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VRV a. s. je nezávislou inženýrskou a projektovou společností,
plně vlastněnou českými akcionáři – fyzickými osobami.
Ve společnosti pracuje okolo 110 kmenových zaměstnanců,
z toho 75 % vysokoškolsky vzdělaných v oboru stavebním,
strojním, ekonomickém, ekologickém a právním. Významná část
zaměstnanců disponuje osvědčením České komory autorizovaných inženýrů a techniků, případně dalším oborovým oprávněním.

Technický dozor vodohospodářských staveb

Široká škála nabízených služeb v oboru vodovodů a kanalizací je
schopna pokrýt veškeré požadavky vlastníků a provozovatelů, od identifikace a posouzení řešených problémů přes komplexní poradenství
a přípravu a realizaci projektů.

Studie řešení ochrany před povodněmi

Nabízené služby zahrnují zejména zajištění:
• studií, finančních a ekonomických analýz
• optimálního způsobu zásobování pitnou vodou a odkanalizování
a čištění odpadních vod
• projektové dokumentace všech stupňů i tendrových dokumentů
• inženýrské přípravy staveb a obstarání příslušných rozhodnutí
správních úřadů
• finančních podpor z veřejných zdrojů
• administrace projektů kofinancovaných z fondů EU
• poradenství při zadávacím řízení včetně přípravy smluv
• posuzování a kontrolu projektové dokumentace
• správce stavby nebo technického dozoru investora
• funkce koordinátora BOZP
• konečného vyhodnocení staveb a vypořádání všech povinností
stavebníka
Pro města a obce i podniky Povodí dále zajišťujeme komplexní
služby související s přípravou, projednáváním a realizací projektů na
ochranu před povodněmi, které by měly být spolufinancovány z Programu prevence III nebo z operačního programu Životní prostředí.
Pro provozovatele i vlastníky vodárenské infrastruktury nabízíme
též posuzování a řešení optimalizace provozu vodovodní sítě (zejména
vyhledávání úniků vody a snižování ztrát vody, optimalizace tlakových
pásem, výpočet vodních rázů apod.).

Dokladem naší kompetence jsou realizované a probíhající významné projekty a poskytnuté služby v posledních letech, a to v těchto oblastech:
Řízení projektů kofinancovaných z OPŽP a činnost
správce stavby
15 projektů, např.:
• Rekonstrukce kanalizace Brno
• Náprava kanalizační soustavy Táborsko
• Strakonice – doplnění kanalizační soustavy a intenzifikace ČOV
• Chebsko – environmetální opatření, Moravská Třebová – odkanalizování a modernizace ČOV
• Kutnohorsko – Čáslavsko: zajištění kvality pitné vody
• Zásobovanie vodou a kanalizácia Oravského regionu – 2. etapa
• Žďársko: zajištění kvality pitné vody v soustavě JZ Moravy
• PPO Beroun

Více než 100 staveb pro vlastníky vodovodů a kanalizací, další řada
staveb pro města a podniky Povodí, např.:
• Protipovodňová ochrana hl. města Prahy
• PPO VD Mšeno (Jablonec nad Nisou)
• PPO na Litavce
• PPO Blatná
35 studií, např.
• PPO Vysočina,
• Aktualizace Studie PPO Zlínského kraje,
• ÚJV Řež,
• Dačice,
• Frenštát pod Radhoštěm.

Zpracování projektové dokumentace různých stupňů,
včetně inženýrské přípravy
Projektová dokumentace na stavby o objemu IN více než 2 mld.
korun. Například:
• PPO: Planá nad Lužnicí,Tábor, Břeclav, Podhradí na Dyji, Zruč nad
Sázavou, Litomyšl,
• SP PBPO: Jevíčka, povodí Dyje a Kyjovky
• Vodovod: Mníšek, Benešov, Úvaly, Bílina, Všechlapy,
• Vodovod a kanalizace: Sibřina
• Kanalizace: Radiměř, Pchery

Poradenství pro vlastníky infrastruktury při posuzování
modelů provozování, včetně návazných zadávacích
nebo koncesních řízeních
Jde o 16 projektů, např. pro města Benešov, Vlašim, Úvaly, Kamenice,
Nasavrky, nebo společnost Úpravna vody Želivka a.s.

Poradenství k optimalizaci provozu vodovodů
Jde o 10 projektů, např.:
• Vyhledávání úniků a snižování ztrát vody pro města Napajedla a Vizovice,
• Vyhledávání úniků a snižování ztrát vody Pardubice,
• Optimalizace provozu vodovodu Benešov,
• Posouzení Káranského řadu na odkalení, řešení vodního rázu,
• Vodní ráz Chotýčany – Čekanice.

Plánování v oblasti vod
Například:
• Plány národních částí mezinárodních oblastí povodí na celém území
ČR
• Národní plány povodí Labe/Dunaje/Odry za celou ČR
• Katalog opatření,metodika hodnocení programu opatření
• Plán oblasti povodí Horního a Středního Labe
• Atlas rizik Labe (povodňového nebezpečí) – pilotní projekt
• Tvorba map povodňového nebezpečí a povodňových rizik v oblasti
Horní a Dolní Vltavy, Berounky a Horního,Středního a Dolního Labe
• Plán dílčího povodí – typizovaný vzor
• Národní plán povodí – typizovaný vzor
• Studie proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření
v povodí Nežárky

Bejvávalo lépe
Říká se, že časté používání těchto slov je neklamným znakem stáří. Jó, to za mých mladých časů bejvávalo všechno lepší, mravnější,
čistší… Matka třeba často vzpomíná, kolik že za jejího dětství bylo
(a jakže velkých bylo) ve Volyňce pstruhů, raků, ba dokonce i prý ještě
perlorodky nacházela, když byla malá. Kluci ty pstruhy a raky chytali
rukama a dělali si je na ohýnku. Lidé podél Volyňky, pokud neměli
studnu, brali vodu přímo z řeky. A přitom kanalizace byla neznámým
pojmem a chodilo se na latrínu! Sic! Protože, jak matka říká, je jí už
šestnáct let pryč, tak to bylo před asi tři čtvrtě stoletím.
Za tu dobu se mnohé změnilo. Ve Volyňce je méně pstruhů než rybářů. Většina pstruhů je podměrečná, velikostí spíše blízká mřenkám,
které se však – zdá se mi – začínají ve vodě stále častěji objevovat. To
je dobré znamení, že se snad něco mění k lepšímu. Ani těch rybářů
není tolik, kolik bylo – protože už taky nejsem nejmladší – třeba za
mého dětství. Matka i vzpomíná, jak se říčka klikatila a vytvářela
ostrůvky a slepá ramena. Tok nebyl ani tak zařízlý, jako je tomu dnes.
Most se postavil až těsně před válkou, před tím tady byl brod a ze
staré fotografie je vidět, jak úroveň okolního terénu s hladinou řeky
téměř splývá. Dnes je řeka na některých místech zaříznutá i metrů
několik. Ostatně matka vzpomíná, jak tenkrát na jaře se Volyňka rozlila
do okolních luk. V současnosti při povodních teče, spíše uhání pryč
s hukotem, spíše s řevem svázaným korytem a do okolních pozemků
se voda nerozlije. Na Volyňce je několik stupňů, jejichž funkce mi
uniká, ale přesto jsou pořád udržovány. Totiž musí být udržovány,
protože tomu tak chtějí současné právní normy. Mám – myslím – říčky
a potoky docela prochozeny v Čechách i na Moravě, tak vím, že je
tomu tak u většiny toků.
Svým naturelem jsem spíše přírodovědec než technik, na prostor
kolem sebe se dívám spíše jako na subjekt, místo hodné ochrany než
na objekt, který je třeba využívat. Jsem proto všemi deseti pro současný trend oživování řek, říček, potoků formou revitalizací a jejich
zprůchodňování. Snad se to podaří a za takové dvě desítky let (toho
bych se ještě mohl dožít) bych chtěl říkat: Jó, to za mých mladých let
ve Volyňce tolika ryb a jiné žoužele nebylo.

Ing. Václav Stránský
Nedávno se mi při toulkách krajinou naskytl takový morbidní, expresivní pohled. Místo neprozradím. Možná, že by nějaké orgány to
začaly šetřit jako porušení všeho možného. Myslím si totiž, že je lepší,
když ty ryby skončily zase u rybníka, kde možná byly i vyloveny, než
kdyby podle všech foršriftů proletěly komínem kafilerky.

vodní 9/2014
hospodářství
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Zkušenosti z přípravy
a realizace rybích
přechodů v ČR
Petr Birklen

Abstrakt

V posledních deseti letech sledujeme výrazný nárůst budování rybích přechodů. Legislativní a dotační podmínky pro realizaci těchto
staveb jsou v České republice nastaveny velmi příznivě. Pro kvalitu
a výsledný efekt konkrétních staveb je nyní potřeba intenzivně se
věnovat požadavkům na přípravu konkrétních projektů. Článek
je souhrnem zkušeností s přípravou a posuzováním staveb rybích
přechodů zejména z pohledu ochrany přírody. Vzhledem k tomu, že
problematika rybích přechodů přesahuje hranice jednoho oboru, je
do budoucna na tomto poli žádoucí posílit mezioborovou komunikaci a výměnu zkušeností.
Klíčová slova
rybí přechody – migrační prostupnost – migrace ryb

Proč rybí přechody?
Rybí přechod – někdy nazýván jednodušeji také „rybochod“ – není
dnes až tak kuriózní vodní stavbou. Požadavky na zlepšování kvality
vod a nabídka dotační podpory přivedly v posledních 10 letech vývoj
a realizaci těchto staveb k nebývalému rozmachu. K čemu vlastně
tato zařízení přesně slouží? Rybí přechod je vodním dílem nebo tvoří
součást jiného vodního díla. Smyslem rybího přechodu je zmírnit
u vodních staveb bariérový efekt a zlepšit migrační prostupnost vodního toku. Rybí přechody jsou tedy budovány tam, kde vodní dílo
představuje příčnou překážku bránící migraci vodních organismů

– zejména ryb. Podstatné je, že rybím přechodem nazýváme stavby
s kompenzačním (v praxi častěji zmírňujícím) účinkem. Ani ten
sebelepší rybí přechod nemůže negativní vliv příčných staveb úplně
odstranit. Pokud je to možné a zejména tam, kde jsou toky významnými migračními trasami, by měla být předem zvažována alternativa
nezvyšování počtu bariér na vodním toku (fragmentace vodního toku),
případně odstraňování takových staveb a jejich nahrazení migračně
prostupným profilem. Stavba rybího přechodu je vždy kompromisním
řešením, které má ve vztahu ke svému účelu svá omezení.
Migrace patří k základním životním potřebám většiny živočichů.
Úspěšné migrace u ryb jsou vázány na odpovídající konkrétní podmínky ve vodním prostředí, které jsou z hlediska preferencí jednotlivých
druhů specifické (podnět k uskutečnění migrací se u jednotlivých
druhů liší), nicméně v přirozených podmínkách zpravidla odpovídají
sezónní dynamice prostředí (biotopu). Pro migrace ryb ve vodních
tocích sehrává významnou úlohu jeho migrační prostupnost, která je
výsledkem charakteru příčného a podélného profilu koryta. Jak bylo
uvedeno, i v přirozených podmínkách může míra migrační prostupnosti z pohledu konkrétního druhu oscilovat především v závislosti
na hydrologickém režimu, chemických a fyzikálních faktorech, které
jsou v průběhu roku proměnlivé. V přirozeném prostředí je tedy důležitá dočasnost stavu prostředí, který je pro migrace nepříznivý a na
kterou jsou populace adaptovány. Člověk při využívání ekosystémů
tekoucích vod generuje řadu vlivů dlouhodobého (je možné, že v některých případech i trvalého) charakteru, které nedokáží populace ryb
existenčně vázaných na migrace tolerovat. Ve vztahu k migracím obecně
hovoříme o fragmentaci vodních ekosystémů, která představuje jedno
z hlavních témat při ochraně a zlepšování kvality vod. Jezy, stupně,
přehradní tělesa představují pevné a dlouhodobé překážky ve vodních
tocích, které nemohou ryby při migracích překonat. Sekundárně pak
tyto příčné stavby a jejich užívání mění charakter celých vodních
toků (nebo jejich podstatných úseků) – průtokový režim, hydraulické
podmínky, splaveninový režim – tyto změny pak negativní vlivy dále
prohlubují. Postupná ztráta dostupnosti vhodných rozmnožovacích
a potravních biotopů vedla k úbytku řady druhů, zejména těch existenčně vázaných na dlouhé migrace (stovky kilometrů). Řada druhů
ryb se dnes i přes změnu vodní politiky v rámci EU (Rámcová směrnice
o vodách byla přijata v roce 2000) stále pohybuje na pokraji vyhynutí,
nebo se přinejmenším v našich vnitrozemských vodách nevyskytují.
Obnova migrační prostupnosti vodních toků je velmi finančně i časově
náročná. Míra úspěšnosti zlepšujících opatření přitom nezávisí pouze
na objemu investovaných prostředků (ty lze navíc díky štědrému dotačnímu systému u nás získat vcelku jednoduše), ale především na úrovni
poznání aktuálního stavu, biologických aspektů migrací a také flexibilní
optimalizaci technických a ekologických požadavků na samotná opatření (často i v rámci procesu přípravy jediné stavby). Současně s tím je
potřeba se stejnou intenzitou uplatňovat anti-fragmentační politiku na
všech úrovních státní správy i v sektorových politikách, kde se bohužel
stále poněkud nesystémově přetahují parciální ekonomické zájmy.

Dosavadní vývoj
V minulosti u nás nepatřila stavba rybích přechodů mezi tradiční
stavební opatření, na rozdíl od zemí, kde tyto stavby pomáhaly již
na počátku minulého století vcelku běžně eliminovat nepříznivé

Obr. 1. Rybí přechod na Skalici. Dnes už historický doklad trnité
cesty k funkčním rybím přechodům
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Obr. 2. Pohled na přehrážky z balvanů v přírodě blízkém rybím
přechodu na Orlici. Celková průtočná plocha mezi štěrbinami je
parametr, který musí být při skládání kamenů dodržen
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hospodářské důsledky znemožněných sezónních tahů ryb (takové
příklady známe především s lososích řek v Severní Americe). Systematičtěji bylo přistoupeno ke zprostupnění příčných staveb v rámci
úprav Vltavy na začátku 20. století, kdy byly do těles jezů a stupňů
zabudována jednoduchá zařízení nazývané rybovody. Většina z nich
ovšem zanikla již při následných opravách a rekonstrukcích. Později
v poválečném období byla pozornost věnována také Labi, ovšem ani
zde nebyly stavby rybích přechodů zvlášť úspěšné a často zanikaly
třeba jen z důvodu zanedbané údržby. Návrat k myšlence migračního
zprostupnění významných toků přichází až v 90. letech, kdy se tento
úkol objevil i ve Státním programu ochrany přírody a krajiny (1998).
Následně byl promítnut do dotačních titulů v gesci MŽP (Program
revitalizace říčních systémů). V roce 1998 zahájil Český rybářský svaz
program repatriace (návratu) lososa obecného – Losos 2000, který formuloval požadavek na systémové řešení zprostupnění vodních toků,
jinak repatriace lososa nebude úspěšná. Pro tento účel zpracovala
AOPK ČR v roce 2000 Akční plán výstavby rybích přechodů, který
určoval priority v řešení migrační prostupností toků v ČR. Tím de
facto začala novodobá historie řešení migračních bariér u nás, která
pak dále pokračovala implementací Rámcové směrnice o vodách do
vodního zákona (v souvislosti s přístupem do EU). Spuštění prvního
programovacího období v roce 2007 a možnost čerpání finanční podpory na projekty k obnově migrační prostupnosti toků z fondů EU toto
úsilí završuje. V posledních deseti letech je i díky tomu trend jednoznačný – exponenciální nárůst realizací nových rybích přechodů. Jen
do Operačního programu ŽP (2007–2013) byly dosud podány žádosti
o podporu více než 70 projektů o celkových nákladech převyšujících
760 mil. Kč (!). Z těchto informací se dá jistě číst mnoho pozitivního:
realizace rybích přechodů je dnes vcelku standardním požadavkem
při povolování příčných staveb, stanovili jsme prioritní toky z hlediska
zajištění migrační prostupnosti a opatření se budují víceméně systematicky, reálně už byly zprostupněny desítky kilometrů vodních toků.
Dnešní situace je jednoznačně z hlediska systematického zlepšování
migrační prostupnosti vodních toků a jejich hydromorfologických
charakteristik bezprecedentní. S jakými výsledky a jak je celý proces
přípravy a realizace těchto staveb nastaven, ukáže nejspíše až čas
a potřebný odstup.
Zkušenosti s přípravou a realizací rybích přechodů je namístě začít
odvíjet od několika faktických poznámek k legislativně-správním
podmínkám u nás. Legislativa v ČR v současnosti počítá s ochranou
migrujících ryb a je nutno dodat, že vcelku dostatečně. Přímo tuto
problematiku řeší zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, který v § 15 odst. 6
uvádí, že při povolování vodních děl (jejich změn, změn jejich užívání nebo odstraňování) „musí být zohledněna ochrana vodních a na
vodu vázaných ekosystémů. Tato vodní díla nesmějí vytvářet bariéry
pohybu ryb a vodních živočichů v obou směrech vodního toku“ a dále
v § 59 odst. 1 písm. i) „u vodního díla sloužícího ke vzdouvání vody ve
vodním toku… je-li to technicky možné a ekonomicky únosné, vytvářet
podmínky pro migraci vodních živočichů“. Úřad může zejména u nových staveb, nebo tam, kde se tyto stavby mění, vyžadovat povinnost
nevytvářet bariéru v pohybu ryb a jiných vodních organismů. Nejedná
se tedy o přímou povinnost vybudovat rybí přechod, ale povinnost
řešit bariérový efekt stavby způsobem, který odpovídá charakteru
stavby a místním podmínkám. Zákon o ochraně přírody a krajiny
č. 114/1992 Sb. sice explicitně nechrání migrace jako takové, ale
chrání obecně funkce krajiny a jejich jednotlivých složek (například
ochrana VKP v § 4 odst. 2). Chrání také druhy, ať už se jedná o druhy významné na národní úrovni nebo v kontextu celé Evropy (tzv.
naturové druhy). Ani v těchto případech nevyplývá ze zákona přímá
povinnost stavět rybí přechod. V obou případech je věcí správního
orgánu, aby posoudil, zda na základě podkladů (záměru žadatele)
dojde k narušení zákonem chráněných zájmů, a pokud ano, tak do
jaké míry a za jakých podmínek lze stavbu povolit. Aplikace uvedených legislativních nástrojů v praxi tak přináší řadu pohledů na jejich
uplatnění. Přestože není žádoucí, aby rozhodování jednotlivých úřadů
bylo v podobné věci naprosto identické, východiska pro rozhodování
sjednotit lze. Zde se skrývá určitá slabina výkonu státní správy, která
vede ke zobecněnému konstatování, že ochrana migrujících ryb je
u nás nedostatečná, nebo naopak, že u nás jsou legislativní omezení
příliš tvrdá a nepřející ekonomickému rozvoji. Základem přehledného
správního procesu (ve věcné rovině, pomiňme formální náležitosti,
které považujme za samozřejmé) musí být především dostatek odpovídajících podkladů. Ve vztahu k zajišťování migrační prostupnosti
se může opačný stav projevit významně negativně. Jestliže požadavek
na stavbu rybího přechodu nebo naopak jeho nerealizaci nevychází
z objektivních hledisek, může být význam migrační bariéry přehléd-
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nut, což v důsledku komplikuje postup při zprostupňování toků nebo
snižuje účinnost jiných opatření, které se naopak v rámci toku podaří
zrealizovat. Nezřídka se ale objevují také případy, kdy se v důsledku
nedostatečných podkladů zbytečně vedou spory o překážky, které
zdaleka takové nasazení nevyžadují. Důvodů pro tento stav by se
našlo hned několik. Může to být tlak investora na vydání rozhodnutí
v nejkratších možných lhůtách, jindy to může být kontroverzní zájem
samosprávy na rozhodování ve státní správě, někdy „jen“ nedostatky
na straně konkrétního úředníka. Vedlejším efektem takových situací
je pak oprávněná kritika nekonzistentního rozhodování státní správy
a zpochybňování požadavků ochrany přírody vůbec. Rozhodování
o záměrech na vodním toku, kde se zásahy mohou negativně projevit
až v navazujících úsecích, musí státní správa rozhodovat se znalostí
širších souvislostí a na základě aktuálních podkladů, které si musí
být schopen úřad aktivně opatřit a pracovat s nimi v průběhu řízení.
Bezesporu by ke zlepšení situace přispěly i podpůrné materiály, které
se problematice migrační prostupnosti věnují i z pohledu výkonu státní správy, a dále také intenzivnější využití nabídky odborné podpory
ze strany AOPK ČR.

Fáze přípravy
Preciznost přípravy stavby rybího přechodu je jednou z cest, jak
nabídnout správnímu úřadu kvalitní podklad a současně tak dospět
k nejlepšímu řešení v daných podmínkách. Výchozím požadavkem na
řešení migrační prostupnosti musí být zajištění bezproblémové migrace cílových druhů. Přitom ale obecně platí, že čím větší paušalizace
postupu řešení, tím větší pravděpodobnost nevhodného výsledku.
I když jsou dnes stavby rybích přechodů žádanými i žádoucími
opatřeními a díky tomu se objevují šablonovitá řešení, je potřeba se
vždy před každým jednotlivým záměrem zamyslet, co takové opatření
může a má v dané lokalitě přinést. V největší míře obecnosti platí, že
neexistuje jednoznačná předem známá odpověď, zda v dané lokalitě
má stát rybí přechod a že to má být ten či onen typ. Máme-li budovat
opatření skutečně účinná, nezbývá, než se na začátku přípravy důkladně seznámit s individuálními chrakteristikami lokality a zjistit,
jakému druhu (nebo druhům) má opatření sloužit. V případě prvního
je potřeba zajistit podrobný průzkum lokality (např. hydrologické
charakteristiky), v případě druhého je potřebné opatřit si podklady

Obr. 3. Průtokově předimenzovaný rybí přechod na Ploučnici. Přelévání vody přes přepážky způsobuje nežádoucí turbulence pod nimi,
což nepříznivě působí při migraci ryb
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Obr. 4. Chybně navržený výstup z rybího přechodu (nátok) na Ohři.
Rychlosti proudění a výškový skok jsou pro ryby nepřekonatelná
překážka
o ichtyologické charakteristice lokality (složení společenstva ryb).
Pokud je součástí záměru stavba nové příčné překážky, je potřeba
kvalifikovaně rozhodnout (na základě zjistitelných předpokládaných
dopadů), zda vůbec novou migrační bariéru navrhovat, a to dříve, než
přemýšlet o způsobu jejího zprostupnění. Takový přístup je sice pro
investora záměru velmi obtížný, nicméně může v důsledku ušetřit
finanční prostředky na další fáze přípravy, které mohou být využity
například na hledání alternativ. Rybí přechod je pouze kompenzačním opatřením, které nemůže zcela nahradit přirozeně prostupný
vodní tok. Stejně tak důvodná je otázka, zda navrhovat rybí přechod
v případě, že bariéru je možné postavit nebo se jedná o již existující
bariéru. I když se může takový pohled jevit v tomto článku poněkud
kacířsky, má své opodstatnění zvážit význam nemalé investice do
zprostupnění toku, který nelze dlouhodobě považovat za vhodný pro
trvalou existenci cílových druhů. Podobně je tomu v případech, kdy
by takové řešení představovalo neúměrné náklady se zanedbatelným
efektem. Například zprostupnění hrazení bystřin na horských tocích
ve výše položených úsecích s velkým spádem může představovat
nejen technický problém, ale i s ohledem na výskyt typických druhů
(vranka, pstruh) nemusí být ani potřebné. I v těchto případech ale
platí, že lokality i záměry je vždy potřeba posuzovat individuálně.
V další fázi – pokud je o nutnosti realizace zprostupnění migrační
bariéry rozhodnuto – je potřeba zabývat se způsobem migračního
zprostupnění, který bude v daných podmínkách nejlepší. Ukazuje
se, že vyhovět všem požadavkům na optimální řešení je velmi obtížné, často dokonce nemožné. Přesto je ve fázi projektové přípravy
nutné prověřit podmínky na lokalitě, což je pomyslné vykolíkování
hřiště pro další práci. Pro tento účel se ukazují jako přínosné studie
proveditelnosti, které je vhodné řešit až do úrovně majetkoprávních
vztahů (předběžných souhlasů vlastníků pozemků, případně dotčené
infrastruktury). Zkušenosti s realizovanými rybími přechody ukazují,
že přírodě blízká řešení, která jsou obecně preferována s ohledem na
atraktivitu pro cílové druhy, jsou zároveň komplikovaná právě z důvodů velkých prostorových nároků (jedná se většinou o paralelní koryta
s přírodním charakterem). Ostatní typy rybích přechodů jsou méně
preferovanou variací na přírodě blízká řešení a jejich návrh by měl
následovat až v okamžiku, kdy jiné objektivní důvody brání jejich realizaci. Za objektivní důvody ovšem nelze považovat jinou představu
investora, běžné nároky na výkup pozemků, náročnost údržby apod.
Rybí přechod musí sloužit primárně svému účelu a argumentace by
měla sledovat vždy především potřeby cílových druhů. Jistě platí, že
třeba v případě budování dopravní infrastruktury budou rovněž na
prvním místě bezpečnostní parametry a těm bude podřízeno konečné
řešení. Prostorovými nároky to ovšem nekončí. Obdobně komplikovaná situace nastává při stanovování objemu průtoku rybím přechodem.
Ten odpovídá na jedné straně parametrům rybího přechodu, ale také
opět a především požadavkům migrujících ryb (hloubka, rychlosti
proudění, vábící proud). Pokud není dodržena účinná hodnota průtoku rybím přechodem, ryby zpravidla takovou stavbou nemigrují,
i kdyby v ostatních parametrech byla stavba bezkonkurenční. Některé
realizace u nás bohužel ukazují, jak zásadní je právě průtokový režim
v místě budoucí stavby rybího přechodu a jak podceněním tohoto
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Obr. 5. Sklopné a tyčové řešení elektrod elektronického odpuzovače
ryb. Vhodné řešení, které má šanci odolat poškození i při rizikových
situacích

Obr. 6. Ukládání kamenů do přepážek rybího přechodu na Úhlavě
pod autorským dozorem projektanta a odborným dozorem AOPK ČR
parametru může projektant nebo budoucí provozovatel zmařit nákladnou investici. Na stavbách se sdíleným odběrem vod je otázka
nastavení průtoku rybím přechodem spojena s manipulací na vodním
díle a režimem ostatních odběrů. V horším případě pro odběr vody
pro rybí přechod mnoho nezbývá, nebo alespoň ne dostatek. Jak za
této situace zajistit to správné množství pro rybí přechod? Předně
musí být hodnota průtoku rybím přechodem stanovena vodoprávním
rozhodnutím, aby byla trvale kontrolovatelná a vymahatelná. Pokud
stávající nakládání s vodami na překážce (zpravidla stávající) stanovení takového průtoku neumožňuje, nezbývá než aktuálně platná
rozhodnutí nejprve revidovat ve prospěch stanovení průtoku pro rybí
přechod. Pokud realizace rybího přechodu souvisí se stavbou závislou
na odběru vod, je potřeba potřebný objem průtoku hledat v rámci
tohoto záměru. Dříve nemá smysl rybí přechod budovat.
Vhodné umístění a dostatek vody pro provoz rybího přechodu jsou
klíčovými podmínkami pro budoucí realizaci funkčního rybího přechodu. Další podrobnosti řešení rybího přechodu, zejména umístění
jeho vstupu, výstupu a jeho vystrojení v samotné trati, jsou již věcí
projektanta, který pro svou práci může dále využít příslušné normy,
případně doporučení vyplývající z konzultace s odborníky. Rovněž
v této fázi přípravy existují momenty, kdy nastávají v projektech chyby. Týkají se zejména vstupu do rybího přechodu, který bývá umístěn
příliš daleko od překážky a ryby se k němu jen stěží orientují, nebo
příliš příkrého sklonu nivelety dna rybího přechodu, kterým se někdy
nevhodně řeší již zmíněné prostorové hledisko. V případě budování
rybího přechodu u příjezových malých vodních elektráren je žádoucí
vhodné propojení obou zařízení tak, aby na jedné straně nedocházelo
ke zvýšené mortalitě ryb jejich strháváním po proudu do technologické části a na straně druhé aby odpadní voda proudící pod elektrárnou
pomáhala při vábení ryb do rybího přechodu.
Zajištění migrační prostupnosti konkrétního profilu (překážky) je
potřeba vnímat jako obousměrné – po proudu a proti proudu. Poproudové migrace byly do nedávna u řady projektů neprávem opomíjeny.
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Pokud v rámci příčné stavby vzniká nebo
existuje riziko snížení úspěšnosti poproudových migrací, je nezbytné se tímto vlivem
rovněž zabývat (nastává u staveb s odběrem
vody). Z hlediska vývoje jedinců ryb sehrávají
tyto migrace významnou roli. Například pro
úhoře, který v dospělosti migruje po proudu
do mořského prostředí (Atlanský oceán), kde
se rozmnožuje. V době poproudových migrací
patří právě úhoř k nejvíce ohroženým druhům
ryb u nás. Na příčných stavbách s odběrem
vody ryby putující s proudem mohou vnikat
do technologické části odběrných zařízení.
To má zejména v případě malých vodních
elektráren fatální následky v podobě smrtelného poranění ryb. Komplikací je, že zajištění
bezpečné poproudové migrace nemusí vůbec
s řešením rybího přechodu souviset, je-li
vlastníkem jezu a oprávněným k odběru vod
jiný subjekt. Není ovšem vyloučeno, že v takovém případě opatření k ochraně poproudové
migrace nelze řešit samostatně a dodatečně.
Budování rybího přechodu v místech, kde
zůstává neřešen úhyn ryb na podobných
zařízeních, je jinak poněkud absurdní. Pokud
se týká konkrétních opatření, tak nejpouží- Obr. 7. Přehled prioritních úseků vodních toků z Koncepce zprostupnění říční sítě ČR
vanějším typem je kombinace jemných česlí
a elektrického odpuzovače ryb. Účinnost
metry a výslednou funkčnost stavby. Ovšem i při důkladné projekční
odpuzovače závisí na místních podmínkách (vodivost vody, hloubka,
přípravě stavby a její zdárné realizaci se může stát, že při zavodnění
vzdálenost elektrod, rychlost proudu) a zdaleka nestačí pouze jeho
rybího přechodu a proměření nejsou výsledné parametry optimální.
instalace, tedy formální splnění požadavku. Nastavení zařízení musí
Může to být způsobeno jednak omezením použitých výpočtů, které
být provedeno výrobcem individuálně a je potřeba stálá kontrola jeho
pracují jen s vybranými proměnnými, nebo drobnými odchylkami při
funkce. Zejména elektrody ponořené do vody jsou vystaveny mnoha
stavbě. Ty v součtu mohou znamenat neakceptovatelnou odchylku od
vlivům, které je mohou za provozu poškodit a odstavit z funkce (leprojektovaných parametrů. Často je tedy po realizaci, resp. v rámci
dochody, hrubé plaveniny apod.). Elektrody proto musí být navrženy
zkoušek stavby třeba provádět „ladění“, které se může odehrávat na
dle místních podmínek a rizik, které je ohrožují. Jemné česle jako
úrovni manipulace s průtokem, použitého subtrátu ve dně (zvýšení
mechanická zábrana fungují dobře, pokud je rozteč mezi česlicemi 20
drsnosti), úpravou přepážek (štěrbin) nebo jejich doplněním. S těmito
mm. Taková rozteč je ovšem hůře uplatnitelná u vodních elektráren
zásahy je potřeba počítat již ve fázi projektu, stejně jako s časovým
na větších tocích s velkou hltností, kde je potřeba hledat jiné způsoby
prostorem na samotné otestování a náklady na provedení korekcí.
doplňkových zábran v podobě světelných pulzů, bublinkových nebo
Navrhování rybích přechodů je komplikovaná disciplína. Zejména
zvukových clon. Jejich hlavní nevýhodou je zatím jejich nízké ověření
v samotném počátku přípravy záměru je potřeba uplatnit mezioborový
v provozních podmínkách. V současnosti probíhá jejich testování,
přístup. Provázání jednotlivých kroků a odborností vyžaduje alespoň
a proto nelze konkrétní účinné parametry zatím doporučit. V přípazákladní orientaci v problematice, kterou nabízí dostupné odborné
dech, kdy lze doložit, že technologie oběžného kola (turbína) je vůči
a instruktážní materiály. Základní parametry pro výstavbu rybích
rybám přátelská, nebo pokud nátokové rychlosti nejsou vyšší než
přechodů shrnuje norma TNV 75 2321 – Zprůchodňování migračních
0,4 m/s, lze přistoupit na limit rozteče česlí až 40 mm.
bariér rybími přechody, která platí od roku 2011 a nahradila původní
Stavební realizace
normu z roku 1997. Ve snaze přiblížit problematiku technicky zaměřeným projektantům, zpracovala AOPK tzv. standard Rybí přechody,
Fáze stavební realizace rybího přechodu je z hlediska kontroly
který bude publikován ještě v letošním roce a bude doplněn nejen
a průběžné konzultace stejně důležitá jako fáze přípravy a projeko vzorová výkresová řešení jednotlivých typů rybích přechodů, ale
tování. Kvalitní realizační dokumentace sice může pomoci předejít
také o příkladné hydrotechnické výpočty. Materiál není metodikou,
nedorozuměním při výstavbě, ovšem i tak je komplikované přenášet
ale souborem parametrů a požadavků, které musí funkční návrh rybez dalšího textový popis a výkresy do konkrétní podoby. Dosavadní
bího přechodu splňovat. V tomto směru bude standard aplikován při
zkušenost ukazuje, že při výstavbě rybích přechodů se pozitivně
hodnocení projektů rybích přechodů v případě, že se budou ucházet
projevuje několik faktorů. Bezesporu je to zkušenost dodavatele
o podporu některého z dotačních titulů v gesci resortu ŽP. Ucelený
s podobnou stavbou, kterou lze ovšem jen obtížně prosadit, zejména
a vyčerpávající vhled do problematiky nabízí poměrně nový materiál
pokud je projekt zadáván formou veřejné zakázky. Dále se dá říct, že
zpracovaný týmem z VÚV T.G.M., v.v.i., „Migrace ryb, rybí přechody
z hlediska stavebního je relativně bez komplikací konstrukce monoa způsob jejich testování“. Tento dokument je k dispozici ke stažení
litická z litého betonu v případě technických (štěrbinových) rybích
na stránkách MŽP (bit.ly/1n3X7Hs). Uvedené normativní a odborné
přechodů. Naopak jako stavebně komplikované se ukazují přírodě
publikace jsou využitelné především při řešení konkrétních překážek
blízké typy rybích přechodů, kde jsou ve větší míře používány neči profilů. Je však potřeba, aby snaha o zprůchodnění vodních toků
typické tvary a přírodní materiál, který nelze jednoduše opracovat
byla systémová a hlavní úsilí bylo věnováno tokům, které do budoucdo přesně definovaných geometrických tvarů, a záleží vždy na úsilí
na umožní existenci druhům závislým na migracích mezi mořským
konkrétních stavbařů, jak se s velmi náročnou prací (například při
a sladkovodním prostředím (losos, jeseter, úhoř a další), nebo druhům
ukládání kamenů) vypořádají. K samotné stavbě je vhodné přizvat
vyžadujícím kontinuum v rámci vodních toků a jsou dnes z důvodu
odborníka se zkušeností z podobných staveb, který pomůže „vymodejejich fragmentace zařazeny mezi ohrožené. Základním koncepčním
lovat“ vzorový úsek rybího přechodu, podle kterého se pak pokračuje
materiálem v tomto směru je Koncepce migračního zprůchodnění říční
dále. Velmi vhodný se ukázal autorský dozor projektanta, aby dohlížel
sítě v ČR, kterou zpracovalo MŽP ve spolupráci s VÚV T.G.M, v.v.i.,
na dodržení projektovaných parametrů. U přírodě blízkých řešení
a AOPK ČR v roce 2009 (ke stažení na bit.ly/1BvWd06). Koncepce
se počítá s jistou mírou flexibility v rámci konečné podoby rybího
kategorizuje toky dle významu na nadnárodní a národní biokoridory,
přechodu, ovšem za předpokladu, že budou dodrženy základní propřičemž se jedná o toky prioritního významu, které je potřeba řešit
jektované parametry rybího přechodu. Pak až tak nezáleží na tom,
v průběhu období vodohospodářského plánování. Řada překážek se
jestli štěrbiny na přepážce tvoří tři kameny nebo pět. Problematickým
tak již stala součástí opatření v Plánech oblastí povodí a v obecné
momentem bývá dodržení sklonu dna stavby (a dalších výšek), proto
poloze byly tyto úseky přeneseny také do Mezinárodních plánů poje nezbytné provádět průběžné zaměření stavby. Jen malá odchylka
vodí. V současnosti probíhá aktualizace Koncepce s cílem upřesnit
ve sklonu může v navazujících úsecích zásadně ovlivnit ostatní para-
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potřeby při zajištění migrační prostupnosti v ČR a výhledově (zřejmě
pro další plánovací období 2021–2028) by měla být rozšířena o další
toky, zejména v chráněných územích. Nespecifická odborná podpora
v oblasti ochrany vodních ekosystémů je poskytována rovněž ze strany
AOPK ČR. Jejím úkolem je především odborná podpora státní správy
za účelem vytváření dostatečného odborného a argumentačního zázemí. Dále to je konzultační podpora projektů podávaných v rámci
administrovaných dotačních titulů. V rámci OPŽP, kde AOPK provádí
hodnocení projektů, se otevírá velký prostor pro konzultaci projektů
s investory před jejich podáním, tak aby vyhovovaly požadavkům
dotačního titulu a cíli podpory. AOPK v současnosti disponuje dostatečným odborným zázemím a navíc sdružuje odborníky v oblasti
migrační prostupnosti toků v odborné skupině Komise pro rybí přechody, která je k dispozici pracovištím AOPK v případě konzultací
komplikovaných projektů.

Závěr
Intenzitou řešení migrační prostupnosti se Česká republika řadí
mezi evropské špičky, přesto se potýkáme s řadou dětských nemocí,
které pramení z nedostatku zkušeností. Tento článek není a nemůže
být vyčerpávajícím shrnutím problematiky. Takřka všechny z uvedených praktických momentů se objevuje v řadě mutací a v různých souvislostech, které nelze v jednom článku popsat, natož objasnit pohledy
projektantů, hydrotechniků a zástupců jiných oborů, kteří mohou
nacházet další zajímavé souvislosti. Každodenní realita obor pilně
zásobuje stále novými poznatky a je tedy stále více potřeba získané
poznatky sdílet a k problematice rybích přechodů se častěji setkávat.
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Současný stav nádrží
v České republice
z hlediska složení rybích
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Abstrakt

Doposud největší soubor údajů o struktuře rybích obsádek
v českých nádržích byl vyhodnocen z pohledu ekologické kvality
podle požadavků Rámcové směrnice vodní politiky 2000/60/ES.
Byly použity údaje z 23 nádrží nacházejících se v různých částech
České republiky, které byly vzorkovány s využitím tenatových sítí.
Vyhodnocení ukázalo, že ekologický stav nádrží postihuje celý gradient od dobrého ekologického potenciálu po zničený. Příspěvek
uvádí příklady všech kategorií ekologického potenciálu a diskutuje, proč je nádrž zařazena do dané kategorie. Následně hodnotí
převládající trendy vývoje nádrží na našem území. Většina nádrží
je negativně ovlivňována nadměrným přísunem živin, který vede
k vysoké početnosti a biomase ryb, ale i k narušení struktury rybího
společenstva. V takových podmínkách převažují eurytopní druhy
a naopak specializované druhy tvoří jen doplněk nebo zcela mizí
(např. lososovité ryby). Dalším negativním ovlivněním je omezení
výskytu ponořené vegetace vlivem kolísání hladiny a přímé modi-
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Fotografie 1–6 jsou z archivu AOPK ČR, mapka na obrázku 7 je
převzata z publikace [5].
Mgr. Petr Birklen
AOPK ČR, správa CHKO Poodří
a krajské středisko Ostrava
ul. 2 května 1
742 13 Studénka
petr.birklen@nature.cz
www.poodri.ochranaprirody.cz

The experience of the preparation and implementation of
fish passages in the Czech Republic (Birklen, P.)
Abstract

In the last ten years, we have seen a significant increase in the
construction of fish passages. Legislative and grant conditions for the
realization of these structures in the Czech Republic are set very favorably. To insure the quality and the resulting effect of these structures, it is now necessary for us to focus on the best requirements for
the planned projects. This article is a summary of the experience
with preparation and assessment of constructions of fish passages,
especially from the perspective of environmental protection. The fish
passages industry is characterized by an interdisciplinary approach,
and in the future the industry will require greater coherence and
interdisciplinary communication.
Key words
fish passages – permeability migration – migration of fish

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. listopadu
2014. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

fikace břehové linie, což vede k omezení výskytu fytofilních druhů.
Z údajů o rybím společenstvu lze odvodit dlouhodobý trofický stav
nádrže, hlavní faktory prostředí působící na ekosystém nádrže. Také
lze ohodnotit příspěvek rybářského hospodaření nebo určit případné
další vlivy působící na rybí obsádku. I přes zásadní význam těchto
údajů mnoho českých nádrží stále čeká na ichtyologický průzkum
podle standardizované metodiky.
Klíčová slova
biomasa – druhové složení – ekologický potenciál – početnost – silně
ovlivněné vodní útvary – Rámcová směrnice vodní politiky – tenatové
sítě

Úvod
Problematika složení rybích obsádek je dnes velmi aktuálním
tématem zejména v návaznosti na plnění závazků vyplývajících
z Rámcové směrnice vodní politiky 2000/60/ES [7]. Podle tohoto
dokumentu by členské státy měly zavést monitorování a hodnocení
ekologického stavu volných vod a na jejich základě upravit péči
o tyto útvary. Prvním krokem v tomto procesu je monitorování všech
vodních útvarů (v případě této studie se jednalo o přehradní nádrže).
Na základě výsledků monitorování je vytvořena metodika hodnocení
ekologického stavu, tzv. ekologického potenciálu (v souvislosti se silně
modifikovanými a umělými vodními útvary je termín „ekologický
stav“ nahrazován termínem „ekologický potenciál“) a poté je ekologický potenciál zhodnocen v jednotlivých vodních útvarech. Dalším
krokem je návrh úpravy obhospodařování jednotlivých vodních
útvarů z hlediska jejich kvality tak, aby jejich ekologická hodnota
dosáhla v reálném časovém horizontu přinejmenším dobrého ekologického potenciálu. V případě přehradních nádrží a dalších silně
modifikovaných a umělých vodních útvarů (zatopené důlní jámy atd.)
se v současné době nacházíme v prvních fázích tohoto procesu, kdy
některé z našich nádrží byly vzorkovány standardizovaným monito-
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ringem, na základě těchto dat byla vypracována metodika hodnocení
ekologického potenciálu [3] a dle této metodiky byla zhodnocena
ekologická kvalita monitorovaných nádrží.
Před definováním potenciálu našich nádrží se nevyhneme otázce,
jaký by vlastně měl být, a co znamená, řekneme-li, že je dobrý či
špatný. Rámcová směrnice vodní politiky 2000/60/ES posuzuje ekologickou kvalitu systému v holistickém (tj. celosystémovém) pojetí,
kdy jsou hodnoceny všechny složky vodního ekosystému a na základě
jejich kombinace je poté určen celkový ekologický potenciál [7]. Do
hodnocení tak spadá nejen chemické složení vody, ale i kvalita společenstev fytoplanktonu, vodních makrofyt, bentických bezobratlých
a ryb. Ekologický potenciál je pak definován na základě odchýlení
těchto abiotických a biotických faktorů od zcela přirozených podmínek v nádrži. Zcela přirozené podmínky (neboli tzv. maximální
ekologický potenciál) jsou určeny jako stav ekosystému, který by se
v nádrži vyskytoval bez přítomnosti lidské činnosti pouze s ohledem
na geografické, morfologické a hydrologické podmínky dané nádrže
a její primární účel. Zjednodušeně řečeno, maximálnímu ekologickému potenciálu odpovídá kvalita vody a organismy, které by se v dané
nádrži vyskytovaly bez vlivu lidské činnosti při zachování účelu, pro
který byla nádrž vybudována. Cílový dobrý ekologický potenciál je
pak definován jako stav dobře fungujícího ekosystému, ve kterém
jsou jednotlivé složky mírně odchýleny od přirozeného stavu vlivem
lidského působení.
Ryby jsou klíčovým prvkem přehradních ekosystémů a jsou také
jedním z důležitých indikátorů jejich ekologické kvality. Jsou citlivé
na širokou škálu faktorů prostředí [13, 24], ale stejně tak samy mohou
ovlivňovat prostředí [5, 8, 9]. Podmínky prostředí neovlivňují pouze
druhové složení rybího společenstva, ale i jeho početnost/biomasu,
rychlost růstu a maximální dosahovanou délku jednotlivých druhů či
jejich prostorovou distribuci [22]. Navíc jsou ryby relativně dlouhověké organismy a struktura rybího společenstva tak reflektuje nejen
současný stav, ale i minulost daného útvaru. Rybí společenstvo nabízí
mnoho charakteristik, které mohou být využity k hodnocení ekologické kvality vodních útvarů a poskytnout tak poměrně dobrý odhad
jejich ekologického potenciálu, a to jak aktuálního, tak i s určitou
časovou perspektivou.
Jak již bylo zmíněno výše, při definování ekologického potenciálu
dané nádrže musíme oddělit vliv přirozených podmínek a lidské
činnosti na danou složku ekosystému. V případě rybí obsádky patří
mezi nejdůležitější přirozené faktory formující parametry rybího
společenstva především několik základních charakteristik nádrží
jako poloha (horské nebo nížinné nádrže, s čímž souvisí i vzdálenost
od pramene), morfologie (hluboké nádrže v letním období teplotně
stratifikované a mělké často trvale nestratifikované nádrže, kaňonovité,
oválné, velké a malé) a hydrologie (odlišná průtočnost a s tím částečně
spojené odlišné přirozené živinové zatížení). Vlivy lidské činnosti,
které mají převážně negativní dopad na kvalitu rybí obsádky, jsou
především nadměrný přísun živin z povodí (eutrofizace), ovlivnění
příbřežní oblasti (litorálu) kolísáním hladiny s úpravami břehové

Obr. 1. Mapa České republiky s vyznačenými významnými řekami
a přibližnou lokalizací vzorkovaných nádrží: 1 Láz, 2 Pilská, 3 Nýrsko, 4 Fláje, 5 Obecnice, 6 Žlutice, 7 Nové Mlýny I, 8 Klíčava, 9 Nová
Říše, 10 Lučina, 11 Želivka, 12 Lipno, 13 Nové Mlýny III, 14 Nové
Mlýny II, 15 Žermanice, 16 Rozkoš, 17 Římov, 18 Orlík, 19 Seč,
20 Vír, 21 Vranov, 22 Hněvkovice a 23 Těrlicko
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linie, omezení volného pohybu ryb (migrace) a intenzita rekreačního
a rybářského využívání.
Cílem této studie je uvést příklady nádrží s odlišným ekologický potenciálem, diskutovat faktory zodpovědné za danou situaci a následně
na obsáhlém souboru údajů poukázat na převládající trendy ve složení
rybích obsádek přehradních nádrží na našem území.

Metodika
Vzorkování rybí obsádky je poměrně náročnou disciplínou. Chceme-li získat reprezentativní informace o konkrétním rybím společenstvu, musíme použít komplexní průzkum s využitím více lovných
prostředků a zahrnout všechny dostupné habitaty [17]. Takovýto
komplexní průzkum je velmi složitý a nákladný, proto se v evropském
prostoru většina autorit shodla, že ke vzorkování rybích společenstev
za účelem hodnocení ekologického potenciálu budou převážně využívány tenatové sítě [1]. S relativně nízkým vynaloženým úsilím je
totiž kvalita informací z tohoto lovného prostředku vysoká. Data pro
tuto studii byla získána rovněž pomocí tenatových sítí. Uspořádání
použitých tenatových sítí a metodika jejich aplikace byly provedeny
dle metodiky [15], v inovované verzi [18], kde případní zájemci o toto
téma mohou najít podrobný popis celého vzorkovacího procesu, zpracování úlovku a následného vyhodnocení dat. Tenatovými sítěmi bylo
za posledních deset let vzorkováno celkem 23 nádrží lokalizovaných
v různých částech republiky (obr. 1), některé z nich opakovaně.
Základem metodiky hodnocení ekologického potenciálu je úvaha, že
v podobných nádržích se vyskytují obdobná rybí společenstva. Proto
vlastnímu hodnocení předcházelo zařazení nádrží do kategorií – typů
zohledňujících nadmořskou výšku a prezenci/absenci teplotní stratifikace vodního sloupce během letního období. Výběr rybích indikátorů
negativních vlivů (tzv. stresorů) spočíval ve statistických analýzách
citlivosti indikátorů k nejvýznamnějšímu stresoru – eutrofizaci. Dále
byly vybrány druhy závislé na přítomnosti vodních makrofyt, okysličené chladné hypolimnetické vody, či druhy neschopné vlastního rozmnožování a dodávané do systému rekreačními rybáři. Na základě statistických analýz byly vybrány nejspolehlivější indikátory (metriky),
u nichž byly určeny hranice ekologických tříd. Použité metriky v metodice splňují požadavky Rámcové směrnice vodní politiky 2000/60/
/ES, tedy hodnocení četnosti, složení a věkové struktury rybího společenstva [7]. Pro každou nádrž byl kombinací vybraných indikátorů
spočten poměr ekologické kvality (Ecological Quality Ratio, EQR),
který vyjadřuje míru odchýlení aktuálního stavu od maximálního
ekologického potenciálu nádrže. Podrobnosti o typologii a použitých

Obr. 2. Vyhodnocení ekologického potenciálu vzorkovaných nádrží
podle Borovce a kol. (2013). Pokles hodnot poměru ekologické kvality (EQR) označuje snížení ekologického potenciálu, barevně jsou
odlišeny kategorie ekologického potenciálu (zeleně dobrý, žlutě
střední, oranžově poškozený a červeně zničený)
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indikátorech jsou uvedeny v metodice pro
hodnocení ekologického potenciálu silně
ovlivněných a umělých vodních útvarů – kategorie jezero [3].

Výsledky vyhodnocení ekologického
potenciálu nádrží
Dle Rámcové směrnice vodní politiky
2000/60/ES je ekologický potenciál silně
ovlivněných vodních útvarů dělen do čtyř
kategorií – dobrý (EQR = 1–0,75), střední
(EQR = = 0,75–0,5), poškozený (EQR = 0,5
až 0,25) a zničený (EQR <0,25). Vyhodnocení
ekologického potenciálu vzorkovaných nádrží
ukázalo, že se na našem území setkáváme
s nádržemi spadajícími do všech čtyř kategorií. Jejich zastoupení však není rovnoměrné.
V kategorii dobrého a středního je shodně po
čtyřech nádržích, nejvíce je „poškozených“
(12) a tři byly dokonce zařazeny mezi „zničené“ (obr. 2).

Příklad nádrže s dobrým
ekologickým potenciálem
Příkladem nádrže s nejvyšším ekologickým
potenciálem je šumavská vodárenská nádrž
Nýrsko ležící na řece Úhlavě. Tato nádrž není Obr. 3. Standardizovaná početnost ryb starších jednoho roku ve vzorkovaných nádržích. Pro
postižena eutrofizací. Z hlediska množství každou nádrž jsou zobrazeny dva sloupce: černě vyplněný pro údaje z bentických tenatových
živin je koncentrace celkového fosforu dokon- sítí a bíle pro pelagické tenatové sítě
ce nižší než odpovídá přirozenému pozadí,
produkce systému tak odpovídá přirozeným
podmínkám, což se odráží i ve složení společenstva ryb.
Nádrž se nachází na úpatí Šumavy nedaleko od pramene toku. V povodí nádrže nejsou
rybářsky využívaná vodní díla a v této nádrži
je provozováno účelové rybářské hospodaření mající za cíl udržet a zlepšovat kvalitu
vody na vysoké úrovni. V roce 2007 zde
byla zjištěna průměrná početnost ryb pouze
36 kusů/1000 m2 sítě v pelagickém a 278
kusů/1000 m2 sítě v bentickém habitatu a biomasa <50 kg/1000 m2 sítě v obou habitatech,
což jsou v celorepublikovém srovnání nízké
hodnoty (obr. 3, 4). Násobně vyšší početnost
i biomasa v bentickém než v pelagickém
habitatu svědčí o nízké produkci ve volné
vodě. Podílem biomasy a početnosti zjistíme
i relativně nízkou průměrnou hmotnost ryb.
Počet druhů v nádrži je rovněž nižší než
celorepublikový průměr (obr. 5). Dominantními druhy jsou okoun říční (Perca fluviatilis), plotice obecná (Rutilus rutilus) a perlín
ostrobřichý (Scardinius erythrophthalmus).
Okoun říční představuje dominantní složku
v bentickém i pelagickém habitatu, zejména
z pohledu zastoupení v početnosti (obr. 6).
Plotice tvoří významnou složku bentického
společenstva a ve volné vodě je nahrazena Obr. 4. Standardizovaná biomasa ryb starších jednoho roku ve vzorkovaných nádržích. Pro
každou nádrž jsou zobrazeny dva sloupce: černě vyplněný pro údaje z bentických tenatových
perlínem ostrobřichým (obr. 6, 7).
Okoun říční s perlínem ostrobřichým sítí a bíle pro pelagické tenatové sítě
jsou důležité indikační druhy. Zastoupení
okouna říčního ve společenstvu klesá s nárůstem eutrofizace i strukturních změn v ekosystému [12]. Perlín
cejnek malý (Blicca bjoerkna), ježdík obecný (Gymnocephalus cernua)
ostrobřichý má podobné ekologické nároky, ale navíc je indikátorem
nebo candát obecný (Sander lucioperca). Naopak je škoda, že i přes
kvality litorálu. Perlín ostrobřichý je totiž fytofilní druh vyžadující
oligotrofní charakter zde nejsou ryby lososovité (Salmonidae s.l.). To
k reprodukci přítomnost ponořených makrofyt [2]. Zastoupení perlína
platí zejména pro ubývajícího pstruha obecného (Salmo trutta), který
ostrobřichého by mohlo být v nádrži Nýrsko potenciálně vyšší, než
v nádrži dříve prosperoval až do chvíle omezení možnosti třecích
bylo zjištěno, ale sezónní kolísání hladiny vedoucí k omezení rozvoje
migrací do přítoku a vysazení štiky obecné (Esox lucius). Pokud by se
litorálních makrofyt omezuje také početnost populace tohoto druhu.
v nádrži opět začaly vyskytovat ve větší míře lososovité ryby a došlo
Plotice obecná je extrémně flexibilním druhem schopným přizpůsobit
k omezení kolísání hladiny, byl by to ukázkový příklad maximálního
se nejrůznějším podmínkám prostředí. Vedle přítomných druhů stojí
ekologického potenciálu.
za pozornost i to, že se v nádrži některé druhy nevyskytují. Pozitivní
Do kategorie nádrží s dobrým ekologickým potenciálem jsou zařaje, že nebyly zjištěny žádné nepůvodní druhy (obr. 5). Zcela chybí
zeny pouze další tři zkoumané nádrže: Láz, Pilská a Fláje. Shodným
ryby typické pro úživné vody, jako jsou cejn velký (Abramis brama),
atributem pro všechny je minimální ovlivnění povodí lidskou činností,
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Obr. 5. Počet zjištěných druhů v nádržích. Černé sloupce pro původní druhy, bíle nepůvodní a šedě mezidruhoví kříženci

z něhož tak není přinášeno nadměrné množství živin. Přirozeně nízké
produkci nádrží odpovídá i nízké množství ryb a složení rybí obsádky.

obdobně jako pstruh obecný potřebuje pro udržení přirozené populace
možnost třecí migrace do přítoku. Ulovení boleni byli různého stáří
včetně dospělých kusů. Ovšem zda se populace přirozeně rozmnožuje
nebo se jedná pouze o uměle vysazené boleny dravé, bychom zjistili
až vzorkováním litorálu, který tohoroční boleni obývají (vzorkuje se
elektrickým agregátem nebo zátahovou sítí). V nádrži se nově vyskytuje slabá populace cejna velkého, které poměrně nízká úživnost nádrže
neumožňuje výrazný nárůst početnosti a biomasy.
Bohužel i v tomto případě musíme konstatovat, že ještě v nedávné
historii nádrž obývaly lososovité ryby. V případě síha marény (Coregonus maraena) je pravděpodobné, že stále přežívají poslední jedinci.
Aktuální situace se jeví jako nový začátek okounovité fáze vývoje
obsádky, přičemž pokud by vývoj pokračoval nastaveným směrem
zpět, mohl by dospět až k lososovité obsádce [14], ekologický potenciál by se zvýšil a překročil hranici dobrého ekologického potenciálu.
Významným krokem ke zlepšení ekologické kvality by bylo snížení
vstupu fosforu, čímž by se zvýšila průhlednost a mohl by se prosadit
hodnotnější litorál.
Důležitou nádrží v této kategorii je i nádrž Nové Mlýny I (Mušov).
Tato nádrž i ostatní nádrže Novomlýnské soustavy jsou řazeny do
kategorie mělkých nížinných nádrží s přirozeně vysokou úživností.
Primární produkce se v těchto nádržích realizuje v celém jejich objemu,
a tak v případě všech nádrží Novomlýnské soustavy tvoří přirozenou
a očekávanou obsádku druhy adaptované na eutrofní prostředí, jako
jsou cejn velký a cejnek malý. Hodnoty četnosti a biomasy ryb jsou
očekávaně vysoké oproti kaňonovitým nádržím. Nádrž Nové Mlýny I je
tak i přes vysoké hodnoty zjištěné početnosti a biomasy ryb (obr. 3, 4)
a dominanci druhů vázaných na eutrofní prostředí (cejn velký, cejnek
malý, ouklej obecná Alburnus alburnus) hodnocena oproti mnoha jiným
nádržím relativně dobře. V této nádrži dochází k úspěšné reprodukci
ryb, zastoupení cejna velkého a ježdíka obecného nedosahuje horších
ekologických tříd. Na druhou stranu byl ekologický potenciál snížen
z důvodů nízkého zastoupení okouna říčního, jemuž hypertrofní

Příklad nádrží se středním
ekologickým potenciálem
Ekologický potenciál nádrže Žlutice je
v druhé polovině kategorie střední ekologický
potenciál, tj. kategorii blížící se k dobrému.
V nádrži na řece Střele je ve srovnání s Nýrskem vyšší koncentrace živin. Početnost ryb
v roce 2012 dosáhla 252 a 57 kusů/1000 m2
sítě v bentickém a pelagickém habitatu
(obr. 3) a biomasa v obou habitatech se blížila 50 kg/1000 m2 sítě (obr. 4). Jak hodnoty
celkové početnosti, tak biomasy ryb ukazují,
že produkce stále nepřevyšuje přirozený stav.
Povodí Střely na profilu nádrže je výrazně
větší, než tomu bylo u Nýrska a nachází se
zde i rybníky. Celkem bylo zjištěno 11 druhů
ryb včetně nepůvodního karase stříbřitého
(Carassius gibelio) a dva mezidruhoví kříženci (obr. 5). Již přítomnost kříženců indikuje narušení dostupnosti vhodných třecích
substrátů. Pokud druhy nenajdou místo
s preferovaným podkladem k výtěru, často
volí méně vhodný podklad, kde se může nashromáždit více druhů najednou, což umožní
vznik křížencům. Hlavními druhy v nádrži
jsou opět okoun říční, plotice obecná a perlín
ostrobřichý. Zastoupení okouna je ve srovnání
s Nýrskem nižší, hlavní rozdíl nastává ve
volné vodě, kde je nahrazen ploticí obecnou
(obr. 6, 7). To jen potvrzuje vyšší produkci ve
volné vodě. Vyšší zastoupení perlína ostrobřichého indikuje relativně dobrou kvalitu
litorálu s výskytem ponořené vegetace.
Z grafu pro zastoupení významných druhů
v početnosti (obr. 6) je patrné vyšší zastoupení ježdíka obecného. Ježdíci vytváří početné
populace v silně eutrofních útvarech, v útvarech se značnými strukturními změnami a též
při intenzivním rybářském hospodaření [19,
23], proto je tento druh považován za indikátor narušeného prostředí. Dále byl v nádrži
zjištěn bolen dravý (Leuciscus aspius), který
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Obr. 6. Procentuální zastoupení nejvýznamnějších druhů a skupiny lososovitých ryb v celkové
početnosti ( okoun říční, perlín ostrobřichý, lososovité ryby, cejn velký, cejnek
malý, ježdík obecný, ouklej obecná, candát obecný, plotice obecná, kapr obecný,
bolen dravý, ostatní).Pro každou nádrž jsou zobrazeny dva sloupce: horní sloupec je
pro údaje z pelagických tenatových sítí, dolní pro bentické tenatové sítě. U názvu nádrže je
v závorce uvedena hodnota poměru ekologické kvality (EQR)
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charakter nádrží neprospívá, a dále z důvodu
naprosto extrémních hodnot celkové biomasy
ryb, která převyšuje i vysoko nastavené hranice
pro dobrý ekologický potenciál.

Příklad nádrže s poškozeným
ekologickým potenciálem
Nádrž Římov je podle údajů z roku 2012
klasifikována jako nádrž s poškozeným ekologickým potenciálem. Tato nádrž leží na řece
Malši a přirozeně by měla mít mezotrofní
charakter s nižší hustotou obsádky, převahou
okounovitých ryb a potenciální přítomností
lososovitých ryb. Hlavním účelem nádrže
je akumulace vod pro účely vodárenské
a provozní a zabezpečení průtoků pod hrází.
Bylo by nasnadě očekávat pouze mírné kolísání hladiny a rozvoj ponořených vodních
makrofyt a v návaznosti i výskyt fytofilních
druhů ryb.
Celková početnost ryb odpovídá celorepublikovému mediánu ~300 kusů/1000 m2 sítě,
z hlediska biomasy jsou hodnoty ~30 kg/1000
m2 sítě podprůměrné (obr. 3, 4). Trend vyšší
biomasy ryb v bentickém habitatu je ještě
zachován, ale početnost je už vyšší ve volné
vodě, což ukazuje na důležitý přísun energie
z planktonního potravního řetězce.
Počet 15 zjištěných druhů a jeden kříženec
odpovídá velkému povodí a přítomnosti
rozličných habitatů (obr. 5). Z těchto druhů
jsou čtyři nepůvodní, většina pravděpodobně
pochází ze sádek a rybníků v povodí nádrže
(kapr Cyprinus carpio, karas stříbřitý, pstruh
duhový Oncorhynchus mykiss, jeseter sibiřský
Acipenser baerii). Zastoupení těchto druhů Obr. 7. Procentuální zastoupení nejvýznamnějších druhů a skupiny lososovitých ryb v celkov nádrži Římov je prozatím nízké a po většinu vé biomase ( okoun říční, perlín ostrobřichý, lososovité ryby, cejn velký, cejnek
sledovaného období nebyla zjištěna jejich při- malý, ježdík obecný, ouklej obecná, candát obecný, plotice obecná, kapr obecný,
bolen dravý, ostatní). Pro každou nádrž jsou zobrazeny dva sloupce: horní sloupec je
rozená reprodukce (což se však např. u kapra
obecného může v souvislosti se změnami pro údaje z pelagických tenatových sítí, dolní pro bentické tenatové sítě. U názvu nádrže je
klimatu v budoucnosti změnit). Negativní vliv v závorce uvedena hodnota poměru ekologické kvality (EQR)
kapra obecného na kvalitu vodních ekosystéživin, které se v nádrži dostávají do potravního řetězce. Objem nádrže
mů byl popsán v literatuře [20, 21].
je poměrně malý, což vede ke krátké době zdržení a jen omezené reI přes druhovou bohatost je dominantních druhů pouze několik.
tenci. Silná eutrofizace má za následek velkou početnost a biomasu
Z hlediska biomasy je nejpodstatnějším druhem cejn velký (obr. 7).
ryb v celé nádrži (obr. 3, 4).
V biomase i početnosti je významná plotice obecná (obr. 6, 7), dále je
Druhové složení je zejména díky velké průtočnosti dosti bohaté
ve volné vodě hojně zastoupena ouklej obecná (patrné více na obr. 6)
(obr. 5). Setkávají se tu druhy typické pro tekoucí i stojaté vody. Vysoký
a v bentickém habitatu ježdík obecný (patrné více na obr. 6).
počet přítomných druhů a malé množství optimálních trdlišť vedou
Dominantní druh cejn velký je považován za indikátor ekologicky
rovněž k hojnému výskytu mezidruhových kříženců.
degradovaných vod [1, 19, 23], nejčastěji v důsledku eutrofizace. Cejni
V druhovém složení dominují druhy typické pro narušené podmínse navzdory morfologii těla, která jim umožňuje dobré manévrovací
ky: cejn velký, plotice obecná, ouklej obecná a ježdík obecný (obr. 6, 7).
schopnosti v litorálu a v blízkosti dna, vyskytují často i ve volné
Nezanedbatelnou část společenstva tvoří i cejnek malý a kapr obecný.
vodě, kde se živí zooplanktonem [11]. Shodně jsou významnými
Cejnek malý má podobné ekologické nároky jako cejn velký. I tento
konzumenty zooplanktonu i plotice obecná a ouklej obecná, jejichž
druh je při hodnocení ekologického stavu považován za indikátor
společný efekt na velký zooplankton vede ke snížení filtrační kapacity
eutrofizace [1, 23]. Přítomnost kapra je důsledkem hospodaření Česzooplanktonu a následnému rozvoji vodního květu a zhoršení kvality
kého rybářského svazu (nasazování pro účely rekreačního rybolovu),
vody. Hlavní příčinu zhoršení kvality vody je však třeba hledat v poneboť přirozený výtěr v nádržích prakticky neprobíhá.
vodí, odkud je do nádrže přinášeno velké množství živin, které jsou
V této nádrži ryby nenachází vhodné třecí substráty, a tak je rybí
zdrojem pro planktonní produkci.
společenstvo dominováno oportunistickými kaprovitými druhy typicZ dalších významných druhů byl v nádrži zjištěn bolen dravý.
kými pro degradované habitaty. Vysazované ryby tvoří značnou část
Přítomnost plůdku tohoto druhu indikuje volné spojení nádrže
společenstva. Z těchto důvodů je ekologická hodnota nádrže právem
s přitékající řekou. Zastoupení fytofilních druhů bylo velmi nízké
označena za nízkou.
a upozorňuje tak na omezený výskyt ponořené vegetace.

Příklad nádrže se zničeným ekologickým potenciálem

Převládající trendy v rybích společenstvech

Do kategorie zničeného ekologického potenciálu byla zařazena nádrž Hněvkovice. Přirozeně se jedná o eutrofní nádrž s vyšší hustotou
obsádky. V důsledku značné průtočnosti lze v nádrži očekávat i druhy
typické pro říční systémy včetně zástupců lososovitých ryb. Mezi
základní účely nádrže patří zabezpečení minimálního průměrného
denního průtoku ve Vltavě a zabezpečení odběru povrchové vody
pro jadernou elektrárnu Temelín, proto lze čekat jen omezené kolísání
hladiny, rozvoj ponořených makrofyt a vyšší zastoupení fytofilních
druhů ryb.
Nádrž se nachází na samém počátku Vltavské kaskády, ale již integruje rozsáhlé povodí. To má za následek přísun velkého množství

Jak je z celkového hodnocení stavu ekologického potenciálu vzorkovaných nádrží patrné, značná část nádrží nedosahuje z hlediska
složení rybího společenstva dobrého ekologického potenciálu a bude
nutné zasáhnout do stávající situace (obr. 2). Častým problémem
je nadměrná početnost a biomasa ryb v nádržích (obr. 3, 4) vlivem
eutrofizace, na některých nádržích má určitý vliv na strukturu rybích
společenstev i kolísání hladiny a rybářské obhospodařování.
Do nádrží přitékají vysoké koncentrace živin z povodí, které se realizují do potravního řetězce rozvojem sinic a řas. Vysoká produktivita
vede vždy k dominanci zooplanktonožravých druhů (obr. 6, 7), které
svým predačním tlakem na velký zooplankton zapříčiňují další zhor-
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šení situace a rozvoj vodního květu. Dalším důsledkem eutrofizace
ve stratifikovaných nádržích jsou deficity kyslíku ve vrstvách pod
termoklinou, které tak nemohou být trvale obývány rybami ani většinou jiných vodních organismů. To může vést k nesprávné interpretaci
údajů o celkové početnosti a biomase, kdy se sice ve vrstvách u hladiny vyskytuje vysoká hustota ryb, ale pod hranicí termokliny již žádné
nežijí. Příkladem takové nádrže je naše objemově největší nádrž Orlík,
kde bylo 81 % početnosti ryb zaznamenáno pouze v prvních devíti
metrech vodního sloupce od hladiny. Tento stav také limituje výskyt
druhů adaptovaných na studenou vodu s vyšším obsahem kyslíku
(která se přirozeně vyskytuje v hypolimniu nádrží s nižším živinovým
zatížením), jako jsou například lososovití či mník jednovousý (Lota
lota). Tyto druhy jsou přirozenými obyvateli rozsáhlejších vodních
ploch v zahraničí [16]. V České republice je jejich výskyt omezen pouze na několik málo vodních ploch (např. oligotrofní nádrž Morávka).
Rozsáhlé kolísání hladiny a nízká průhlednost vlivem eutrofizace
na většině našich údolních nádrží znemožňuje rozvoj vodních makrofyt. To má na většině z nich za následek nízké stavy druhů vázaných
na tento typ prostředí jako perlína ostrobřichého, štiky obecné, lína
obecného (Tinca tinca), sekavce podunajského (Cobitis elongatoides)
apod. Tyto druhy jsou následně nahrazovány především eurytopními
kaprovitými rybami, jako jsou plotice obecná a cejn velký. Tento stav
není příliš vhodný, neboť snižuje přirozenou diverzitu našich vod
a unifikuje jejich druhové složení na několik málo rybích druhů.
Dalším stresorem a faktorem, který několika způsoby ovlivňuje
rybí obsádky, je rybářské obhospodařování. Nejpatrnější je tlak na
druhy významné pro sportovní rybolov a větší velikostní kategorie.
Nejdůležitějším komerčním druhem je kapr obecný, který je do řady
nádržových revírů vysazován již v lovné velikosti a je pak velmi rychle
opět vyloven [4]. Z přirozeně se rozmnožujících ryb v nádržích jsou
pravděpodobně nejvíce ovlivněny populace dravých ryb, ale i zde se
v celorepublikovém průměru ukazuje, že neexistuje průkazný vliv
rybářského hospodaření [25]. Obecně selektivní odlov větších ryb
může mít vliv na populační dynamiku tím, že dojde k nedostatečné
reprodukci a kolapsu populace, jaké známe z mořského prostředí
u tresky obecné (Gadus morhua) [10] nebo i u nás žijícího úhoře říčního (Anguilla anguilla) [6]. Pravděpodobně se tak stalo i u populace
candáta obecného v nádrži Lipno, ovšem u naprosté většiny druhů
k tomuto nedochází. Dalším vlivem rybářů je přenášení organismů
(zejména ryb) mezi lokalitami. Jmenujme i další nežádoucí aktivity
rybářů, jako je úprava břehů na vodní i břehové vegetace zbavená rybářská místa. V neposlední řadě patří mezi negativní vlivy i pytláctví.
Většina nádrží v České republice by v ideálním případě spadala
pravděpodobně do kategorie okounových obsádek (stratifikované,
do nadmořské výšky 700 m n. m.) dominovaných okounem říčním
a menším podílem kaprovitých druhů, především perlína ostrobřichého a plotice obecné. V nádržích s vyšší nadmořskou výškou by tvořily
přirozenou významnou složku lososovité druhy ryb. Výsledky naší
studie jasně ukázaly, že tento přirozený typ obsádky je velmi vzácný.
Především hodnotné obsádky s vysokým zastoupením lososovitých
druhů jsou téměř nepřítomné. Současný stav, kdy na většině nádrží
převládají kaprovité druhy s dominancí cejna velkého a plotice obecné či z okounovitých ježdíka obecného, by se měl vyskytovat pouze
v mělkých nádržích.

Závěr
Přehradní nádrže jsou lidmi vytvořené vodní útvary, které byly vybudovány pro konkrétní účely. Tyto ekosystémy jsou tak ovlivňovány
lidskou činností již od vytvoření a o to větší neseme zodpovědnost
o ně pečovat, což obnáší i monitorování a hodnocení stavu rybích
obsádek. Údaje o ichtyofauně nám poskytují důležité informace
o živinové zátěži, hlavních tocích energie, ovlivnění rybářským
obhospodařováním nebo z nich lze odvodit jiné faktory působící na
rybí obsádku.
Rybí společenstva nádrží věrně reflektují ekologické podmínky
v nádrži, a to daleko více než stávající rybářské hospodaření. Na
žádné české nádrži nelze z hlediska rybích obsádek mluvit o maximální výtěžnosti biomasy ryb, ba naopak přirozená společenstva
mnoha eutrofních vod by si zasloužila větší hospodářské využití.
Pod silným odlovným tlakem jsou jen druhy konzumně ceněné jako
kapr a dravé ryby.
Je poměrně složitou otázkou, jak dosáhnout ve všech nádržích požadovaného ekologického stavu. Je samozřejmě nutné docílit především
snížení živinové zátěže našich nádrží, které přispěje nejen ke zlepšení
rybí obsádky, ale i kvality dalších složek ekosystému. Snížení úživnosti však povede ke snížení produktivity, což bude mít vliv především
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Obr. 8. Rozvinutý litorál s ponořenými makrofyty obývaný okouny
říčními, foto: RNDr. Jiří Peterka, Ph.D.
na rybářské obhospodařování. Například u vodárenských nádrží, které
nejsou rekreačními rybáři využívány, je dosažení dobrého ekologického potenciálu více než žádoucí, neboť cíle zlepšení ekologického
potenciálu a kvality vody jsou totožné. U nádrží s výraznou rekreační
funkcí by byla užitečná širší diskuse napříč spektrem uživatelů nádrží,
jak docílit optimálního stavu našich nádrží vzhledem k požadavkům
na jejich ekologickou kvalitu a funkci pro rekreační aktivity (například
jakost vody vhodná ke koupání versus rybářské využívání).
I přes zřejmé výhody kvalitně provedeného monitoringu nádrží,
o rybích obsádkách většiny nádrží existuje stále minimum spolehlivých informací. Provedení alespoň jednorázového monitoringu
českých vodních útvarů jednotnou standardizovanou metodikou
[15, 18] považujeme za zcela zásadní a nevyhnutelný počin nejen
z hlediska závazků vyplývající z Rámcové směrnice vodní politiky
2000/60/ES, ale také za zdroj hodnotné informace pro vlastní správce těchto vodních útvarů. Zároveň lze předpokládat, že určitá část
vodních útvarů podle aktuální metodiky nedosáhne hodnot dobrého
ekologického potenciálu. Čím dříve bude na takovou nádrž upozorněno, tím je větší šance na zlepšení situace. Zpracovanou metodiku
hodnocení ekologického potenciálu lze považovat za nejlepší možný
kompromis mezi její potřebou a množstvím dostupných informací.
K jejímu zásadnímu zlepšení může přispět pouze větší soubor údajů.
Značnou rezervu spatřujeme především v hodnocení přirozeně eutrofních vodních útvarů, pro něž máme doposud jen minimum informací
a lze tudíž rozšířením souboru dat předpokládat změnu nastavených
hranic ekologických tříd.
Biologické systémy jsou značně variabilní, a je tak nasnadě potřeba
co nejúplnější databáze. Kdyby byly k dispozici informace ze všech
54 českých nádrží, které byly vymezeny k hodnocení ekologického
potenciálu, byla by výpovědní hodnota takového souboru dat podstatně větší. Jednoznačným závěrem této studie je tedy naléhavá potřeba
v nejbližší době prozkoumat rybí společenstvo každého silně modifikovaného útvaru alespoň jednou. Nezbývá než doporučit uživatelům
nádrží, aby při vzorkování postupovali podle platné certifikované
národní metodiky monitorování [15, 18] a dodržovali doporučení
Rámcové směrnice vodní politiky 2000/60/ES, s tím, že monitoring
rybího společenstva by měl probíhat s tříletou frekvencí [7].
Poděkování: Autoři děkují všem členům pracovní skupiny FishEcU
při Biologickém centru AV ČR, v.v.i., Hydrobiologickém ústavu (www.
fishecu.cz), kteří se podíleli na monitorování nádrží. Studie byla
finančně podpořena projektem CEKOPOT (CZ.1.07/2.3.00/20.0204)
spolufinancovaným Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR a také grantem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
(145/2013/D). Poděkování patří rovněž Povodí Vltavy s. p., Povodí
Moravy s. p., Povodí Odry s. p., Povodí Labe s. p. a Povodí Ohře s. p.
za umožnění ichtyologických průzkumů.
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Up to now, the largest fish-sampling dataset from Czech reservoirs
was used to evaluate ecological quality based on requirements of
Water Framework Directive. Gillnets data from 23 reservoirs located
in different parts of the Czech Republic were used. The evaluation
showed that the ecological potential of reservoirs includes whole
gradient from good to poor. This article describes examples of all
ecological potential categories and discusses the reasons for current
classification. Moreover, general trends in the Czech reservoirs are
shown. Most of the reservoirs are negatively affected by eutrophication leading to high fish abundance and biomass and changes in the
community composition. In such conditions the eurytopic species
prevail and vice versa specialized species create only minor part of
the community or completely disappear (e.g. family Salmonidae).
Other negative effect is the destruction of submerged macrophytes
due to water level fluctuations and direct modification of shoreline.
This modification also leads to decrease of phytophilous fish species. The data about fish community composition is possible to use
to derive long-term trophic state, main influencing environmental
factors, contribution of fisheries management or other effects influencing fish community. Despite the high importance of these data,
lots of Czech reservoirs are still waiting for ichthyological survey
using standardized methodology.
Key words
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Osmá fáze Mezinárodního
hydrologického programu
(2014–2021) a zastoupení
podzemní vody
Jaroslav Vrba

Abstrakt

Mezinárodní hydrologický program (MHP) realizovaný v šestiletých obdobích je globálního rozsahu a významu. Hlavní tématem
jeho osmé fáze (2014–2021) je „Zabezpečení vody: odpovědi lokálním, regionálním a globálním výzvám“ [1]. Strategický plán osmé
fáze MHP je rozčleněn do šesti hlavních témat: 1) Vodní katastrofy
a hydrologické změny, 2) Podzemní voda v měnícím se životním
prostředí, 3) Zacílit na kvalitu a nedostatek vody, 4) Voda a lidská
osídlení v budoucnosti, 5) Ekohydrologie, harmonický inženýrský
přístup pro udržitelný svět, 6) Výchova o vodě, klíč k zabezpečení
vody. V článku je podrobněji analyzováno Téma 2 zaměřené na různé aspekty udržitelného managementu a ochrany podzemní vody
a rozčleněné do následujících fokálních oblastí: 1) Zvýšit úroveň
udržitelného managementu zdrojů podzemní vody, 2) Zaměřit se
na strategii managementu infiltrace do kolektorů podzemní vody,
3) Adaptovat se na vlivy klimatických změn na podzemní vodu, 4)
Podpořit ochranu kvality podzemní vody, 5) Podpořit management
přeshraničních kolektorů podzemní vody.
Klíčová slova
mezinárodní hydrologický program – udržitelný management zdrojů
podzemní vody – přírodní a lidské vlivy na vodní zdroje – politika
ochrany podzemní vody – výuka o vodě

Úvod
Mezinárodní hydrologický program (MHP) založený v roce 1975
a realizovaný v šestiletých obdobích (fázích) je globálního rozsahu
a významu. Ve svých prvních fázích měl MHP výhradně vědecké
zaměření, později byl rozšířen o témata zaměřená na sociální, ekonomickou a kulturní roli vody a vodních zdrojů. V současné době
vstupuje MHP do VIII. fáze (2014–2021) pod názvem „Zabezpečení
vody: odpovědi lokálním, regionálním a globálním výzvám“. MHP
Je koordinován UNESCO ve spolupráci s dalšími organizacemi OSN
a vychází z priorit 186 členských států MHP, které se svými požadavky
a připomínkami zúčastňují prostřednictvím národních komitétů jeho
tvorby a realizace. Strategický plán osmé fáze MHP byl zpracován
pracovní skupinou expertů (Task Force) a schválen Mezivládní radou
MHP.
Zabezpečení vody je v rámci MHP chápáno jako oprávněnost
obyvatelstva
1) v přístupu k adekvátnímu množství vody v přijatelné kvalitě pro
udržitelný život a zdraví a
2) k ochraně životů a vlastnictví před vlivy vody, sucha, a dalších
přírodních katastrof.
Řešení komplexních a dynamických demografických a environmentálních změn a vlivů na vodní zdroje (růst populace a její zranitelnost
přírodními katastrofami, globální a klimatické změny, rozvoj měst
a vlivy člověka na využívání půdy) vyžaduje holistický, multidisciplinární a environmentálně přátelský přístup k managementu a ochraně
vodních zdrojů. Osmá fáze MHP též zdůrazňuje důležitost vzájemného propojení mezi vodou, energií a potravou.
V souladu s prioritami a potřebami členských států je „Strategický
plán osmé fáze MHP“ rozčleněn do šesti hlavních témat: 1) Vodní katastrofy a hydrologické změny, 2) Podzemní voda v měnícím se životním
prostředí, 3) Zacílit na kvalitu a nedostatek vody, 4) Voda a lidská
osídlení v budoucnosti, 5) Ekohydrologie, harmonický inženýrský přístup pro udržitelný svět, 6) Výchova o vodě, klíč k zabezpečení vody.
Hlavní témata jsou napříč propojena tématy zaměřenými na udržitelný a integrovaný management povrchových a podzemních vod
založený na:
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• holistickém a environmentálním přístupu a sociálních a kulturních
tradicích společnosti,
• integrovaném managementu přeshraničních vodních zdrojů se
zaměřením na existující a potenciální mezinárodní vodní konflikty,
• zhodnocení vlivu globálních změn na dostupnost a kvalitu vodních
zdrojů a zranitelnost populace,
• formulování rámce pro vládní a společenskou vodní politiku založenou na víceúrovňových a transsektorových přístupech a integrování
zájmů vodohospodářského sektoru a veřejnosti,
• podpoře hydrologického výzkumu a výchovy o vodě a zvyšování
odborné úrovně lidských zdrojů.

Výzvy
Současný vodní systém čelí různým výzvám, které jsou ovlivněny
globálními a regionálními změnami přírodních podmínek a lidskými
vlivy na vodní zdroje a s nimi spojenými riziky a nejistotami. Lze je kategorizovat z technického, institucionálního, politického, finančního
a informačního hlediska. Současný a budoucí udržitelný management
vodních zdrojů se musí těmito výzvami důsledně zabývat.
Technické výzvy. Z vědeckého a technického hlediska velkou
výzvou pro mezinárodní hydrologickou komunitu je identifikace
a adaptace vhodných a včasných opatření v kontinuálně se měnícím
životním prostředí. V tomto směru dosud chybí: dostatečné vědecké
poznání vztahů hydrologických procesů s atmosférou, biosférou
a lidskou společností; vhodné techniky pro globální integraci dat;
předpovídání hydrologických procesů ve vztahu k jejich interakcím
a zpětným vazbám se sociálně-ekonomickými systémy. Z praktického
hlediska je na příklad důležité soustředit pozornost na centralizované
vodárenské systémy a čistírny odpadních vod ve velkých městech
na všech kontinentech. Tyto systémy jsou často energeticky náročné,
drahé, málo flexibilní a technologicky zastaralé a vyčištěné odpadní
vody nejsou efektivně nebo vůbec využívány. V mnoha rozvojových
zemích je zásobování pitnou vodou vlivem technických problémů
přerušované, pitná voda není kvalitní a ve vodárenských sítích dochází k jejím značným ztrátám.
Institucionální výzvy. V rozvinutých zemích jsou vodohospodářské
instituce většinou dobře řízeny, často však fungují nezávisle a nedostatečně spolupracují. V rozvojových zemích chybí dostatek na vodu
zaměřených institucí na všech úrovních a existující instituce jsou často dlouhodobě dysfunkční. To významně omezuje regulaci a výkonost
veřejného a privátního vodohospodářského sektoru.
Politické výzvy. Jedna z hlavních výzev, zlepšení udržitelnosti
vodních systémů, nemá často dostatečnou politickou podporu. Současná globální tendence zaměřená na krátkodobou vodohospodářskou
politiku nepomáhá řešit vodohospodářské projekty a programy, které
vyžadují investování s dlouhodobým společenským a environmentálním prospěchem. V mnoha rozvinutých zemích též převažují
obchodní zájmy nad politickými. V rozvojových zemích často chybí
politické vedení a odpovědnost určit sektor zodpovědný za národní
vodní zdroje nebo za realizaci potřebných reforem, aby zdroje pitné
vody a hygienická zařízení byly dostupné pro každého.
Finanční výzvy. Rozšíření přístupu ke kvalitním vodním zdrojům vyžaduje finanční zdroje pro výstavbu, modernizaci, provoz
a údržbu vodárenských zařízení. Zvláště v rozvojových zemích
jsou nezbytné velké investice do vodohospodářské infrastruktury.
Chudoba v těchto zemích je však v současné době, a bude také
v budoucnosti, hlavní překážkou snahy o zlepšení přístupu lidí
k trvalým a kvalitním zdrojům pitné vody a hygienickým zařízením.
V rozvinutých zemích jsou vodárenská zařízení obvykle samofinancovatelná a investice na jejich modernizaci financují jejich provozovatelé, případně s podporou lokálních vlád. Nové finanční modely
a analýzy poměru vynaložených prostředků k celkovému zisku jsou
vyžadovány s cílem zabezpečit soběstačné a udržitelné využívání
vody pro různé spotřebitele.
Informační výzvy. V mnoha zemích (především v rozvojových zemích) množství a kvalita hydrologických dat byla poškozena vlivem
nedostatečné údržby a rozvoje monitorovacích sítí. V některých zemích nebylo dosud systematické pozorování, zvláště podzemní vody,
realizováno. V poslední době jsou z ekonomických důvodů rozsah
a četnost hydrologických monitorování omezovány. Pro udržitelné
využívání vodních zdrojů má zásadní význam výrazné zlepšení
monitoringu povrchových a podzemních vod na lokální, národní
a regionální úrovni. Rozhodování ve vodním hospodářství vyžaduje
kvalitní a vědecky podložené informace vycházející z reprezentativních dat z hydrologických monitorovacích sítí.

vh 9/2014

Budoucí vlivy na vodní zdroje
Bylo uvedeno, že docílení udržitelného managementu vodních
zdrojů a vodních systémů bude ztíženo řadou dynamických globálních a regionálních změn a vlivů. Nejvýznamnější z nich jsou růst
populace a urbanizace, poškození vodní infrastruktury, sociálně-ekonomické změny, kvalita vody, nové druhy kontaminantů a změny
a variabilita klimatu.
Růst populace a urbanismu. V příštích letech bude v existujících
a nových městech, především v méně rozvinutých zemích, celosvětově narůstat počet obyvatel; do roku 2030 bude v rozvojových zemích
v Africe a Asii žít až 81 % obyvatel v městských oblastech [2]. Růst
populace a rychlý rozvoj urbanizace budou mít velký vliv na životní
prostředí a budou vytvářet tlak na vodní zdroje. To si vyžádá velké
úsilí v poskytování pitné vody z trvalých a kvalitních vodních zdrojů
a v managementu odpadních vod.
Poškození vodní infrastruktury. V mnoha částech světa, zvláště
v Evropě a USA, je vodní infrastruktura až přes 100 let stará a náklady
na její obnovu významně stoupají. Na příklad v evropských městech
se vynakládá ročně přes 5 miliard euro na obnovení kanalizačních
sítí. Úniky odpadních vod z městských kanalizací znečišťují podzemní
vody, které jsou v příměstských oblastech v rozvojových zemích často
využívány mělkými studnami jako zdroj pitné vody. K velkým ztrátám
vody dochází též netěsností vodárenských sítí. Vzrůstající náklady na
údržbu a opravy vodní infrastruktury, úpravu pitné vody a provoz
vodárenských zařízení a čistíren se promítají do ceny vody a ovlivňují
sociální a ekonomickou situaci spotřebitelů vody.
Sociální a ekonomické změny. V mnohých zemích s vysokým
ekonomickým růstem (Čína, Brazilie, Indie, Jižní Afrika) se zvyšuje
životní standard, rostou požadavky na množství a kvalitu pitné vody,
stoupá množství odpadních vod a zvyšuje se riziko konfliktů vlivem
nedostatku vody. Management omezených zdrojů vody a uspokojení
stoupajících nároků na množství a kvalitu vody jsou a budou v mnoha
regionech velkou výzvou a významně ovlivňují jejich ekonomický
a sociální rozvoj.
Nové kontaminanty. V souvislosti s technologickým rozvojem jsou
ve vodách zjišťovány nové druhy kontaminantů původem z farmaceutického a chemického průmyslu s prokázanými vlivy na lidské zdraví
a životní prostředí. Konvenčními čisticími technologiemi nelze většinu těchto kontaminantů z vody odstranit. Je proto důležitá podpora
výzkumu nových a účinných úpravárenských a dekontaminačních
technologií. Především je ale žádoucí preventivní ochrana vodních
zdrojů před znečištěním a včasná identifikace zdrojů znečištění
s cílem zamezit nebo významně omezit jejich vliv na kvalitu vody.
Klima. Variabilita a změny klimatu budou stále více ovlivňovat
dostupnost a kvalitu vody. Četnost a důsledky povodní a sucha se
v mnoha regionech zvyšují. Vliv klimatu na vzestup hladiny moří
zvýší riziko povodní, intruzí slané vody do pobřežních kolektorů
podzemní vody a poškodí nebo zničí pobřežní mokřady a pobřežní infrastrukturu. Výzkum vlivů variability a změn klimatu na vodu a vodní
zdroje a adaptace na tyto vlivy je významnou prioritou a výzvou MHP.
Strategické plánování, integrovaný management vodních zdrojů,
nové efektivní technologie a zelená ekonomie podpoří snížení tlaku
na vodní zdroje, jejich udržitelné využívání a ochranu na vodě závislých ekosystémů.
Strategické plány s dlouhodobou perspektivou (15–40 let) je třeba
zaměřit na rozvoj a udržitelný management vodních zdrojů včetně
aspektů, za které dosud nebyl sektor vody odpovědný: energie, územní
a městské plánování, globální trend trhu a demografický vývoj populace (na příklad mezinárodní a lokální /z venkova do měst/ migrace
obyvatelstva). Proces strategického plánování má tři následné fáze:
vize, rozvoj pravděpodobných scénářů a výběr (selekce) strategií pro
dosažení vize a zahrnuje aktivní účast širokého okruhu spotřebitelů
vody s cílem dosáhnout její udržitelné využívání.
Integrovaný management vodních zdrojů (IMVZ) zahrnuje všechny
složky hydrologického systému, je založen na holistickém, multidisciplinárním, transsektorovém a environmentálně přátelském přístupu, respektuje historické, kulturní a náboženské tradice společnosti
a zahrnuje potřeby vody pro rezidenty, průmysl, zemědělství a další
hospodářské sektory. IMVZ je též významným přínosem v adaptaci na
globální změny klimatu a zachování biodiverzity na vodě závislých
ekosystémů.
Rozvoj efektivních technologií a vědeckých programů. Mnoho
vlivů na vodní systémy je spojeno s nejistotami, což činí obtíže
v předpovídání jejich rozsahu, četnosti a intenzitě jejich dopadu na
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vodní zdroje. Odpovědi na tyto nejistoty nejsou jen ve vědeckých
programech realizovaných v rámci MHP, ale také v praktických opatřeních a relevantních technologiích, jako jsou na příklad recyklace
odpadních vod, využívání dešťových vod, rozvoj technik pro umělou
infiltraci. Z dlouhodobých vědeckých programů MHP koordinovaných
UNESCO lze na příklad uvést GRAPHIC – Hodnocení zdrojů podzemních vod pod tlakem lidí a změn klimatu, WHYMAP – Světový
program pro hydrogeologické mapování, ISARM – Management mezinárodně sdílených zdrojů podzemní vody v kolektorech podzemní
vody, IFI – Mezinárodní iniciativa pro povodně, JIHP – Společný
mezinárodní program izotopové hydrologie, G-WADI – Voda a rozvoj
informací pro aridní země – Globální síť, HELP – Hydrologie pro
životní prostředí, život a politiku.
Zelená ekonomie podporuje zlepšení lidského zdraví a pohody
a sociální spravedlnosti a významně omezuje environmentální rizika. Je založena na vyváženém přístupu k sociálním, ekonomickým
a environmentálním cílům a úkolům. Je charakterizována zvýšenými
investicemi do ekonomických sektorů, což zvyšuje hodnotu přírodního prostředí a snižuje ekologická a environmentální rizika. Jedná
se o sektory zaměřené na obnovitelnou energii, energeticky efektivní
stavebnictví, čisté technologie, management zpětného využívání odpadů, environmentálně udržitelné zemědělství a lesní hospodářství
a kontrolovaný a udržitelný rybolov. Investice do životního prostředí
vyžadují podporu národních vlád, relevantní politické a environmentálně zaměřené reformy a infrastrukturu trhu.

Hlavní témata osmé fáze Mezinárodního
hydrologického programu (MHP)
Hlavní témata osmé fáze MHP jsou uvedena přehledně. Výjimkou
je Téma 2, které vzhledem k zaměření tohoto článku na podzemní
vodu je popsáno podrobněji.

Téma 1: Vodní katastrofy a hydrologické změny

Osmá fáze MHP zdůrazňuje význam vědeckého výzkumu a hydrologických metod při studiu původu, rozsahu a četnosti přírodních
katastrof, nejistot spojených s jejich předpovídáním a ekonomickými
a sociálními dopady. Četnost povodní a sucha se v posledních letech
změnila vlivem variability klimatu, změnami ve využívání půdy
a krajiny a lidskými aktivitami, které ovlivňují přírodní hydrologické
a ekologické procesy. Počet úmrtí a ekonomických škod způsobených
přírodními a zvláště vodou způsobenými katastrofami (povodně,
sucho, sesuvy a poklesy půdy) v celosvětovém měřítku dramaticky
vzrostly. Důvodem jsou dynamicky se zvyšující počet lidí žijících
v oblastech zranitelných vodními katastrofami, nekontrolovaná urbanizace a změny ve využívání půdy. Velkou výzvou pro hydrologickou
komunitu je včasná identifikace vhodných adaptačních opatření ve
stále se měnícím prostředí a uplatnění zásad rizikového managementu
v ochraně lidí a jejich majetku před vodními katastrofami.
Projekty budou podporovat rozvoj metod na hodnocení rizik
zaměřených na: varovné monitorovací systémy; relevantní hydrologické a klimatické modely; analýzy pravděpodobnosti a nejistoty
extrémních jevů; globální a regionální zhodnocení historických dat
o původu, četnosti a intenzitě vodních katastrof v minulosti; sociální
a ekonomická rizika zranitelnosti lidí žijících v území postižených
přírodními katastrofami. Z hlediska vědeckého poznání je třeba
vyplnit mezery: 1) v neúplném pochopení hydrologických procesů
a jejich vztahu s atmosférou, biosférou a lidskými vlivy, 2) v technikách vhodných pro integraci velkých souborů dat, 3) ve schopnosti
předpovídat hydrologické procesy a jejich interakce a zpětné vazby se
sociálními a ekonomickými systémy, 4) v nejistotě odhadů, komunikaci a začlenění rozhodovacích procesů do adaptačního a rizikového
managementu vodních zdrojů. Vědci musí být více aktivní v přenosu
výsledků výzkumů politikům a manažerům, aby jejich rozhodování
bylo založeno na současných vědeckých znalostech. Ve strategickém
plánu osmé fáze MHP je proto zdůrazněna potřeba zpracovat pro řídící pracovníky odpovídající za rizikový management vodních zdrojů
vědecky podložené metodické pokyny a praktické zásady pro omezení
vlivu extrémních vodních jevů v územích opakovaně postižených
vodními katastrofami a zpřístupnit jim analýzy pravděpodobnosti
a nejistoty výskytu těchto katastrof.
Téma 1 je rozčleněno do pěti fokálních oblastí: 1) Rizikový management jako adaptace na globální změny, 2) Pochopení souvisejících
lidských a přírodních procesů, 3) Prospěšnost globálních a lokálních
pozorovacích systémů, 4) Určení nejistoty a zlepšení v jejím sdělování, 5) Zlepšení vědecké základny pro hydrologii a vodní vědy pro
přípravu a odpověď na extrémní hydrologické jevy.

13

Téma 2: Podzemní voda v měnícím se
životním prostředí

Ve srovnání s předešlými fázemi je v osmé
fázi MHP pro podzemní vodu vyhrazeno
samostatné téma zaměřené na úlohu podzemní vody v měnícím se životním prostředí. Podzemní voda je významnou složkou
hydrologického systému, globálně 97 %
sladkých vod (s výjimkou ledovců a sněhu
v polárních oblastech) jsou podzemní vody
[3]. Téměř polovina světové populace využívá
podzemní vodu jako zdroj pitné vody a přibližně 43 % vody využité pro zavlažování jsou
podzemní vody. V přírodě podzemní voda
ovlivňuje mnoho geologických, geochemických a biologických procesů a na podzemní
vodě závislých ekosystémů. V aridních a semiaridních oblastech a menších ostrovech
je podzemní voda jediný trvalý zdroj pitné
vody pro udržitelný život. Hlubší kolektory
podzemní vody jsou též bezpečným zdrojem
vody v mimořádných situacích (povodeň,
sucho, tsunami a jiné přírodní katastrofy).
Využívání podzemní vody v posledních dekádách minulého století celosvětově významně
vzrostlo vlivem jejího plošně rozsáhlého výskytu, spolehlivosti v období sucha, většinou
dobré kvality, pokroku ve výzkumu a poznání Obr. 1. Příklad vlivu čerpání vzrůstajícího množství podzemní vody v přeshraničním kolekmístních a regionálních hydrogeologických toru podzemní vody „North Western Sahara Aquifer System“ (obr. 1a, 1b) na pokles hladiny
poměrů, dosažitelnosti hlubokých kolektorů podzemní vody (1c) a na její vzrůstající salinitu – 1d (4)
podzemní vody rozvojem moderních vrtných
V rámci UNESCO programu pro globální hydrogeologické mapování
a čerpacích technologií a všeobecně nižších finančních nákladů na
(WHYMAP–World-wide Hydrogeological Mapping and Assessment
získávání zdrojů podzemní vody ve srovnání s povrchovou vodou.
Programme – Světový program pro hydrogeologické mapování a hodV předešlých fázích MHP bylo dosaženo pokroku v poznání mělnocení)) bude pokračovat zpracování regionálních map podzemní
kých a krasových kolektorů podzemní vody, metodách kvantitativního
vody větších měřítek a rozvoj metod pro zobrazování pánví podzema kvalitativního hodnocení a zranitelnosti zdrojů podzemní vody,
ní vody v 3D. Bude též rozvíjen rizikový a adaptační management
managementu umělé infiltrace, výzkumu znečištění podzemní vody
zdrojů podzemní vody v mimořádných situacích (povodně, tsunami,
a hydrogeologickém mapování. V globálním měřítku však dosud zůsucho a jiné přírodní katastrofy), založený na aktivní účasti obyvastává mnoho výzev a úkolů jako jsou: komplexní výzkum podzemní
telstva a jeho historických zkušeností a lokálních znalostí o vlivu
vody v dosud málo hydrogeologicky prozkoumaných rozvojových
přírodních katastrof na vodní zdroje (obr. 2). Bude využita metodika
zemích, hodnocení vlivů a rizik nadměrného čerpání podzemní vody,
vyvinutá v UNESCO projektu GWES (Groundwater for Emergency
rozšíření lokálních, národních a regionálních monitorovacích sítí podSituations – Podzemní voda pro mimořádné situace), zpracovaném
zemní vody, zpřesnění znalostí o neobnovitelných (fosilních) zdrojích
v šesté a sedmé fázi MHP [5]. Specifická pozornost bude věnována
a zásobách podzemní vody a kolektorech podzemní vody v hlubokých
monitorování odběrů vody z kolektorů s neobnovitelnými a fosilními
pánvích, ochrana kvality podzemní vody před vlivy kontaminantů
zdroji podzemní vody.
farmaceutického původu a dalších nově registrovaných chemických
ad 2) Zaměřit se na strategii managementu infiltrace do kolekkontaminantů, vliv variability a změn klimatu na udržitelný managetorů podzemní vody. Tato fokální oblast je prioritně orientována
ment podzemní vody, komplexní hodnocení přeshraničních kolektorů
na pokračování dlouhodobého programu UNESCO MAR (Managed
podzemní vody, rozvoj osvěty a výchovy obyvatelstva v poznání
Aquifer Recharge – Řídit infiltraci do kolektoru podzemní vody)
a ochraně podzemní vody.
zaměřeným na strategii managementu infiltrace do kolektorů podTéma 2 je členěno do následujících fokálních oblastí: 1) Zvýšit
zemní vody v aridních a semiaridních oblastech. Infiltrace do kolekúroveň udržitelného managementu zdrojů podzemní vody, 2) Zaměřit
torů podzemní vody je nedílnou částí integrovaného managementu
se na strategii managementu infiltrace do kolektorů podzemní vody,
povrchových a podzemních vod v povodí. MAP program zahrnuje:
3) Adaptovat se na vlivy klimatických změn na podzemní vodu, 4)
studium dostupnosti a kvality zdrojů vody pro infiltraci, výzkum
Podpořit ochranu kvality podzemní vody, 5) Podpořit management
geologických a hydrogeologických podmínek pro výběr vhodného
přeshraničních kolektorů podzemní vody.
horninového prostředí pro infiltraci, volbu technik a metod infiltraad 1) Zvýšit úroveň udržitelného managementu zdrojů podzemní
ce, posouzení technických, ekonomických a sociálních podmínek
vody. Tato fokální oblast je zaměřena na bezpečnost a spolehlivost
a institucionálního a právního prostředí pro realizaci infiltrace
zdrojů podzemní vody pro lidský život, sociální a ekonomický rozvoj,
a zpětné využití infiltrované vody a přístup a účast místního obyvazmírnění chudoby a ochranu na podzemní vodě závislých ekosystételstva. MAR program je zaměřen na bezpečnost v zásobování pitnou
mů. Udržitelný management podzemní vody je založen na holisticvodou ve vztahu ke klimatickým změnám a nárůstu spotřeby vody
kém, interdisciplinárním, multisektorovém a ekologickém přístupu,
vlivem stoupajícího počtu obyvatel a zvyšování jejich životní úrovně
studiu kvality a kvantity podzemní vody, integrovaném vztahu mezi
prioritně v aridních a semiaridních oblastech. Budou hodnocena
povrchovou a podzemní vodou a územním plánování. Respektuje
rizika a přínosy infiltrace čištěných městských odpadních vod do
etnické, náboženské a kulturní tradice společnosti a zahrnuje účast
podzemní vody s ohledem na jejich využití pro závlahy a průmysl
rozhodovacích, politických a plánovacích orgánů, manažerů, spotřea případně jako zdroje pitné vody. Důraz je kladen na různé způsoby
bitelů vody, nevládních organizací a veřejnosti.
akumulace srážkových vod a jejich následné infiltrace do kolektoru
Program bude zaměřen na integrování udržitelného managementu
podzemní vody nebo využití pro zahradní a městskou závlahu.
zdrojů podzemní vody do národních vodohospodářských plánů s cíPilotní projekty budou orientovány na metody a modely umělé inlem navrhnout účinná opatření na rehabilitaci nadměrně exploatofiltrace v různých přírodních a společenských podmínkách, studium
vaných kolektorů podzemní vody (zvláště v aridních a semiaridních
biochemických procesů v podzemní vodě, do které byla infiltrována
oblastech, obr. 1), docílit vyváženost ve využívání zdrojů podzemní
odpadní voda, hodnocení technických a ekonomických aspektů
vody v jednotlivých sektorech (pitná voda, zemědělství, průmysl, tua sociálních přínosů infiltrace a obnovení zásob podzemní vody
rismus), omezit rizika nedostatku nebo špatné kvality podzemní vody
řízenou infiltrací v kolektorech, v kterých pokles hladiny ovlivnil
na obyvatelstvo a ekosystémy, navrhnout vhodné metody a modely
na podzemní vodě závislé ekosystémy.
pro udržitelný management zdrojů podzemní vody.

14

vh 9/2014

ad 3) Adaptovat se na vlivy klimatických
změn na podzemní vodu. Změny a variabilita
klimatu, hydrologická variabilita a změny ve
využívání půdy znesnadňují současný a budoucí management podzemní vody a jsou
zdrojem nejistot v rozhodování o jejím využití a ochraně. Fokální oblast je zaměřena na
hodnocení vlivů změn klimatu na množství
a kvalitu podzemní vody, na zpracování strategií pro zmírnění těchto vlivů a na adaptaci
na tyto vlivy v globálním, regionálním a lokálním měřítku. Nejvýznamnější přímý vliv
změn klimatu na podzemní vody je spojen
s potenciálními změnami infiltrace. V klimaticky a hydrogeologicky rozdílných pilotních
oblastech budou studovány vlivy, které na
změny infiltrace srážkových vod do podzemní
vody působí: prostorové a časové rozdělení
srážek, teplota vzduchu, evapotranspirace,
půdní vlhkost, podpovrchový teplotní režim
a jeho vliv na fyzikální, chemické a biologické
procesy v půdě a nesaturované zóně, změny
v úrovni hladiny podzemní vody, lidská
činnost, zvláště změny ve využívání půdy
(zemědělství, rozvoj urbanismu a průmyslu).
Vliv změn klimatu na podzemní vodu a na
ní závislých ekosystémů bude též analyzován z hlediska sociálních, ekonomických Obr. 2. Vrtaná studna s úpravnou vody a vlastním energetickým zdrojem v nemocničním
a environmentálních rizik. Vliv klimatu na areálu v Japonsku je připravená k okamžitému využití jako náhradní zdroj pitné vody při
podzemní vody je řešen v dlouhodobém poškození městského vodárenského systému zemětřesením. V Japonsku byly vybudovány
UNESCO programu GRAPHIC (Groundwater stovky takových systémů v nemocničních areálech v zemětřesných oblastech (6)
Resources Assessment under the Pressures of
Humanity and Climate Change – Hodnocení
vody a politika její preventivní ochrany s důrazem na omezení rizik
zdrojů podzemních vod pod tlakem lidí a změn klimatu). Program je
jejího znečištění a se zřetelem na udržitelný hospodářský a sociální
zaměřen na rozvoj modelových řešení pro předpovídání a kvantifikaci
rozvoj. V oblastech opakovaně postižených přírodními katastrofami
odezvy hydrogeologického systému na historické a současné klima(povodně, sucho, tsunami, zemětřesení, vulkanická činnost) bude
tické změny. Aplikace modelů však čelí značným nejistotám vlivem
podporováno zpracování map ochrany a zranitelnosti podzemní vody
nedostatku konzistentních globálních datových souborů podzemní
a výzkum a využití alternativních, bezpečných a kvalitních zdrojů
vody a půdy. Kalibrace modelů pro simulaci klimatických změn
podzemní vody. Odborné aktivity budou též zaměřeny na aplikaci
a jejich vlivů (plošných a časových) na infiltraci do podzemní vody
numerických a statistických modelů pro hodnocení kvality podvyžadují podstatné rozšíření pozemního a satelitního monitorování
zemní vody (s přihlédnutím na území s omezeným množstvím dat)
podzemní vody a zřizování monitorovacích sítí specificky orientoa studium transportních a transformačních procesů nových skupin
vaných na vlivy sucha a povodní na podzemní vody s cílem získat
farmaceutických a chemických kontaminantů v nesaturované zóně
soubory hodnověrných dat (tab. 1).
a kolektoru podzemní vody.
ad 4) Podpořit ochranu kvality podzemní vody. Kvalita podzemní
ad 5) Podpořit management přeshraničních kolektorů podzemní
vody a její ochrana jsou nedílnou součástí integrovaného a udrživody. Na 14. zasedání Mezivládní rady MHP UNESCO (červen 2000)
telného managementu povrchových a podzemních vod. V celosvěbyla přijata rezoluce na podporu výzkumu přeshraničních kolektorů
tovém měřítku hodnocení kvality podzemní vody čelí nedostatku
podzemní vody a na zahájení programu ISARM (Internationally
dlouhodobých a hodnověrných dat. V mnoha zemích na národních
Shared Aquifer Resources Management – Management mezinárodně
pozorovacích sítích nejsou kvalita a chemismus podzemní vody dosud
sdílených zdrojů podzemní vody v kolektorech podzemní vody).
monitorovány. Důvodem je nedostatek finančních zdrojů a v rozvojoPřeshraniční kolektory, sdílené dvěma a více sousedícími zeměmi
vých zemích často chybí potřebné přístrojové a laboratorní vybavení
(obr. 3), pokrývají přes 20 % povrchu kontinentů a na jejich zdroa odborný a trénovaný technický personál. Jen výjimečně jsou kvalita
jích podzemní vody závisí téměř 2 miliardy lidí. Udržitelné využití
a chemismus vody studovány komplexně, z hlediska lidských vlivů
a management přeshraničních kolektorů je v rámci ISARM programu
a přírodních procesů probíhajících v čase a prostoru v systému atstudováno z hledisek hydrogeologických, právních, sociálních, ekonomosféra – půda – nesaturovaná zóna – podzemí voda – hornina. Není
mických, institucionálních a environmentálních [7]. ISARM program
kladen dostatečný důraz na politiku preventivní ochrany kvality
je koordinován s programem UNESCO PCCP (From Potential Conflict
podzemní vody, zvláště před zdroji difuzního znečištění. V mnohých
to Potential Cooperation – Od potenciálního konfliktu k potenciální
zemích dosud chybí legislativa na ochranu kvality podzemní vody
spolupráci).
a institucionální zázemí pro začlenění kvality podzemní vody do
národní politiky ochrany přírodního prostředí.
Fokální oblast je proto zaměřena na podporu znalostí o kvalitě
Tabulka 1. Kritéria pro výběr monitorovacího vrtu v USA pro slepodzemní vody a její ochrany v regionálním a národním měřítku.
dování vlivů klimatu (sucha) na hladinu a kvalitu podzemní vody.
Mnoho zemí v diskusi ke strategickému plánu osmé fáze MHP uváMonitorovací přístroje využívají sluneční energii a monitorovaná
dělo ochranu kvality podzemní vody jako prvořadý úkol. Zvláště
data o hladině a kvalitě podzemní vody jsou z vrtu automaticky
v rozvojových zemích není dosud kvalita podzemní vody soustavně
přenášena do datových center
monitorována. V posledních letech jsou také v rozvinutých zemích
z ekonomických důvodů omezovány počet objektů v monitorovacích
Vrt monitoruje vždy jen jeden kolektor podzemní vody
sítích, četnost měření a vzorkování podzemní vody a rozsah cheVýstroj a geologický profil vrtu jsou dobře dokumentovány
mických analýz vody. Navržené aktivity v této fokální oblasti jsou
Vrt je umístěn v mělkých kolektorech podzemní vody ovlivnitelných
zaměřeny na sjednocení metodiky monitorování kvality podzemní
klimatickými vlivy
vody v regionálních a přeshraničních kolektorech podzemní vody
Vrt nesmí být umístěn v dosahu vlivu čerpání podzemní vody
a výstavbu nových monitorovacích sítí pro včasnou identifikaci změn
(zavlažovací systémy, odběry vody pro vodárny, průmysl)
kvality podzemní vody vlivem změn klimatu a úniků kontaminantů
Vrt musí být dlouhodobě přístupný
z různých zdrojů znečištění. V pilotních projektech budou navrženy
Vrt v minulosti nikdy nevyschl
metodické principy udržitelného managementu kvality podzemní
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Program ISARM je dlouhodobý a byl v první fázi zaměřen na Afriku, kde bylo identifikováno 65 přeshraničních kolektorů, a postupně
pokračuje na dalších kontinentech. V rámci
osmé fáze MHP bude v globálním měřítku
dokončena inventura všech (318) globálně
významných přeshraničních kolektorů
podzemní vody, kompilovány a zhodnoceny relevantní data a informace, sestaveny
hydrogeologické mapy a navrženy principy
udržitelného managementu přeshraničních
zdrojů podzemní vody [8].
V souladu s programem ISARM zahrnuje
tato fokální oblast zpracování regulačních
opatření pro udržitelný, nekonfliktní a environmentálně přátelský management přeshraničních zdrojů podzemní vody, zlepšení spolupráce a vzájemného porozumění dotčených
zemí, mezinárodní výměnu informací a dat
a zlepšení odborné úrovně lidských zdrojů
působících v této sféře. V tomto směru budou
podporovány konkrétní projekty v afrických
zemích.
Data z ISARM programu jsou soustředěna
v Holandsku, v databázi globální monitorovací sítě podzemních vod mezinárodního centra
UNESCO pro hodnocení zdrojů podzemní
vody (IGRAC – International Groundwater Obr. 3. Příklad kolektoru s přeshraničním prouděním podzemní vody. Infiltrační oblast
Resources Assessment Centre). Centrum a odvodnění kolektoru jsou v různých zemích (7)
analyzuje data pro periodické hodnocení
globálních a regionálních zdrojů podzemní
vody. S podporou programu WHYMAP a ve spolupráci s IGRAC
Téma 4: Voda a lidská osídlení v budoucnosti
bude pokračovat mapování a hodnocení mezinárodních povodí řek
Poskytnout bezpečný a kvalitní zdroj pitné vody pro všechny obyve vztahu k přeshraničním kolektorům podzemní vody.
vatele planety je jednou z největších současných výzev. Přes 750 milionů lidí nemá dosud přístup k trvalému a kvalitnímu zdroji pitné
Téma 3: Zacílit na nedostatek a kvalitu vody
vody. V rozvojových zemích 84 % obyvatelstva získává pitnou vodu
Nedostatek vody je přírodní a člověkem ovlivněný fenomén. Ačkoliv
z upravených vodních zdrojů a přes 2,5 miliardy lidí žije v oblastech,
na naší planetě je dostatek vody pro současných 7,15 miliard lidí, její
v kterých nejsou čištěny odpadní vody a uspokojeny jejich hygienické
rozdělení je v čase a prostoru nerovnoměrné, mnoho vody je znečištěpotřeby [9]. Města čelí značným dynamickým tlakům, jako jsou rychlý
no, je s ní plýtváno a její management není často na postačující úrovni.
růst obyvatelstva, málo vyvinutá nebo chybějící infrastruktura pro
Roční přírůstek populace (80 milionů lidí) zvyšuje požadavky na vodvýrobu a distribuci vody a čištění odpadních vod, nekontrolované
ní zdroje o 64 miliard m3 vody ročně [2]. Přibližně 1,2 miliardy lidí ze
odpadové hospodářství a změny klimatu. Vlivem těchto tlaků rozvoj
současné světové populace žije v oblastech s nedostatkem vody a 1,6
mnoha měst bude stále více čelit těžkostem s nepostačujícími a méně
miliard lidí čelí nedostatku vody z ekonomických důvodů, vlivem
spolehlivými zdroji vody. V Tématu 4 je proto zdůrazněna podpora
nedostatečné vyvinuté infrastruktury pro efektivní využití vodních
udržitelnému a integrovaného managementu vody a vodnímu hospozdrojů [2]. Pro mnohé země je nedostatek vody velmi naléhavý prodářství v městských aglomeracích, založená na inovačních přístupech
blém, který ovlivňuje jejich sociální a ekonomický rozvoj. To se týká
a moderních technologiích, rozvoji městských institucionálních a řízvláště zemí v aridních a semiaridních oblastech. V mnoha zemích
dících struktur a zahrnující ekonomické, geografické a environmenje též registrována vzrůstající konkurence mezi sektory, jejichž rozvoj
tální prostředí a spotřebu vody pro rezidenty, průmysl a ekologické
je závislý na vodních zdrojích. Ochrana vodních zdrojů ve světovém
systémy. V rámci MHP budou realizovány pilotní projekty zaměřené
měřítku vyžaduje posuzovat lidské a klimatické vlivy integrovaně.
na zpracování souboru kritérií pro globální identifikaci a výběr měst
Kritický význam mají investiční programy na ochranu přírodního
s předpoklady pro vytvoření 1) příznivých podmínek pro rozvoj a improstředí a udržitelné využívání vodních zdrojů.
plementaci sofistikovaného a integrovaného managementu vodních
Špatná kvalita vody ovlivňuje její využití. To je vážný a opomíjezdrojů, 2) výstavbu moderních technologií (úpraven a čistíren) a vodní
ný aspekt v managementu vodních zdrojů. Špatná kvalita vody má
infrastruktury a 3) výchovu nové generace městských zastupitelů přívliv na lidské zdraví a přírodní prostředí, bez úpravy je nevhodná
stupných inovacím v metodách řízení a s vizí moderního a efektivního
pro vodárenské a jiné využití, a technická, sociální a ekonomická
vodního hospodářství měst.
dostupnost vodních zdrojů se tak snižuje. Zejména v rozvojových
Téma též zahrnuje integrovaný rozvoj a management vodních
zemích je nutné zaměřit aktivity MHP na ochranu vodních zdrojů
zdrojů ve venkovských osídleních, v kterých v současné době žije
před vlivy lidské činnosti (rychlý růst urbanizace bez odpovídající
téměř polovina obyvatelstva v Asii a Africe. Zásobování pitnou vodou
infrastruktury a čištění odpadních vod, degradace půdy, ukládání
těchto oblastí je naléhavý úkol, neboť zdroje pitné vody jsou v nich
odpadů v nekontrolovaných skládkách). Management kvality voddecentralizované, obyvatelstvo je ve značné části negramotné, odborně
ních zdrojů v těchto zemích je třeba soustředit na jejich preventivní
nekvalifikované a vlivem nedostatku finančních zdrojů a technických
ochranu před různými vlivy znečištění. Uplatnění takového přístupu
prostředků má jen velmi omezené možnosti čelit dopadům přírodních
vyžaduje vytvoření odpovídajícího legislativního a institucionálního
katastrof. Pitná voda v mělkých, ručně vyhloubených studních je často
prostředí, politickou vůli a všestrannou podporu řídících vodohospoznečištěná a v období sucha je jí nedostatek. Hygienická zařízení jsou
dářských orgánů a veřejnosti.
primitivní a jsou zdrojem biologického znečištění zdrojů pitné vody
Téma 3 je rozčleněno do následujících fokálních oblastí: 1) Zlepšit
a nemocí. Kanalizace a čistírny odpadní vody existují jen výjimečně.
řízení, plánování a efektivní využívání vodních zdrojů, 2) Zabývat se
Projekty se soustředí na rozvoj a využití trvalých a kvalitních
současným nedostatkem vody a vyvinout předpovědi pro zabránění
vodních zdrojů a výstavbu hygienických zařízení ve venkovských
nežádoucích trendů, 3) Podpořit prostředky pro zapojení a uvědooblastech, slumech a periferních oblastech velkých měst v rozvojomění vodohospodářů a pro řešení konfliktů, 4) Zaměřit se na kvalitu
vých zemích. Navrhované technologie musí být cenově přiměřené,
vody a její znečištění v rámci integrovaného managementu vodních
energeticky úsporné a z hlediska provozu technicky nenáročné. Model
zdrojů – zlepšit právní, politické, institucionální prostředí a lidské
účasti lokálního obyvatelstva na využívání a ochraně vodních zdrojů
kapacity, 5) Podpořit inovační prostředky pro bezpečné zásobování
musí být slučitelný s místními tradicemi a kulturou.
vodou a kontrolu znečištění.
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Téma je rozčleněno do následujících fokálních oblastí: 1) Změny
v přístupech a technologiích, 2) Rozsáhlé systémové změny v přístupech k integrovanému managementu, 3) Prospěšnost a integrace
institucionálních a řídících struktur, 4) Příležitosti ve vyvíjejících se
městech v rozvojových zemích, 5) Integrovaný rozvoj ve venkovských
osídleních.

Téma 5: Ekohydrologie, harmonický inženýrský přístup
pro udržitelný svět

V souvislosti se vzrůstající klimatickou nestabilitou, demografickým
růstem, migrací obyvatelstva a vznikem nových geopolitických center,
které společně ovlivňují globální ekonomiku (včetně cen potravin
a vody), je nezbytné omezit a postupně zastavit znehodnocování vodních zdrojů a další pokles biodiverzity. Je naopak potřeba podporovat
ochranu ekosystémů a udržitelný management povodí a posílení jeho
odolnosti ke klimatickým změnám a lidským vlivům. V antropocénu
byla značná část zemského povrchu, s výjimkou pouští, vysokých hor
a zaledněných oblastí, přeměněna v zemědělskou krajinu a městská
a vesnická osídlení. Tyto inženýrské zásahy do krajiny způsobily redukci biomasy a organické hmoty, ovlivnily vodní režim a vedou
k modifikaci vodního cyklu a modelu, v kterém se vodní cyklus stává
více stochastický a nepříznivý pro rostlinný a živočišný život a život
člověka (sucha, katastrofické povodně). Tyto procesy též omezují
zásoby uhlíku a přeměnu živin z minerálních na organické formy.
Budou proto zpracovány a aplikovány strategie vedoucí ke zvrácení
těchto procesů a posílení kapacity globálních ekosystémů. MHP bude
v experimentálních povodích UNESCO podporovat výzkum a odborné
iniciativy zaměřené na zlepšení vědomostí o vzájemně propojených
ekohydrologických a biologických procesech a zlepšení kvality vody
a vodních zdrojů v povodích. Budou zpracovány pokyny pro integraci
různých druhů hydrologických a biologických regulací v povodích
pro dosažení synergie ve zlepšení kvality vody, biodiverzity a vodních
zdrojů a optimálního využití funkce ekosystémů. Jsou navrženy studie
vztažené k harmonizaci ekohydrologických opatření s existujícími
a plánovanými hydrotechnickými stavbami se zřetelem na adaptaci
na klimatickou nestabilitu. Ekohydrologické biotechnologie budou
aplikovány pro čištění a retenci dešťové vody. Budou vyvinuty pokyny
pro udržitelné plánování měst vycházející z městského uspořádání
citlivého k vodě, zlepšení kvality městských ekosystémů a adaptování
na globální klimatické změny.
Zcela mimořádný je vliv člověka na pobřežní oblasti. V rozvojových
zemích více než 80 % městských odpadních vod a 70 % průmyslových
odpadních vod je bez čištění vypouštěno do povrchových vod nebo
je vsakováno do mělkých kolektorů podzemní vody. Dochází tak ke
znečištění povrchových a podzemních pobřežních vod s velmi zhoubnými důsledky na biodiverzitu, lidské zdraví a pobřežní ekosystémy.
Celkově 80 % mořského znečištění má původ na pevnině. Je kvalifikovaně odhadováno, že v roce 2025 bude žít v rozvojových zemích
75 % lidské populace v pobřežních oblastech. To významně zvýší tlak
na vodní zdroje a potřebu jejich udržitelného managementu. Omezení
těchto vlivů vyžaduje studium pobřežních ekosystémů jako recipientů
odpadních vod vypuštěných na vyšším toku řek a zhodnocení, v jaké
míře mohou ekohydrologická řešení podpořit snížení rizika různých
onemocnění vyskytujících se v ústích řek. Projekty budou zaměřeny
na globální změny, které ovlivňují pobřežní ekosystémy jak z pevniny
(např. změny v množství a rozdělení srážek, znečištění), tak z oceánů
(změny v mořské hladině).
Téma 4 zahrnuje následující fokální oblasti: 1) Hydrologická dimenze povodí – identifikace potenciálních hrozeb a možností pro udržitelný rozvoj, 2) Vytvářet ekologické struktury v povodí pro potenciální
posílení ekosystému – biologické produktivity a biodiverzity, 3) Řešení
ekohydrologického systému a ekologické inženýrství pro zvýšení
hodnoty vody a odolnosti a funkce ekosystémů, 4) Ekohydrologie
městských oblastí – čištění dešťových vod a jejich retence v městské
krajině, potenciál pro zlepšení zdraví a kvality života, 5) Ekohydrologická regulace pro udržitelnost a obnovení vzájemné kontinentální
a pobřežní spojitosti a fungování ekosystémů.

to kontextu musí být výuka o vodě interpretována v širším měřítku,
než je tomu v případě výuky hydrologie jako vědecké disciplíny. Výuka
o vodě bude zaměřena na výchovu a formování techniků a manažerů
a na spolupráci s masovými a komunikačními médii a žurnalisty
a zlepšení úrovně a srozumitelnosti ve sdělování poznatků a znalostí
o vodě a vodních zdrojích. Program též zahrnuje strategii výuky místních komunit o využívání a ochraně místních zdrojů vody a odbornou
výuku manažerů lokálních vodních zdrojů.
Hlavní výzvou, které čelí realizace různých výchovných programů
specifikovaných ve fokálních oblastech tohoto tématu, je mobilizace
lidských zdrojů v rozvojových zemích a podpora jejich odborné
výchově. V tomto směru má značný význam UNESCO Institut pro
výuku o vodě (Insitute for Water Education) a síť UNESCO center
pro výuku o vodě, které stimulují národní komitéty MHP v realizaci
výukových programů o vodě. Pro další rozvoj hydrologických věd
je důležité formování mladých vědeckých pracovníků a výchova
nové generace manažerů pro řízení a rozhodování o vodě a vodních
zdrojích. Jen velmi málo institucí je ve světě zaměřeno na programy
o politických, právních a technických aspektech přeshraničních vod
a vodních zdrojů a jejich nekonfliktní, udržitelný a environmentálně přátelský přeshraniční management. Jedna z fokálních oblastí
Tématu 6 je proto zaměřena na výchovu a posílení relevantních
odborných kapacit.
Výuka o vodě je v Tématu 6 specifikována v následujících fokálních
oblastech: 1) Pozvednout na vyšší úroveň univerzitní výuku o vodě
a profesionální kapacity v sektoru vody, 2) Zaměřit odborné školství
a trénink na technické pracovníky v sektoru vody, 3) Výchova o vodě
pro děti a mládež, 4) Podporovat neformální výchovou vědomí o vodě,
5) Výchova pro spolupráci a řízení přeshraničních vod.

Cíle osmé fáze MHP
Osmá fáze MHP navazuje věcně na fázi předcházející, navrhuje
nové cíle, ale také aktualizaci a doplnění dlouhodobých programů
řešených v minulých fázích MHP. Jedním z hlavních cílů osmé fáze
MHP je posílení významu vědeckých aktivit (Putting science into
action) při řešení úkolů MHP a podpora pro transformaci informací
a sdílení zkušeností pro lokální a regionální potřeby a pro adaptaci
integrovaného a udržitelného managementu vodních zdrojů na globální změny a výzvy. Zásadní význam má doporučení pro ustavení
vědecké a diskusní platformy, v jejímž rámci budou moci vědci a vědecké instituce, manažeři, rozhodovací a politické orgány vzájemně
komunikovat a sdílet informace a formulovat nové myšlenky, které
podpoří politická a manažerská rozhodování o udržitelném využívání
a ochraně vody a vodních zdrojů. Cílem je pomoci členským státům
MHP v adaptaci na nové strategie a učinit sociálně-ekonomické
a vodní a ekologické systémy více rezistentní ke globálním a klimatickým změnám. Spolupráce mezi vědci, uživateli vody a místními
komunitami je důležitý krok směrem k pochopení rizik souvisejících
s globálními a klimatickými změnami a jejich vlivu na vodní systém
a zdroje. Vědci mají odpovědnost ve výuce a informování společnosti
jak ve vztahu k rizikům, tak k možným akcím, které musí společnost
pro snížení rizik udělat. Podobně politické a rozhodovací orgány mají
odpovědnost úzce spolupracovat s vědci na adaptačním sociálním
a ekonomickém procesu. V praxi to znamená vzájemnou podporu
v 1) dosažení udržitelného managementu vodních zdrojů na různých
úrovních, 2) monitorování změn a vyhodnocování vlivů klimatu na
vodní a životní prostředí a na vodě závislých ekosystémů a 3) navržení
vhodných adaptačních opatření na snížení sociálních a ekonomických
vlivů a rizik ve vztahu k vodním zdrojům.
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Eighth Phase of International Hydrological Programme
(2014–2021) and the role of groundwater (Vrba, J.)
International Hydrological Programme (IHP) implemented in sixth
year phases is of global extent and importance. The main theme of
the IHP eighth phase is encompassed in its title “Water security:
Responses to local, regional and global challenges. Strategic plan

of the IHP is focused on six themes: 1) Water-related disasters and
hydrological change, 2) Groundwater in a changing environment,
3) Addressing water scarcity and quality, 4) Water and human
settlements of the future, 5) Ecohydrology, engineering harmony
for a sustainable world, 6) Water education, key for water security.
Theme 2 focused on different aspects of sustainable management
and protection of groundwater, discussed in the article in more
details includes the following focal areas: 1) Enhancing sustainable
groundwater resources management, 2) Addressing strategies for
management aquifer recharge, 3) Adapting to the impact of climate
change on aquifer systems, 4) Promoting groundwater quality protection, 5) Promoting management of transboundary aquifers.
Key words
International Hydrological Programme – sustainable management
of groundwater resources – natural and human impacts on water
resources – groundwater protection policy – water education
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Migrace ryb na úseku Dyje mezi nádržemi Znojmo
a Vranov a mezi nádrží Lipno a řekou Vltavou
Milan Hladík, Marek Viskot

Chtěli bychom čtenáře Vodního hospodářství informovat o dvou zajímavých
projektech, které se týkají migrace ryb. Tyto
projekty totiž prioritně neřeší výstavbu rybích přechodů po technické stránce, nýbrž
řeší témata ochrany přírody ve zvláště chráněných územích a dotýkají se i problematiky
památkové ochrany.

Studie zprůchodnění Dyje v úseku
Vranov–Znojmo
Pro Povodí Moravy, s. p., zpracováváme
ve spolupráci s kolegy z VÚV TGM v. v. i.
zajímavý projekt, týkající se migračního
zprostupnění úseku Dyje mezi Vranovskou
nádrží a nádrží Znojmo. Vedoucím partnerem
projektu je Povodí Moravy, s. p., a na rakouské
straně je projektovým partnerem Oddělení
voda Úřadu zemské vlády Dolního Rakouska.
Strategickými partnery jsou NP Thayatal a na
české straně NP Podyjí a Jihomoravský kraj.
Spolupráce se uskutečňuje v rámci programu
Evropské územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013, konkrétně přeshraničního projektu M00235 – Společná opatření
v oblasti ochrany vod na hraniční řece Dyji
(Frainer Thaya/Vranovská Dyje), Studie zprůchodnění Dyje v úseku Vranov–Znojmo.
Jedná se o velmi zajímavé téma, na kterém
je možné demonstrovat příklad řešení požadavků z několika stran. V tomto okolo 40 km
dlouhém úseku Dyje, která má zde poměrně
velký spád, byla v minulých stoletích vybudována celá kaskáda pevných jezů, jež sloužily
pro nadržení vody pro pohon mlýnů. Jezy
mají podobnou dřevo-kamennou konstrukci
a jsou lokalizovány šikmo vzhledem k ose
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toku s cílem navést vodu k mlýnu i v době
nižších průtoků. Spád jezů není příliš vysoký
a dosahuje 1–1,5 metru, vzdušná strana jezu
je navíc pozvolná a drsná, jelikož je tvořena
z vyskládaných kamenů. V minulosti byly
některé jezy poškozeny, některé dokonce
i zanikly, některé však byly pečlivě udržovány a využívány, na začátku dvacátého století
zde byla i pekárna, hotel a papírna. Zejména
lokalita zvaná „Devět mlýnů“ byla oblíbeným
výletním místem. Po roce 1945 bylo německy mluvící obyvatelstvo odsunuto a téměř
všechny stavby mlýnů byly vojsky pohraniční
stráže postupně zničeny. Nyní zde nacházíme
zachovalé jezy, ale i jezy v různém stádiu poškození a zbytky základů pozemních staveb
a náhonů. Většina jezů není v současné době
žádným způsobem využívána.

V roce 1934 byla uvedena do provozu údolní
nádrž Vranov s hydroelektrárnou a v roce 1966
pak nádrž Znojmo. Systém nádrží je navržen
tak, že vodní elektrárna na nádrži Vranov pracuje ve špičkovém provozu a nádrž Znojmo
slouží jako vyrovnávací nádrž. Špičkováním
je tak ovlivněn celý úsek toku na území NP
Podyjí. V minulosti se rozdíly průtoků běžně
pohybovaly během dne v rozmezí 2,5–45 m3/s.
Pokud se podíváme na povahu toku z hlediska zařazení do rybích pásem, jedná se o takzvané sekundární pstruhové pásmo, typické
pro úseky toků pod hlubokými přehradami,
které jsou charakteristické tím, že je zde vlivem funkcí nádrže ovlivněný přirozený průtokový a splaveninový režim a také teplotní
režim, kdy v zimě vytéká z přehrady relativně
teplá voda (4 °C) a v létě naopak relativně studená. To umožňuje život širokého spektra ryb
pstruhového, lipanového i parmového pásma.
Omezené jsou však možnosti rozmnožování
ryb. Zejména ryby parmového pásma vyžadují poměrně teplejší vodu pro výtěr v jarním
období, ale mohou se například rozmnožovat
v přítocích hlavního toku, jejichž teplotní
režim není ovlivněn, nebo v úsecích dále od
přehrady, kde se už voda stihne prohřát. Voda
vytékající z přehrad dále obsahuje dostatek
živin, což nebývá problém vzhledem k nižší
teplotě vody a tím i dostatku kyslíku. Naopak
živiny umožňují rozvoj bohatého společenstva

Dyje – jez „Havraníky 1“ (ř. km 141,165), nejníže položený jez celé soustavy jezů tvoří minimálně selektivní migrační bariéru, obzvláště při nízkých průtocích (na obrázku je zachycen
stav při průtoku 3,1 m3/s)
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Poškozený jez Podmolí 1 (ř. km 142,734) je volně migračně průchodný

makrofyt a bentosu. Tyto úseky vodních toků
jsou tedy hodně úživné a ryby v nich dobře
rostou.
Dyje patří, i přes ztížený přístup, k rybářsky
atraktivním lokalitám. Řeka byla proslulá
bohatými úlovky pstruhů a lipanů. Jezy jsou
zřejmě, zejména při špičkových průtocích,
selektivně průchodné – minimálně pro silnější
jedince. Šikmo položené jezy mají dlouhou
přelivnou hranu a na straně výše proti proudu je navíc úroveň dna v podjezí výše, a tím
pádem je vlastní spád jezu nižší. Navíc se
v této části často nachází v podjezí balvany
vypadlé z konstrukce jezu – ty vytvářejí jakýsi balvanitý úsek, který může umožnit při
vhodném průtoku migraci ryb. Špičkování
vodní elektrárny sice ovlivňuje život v toku
a rozmnožování ryb, ale zřejmě částečně
umožňuje i migraci ryb přes jezy. Ryby se
zřejmě na tento stav dokázaly do určité míry
adaptovat a našly nějaké možnosti rozmnožování v rámci podélného profilu toku. V létech
1991–1993 bylo zaznamenáno 16 druhů ryb.
Do celého systému, který nesporně z hlediska
společenstva ryb fungoval na hranici únosnosti, vstupuje jako poslední a nepochybně
smrtelný faktor na počátku 21. století v té
době zákonem chráněný kormorán velký, který
během několika málo let zcela zdecimoval populaci lipana a kaprovitých reofilních druhů
ryb a také výrazně poškodil populaci pstruha
obecného. Úseky sekundárních pstruhových
pásem pod přehradami totiž v zimě nezamrzají, a tak jsou ryby vydány hejnům kormoránů
zcela napospas. Podle předběžných výsledků

Jelec tloušť označený značkou Visable Implant Alpha Tags (VI Alpha)
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Jez Podmolí 2 (ř. km 143,026), při vyšších průtocích pravděpodobně
selektivně migračně průchodný, na obrázku detail části jezu u levého
břehu, kde je nižší spád a volně uložené kameny zřejmě zlepšují
podmínky pro migraci ryb

se kromě pstruha obecného a vranky obecné
vyskytují ostatní druhy ryb v rámci většiny
monitorovaných lokalit pouze sporadicky.
Část ryb našla útočiště v přehradě Znojmo,
ze které na jaře migrují proti proudu a osídlují
tak zejména přítokovou část nádrže a úsek
Dyje pod prvním jezem „U Papírny“, který
je zároveň nejvyšším ze všech jezů. Otázka
volné migrace pro širší spektrum ryb tak získává na důležitosti z hlediska celého rybího
společenstva.
Jelikož se jedná o hraniční úsek Dyje, je
otázka zlepšení ekologického stavu předmětem jednání Česko-rakouské komise pro
hraniční vody a byla mu dána vysoká priorita.
Z tohoto důvodu vznikl výše citovaný projekt.

Postup řešení zlepšení
Zejména proto, aby se zabezpečil vyšší
minimální zůstatkový průtoku v řece Dyji
(z původního 1 m3/s na dnešních 2,4 m3/s),
vybudovala společnost E.ON Trend s. r. o.
několik nákladných opatření. Mezi významná opatření patří vybudování průtočné MVE
na nádrži Vranov s návrhovým průtokem
3,1 m3/s, kdy od roku 2013 se špičkové průtoky, i díky tomuto opatření, snížily na většinou
15 m3/s, výjimečně 30 m3/s. Plná kapacita vodní elektrárny je tak využívána většinou pouze
v případě příznivého hydrologického stavu
k pokrývání potřeb zásobování distribučního
území elektrickou elektřinou a k řešení poruchových stavů v síti nebo během abnormálně
vysokých celkových průtoků a v rámci předpouštění nádrže.
Méně poškozené jezy tvoří bez nejmenší
pochybnosti při běžných průtocích minimálně selektivní migrační bariéru. Dále vytvářejí
poměrně dlouhé zavzduté úseky a ovlivňují
tak přirozenou morfologii toku. Jelikož nejsou
příliš vysoké a na většině z nich není žádné
užívání, jejich zprůchodnění je po technické
stránce možné poměrně jednoduše provést
a výsledné varianty jsou předmětem studie.
Po konzultaci s rakouskými kolegy je předběžně uvažováno několik základních variant,
o kterých se bude dále jednat se zainteresovanými subjekty. Jako možné varianty se
nabízejí např. snížení jezové konstrukce přibližně v jedné třetině délky na určitou výšku
s vytvořením balvanitého peřejnatého úseku
z materiálu jezu, výstavba rybího přechodu

typu balvanitá rampa nebo omezená úprava
jezů spočívající v lokálním snížení přelivné
hrany jezu a úprava podjezí na straně výše
proti proudu s cílem zlepšit podmínky pro
migraci ryb.
Kde je tedy zakopaný pes, když jezy zřejmě
tvoří problém z hlediska dosažení dobrého
ekologického stavu vod a technické řešení
známe?
Jako první je třeba uvažovat požadavky na
ochranu přírody, která má zejména na území
národního parku prioritu. Sledovaná oblast se
nachází na území NP Podyjí, a tím pádem je
zde velmi omezený pohyb osob a také možnosti stavební činnosti. Navíc je zde vyhlášena
evropsky významná lokalita Podyjí soustavy
Natura 2000 s ochranou vranky obecné. Paradoxem je, že poškození populace pstruha
obecného díky migračním bariérám a díky
kormoránům zřejmě prospělo vrance, jelikož
jediný pstruh je její významný predátor. Zdravé a vyvážené společenstvo ryb však umožní
i dostatečný prostor pro populaci vranky. Jak
víme, v dolních částech povodí Moravy a Dyje
se navíc vyskytuje invazní hlaváč černoústý,
který je významným konkurentem vranky. Zatím nebyl v přehradě Znojmo prokázán, ale co
není, může být. Neumožníme mu otevřením
jezů jeho průnik ještě výše? Pomůže rybám
odstranění migračních bariér, pokud je nedokážeme ochránit před zimujícími kormorány?
A naopak: umožníme rybám zprůchodněním
jezů se před kormorány schovat v přehradě
a na jaře po jejich odletu migrovat zpět?
Dalším důležitým faktorem je, že některé
jezy jsou památkově chráněné. Je možné do
nich vůbec nějak zasahovat či dokonce jejich
část odstranit? Jak je to vlastně se stavbami,
které jsou sice památkově chráněné, ale ztratily již svůj účel a dokonce jsou z dnešního
pohledu problémem z hlediska ekologického
stavu vod? Některé jezy se dále nacházejí na
hraničním úseku Dyje, tedy jejich polovina se
nachází na rakouské straně. Jak je to s jejich
vlastnictvím? A je možné odstranit rakouskou
část jezu s tím, že česká část je památkově
chráněna? Jak to udělat, aby případně odstraněním rakouské části jezu nedošlo k poškození české památkově chráněné části?
Jak je vidět, otázka není tak jednoduchá, jak
se ze začátku zdálo. Bude tedy nutné hledat
kompromisy z hlediska zájmů jednotlivých za-
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interesovaných subjektů. A proto vznikl tento
projekt. Má dvě části, které na sebe navazují.
Nejprve je třeba detailně posoudit na základě
monitoringu a analýzy všech relevantních dat
potřebnost migračního zprůchodnění jezů pro
cílové druhy ryb. Migrace je sledována kolegy
z VÚV TGM, v.v.i., pomocí nejmodernějších
vědeckých metod, zejména je využita telemetrie, kdy jsou rybám implantovány vysílačky,
a technologie Visable Implant Alpha Tags (VI
Alpha – viz foto) a je sledován jejich pohyb
v rámci podélného profilu toku. Dále je třeba
posoudit realizovatelnost možných opatření
z hlediska výše uvedených limitů. Ve druhé
části projektu pak bude následovat projekční
příprava možných řešení. Uvidíme, jak všechno dopadne, aby případná navržená opatření
měla pozitivní efekt pro společenstvo ryb
řešeného úseku a zároveň došlo k naplnění
požadavků ze strany ochrany přírody i památkové péče.

Migrace ryb z přehradní nádrže také
ovlivňuje populace ryb v řece Vltavě
na území CHKO a NP Šumava
Shodou okolností řešíme projekt s podobnou tematikou i pro Správu Národního parku
a Chráněné krajinné oblasti Šumava. Opět
se jedná o migraci ryb z přehrady a opět se
jedná o zájmy ochrany přírody. Předmětem
ochrany v evropsky významné lokalitě Šumava je mimo jiné jednak vranka obecná
a i perlorodka říční. Oba druhy patří v České
republice mezi zákonem chráněné organismy.
Mezi řekou Vltavou a údolní nádrží Lipno nestojí žádná migrační bariéra, a tak ryby, které
využívají údolní nádrž jako vhodné zimoviště,
mohou do řeky volně migrovat a ovlivňovat
tak původní populace ryb. Otázka podpory
populace perlorodky říční je řešena v rámci
rozsáhlého projektu s názvem Soužití člověka
a perlorodky říční ve vltavském luhu. V jeho
rámci je řešena i otázka migrace ryb z Lipna,
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jelikož populace perlorodky je existenčně
závislá na kvalitní populaci pstruha obecného, který hostí na žábrách její parazitické
larvy zvané glochidie a dále pomáhá jejímu
rozšiřování v rámci vodního toku, kdy malé
perlorodky přenáší během své protiproudové
třecí migrace.
Během doktorské práce řešil jeden za spoluautorů – RNDr. Hladík – podobné téma:
migraci ryb mezi nádrží Římov a řekou Malše.
Jednoznačně bylo prokázáno, že z přehrady
migrují tisícihlavá hejna ryb, která řeku
vyhledávají z důvodu rozmnožování a také
ji po celou letní sezónu osidlují. Vyvíjí se
zde jejich potomstvo. Část dospělých ryb
po tření zůstává v řece a hledá zde vhodné
potravní podmínky. Rybí společenstvo je tak
zcela změněno až po první migračně neprostupnou překážku. Není to otázka predace ze
strany dravých ryb (období boomu populací
štiky a okouna po napuštění nádrže je dávno
pryč), ale kompetice ze strany kaprovitých
ryb, jako jsou zejména ouklej a plotice. Tyto
ryby zkrátka lipany a pstruhy z vhodných
habitatů vytlačí.
Ale vraťme se k Lipnu. Otázka řešení migrace ryb z Lipna do řeky nad nádrží byla
nastolena již během jeho výstavby, dokonce je
citována v plánu péče NP Šumava, ale nebyla
nikdy řešena. Po napuštění nádrže tak nejprve
hojně migrovaly do řeky štiky a okouni, nyní
se jedná především o kaprovité druhy, jako
jsou bolen, ouklej, plotice a jelec. Význam
této migrace pro původní rybí společenstvo
však nebyl doposud kvantifikován, a proto je
rozsáhlý výzkum migrace ryb součástí projektu zaměřeného na perlorodku. Migrace ryb je
sledována pomocí nejmodernějších vědeckých metod kolegy z dalších dvou špičkových
vědeckých pracovišť. Kolegové z Hydrobiologického ústavu Biologického centra AV ČR,
v.v.i. v Českých Budějoviccích sledují migraci
ryb z nádrže proti proudu v profilu Ovesná

pomocí akustické kamery Didson. Kamera
je schopna zachytit a kvantifikovat všechny
migrující ryby. Kolegové z České zemědělské
univerzity v Praze sledují pohyb ryb v rámci řešeného úseku toku pomocí telemetrie
(označeno vysílačkami bylo a bude celkem
150 kusů ryb). Tyto ryby jsou v pravidelných
intervalech sledovány a je vyhodnocována
jejich pozice i fyziologický stav. Dále je pomocí standardizovaných odhadů sledována
struktura společenstva ryb v celkem šesti profilech v rámci sledovaného úseku toku až po
Lenoru. Pokud se prokáže, že vliv migrujících
ryb z Lipna zejména na lososovité druhy ryb
je fatální, budou se hledat možnosti, jak této
migraci zabránit.
Oba popsané projekty jsou zajímavé nejen po
technické stránce, tedy jak případnou migraci
ryb technicky podpořit, či jak jí zabránit, ale
i z hlediska celkového pojetí ochrany přírody
a priorit ve zvláště chráněných územích ve vazbě na jejich ovlivnění lidskou činností. Dokonce zde vstupuje do hry i památková ochrana.

Pozvánka
Během semináře věnovaného migraci ryb
a rybím přechodům konaného dne 9. 10. 2014
na Povodí Vltavy, státní podnik, se dozvíme
první výsledky obou projektů a jste na něj
jménem organizačního výboru zváni. Více
informací o semináři a přihlášku najdete na
www.vrv.cz.
RNDr. Milan Hladík, PhD.
VRV a. s.
Zátkovo nábřeží 7
370 01 České Budějovice
hladik@vrv.cz
Ing. Marek Viskot
Povodí Moravy, s. p.
Dřevařská 11
602 00 Brno
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VTA-Biosolit

®

Inteligentní řešení:
ošetření odpadních vod
jedním produktem

Všestranný produkt
„7 jednou ranou“
• Srážení fosforu
• Kompaktní, stabilní vločky
• Zatížení kalu
• Zvýšená rychlost usazování
• Zvýšení tlumivé kapacity vody
• Stabilizace pH
• Vázání síry
A to vše pomocí jednoho produktu.
VTA-Biosolit působí v ČOV jako bioaktivátor: stimuluje mikroorganizmy aktivovaného kalu ke zvýšené aktivitě a tak výrazně
zvyšuje čisticí výkon. Obsahuje snadno dostupný externí zdroj
uhlíku a zvyšuje tak denitriﬁkaci. Díky organickému, biologicky dobře snášenému nosiči náboje z obnovitelných zdrojů se
s VTA-Biosolitem tvoří kompaktní vločky a kal lze využívat v
zemědělství.

Všechno se vyjasní.
S VTA.
VTA Česká republika s.r.o., Větrná 1454/72, 370 05 České Budějovice
Tel.: 385 514 747, fax 385 514 748, Email: vta@vta.cc, www.vta.cc

2. ročník odborné konference

15. října 2014, Hotel Jurys Inn, Praha

Vodní toky a retence vody v krajině 2014
VYBRANÉ PŘÍSPĚVKY KONFERENCE
 Vodní toky jako významný prvek zadržování vody v krajině  Retence vody v pramenných oblastech = řešení
protipovodňové ochrany a problémů sucha  Využívání biotechnických opatření ke zvýšení retence a akumulace
říční krajiny  Pozemkové úpravy a retence vody v krajině při zachování krajinného rázu  Problematika
úbytku organické hmoty v půdě ve vazbě na retenci vody v krajině Aktuální možnosti finančních podpor
technických opatření při revitalizaci toků pro projekty obcí a regionů Ukázka zpracování a realizace projektu
úpravy vodního toku pro zadržení vody v krajině, zkušenosti z praxe  a další...

Místo konání:
Hotel Jurys Inn, Sokolovská 11, Praha 8
Webové stránky konference:

www.bids.cz/velkavoda
Organizátor:
b.i.d services s.r.o.,Milíčova 406/20,
130 00 Praha 3, +420 222 781 017
Mediální partner:

Chytré řešení pro odbahnění
a protierozní ochranu břehů

2. Zamezí se zpětnému splachu bahna do rybníka (pokud nedojde
k jeho odvezení mimo rybník).
3. Ekologická likvidace bahna (pokud by bylo kontaminováno) a tím
i zkvalitnění prostředí.

Odbahnění rybníků, nádrží i vodních toků se v současnosti provádí
Protierozní ochrana vodních toků
pomocí dvou základních přístupů, a to jednak po vypuštění a částečV případě těch úseků toků, které mají velmi velký a rychlý průtok,
ném vysušení rybníka či nádrže je bahno těženo formou běžné zemní
bychom doporučili použití betonového opevnění (viz též obr. 5). Pro
práce, resp. je bahno ze dna při plném či sníženém stavu hladiny
efektivní provedení tohoto opevnění je výhodné využít geotextilního
čerpáno kalovým čerpadlem a vypouštěno na k tomu určený pozemek,
ztraceného bednění Incomat®, které je možné provádět i za normálvětšinou v těsné blízkosti zdroje.
ního stavu vody. Matrace Incomat® je z výroby nastavena na požaProtierozní ochrana břehů se v místech nadměrného erozivního
dovanou tloušťku betonového opevnění pomocí distančních stužek.
potenciálu dnes řeší většinou tradičně opevněním buď záhozem/
Standardní verze matrace má víceméně konstantní tloušťku. Další
přísypem kamenivem nebo dlážděním.
Pro oba výše zmíněné problémy nabízíme
alternativní a dle nás i chytrá řešení.
V případě odbahnění nabízíme výrazně
ekologičtější a ve výsledku i ekonomičtější
řešení pomocí odvodňovacích vaků Soiltain®.
Pro protierozní ochranu břehů můžeme nabídnout ucelené řešení od maximální ochrany
prostřednictvím in situ betonových bloků do
ztraceného geotextilního bednění Incomat®,
přes prostorové výztužné geomříže Fortrac
3D®, matrace Enkamat® až po biodegradabilní
sítě či matrace.
Nejprve bychom Vám rádi představili řešení odbahnění pomocí odvodňovacích vaků
Soiltain®.
Odvodňovací vaky Soiltain® jsou navrženy
na odvodňování různých druhů kalů. Díky
speciálním otvorům v geotextilii, z níž se vaky
vyrábí, je zabráněno pronikání pevných částic
kalu ven v vaku, ale zároveň je umožněn odtok
vody. Výkonnost tohoto odvodňovacího systému lze ještě více zefektivnit, pokud se do kalu
přidají solventy, resp. koagulanty, které pomohou dvojím způsobem, a to shlukováním pevných částic z kalu a uvolněním (oddělením)
vody z kalu. Na základě předběžných zkoušek
pomocí závěsného vaku nebo „polštáře“ lze Obr. 1. Plnění vaků Soiltain® sedimentem z přehrady Mšeno v Jablonci nad Nisou
stanovit optimální množství a typ aditiv.
Rozměr odvodňovacího vaku se vytvoří
na zakázku konkrétnímu projektu. Avšak
s ohledem na praktičnost a efektivnost do
poručujeme vaky s obvodem cca 14 m a s délkou 25–30 m. Krom toho výrobce vaků firma
HUESKER Synthetic nabízí několik typů
tkaných geotextilií pro výrobu vaků s ohledem na rozměr vaku a zrnitostní složení kalu.
Běžně se odvodňovací proces skládá ze 4
základních kroků uvedených v tabulce 1. Během prvních dvou kroků dochází k vytvoření
přirozeného filtru uvnitř vaku. Tento proces
je třeba důkladně sledovat, aby nedošlo ke
kolmataci filtrační geotextilie vaku. Z tohoto
pohledu může být důležité přidání aditiv
do kalu. Jakmile dojde k požadovanému vyschnutí kalu, lze tento následně zpracovat
v závislosti na obsahu a koncentraci kontaminantů v kalu, od spálení ve spalovně až po
zaorání na poli.
Výhody tohoto způsobu odbahnění zejména u rybochovných rybníků jsou:
1. Odpadne nutnost odstavení rybníka na 1
sezónu (pokud se odbahnění provádí forObr. 2. Likvidace odvodněného kalu na přehradě Mlýnice na Albrechtickém potoce
mou zemních prací).
Tabulka 1. Čtyři fáze odvodňovacího procesu pro vaky Soiltain®
1. Plnění vaku
2. Odvodnění vaku
Geotextilní odvodňovací vak
Geotextilie umožňuje vodě
je plněn kalem (s aditivy).
odtékat ven z vaku, ale přitom
Geotextilie zachycuje pevnou
stále zachycuje pevnou frakci.
frakci kalu uvnitř vaku.
Na vnitřním povrchu vaku dochází k vytvoření přirozeného filtru.
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3. Konsolidace kalu
Během fáze vysoušení kalu ve
vaku dochází ke snižování jeho
objemu.

4. Likvidace kalu
Následná likvidace vysušeného
kalu podle legislativních
možností od spálení po využití
na polích.
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Obr. 3. Schéma vaku Soiltain®

Obr. 4. Varianty matrace Incomat® Standard, Flex a Crib

Obr. 5. Jednotlivá řešení ochrany svahu v závislosti na riziku vzniku
eroze

Obr. 7. Prostorová struktura matrace Enkamat®
variantou matrace Flex je matrace rozdělená na vzájemně ohebně
propojené betonové panely, kdy je mezi panely umožněn relativní
pohyb. Další častou používanou variantou je matrace Crib, kdy je
matrace tvořena rádoby sítí betonových trubek, kdy mezi betonovými
„trubkami“ je místo bez betonu. Tato varianta se nejvíce používá těsně
nad úrovní hladiny, kdy prostor bez betonu se osazuje rostlinami
a následně je břeh opevněn betonem, ale je zároveň zarostlý vegetací.
Pro ochranu zejména přelivných hran nádrží je vhodné použít prostorové matrace s výztužnou mřížovinou. Tuto specifikaci splňují prostorové geomříže Fortrac® 3D, které mají tahovou pevnost v podélném
směru 20 až 120 kN/m a vlákna v příčném směru vytváří tl. 10 mm.
Základním typem prostorové protierozní matrace pro ochranu vodních toků je Enkamat®, který dnes vyrábí divize Enka solutions firmy
Bonar. Výrobu zahájila firma Enka již v 70. letech 20. století. Pro vodní
toky se nejčastěji používá varianta matrace s rovnou spodní stranou,
která dobře přilne k upravenému podkladu a tím omezí možnost, aby se
proudící voda dostala pod matraci Enkamat®. Orientační návrh vhodné
matrace Enkamat® pro vodní tok je znázorněn na grafu na obr. 5 a 6.
Matrace Enkamat® díky své vláknité prostorové struktuře vytváří
umělý kořenový systém, který významně pomáhá vyztužovat kořenový systém přirozené vegetace (viz obr. 7). Hustota, ale zároveň 95%
otevřenost matrace je dosažena délkou vlákna v 1 m2 matrace, která
je 1 810–2 980 m dle typu. Vlákna matrace Enkamat® jsou vyrobena
z polyamidu, který jí zajišťuje pružnost za velkého rozsahu teplot,
zejména pod bodem mrazu, kdy polypropylenová vlákna alternativních protierozních matrací křehnou a snadno matrace praskají. Další
výhodou matrace Enkamat® je jeho samozhášivost jakmile je zdroj
ohně uhašen (B2 dle DIN). Ani u nádrží s pitnou vodou není problém
použít matraci Enkamat®, neboť je k tomuto účelu schválena, zejména
proto, že je inertní a neškodí životnímu prostředí.
V případech, kdy břehy toků jsou dostatečně odolné v permanentním stavu, tj. po vzrůstu vegetace, postačí provést protierozní ochranu
pomocí biodegradabilních sítí či matrací na bázi, juty, kokosu či slámy.
Tyto biodegradabilní protierozní matrace pomohou ochránit svahy
do doby vzrůstu vegetace většinou za předpokladu nepovodňového
průtoku v toku.
Pro více informací ohledně výše uváděných chytrých řešení nás
můžete kontaktovat na níže uvedených kontaktech.
Ing. Martin Vaníček, Ph.D.
GEOSYNTETIKA, s.r.o.
Nikoly Tesly 3
160 00 Praha 6
Tel./fax: 220 910 256
Tel.: 603 180 721
E-mail: geosyntetika@geosyntetika.cz
Web: www.geosyntetika.cz

Obr. 6. Kdy použít jaký typ protierozní
matrace Enkamat® v závislosti na rychlosti proudění vody a délce trvání tohoto
extrémního průtoku
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Protipovodňová opatření při řece
Smědé v okolí obce Višňová
Obec Višňová a k ní patřící osady ve Frýdlantském výběžku Libereckého kraje, mezi kterými protéká nenápadná říčka Smědá odtékající z Jizerských hor k našim polským sousedům, se staly jedním ze
smutných symbolů bleskové povodně v České republice v srpnu 2010.
Letní bleskové povodně jsou v okolí Višňové bohužel častým jevem
a napáchaly zde obrovské škody.

Řeka Smědá
Smědá (německy Wittig, polsky Witka) je pravostranný přítok
Lužické Nisy. Celková délka toku činí 51,9 km. Plocha povodí měří
331 km². Pramení jako Bílá Smědá v rašeliništích mezi Smědavskou
horou a Jizerou v Jizerských horách. Dalšími zdrojnicemi Smědé jsou
Černá Smědá a Hnědá Smědá. Jako Smědá se označuje od chaty na
Smědavě, kde se všechny Smědé stékají. Na území Polska protéká Dolnoslezským vojvodstvím. Původní lužickosrbský název řeky uváděný
již roku 1539 byl Wietew nebo Vietev, poukazující na skutečnost, že
je řeka pravostranným přítokem Lužické Nisy. Z tohoto jména bylo
nejprve odvozeno její německé jméno Wittig a teprve z něj staré české
jméno Vítka. Dnešní české jméno řeky je připomínkou smědé, tmavé
rašelinné vody z jejích pramenišť.
Na českém území má řeka Smědá délku 46 km a povodí má plochu
238 km2 s průměrnou nadmořskou výškou 573 m. Na tomto povodí
spadne ročně 1180 mm srážek, průměr odtoku je 736 mm a je tedy
jedním z nejvodnatějších povodí České republiky. Při svém toku na
českém území překonává převýšení 800 metrů. Řeka teče nejprve
severozápadním směrem, ve Frýdlantu se obrací k severu a takto pokračuje až k obci Ves, kde opouští naše území ve výšce 209 m n. m. Na
polském území byla asi kilometr od hranic postavena rozlehlá vodní
nádrž Witka (zvaná také Jezioro Niedów). Zhruba dva kilometry pod
hrází se Smědá vlévá do Lužické Nisy. Od soutoku zdrojnic vytváří
Smědá hluboké a strmé klesající údolí. Protéká horským střediskem
Bílý Potok, městem a slavným poutním místem Hejnicemi a obcí Raspenava. Na středním toku protéká městem Frýdlant. Pod Frýdlantem
tvoří Smědá mohutný, téměř uzavřený zákrut zvaný Harta, jímž řeka
obchází skalní šíji. Tou prochází jednak železniční tunel a jednak
spádová štola ze Smědé, pohánějící malou vodní elektrárnu. Kousek
po proudu leží na řece malá přehradní nádrž z roku 1924. Dále tok
pokračuje obcemi Víska a Višňová s památkami hornolužické lidové
architektury a přírodní rezervací Meandry Smědé, kde je zachován
přirozený charakter říčního koryta se zákruty a slepými rameny.

Povodeň – srpen 2010
Blesková povodeň v srpnu 2010 na řece Smědé se přehnala z Jizerských hor přes Raspenavu a Frýdlant až po Višňovou. Povodňová vlna
napáchala obrovské materiální škody a brala sebou doslova vše, co
ji stálo v cestě včetně mostů. Kulminace povodňové vlny ve Višňové
a okolních obcích proběhla 7. a 8. srpna 2010. Průměrný roční průtok
Smědé v tomto profilu je cca 3,1 m3/s. Dne 7. srpna 2010 v 15.00 hodin
dosáhl vodní sloupec ve Smědé 3270 mm a kulminační průtok dosáhl
na hodnotu 300-400 m3/s odpovídající více než stoleté povodni. Z devíti osad obce Višňová byly zatopeny vsi Filipovka, Předlánce, Poustka,
Višňová, Minkovice a Víska. Zatopeno bylo celkem 156 domů. Nutná
demolice postihla dva domy. Stržené a poškozené byly silniční mosty
ve Vísce, Minkovicích a Předláncích. Škody na obecním majetku
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byly vyčísleny na 30 mil. Kč. Škody na majetku a psychice občanů
postižených obcí jsou nevyčíslitelné. Prvotní náklady na záchranné
a likvidační práce (vyvezení vzniklých odpadů, štěrk do kaveren na
poškozených komunikacích, odstranění náplav, PHM, stravování,
opravy techniky) byly vyčísleny na cca 7 mil. Kč (čerpáno ze zdrojů
OÚ Višňová).

Protipovodňová opatření
V březnu 2012 byla po nutných přípravách zahájena výstavba
protipovodňové hráze a návazných objektů v okolí obce Víska, jedné
z nejvíce postižených osad v okolí Višňové. Hlavním stavebním objektem byla realizace liniového tělesa protipovodňové hráze v délce
1,396 km dimenzované na úroveň ochrany povodňového průtoku Q20.
Umístění nové hráze ve Vísce bylo výsledkem posouzení odtokových
poměrů na Smědé v rámci generelu protipovodňových opatření. Protipovodňová hráz byla navržena v rovinatém území na pravém břehu
řeky Smědé v aktivní záplavové zóně v katastrálním území obce, mezi
řekou a zástavbou obce kopírující hlavní páteřní komunikaci III. třídy
č. III/0353, na kterou je na začátku a na konci hráz navázána v místě
stávajících a nových mostních konstrukcí přes řeku. V km 0,000 byla
hráz napojena na stávající silniční most ev. č. 0353-16 z Vísky do
Minkovic zavazující opěrnou betonovou zdí dl. 8 m. Do km 1,312 měla
být hráz realizována bez přerušení a v tomto místě navázat na nový
silniční most ev. č. 0353-17. Původní most mezi Kunraticemi a Vískou byl stržen povodňovou vlnou v srpnu 2010 a dočasně nahrazen
provizorním mostem v odlišném profilu – km 1,275 protipovodňové
hráze. V rámci nedostatečné koordinace prací na obou stavbách protipovodňových opatření (opožděná výstavba nového mostu) bohužel
nebylo možné realizovat přímé napojení hráze na nový most a muselo
být řešeno komplikované křížení se stávajícím provizorním mostem
spojené s jeho částečnou demontáží. Od nového mostu do Kunratic
protipovodňová hráz pokračuje cca 60 m do km 1,396, kde byla
ukončena a navázána na skalní masív na pravém břehu řeky Smědé.
Další časovou komplikací byl prováděný archeologický průzkum na
základové spáře v celé trase nově budované protipovodňové hráze.
Hrázové těleso bylo navrženo jako zemní sypaná hráz se šířkou v koruně 3,5 m, sklon návodního líce 1 : 3,2, sklon vzdušného líce 1 : 2.
Kóta koruny protipovodňové hráze byla navržena na úroveň návrhového průtoku Q20 + 300 mm. Z důvodu ochrany zemní konstrukce hráze
na návodním líci byla v patě svahu navržena základová patka z lomového kamene z kamenů hmotnosti min. 100–150 kg s urovnáním líce
a prohumusováním. Na patku navazuje do výšky 1000 mm nad terén
vrstva kamenného záhozu s hmotností jednotlivých kamenů kolem
100 kg rovněž s urovnáním líce a spáry byly prohumusovány shodně
jako u základové patky. Zbylá část návodního líce byla opevněna drceným kamenivem frakce 63–128 mm, tl. 250 mm. Na tuto vrstvu byla
uložena vrstva 100 mm humusu, která byla stabilizována geomříží.
Pro zajištění stability návodního svahu byly ve vzdálenostech po cca
50 m realizovány stabilizační prahy šířky 2,0 m se založením min.
600 mm pod úroveň terénu. V místě stabilizačních prahů byla provedena základová patka z lomového kamene o hmotnosti jednotlivých
kamenů 200–500 kg s prolitím spár cementovou maltou s navazující
rovnaninou z lomového kamene o hmotnosti jednotlivých kamenů
200–300 kg včetně prolití spár cementovou maltou. Vzdušný líc
svahu hráze byl proveden bez opevnění s uložením vrstvy humusu
tl. 100 mm a oset travním semenem. Koruna hráze byla v šířce 3,5 m
opevněna zaválcovaným štěrkem frakce 63/128 mm, tl. 300 mm včetně
zakalení zeminou pro možnost pojezdu budoucí údržby. Z důvodů
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zlepšení založení bylo v ose hrázového tělesa provedeno zavázání
hráze do podkladních vrstev zemním klínem z jílovité zeminy v tl.
500–800 mm, šířky 3000 mm. V nejužším místě trasy protipovodňové hráze v km 0,887–0,945 bylo nutné, z prostorových důvodů a po
dohodě s vlastníkem příslušných pozemků, částečně nahradit zemní
těleso hráze opěrnou betonovou zdí na její vzdušné straně. Betonová
zeď byla na obou koncích s potřebným přesahem zavázána do tělesa
zemní hráze, aby byla zajištěna dostatečná vodotěsnost.
Pro zajištění odtoku vody z chráněného prostoru za hrází bylo v celé
délce hráze v nejnižších místech realizováno 9 ks železobetonových
propustků DN 400 spolu s dvěma propustky v místě napojení pravobřežních přítoků Smědé. V místě vyústění Krčelského potoka propustek DN 1000 a v místě odpadního koryta z Klímovy tůně propustek
DN 400. Všechny realizované propustky jsou uzavíratelné z návodní
strany ručně ovládanými vřetenovými stavítky pro případ dosažení
povodňového vzdutí řeky Smědé.
V případě vyššího povodňového stavu, než je projektovaná ochrana
protipovodňové hráze byl v km 0,421–0,484 realizován bezpečnostní přeliv lichoběžníkového tvaru se sníženou niveletou na úroveň
návrhové hladiny Q20, délky 60 m opevněný kamennou rovnaninou
s prolitím spár betonem, pro řízené napouštění chráněného prostoru
za hrází. Sklon vzdušného a návodního líce přelivu se shoduje se
sklony svahů protipovodňové hráze. Součástí bezpečnostního přelivu
je v km 0,4225–0,427 zpevněný provozní přejezd šířky 4,5 m přes
těleso hráze. Shodný provozní přejezd byl vybudován v blízkosti
ukončení hráze v km 1,2135–1,218. Sklony opevněných svahů přejezdů jsou s ohledem na pojezd techniky realizovány – návodní svah
1 : 5 a vzdušný svah 1 : 4.
Pro převedení průtoků již zmiňovaných dvou pravobřežních přítoků řeky Smědé (Krčelský potok a Klímova tůň) v případě povodňového stavu byly u paty vzdušného líce hráze při břehu obou přítoků
vybudovány dvě podzemní železobetonové čerpací stanice s trubním
nátokem chráněným česlemi pro čerpání povodňových průtoků.
Čerpací stanice jsou osazeny výkonnými ponornými čerpadly Flyght
a napojeny na stabilizované vyvedení výtlačných potrubí čerpané
vody přes korunu tělesa hráze do zátopového území řeky Smědé. Pro
napájení čerpadel byl dodán výkonný mobilní dieselagregát vybavený
veškerým příslušenstvím potřebným pro nepřetržitý provoz na dobu
minimálně 12 hodin bez nutnosti doplňování paliva. Dieselagregát
byl instalován ve vybudovaném přístřešku u Kulturního domu
v chráněném území obce Víska a z tohoto místa je propojen s oběma

čerpacími stanicemi vlastními kabelovými přípojkami. Ovládání
a spuštění dieselagregátu včetně spuštění čerpadel je zajištěno nezávislým automatickým systémem řízení v závislosti na zvýšení přítoku
do obou čerpacích stanic prostřednictvím hladinových plovákových
sond instalovaných čerpadel.

Závěr
Protipovodňová opatření v obci Víska byla dokončena na podzim
roku 2013, a tak se nevyhnula nečekané zatěžkávací zkoušce při průběhu povodňového stavu v červnu téhož roku. Stavba byla bohužel
zastižena v nedokončeném stavu s vybudovaným hlavním tělesem
protipovodňové hráze, s nefunkčními a neodzkoušenými objekty
čerpacích stanic. Řeka Smědá naštěstí neopustila své koryto v celém
rozsahu hráze. K vylití koryta a dosažení paty protipovodňové hráze
došlo pouze v dolní části toku u napojení hráze v km 0,000 na silniční
most do obce Minkovice. S ohledem na nefunkčnost čerpacích stanic
a silné zavodnění oblasti na vzdušné straně protipovodňové hráze byla
kritická místa u ústí Krčelského potoka, Klímovy tůně a posledního
propustku u mostu do Minkovic odčerpávána za asistence Sboru
dobrovolných hasičů obce Višňová.
Závěrem se sluší připomenout jednoho z hrdinů srpnové povodně
roku 2010, kterým je „Dub ochránce“. Tak nyní místní ve Višňové -Vísce říkají dubu, který v roce 2010 částečně zkrotil bleskovou povodeň
a symbolicky stojí v blízkosti horního zavázání nové protipovodňové
hráze. V loňském roce se díky tomu stal Stromem roku České republiky a postoupil do evropské obdoby soutěže, kde se umístil na skvělém
pátém místě. Mohutný dub letní v roce 2010 při povodních zachránil
několik domů a dva lidské životy tím, že zadržel velké kmeny a další
nánosy, které řeka Smědá přinesla, a tím zmenšil tlak na blízká obydlí.
Kmen sto padesát let starého dubu zastavil i plovoucí auta a ochránil
tak blízký dům, na jehož střeše čekal na záchranu starší pár i se svým
čtyřnohým přítelem. Bez ochrany stromu by záplavová vlna dům
nejspíše strhla.

Zadržením dešťové vody k obnově krajiny –
Natural Sequence Farming
Jan Pokorný, Juraj Kohutiar

V roce 1975 koupil Peter Andrews velkou
farmu o rozloze 3 000 ha pro chov koní Tarwyn Park v Bylong Valley, vzdálenou několik
hodin jízdy autem od Sydney. Pozemky leží
v nivě potoka, který se kdysi pravidelně rozléval a sytil půdu vodou. Předchozí hospodář
potok postupně zahluboval, aby záplavám zabránil, takže se niva v průběhu let odvodnila
a vodonosná vrstva poklesla o několik metrů.
Půda ztratila úrodnost a zasolila se, rostly zde
jen odolné plevele. Podle tradičního evropského postupu měl nový hospodář plevele vyhubit herbicidy, půdu zorat, osévat a aplikovat
umělá hnojiva. Peter věděl, že jeho dostihoví
koně potřebují kvalitní píci, ze zkušenosti
věděl, že kůň si vyhledává různé byliny. Podle
chovatelů nejlepších dostihových koní v Británii má píce obsahovat na 80 druhů rostlin.
Peter začal vytvářet podmínky pro obnovu
přirozené skladby rostlin, aby zajistil kvalitní
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potravu pro své koně. Plevele posekal, mulč
ponechal jako organické hnojivo postupně
rozložit na degradované půdě. Plevelů si
vážil, věděl, že jejich hluboké kořeny vytváří
organickou hmotu v půdě.
Původní australskou krajinu začal napodobovat obnovou hydrologického cyklu – na
potoce postavil kaskádu menších přehrádek
z kamene. Voda mohla částečně protékat,
listy, drobný sediment, půdní částice se
zachycovaly a postupně se půdní profil sytil
vodou. Hladina podzemní vody stoupala.
Vrstevnicovými mělkýmyi rýhami odváděl
vodu při prudkých deštích do nivy a vytvářel
tak postupně drobné mokřady, na nichž se
uchytil rákos a jiné rychle rostoucí mokřadní
rostliny. Na degradované, zasolené půdě tak
překvapivě rychle vznikala nová vrstva půdy
z odumřelých zbytků mokřadních rostlin.
Peter obnovil strukturu zaplavovaných teras

Ing. Olgerd Pukl
Navimor-Invest S.A. organizační složka
V Závětří 1036/4
170 00 Praha 7
e-mail: pukl@sendme.cz
tel: 266 710 509
www.navimorinvest.eu

s mokřady, která byla typická pro australskou
krajinu před příchodem Evropanů. Austrálie
je nejstarším kontinentem, výškové rozdíly
v nivách jsou v řádu decimetrů. Peter má
neobyčejný pozorovací talent, takže dokázal
zvolit správný směr a hloubku rýh, polohu
nově zakládaných tůněk i výšku přehrádek.
Farmáři níže na toku měli obavy z Peterova
počínání, pokládali ho za pošetilce, vždyť nehubil plevele, naopak on je velebil. Vyčítali mu,
že jim „krade“ dešťovou vodu. Ostatně zadržování dešťové vody na pozemcích, jak je praktikoval, bylo nezákonné. V průběhu několika let
se jejich obavy rozplynuly – potok přestal vysychat, průtok vody se ustálil, v průběhu roku
přiteklo více vody na pozemky níže položených
farem. Empirie tak vyvrátila „drainage paradigm“ (odvodňovací paradigma): zadržením
vody a obnovou vegetace v horní části povodí
se dolní část povodí o vodu neochudí, naopak.
Logicky, zadržím-li dešťovou vodu nahoře,
bude chybět dole. Srovnávací monitoring malých povodí opakovaně prokázal, že odvodněná
pastvina „pustí dolů“ na 90 % dešťových srážek, naopak les a mokřady „pustí dolů“ na 50 %
dešťových srážek. Správce přehrady na dolním
povodí dá přednost odvodněné pastvině nad
přehradou, aby mu přiteklo více vody. Příroda
se ale podle naší logiky nechová, vegetace
zásobená vodou je chladná a vodní pára na ní
v noci kondenzuje.
Peter vysvětluje rozdíl mezi přirozeným
tokem a člověkem regulovaným tokem na
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Přehrádky na potoku postupně zvedají hladinu podzemní vody.
Semenáčky stromů a křovin chráněné obaly od ovocných šťáv vytvoří
během několika let trvalý pobřežní porost. Peter Andrews se snaží
v prvé řadě o obnovu trvalé vegetace a využívá i evropské druhy
příkladu dvou „hub“. Jestliže je položíme na
mírně nakloněnou rovinu a necháme mezi
nimi mezeru a do této mezery nalijeme vodu,
tak voda rychle odteče a jen málo vody se
„vsákne do břehů“. To je současný stav, nejen
v Austrálii. Pokud položíme „houby“ blízko
k sobě a vylijeme na ně vodu, bude voda
odtékat celé hodiny. Pokud se houba naplní
vodou, bude voda odtékat po jejím povrchu.
Je třeba ovšem ještě dodat, že půda zbavená
organických látek se nechová jako houba – taková půda vodu nesaje. Vodu nesaje ani suchý
hadr na vytírání, nejprve ho musíme namočit.
Degradovaná půda se zúrodňuje zvyšováním podílu organických látek a ty se do půdy
dostávají s odumřelými částmi rostlin. Čím
více trvalé vegetace, tím více organických
látek, a tak se zlepšuje kvalita půdy. Ostatně,
tak vznikala půda. Z tohoto pohledu rozlišuje
Peter dvě kategorie rostlin: jedlé (člověkem,
dobytkem) a nejedlé (plevele). Petr nejedlé
nehubí, protože ochraňují půdu, utváří
mikroklima a zúrodňují půdu při spásání/
sklizni jedlých. Jedlé rostliny mají negativní
uhlíkovou bilanci, více uhlíku (organických
látek) se při jejich využívání z půdy odstraní, nežli se do půdy dodá. Plevele dodávají
organické látky (uhlík) do půdy. Paradigma
užitkové rostliny versus plevele říká: plevele vše zahubí, proto je potřeba je hubit.
Peter Andrews říká: plevelům, průkopníkům
rostlinného života, se daří v nekvalitní půdě,
vnášejí do ní život a obohacují o organické
látky, které jsou zdrojem energie pro vznik
úrodné půdy. Odborně řečeno, jsou potravou
pro mikroorganismy, které půdu vytvářejí,
které anorganický substrát (hlína) oživují
(edafon) a dělají tak z něho půdu. Peterovi
nevadí evropské plevele ani vrby, které byly
před dvaceti roky vysazovány a dnes se mají
odstraňovat, coby nepůvodní dřeviny. Peter
si váží rostlin, které utvářejí půdu, podpora
původních druhů může přijít, podle jeho
názoru, později.
Peterovým původním záměrem bylo nabídnout svým koňům bohatý výběr bylin. To
se mu podařilo, jeho dostihové koně slavili
úspěchy na konci sedmdesátých let i v letech
osmdesátých. Peter přitom vyvinul způsob
obnovy krajiny založený na zadržování vody
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Peter Andrews ukazuje farmářům přehrádky na potoce, zvyšující
hladinu podzemní vody, a vrstevnicové mělké strouhy, kterými
odvádí vodu do nově zakládaných mokřadů pro obnovu půdy
s vyšším podílem organických látek

a obnově vegetace, nazval ho „NSF – Natural
Sequence Farming“. Odvolává se i na zápisky
badatele Charles Sturta, který v první polovině devatenáctého století popsal nivy Nového
Jižního Walesu. Byla to zaplavovaná území
bez zřetelných koryt řek nebo potoků, byly
to rozsáhlé systémy mokřadů propojované
drobnými mělkými kanály, jejichž poloha
se měnila podle toho, jak se usazovaly naplavené organické látky. Za porosty rákosu
v nivách zůstávaly kaskády drobných tůní
(chain of ponds), ve kterých se třely ryby.
Organické látky vytvářené v povodí se neodplavovaly do moře.
Peter Andrews na své farmě Tarwyn Park
o rozloze 3 000 ha prokázal, že v průběhu
několika let je možné obnovit oběh vody,
zmírnit extrémy místního klimatu a podstatně zvýšit úrodnost degradované zasolené
půdy. Peter se přitom potýkal se zavedenými
praktikami a byl pokládán za pošetilce a heretika. Natural Sequnce Farming mimo jiné
popírá zavedený evropský postoj k přírodě,
který razil pruský král Fridrich II. (1740–86):
vysoušení bažin a jejich přeměna na úrodnou
půdu je moderní alternativou války. Fridrich II. se proslavil vysušením rozsáhlých
mokřadů v povodí Odry a jejich převedením na zemědělskou půdu. Toto vítězství
osvícenského panovníka nad barbarskou
přírodou se stalo inspirací pro celou Evropu,
i když radost z něho kazily četné povodně
na odvodněném území. Ve jménu šíření civilizace a pokroku se komisař pro Východní
Afriku sir Charles Eliot (v publikaci East
Africa Protectorate 1905) vyjádřil podobně:
člověk krotí a cvičí přírodu. Povrch Evropy
člověk už této disciplíně podrobil, ale stále
ještě čekají velká území Afriky. Močály musí
být vysušeny, lesy prořezány a voda v řekách přinucena téci v korytech člověkem
vymezených. Po dvou stoletích aplikace
evropských metod se australské zemědělství
potýká s problémem zasolení půd, periodami sucha a záplav, degradací půd. Peter
proto volá po opuštění evropského modelu
zemědělského hospodaření v Austrálii
a prosazuje návrat vody a trvalé vegetace do
původních australských niv, aby se obnovila
půda a zmírnily extrémy místního klimatu.

Peter Andrews napsal dvě knihy na toto
téma – „Back from the Brink, How Austra
lia’s Landscape can be Saved“, a „Beyond
the Brink, Peter Andrew’s radical vision for
a sustainable Australian landscape“. Zvláště
první kniha (Zpět z pokraje/útesu nad propastí) se stala bestselerem, Australská televize natočila o Peterovi Andrews dvoudílný
film v pořadu „Australian Story“ vysílaném
týdně a věnovaném osobnostem Austrálie
a jejich životním příběhům. Petrův příběh
naplněný misí i pohnutým osudem rodiny
byl nejúspěšnější v roce svého vysílání.
Peter Andrews nemá univerzitní vzdělání.
Říká, že na něho v dětství zapůsobily prašné
bouře v zemědělské oblasti kolem Broken
Hill. Degradovaná, vysušená a zasolená
zemědělská půda se měnila v prach hnaný
větrem. Peter uspěl v obnově degradované
farmy díky své schopnosti pozorovat přírodu a efekty hospodářských zásahů, díky své
vytrvalosti a odvaze jít proti „main stream“
i proti zavedeným akademickým dogmatům.
Jeho kroky vycházely zejména z těchto předpokladů: a) zadržením vody v horní části
povodí a zadržením vody ve vegetaci se zvýší
po čase průtok v řekách, b) plevele dodávají
organické látky do půdy a přítomnost
plevelů, jako nejedlých rostlin, přispívá
k udržitelnému využívání půdy, c) zasolenou
půdu revitalizujeme zadržením dešťové vody,
podporou tvorby mokřadní vegetace, nikoli
odvodněním půdy, které podle akademiků
má zabránit vzlínání dolní vrstvy zasolené
vody k povrchu půdy.
Peter Andrews má následovníky, zaujal
vysoko postavené politiky i některé akademiky, i když mu většina nedůvěřuje a dokonce
se mu vysmívá, nejen pro jeho nepřesnou
terminologii. Je nositelem vysokého australského vyznamenání. Peter ukázal prakticky,
že je možné hospodařením s vodou vrátit
degradované krajině úrodnost. Akademici se
nemohou domluvit, jak vědecky popsat jeho
postup, aby byl použitelný obecně.
doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.
(člen Scientific Review Panel of NSF)
Ing. Juraj Kohutiar
pokorny@enki.cz
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546 m3/s). Před revitalizací probíhalo výrazně
linearizované upravené koryto Dunaje při patě
svahu, vymezujícího údolí zleva. Revitalizační
stavba znamenala opuštění a převážně zasypání tohoto koryta a vytvoření koryta nového,
výrazně rozvolněného doprava, do plochého
terénu luk a polí.

Revitalizace Dunaje v úseku
Hundersingen–Binzwangen

Přípravy, realizace, výsledek

Tomáš Just

V roce 2011 byla dokončena radikální revitalizace 2,7 kilometrů Dunaje mezi obcemi
Hundersingen a Binzwangen. Jde o dosud největší vodohospodářskou revitalizační stavbu
v Bádensku-Württembersku.

Od technických úprav zpět k přírodě
Jedná se o horní část Dunaje nad Ulmem,
v období 1827 až 1914 zatěžovanou postupnými technickými úpravami. První z těchto
úprav byly reakcí na velkou povodeň v roce
1824. Úpravy nahradily původní meandrující,
překládající se koryto korytem přímé trasy,
relativně úzkým, se stabilizovanými břehy.
Takto byla získána a před menšími povodněmi
více chráněna jakási rozloha zemědělské půdy
v nivě. Erozní síla řeky však začala ve větší
míře působit na dno koryta, které se pak dál
samovolně zahlubovalo. Působil zrychlující
vliv koryta na průběh povodní.
Vývoj směrem k revitalizaci vyvolala opět
velká povodeň, více než „stoletá“ (492 m3/s),
proběhnuvší v roce 1990. V roce 1992 vyhlásila zemská vláda v zemi Bádensko–Württembersko Integrovaný plán pro Dunaj (IDP).
Vládní program zahrnuje mimo jiné odstranění nepříznivých vlivů technických úprav
Dunaje, za které pokládá zejména:
• zahlubování koryta (Dunaj u Hudenrsingenu až 3 metry proti poloze koryta před
úpravou);
• klesání hladin podzemní vody v nivě,
vysušování nivních území, klesání hladin
ve studních;
• omezení retence vody v krajině, zrychlování postupu povodní a zvyšování jejich
kulminačních úrovní;
• omezení migrační prostupnosti pro vodní
živočichy (jezy a vodní elektrárny);
• rozsáhlé ztráty životního prostoru rostlin
a živočichů.
Tyto problémy mají být zmenšovány podélnými revitalizačními stavbami a zprostupňováním nebo eliminací migračních překážek

na Dunaji a jeho přítocích. Revitalizace jsou
důsledně vnímány jako opatření, spojující
zlepšování morfologicko-ekologického stavu
vodních toků a zlepšování protipovodňové
ochrany zastavěných území. Plánování některých konkrétních opatření započalo již v roce
1990. Před revitalizací pod Hundersingenu
bylo provedeno několik menších akcí – uváděny jsou lokality Blochinger Sandwinkel,
Riedlingen, Oberdischingen.

Vodohospodářský popis
Dunaj počíná na jihozápadě Německa ve
Schwarzwaldu setkáním dvou zdrojnic, říček
Breg a Brigach, u města Donaueschingen. Tradice pokládá – hydrologicky nesprávně – za
počátek řeky minerální pramen přímo v tomto městě. Údajně za to mohou římští vojáci,
kdysi vyslaní hledat prameny Dunaje. Již měli
dost putování neprostupnou krajinou proti
proudu řeky a označením pramene v dnešním Donaueschingenu si zjednodušili život.
Zajímavostí je, že nějakých dvacet kilometrů
pod Donaueschingenem, u Immendingenu,
se řeka dostává do krasového území, kde propadáními ztrácí část vody a předává ji říčce
Aach, odtékající do Bodamského jezera, tedy
do povodí Rýna.
Lokalita Hundersingen leží, měřeno v délce
řeky, asi 130 kilometrů pod Donaueschingenem, vzdušnou čarou šedesát kilometrů nad
Ulmem. Revitalizace je vymezena říčními kilometry 2658,3 až 2660,7. Dunaj tu teče severovýchodním směrem v údolí o velmi mírném
podélném sklonu. Údolí je asymetrické, do
pravé strany se široce ploše rozevírá, kdežto
po levé straně je údolí zřetelněji vymezeno
svahem – jehož temeno tu je významnou prastarou sídelní lokalitou. Střední roční průtok
v Hundersingenu je uváděn hodnotou 25 m3/s.
Další průtokové charakteristiky: Q1: 120 m3/s,
Q10: 315 m3/s Q100: 475 m3/s (s patnáctiprocentní přirážkou na změnu klimatu, s níž se
v Německu pracuje, je uváděna hodnota Q100:

Dolní pasáž revitalizace, náznak postranního ramene s mrtvou
dřevní hmotou vytváří klidné stanoviště stranou hlavního proudu.
V pozadí hradiště Heuneburg
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Revitalizačnímu projektu předcházely úvahy o vytvoření velkého povodňového poldru,
podle dnešní terminologie průtočné suché
nádrže. Pro tento záměr stát vykoupil zhruba
100 hektarů pozemků podél řeky mezi Hundersingenem a Binzwangenem. Když byl záměr poldru shledán neefektivním (vzhledem
k poměru nákladů průtočné nádrže s masivními objekty a zadržitelných objemů vody), tyto
pozemky přišly vhod pro rozvinutí revitalizačního záměru. Revitalizace vzhledem ke konfiguraci terénu rovněž nabízí nezanedbatelné
efekty – tentokrát dynamické – povodňové
retence, ovšem nepotřebovala hráz, výpustní
zařízení ani bezpečnostní přeliv.
Tehdejší Ředitelství vodních toků Dunaj/
/Bodensee, středisko Riedlingen, nechalo v letech 2004 až 2005 Ústavem pro péči o krajinu
(Institut für Landespflege) Univerzity ve Freiburgu zpracovat koncept revitalizačních opatření. Tak vzniklo několik variantních návrhů
řešení. Ty potom posuzoval Ústav pro vodní
stavitelství (Institut für Wasserbau) Univerzity
ve Stuttgartu. Jednání všech zúčastněných
úřadů pak vedla k volbě varianty, následně
realizované. Na základě stavebního povolení
vydaného v roce 2008 úřadem v Biberachu
byla v květnu 2009 zahájena výstavba prvního
objektu – dolní stabilizační rampy.
Revitalizační stavbu jako investor provádělo v roce 2012 dokončilo Vládní prezidium
v Tübingenu jako orgán země Bádensko-Württembersko. Stavba stála 2,6 milionu
eur. Z toho 60 % pocházelo z rozpočtu země
a 40 % z Evropského zemědělského fondu pro
rozvoj venkova.
Nově vytvořené koryto Dunaje je až o 2,5
metru mělčí než koryto dřívější, které v důsledku nevhodných úprav projevovalo nežádoucí sklon k zahlubování. Změlčením vzniklý a zvlněním koryta ne zcela spotřebovaný
výškový rozdíl proti navazujícímu starému
korytu je na dolním okraji revitalizace, nad
obcí Binzwangen, stabilizován mohutnou balvanitou rampou ve dně koryta. Rampa, dlouhá
160 metrů, stabilizující výškové rozdíly 2,3
metry ve dně a 1,6 metru v normální hladině,
je koncipována jako migračně prostupná pro

V březích revitalizačního koryta se kombinují pasáže ploché se
štěrkovými lavicemi i strmé, erozní svahy. Oba typy jsou ornitologicky zajímavé
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Vděčný, byť nestálý prvek tvorby koryta – štěrkový ostrůvek
vodní živočichy. Dřívější koryto mělo podélný
sklon 2 promile. revitalizační koryto má sklon
1 promile. V délce původního koryta 2,4 km je
nové koryto díky zvlnění o 400 m delší. Plocha
revitalizační stavby, která se dnes vyvíjí jako
přírodě blízký říční pás s rozlehlými pobřežními štěrkovisky, zaujímala celkovou plochu 80
hektarů – z propočtu vychází střední šíře tohoto pásu 260 metrů. Samotné koryto se rovněž
významně, ovšem nepravidelně rozšířilo proti
neproměnné čtyřicetimetrové šířce koryta
dřívějšího. Z prostoru revitalizace bylo vedle
materiálů potřebných k zasypání částí starého
koryta vytěženo 120 000 krychlových metrů
štěrku, který byl obratem využit při výstavbě
silničního obchvatu jedné nedaleké obce.
Nové koryto je důsledně přírodě blízké.
Rozměrové a tvarové parametry jeho vlnité
trasy byly odvozeny od dokumentovaného
stavu Dunaje v těchto místech v dobách před
úpravami. Jediným ne zcela přírodně autentickým konstrukčním prvkem je zmiňovaná
stabilizační rampa na dolním okraji úseku.
Nebylo třeba bránit vývoji koryta v rámci

vytvořeného říčního pásu. Zejména ploché
tvary vlnitého, velmi mírně sklonitého koryta
by měly za průtoků, schopných koryto modelovat, vytvářet proudění, působící změny
koryta do stran, nikoliv však do hloubky.
Předpokládá se tedy, že nové koryto bude
dynamicky stabilní – jeho konkrétní tvary se
mohou měnit, základní tvarové a rozměrové
charakteristiky a s nimi související průtokové
a ekologické funkce koryta by měly být stálé.
Při modelování koryta byly uplatněny
rozčleňující prvky, které ovšem v celkově
dynamickém konceptu nutno vnímat jako
přechodné, zřízené hlavně pro počáteční
období po kolaudaci stavby. Jsou to náznaky
postranních ramen, kamenité výhony do koryta, štěrkový ostrov a instalace mrtvé dřevní
hmoty v březích. Základem těchto instalací
jsou shluky neodvětvených stromů, zapuštěných do břehů. Použití dřevní hmoty, která je
velmi důležitá pro rozmanité formy oživení
vodního toku, včetně ryb a ptáků, zde bylo
proti jiným revitalizačním stavbám poměrně
velkorysé. Přesto se i tady projevuje známá věc

Situace revitalizační stavby (upraveno ze snímku místní informační
tabule). Pod hradištěm Heuneburg je patrno dřívější koryto řeky, po
revitalizaci zčásti zasypané
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– po „sesednutí“ a „očesání“ několika většími
vodami hledíme na struktury dřevní hmoty
s pocitem, že instalace mohly být podstatně
mohutnější, s využitím podstatně větších
kmenů a větších množství. Vodohospodáři
v Německu si tyto záležitosti uvědomují, ale
i jejich práce s dřevní hmotou se teprve vyvíjí.
Kromě toho, že není úplně snadné a laciné získávat a na místa staveb dovážet celé neodvětvené stromy, musejí i němečtí vodohospodáři
jen postupně překonávat počáteční nedůvěru
mezi veřejností i ve vlastních řadách.
Tvarování koryta dbalo zásad, důležitých
i pro rozvoj oživení říčního prostoru:
• velký rozsah plochých štěrkových povrchů
v korytě a v březích, různě výškově umístěných vzhledem k běžným úrovním hladin;
• v korytě se vyskytují rozmanité hloubky
vody;
• koryto doprovázejí jak mírně sklonité, tak
strmé erozní břehy.
Další vývoj koryta bude podrobné tvary
záhy překreslovat, proudění bude otvírat další
přechodné štěrkové povrchy, jiné části koryta

Výhonové struktury v oblouku nového koryta jsou vytvořeny z mrtvé
dřevní hmoty. Již nyní se zdá, že použití dřeva mohlo být podstatně
mohutnější
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Migračně prostupná stabilizační dnová rampa v dolním okraji revitalizace, nad obcí Binzwangen
budou zarůstat vegetací... To je podstata bohatosti stanovištních nabídek v živém říčním
prostoru.

Keltská řeka
Revitalizace Dunaje u Hundersingenu se
vhodně doplňuje se zpřístupňováním keltského sídliště Heuneburg. Vyvýšený terén po
levé straně právě revitalizovaného Dunaje byl
osídlen již v době bronzové. V keltské době,
do 5. století před naším letopočtem, se na ostrožně nad údolím Dunaje, zřejmě zčásti uměle
navršené, rozkládalo mohutné hradiště, podle
všeho jedno z nejvýznamnějších keltských
sídel ve středu Evropy a ve své nejlepší době
údajně největší opevněné sídlo městského
typu na sever od hranic římské říše. Prostor

Pohled na údolí s revitalizovaným úsekem Dunaje z opevnění hradiště Heuneburg

je již dlouhou dobu archeologicky vytěžován
a v posledních letech v něm vzniká keltský
skanzen. (V Hundersingenu pak funguje
keltské muzeum.) Přímo na hraně svahu nad
údolím Dunaje vyrostla replika části někdejšího mohutného opevnění. Od revitalizované
řeky tak můžeme s pocitem historické úcty
vzhlížet ke zdem hradiště. Z opevnění se pak
otvírá pohled na Dunaj a jeho údolí, který díky
revitalizaci opět připomíná umělecké rekonstrukce pohledů na řeku v dobách keltských.
Pro návštěvy – a stojí to za to – je pohodlný
přístup k revitalizaci kolem hřiště na dolním
okraji obce Binzwangen. Za hřištěm je parkovací místo (v sezóně neblokovat mobilní
půjčovnu kanoí) s informačními tabulemi,
odtud již je vidět na stabilizační dnovou

rampu. Severně položená silnice Binzwangen
– Hundersingen pak vede kolem skanzenu
Heuneburg.
Ing. Tomáš Just
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Krajské středisko Praha a Střední Čechy
a správa CHKO Blaník
Podbabská 2582
160 00 Praha 6
tomas.just@nature.cz
251 101 678
Zdroje informací:
http://bit.ly/1np9MoA
http://bit.ly/1tGsMD1
http://bit.ly/1q8Y70I

Nové koryto Dunaje pod Hundersingenem je široké, ploché a členité
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Diskový filtr
Firma IN - EKO TEAM s.r.o. v letošním roce představila nový výrobek, Diskový filtr. Filtr se skládá z několika rotujících filtračních disků
IN - EKO a využívá velmi jemná tkaná filtrační média. Významnou
vlastností Diskových filtrů je velká filtrační plocha a další opatření
umožňující použití filtrační plachetky s otvory k filtraci už od 5 mikronů! Sofistikovaný design vytváří efektivní filtrační proces, který
dosahuje vysoké účinnosti filtrace.
Diskový filtr IN - EKO je k dispozici jako volně stojící jednotka
s kotouči filtračních disků zasazených v nádrži z nerezové oceli a jako
další je verze pro instalaci do betonové nádrže. Obě verze mají stejný
design, pokud jde o systém pohonu, proplachu, ale i filtračních disků.
Efektivní plocha filtru může být až 72 m2. Diskový filtr je vyráběn v řadě
zahrnující 5 různých velikostí a kapacit.
Správně řešená konstrukce filtru posouvá na vyšší úroveň vlastnosti
Diskových filtrů v mnoha oblastech.

• Každý filtrační segment je fixován pouze jedním šroubem, který
nelze od filtru oddělit. Je tím zabráněno nechtěnému pádu připevňovacích elementů do prostoru pod filtr.
• Díky optimálnímu řešení upevnění filtračních segmentů trvá výměna každého z nich přibližně 30 sekund.
• Filtrační segmenty je možné recyklovat a je možnost jejich opětovného použití.

Obr. 3. Princip funkce Diskového filtru

Výhody:
• Filtrační segmenty tvořící disky jsou tvarovány tak, aby obsah filtrované vody v segmentech byl minimalizovaný a samotná filtrační
plocha co největší, což umožňuje zvýšit filtrační kapacitu.
• Žádná lubrikovaná ložiska nejsou umístěna ve vodě a není třeba
doplňovat žádné mazací nebo olejové náplně.
• Byly vyvinuty speciální proplachovací trysky, zajišťující účinné
a automatické očistění filtračních disků.
• Filtrační segmenty nadlehčují střední hřídel a umožňují realizovat
filtry s větším počtem disků a tím opět podpořit zvýšení filtrační
kapacity.

Obr. 4. Filtrační segment

Jak funguje?
• Znečištěná voda proudí gravitačně do filtračních segmentů z centrální trubkové hřídele, která je na počátku filtračního cyklu v klidové pozici – netočí se. Nerozpuštěné látky jsou zachytávány na
vnitřních stranách segmentů pokrytých filtrační tkaninou.
• Postupným zachytáváním částic se průtok vody tkaninou zmenšuje a dochází k pozvolnému zvyšování hladiny uvnitř bubnu. Při
aktivaci hladinové sondy se začnou filtrační
disky otáčet a je započat i jejich oplach. Pomocí
vysokotlakého oplachu jsou částice dopraveny
do kalového žlabu. Hladina vody klesne, průtok
je opět na svém maximu při minimální hladině.
Filtrační cyklus se opakuje. Filtrace probíhá
kontinuálně bez přerušení.
Firma IN - EKO TEAM s.r.o. je lídrem v poskytování osvědčených řešení filtrace pro
komunální a průmyslové vody. Díky optimálnímu řešení a použití moderních technologií
můžeme nabídnout spolehlivá a vysoce účinná
zařízení.
Diskové filtry dosahují nových možností
kvality filtrace pro komunální i průmyslové čistírny. Osvědčená konfigurace Diskového filtru
umožňuje splňovat přísné požadavky na kvalitu
vod a zároveň zvýší možnost dalšího využití.
Ing. Josef Strnad
ředitel IN - EKO TEAM s.r.o.
tel. 549 415 234
info@in-eko.cz
www. in-eko.cz
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Recenze: Activated Sludge – 100 Years
and Counting
Pred pár týždňami vyšla KNIHA. Activated sludge – 100 years and
counting (Aktivovaný kal – 100 let a jeho budoucnost). Má 424 strán
a vydala ju International Water Association IWA. Je to KNIHA o aktivácii a čistení odpadových vôd. Každý rok na túto tému vyjdú po celom
svete desiatky kníh (občas knižiek) a stovky odborných článkov. Tak
prečo píšem práve o tejto KNIHE ? Pretože ju považujem za KNIHU
s veľkými písmenami, obsahom aj autorským kolektívom.
Pravdepodobne všetci čitatelia tohto časopisu poznajú aktiváciu.
Buď ju aktívne projektujú, dodávajú, prevádzkujú, kontrolujú, alebo
ju len vedome alebo nevedome využívajú. Stala sa pre nás bežnou
a pritom sa jedná pravdepodobne o jeden z najdôležitejších vynálezov
modernej doby, ktorý ovplyvnil a bude ovplyvňovať náš každodenný
život. Len pre ilustráciu: podľa US National Academy of Engineering
je zásobovanie vodou a odvádzanie odpadovej vody spojené s ich
čistením v aktivácii jeden z 20 najvýznamnejších inžinierskych objavov 20. storočia (spolu napr. s dopravnou technikou, internetom,
elektrifikáciou, komunikačnými technológiami atď.).
Aktivácia urýchlila industrializáciu, umožnila urbanizáciu a vznik
veľkých miest, zabránila masovým epidémiám, prispela k zlepšeniu
zdravia a bez pochyby aj k zvýšeniu priemerného veku obyvateľstva
atď. atď. atď. Ale najmä výrazne zredukovala znečisťovanie vôd a životného prostredia, pretože umožnila odviesť a vyčistiť v podstate
neobmedzené množstvá odpadových vôd.
Táto výnimočná technológia je na prvý pohľad jednoduchá – prevzdušňovaním a miešaním odpadovej vody spontánne vykultivujeme
biomasu („aktivovaný kal“), ktorá biochemickou cestou odstráni
znečistenie. A čo je hlavné, vykultivujeme ju vo forme vločiek, ktoré
môžeme z vyčistenej vody odseparovať sedimentáciou a znovu ich
využiť na ďalšie čistenie. Urobíme v podstate to isté, čo robia mikroorganizmy v prírode už milióny rokov. Akurát zvýšením zdržnej
doby biomasy („veku kalu“), čo dosiahneme
práve sedimentáciou a recirkuláciou biomasy
ako „vratného kalu“ späť do procesu dosiahneme to, že mikroorganizmy okrem tvorby
separovateľných vločiek vyrastú v koncentráciách rádovo vyšších než sa vyskytujú
v prírodných vodách. Na tomto princípe sme
schopní vyčistiť a „ozdraviť“ vodu v relatívne
malých objemoch za relatívne krátky čas.
O možnosti biologického čistenia sa tušilo
už dávnejšie, ale až britskí inžinieri Edward
Ardern and William Lockett (píšu sa v tomto
poradí, možno len kvôli abecede) zadefinovali
dôvody a podmienky, ako túto „zázračnú“
biomasu / aktivovaný kal vykultivovať. Prezentácia tohto objavu sa udiala 3. Apríla 1914
na zasadnutí Society of Chemical Industry
v Manchestri (“Experiments on the oxidation
of sewage without the aid of filters”). V tom
istom roku o svojom objave informovali aj
v článkoch s rovnakým názvom vydaných
v časopise Journal of the Society of Chemical
Industry. A tento rok sa stal aj oficiálnym
dátumom vzniku aktivácie.
Je úplne logické, že počas svojej existencie
bol pôvodne navrhnutý proces mnohokrát
modifikovaný a intenzifikovaný. Ale nie kvôli
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tomu, že by pôvodne opísaná podstata bola mylná. To len samotná
aktivácia iniciovala rozvoj nových procesov. Kým nebola aktivácia,
poznanie o problematike vláknitých mikroorganizmoch, o dosiahnuteľnej kvalite vyčistených odpadových vôd, o odstraňovaní nutrientov
z vôd, o možnostiach aerácie a rozpúšťaní kyslíka v aktivačnej zmesi ,
o kinetike rastu a rozkladu mikroorganizmov atď atď. bolo minimálne,
resp. žiadne. Až postupným prevádzkovaním, získavaním informácií
a skúseností sa začali rozširovať možnosti využitia aktivácie a zvyšovania účinnosti čistenia odpadových vôd.
Keďže tento rok aktivácia slávi storočnicu, na podnet neskorších
editorov sa IWA rozhodla vydať knihu, ktorá by vývoj procesu a technológií zmapovala, zhrnula najdôležitejšie poznatky a načrtla vízie
ďalšieho rozvoja a uplatnenia. Editorovaním KNIHY poverila prof. D.
Jenkinsa z University of California at Berkeley (USA) a prof. J. Wannera
z Vysokej školy chemicko-technologickej Praha. To, že touto úlohou bol
poverený práve náš najbližší kolega, považujem za ocenenie nielen pre
neho, ale aj pre české čistírenství, ktoré nepochybne zohralo významnú
a svetovo uznávanú úlohu. Editori zahájili práce na KNIHE už v 2009
a len samotná tvorba štruktúry jednotlivých kapitol a hľadanie autorov
a jednania s nimi trvali skoro tri roky. Nie všetci oslovení autori boli
spočiatku ochotní sa podriadiť požadovanému štýlu a rozsahu kapitol.
Problémy vyvolávala aj snaha editorov, aby každú kapitolu napísalo
viac autorov a aby autori boli z rôznych krajín, t.j. aby kapitoly nereflektovali skúsenosti len z jedného teritória. Ďalšie dva roky zabralo
písanie kapitol, ich editácia a dolaďovanie sporných častí s autormi.
Pri medzinárodnom renomé väčšiny autorov vyžadovala práve editácia
nepochybne značné „diplomatické nasadenie a umenie“.
KNIHA bola prvýkrát prezentovaná pri príležitosti konferencie
s rovnakým názvom, ktorá sa konala 12 - 14.6.2014 v Essene (SRN).
Essen nebol náhodný výber – práve v tomto meste a v jednom z hlavných centier nemeckého a európskeho priemyslu bola postavená prvá
ČOV s aktiváciou na európskom kontinente.
Ako som už uviedol na začiatku, význam tejto KNIHY nevidím len
v jej obsahu, ale aj v autorskom kolektíve. Je výnimočné, že 54 auto-
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rov z celého sveta, všetko rešpektovaných odborníkov, sa dohodne
a zhodne na obsahu aj forme a opíše začiatky, rozvoj a súčasný stav
všetkých hlavných aspektov aktivácie. To, že v KNIHE je v podstate
všetko, dokumentuje nasledovný prehľad jednotlivých kapitol a ich
autorov (uvádzam len prvých autorov kapitol):
• Spomienka na Arderna a Locketta (G. D. Daigger)
• História požiadaviek na čistenie odpadových vôd (H. H. Hahn)
• Vývoj procesu aktivácie (H. D. Stensel)
• Mikrobiológia a mikrobiálna ekológia v aktivácii (P. H. Nielsen)
• Odstraňovanie makronutrientov – dusík (W. O. Khunjar)
• Odstraňovanie makronutrientov – fosfor (J. Barnard)
• Odstraňovanie mikropolutantov (H. Siegrist)
• Aerácia a miešanie (M. Wagner)
• Emisie do ovzdušia (J. R. Witherspoon)
• Separácia aktivovaného kalu (J. Wanner)
• Dosadzovacie nádrže (D. S. Parker)
• Energetické aspekty (H. Kroiss)
• Automatizácia a riadenie procesu (G. Olsson)
• Modelovanie (G. A. Ekama)
• Hybridné systémy (H. Odegard)
• Membránové bioreaktory (G. V. Crawford)
• Čistenie priemyselných odpadových vôd (K. H. Rosenwinkel)
• Plánovanie a projektovanie (B. Teichgräber)
• Ekonomika procesu aktivácie (N. Jardin)
• Ďalších 100 rokov (M. van Loosdrecht) s podkapitolami Intenzifikácia procesu (Zlepšenie kalového indexu a granulácia biomasy;
Hybridné procesy); Zlepšenie kvality odtoku (Prirodzená diverzita,
Nebezpečené látky, Optimalizácia procesu); Energetická neutralita
a minimalizácia klimatických vplyvov (Spotreba energie a jej získavanie; Anammox v hlavnom prúde ČOV; Opätovné získavanie
energie); Obnoviteľné zdroje (Opätovné získavanie zdrojov, dusíka,
fosforu a organických látok); Integrácia a funkčnosť (Integrované zásobovanie vodou a odpadové vody vo vodnom cykle; Voda a energia;
Centralizované a decentralizované systémy).
Po prečítaní podstatnej časti KNIHY som sa rozhodol, že sa v tejto
recenzii nebudem hlbšie zamýšlať nad detailmi, že nebudem uvádzať
svoje názory a myšlienky na jednotlivé kapitoly. Mám príliš veľký
rešpekt pred poznaním a prácou, ktorú KNIHA sumarizuje. Treba si
ju v kľude prečítať (samozrejme ak si v tejto ubehanej dobe nájdeme
čas). Jedno ale viem iste: ja si tú KNIHU ešte neraz prečítam a budem určite o nej rozprávať svojim študentom. Aby si uvedomovali,

ako vzniká poznanie a že poznanie čistenia a ochrany vody je príliš
vážna vec.
Napriek tomu si ale jeden detail dovolím. KNIHU písalo 54 autorov
a je v nej citovaných vyše 1100 publikácií z celého sveta (tento prehľad
je mimochodom jeden z najdôležitejších prínosov KNIHY – v teto
verzii je to výnimočný zdroj poznatkov a inšpirácie). Všetci citovaní
autori prispeli významne k pochopeniu a uplatneniu procesu aktivácie a čistenia odpadových vôd. Prehľad literatúry v tejto KNIHE mi
s nadsázkou (konečne som sa k nej dopracoval J) pripomína hokejový
Stanley cup – sú na ňom vyryté všetky mená hráčov, ktorí ním boli
ocenení a tým pádom patrili k najlepším z najlepších. Je mojou hrdou
povinnosťou uviesť, že medzi citovanými prácami a ich autormi sú aj
„naši“. Najčastejšie sú tam mená J. Chudoba a J. Wanner s ich prácami
o selektore, regenerácii, odstraňovaní a identifikácii vláknitých mikroorganizmov a alternatívach procesov odstraňovania nutrientov. Ale
sú tam aj ďalší (uvediem len prvých a druhých autorov): J. S. Čech, P.
Grau, P. Hartman, K. Kucman, O. Krhútková, L. Novák, I. Rúžičková,
V. Ottová. Gratulujem...
Záverom by som ešte raz vyzdvihol prácu editorov tejto KNIHY.
Dať dokopy toľkých autorov, zjednotiť a usmerniť ich v písaní textu,
prinútiť ich zamerať sa na podstatné... Zjednodušene, aby KNIHA
bola o aktivácii a jej nadgeneračnom význame. Boli dirigentmi výnimočného orchestra s výnimočnými hráčmi, nepochybne virtuózmi.
A tam je to vždy aj o tom, aby skladba bola o hudbe a jej skladateľovi
a nie o jednotlivých hráčoch orchestra. To sa im podarilo. „Good job“,
páni profesori.
PS: a ešte jeden detail sa mi na KNIHE páčil. Na titulnej strane je
hneď vedľa anglického nadpisu a loga vydavateľa aj koláž fotografií
aktivácie. A sú na nej české nápisy „Místo na odběr vzorku“ a „Regenerační nádrž“. Aj táto maličkosť dokumentuje „náš“ podiel na KNIHE J.

Pitná voda 2014

naznačila svůj záměr věnovat se více odpočinku a nezúčastňovat
se již odborných konferencí. Dlouhá řada osobních pozdravů, díků
a přání pevného zdraví ji určitě potěšila a, jak všichni doufáme, dodala
jí dost síly k tomu, aby své rozhodnutí ještě přehodnotila. Na závěr
setkání se ukázalo jako velmi pravděpodobné, že vhledem k síle její
osobnosti a přesvědčování kolegů se s ní budeme naštěstí setkávat na
vodárenských akcích i v budoucnosti.
Pokud se ještě něčím dalším konference Pitná voda vyznačuje, pak je
to striktním dodržováním času vymezeného pro přednášky, což nejen
přispívá plynulosti programu, ale vede přednášející k věcné a účelné
prezentaci jejich příspěvků. Posluchačům pak umožňuje odbíhat ze
sálu ke kuloárovým debatám a vracet se zpět na vybrané přednášky.
Jelikož jsem této časové jistoty využíval hojně i já, na obecné vyhodnocení letošního programu se zeptám osoby nejpovolanější, o které
s jistotou vím, že vyslechla pozorně téměř všechny příspěvky – doc.
Petra Dolejše.

Na konci května proběhla v Táboře již podvanácté konference Pitná
voda. Tato bienální konference patří mezi ty s nejdelší tradicí mimo
jiné i proto, že si trvale udržuje vysokou odbornou úroveň a o účastníky a přednášející nemá nouzi.
Odborný rozsah konference odráží záměr organizátorů: interdisciplinární výměnou názorů a poznatků dosáhnout společného cíle
– kvalitní pitné vody. Proto se konference účastní, ať už jako přednášející nebo posluchači, správci povodí, hygienici, provozovatelé,
výzkumníci, zástupci státní správy i dodavatelé technologií. Nebylo
tomu jinak ani letos.
Konference trvala dva a půl dne. Z programu můžeme zmínit třeba
dva obsáhlé bloky, v nichž byla diskutována témata jednak pesticidních látek, jednak pitné vody bez chemické dezinfekce. Druhé téma
bylo uvedeno na konkrétním případu z Mladé Boleslavi a vztahovala
se k němu mj. i jedna z přednášek zahraničního přednášejícího z TZW
Dresden. Obě tato témata byla doplněna prezentací pozvaných přednášejících, kteří vždy pojímají daný okruh v širších souvislostech a do
větší hloubky a je jim vyhrazen dvojnásobný čas (30 minut), než jaký
je určen pro přednášky.
Tradičně pak byly samostatné sekce věnovány také hygieně, surové
vodě, analytice, technologickým procesům a rekonstrukcím úpraven.
Ani posterová sekce nezaostala svým rozsahem a odbornou úrovní
za ústními sděleními.
Doprovodný program druhého večera konference byl věnován
vzpomínce na nedávno zesnulé mimořádné osobnosti našeho oboru:
Dr. Vlastu Onderíkovou, doc. Jiřího Popovského a prof. Pavla Pittera.
Jejich profesní i životní dráhu připomněli slovem i fotografiemi blízcí
spolupracovníci – prof. Sládečková, Mgr. Pumann a prof. Janda. Vysoký počet účastníků tohoto vzpomínkového setkání sám o sobě vypověděl o úctě, kterou k těmto osobnostem odborná veřejnost chová.
Na samotný závěr poutavého vyprávění paní profesorka Sládečková
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Poďakovanie: autor príspevku v prvom rade ďakuje International
Water Association Publishing a České asociaci pro vodu CzWA za
poskytnutie knihy k recenzii. Zároveň ďakuje podpore z projektu OP
Výskum a vývoj ITMS: 2624012000 Centrum excelentnosti integrovanej ochrany územia financovaného zo zdrojov EF regionálneho
rozvoja.
prof. Miloslav Drtil
Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava

Petře, jak bys zhodnotil letošní ročník z hlediska odborného obsahu? Označil bys některé téma za mimořádně zajímavé, přínosné
nebo třeba téma budoucnosti?
Jirko, to víš, že některá témata jsou pro mne osobně trochu zajímavější, protože jsou buď významně inovativní, velmi dobře prezentovaná nebo jsou blíže mému zaměření (a proto jim i lépe rozumím),
ale nechtěl bych zde uvádět vlastní preference. Věřím, že jsme účastníkům v programu i letos nabídli (díky autorům, kteří pro konferenci
připravili příspěvky) opravdu přínosnou paletu nových poznatků,
které využijí v profesním životě. I když se to v běžné každodenní praxi
možná nezdá, i náš obor jde velmi rychle kupředu a stále se objevují
nové poznatky. Pokud o nich nebudeme vědět, pokud je nebudeme
vnímat a aplikovat, tak budeme náš obor poškozovat tím, že naše provozní praxe, rekonstrukce vodárenské infrastruktury či zásahy do nám
svěřených částí vodního hospodářství budou více či méně „zastaralé“
- a tím i méně kvalitní, možná i zbytečně drahé, prostě nebudou na
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úrovni současného stavu techniky. Chtěl by někdo takový stav, když
si jde koupit nové auto, pračku či počítač? Tak proč bychom se s tím
měli spokojovat ve vodním hospodářství?
Jak jsi spokojen s diskusí na téma pesticidů a pitné vody bez
dezinfekce?
Vidíš, zrovna tato dvě témata byla, myslím, pro většinu účastníků
velmi zajímavá a přínosná. Pokud se podíváme na to, jak se vyvíjí
uvažování vodárenských profesionálů v pohledu na dezinfekci, je na
tom možné téměř školsky dokumentovat, jak se šíří odborné informace
a jak se mění nazírání jak výzkumníků, tak odborníků v praxi. Velmi
a velmi pomalu. Kdo by ještě před dvaceti či třiceti roky u nás mohl
věřit tomu, že bude možné (jako výsledek těsné a vysoce odborné
spolupráce hygieniků a vodárenských technologů), aby byly i u nás
systémy, které dodávají pitnou vodu té opravdu nejvyšší kvality, tj.
bez zbytkového desinfekčního činidla (a tudíž také bez vedlejších
produktů desinfekce). A přitom jsou na světě místa, kde už je to stejnou dobu považováno za standard, a jsou jiná místa, kde by o něčem
podobném nechtěli ani ve snu jen uvažovat. Aby byl přenos zkušeností a poznatků trochu pružnější a informace se dostávaly k lidem
dříve a byly také opravdu kvalitní, k tomu se snaží přispívat i naše
konference Pitná voda.
V posledních letech řada odborných akcí doslova bojuje o dostatečný počet účastníků. Jak to vypadalo letos na Pitné vodě?
Na konferenci jsme přivítali 249 účastníků, zaznělo na ní celkem
57 přednášek a vystaveno bylo také 8 posterů. Sborník konference
má 355 stran. Osobně je mi líto, že někteří kolegové (-yně) se na konferenci nemohli dostavit z důvodu nedostatečné podpory ze strany
jejich mateřských organizací. Nechci uvádět srovnávací cenové údaje
s ostatními konferencemi třeba přepočtem přednesených příspěvků
na výši vložného (to navíc neříká nic o kvalitě příspěvků), ale vzhledem k tomu, že patříme k těm největším rozsahem, je vložné na naši
konferenci velmi laciné. Musíme tedy nechat na účastnících a jejich
nadřízených, jestli se rozhodnou i příště přijet a jednou za dva roky
s námi sdílet necelé tři dny „svátku pitné vody“.
Jaká témata by si, podle tvého názoru, na příštím ročníku zasloužila podobný samostatný blok?
V panelové diskusi, která předchází konferenčnímu programu
první den večer, jsme se snažili hledat trendy vývoje od povodí ke
kohoutku. Na příští konferenci se, po letošních dobrých zkušenostech
a vzhledem ke kladnému ohlasu u účastníků, budeme asi věnovat
stejnému tématu. Jsem rád, že se snaha podívat trochu výše od naší
běžné rutiny, řekl bych „zvednout hlavu k vodárenským hvězdám“
(tím myslím témata, rozhodně ne členy panelu) setkala s příznivým
přijetím a z této diskuse pravděpodobně vzejde i příprava nějakého
samostatného bloku na příští konferenci. Ale podrobnosti zatím nevím
– a kdybych věděl, tak zatím neprozradím.
Moc mě mrzí, že jsem se nezúčastnil panelové diskuze se špičkami
našeho oboru v předvečer zahájení konference. Zvlášť poté, co jsem
si přečetl pochvalný úvodník červnového VH. Řekni prosím mě
i čtenářům, o co jsme přišli?
Úvodní diskuzi jsme tentokrát ještě více pojali jako „Hyde Park“
názorů z různých pohledů na zásobování vodou. Přizvaní odborníci
byli spíše moderátory diskuze než přednášejícími. Letos jsme se zvolili
pro naši debatu motto „Trendy a vize v zásobování pitnou vodou –

Připravuje se seminář Dezinfekce
vyčištěných odpadních vod
Dne 20. 11. 2014 pořádá CzWA odborný seminář na téma Dezinfekce vyčištěných odpadních vod. Na přípravě semináře se podílejí
odborné skupiny při CzWA Městské čistírny odpadních vod, Biologie
vody a Životnost a obnova vodohospodářské infrastruktury. Cílem
semináře je poukázat na důvody opětovného využívání vyčištěné odpadní vody v ČR, na vhodné využití těchto vod v našich podmínkách,
na současnou právní stránku tohoto problému a na nutnost změn
v legislativě. Na semináři budou prezentovány praktické zkušenosti
s tradičními postupy chemické a fyzikální dezinfekce odpadních vod,
zkušenosti s membránovými technologiemi a v poslední době často
využívanými nanotechnologiemi. Jeden z příspěvků bude zaměřen na
problematiku hygienicky významných mikroorganismů vyskytujících
se v odpadních vodách a na problematiku indikátorových mikroorganismů při hodnocení mikrobiální kvality odpadních vod a dostatečného hygienického zabezpečení. Za velmi přínosné považujeme
ochotu pracovníků Státního zdravotního ústavu seznámit účastníky
s tím, jak roste rezistence mikroorganismů na antibiotika a jaký mají
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Na závěr vzpomínkového večera se větší část účastníků vyfotografovala s nestorkou naší technické hydrobiologie, prof. Alenou
Sládečkovou.
pohledy od povodí ke kohoutku a zpět“. Takže věřím, že příště se nás
sejde ještě více a diskuse bude ještě zajímavější. Chceme tak dosahovat
lepšího porozumění mezi jednotlivými částmi našeho krásného oboru
a případně i obrušovat hrany našich vyhraněných odborností, které
vedou či mohou vést k potenciální zabedněnosti v názorech a přístupech a ztráty smyslu pro komplexitu našeho oboru.
Můžeme se tedy, Petře, těšit na konferenci Pitná voda 2016? Bude
opět v Táboře?
Ano, bude v Táboře. Podle neformálního průzkumu názorů mezi
účastníky je tato konference již s Táborem tak spojena, že zatím není
žádný racionální důvod, abychom toto místo konání měnili. Ale to
neznamená, že již teď nepřipravujeme některé další inovace, které
by měly sloužit k tomu, aby byli účastníci ještě spokojenější s jejím
průběhem a atmosférou. Také příspěvky z konference budou dostupné v dohledné době na našem webu, abychom umožnili ještě lepší
rozšíření informací, které na konferenci byly prezentovány.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem spoluorganizátorům konference a sponzorům za jejich významný podíl na dobrém průběhu celé
konference. Umožnilo nám to pozvat například studenty a seniory. Je
velmi krásné vidět, když se na takové akci sejde nastupující generace
s těmi, kdo pro obor pracovali celý život a věnovali mu mnohem víc,
než jen chození do práce.
Za nás všechny spokojené účastníky konference Pitná voda 2014
přeji organizátorům hodně sil, dostatek kvalitních příspěvků a neutuchající zájem účastníků.
Jiří Paul
Vodovody a kanalizace Beroun, CzWA – OS Vodárenství
vliv na tento stav odpadní vody. Pracovníci SZÚ seznámí účastníky
i s rezistencí mikroorganismů na dezinfekční prostředky.
O důležitosti opětovného využívaní odpadních vod v ČR svědčí
i to, že mu byl věnován dostatek prostoru v rámci plenárních přednášek tradičních bienálních konferencí CzWA nebo v rámci letošního
semináře Nové metody a postupy při provozování ČOV. Seminář
Dezinfekce vyčištěných odpadních vod by rád navázal na tyto příspěvky, rozšířil danou problematiku o praktické zkušenosti s dezinfekcí
odpadních vod a poskytl dostatek prostoru pro názory odborníků,
kterým problematika využívaní vyčištěných odpadních vod a jejich
hygienické zabezpečení není cizí.
Zajímá-li Vás toto téma, přijměte naše pozvání na seminář. Budeme
se Těšit na příjemné setkání s Vámi v Praze v prostorách Konferenčního centra VŠCHT (8:30-16:30). Podrobný program semináře a pokyny
pro přihlášení jsou k dispozici ve vloženém cirkuláři a na internetových stránkách CzWA.
Za organizátory akce
Andrea Benáková
Odborná skupina Biologie vody při CzWA

32

Norma VDMA 24657:2012 Strojně
technologické vybavení objektů
pro centrální nakládání a retenci
dešťových vod na stokové síti – pokyny
k provozu, údržbě a obnově byla
přeložena do češtiny
Nakládání s dešťovými odtoky ve stokové síti je relativně mladým
odvětvím, jehož cesta začala zhruba před 40 lety. Vzhledem k nedostatku zkušeností tehdy existovalo jen velmi málo předpisů.
V rámci norem VDMA (Asociace německého strojního inženýrství)
toto téma poprvé zpracovává sjednocující norma VDMA 24657:2012
Strojně technologické vybavení objektů pro centrální nakládání a retenci dešťových vod na stokové síti – pokyny k provozu, údržbě a obnově.
Cílem tohoto předpisu je přispět ke zlepšení procesu projektování,
instalace, uvedení do provozu, samotného provozu, údržby a obnovy
technického vybavení. V popředí zájmu přitom stojí údržba. Jsou
zde navrženy intervaly vizuální kontroly, zkoušek funkčnosti, přesnosti a účinnosti, údržby a uvedena očekávaná provozní životnost.
Tato norma se orientuje především na projektanty a provozovatele
a nabízí přehled k posouzení jednotlivých částí a systémů objektů
na stokové síti.
V České republice podobná norma chybí, a proto dvě význačné firmy v oboru – Rekuper Sychrov, s. r. o. a Prostředí a fluidní
technika, s. r. o – sponzorovaly překlad německé normy VDMA.
Přeloženou normu lze nyní stáhnout na webových stránkách CzWA
(www.czwa.cz).
Dr. Ing. Ivana Kabelková
vedoucí OS OUÚ při CzWA

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

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

Listy CzWA vydává Asociace pro vodu ČR – CzWA
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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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ASIO si Vás dovoluje pozvat
Semináře ASIO

MŽP informuje
Přiznám se, že ANO není, jak se říká, moje krevní skupina.
Přesto si velice vážím práce pana ministra Brabce z této strany.
Docela rád proto informuji o některých úspěších tohoto resortu,
jak byly prezentovány v tiskové zprávě z konce července. Věřím,
že ta slova se podaří naplnit. Obzvlášť situace v oblasti EIA a následujících procesů byla tristní. Ostatně říkává se, že současná
česká EIA je efektní a efektivní nástroj jak prosadit záměry
investora bez ohledu na mínění veřejnosti. (-VS-)

Zachráněné miliardy z evropských fondů
Největší prioritou ministra Brabce po jeho nástupu do úřadu se stala záchrana dříve nečerpaných prostředků z Operačního programu
Životní prostředí. Žalostný stav Státního fondu životního prostředí
ČR i MŽP, který po sobě zanechala předchozí vedení MŽP, způsobily
velké zpoždění v čerpání evropských prostředků. První odhady, které
vyčíslilo nové vedení spolu s MMR, signalizovaly celkovou ztrátu
evropských prostředků v letech 2013–2015 přesahující 25 miliard
korun. „Díky novým opatřením a krizovému řízení jsem přesvědčen,
že se podaří snížit původně očekávanou ztrátu prostředků z OPŽP
v letošním roce ze zhruba 14 miliard korun na méně než 9 miliard
korun, a v roce příštím z očekáváných 5 miliard na nulu. Celkově tak
dokážeme zachránit 10 miliard korun, které mohou být investovány
do užitečných projektů,“ uvedl ministr Brabec.

Novela zákona o EIA – rychlá transpozice
evropského práva a příprava nové úpravy zákona
Čekání na uvedení české legislativy do souladu s evropskou trvá
téměř 10 let. ČR tak před několika měsíci hrozilo okamžité zastavení evropských dotací ve výši až 100 miliard korun, a to zejména
v investicích na dopravní stavby. „Žádná z bývalých vlád nebyla
schopna se dohodnout na nové podobě zákona tak, aby zajistila
soulad s evropským právem. Současná koaliční vláda má jedinečnou
a poslední možnost hrozící postihy odvrátit. V září se novela dostane
k projednání do Poslanecké sněmovny, kde samozřejmě očekávám
velkou debatu. Aby bylo ale definitivně zabráněno hrozícím sankcím
ze strany Evropské komise, musí novela začít platit už od 1. ledna
2015,“ upozornil ministr Brabec.
Evropská komise má k české právní úpravě v oblasti EIA dlouhodobě výtky především v oblasti účasti veřejnosti v řízeních
navazujících na proces EIA, tedy v územním a stavebním řízení,
a dále v oblasti účinného přístupu veřejnosti k soudům. Ministerstvo
životního prostředí zapracovalo řešení těchto výtek přímo do zákona EIA a uvedlo tak celou právní úpravu v oblasti EIA do souladu
s evropským právem.
Mezi hlavní změny tak patří rozšíření účasti veřejnosti v procesu
povolování záměrů a verifikační stanovisko, tzv. coherence stamp,
které v navazujících řízeních (územním a stavebním) potvrdí, že
nedošlo v průběhu řízení k tak závažným změnám projektu, které
by měly významný negativní vliv na životní prostředí. Nově bude
stanovisko EIA závazné pro další povolovací orgány a účastníci
řízení budou mít možnost odvolat se i proti negativnímu závěru
zjišťovacího řízení. Na druhé straně bude ale omezen počet subjektů, které se mohou domáhat soudní ochrany. Lhůta pro rozhodnutí
soudů bude nově zkrácena na 90, resp. 150 dní.
Ministerstvo životního prostředí spolu s dalšími resorty, především s MMR, souběžně intenzivně pracuje na zásadní koncepční
změně právní úpravy povolování záměrů zahrnující posuzování
vlivů na životní prostředí, územní a stavební řízení, která by mohla
začít platit už v lednu 2016.
Z tiskové zprávy vybral
Ing. Václav Stránský

Čištění průmyslových odpadních vod – standardní způsoby
a nové směry
Seminář se bude věnovat využití klasických a hlavně nových postupů při čištění průmyslových odpadních vod s ohledem na energetickou spotřebu a recyklaci vody a nutrientů.
Termíny a místa:
30. 10. Brno, Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1, 647 00 Brno
4. 11. Praha, Konferenční centrum VŠCHT, kolej Sázava,
Chemická (Ekonomická) 952, 148 28 Praha
Bližší informace a možnost se přihlásit najdete na http://www.asio.cz/
cz/cisteni-prumyslovych-odpadnich-vod
Kanalizace v obcích po novelizaci zákona
... aneb nevíme, co teď s odpadní vodou po vyjití novely Vyhlášky
428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích?
Termíny a místa:
22. 09. Dům kultury města Ostravy, a.s. ul. 28. října 124/2556,
709 24 Ostrava
23. 09. Sídlo firmy ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, Brno
Bližší informace a možnost se přihlásit najdete na http://www.asio.cz/
cz/kanalizace-v-obcich-po-novelizaci-zakona
Využití recyklovaných fosfátových hnojiv v zemědělství
V rámci workshopu bude prezentován pohled zemědělce využívající recyklované fosfátové produkty pro svoje zemědělské produkty,
dále pak pohled provozovatele komunálních čistíren odpadních
vod, odkud hnojiva převážně pocházejí, legislativní požadavky pro
fosfátová hnojiva získaná recyklací z odpadní vody apod.
Termín a místo:
17. 09. PATRIA Kobylí, a. s., č. p. 716, 691 10 Kobylí
Bližší informace a možnost se přihlásit najdete na http://www.asio.cz/
cz/workshop-p-rex

WEBINÁŘE (on-line semináře)
26. 09. Energie, OZE, šedé vody
NEW je akronym pro nový přístup k čištění vod zohledňující minimalizaci spotřeby vody a její recyklaci, recyklaci nutrientů a energetickou stránku čištění odpadních vod – tj. jak úspory ve spotřebě,
tak i získávání tepla a elektrické energie z odpadních vod.
31. 10. Dezinfekce
ASIO má řadu realizací v oblasti čištění odpadních vod z nemocnic
a je to mimo jiné také tématika které se chce v budoucnosti podrobněji věnovat.
28. 11. Úprava pitných vod
Progresivní technologie při úpravě pitných vod.
12. 12. Nové výrobky a technologie pro rok 2015
Bilancování roku 2014 – aneb co se povedlo výzkumu a vývoji připravit pro rok 2015. Nové výrobky, nové technologie.
Bližší informace a možnost se přihlásit najdete na www.asio.cz nebo
Vám je poskytne Michal Plotěný: 724 768 192, plotenym@asio.cz

Na konferencích a přednáškách
veletrhu FOR ARCH vystoupí ministři
i zástupci měst
Hlavním tématem mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH
je rekonstrukce a revitalizace. Na tuto problematiku zaměřili organizátoři také doprovodný program, který nabídne příležitosti k setkání
s předními odborníky ze všech oborů spojených se stavebnictvím
a příbuznými obory. Pozvání přijali zástupci Ministerstva pro
místní rozvoj, dopravy i zemědělství, chybět nebudou ani zástupci
měst a obcí či profesních organizací působících ve stavebnictví. Pro
profesionály jsou připraveny specializované konference, semináře
a přednášky. Soubor stavebních veletrhů proběhne ve dnech 16. až
20. září 2014 v prostorách PVA EXPO PRAHA a jeho součástí budou
kromě FOR ARCHu veletrhy FOR THERM, FOR WOOD, BAZÉNY,
SAUNY & SPA a FOR WASTE & WATER.
Rozvoji stavebnictví pomáhá státní podpora
Masivní zájem o rekonstrukce a revitalizace domů a budov, který je
patrný v poslední době, je jasným impulzem pro české stavebnictví
negativně poznamenaného ekonomickou krizí. Ke zlepšení situace
přispívají státní dotační programy i další aktivity státní správy, které
pomáhají vytvářet prostor pro nové stavební zakázky i pracovní příležitosti. „Stavební výroba má vzrůstající trend, a pokud se podaří
nastartovat veřejné investice, lze předpokládat návrat stavebnictví
do standardních podmínek. Ministerstvo pro místní rozvoj může
pomoci stavebnictví zejména zjednodušením získávání prostředků
z evropských fondů a zjednodušením procesů podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Připravujeme nový zákon o veřejných
zakázkách, který přinese nová pravidla pro veřejné zadávání. Kromě
přípravy nového chystáme také novelizaci stávajícího zákona,“ představila plánované kroky pro podporu stavebních firem Věra Jourová,
ministryně pro místní rozvoj.
Veletrh FOR ARCH již tradičně připravuje doprovodný program,
který osloví zejména profesionály napříč obory spojenými s projektováním, plánováním, výstavbou i rekonstrukcí staveb. „Jako
velkou přednost našeho veletrhu vidím to, že zde návštěvníkům dává
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příležitost setkat se a diskutovat o jakékoliv problematice týkající se
současného stavebnictví s nejlepšími odborníky v daných oborech,“
vysvětluje Martin František Přívětivý, ředitel obchodního týmu veletrhu FOR ARCH.
Zástupci ministerstev pohovoří o možnostech podpory českého
stavebnictví
Na veletrhu proběhne také další ročník největší Konference ředitelů
projektových společností působících v ČR. Účastníci se mohou zapojit
do diskuse o aktuální situaci v sektoru projektových prací, nových
zakázek. Velmi přínosné však mohou být i informace o připravovaných legislativních změnách v pozemním a inženýrském stavitelství.
O plánovaných investicích do rozvoje dálnic, silnic, železnic apod.
zde přijde hovořit Marian Jurečka, ministr zemědělství ČR, Kamil
Rudolecký, náměstek ministra dopravy pro infrastrukturu a další
hosté. Příspěvky o situaci v pozemním stavitelství a dopadu zákona
o veřejných zakázkách přednesou Věra Jourová, ministryně pro místní
rozvoj ČR, Jiří Koliba, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR a Jan
Kříž, náměstek ministra životního prostředí ČR.
S moderním způsobem navrhování staveb seznámí zájemce především z řad architektů, projektantů, investorů či developerů staveb
seminář BIM projektování. Tzv. informační model budovy BIM
(Building Information Modeling) se zde představí na konkrétních
příkladech z projekčních ateliérů.
Jakou roli hraje dnes městský architekt a jak může ovlivňovat podobu města a řešit urbanistické problémy? Těmto otázkám se bude
věnovat seminář Role městského architekta při rozvoji města, který
připravuje Svaz měst a obcí ČR. Příležitosti pro vzájemnou spolupráci
českých a německých podnikatelů ve stavebnictví nabídne druhý
ročník obchodních jednání Matchmaking FOR ARCH. Přímo na
veletrhu tak vznikne ideální prostředí setkání a navázání kontaktů
mezi stavebními firmami, které hledají nové subdodavatele pro své
stavební projekty.
Zájemci o návštěvu veletrhu FOR ARCH mohou využít ZLEVNĚNÉ elektronické vstupenky, která je k dispozici ke stažení na
webu veletrhu (http://www.forarch.cz/2014/cz/vstupenka.asp). Zde
najdou také aktuální informace o doprovodném programu a další
zajímavosti.
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Zachytávání plovoucího
znečištění na přelivech
odlehčovacích komor
a dešťových nádrží
PFT, s.r.o.
www.pft-uft.cz
Sklopné česle FluidScreen

Automaticky stírané česle GiWA®

Robustní konstrukce s velkými česlicovými poli
s rovnými nerezovými česlicemi. Zachytávání hrubého znečištění na přelivech odl. komor
a dešťových nádrží. Automatické otevírání česlí při
zanášení. Dodatečně upravitelný rozestup česlic
(standardně 25 mm). Variabilní uchycení do stropu
nebo do boků objektu. Jednoduché manuální čištění. Vhodné pro rekonstrukce objektů.

Strojně stírané česle s vodou poháněným stíracím mechanismem. Modulová konstrukce (nerez ocel a PVC) pro dlouhé přelivy odl. komor. Vertikálně osazené česlice
jsou čištěny ze shora dolů stíracím hřebenem. Standardní rozestup česlic 7 mm.
Shrabky jsou stírány z česlí dolů pod přeliv do přítokové kanalizace. Minimální údržba, lopatkové vodní kolo a pohyblivé díly jsou přístupné z odlehčovací stoky. Montáž
může být provedena při rekonstrukci objektu šachtovým vstupem.

Přeliv s nornou stěnou FluidDrop

Nerezový přeliv a norná stěna jsou vhodné k dodatečnému osazení na přelivy odl.
komor, do objektů s omezeným prostorem mezi přítokem a přelivem. Plovoucí
nečistoty zůstávají před nornou stěnou, která nezasahuje do přítokového potrubí. Hladký nerezový přeliv
se nezanáší. Upevnění konstrukce do přelivu
a stropu objektu. Nenáročné na obsluhu.

Zašleme referenční projekty rekonstrukcí
odlehčovacích komor na vyžádání.

PFT, s.r.o.
Nad Bezednou 201, 252 61 Dobrovíz
tel: 233 311 389, pft@pft-uft.cz

