeky. Na aktivity Karla
IV. pak v 16. století navázal císař Ferdinand
I. Habsburský, z jehož rozkazu bylo upraveno
koryto Vltavy. V 17. století se regulací Vltavy
zabýval opat strahovského kláštera Kryšpín
Fuk, jemuž se podařilo splavnit Svatojánské
proudy nad Prahou. Za nejvýznamnější počin v oblasti splavňování řek do konce 19.
století lze považovat výstavbu plavebních
lodních komor u Županovic a u Modřan,
které byly vybudovány v letech 1726–1729
podle projektu ředitele stavovské inženýrské
školy a pozdějšího ředitele navigační komise
Ferdinanda Schora. Kromě fyzických překážek
typu pevných jezů či balvanů nahromaděných
v řečišti tvořila značné bariéry rozvoji vodní
dopravy, zvláště na Labi, také vysoká cla, jež
začala být soustavně odstraňována až v souvislosti s uzavřením mezinárodní dohody
zvané Labská akta v roce 1821. Roku 1870 byl
zrušen poslední celní úřad na Labi, čímž byl
dovršen proces osvobozování labské plavby
od celních poplatků.1
Závažným problémem lodní dopravy na
vltavsko-labské vodní cestě však zůstávala
nesplavnost řek za nízkých vodních stavů pro
plně naložené nákladní lodě. Hlavním úkolem
státní správy, který definovala již v roce 1880
Průmyslová jednota v Praze, se tedy mělo
stát splavnění říční trati z Prahy do Ústí nad
Labem tak, aby trasa vyhovovala i potřebám
nákladních lodí, čímž by se umožnilo lepší
obchodní spojení českých zemí přes Hamburk
se Severním mořem. V následujících letech se
započalo s úpravami předmětných vodních
toků, avšak vzhledem k nedostatku státních
financí se práce omezovaly pouze na odstraňování hlavních plavebních překážek a na dílčí
regulační zásahy – prohrábkami dna počínaje
a budováním menších vodohospodářských
staveb konče. Tímto způsobem se do roku
1

Bor, Michael, Vodní doprava, in: Jílek, František
a kol., Studie o technice v českých zemích 1800 –
1918 IV., Praha 1986, s. 337–359.

1890, kdy veškeré práce přerušila ničivá povodeň, podařilo docílit plavební hloubky 1,2 m.
Krátkodobý ústup od úprav páteřních českých
řek byl v letech 1891–1894 vyplněn rozšířením přístavu v Praze–Karlíně a zřízením nového přístavu v pražských Holešovicích, jenž
byl postaven jako ochranný přístav s možností
budoucí přestavby na přístav obchodní.
Mimořádně suchý rok 1893, který dlouhotrvajícím nízkým vodním stavem komplikoval
plavbu mezi Prahou a Ústím nad Labem,
opětně obrátil pozornost úřadů k otázce celoročního splavnění říční trati v uvedeném
úseku. Současně se ukázalo, že pro dosažení
optimální plavební hloubky nebude dostačujícím zúžit řečiště či provést jiné méně nákladné práce, aplikované v předcházejícím období.
Jako nejvhodnější způsob zprůplavnění důležité obchodní cesty se prosadila kanalizační
metoda, jejíž první plány vznikly v souvislosti
s přípravou jiné významné vodohospodářské
akce – průplavu spojujícího Dunaj s Vltavou
a Labem. Součástí projektu, kterým stavební
firma Vojtěcha (Adalberta) Lanny reagovala
na vypsanou soutěž, byl totiž kromě plánů
na samotný průplav vedoucí od Dunaje do
Budějovic také návrh na kanalizování Vltavy
z Budějovic přes Prahu do Mělníka a návazně
Labe od Mělníka do Ústí nad Labem. Část týkající se provedení kanalizace vltavsko-labské
vodní cesty z Prahy do Ústí se následně stala
prvotním podkladem pro práci nově vzniklé
odborné komise.2
Komise pro kanalisování řek Vltavy a Labe
v Čechách byla zřízena na základě vynesení
c. k. ministerstva vnitra ze dne 25. září 1896,
její stanovy pak byly vyhlášeny c. k. místodržitelem Karlem hrabětem Coudenhove 5.
listopadu téhož roku. Hlavní úkol Kanalisační
komise spočíval v zařizování všech technických, administrativních a finančních záležitostí spojených s realizací projektu kanalizace
řek Vltavy a Labe v úseku od Prahy do Ústí
nad Labem.3 Cílem kanalizačního projektu
bylo zajistit dostatečnou plavební hloubku po
celý rok, i v obdobích sucha, a to především
s ohledem na nákladní lodě.4
Pracovní náplň členů Kanalisační komise
tkvěla ve stanovení stavebního programu pro
každý rok, v přípravě podrobných nákresů zamýšlených vodních staveb a následně v uzavření smlouvy s vybraným podnikatelem,
jemuž mělo být provedení stavby svěřeno.
Závěrečnou fází každého projektu pak byla
kolaudace hotové stavby. Komise se skládala
ze dvou skupin po čtyřech členech – první
tvořili zástupci vlády, druhou zástupci zemského výboru království Českého – a předsedal
jí místodržitel, resp. jeho náměstek jmenovaný
ministerstvem vnitra. Stanovy umožňovaly
účast na jednáních Komise také odborníkům
z oboru vodního stavitelství, plavby lodí
a vorů, lesnické techniky, meliorace a chovu
ryb, kteří mohli k projednávaných otázkám
přispět svým poradním hlasem.5
První plenární schůze Kanalisační komise
proběhla 23. listopadu 1896 za předsednictví
2

3

4
5

Zpráva Komise pro kanalisování řek Vltavy a Labe
v Čechách o činnosti její od doby ustavení se dne 23.
listopadu roku 1896 až do konce roku 1897, Praha
1898, s. 1–3 (dále jen 1. výroční zpráva).
Vyhlášení c. k. místodržitele, kterýmž uveřejňují
se stanovy komise k provedení kanalisace Vltavy
a Labe v Čechách ze dne 5. listopadu 1896, č. 77
čes. z. z., s. 186–188 (dále jen Stanovy).
1. výroční zpráva, s. 1.
Stanovy, s. 186–187.
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c. k. místodržitele Karla hraběte Coudenhove,
jemuž sekundoval jeho náměstek, viceprezident c. k. místodržitelství Josef Stummer.
Komise se ustavila v následujícím složení:
vládu zastupovali ministeriální rada Hynek
Schrey, přednosta odboru pro vodní stavby
ministerstva vnitra; sekční rada Maxmilián
z Zerboni-Sposseti, přednosta odboru pro
vnitrozemní plavbu, skladiště a konsuláty
ministerstva obchodu; c. k. dvorní rada Karel
šlechtic ze Scheinerů, přednosta odboru pro
silniční a vodní stavby c. k. místodržitelství pro Čechy, a c. k. okresní hejtman Jan
Filip, přednosta právnického odboru pro
vodní záležitosti při c. k. místodržitelství.
Zemským výborem království Českého byli
do Komise povoláni přísedící zemského výboru a náměstek nejvyššího maršálka Julius
Lippert; úředně oprávněný civilní inženýr,
říšský a zemský poslanec Jan Kaftan; říšský
a zemský poslanec JUDr. Viktor Russ a zemský
stavební rada a přednosta vodního oddělení
u zemského výboru Jindřich svobodný pán
ze Spens-Bodenů.6
Kanalisační komise se scházela kdykoliv na
pokyn jejího předsedy, nejméně však třikrát
do roka. Předseda rovněž určoval předmět
jednání, jenž byl rozpracován pověřeným
zpravodajem. Komise byla považována za
usnášeníschopnou, jestliže byl přítomen její
předseda, případně jeho náměstek, a alespoň
tři členové z každé skupiny. Hlasování o návrzích probíhalo nejprve na úrovni skupiny,
jež se musela většinou svých hlasů sjednotit
na společném stanovisku. Ve druhé fázi
se porovnaly názory obou skupin – pokud
představitelé vlády i reprezentanti zemského
výboru zastávali shodné stanovisko, usnesení
bylo prohlášeno za závazné, v opačném případě měli konečné slovo zástupci ministerstev.
Komise také mohla ustanovit komitét, tvořený dvěma členy z každé skupiny, jenž měl
předjednávat všechny podstatné záležitosti,
zvláště technické povahy, které vyžadovaly
šetření přímo na místě stavby. O zjištěných
skutečnostech pak komitét v nejbližším možném termínu informoval ostatní komisaře.7 Na
financování činnosti Komise se ze dvou třetin
podílel rakouský stát, třetina nákladů byla
hrazena z české zemské pokladny.8
První dodatek ke stanovám vyhlášeným
5. listopadu 1896 byl uveřejněn 5. dubna 1905
a týkal se rozšíření počtu členů vládní kurie
na šest – mimo zástupců ministerstva vnitra
a ministerstva obchodu a dvou představitelů
c. k. místodržitelství zde měli napříště zasedat
i reprezentanti ministerstva financí a c. k. ředitelství pro stavbu vodních drah. Tito dva noví
6
7
8

1. výroční zpráva, s. 6.
Stanovy, s. 187–188.
1. výroční zpráva, s. 3–4.
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členové však byli zpočátku přítomni pouze
v případě, kdy se na programu jednání Komise
objevily záležitosti týkající se splavnění Vltavy
v obvodu Prahy.9 K menší úpravě pak došlo
na základě místodržitelské vyhlášky ze dne
26. srpna 1905, která zástupci ministerstva
financí umožnila účast na všech zasedáních
Komise.10
Výkonným orgánem Komise byla její ústřední kancelář, nesoucí název Vrchní stavební
ředitelství pro kanalisování řek Vltavy a Labe.
Sestávala z administrativního a technického
oddělení, jehož přednostou se stal c. k. stavební rada na ministerstvu vnitra Jan Mrasick,
který získal titul stavební ředitel. Za sídlo
Komise byl zvolen dům měšťanské záložny
na Královské třídě (dnešní Sokolovská) v Praze–Karlíně, kde se začalo úřadovat již 6. prosince 1896.11 V roce 1912 se pak kanceláře
Kanalisační komise přemístily do zrekonstruovaného bývalého mlýna čp. 90 na Smíchově
u Židovského ostrova (dnešní Dětský ostrov).
Přestavba mlýna proběhla částečně ve vlastní
režii Komise, část prací byla zadána staviteli
Ladislavu Myslíkovi.12
Velmi záhy po svém ustavení Komise pro
kanalisování řek Vltavy a Labe v Čechách zahájila činnost v oblastech, které byly svěřeny
do její působnosti a které by se daly rozdělit
do tří sfér: 1) kanalizování řek Vltavy a Labe
z Prahy do Ústí nad Labem, 2) splavnění
Vltavy v Praze a 3) adaptace holešovického
přístavu v Praze na přístav obchodní.
Kanalizování řek Vltavy a Labe z Prahy do
Ústí nad Labem. Říční trať z Prahy do Ústí,
určená ke splavnění kanalizováním, měří
celkem 121 km, přičemž na Vltavu v úseku
Praha (Karlín) – Mělník připadá 51 km, na
Labe mezi Mělníkem a Ústím nad Labem
pak 70 km. Podstatou kanalizačních prací
bylo zajistit minimální plavební hloubku 2,1
m, která by umožnila obousměrný pohyb
i plně naložených nákladních lodí o nosnosti
600–700 tun, a to bez ohledu na proměnlivost vodního stavu. Zmíněného cíle se mělo
dosáhnout vybudováním soustavy zdymadel,
tvořených jezem s rybovodem a vorovou
propustí a plavebním kanálem.13 Klíčovou
komponentou zdymadla byl jez, který sloužil
9
10
11
12

13

Vyhlášení c. k. místodržitele o doplnění stanov komise pro kanalisování řek Vltavy a Labe v Čechách
ze dne 5. dubna 1905, č. 41 čes. z.z., s. 57.
Vyhlášení c. k. místodržitele o doplnění stanov komise pro kanalisování řek Vltavy a Labe v Čechách
ze dne 26. srpna 1905, č. 113 čes. z.z., s. 118–119.
1. výroční zpráva, s. 6–7.
Národní archiv Praha, fond Komise pro kanalizování
řek Vltavy a Labe, k. 216, inv. č. 300, XIV., XV. A XVI.
výroční zpráva Komise pro kanalisování řek Vltavy
a Labe v Čechách o činnosti její za léta 1910, 1911
a 1912, s. 80.
Klír, Antonín, Stavby Komise pro kanalisování řek
Vltavy a Labe v Čechách, Praha 1908, s. 9–11.

ke vzedmutí vodní hladiny, a tím k vytvoření
optimální plavební hloubky. Skládal se ze
železných sklopných slupic (nosičů) nebo
z nosičů opřených horním koncem o most
a dolním o práh jezu, přičemž mezi slupice
byla vložena dřevěná hradla či stavidla,
zajišťující zvýšení hladiny nad jezem. Jezy
byly projektovány jako pohyblivé, aby je bylo
možno například při povodních odstranit,
a zabránit tak rozlití vody do okolní krajiny.
Vedlejším produktem funkce jezu však bylo
vytvoření migrační překážky pro vodní živočichy, zvláště pro stěhovavé ryby, pro vory
a především pro samotné lodě, proto bylo nezbytné každý jez doplnit rybovodem, vorovou
propustí a plavebním kanálem.
Kanalizace Vltavy byla zahájena v červenci
1897 výstavbou zdymadla číslo II u Klecan,
k jejímu úplnému dokončení pak došlo v roce
1907, přičemž splavněná řeka byla lodní
dopravě předána již o rok dříve. Na Vltavě
bylo postaveno celkem pět zdymadel – Troja,
Klecany, Libšice, Miřovice a Vraňany s 10 km
dlouhým laterálním kanálem z Vraňan do
Hořína, kterým se obešla říční trať nad Mělníkem vedoucí k soutoku Vltavy s Labem, jež
byla pro kanalizování vzhledem k nízkým
břehům, a tudíž ke značnému riziku záplav,
nevhodná. S kanalizováním Labe se začalo
roku 1903, kdy bylo vybudováno zdymadlo
s pořadovým číslem VI u Dolních Beřkovic,
následovala zdymadla u Štětí, Roudnice, Litoměřic, Lovosic a Praskovic.14 Splavnění Labe
bylo navzdory původním odhadům, které
předpokládaly dokončení kanalizačního projektu do roku 1914, završeno až v roce 1936
výstavbou střekovského zdymadla v Ústí nad
Labem. Prvotní příčinou celkového zpoždění
harmonogramu prací byly události první světové války. Samotná stavba zdymadla u Střekova se pak navíc protáhla na plných dvanáct
let, a to jednak v důsledku obtížného terénu
řečiště, jednak vlivem mimořádného rozsahu
prováděných prací, které z něj učinily největší
stavbu svého druhu v Československu.15
Splavnění Vltavy v Praze. V roce 1896 byla
Vltava uvnitř Prahy přehrazena čtyřmi jezy –
šítkovským, staroměstským, novomlýnským
a helmovským. Kanalisační komise si vytkla
za cíl odstranit dva z nich – staroměstský a novomlýnský – a na místě zbývajících dvou postavit nové pevné jezy, doplněné vorovou propustí a plavební komorou. Stavba zdymadla
u ostrova Štvanice (helmovský jez) započala
roku 1907, s budováním žofínského zdymadla
(šítkovský jez) se začalo o rok později.
Adaptace holešovického přístavu v Praze na přístav obchodní. Úprava přístavu
14 Tamtéž, s. 30 – 31.
15 Deset let Československé republiky, svazek druhý,
Praha 1928, s. 550 – 552.
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v Holešovicích tak, aby vyhovoval potřebám
obchodu, byla zahájena v roce 1905. Zahrnovala v sobě spojení přístavu vlečnou drahou
s železniční stanicí Holešovice–Bubny a zřízení přístavního nádraží, vybavení přístavu
veškerými přístroji a pomůckami, sloužícími
k překládání zboží, a rovněž výstavbu skladišť,
celních budov a bytů pro úředníky. Holešovický přístav začal sloužit také jako zimoviště
lodí a došlo zde ke zprovoznění loděnice, kde
byly opravovány poškozené lodě.16
V roce 1927 se Komise pro kanalisování
řek Vltavy a Labe v Čechách stala součástí
Zemského úřadu v Praze jako jeho 50. oddělení.17 Smysl její další existence vyprchal
16	 Klír, A., Stavby Komise, s. 33 – 37.
17	 Národní archiv Praha, fond Komise pro kanalizování řek Vltavy a Labe, k. 216, inv. č. 300, Jubilejní
zpráva Komise pro kanalisování řek Vltavy a Labe
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v souvislosti s vydáním zákona č. 50 ze dne
27. března 1931 o státním fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu
údolních přehrad a pro využitkování vodních
sil. Nově vytvořený státní fond, zřízený při
ministerstvu veřejných prací, totiž rozsahem
svých činností pokryl a dokonce přesáhl pole
působnosti Kanalisační komise. Věnoval se
splavňování a úpravám Vltavy a Labe nejen
v úseku Praha – Ústí nad Labem. Vltava byla
splavňována již od jezu v Rožnově u Českých
Budějovic k ústí do Labe v Mělníce, úpravy
Labe začínaly v bodě ležícím 400 m nad
mostem u Hořenického mlýna v Jaroměři
v Čechách. XVII. až XXX. výroční zpráva o její
činnosti v letech 1913 až 1926, Praha 1927 (dále
jen Jubilejní zpráva), Dopis Zemského úřadu v Praze
Veřejné a universitní knihovně v Praze – Klementinu
ze dne 1. června 1934.

a pokračovaly až na státní hranici. Kromě
splavňování hlavních českých řek se pozornost státního fondu soustřeďovala rovněž
na menší vodní toky v Čechách a na řeky
protékající Moravou, Slezskem a v neposlední
řadě též Slovenskem (Malše, Otava, Sázava,
Berounka, Morava, Odra, Dunaj, Váh a další).
Jak navíc vyplývá z plného názvu fondu, své
aktivity rozvíjel i v oblasti budování přístavů,
výstavby údolních přehrad a ve využívání
vodních sil, které měly napomoci soustavné
elektrizaci československého státu.18
Bc. Marcela Černá.
VRV a. s.
18	  Zákon o státním fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro
využitkování vodních sil ze dne 27. března 1931, č.
50/1931 Sb. z. a n. ČSR, s. 373 – 378.
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Monitoring kvality vody
významných přítoků řeky
Želivky – řeky Hejlovka
a Bělá – 2. část
Lucie Černá, Nina Strnadová, Martin Pečenka
Klíčová slova
nutrienty – BDOC – DOC – povrchová voda – monitoring povodí

Souhrn

Pozornost v rámci monitoringu toků v okolí vodárenské nádrže
Švihov byla zaměřena na tři toky – Trnavu, Bělou a prameniště řeky
Hejlovky (Želivky), přičemž řeka Trnava byla předmětem 1. části
článku uveřejněného v minulém čísle VH. V návaznosti je dále pozornost zaměřena na hodnocení kvality vody z pramenné oblasti řeky
Hejlovky a Bělé, a sice ve 26 měrných profilech. Soubor sledovaných
ukazatelů tvoří N-NO3-, P-PO43-, DOC a BDOC, který poukazuje na
možnost rozvoje biomasy mikroorganismů v závislosti na nutriční
úrovni povrchové vody a v důsledku toho pak i na možnost výskytu
problémů především s mikrobiálním oživením a tvorbou biofilmů
jak v nádrži, tak ev. i při výrobě pitné vody. Je uvedeno tříleté sledování kvality vody zahrnující nejen vliv zemědělských a jiných
objektů, ale i sezónní změny.
u

1 Úvod

kvality vod. Mimo jiné se jednalo i o návrh specifických opatření, která
by vedla ke snížení spotřeby prostředků zhoršujících kvalitu vody
a představujících tak obecně významná rizika pro vodní ekosystém,
včetně rizika pro vody využívané pro výrobu pitné vody [4].
Článek úzce navazuje na první část monitoringu publikovaného
v minulém čísle VH, shodná je metodika monitoringu i jeho vyhodnocování. Z ukazatelů běžně sledovaných v povrchových vodách byly
shodně hodnoceny především nutriční ukazatele, tedy dusík, fosfor,
rozpuštěný organický uhlík (DOC) a jeho část využitelná mikroorganismy – biodegradabilní rozpuštěný organický uhlík (BDOC).
Základním předpisem klasifikace jakosti povrchových vod do 5 tříd
je ČSN 75 7221 (Jakost vod – klasifikace povrchových vod), která je ve
zkrácené podobě formou mezných hodnot vybraných ukazatelů uvedena v tab. 1. Předmětem uvedené normy je jednotné určení třídy jakosti
tekoucích povrchových vod – klasifikace, která slouží k porovnání jejich
jakosti na různých místech a v různém čase. Hodnocením jakosti vod
se v této normě rozumí vyhodnocování výsledků kontroly jakosti vody
na číselné charakteristické hodnoty a ty pak na slovní vyjádření stavu
jakosti vody (s následnou možnou grafickou interpretací) [5]. Charakteristická hodnota ukazatele jakosti vody je hodnota s pravděpodobností
nepřekročení 90 % (C90). Vypočítá se ze souboru minimálně 24 hodnot.
Pro hodnocení kvality vod uvedené v tomto článku bylo v časovém intervalu tří let použito 43 hodnot, a proto byla charakteristická hodnota
C90 vypočítána dle rovnic uvedených v metodice zmíněné normy za
použití čtvrté a páté hodnoty v sestupné řadě [5].

2 Charakteristika řek a jejich povodí
Řeka Hejlovka (Želivka)

Řeka Želivka je největším přítokem Sázavy. V rámci České republiky
spadá do povodí Dolní Vltavy. Pod názvem Hejlovka pramení v Křemešovské vrchovině na severním svahu Trojáku u Vlásenic-Drbohlav
asi 10 km od Pelhřimova v nadmořské výšce 677 m. Od hráze Sedlické
nádrže (ř. km 63) je řeka již nazývána Želivkou. Levostranné ústí Želivky s hladinou 318 m n. m. se nachází na sázavském ř. km 98,8 (od
soutoku s Vltavou) pod Zručí nad Sázavou. Celková délka toku Želivky
(včetně Hejlovky, která čítá 40 km) je 103,9 km, plocha jejího povodí
je 1 188,4 km2 a průměrný průtok u ústí 6,98 m3/s [6].
Přes polovinu území povodí Hejlovky a Želivky (51,5 %) je využíváno jako orná půda v zemědělství, třetinu tvoří lesy a jednu osminu trvalé travní porosty. Zbývající plochu tvoří urbanizované území (4,1 %)
a vodní plochy (1,7 %). Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že

Povrchové vody představují z hlediska množství hlavní podíl zdroje
vody v České republice. Jejich využití k daným účelům je však často
limitováno jakostí těchto vod [1]. Míra významnosti jednotlivých
zdrojů znečištění a následně jejich dopady na kvalitu povrchových
vod hrají klíčovou úlohu při návrhu nutných opatření vedoucích ke
zlepšení stavu. Správná identifikace hlavní příčiny znečištění umožňuje efektivní návrh opatření vedoucí k jeho eliminaci [2].
Vodárenská nádrž (dále jen VN) Švihov je dlouhodobě znečišťována
především z plošných zemědělských zdrojů. Toto zatížení představuje
cca 75–85 % celkového rozsahu znečištění nutrienty. V důsledku
malého procenta zastoupení ploch travních porostů a naopak velké
Tab. 1. Mezné hodnoty tříd jakosti vody – vybrané ukazatele
rozlohy zemědělsky obhospodařovaných ploch jsou v povodí VN ŠviTřída
hov výrazné problémy s erozí půdy. Výsledkem je zanášení místních
Měrná
Ukazatel
jednotka
rybníků, předzdrží, vodních nádrží i vodárenských objektů sedimenty.
I
II
III
IV
V
Tyto sedimenty společně s nutrienty potenciálně ohrožují jakost vody
CHSKMn
mg/l
<6
<9
< 14 < 20 ≥ 20
v nádrži, která je důležitá pro její bezproblémový odběr a následnou
Celkový organický uhlík
mg/l
<7
< 10 < 16 < 20 ≥ 20
úpravu na vodu pitnou [2].
Amoniakální dusík
mg/l
< 0,3 < 0,7 < 2
<4
≥4
Kvalita vody ve vodárenské nádrži je z dlouhodobého hlediska
Dusičnanový dusík
mg/l
<3
<6
< 10 < 13 ≥ 13
ovlivňována především přítoky, tzn. celkovou hmotnostní bilancí
Celkový fosfor
mg/l
< 0,05 < 0,15 < 0,4 < 1
≥1
sledovaných ukazatelů (chemicko‑fyzikálních, biologických a bakteriologických).  Je třeba zdůraznit, že kvalita
vody se tvoří v celém povodí Želivky, a z toho
vyplývá požadavek komplexní ochrany jakosti
vody v celém povodí. Důležitým faktorem,
který pozitivně a dlouhodobě ovlivňuje kvalitu vody pro úpravnu vody na Želivce, je
objem vodárenské nádrže a objem předzdrží
a rybníků. Tento akumulační faktor má však
určitá omezení. Je proto důležité co nejdříve
významně zamezit dalším smyvům a splachům z pozemků a zemědělsky obhospodařované půdy, včetně odtoků z nevyhovujících
čistíren odpadních vod, a snížit tím přísun
biogenních prvků do povrchových vod [2, 3].
V letech 2008 až 2011 byla na ústavu technologie vody a prostředí VŠCHT sledována
kvalita vod přitékajících do řeky Želivky a následně do VN Švihov. Jednalo se o monitorování povodí řek Trnavy, Bělé a Hejlovky. Cílem
monitoringu bylo podle Směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2000/60/ES vymezení
významných zdrojů znečištění a v důsledku
toho snaha po zamezení dalšího zhoršování Obr. 1. Měrné profily v povodí řek Hejlovky a Bělé
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na jakost povrchových vod v celém povodí
má především vliv způsob hospodaření na
zemědělských pozemcích [2].

Řeka Bělá

Bělá je malá říčka v západní části kraje
Vysočina, která také patří do povodí řeky
Želivky. Délka jejího toku je 20,5 km. Plocha
povodí měří 130,6 km². Průměrný průtok je
0,87 m3/s. Bělá pramení pod Bělským kopcem
(708 m n. m.) nedaleko obce Bělá, jižně od
Pelhřimova. Nad obcí Rynárec je hluboké
zalesněné údolí, pod touto obcí je pak údolí
otevřené s převahou luk. Říčka protéká městem Pelhřimov a nedaleko Krasíkovic ústí do
Hejlovky. Mezi větší přítoky patří Nemojovský
potok, Vlásenický potok, Myslotínský potok
a Olešná [6].

3 Monitoring pramenné oblasti
řeky Hejlovky

Tab. 2. Pořadová čísla měrných profilů (MP) pramenné oblasti řek Hejlovky a Bělé (LSP =
levostranný, PSP = pravostranný přítok)
MP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Tok
Cerekvický potok
LSP Cerekvického potoka
Brůdek
Cerekvický potok
Borský potok
Střítežský potok
LSP Hejlovky
Hejlovka
Vlásenický potok
LSP od Libkovy Vody
Bělá
PSP Bělé
Podlesník
Vlásenický potok
Nemojovský potok
PSP Nemojovského p. od Putimova
Myslotínský potok
Olešná
LSP Olešné
Hejlovka
PSP Hejlovky od Kojčic
Bělá
PSP Hejlovky od Čakovic
LSP od Pejškova
LSP Cerekvického p. od Čížkova
LSP Hejlovky od Božejova

Místo odběru
u silničního mostu v Lidmaňce
u silničního mostu v Lidmaňce
Randlík
Vlásenický Dvůr
Silnice Ústrašín–Proseč–Obořiště
Silnice Božejov–Střítež
Silnice Vlásenice–Drbohlavy–Božejov
Vlásenice–Drbohlavy
Pod obcí Čelistná
Pod obcí Čelistná
Silnice Janovice–Benátky
Janovice–Houserovka, křižovatka k Dobré Vodě
V osadě Zajíčkov
Silnice Pelhřimov–Rynárec
V obci Pavlov
Nad obcí Pavlov
Silnice Myslotín–Pelhřimov
V obci Olešná
V obci Olešná
Silnice Kojčice–Svépravice
Silnice Kojčice–Svépravice
Před ústím do Hejlovky u Poříčského dvora
V Čakovicích
Silnice Lipice–Čížkov
Silnice Stanovice–Nová Cerekev
Nad Božejovským rybníkem v Božejově

Tříletý monitoring kvality vod Hejlovky
a Bělé zahrnuje odběry s měsíční periodicitou
od dubna roku 2008 do října roku 2011. Za
takto dlouhé období již lze sledovat jistý trend
vývoje kvality povrchových vod v závislosti
nejen na ročním období, ale i na způsobu
hospodaření v povodí.
Kvalita vody v řece Bělé společně s prameništěm Hejlovky byla hodnocena ve 26 měrných profilech (MP), viz obr. 1 a tab. 2. Měrné
profily byly navrženy tak, aby byla zachycena
změna kvality vody podél sledovaného
hlavního toku. Zároveň byly monitorovány
i významné přítoky obou toků.
Hodnocení jakosti vod přítoků Hejlovky a Bělé je uvedeno v tab. 3
a 4. Pro jednotlivé měrné profily 1–26 jsou zde uvedeny maximální
(max.) a průměrné (prům.) hodnoty ukazatelů DOC, BDOC, N-NO3a P-PO43-. Vše je doplněno o medián a vypočítanou charakteristickou
hodnotu ukazatele jakosti vody s pravděpodobností nepřekročení
90 % (C90), pomocí které jsou vodní toky následně slovně hodnoceny.

Pro toto hodnocení je stejně jako v první části článku použita barevná
škála dle ČSN 75 7221 (Jakost vod – klasifikace povrchových vod)
v souladu s tab. 1 [5]. Červená barva čísel v tabulkách poukazuje na
maximální, případně průměrné hodnoty, které svou výší dosahují
hodnot klasifikující tok do třídy V – velmi silně znečištěná voda. Hodnoty BDOC nejsou barevně rozlišeny, v normě ČSN 75 7221 nejsou

Tab. 3. Souhrnný přehled hodnot DOC a BDOC [mg/l] – řeky Hejlovka
a Bělá (období 2008 až 2011)

Tab. 4. Souhrnný přehled hodnot N-NO3- a P-PO43- [mg/l] – řeky
Hejlovka a Bělá (období 2008 až 2011)

Měrný
profil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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max.
7,56
8,17
8,44
7,21
13,4
6,33
10,8
14,7
6,64
6,37
9,88
12,5
10,8
8,30
9,20
8,46
8,34
8,98
6,91
18,1
7,90
8,23
9,70
15,7
67,3
54,6

DOC
prům. medián
3,78
3,49
3,48
3,29
4,28
4,10
4,16
4,15
5,92
5,05
3,32
3,27
5,20
4,83
6,49
6,39
4,00
3,74
3,67
3,60
5,07
4,88
6,21
6,11
5,71
5,25
3,78
3,71
4,86
4,65
3,65
3,45
4,29
4,26
4,19
4,08
3,84
3,54
4,76
4,56
4,87
5,12
4,55
4,64
4,04
3,60
4,96
4,41
4,94
4,96
4,87
4,33

C90
5,65
5,11
6,26
6,38
10,8
4,94
7,07
8,96
6,23
5,47
6,98
9,20
8,83
5,18
6,90
5,37
6,92
6,41
5,65
6,53
6,73
6,39
6,21
7,76
8,06
8,08

max.
1,67
1,63
2,58
2,77
3,53
2,50
2,77
5,55
2,64
2,78
2,80
3,14
4,93
3,94
2,38
3,60
4,46
2,56
3,68
13,8
5,52
2,90
2,32
10,2
63,2
46,8

BDOC
prům. medián
0,64
0,57
0,66
0,49
0,83
0,68
0,83
0,78
0,96
0,97
0,70
0,64
0,92
0,74
1,20
1,02
0,95
0,73
1,06
0,88
0,98
0,83
1,13
0,95
1,13
0,95
1,00
0,83
1,11
1,04
1,00
0,80
1,37
1,10
1,14
1,10
1,12
1,06
1,35
0,95
1,56
1,27
1,23
1,24
0,92
0,83
1,48
0,90
1,42
1,14
1,89
1,58

C90
1,10
1,32
1,54
1,36
1,50
0,97
1,70
2,02
1,70
1,87
2,01
2,28
1,91
1,83
1,96
1,69
2,64
2,27
1,88
1,92
2,48
2,18
2,00
1,99
2,91
4,91

Měrný
profil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

max.
15,1
13,0
9,71
13,2
10,1
11,3
14,3
9,96
20,4
24,2
10,5
9,46
14,8
16,8
11,2
13,4
16,7
17,2
19,7
13,3
19,9
13,0
19,0
17,3
15,6
19,7

N-NO3prům. medián
6,16
6,09
7,65
7,78
3,72
3,91
6,29
6,70
4,28
4,05
5,84
6,30
5,01
4,70
5,36
5,65
10,5
10,1
13,9
13,7
4,65
4,46
5,22
5,36
5,46
5,51
11,0
11,3
5,28
5,13
7,18
6,97
5,72
4,07
11,2
11,4
12,5
12,4
6,25
5,33
10,6
9,80
6,22
5,35
9,19
8,66
7,26
6,86
8,11
8,22
5,59
4,40

C90
9,16
11,8
5,91
9,61
7,20
9,13
9,74
8,77
16,4
18,4
7,23
7,93
9,08
15,2
9,00
11,4
12,3
15,4
17,5
9,79
18,0
9,76
13,1
12,6
14,1
12,1

max.
0,40
0,30
0,23
0,42
0,59
0,41
0,37
0,55
0,66
0,86
0,35
0,57
0,20
0,42
0,26
0,47
0,52
0,43
0,52
0,33
0,76
0,43
0,51
0,47
2,32
2,83

P-PO43prům. medián
0,096 0,037
0,057 0,026
0,046 0,013
0,073 0,047
0,070 0,029
0,080 0,039
0,064 0,016
0,084 0,039
0,149 0,055
0,303 0,298
0,077 0,046
0,081 0,037
0,057 0,040
0,138 0,107
0,051 0,023
0,116 0,079
0,105 0,061
0,128 0,082
0,120 0,072
0,107 0,076
0,256 0,191
0,162 0,124
0,146 0,086
0,080 0,039
0,289 0,196
0,339 0,107

C90
0,269
0,187
0,170
0,198
0,213
0,231
0,262
0,282
0,495
0,539
0,206
0,242
0,163
0,311
0,164
0,335
0,289
0,307
0,300
0,286
0,609
0,361
0,355
0,229
0,644
0,885
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uvedeny. Přesto jsou však důležitou součástí
monitoringu, jelikož mohou poukazovat na
potenciální výši biologicky využitelného
uhlíku.
Tab. 3 uvádí různé úrovně znečištění toků
povodí z hlediska hodnot DOC ev. BDOC. Jak
je zřejmé z barevné škály, do třetí kategorie
znečištění, tedy jako znečištěná voda, je z pohledu hodnot organického uhlíku klasifikován
jediný měrný profil – MP 5. Charakteristická
hodnota organického uhlíku s pravděpodobností nepřekročení 90 % byla 10,8 mg/l. Sedm
profilů pak bylo klasifikováno třídou II, tedy
jako voda sice zasažená lidskou činností, ale
bez vlivu na vodní ekosystém. Oproti povodí
řeky Trnavy se častěji jedná o velmi krátké
toky s malým průtokem, které organickými
látkami biologického původu nejsou zatíženy
v takové míře jako profily na dolních tocích
řek. Výjimku pak tvoří odběry po výraznějších Obr. 2. Počáteční a koncový profil – řeka Hejlovka – DOC a BDOC
dešťových srážkách doprovázených smyvy
z orných půd a zvířením dnových sedimentů.
U zbylých profilů nepřesáhla hodnota C90 pro
DOC 7 mg/l, byly tudíž zařazeny do I. třídy
jakosti jako voda neznečištěná.
Průměrné hodnoty DOC se pohybovaly
na všech profilech kolem 4,67 mg/l, hodnoty
BDOC okolo 1,20 mg/l. Průměrné charakteristické hodnoty (C90) dosahovaly pro  DOC
6,85 mg/l a pro BDOC 2,0 mg/l. U profilů 25
a 26 byly jednorázově stanoveny extrémně
vysoké hodnoty DOC a BDOC. Z důvodů
správné interpretace výsledků do výpočtu
průměru ani mediánu nebyly zahrnuty.
V tab. 4 jsou uvedeny různé úrovně znečištění toků z hlediska hodnot N-NO3- a P-PO43-.
V porovnání s tab. 3 je zřejmé, že stanovené
koncentrace N-NO3- a P-PO43- řadí povrchovou vodu do horší třídy jakosti než samotné
koncentrace organického uhlíku. Osm profilů
z celkového počtu 26 (tzn. 31 %) bylo svou Obr. 3. Počáteční a koncový profil – řeka Hejlovka – N-NO3- a P-PO43kvalitou při hodnocení podle N‑NO3- zařazeno do nejvyšší – V. třídy znečištění, tedy jako
V celém povodí nejvyšší dosažená koncentrace DOC 67,3 mg/l byla
velmi silně znečištěná voda. Dle uvedené normy se jedná o takový
stanovena u MP 25 v říjnu 2008, hodnota BDOC zároveň dosáhla
stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností natolik, že
63,2 mg/l. Poměrná hodnota BDOC:DOC (93 %) předurčuje velkou
ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které vytvářejí podmínky
využitelnost organického uhlíku. Důsledkem toho pak může zejména
umožňující existenci pouze silně nevyváženého ekosystému. Pěti
v teplých měsících docházet ke značné produkci biomasy v povodí
měrným profilům (tzn. 19 %) náleží klasifikace do třídy IV – silně
dále po toku. Uvedené vysoké říjnové hodnoty uhlíku nebyly doproznečištěná voda. Pouze jeden profil byl zařazen do třídy II. Zbylých
vázeny zvýšenou koncentrací dusíku, nicméně koncentrace P-PO43dvanáct profilů (tzn. 46 %) je označeno třídou III, kdy ukazatele jakosti
dosáhla maxima 2,32 mg/l. Z poměru nutrientů C:N:P odpovídajícímu
vody dosahují hodnot, které nemusí vytvořit podmínky pro existenci
29:0,2:1 je zřejmé, že limitujícím prvkem pro rozvoj biomasy byl
bohatého, vyváženého a udržitelného ekosystému.
v tomto případě dusík.
Z pohledu hodnocení podle koncentrace P‑PO43- bylo pět toků zaExtrémní hodnoty DOC 54,6 mg/l a BDOC 46,8 mg/l byly také stařazeno do třídy IV, kdy se hodnota C90 pohybovala v rozmezí 0,495 až
noveny u MP 26 v květnu 2008. Poměrná hodnota DOC:BDOC byla
0,885 mg/l. Ostatní měrné profily byly zařazeny do třídy III jako mírně
86 %, přičemž koncentrace N-NO3- byla 0,2 mg/l a P‑PO43- pod mezí
znečištěná voda. Třídy I ani II nebylo v rámci hodnocení podle konstanovitelnosti. Vysoké koncentrace P‑PO43- však byly stanoveny v podcentrace P‑PO43- dosaženo u žádného měrného profilu.
zimních měsících 2008 (září 1,34 mg/l, listopad 1,74 mg/l), v květnu
Průměrné hodnoty koncentrací N-NO3- se ve sledovaných tocích
a červnu 2009 (0,93 a 0,71 mg/l) a absolutního maxima bylo dosaženo
pohybovaly kolem 7,3 mg/l, P-PO43- pak okolo 0,13 mg/l. Vypočítané
v říjnu roku 2009 – 2,83 mg/l. Podle vypočtené charakteristické hodprůměrné charakteristické hodnoty (C90) N-NO3- se u všech profilů
noty C90 (P-PO43-) je levostranný přítok Hejlovky od Božejova ze všech
pohybovaly kolem 11,6 mg/l, u P‑PO43- kolem 0,33 mg/l. Extrémně
sledovaných toků nejvíce zatížen fosforem.
vysoké koncentrace N-NO3- v průběhu monitoringu stanoveny nebyly,
Z důvodu velkého souboru dat je v článku pozornost zaměřena
u P‑PO43- však došlo k alarmujícímu stavu v měrných profilech 25 a 26.
na nejvýše a nejníže položená odběrová místa na vlastních tocích
Obecně v tab. 4 červená barva čísel zvýrazňuje hodnoty řadící kvalitu
Hejlovky a Bělé. Ke zvýšení sledovaných ukazatelů může docházet
vody do třídy V. Pro N-NO3- se jedná o hodnoty vyšší než 13 mg/l a pro
vlivem bodového znečištění, ale také může být zaznamenáno snížení
P‑PO43- vyšší než 1,0 mg/l. Největší znečištění v monitorovaném povodí
hmotnostních koncentrací z důvodu ředění jakostně lepšími přítoky,
řeky Hejlovky a Bělé bylo prokázáno v měrných profilech 10, 25 a 26.
adsorpce na dnových sedimentech (fosfor, uhlík), či díky biologickému
Průměrná koncentrace N-NO3- se v MP 10 pohybovala kolem
využití biodegradabilních složek znečištění.
18,4 mg/l. Nejvyšší hodnoty N‑NO3- byly každý sledovaný rok staPro všechny dále uvedené grafy je společný styl zobrazení počánoveny vždy v jarních měsících. Je možné konstatovat, že ze všech
tečních profilů plnou čarou, koncových profilů přerušovanou čarou.
sledovaných hodnot bylo 65 % vyšších než limitní hodnota 13 mg/l
uvedená pro třídu V. Tok byl tudíž zařazen do nejvyšší, V. třídy zneŘeka Hejlovka – profil číslo 8 a 20
čištění. Z pohledu koncentrací P-PO43- lze tok zařadit podle C90 na
Profil č. 8 se nachází nedaleko prameniště Hejlovky. Vzorky byly
úrovni 0,539 mg/l do třídy IV. Z dlouhodobého hlediska (tří let) byla
odebírány před nátokem do Mlýnského rybníka pod obcí Vlásenikvalita vody vyrovnaná a nebylo pozorováno přiřazení toku do vyšší
ce‑Drbohlavy. Profil č. 20 představoval na řece Hejlovce nejdále po
třídy jakosti.
toku položené odběrové místo. Vzorky byly odebírány pod mostkem
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soutokem s Hejlovkou u Poříčského Dvora.
Trend hodnot BDOC (obr. 4) kopíruje průběh koncentrací DOC. Biodegradabilní podíl
DOC u profilu č. 11 byl přibližně 20 %,
u profilu 22 pak 28 %. Maxima koncentrací
organického uhlíku bylo u obou profilů
dosaženo v srpnu roku 2010 – 9,88 mg/l,
resp. 8,23 mg/l a následně v létě roku 2011.
Při posouzení hodnoty C 90 pro DOC se
oba profily řadí do třídy I (hodnota C90 do
7 mg/l DOC).
Při sledování podélného profilu řeky Bělé
docházelo každoročně k významným změnám koncentrací N-NO3- (obr. 5). Průměrná
koncentrace N-NO3-  byla 4,65 mg/l u profilu
č. 11 a u profilu č. 22 pak 6,22 mg/l, což
představuje zvýšení koncentrace cca o 34 %.
K nejvyšším změnám docházelo v jarních
měsících, v některých případech z necelého
1 mg/l stanoveného na podzim až k 13 mg/l
stanoveným na jaře. Minimální koncentrace
N-NO3- většinou souvisí s maximálními koncentracemi DOC (srovnej obr. 4 a 5 např. pro
září 2009 a srpen 2010).
Průměrná koncentrace P-PO43- se podél
toku zvýšila z průměrných 0,077 mg/l na
0,162 mg/l, což představuje cca 45% navýšení.
Vyšší koncentrace byly stanoveny především
v letních měsících.
Obecně lze konstatovat, že ve většině
případů byla v řece Bělé koncentrace N-NO3a P-PO43- vždy vyšší v závěrečném profilu. Tok
se vyrovnává s přítokem Vlásenického potoka,
který charakterizuje profil č. 9, a přítokem od
obce Libkova Voda č. 10. Kvalita toku je pravděpodobně značně ovlivňována zemědělským
družstvem v obci Libkova Voda, svažitými
poli, absencí čistíren odpadních vod v obcích
a průtokem městem Pelhřimov. V počátečním
i závěrečném profilu je možno tok z hlediska
tříletého sledování zařadit do třídy III, tedy
jako znečištěnou vodu.

Obr. 4. Počáteční a koncový profil – řeka Bělá – DOC a BDOC

Obr. 5. Počáteční a koncový profil – řeka Bělá – N-NO3- a P-PO43silnice Kojčice – Svépravice, několik kilometrů po soutoku s řekou
Bělou. Hejlovka poté protéká nádrží Sedlice, dále jako řeka Želivka
přibírá vody z řeky Trnavy (ta nejprve zásobuje nádrž Trnávka) a poté
vtéká do vodní nádrže Švihov.
Porovnáme-li hodnoty DOC počátečního a koncového profilu řeky
Hejlovky (viz obr. 2), je zřejmé, že koncentrace organického uhlíku
stanovené u koncového profilu byly nižší než u profilu počátečního.
Průměrné hodnoty DOC u profilu č. 8 dosahovaly 6,5 mg/l, u profilu č. 20 pak 4,8 mg/l. Hodnoty BDOC byly téměř totožné – 1,2
a 1,3 mg/l. Biologicky nevyužitelnou složku DOC tvoří huminové
látky především z horního toku Hejlovky. Z obr. 2 je zřejmé v roce
2008 lokální červnové maximum DOC (18,1mg/l) a BDOC (13,8 mg/l)
u profilu č. 20 pod obcí Kojčice, což může být způsobeno nedefinovaným a nezjistitelným náhlým znečištěním.
Obr. 3 znázorňuje časový sled koncentrací N-NO3- a P-PO43- řeky
Hejlovky. I přes poměrně velkou vzdálenost mezi oběma měrnými
profily (8 a 20) a velký rozdíl průtoků, vykazují křivky téměř shodný
průběh. U koncentrací N-NO3- ve srovnání s obr. 2 leží křivka pro
koncový profil výše než pro profil počáteční, což znamená, že v průběhu toku dochází ke zvyšování koncentrací dusičnanů. V průměru
u profilu číslo 8 dosahovaly hodnoty N-NO3- 5,36 mg/l, u profilu 20
pak 6,25 mg/l, což představuje cca 15% navýšení. Stejný trend
představovaly koncentrace P-PO43-, kdy se průměrné hodnoty P-PO430,084 mg/l zvýšily na 0,107 mg/l (navýšení cca 25%). Graf potvrzuje
úvahu o každoročních jarních maximech koncentrací N‑NO3- vždy
v měsíci březnu (aplikace hnojiv je prováděna na podzim), kdy ve sledované oblasti po tání sněhu doprovázeném půdními smyvy začíná
zemědělská činnost. Maximální koncentrace P‑PO43- byly zjištěny
v srpnu a září 2009, trvaleji zvýšené hodnoty byly patrné od června
až do listopadu 2011.

Řeka Bělá – profil číslo 11 a 22

Nejvýše položený měrný profil na řece Bělé (č. 11) se nachází u silnice Janovice – Benátky. Profil nejdále po toku (č. 22) je umístěn před
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4 Závěr
Obecně, ale i na základě uvedených výsledků je zřejmé, že kvalita povrchových vod se zlepšuje. Přesto se však ve vodních tocích
vyskytují znečišťující látky v koncentracích, které toky řadí do
páté, tedy nejhorší třídy jakosti vod. Příkladem je v článku uváděné
monitorované území nad vodárenskou nádrží Švihov, kde většina
malých obcí nemá čistírnu odpadních vod a nečištěné odpadní jsou
vypouštěny přímo do vodních toků. Dalším problémem je však i nesprávná aplikace statkových a umělých hnojiv (hnojí se na podzim,
kdy není plnohodnotné využití živin, nejsou vzrostlé rostliny). Výše
uvedené tvrzení dokumentuje tříletý monitoring povodí zaměřený na
sledování koncentrací základních nutrientů jakými jsou dusík, fosfor
a uhlík, včetně jeho biodegradabilní části. Hodnoty BDOC poukazují
na narušení biologické stability vody a s tím spojený rozvoj biomasy
na různých místech toku, ale i ve vodárenské nádrži využívané pro
výrobu pitné vody. Je proto bezpodmínečně nutné zmapovat nejen
místa vniku znečišťujících látek, které by mohly způsobovat problémy
při výrobě významné poživatiny, pitné vody, ale následně navrhovat
a realizovat nápravná opatření. Je nutno poznamenat, že bez implementace získaných výsledků a poznatků do přípravy nápravných
řešení v povodí (dodržování správné zemědělské praxe, vybavení
i malých obcí v povodí čistírnami odpadních vod a celkové uvážené
hospodaření v povodí) je výsledek monitoringu pouhou sumarizací
naměřených reálných dat.
Poděkování: Tento příspěvek byl zpracován s podporou projektu
VZ MSM 6046137308.

Literatura
[1]
[2]
[3]

Strnadová, N.; Janda, V.: Technologie vody I, Vydavatelství VŠCHT, Praha, (1999)
Plán oblasti povodí Dolní Vltavy, 2010; Povodí Vltavy, státní podnik (2010).
Pečenka, M.; Holas, J.; Wanner, J.; Vojtěchovský, R: Zhodnocení zátěže povodí
vodárenské nádrže Švihov Nutrienty, Průběžná zpráva, VŠCHT Praha, (2007).

vh 11/2012

[4]
[5]
[6]

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES (platnost od 22. 12. 2000).
ČSN 75 7221, Jakost vod – klasifikace povrchových vod, datum vydání: Říjen
1998.
www.wikipedia.cz (21. 6. 2011).
Ing. Lucie Černá (autor pro korespondenci)
doc. Ing. Nina Strnadová, CSc.
Ing. Martin Pečenka, Ph.D.
VŠCHT Praha
Ústav technologie vody a prostředí
Technická
166 28 Praha 6 – Dejvice
e-mail: cerna.lucie@volny.cz

Water Quality Monitoring of the Important Inflows to
the Water Reservoir Švihov – The River Hejlovka and
Bělá – 2nd Part (Černá, L.; Strnadová, N.; Pečenka, M.)
Key words
nutrients – BDOC – DOC – surface water – water basin monitoring
Water reservoir Švihov is the most important source of drinking
water for the capital city of the Czech Republic Prague and the

Proces vydávání
opatření obecné povahy
vodoprávními úřady
Zdeněk Horáček
Klíčová slova
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Souhrn

Článek se zabývá řízením o vydání opatření obecné povahy vedeným vodoprávními úřady podle vodního zákona. Popisuje postupně
obecný proces a zdůrazňuje jednotlivé výjimky stanovené vodním
zákonem.
u

Jak již bylo v jednom z předchozích čísel tohoto časopisu (Vodní
hospodářství č. 6/2012)1 podrobně popsáno, opatření obecné povahy
(dále jen „OOP“) chybí zákonná definice. Zákon č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, ve svém ustanovení § 171 pouze
negativně vymezuje, co OOP není. Není tedy právním předpisem ani
rozhodnutím ve správním řízení, stojí na pomezí mezi těmito právními akty a z každého si „bere něco“: z rozhodnutí určitost předmětu
a z právního předpisu neurčitost adresátů. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, obsahuje osm typů OOP, jež určuje jako nástroj k
1. úpravě, omezení nebo zákazu obecného nakládání s povrchovými
vodami (§ 6 odst. 4),
2. vydání národních plánů povodí a jejich aktualizace (§ 25 odst. 4),2
3. vydání plánů pro zvládání povodňových rizik a jejich aktualizace
(§ 25 odst. 5),
4. stanovení ochranných pásem vodních zdrojů (§ 30 odst. 1),
5. stanovení ochranných pásem vodních děl (§ 58 odst. 3),
6. stanovení záplavových území a jejich aktivních zón (§ 66 odst. 7),
7. stanovení omezujících podmínek mimo aktivní zónu v záplavových
územích (§ 67 odst. 3) a
8. úpravě, omezení nebo zákazu povoleného nakládání s vodami (§ 109
odst. 1).
1

2

Viz Strnad, Z. Opatření obecné povahy (nejen) podle vodního zákona (legislativa
– literatura – judikatura). Vodní hospodářství, 2012, roč. LXII, č. 6, str. 230-235.
Na článek lze v plném rozsahu odkázat (zejména co se týče obecného pojetí OOP,
jeho materiálních znaků a jeho přezkumu), v některých případech se mohou fakta
opakovat, a to zejména z odlišného zaměření jednotlivých článků.
V případě plánů dílčích povodí forma stanovena není (viz § 24 odst. 13 vodního
zákona), lze ale s ohledem na materiální pojetí OOP rovněž uvažovat jejich vydání
jako OOP.
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Central Bohemia. Annual production of drinking water in the water
treatment plant Želivka is about 100 mil. m3. It is necessary to pay
attention not only to the water reservoir, but to a quality of affluents
to the river Želivka as well. This thesis deals with the river Hejlovka
and Bělá. In the continuity to the first part of this article dealing with
the river Trnava they are valuated nutrients indicators (nitrates and
phosphates) again in samples picked in 26 profiles. The collection of
indicators is completed with the measurement of dissolved organic
carbon (DOC) and biodegradable dissolved organic carbon (BDOC),
which adverts to possibility of development of microorganism depending up the level of nutrients in surface water. In consequence
of it may be problems with revival in producing drinking water.
There is noted nearly three years lasting monitoring of mentioned
river basins, which involve not only influences of agricultural and
other objects to the water quality, but seasonal changes in its quality as well.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. ledna
2013. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

V některých případech OOP alternuje rozhodnutí v závislosti na
okruhu adresátů konkrétní situace (viz OOP podle § 6 odst. 4 a § 109
odst. 1). Pro některá OOP zavádí vodní zákon zvláštní režim procesu
jejich vydávání, odlišný od správního řádu. Je nutno zároveň upozornit,
že ačkoliv proces vydávání OOP není z povahy věci vodoprávním řízením (ani obecně řízením správním, lze se ale setkat s označením „řízení
o vydání“ OOP), platí pro něj mimo § 115a vodního zákona a § 171 až
174 správního řádu rovněž základní zásady činnosti správních orgánů
a přiměřeně3 ustanovení o správním řízení (viz ustanovení § 174 odst.
1 správního řádu). Přestože tedy nejsou např. stanoveny žádné konečné
lhůty pro řízení o vydání OOP, je nutné, aby vodoprávní úřad s ohledem
zejména na ustanovení § 6 odst. 1 a § 71 odst. 1 správního řádu vyřizoval věci dle jejich povahy bez zbytečných průtahů a v přiměřených
lhůtách. V opačném případě se totiž i zde vystavuje možnosti uložení
opatření proti nečinnosti nadřízeným správním orgánem (viz § 80
správního řádu), popř. správní žalobě (§ 79 a násl. zákona č. 150/2002
Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů).

Návrh opatření obecné povahy a jeho projednání
s dotčenými orgány
Pro samotný návrh OOP je třeba použít § 172 správního řádu, vodní
zákon žádné odlišnosti co se týče zpracování a projednání návrhu neupravuje. Nejprve tedy vodoprávní úřad zpracuje, popř. si nechá zpracovat, návrh opatření obecné povahy včetně odůvodnění, jemuž je třeba
věnovat již od začátku zvláštní pozornost (správní řád v ustanovení
§ 173 odst. 1 odůvodnění OOP přímo zmiňuje). Nejvyšší správní soud
se totiž ve svém rozsudku ze dne 16. 12. 2008, čj. 1 Ao 3/2008-136 mj.
vyslovil, že i v odůvodnění opatření obecné povahy je nutno uvést důvody výroku, podklady pro jeho vydání a úvahy, kterými se správní orgán
řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů (§ 68 odst. 3
a § 174 odst. 1 správního řádu z roku 2004). Nedostatek rozhodovacích
důvodů způsobuje jeho nepřezkoumatelnost. Na odůvodnění OOP jsou
tedy kladeny obdobně vysoké nároky jako na odůvodnění rozhodnutí
ve správním řízení (§ 68 odst. 3 správního řádu). Obecně je také třeba,
aby opatření obecné povahy bylo srozumitelné, aby bylo sdělné a aby
jeho adresáti věděli, jak se mají (podle něho) chovat.4
Řízení o vydání OOP je nutné vnímat v terminologii správního řízení
(analogicky) jako „řízení z moci úřední“. Ve vztahu k terminologii užívané ve vodním zákoně tedy není na místě vykládat „návrh na vydání
OOP“ (ochranná pásma vodních zdrojů – § 30 odst. 6, záplavová území - § 66 odst. 1 a 2 a ochranná pásma vodních děl – § 58 odst. 3) ve
smyslu § 44 správního řádu. Je nutno dále upozornit, že správní řád ani
vodní zákon neurčují, že v případě OOP, které se vydává k „návrhu“, je
vodoprávní úřad povinen sám navrhnout nejvhodnější (věcné) řešení
3

4

Viz ustanovení čl. 41 odst. 2 Legislativních pravidel vlády, podle něhož
slovo přiměřeně vyjadřuje volnější vztah mezi tímto ustanovením a vymezenými
právními vztahy. [online, cit. 2012-6-26], dostupný z: http://www.vlada.cz/assets/
jednani-vlady/legislativni-pravidla/LPV_uplne-zneni.pdf
Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 12. 2010, čj. 1 Ao 6/2010130.
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za navrhovatele. Jinými slovy, nepostačí blanketní podnět určité osoby,
že např. bez dalšího (bez technického či projektového návrhu řešení
apod.) „navrhuje vyhlásit ochranné pásmo svého vodního díla“ a že
to bude vodoprávní úřad, který nechá zpracovat odborná posouzení,
projektovou dokumentaci apod. Naopak, k projednání s dotčenými
orgány vodoprávní úřad přistoupí pouze tehdy, pokud je návrh na
vydání opatření obecné povahy způsobilý k projednání (viz přiměřené
použití ustanovení § 42 správního řádu). To nic nemění na faktu, že
je to v první řadě vodoprávní úřad, kdo je v případě kvalifikovaného
návrhu na vydání OOP odpovědný za vlastní návrh (textaci, zákonné
náležitosti, formální úpravu apod.) opatření obecné povahy.
Od počátku, tedy návrhu OOP, je důležité sledovat zákonnost a přiměřenost z OOP vyplývajících omezení, tzn. aby případná omezení
v OOP byla v souladu se zákonem. Jak judikoval Nejvyšší správní soud,
podmínkou zákonnosti OOP, kterou soud vždy zkoumá, je, že veškerá
omezení vlastnických a jiných věcných práv z něho vyplývající mají
ústavně legitimní a o zákonné cíle opřené důvody a jsou činěna jen
v nezbytně nutné míře a nejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě
rozumně k zamýšlenému cíli, nediskriminačním způsobem a s vyloučením libovůle (zásada subsidiarity a minimalizace zásahu).5
Po zpracování návrhu přistoupí vodoprávní úřad k jeho projednání
s dotčenými orgány (až na výjimky v případě OOP podle § 6 odst. 4
a § 109 odst. 1 vodního zákona). Správní řád v ustanovení § 172 odst.
1 odkazuje přímo na vymezení dotčených orgánů ustanovením § 136.
Jedná se tedy o orgány, o kterých to stanoví zvláštní zákon, dále o správní orgány a jiné orgány veřejné moci příslušné k vydání závazného
stanoviska nebo vyjádření, které je podkladem rozhodnutí správního
orgánu, a rovněž nelze opominout případně územní samosprávné
celky, jestliže se věc týká práva územního samosprávného celku na
samosprávu. Vodoprávní úřad by měl mít v případě některých OOP
(ochranná pásma vodních zdrojů a ochranná pásma vodních děl)
situaci usnadněnou tím, že součástí jejich návrhu by měla být stanoviska dotčených orgánů [viz § 11i odst. 1 písm. e), resp. příloha č. 21
a § 11k odst. 1 písm. e), resp. příloha č. 22 vyhlášky č. 432/2001 Sb.,
o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších
předpisů]. V případě třeba ochranných pásem vodních zdrojů se může
jednat o orgán ochrany přírody, pokud půjde o uložení technických
úprav zasahujících do některých významných krajinných prvků (viz
§ 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů). Je ale třeba současně poukázat na skutečnost, že
seznam dotčených orgánů obsažený v přílohách č. 21 a č. 22 vyhlášky
č. 432/2001 Sb. není taxativní, ale pouze demonstrativní. Stejně tak
není třeba získávat vyjádření ode všech správních orgánů v seznamu
uvedených, nýbrž (a pouze) od těch, které jsou dotčeny a o kterých tak
stanoví jiný zákon. Konečný výčet dotčených orgánů může být proveden až na základě konkrétní věci, ostatně jako ve vodoprávním řízení.
Je nutno upozornit, že projednání s dotčenými orgány neznamená
pouhé projednání bez ohledu na jejich názor (tedy zejména nesouhlas
dotčených orgánů s návrhem), ale jedná se o projednání s dotčenými
orgány obdobné projednání ve vodoprávním řízení.6 V případě rozporů
je proto nutné postupovat zejména podle § 136 odst. 6 správního řádu,
tedy postoupit věc nejblíže společně nadřízenému správnímu orgánu,
který spor rozhodne (§ 133 odst. 2 správního řádu), nebo v úvahu
připadá i méně formální smírné vyřešení (viz § 5 správního řádu).
Také případné opominutí dotčeného orgánu může mít pro opatření
obecné povahy fatální důsledky (obdobně jako pro rozhodnutí), tuto
vadu však lze zhojit dodatečně, pokud opomenutý orgán s přijatým
řešením souhlasí.7

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy
k připomínkám a námitkám
V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu doručí vodoprávní úřad návrh OOP veřejnou vyhláškou dotčeným osobám, popř.
jej zveřejní jiným, v místě obvyklým, způsobem. Zároveň vyzve dotčené osoby k podávání připomínek a námitek (viz dále) a stanoví lhůtu
k podávání připomínek.8 Návrh OOP vyvěsí vodoprávní úřad na vlastní
úřední desce a rovněž na úředních deskách obecních úřadů v obcích,
5
6
7
8

Viz rozsudek NSS ze dne 21. 7. 2009, čj. 1 Ao 1/2009-120.
Srov. Vedral, J. Správní řád - komentář – II. aktualizované vydání. Praha: RNDr.
Iva Hexnerová – BOVA POLYGON, 2012, str. 1352.
Srov. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 2.9.2010, čj. 1 Ao 3/2010161.
Správní řád neobsahuje lhůtu pro podávání připomínek (avšak její stanovení ani
nevylučuje), obsahuje pouze třicetidenní lhůtu pro podávání námitek (viz § 172
odst. 5). Pro jasný a srozumitelný proces je tedy žádoucí, aby vodoprávní úřad
stanovil ve veřejné vyhlášce přiměřenou lhůtu pro podávání připomínek.
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jejichž správních obvodů se má OOP týkat. V případě stanovování
záplavového území a jeho aktivní zóny se tedy návrh OOP uveřejní
na úředních deskách všech obcí, jichž se záplavové území dotýká
(obdobně bude postupovat vodoprávní úřad i v ostatních případech).
Doba zveřejnění návrhu je nejméně 15 dnů,9 přičemž se počítá ode dne
vyvěšení na vlastní úřední desce vodoprávního úřadu (viz § 25 odst.
3 správního řádu), vyvěšení na ostatních úředních deskách má pouze
informativní charakter. Vodoprávní úřad může návrh rozsáhlého OOP
zveřejnit i pouze ve zjednodušené formě (vždy je však nutné uvést,
o jaké OOP jde a čích zájmů se dotýká) a uvede zároveň místo a lhůtu
k seznámení se s úplným zněním návrhu. Vždy, tedy i v případě zjednodušené formy, je však nutné zveřejnit návrh OOP včetně odůvodnění
způsobem umožňujícím dálkový přístup (viz § 172 odst. 2 a § 25 odst.
2 správního řádu).10
Okamžik vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se OOP oznamuje, může
být pro některá OOP podle vodního zákona současně okamžikem nabytí účinnosti. Vodní zákon tak v ustanovení § 115a odst. 1 využívá
možnosti předpokládané správním řádem v ustanovení § 173 odst.
1. Zároveň však dává vodoprávnímu úřadu možnost stanovit i jinak,
tedy tak, že uvedené OOP nabude účinnosti v souladu s § 173 odst.
1 větou třetí, popř. čtvrtou před středníkem správního řádu (tj. po postupu podle § 172 správního řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení
veřejné vyhlášky nebo hrozí-li vážná újma veřejnému zájmu již dnem
vyvěšení). Konkrétně se jedná o OOP podle § 6 odst. 4 a § 109 odst. 1
vodního zákona, tedy úprava, omezení nebo zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami a úprava, omezení nebo zákaz povoleného
nakládání s vodami. Tedy ty situace, v nichž je na místě rychlé přijetí
opatření ze strany vodoprávního úřadu a okamžitá účinnost takového
opatření.11 OOP tak v uvedených případech nabývá účinnosti před jeho
projednáním nejen s dotčenými osobami, ale rovněž i dotčenými orgány. V případě OOP podle § 6 odst. 4 toto platí bezvýhradně, v případě
OOP podle § 109 odst. 1 vodoprávní úřad projedná OOP s dotčenými
subjekty, tedy zejména s jím dotčenými oprávněnými, pokud to ovšem
mimořádnost situace nevylučuje (§ 109 odst. 1 vodního zákona). Odpovědnost za vhodný výběr dotčených osob leží na vodoprávním úřadu,
a to vždy s ohledem na naléhavost situace.12 Důvodem projednání je, že
vodoprávní úřad tímto opatřením výrazně zasahuje do jejich existujících práv, a rovněž i informativní charakter projednání. I proto je nutné,
aby v případě takového vydání OOP uvědomil vodoprávní úřad dotčené
osoby vhodným v místě obvyklým způsobem (§ 115a odst. 1 vodního
zákona). Oproti postupu podle § 172 správního řádu však vodoprávní
úřad OOP podle § 109 odst. 1 s dotčenými subjekty projedná bez ohledu
na jejich souhlas či nesouhlas s opatřením. Uvedený „zrychlený“ proces
neznamená, že OOP nebude řádně projednáno s dotčenými orgány
a dotčenými osobami. Tyto kroky přicházejí až po nabytí jeho účinnosti.

Veřejné projednání návrhu opatření obecné povahy
Veřejné projednání návrhu OOP je fakultativním krokem v procesu
vydávání OOP. Koná se pouze tehdy, pokud tak stanoví vodoprávní
úřad ve veřejné vyhlášce, kterou uveřejňuje návrh OOP (§ 172 odst. 3
správního řádu). Pro důvody konání veřejného projednání lze analogicky využít důvody uvedené v § 49 odst. 1 správního řádu, tedy jestliže
je to ke splnění účelu řízení a uplatnění práv účastníků nezbytné.
Jinak je řízení o návrhu OOP standardně písemné (konání či nekonání
veřejného projednání má však vliv na podávání připomínek dotčených
osob, které na něm mohou případně podávat ústní připomínky – viz
§ 172 odst. 4 správního řádu).
Oznámení doby a místa konání případného veřejného projednání
vyvěsí vodoprávní úřad nejméně 15 dnů předem na vlastní úřední
desce a na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních
obvodů se má OOP týkat.13 Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je možné tuto
dobu zkrátit; zároveň však musí zkrácená doba činit nejméně 5 dní
(§ 172 odst. 3 správního řádu).
Z fakultativního pojetí veřejného projednání OOP existuje pro OOP
9

10
11
12
13

Nejedná se však o 15 „čtyřiadvacetihodinových“ úseků. Jak k tomu judikoval
Nejvyšší správní soud, pokud však bylo vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu
včetně dne vyvěšení a dne, kdy bylo sňato, předepsaných 15 dnů, jedná se o vyvěšení
řádné. Smyslem a účelem této publikace je totiž jednak poskytnutí informace, že
vůbec takový akt byl vydán a že bude mít právní účinky, jednak možnost veřejnosti
seznámit se s jeho obsahem. (viz rozsudek ze dne 24. 10. 2007, čj. 2 Ao 2/2007-73).
Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 8. 2008, čj. 8 Ao 1/2008102.
Viz Horáček, Z. Král, M. Strnad, Z. Vytejčková, V. Vodní zákon v úplném znění
s komentářem. Praha: Sondy, 2011, str. 343.
Ibid, str. 303 a 304.
Správní řád neurčuje, že se tak musí stát ve veřejné vyhlášce (na rozdíl od
skutečnosti, že se samotné veřejné projednání bude konat), s ohledem na lhůty
pro podávání připomínek a námitek by to ostatně nebylo vždy ani možné.
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podle vodního zákona výjimka, a to opět pro OOP podle § 6 odst. 4
a § 109 odst. 1 vodního zákona, tedy úpravu, omezení nebo zákaz obecného a povoleného nakládání s vodami. S ohledem na jejich účinnost
již jejich oznámením (vyvěšením veřejné vyhlášky) na úřední desce,
předepisuje pro tyto dva typy OOP povinné veřejné projednání, pokud
vodoprávní úřad nestanoví ve veřejné vyhlášce jinak (viz § 115a odst.
2 vodního zákona).14 Koná se v den, který vodoprávní úřad ve vyhlášce
uvede, avšak nejdříve šestý den ode dne zveřejnění vyhlášky. Jedná se
tedy o opačný přístup oproti standardnímu postupu ve správním řádu.
Jeho důvodem je určitá kompenzace za zjednodušený proces vydávání
těchto opatření.15

Připomínky a námitky k návrhu OOP a vypořádání se
s nimi
Správní řád rozlišuje dva typy formálních reakcí dotčených osob
na návrh opatření obecné povahy. Prvním typem jsou připomínky
dotčených osob (§ 172 odst. 4 správního řádu). K návrhu OOP může
kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být OOP přímo
dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky), nebo na
veřejném projednání, pokud se koná (!), ústní připomínky. Připomínky
se podávají písemně ve lhůtě, kterou vodoprávní úřad stanovil ve veřejné vyhlášce, jíž zveřejňuje návrh OOP,16 nebo ústně na veřejném
projednání, pokud se koná. Vodoprávní úřad je povinen vypořádat se
s připomínkami v odůvodnění [to neplatí pro OOP podle § 6 odst. 4
a § 109 odst. 1 vodního zákona, která již byla vydána, ale vodoprávní
úřad je povinen zveřejnit vypořádání připomínek na své úřední desce
(speciální úprava § 115a odst. 2 a 4 VZ)]. Vodoprávní úřad je povinen
se zabývat pouze připomínkami osob, jejichž práva, povinnosti nebo
zájmy mohou být OOP přímo dotčeny. Pokud podá připomínky někdo jiný, vodoprávní úřad se jimi nemusí věcně zabývat, musí však
přezkoumatelným způsobem zdůvodnit, proč. Vodoprávní úřad je
odpovědný za případné prokázání skutečnosti, že daná osoba není na
svých právech, povinnostech nebo zájmech dotčena.
Druhým typem formálních reakcí proti návrhu OOP jsou odůvodněné námitky, které mohou podávat vlastníci nemovitostí, jejichž
práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva
mohou být OOP přímo dotčeny, nebo, určí-li tak vodoprávní úřad (ve
veřejné vyhlášce, kterou se zveřejňuje návrh OOP), i jiné osoby, jejichž
zájmy mohou být OOP přímo dotčeny (§ 172 odst. 4 správního řádu).
Vždy půjde o vlastníky pozemků v území dotčeném OOP, v případě
však stanovování ochranných pásem vodních zdrojů a provádění
technických opatření v nich může jít rovněž o vlastníky nemovitostí
sousedících s nimi.17
V případě, kdy podá námitky neoprávněná osoba, je nutné se jimi
zabývat jako připomínkami, pokud splňují jejich náležitosti a jsou
samozřejmě podány ve lhůtě stanovené pro připomínky. Tím, že nejde
o námitky, nelze tedy zároveň vyloučit, že půjde o připomínky (ač
mohou být nazvány jakkoliv). Odůvodněné námitky nelze podávat
v případě OOP podle § 6 odst. 4, § 25 odst. 3, § 66 odst. 7 a § 109 odst.
4 vodního zákona. Pro tato OOP vodní zákon námitky výslovně vylučuje
(viz speciální úprava § 115a odst. 3 vodního zákona); z toho vyplývá,
že je proti uvedeným OOP možno podávat pouze připomínky, s nimiž
je povinen vodoprávní úřad se vypořádat v odůvodnění OOP.
Odůvodněné námitky podávají oprávněné osoby pouze písemně
ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu OOP (na úřední desce
příslušného vodoprávního úřadu). Na rozdíl od připomínek nelze
námitky uplatňovat ústně na veřejném projednání návrhu OOP. Zmeškání lhůty nelze prominout, na druhé straně ani nelze lhůtu ze strany
vodoprávního úřadu zkrátit. Pakliže by vyřízení odůvodněné námitky
mohlo ovlivnit zájmy jiných osob jiným způsobem, než předpokládá
návrh OOP, vodoprávní úřad je povinen zjistit stanovisko takových osob.
K vyrovnání se s námitkami proti návrhu OOP je nutné rozhodnutí
vodoprávního úřadu ve smyslu § 9 a § 68 odst. 3 správního řádu,  tedy
včetně vlastního odůvodnění. K rozhodnutí o námitkách je třeba přistupovat odpovědně, a to včetně odůvodnění.18 Jeho případná změna
14 Vyloučit veřejné projednání lze pouze ve veřejné vyhlášce, jíž zveřejňuje návrh
OOP, nikoliv později!
15 Viz Horáček, Z. Král, M. Strnad, Z. Vytejčková, V. Vodní zákon v úplném znění
s komentářem. Praha: Sondy, 2011, str. 343.
16 Pokud vodoprávní úřad lhůtu k podávání připomínek nestanovil, podávají
se v přiměřené lhůtě v závislosti na typu OOP. Nestanovení lhůty však může
vydávání OOP vodoprávnímu úřadu značně zkomplikovat, a to s ohledem na
určení přiměřené lhůty, resp. jejího konce, kdy už nelze připomínky podávat.
Při stanovování „přiměřenosti lhůty“ je třeba zohlednit možnost dotčených osob
se k návrhu OOP vyjádřit.
17 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24.10.2007, čj. 2 Ao 2/2007-73.
18 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24.11.2010, čj. 1 Ao 5/2010-169.
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nebo zrušení může být důvodem změny OOP. Proti tomuto rozhodnutí
se nelze odvolat ani podat rozklad a rozhodnutí se pak stává součástí
odůvodnění OOP. Z tohoto zná vodní zákon opět výjimku pro OOP
podle § 6 odst. 4 a § 109 odst. 1, která již byla vydána (tedy nabyla
účinnosti zveřejněním jejich návrhu), připomínky se již nevypořádávají
v odůvodnění, ale vodoprávní úřad je povinen zveřejnit vypořádání na
své úřední desce (§ 115a odst. 2 a 4 vodního zákona).
Vodní zákon zná pro OOP v něm obsažená výjimku ohledně vypořádání připomínek a námitek (pokud je vůbec umožňuje – viz § 115a
odst. 3 vodního zákona) a stanoví, že vodoprávní úřad je vždy (tedy ve
všech případech) povinen zveřejnit vypořádání připomínek a námitek
rovněž na své úřední desce (viz § 115a odst. 4 vodního zákona).

Účinnost OOP a jeho vymahatelnost
Vodoprávní úřad oznámí OOP včetně odůvodnění na vlastní úřední
desce a úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních
obvodů se OOP týká, a v případě potřeby i jiným způsobem, v místě
obvyklým (§ 173 odst. 1 správního řádu). OOP je účinné teprve po jeho
platném vyhlášení.19 OOP nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni
vyvěšení veřejné vyhlášky, počítáno opět od vyvěšení na vlastní úřadní
desce vodoprávního úřadu. Správní řád stanoví výjimku z této lhůty,
a to hrozí-li vážná újma veřejnému zájmu, může OOP nabýt účinnosti
již dnem vyvěšení. Vodoprávní úřad je povinen umožnit každému
nahlédnout do OOP včetně odůvodnění. Jak již bylo uvedeno, vodní
zákon určuje pro OOP podle § 6 odst. 4 a § 109 odst. 1 účinnost již
vyvěšením veřejné vyhlášky, kterou se OOP oznamuje.20 Správní řád
s takovou možností přímo počítá, a to v ustanovení § 173 odst. 1. Spolu
s oznámením opatření obecné povahy vyhláškou výše uvedeným postupem ukládá vodní zákon vodoprávnímu úřadu, který opatření obecné
povahy vydal, aby také o jeho vydání vhodným a v místě obvyklým
způsobem uvědomil všechny, koho se opatření může dotknout. Způsob
ponechává na vodoprávním úřadu.
Případná změna opatření obecné povahy nebo jeho zrušení bude
zcela jistě rovněž opatřením obecné povahy, a to včetně aktů považovaných za OOP vydaných podle předchozích právních předpisů
jako rozhodnutí nebo jiné opatření nebo právní předpis (forma OOP
je zřejmě rovněž výsledkem přezkumného řízení, ač zákon výslovně
odkazuje na rozhodnutí).21 To platí rovněž pro změny a zrušení ochranných pásem vodních zdrojů (§ 30 odst. 9 vodního zákona). Nelze si totiž
představit situaci, kdy by vodoprávní úřad měnil OOP rozhodnutím,
tedy formálně jiným aktem s jinými procesními pravidly. Toto pojetí
odpovídá rovněž materiálnímu náhledu na OOP potvrzené judikaturou
Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu.22
Pouze okrajem a pro zajímavost lze uvést, že účinnost některých OOP
neznamená vždy finální schválení konkrétního aktu, jež je předmětem
OOP, a naopak. V případě OOP podle § 25 odst. 4 (vydání národních
plánů povodí a jejich aktualizace) a § 25 odst. 5 (vydání plánů pro
zvládání povodňových rizik a jejich aktualizace) vodního zákona,
schvaluje výsledné plány, popř. jejich aktualizace, vláda a vydává je jako
OOP příslušné ministerstvo. Projednání těchto OOP nad to ještě trochu
komplikuje fakt, že se k tomuto postupu přidává postup podle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů, protože příslušné plány spadají do vymezení koncepcí a podléhají s ohledem na § 10a odst. 1 písm.
a) posuzování jejich vlivů na životní prostředí.23 Je tedy nutno všechny
tyto procesy – tedy vodní zákon, správní řád a zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí – zkoordinovat nejen mezi sebou, ale i s Jednacím
řádem vlády (usnesení vlády ze dne 16. září 1998 č. 610) a projednání
s veřejností a dotčenými orgány, popř. ústředními orgány neprovádět
vícekrát, nýbrž pouze jednou.
Proti OOP nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního
řádu), ale jeho soulad s právními předpisy lze posoudit pouze v přezkumném řízení. Přezkumné řízení lze zahájit do 3 let od účinnosti
OOP a účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho
právní moci (§ 174 odst. 2 správního řádu), nebo ve správním soud19 Op cit 16.
20 Jedná se tedy o úkon podobný prvnímu úkonu v řízení.
21 Srov. Vedral, J. Správní řád - komentář – II. aktualizované vydání. Praha: RNDr.
Iva Hexnerová – BOVA POLYGON, 2012, str. 1365, 1391 a 1392. Srov. ale i opačný
názor – Závěr Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu č. 85.
22 Viz Strnad, Z. Opatření obecné povahy (nejen) podle vodního zákona (legislativa
– literatura – judikatura). Vodní hospodářství, 2012, roč. LXII, č. 6, str. 230-235.
23 Některé koncepce, například zásady územního rozvoje a územní plány, tyto
postupy zkoordinovány mají – viz § 10i zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí a související ustanovení, zejm. § 36 odst. 1 a § 47 odst. 2 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
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nictví (§ 101a – § 101d zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní).
Zákonné povinnosti určené OOP lze exekučně vymáhat pouze po
vydání rozhodnutí (podle § 142 správního řádu), které existenci takových povinností prohlásí a jmenovitě uvede osoby, jež tyto povinnosti
mají. Za takové rozhodnutí nelze v žádném případě považovat rozhodnutí o námitkách podle § 172 odst. 5 správního řádu, jež je součástí
odůvodnění OOP, a to z toho důvodu, že případné povinnosti vznikají
až účinností OOP a toto rozhodnutí o námitkách nabývá právní moci
před účinností OOP.

z materiálního hlediska znaky OOP naplnily, v souladu tedy s judikaturou Nejvyššího správního soudu by bylo možno k nim přistoupit.
Tuto úvahu však nechávám dalšímu vývoji.

Závěrem

Procedure of issuing of measures of general nature by water
authorities (Horáček, Z.)

OOP je stále v našem právním řádě novým institutem. V poslední
době se s ním však vodoprávní úřady začínají setkávat stále častěji
a začínají i objevovat taje řízení o jeho vydání. Vodní zákon je k nim
v tomto směru vstřícný a obsahuje řadu odůvodněných výjimek, které
některé situace pro vodoprávní úřady usnadňují. Jelikož je právní
úprava k opatření obecné povahy celkem strohá, je nutné zároveň
sledovat související judikaturu správních soudů. Lze jen doufat, že
tento příspěvek alespoň trochu přispěje k pochopení řízení o vydání
opatření obecné povahy.
Mimo uvedených OOP lze ve vodním zákoně uvažovat i další případy, kdy by byla tato forma pro řešení některých situací příhodnější.
Jedná se především o výjimky z ochranných pásem vodních zdrojů
podle § 30 odst. 7 vodního zákona, pro něž je forma rozhodnutí
vzhledem k jejich povaze značně nevyhovující (forma OOP je již
navržena ve velké novele stavebního zákona24), a dále o rozhodování
v pochybnostech (§ 126 odst. 8 vodního zákona). Obě tyto situace by
24 Viz Sněmovní tisk 573, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010–2014.

JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.
Ambruz & Dark/ Deloitte Legal
e-mail: zdenek.horacek@ambruzdark.com,
zhoracek@deloitteCE.com

Key words
water act – procedure of issuing of measure of general nature – water
authority
The article deals with a procedure of issuing of measure of general
nature by water authorities pursuant to the water act. It describes
the general procedure step-by-step and emphasizes the exceptions
in the water act.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 1. ledna
2013. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Vyhláška o správě vodních toků – málo využitá
příležitost
Tomáš Just
Ve sbírce zákonů vyšla pod číslem 178/2012
Vyhláška ze dne 23. května 2012, kterou se
stanoví seznam významných vodních toků
a způsob provádění činností se správou vodních toků. V době přípravy tohoto materiálu
zaznívaly různé náměty k jeho přiblížení
modernějšímu pojetí vodního hospodářství,
nepadly však na úrodnou půdu. Úspornost
obsahu vyhlášky, odpovídající snaze, kterou
v průběhu její přípravy vyvíjeli zástupci správců vodních toků, by mohla být rámcově vnímána jako přednost. Problematické však je věcné
pojetí. Vyhlášce se nedaří být příspěvkem
k ekologizaci správy vodních toků, neposkytuje
dostatečnou podporu snahám o zlepšování stavu vodních toků v morfologicko-ekologickém
aspektu. Její pojetí se odvíjí již od počátečního
vymezení funkcí vodních toků, z něhož lze cítit, že funkcím ekologickým je stále přiznávána
spíše poloha jakési částečně trpěné nadstavby,
než jedné ze základních funkcí, kterým by
se – mimo jiné v duchu evropské směrnice
o rámcích vodní politiky – mělo přizpůsobovat
nakládání s potoky a řekami.
Paragraf 9 Obnovování přirozených koryt
vodních toků vytváří prostor pro revitalizace
vodních toků. To je dobře, nicméně má to
dva nedostatky. První je méně podstatný.
Podání revitalizace jako činnosti „obnovující
přirozená koryta vodních toků“ je v důsledně
odborném pohledu chybné, v praktickém
pohledu pak nevhodně zužující. Jednak je
zřejmé, že vodohospodářskými zásahy, jaké
může mít § 9 na mysli, lze obnovovat nanejvýš
„přírodě blízká koryta vodních toků“, zatímco
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tvorba přirozených koryt je stále ještě v rukách
sil přírody. (Tato hra ovšem probíhá v intencích
zákona o vodách, v jehož poslední podobě je
předkládáno jako významné zlepšení to, že
produkt revitalizace může být úředně pokládán
za přírodní koryto, a ne za vodní dílo. Přestože
v praxi činilo poměrně malé problémy pokládat revitalizace za stavby a jejich produkty
za vodní díla – obvykle stačilo tato vodní díla
a další nakládání s nimi jen vhodně popsat
v projektu a následně v provozním řádu…
pokud se ovšem vědělo, jak.) Jednak se takto
pojem revitalizací poněkud zužuje na opatření, důsledně vytvářející zcela nová, přírodě
blízká koryta, zatímco široké spektrum různých dílčích revitalizačních opatření zde již
nenachází přímou oporu. Druhý nedostatek
je vážnější. Paragraf 9 zmiňuje revitalizace,
a tak vytváří dojem, že vyhláška vyhovuje
„ekologizačním“ požadavkům a trendům.
Ale v ostatních paragrafech je už jenom podporováno staré pojetí správy toků, zaměřené
na udržování vodních děl, na odstraňování
technicky vnímaných závad v korytech toků,
odstraňování nánosů, nenarušování stability
koryt vegetací – s využitím elegantního pojmu
„závažná závada v korytě vodního toku“, který
může být napasován v podstatě na cokoliv.
A nic víc. Tedy stejné pojetí, jakým trpí dosavadní vodohospodářské plánování – nezbytné
„bobříky za ekologii“ ulovíme na několika
izolovaných revitalizačních stavbách v podstatě lokálního významu, a jinde budeme
všechno dělat postaru. Toto vyznění vyhlášky
dál neposouvá ani druhý odstavec, přílípnutý

k § 9, který vágně konstatuje tu samozřejmou
skutečnost, že správce vodního toku sleduje
negativní zásahy a v plánech povodí uvádí
návrhy k jejich nápravě.
Ve vyhlášce jsou pasivně vedle sebe položeny dva paragrafy. Paragraf 8 pojednává
o úpravách koryt a vodních dílech, včetně
opatření k ochraně před povodněmi, § 9
o revitalizacích. Žádný můstek mezi těmito
dvěma paragrafy. Buď úprava a vodní dílo,
anebo revitalizace. Nic společného, propojujícího, využívajícího společné prostředky a naplňujícího společného cíle. Žádné opatření,
které řeší protipovodňovou ochranu, včetně
jejích technických aspektů, a zároveň v rámci
možností přispívá ke zlepšení morfologického
stavu vodního toku. Ano, zde jsme stále hodně
daleko od moderního pojetí správy vodních
toků, běžně uplatňovaného ve vodohospodářsky pokročilejších zemích…
Nedostatky vyhlášky spočívají hlavně
v tom, co v ní chybí. Předně není konstatováno to, co by logicky mělo být odvozováno
z evropské rámcové směrnice. Že totiž k „závažným závadám v korytech vodních toků“
patří také jejich odchylnost od přírodního
stavu, působená různými problematickými
technickými zásahy, ať už podélnými úpravami koryt nebo příčnými stavbami. Vyhláška
snaživě opakuje staré dobré poučky o udržování vodních děl, opevnění břehů a dna
v upravených úsecích koryta… ale neřeší
aktuální velmi tíživou situaci, se kterou se
musí praxe správy vodních toků vypořádávat.
Situaci, kdy existuje velký rozsah vodních děl,
ale disponibilní prostředky umožňují efektivně udržovat jenom část těchto děl a navíc je
již zcela zřejmé, že významná část těchto děl
vodní toky spíš poškozuje a degraduje a měla
by být odstraněna nebo alespoň ponechána
rozpadu. Vyhláška, loajální vůči nadřazenému
vodnímu zákonu, opakuje pokyn k udržování
de facto všech vodních děl. Ale pokud od ní
někdo čekal něco víc, třeba náznak nějakého
klíče, podle něhož by se měla racionálně
vybírat ta vodní díla, do jejichž udržování je
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skutečně efektivní vkládat omezené prostředky na opravy a údržbu, tak se nedočkal. Pak by
samozřejmě vyvstávala otázka, jak přistupovat
k ostatním dílům. Vyhláška pohříchu nevyužila příležitosti posílit uživatele například
návodem k dnes již právně určitým postupům
ukončování existence nepotřebných vodních
děl, jako je třeba prohlašování staveb za zaniklé. Také se ničeho nedočkal ten, kdo se ptá,
zda v oboru správy vodních toků existují vedle
revitalizačních staveb (převážně investičního

charakteru) ještě další možnosti zlepšování
morfologického stavu koryt vodních toků.
Kdyby se měl něčeho dočkat, musela by
vyhláška poněkud jemněji pracovat s pojmy
a musela by například připustit, že se mohou
naskytnout situace, kdy narušení břehů nebo
dna, poškození starého vodního díla, nános
v upraveném korytě vodního toku, nebo nedej
bože dokonce mrtvá dřevní hmota v korytě
jsou příznivými jevy, vhodně podporujícími
tvarovou a hydraulickou členitost vodního

Studenti VŠCHT se zúčastnili v termínu
15. až 20. června 2012 rakouské Dex summer school
Již tradičně se letos zúčastnili někteří studenti Ústavu technologie vody a prostředí
VŠCHT Praha letní školy Dex summer school
v rakouském Rottenbachu. Tento rok získaly
stipendium 2 studentky z výzkumné skupiny
profesora Jiřího Wannera: Michaela Šrámková
a Dana Stará.
Letní škola je týdenní intenzívní kurz, jež
pořádá německo-rakouská asociace „Deut-

scher Expertenrat für Umwelttechnologie
und Infrastruktur e.V.“ (paralela CzWA) za
přispění firmy VTA Engineering Umwelttechnik, poskytujíc zázemí své firmy pro přednáškové a laboratorní účely.
Tento rok byl souhrnný název kurzu „Water
Quality Management“ a účelem byl přenos
teoretických popisů a vědeckých poznatků
do metodologické a technologické praxe.

Účastníci kurzu v přednáškové místnosti firmy VTA Engineering Umwelttechnik. Firma
VTA poskytla též prostory svých laboratoří

Vyhodnocování mikroskopické analýza akti
vovaného kalu z poloprovozního modelu

Studentská soutěž přinese nápady pro lepší zacházení
s vodou
Brno (27. září 2012) – Nadace Partnerství
1. října 2012 spouští pod záštitou ministra
školství novou soutěž „Pro vodu – cena Nestlé
za inovativní projekty hospodaření s vodou“.
Studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol v ní budou mít příležitost získat
finanční odměnu za netradiční návrhy, jak
lépe hospodařit s vodou v budovách, v obcích i krajině. Tři vítězné návrhy obdrží 30
tisíc korun. Uzávěrka přihlášek je 12. února
2013. Podrobnější informace o soutěži jsou
dostupné na www.soutezprovodu.cz.
I když to tak v České republice na první
pohled nemusí vypadat, voda je omezeným
zdrojem. Spotřebováváme jí mnohem více,
než se stačí dešťovými srážkami obnovovat.
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Už v roce 2025 nám zásoby sladké vody nebudou stačit. V naší zemi je zatím dostatek pitné
vody, a proto si lidé zvykli otočit kohoutkem
a nestarat se odkud se voda bere a kam odtéká.
„Vodou určenou k pití zbytečně plýtváme
třeba na splachování WC, zalévání zahrady
nebo umývání auta. Cílem soutěže je proto najít netradiční řešení, jak s vodou lépe zacházet,
jak ji šetrně čistit a recyklovat,“ vysvětluje
Ivana Adámková z Nadace Partnerství. Do
soutěže podle ní patří také projekty, které se
zaměřují na zvýšení schopnosti krajiny zadržovat vodu, a tak umožňují předcházet riziku
sucha i povodní.
Soutěže se mohou účastnit týmy složené z 1
až 3 členů. Kromě studentů je soutěž přístup-

toku, a tedy zlepšujícími jeho morfologicko‑ekologický stav.
Od podřízené vyhlášky nelze očekávat, že
bude nějak vybočovat z půdorysu, vymezeného zákonem. Přeci jen něco – nejspíš ve smyslu prohloubení a upřesnění – by ale vyhláška
přinášet měla. A měla by odpovídat aktuální
úrovni odborného poznání…
Ing. Tomáš Just
Praha 7

Zvláštní část byla věnována evropské legislativě. Osobně mě nejvíce zaujaly přednášky
týkající se využití udržitelných zdrojů a jejich recyklací. Přednášky na toto téma byly
podloženy reálnými projekty včetně finanční
kalkulace investičních a provozních nákladů.
Jeden z přednášejících dokonce použil tyto
technologie ve svém domě, a tak jeho zkušenosti mluvily samy za sebe. Jsem moc ráda,
že se tímto směrem pomalu, ale jistě vydává
i výzkum v České Republice.
V neposlední řadě byla letní škola místem
setkání expertů z mnoha zemí, jak přednášejících profesorů, tak účastníků, což iniciovalo
nemálo živých diskuzí k přednášeným tématům a hlavně vznikly nové sociální spojení
pro časy budoucí.
Dana Stará

Laboratorní úkoly pro účastníky

ná také čerstvým absolventům, kteří školu
ukončili v roce 2012. Přihlášené projekty by se
měly zabývat efektivním a k přírodě šetrným
hospodařením s vodou v jedné z 3 kategorií
– v budově, městě (obci), krajině. Odborná
porota pak vybere vítěze v každé výše uvedené
kategorii, který získá od sponzora soutěže 30
tisíc korun. Hlavními kritérii úspěchu bude
přínos a inovativnost projektu, ale také zároveň zhodnocení jeho rizik a nevýhod i kvalitní
zpracování přihlášky a příloh.
„Jako potravinářská společnost si uvědomujeme zásadní význam zodpovědného hospodaření s vodními zdroji jak ve výrobě, tak
z hlediska její dostupnosti pro naše spotřebitele. Sami věnujeme zodpovědnému využívání
vody velkou pozornost. Z tohoto důvodu také
podporujeme aktivní a tvořivé studenty, kteří
chtějí pro zlepšení problémů v této oblasti sami
něco konkrétního udělat,“ říká Martin Walter
z Nestlé. Vítězné projekty Nadace Partnerství
a Nestlé zveřejní 22. března 2013 u příležitosti
Světového dne vody.
Informace o soutěži: http://www.soutezprovodu.cz/
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Nová zařízení na čištění a úpravu vody
od firmy IN-EKO TEAM
Požadavky na výrobu zařízení pro stále se rozšiřující čištění a úpravu vody si vyžádaly významné posílení výrobní kapacity a technologie. V souvislosti s touto skutečností byly zavedeny do výroby nové
výrobky s podstatně vyššími provozními parametry a současně se
zvýšil prodej výrobků IN-EKO TEAM do zahraničí. Této skutečnosti
přispívají zavedená světově unikátní patentovaná řešení, zvyšující
výkon zařízení a významně zjednodušující údržbu. Například filtry
pro připevňování plachetky nepoužívají žádné šrouby a matice ani
jiné podobné připevňovací elementy. Výměna filtrační plachetky se tak
několikanásobně zjednodušila a zrychlila. Rovněž životnost filtrační
plachetky je podstatně delší.

Výrazně se zvýšila účinnost multifunkčních zařízení produkovaných firmou IN-EKO TEAM. Úspěšně je vyřešeno odstraňování
vláken, vlasů a textilií a zvýšilo se eliminování negativního vlivu tuků
na činnost vkomponovaných česlí. Tato skutečnost umožnila snížit
šířku štěrbin mezi česlicovými pruty na standardní 3 mm. Výrazně
byl snížen odpor proti průtoku česlicovou mříží, což podstatně zvýšilo
kapacitu zařízení při relativně malých vnějších rozměrech.
V návaznosti na multifunkční zařízení jsou vyráběny česle s kruhovou filtrační plochou s minimální šířkou štěrbiny 3 mm a kapacitou
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12 l/s typ „Brouk“, s vyřešeným mimořádně účinným odstraňováním
nečistot, zvláště pak textilií a všech druhů vláken. Zcela ojedinělým
zařízením je vkomponovaný obtokový kanál. Rovněž průtok česlemi
je podstatně vyšší než u obdobných dosud známých zařízení.

Firma IN-EKO TEAM nabízí tři odlišná zařízení se svislým výstupem shrabků pomocí patentovaného, v IN-EKU vyráběného speciálního šroubu o ∅ 300 mm. Tímto postupem se výrazně omezí stavební
rozměry a sníží náklady na stavbu čistírny.
Součástí areálu firmy IN-EKO je interní čistírna s délkou hlavní
nádrže 20 m, šířkou 5 m a hloubkou 4 m, kde je každé zařízení dlouhodobě ověřováno a jsou zde v nepřetržitém provozu vyvíjena všechna
připravovaná zařízení.
Nová moderní výrobní hala o délce 80 m zdvojnásobuje výrobní
plochu a je základním předpokladem pro podstatné zvýšení výrobní
kapacity s ohledem na nové výrobky, které jsou ve stadiu vývoje.
Je třeba se zmínit o vynikající spolupráci s ČOV TIŠNOV při závěrečném ověřování nových výrobků a rovněž o spolupráci s VUT Brno
při řešení teoretických problémů.
Ing. Josef Strnad
IN-EKO TEAM s. r. o.
Trnec 1734, 666 03 Tišnov
Tel. 549 415 234
sales@in-eko.cz, www.in-eko.cz
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Stručné ohlédnutí za 20 lety
od založení AČE ČR/CzWA
Československo mělo dlouhou tradici pravidelných vodohospodářských konferencí, např. konference pracovníků vodohospodářské
chemie v Teplicích nebo mezinárodní konference vodárenských
a čistírenských technologií v Příbrami. Tato tradice akcí na vysoké
odborné úrovni byla po roce 1989 přerušena. Na druhé straně vznikla řada podnikatelských subjektů (např. z bývalých domů techniky
či kulturních domů), které začaly organizovat nejrůznější semináře
a konference, mnohdy pochybné úrovně, a využívaly tak zvýšené
poptávky po informacích. Kromě toho začala na našem vodohospodářském trhu působit řada firem, zejména zahraničních, které nabízely
technologie a zařízení pro vodní hospodářství, aniž by někdo posoudil
jejich kvalitu či vhodnost pro naše podmínky.
Atmosféra roztříštěnosti zájmů vedla skupinu odborníků v oblasti
čistění odpadních vod k myšlence založit novou odbornou společnost (po transformaci ČSVTS a vzniku ČVTVHS, která nepokrývala
technologické aspekty nakládání s vodami), jež by umožňovala opět
organizovat setkávání pracovníků v oblasti čištění vod na potřebné
odborné úrovni včetně výměny mezinárodních zkušeností.
Skupina nadšenců připravila během roku 1992 koncepci nového
sdružení, které by mělo dva hlavní cíle:
• organizovat výměnu informací pro pracovníky oboru na národní
i mezinárodní úrovni, přičemž by tato nová organizace garantovala
profesionální úroveň takových akcí,
• poskytovat expertní služby firmám, státní správě i samosprávě
a pomoci jim tak orientovat se v tehdejší záplavě informací, mnohdy
pochybné úrovně.
Po projednání základního směřování nové odborné společnosti byl
z této skupiny ustaven přípravný výbor, který připravil základní dokumenty (stanovy a organizační řád) nové společnosti, pro kterou vykrystalizoval název Asociace čistírenských expertů České republiky (v té
době bylo již zjevné, že Československo spělo k neodvratnému konci).
Tento přípravný výbor pracoval ve složení:
doc. Ing. Jiří Wanner, CSc.;
Ing. Oldřich Šamal;
doc. Ing. Zdeněk Koníček, CSc.;
Ing. Miroslav Sedláček, CSc.;
Ing. Petr Stupka;
Ing. Ivo Šorm.
V souvislosti s přípravou stanov bylo konzultováno i místo působení
a adresa sídla Asociace pro účely registrace. Byly zvažovány dvě varianty: Praha a Brno. V případě Prahy bylo uvažováno s registrací na
adrese VŠCHT Praha, která projekt i další činnost Asociace dle možností
podporovala. V té době však již byl na adrese VŠCHT registrován Český
národní komitét IAWQ. Aby se zabránilo případným komplikacím, byl
diskutován i návrh Ing. Šamala uvést za sídlo Asociace Brno. Pro tento
návrh hovořila i ta skutečnost, že v té době se připravovala k realizaci
většina nových čistírenských kapacit právě na Moravě, a to včetně
rozsáhlé rekonstrukce ČOV Brno v Modřicích. Skutečně pak založená
AČE ČR vypracovávala řadu posudků na připravované ČOV od severu
až po jih Moravy a zástupce Asociace byl i v komisi magistrátu města
Brna pro přípravu rekonstrukce v Modřicích. Dokonce existovaly i jisté
náznaky budoucí podpory města činnosti Asociace. Proto se přípravný
výbor přiklonil k návrhu, aby sídlem Asociace bylo město Brno. V průběhu času se však ukázalo, že k žádné takové podpoře nedošlo, a to ani
po přestěhování sídla Asociace do nemovitosti vlastněné městem Brno.
Protože v době svého vzniku neměla Asociace ještě vlastní sekretariát,
byla registrována na domácí adrese Ing. Šamala.
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Výbor dokončil stanovy nové Asociace v listopadu 1992 a předložil
je ke schválení Ministerstvu vnitra, které stanovy schválilo dne 1. 12.
1992 pod reg. č. VSC/1-16699/92-R. Dne 10. 12. 1992 bylo Asociaci
přiděleno IČO 44994397 a Asociace čistírenských expertů ČR zahájila
svou činnost. Podle schválených stanov pracovala Asociace až do 27.
1. 1998, kdy byla provedena jejich první změna.
V průběhu prosince 1992 až února 1993 byly přijímány přihlášky
nových členů Asociace. Mezitím přípravný výbor pracoval na svolání
ustavující valné hromady a dopracovával další materiály Asociace.
Ustavující valná hromada Asociace se konala dne 23. 3. 1993 na
VŠCHT Praha, na které byl předložen návrh kandidátky výboru:
RNDr. Jiří Batěk, CSc.;
Ing. Simona Čižinská, CSc.;
JUDr. Zbyněk Mařík;
Ing. Jaroslav Niče;
Ing. Radomír Polcar;
Ing. Miloš Rak, CSc.;
Ing. Miroslav Sedláček, CSc.;
Ing. Oldřich Šamal;
doc. Ing. Jiří Wanner, CSc.;
a revizní komise:
Ing. Pavel Jeníček, CSc.;
Ing. Vok Malínský, CSc.;
Ing. Petr Soukup.
Ustavující valné hromady se zúčastnilo 50 řádných členů AČE ČR.
Již v průběhu voleb však došlo k jistým změnám, kdy do výboru nebyl
zvolen kandidující JUDr. Mařík, který byl nahrazen Ing. Barchánkem
a v revizní komisi byl Ing. Soukup nahrazen Dr. Sojkou.
Na ustavující valné hromadě byl jednomyslně zvolen její první
čestný člen pan prof. Vladimír Maděra, čímž byla oceněna nejen jeho
celoživotní práce, ale i jeho nadšení pro spolkovou činnost. Ještě ten
samý den proběhlo zasedání nově zvoleného výboru, na kterém byl
zvolen první předseda Asociace doc. Jiří Wanner, který kromě rozvíjení každodenní činnosti Asociace věnoval veškerý svůj volný čas
a energii spolupráci se státními orgány ČR a navazování pracovních
kontaktů se zahraničními institucemi obdobného zaměření.
Valná hromada schválila členské příspěvky, které byly pro první
období AČE ČR stanoveny na částku 600,- Kč na rok. V tomto období
již byly u Asociace objednány první posudky na problémy v oblasti
čištění odpadních vod a určeni první experti pro jejich zpracování.
Začínají se připravovat první semináře a konference.
První oficiální představení Asociace odborné veřejnosti se odehrálo na mezinárodní výstavě a konferenci pořádané v Příbrami pod
patronací Českého a Slovenského regionálního komitétu IAWQ ve
dnech 6. až 8. 10. 1993. V lednu 1994 je připraven diskusní seminář
AČE na VŠCHT v Praze, a tím začíná kolotoč seminářů, konferencí
a výstav, jejichž organizaci se Asociace věnuje až do současnosti.
V dalších obdobích se postupně rozrůstala členská základna Asociace,
rozvíjela se i její činnost i zaměření tak, jak to vyžadoval postupný
vývoj oboru v ČR.
Již v prosinci r. 1993 byla uzavřena první smlouva s Ministerstvem
životního prostředí na projekt „Návrh limitních hodnot pro vypouštění městských a splaškových odpadních vod do vod povrchových nebo
podzemních“. Touto smlouvou byla zahájena spolupráce odborníků
AČE ČR při tvorbě legislativy v ČR se zákonodárnými orgány státní
správy. K spolupráci s MŽP v oblasti legislativy na úseku ochrany vod
přibyla i spolupráce s MZe, která byla směřována do oblasti výměny
informací. S podporou obou ministerstev byla realizována řada odborných akcí, studií a zpráv o aktivitách v ČR i zahraničí, které byly
pravidelně zpracovávány pro tato ministerstva. Bohužel tato smluvní
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spolupráce byla v roce 2010 ukončena, čímž Asociace ztratila sice
malou, ale pravidelnou podporu. V současnosti se kontakty s ministerstvy omezují jen na ad hoc akce.
V průběhu následujících období se přihlašují desítky nových zájemců o členství v Asociaci, bohužel někteří odcházejí (15. 2. 1997
umírá prof. Maděra) a postupně dochází ke změnám ve složení výboru
Asociace.
V roce 1995 přichází do výboru AČE ČR Ing. J. S. Čech, velmi dobrý kamarád a specialista v oboru, který bohužel 25. 2. 1998 navždy
opustil naše řady. S jeho jménem zůstane svázána vzpomínka na zanícené odborné diskuse a kamarádská posezení. Na jeho památku byly
přejmenovány odborné semináře AČE ČR/CzWA v Moravské Třebové
na memoriál J. S. Čecha. Postupem času se objevují další nová jména
ve výboru AČE: namátkou Ing. Dočkal, Ing. Drtil, Ing. Hlavicová, doc.
Koller, kteří nahrazují odcházející členy a vnáší nové myšlenky do
práce AČE. V této době má Asociace již 80 členů. V listopadu 1994
bylo schváleno výborem vybudování sekretariátu Asociace včetně
prostoru pro schůze a odborné diskuse. Sekretariát byl zřízen v Brně
na Kraví Hoře, později přemístěn na Masnou 5 v Brně, kde je dosud
důstojným stánkem pro práci výboru a je k dispozici pro jakákoliv
jednání členů Asociace. S vybudováním a dlouholetým fungováním
sekretariátu je spojeno jméno Ing. Šamala.
V období od roku 1995 se již pořádají akce velkého významu. Od
toho roku se pořádají pravidelné bienální konference Asociace. Ta
první se konala v Brně, ta zatím poslední v řadě v Poděbradech 2011.
Snahou výboru bylo přivést formou bienálních konferencí své aktivity do různých regionů České republiky a na druhé straně umožnit
členům Asociace poznat různá místa u nás. Bienální konference se
konaly dosud v těchto městech:
1995 	Brno;
1997 	Jihlava;
1999 Teplice;
2001 	Mladá Boleslav;
2003 	Olomouc;
2005 	Teplice;
2007 	Brno;
2009 	Plzeň;
2011 Poděbrady.
Poměrně značný ohlas s velmi dobrou návštěvností vykazovaly
odborné semináře pořádané Asociací ve spolupráci s firmou SYS –
Symposium Servis v letech 1998–2000. Tématicky byly tyto semináře
zaměřeny následovně:
1998: ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Z MĚST A OBCÍ;
1999: ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ KALŮ Z ČISTÍREN ODPADNÍCH
VOD;
1999: NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 82/1999 Sb., kterým se stanoví ukazatele
a hodnoty přípustného stupně znečištění vod;
2000: LEGISLATIVA EVROPSKÉ UNIE PRO OCHRANU VOD.
Postupně se k akcím pořádaným Asociací jako takovou přidávají
semináře a konference pořádané i odbornými skupinami. Odborné
skupiny začala Asociace podporovat v druhé polovině 90. let v souvislosti s rychle rostoucí členskou základnou, kdy se také začaly
významně diverzifikovat odborné zájmy členů. K prvním aktivním
odborným skupinám patřily např. OS Kaly a odpady, OS Čistírny
a odlučovače, či OS Odvodňování urbanizovaných území. Z počátku
své existence byla rovněž velmi aktivní OS pro průmyslové odpadní
vody, která uspořádala i dvě celostátní konference v Kyjově (říjen 2000
a září 2004). Poté aktivita této skupiny ochabla a až v poslední době se
skupina opět vrátila k organizování odborných akcí. K nejúspěšnějším
akcím odborných skupin patří seminář Nové metody a postupy při
provozování čistíren odpadních vod v Moravské Třebové, jehož obětavým organizátorem od r. 1996 je Ing. Langer. Seminář dnes odborně
zaštiťuje OS Městské ČOV.
Od 28. 12. 1998 se AČE ČR stala spoluvlastníkem časopisu „Vodní
hospodářství“ a začíná vydávat svoje „Čistírenské listy“ jako součást
uvedeného časopisu (dnes Listy CzWA). Spolupráce s časopisem sehrála rozhodující roli při stabilizaci postavení Asociace mezi odbornou
veřejností v ČR. Obdobnou roli začala plnit i webová stránka, zpočátku
na adrese www.ace-cr.cz, nyní v doméně www.czwa.cz. Propagaci Asociace dobře posloužila i pravidelná účast na výstavách jako ENVIBRNO
nebo Vodovody a kanalizace. První samostatný stánek si Asociace pořídila z prostředků grantu DBU (viz článek o zahraničních aktivitách) v r.
1998. Od dalšího roku již organizovala na veletrhu ENVIBRNO stánky
pravidelně spolu s Vodním hospodářstvím spol. s.r.o. až do r. 2004.
Když poté přešla vodohospodářská tématika na samostatné výstavy
Vodovody a kanalizace, prezentovala se Asociace i na těchto výstavách

380

stánkem s Vodním hospodářstvím. Do Brna na Výstaviště se stánek
Asociace vrátil opět v r. 2006 a Asociace se zde prezentuje dodnes na
veletrzích WATENVI. Od roku 2011 tyto veletrhy přešly na dvouletý
rytmus konání, takže další veletrh bude v r. 2013.
Další aktivita, která přispěla k značnému rozšíření povědomosti
odborné veřejnosti o Asociaci, bylo a je vydávání stolních kalendářů. První kalendář byl vydán pro rok 2000 a od té doby je vydáván
pravidelně v několikatisícových nákladech. Kalendář přináší nejen
přehled odborných akcí (a to i akcí neorganizovaných CzWA) a zároveň v jednotlivých týdnech představuje korporativní členy Asociace.
Po roce 2000 se dále rozvíjela šíře odborného záběru Asociace
a i v zahraničí byl pozorován trend vzniku široce profilovaných „vodařských“ společností na místo dřívějších úzce profesně zaměřených
(např. EWA 1999, IWA 2000, DWA, BWA aj.). AČE ČR proto zahájila
diskusi u svých členů na toto téma a snažila se o rozšíření záběru
různými cestami, např. spojením s menší Asociací vodárenských
odborníků ČSAVE či užší spoluprací s vodohospodářskou společností
ČVTVHS. Jelikož se tyto snahy nesetkaly s příznivou odezvou, začala
se připravovat na postupné rozšíření pole své působnosti vlastními
silami, a to i za cenu změny jména Asociace a zavedené značky AČE®.
Tato tendence nabyla konkrétní podoby po volbách nového výboru
v listopadu 2006. V těchto volbách již prof. Wanner nekandidoval se
záměrem pokračovat ve funkci předsedy a pro tuto pozici připravil Dr.
Krňávka, který byl také bez problémů předsedou nového výboru zvolen. Právě tento výbor si vytkl jako svůj hlavní cíl přeměnu Asociace.
Poté, kdy v ČR skočil svou činnost Český národní komitét IWA (který
používal zkratku CZ IWA – viz samostatný příspěvek o zahraničních
aktivitách CzWA), bylo logické, že jeho závazky přešly na AČE ČR,
která měla u nás v té době jako jediná úspěšně fungující kontakty do
zahraničí. Pro nově vznikající Asociaci byl přijat název Asociace pro
vodu ČR, ve zkratce CzWA (Czech Water Association). Registrace nové
Asociace jako následnické organizace AČR ČR proběhla během roku
2009, takže již v listopadu tohoto roku zasedal výbor již pod jménem
výbor CzWA. Volební valná hromada v březnu 2010 se tak konala
jako první s novým jménem Asociace a byl zvolen výbor CzWA na
období 2010–2013. Nová Asociace se rychle etablovala i mezinárodně.
CzWA je dnes členem vedení EWA i IWA jako národní člen za ČR.
Nově byly aktualizovány smlouvy s DWA a AČE SR, podepsána byla
(květen 2012) i aktualizovaná smlouva s ÖWAV. Asociace pokračuje
v plnění svých hlavních cílů se stále se rozšiřující členskou základnou
i rostoucím počtem odborných skupin. Počet i šíře odborného zájmu
účastníků první bienální konference pod hlavičkou CzWA v říjnu
2011 v Poděbradech potvrdila, že odborná veřejnost existenci nové
Asociace včetně jejího rozšířeného záběru přijala kladně.
U příležitosti 20 let od registrace a vzniku Asociace ocení CzWA
některé své členy a pracovníky spolupracujících organizací či institucí pamětní medailí či pamětním listem. Seznam oceněných bude
jistě uveřejněn na webu Asociace i v Listech CzWA. Na tomto místě
bychom proto rádi připomněli několik jmen kolegů, kteří se výrazně
o Asociaci a její rozvoj zasloužili, ale nedožili se dnešních dnů, aby
mohli pamětní medaili převzít. Mezi tyto dnes již bývalé členy patří:

Ing. Svatopluk Čech, CSc.,
člen výboru, mezinárodně
uznávaný odborník

Ing. Vok Malínský, CSc.,
dlouholetý předseda revizní
komise

Ing. Karel Pěnčík, hospodář
výboru, který zavedl pořádek
a systém do hospodaření
Asociace

Ing. Oldřich Pazdera, obětavý
organizátor řady akcí, zejména
kalové skupiny
Ing. Oldřich Šamal
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.
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Podpis nové dohody mezi CzWA a AČE SR, Moravská Třebová, hotel
Excalibur, 13. 4. 2010
IWA), bylo logické, že se CzWA snažil navázat styk i se slovenským
komitétem IWA. Ostatně tyto styky již docela dobře fungovaly na
mezinárodní úrovni, kdy se na akcích IWA setkávali delegáti CzWA
a SNK IWA. Po vzájemných konzultacích byl text dohody mezi CzWA
a SNK IWA podepsán dne 14. června 2012 v rámci výstavy AQUA
v Trenčíně. Dohodu podepsali předseda výboru CzWA Dr. Krňávek
a předseda SNK IWA prof. Kriš. Smlouva umožní kromě usnadnění
účasti na akcích obou stran i koordinaci postupu delegátů z ČR a SR
na jednáních vedení IWA.

Podpis dohody o spolupráci mezi CzWA a SNK IWA, AQUA Trenčín,
14. 6. 2012

Působení CzWA v IWA (International Water
Association), čili od CZ IWA po CzWA
Mezinárodní Asociace pro vodu (IWA) vznikla v r. 2000 z Asociace,
která od svého založení v r. 1965 nesla postupně různé názvy skrývající
se pod zkratkami IAWPR, IAWPRC a IAWQ. Tato Asociace se zabývala
všemi aspekty toho, co se u nás dříve označovalo jako „malá voda“, ovšem bez zásobování obyvatelstva pitnou vodou. To bylo náplní Asociace
IWSA (International Water Services Association).   
Bývalé Československo bylo velmi aktivním národním členem obou
Asociací a i v nově vzniklé České republice působila zastoupení těchto
Asociací, a to:
• Český národní komitét IAWQ (International Association on Water
Quality );
• Český národní komitét IWSA (Inernational Water Services Association).
IAWQ a IWSA se na mezinárodní úrovni spojily v roce 2000 za
vzniku nové profesní Asociace IWA (International Water Association).
Česká scéna na to reagovala s jistým zpožděním, nutným pro jednání
mezi národními komitéty původních Asociací, které se do té doby
v podmínkách ČR poněkud „míjely“. Kromě toho byla hledána forma
nového zastoupení ČR v IWA, přičemž vznik nového národního komitétu byl jen jednou z nabízených možností. Nakonec se prosadila
myšlenka vytvoření samostatného Českého národního komitétu IWA
(ve zkratce CZ IWA). Tento poněkud nesourodý konglomerát indivi-
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Delegáti CzWA do řídící rady IWA, prof. Wanner a Dr. Růžičková,
přicházejí na jednání spolu s prezidentem IWA Daiggerem
a výkonným ředitelem IWA Reiterem (vpravo), Delft, 6. 9. 2009
duálních a korporativních členů IWA z ČR se sešel na ustavující valné
hromadě v červnu 2001. Valná hromada rovněž zvolila předsednictvo
komitétu v čele s předsedou prof. Wannerem a místopředsedou doc.
Kynclem. Oba se pak střídali (dle svých možností) v zastupování CZ
IWA na jednáních governing boardu IWA.
Schůzky předsednictva CZ IWA byly nepravidelné a obtížné bylo
i svolat valnou hromadu členů s dostatečnou účastí. Existence komitétu
byla stále více jen formální, hlavní náplní práce předsedy bylo shánět
finanční prostředky na zaplacení ročního národního poplatku do IWA
v (původní) výši 2 000 liber. Komitét nepořádal žádné vlastní akce
a nijak se neprojevoval ani v odborném tisku. Proto bylo např. téměř
nemožné přesvědčit příslušné pracovníky ministerstev o nutnosti
podpory komitétu. Přitom ale myšlenka českého národního členství
v IWA byla i nadále živá, a to jednak z „historických“ důvodů (ČSSR
byla kdysi zakládajícím členem jak v IAWQ, tak v IWSA), jednak kvůli
snaze udržet si možnost pořádat velké mezinárodní konference IWA
v ČR (naposledy např. konferenci o velkých ČOV v Praze 2003).
Na základě jednání AČE ČR s Ministerstvem životního prostředí
vznikla v r. 2007 smlouva o přenosu informací z IWA do ČR a o podpoře
ministerstva českému členství. Nositelem spolupráce s IWA se tak stala
Asociace čistírenských expertů ČR. Mezitím však Asociace sama vyhlásila na bienální konferenci v září 2007 v brněnském hotelu Voroněž
předsedou Dr. Krňávkem svůj cíl přeměnit se z úzce specializované AČE
ČR na Českou Asociaci pro vodu (Czech Water Association, CzWA).
Tato nová Asociace by měla také převzít zastupování České republiky
v mezinárodních vodohospodářských společnostech, tj. kromě již existujícího vztahu s EWA by se měla stát i členem IWA.
V lednu 2008 se podařilo svolat usnášeníschopnou valnou hromadu
CZ IWA. Členové národního komitétu posoudili danou situaci a hlasováním rozhodli o rozpuštění CZ IWA a předání všech funkcí a povinností spojených s národním členstvím ČR v IWA Asociaci čistírenských
expertů při vědomí její budoucí transformace na CzWA.
V současné době je tedy CzWA regulérním národním členem IWA
a delegátem za Asociaci do řídící rady IWA je prof. Wanner a Dr. Růžičková, kterou po volbách výboru CzWAv r. 2010 nahradila Dr. Kabelková.
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.

Delegát CzWA mezi oceněnými na kongresu IWA v Montrealu, 2010
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Přírodní způsoby čištění vod VII –
14. 11. 2012
Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář „Přírodní způsoby
čištění vod“, který organizuje Kabinet životního prostředí pod Ústavem
vodního hospodářství krajiny Vysokého učení technického v Brně, ve
spolupráci s Asociací pro vodu ČR, odbornou skupinou Malé domovní
čistírny a odlučovače.

Organizační pokyny:
Termín konání semináře: 14. 11. 2012, od 9:00
Místo konání: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Žižkova 17, 602 00 Brno, 4. patro, místnost č. Z 401
Účastnický poplatek: 650,-Kč (v ceně sborník na pevném nosiči, občerstvení, oběd), studenti FAST zdarma, zaměstnanci FAST 542,- Kč.
Informace podá Ing. Michal Kriška, Ph.D., +420 774 889 747,
kriska.m@fce.vutbr.cz, www.pzcov.wz.cz

Na semináři, který začíná v 9.00 hod, zazní tyto
přednášky:
Výsledky a poznatky z provozu KČOV a dočišťovacích nádrží
(Rozkošný a kol.); Vlastnosti filtračních materiálů a jejich aplikace

při matematickém modelování (Fialová, Kriška); Umělé mokřady
pro čištění povrchových a drenážních vod, zohlednění využití ploch
zaniklých rybníků (Miloš Rozkošný a kol.);  Vývoj zařízení pro automatické prázdnění filtračních polí (Kališ, Kriška); Přirozená regenerace filtračních prostředí zakolmatovaných filtrů (Pobořil, Kriška);
Rekonstrukce kořenové čistírny odpadních vod po 18 letech provozu
(Hudcová, Dekonta, a.s.); Užitné vzory aplikovatelné v praxi pro
přírodní způsoby čištění vod (Kriška);  Dějiny a současnost septiků
(kol. ASIO); Modelování proudění vody v komoře septiku (Šrámková,
Kriška); Vliv teploty a použití u anaerobního procesu u domovních
čistíren odpadních vod (kol. ASIO); Kvalita kalů a odpadů z extenzivních a domovních ČOV a jejich potenciální využití (Hudcová a kol.);
Sezónní dynamika těžkých kovů v biomase chrastice rákosovité na
kořenové čistírně odpadních vod (Březinová, Vymazal)
Závěr se očekává přibližně ve 14.30 hod.

Informace o chystané konferenci Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod, která proběhne v únoru
v Blansku, naleznete ve Slově na závěr.
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Listy
CzWA
– pravidelná součást časopisu Vodní hos-

podářství – jsou určeny pro výměnu informací v oblastech
působnosti CzWA

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

Listy CzWA vydává Asociace pro vodu ČR – CzWA
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Kontaktní adresa:
CzWA – sekretariát, Masná 5, 602 00 Brno
tel./fax: +420 543 235 303, GSM +420 737 508 640,
e-mail: czwa@czwa.cz
Příspěvky do čistírenských listů zasílejte na adresu:
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., VŠCHT Praha,
Ústav technologie vody a prostředí, Technická 5,
166 28 Praha 6, telefon 220 443 149 nebo
603 230 328, fax 220 443 154,
e-mail: jiri.wanner@vscht.cz
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8. 11. Hospodaření s dešťovými vodami. Seminář. Národním stavební centrum, Brno. Info: svobodova@stavebnicentrum.cz
13. 11. Nové trendy v čistírenství. Malé ČOV a znovuvyužití odpadních vod. Seminář. Soběslav. Info: www.envi-pur.cz
14. 11. Mokřady v zemědělské krajině. Seminář. Praha.
Info: www.vurv.cz, www.wetlands.cz.
27.–28. 11. Vodní toky 2012. Konference. Hradec Králové.
Info: plechata@vrv.cz.
Aby nedocházelo k časovým kolizím… Často se stává, že obdobně
zaměřené vzdělávací programy jsou ve stejném, či velmi blízkém
termínu. To často zájemce staví do rozhodnutí vybrat si pouze jednu
akci. Rádi bychom napomohli organizátorům, aby k těmto situacím
nedocházelo. Proto nyní, kdy přemýšlíte o tom, jaká setkání a kde
v příštím roce zorganizovat, Vám nabízíme uveřejnění (třeba i jen
přibližného) termínu Vámi uvažovaných akcích v roce 2013. Pomůže
to případným zájemcům zúčastnit se více odborných setkání. pomůže
to tedy i Vám, organizátorům. Informace pošlete na stransky@vodnihospodarstvi.cz

UPOZORNĚNÍ
5. jubilejní konference se zaměřením
na řešení extrémních požadavků na čištění
odpadních vod – „BLANSKO 2013“
Bylo to v roce 2004, kdy se po vstupu ČR do EU zamyslelo několik
technologů Vodárenské akciové společnosti, a.s,. v Brně nad dopadem možných požadavků NV 61/2003, Sb., plynoucích z možného
„akademického“ výkladu tabulky I. přílohy 3 tohoto dokumentu
a z připravovaného kombinovaného přístupu k požadavkům na
kvalitu čištění odpadních vod a čistotu povrchových vod. Nabízela
se celá řada otázek: Co dělat, když je recipient v horším stavu, než
požaduje tabulka? Jak účinně řídit biologickou ČOV, aby z ní neodtékal
dusitanový dusíku v takové koncentraci, že by po patřičném přepočtu
překračoval přijatelnou koncentraci v recipientu podle tabulky? Jak
levně aplikovat chemické srážení fosforu v případech, kdy by mohl
znít legitimní požadavek správce toku na průměrnou odtokovou
koncentraci celkového fosforu pod 0,5 mg/l?
Bylo hned zřejmé, že naznačené problémy svým rozsahem přesahují
možnosti jednoho provozovatele, a že nejvhodnějším způsobem hledání odpovědí na podobné konkrétní otázky je zorganizovat konferenci
na zadané téma a pokusit se vyzvat přední odborníky a firmy k tomu,
aby formou referátů společně hledali přijatelná řešení naznačených
problémů. Velkým přínosem a štěstím bylo, že se organizátorům podařilo pro tento přístup získat hned na první konferenci (Boskovice
2005), přední české i zahraniční odborníky, a že všichni přednášející
akceptovali přání pořadatelů na konkrétnost a praktičnost diskutovaných řešení, při zachování vysoké hodnoty přednesených teoretických
závěrů a s omezením množství čistě komerčních informací v referátu.
Konference vzbudila v odborné veřejnosti značný zájem, a proto bylo
rozhodnuto o jejím opakování každý lichý rok (Boskovice 2007, Blansko 2009, Blansko 2011).
Důraz na konkrétnost a praktický užitek přinášených informací při
zachování vysoké odborné hodnoty referátů (hodnoceno na základě
konkrétních ohlasů z odborné veřejnosti) se staly základním a oceňovaným charakteristickým rysem všech doposud realizovaných
konferencí a věříme, že se podaří tento trend zachovat i do budoucna.
Za sedm let od konání první z konferencí se již můžeme v běžné praxi
setkat s využíváním přednesených poznatků a návodů, jako jsou například malé mobilní odstředivky (publikováno 2007), oddělené srážení
fosforu (2005, 2009) a jiné. V průběhu diskusí v rámci konference
nebo následných se ukázalo, že zvolené téma „extrémní požadavky“
je podstatně širší než původní záměr a zahrnuje též např. vazbu na
kalová hospodářství, zpracování odpadů a nakládání s nimi, potíže se
zápachem, jakož také vliv složení přitékajících vod – často s významným příčinkem jiných než jen komunálních zdrojů znečištění (např.
průmyslové vody) na recipient.
Místo konání těchto konferencí nebylo zvoleno nahodile, ale vychází z požadavku na hledání přijatelných a konkrétních řešení i pro
tak choulostivé oblasti, jako je Moravský kras nebo podobné lokality,
které je třeba více chránit. Konference v Blansku si nekladou za cíl
konkurovat velkým a tradičním akcím, jako je například bienální
konference CZWA, ale chtějí být jejich hodnotným, užitečným a především praktickým doplňkem. Všichni spolupracovníci odborné skupiny OS REP CZWA, kteří celou akci zajišťují, věří, že připravovaný
odborný program již 5. jubilejní konference (21.–22. 2. 2013) přinese
opět nové a neotřelé informace a kromě více než stovky „věrných“,
tradičních účastníků a firem, osloví i další nové zájemce. Kromě jiného
by k tomu měly přispět i pěkné prostředí hotelu Panoráma a originální
doprovodný program, zakončený návštěvou jinak veřejnosti těžko
dostupných prostor Moravského krasu.
Případní zájemci nechť kontaktují autora tohoto příspěvku.
Ing. Jan Foller, mluvčí OS REP CzWA
foller@vasgr.cz

!!!V tomto čísle je vložen zálohový list
na předplatné časopisu Vodní hospodářství
pro rok 2012!!!
Předejte jej prosím účtárně k proplacení.
Zálohový list mají obdržet všichni, kteří si časopis objednávají přímo v redakci. Pokud přesto nebyl zálohový list
součástí časopisu, nebo pokud chcete změnu na dokladu,
kontaktujte nás prosím na stranska@vodnihospodarstvi.cz.
Posíláte-li nám objednávku, kterou pokračujete v dosavadním odběru, snažně Vás prosíme: upozorněte, že jde
o pokračování odběru a uvádějte identifikační údaje dosavadního odběru, abychom jednoznačně věděli, který odběr
máme zrušit, nebo nám sdělte, že zálohový list, který jste
právě obdrželi, nebudete platit. Ušetříte nám tím velice moc
práce s dohledáváním. Děkujeme za ochotu.
Snažně prosíme i ty, kteří z jakýchkoliv důvodů už v odběru nechtějí pokračovat, aby věci věnovali pár minut a tuto
skutečnost nám na výše uvedenou e-mailovou adresu dali na
vědomí. Ušetříte nám tím práci a prostředky za vystavování
upomínek.

Povodí Moravy, s.p., útvar hydroinformatiky a geodetických informací poskytuje následující služby:
– geodetické práce
– hydrotechnické posouzení liniových a pozemních staveb v záplavovém území
– posouzení povodňového rizika staveb v záplavovém území
– zpracování hydrotechnických a mapových podkladů pro digitální
povodňové plány
– zpracování průběhu zvláštních povodní pod vodními díly
– posouzení staveb protipovodňové ochrany
– zaměření dna nádrží měřící lodí

Vodohospodářské laboratoře Povodí Moravy, s.p. jsou
zkušební laboratoří č. 1190 akreditovanou Českým
institutem pro akreditaci o.p.s. a poskytují následující
služby:
– vzorkování pitných, podzemních, povrchových, odpadních vod
a vod ke koupání, pevných matric přírodního původu (např.
sediment, kal, zemina, plavenina, odpad – sedimenty ukládané
na skládky, řasy, sinice, makrozoobentos, fytobentos, makrofyta)
dle platné legislativy
– analytické, fyzikálně-chemické, biologické a mikrobiologické
zkoušky pitných, podzemních, povrchových, odpadních vod a vod
ke koupání, výluhů, plavenin, sedimentů, půd, kalů a biologického materiálu dle platné legislativy
Bližší specifikace předmětu činností a rozsahu poskytovaných služeb jsou uvedeny na
http://www.pmo.cz/cz/cinnost

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11,
601 75 Brno, tel.: 541 637 111

WATERLOGGER
Telemetrický systém pro monitoring hladiny, teploty
a elektrické vodivosti povrchových i podzemních vod
s možností rozšíření o další senzory
•

Kompaktní malé rozměry (lze instalovat do zhlaví vrtu o průměru 10 cm)

•

Integrované barometrické čidlo pro nepřímou  kompenzaci atmosférického tlaku

•

Ultrazvukový senzor hladiny nebo inteligentní manometrický hladinoměr
s vysokou přesností (±0,05% FS) bez nutnosti kalibrace během životnosti.

•

Zdvojený záznam dat při použití manometrického hladinoměru.

•

Typ EWS (Early Warning System) – funkce pro lokální varovné systémy,
t.j. alarmové SMS při překročení limitních hodnot nebo gradientu dané veličiny

•

Možnost napájení z miniaturního  solárního panelu

•

Možnost  připojení srážkoměru, půdních vlhkostních a dalších senzorů

•

Dálkový přenos dat na e-mail, FTP server nebo do webové databáze EnviroDATA

•

Stupeň krytí IP 67

•

Software zdarma

•

Velmi příznivý poměr cena/kvalita

Webová databáze EnviroDATA:
Webová aplikace nabízí uživatelům telemetrického systému WATERLOGGER
pohodlný přístup k jejich datům z kteréhokoliv počítače připojeného k internetu. Uživatelská data lze pro snadné porovnávání zobrazovat v grafech, zpracovávat a exportovat z webové databáze do dalších aplikací.
Ekotechnika spol. s r.o.
Mokropeská 1832
252 28 Černošice
www.ekotechnika.cz

E: info@ekotechnika.cz
T: +420 251 640 511
F: +420 251 640 512

