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Předejte jej prosím účtárně k proplacení.
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Časy se mění
„Listuji“ v elektronické podobě Vodního hospodářství, které teď
držíte v tištěné podobě. Nevím, jaký vy z něj budete mít pocit. Mě
napadlo to, co mě napadá stále častěji: správa vodních toků je úplně
jiná, než byla před čtvrt stoletím, zkrátka co bylo včera, dneska není,
včerejší pravdy jsou překonány a zpochybněny.
Ke konci dvacátého století se neměnilo jen klima ve společnosti,
začalo se měnit i přírodní klima. Tenkrát společenské vědomí zapomnělo na to, co povodně dokážou. Vždyť skoro celé dvacáté století
bylo bez velkých a globálních povodní. Skoro celá druhá polovina
dvacátého století se nesla v duchu představ, že poručíme větru, dešti. Cílem bylo vodu spoutat, rychle odvést z pozemků a ty využívat
k výrobě potravin. Vliv na mikroklima a kvalitu pozemků si nikdo
moc neuvědomoval a biodiverzita byl pojem, o kterém si tehdejší
vládnoucí garnitura myslela, že to má něco společného s diverzanty.
I tenkrát byly dobré úmysly, ale nějak se zvrtly. Náhradní rekultivace
zničily to, co nyní považujeme za nutné pro dobré fungování krajiny
a co přežilo nadšené scelování socialistickým zemědělstvím: mokřady,
remízky, meze. Kdejaký potůček se narovnával, zatrubňoval, spoutával. Nejen potůček, ale i řeky. Třeba Stropnice, o níž píše na jednom
místě v časopise pan Šámal, se změnila v kanál v důsledku náhradní
rekultivace za výstavbu Jaderné elektrárny Temelín. Maně mě napadá:
jak by to vypadalo nyní, kdyby se tento institut uplatňoval i dnes při
výstavbě různých satelitů a logistických a nákupních center?
V tocích se stavěly příčné překážky i tam, kde neměly nejmenší
opodstatnění. Zkrátka vodním tokům jsme nasazovali betonový
korzet. Ale ten s odstupem ukázal, že není moc sexy. Dnes se více
akcentuje to, že vodní tok a krajina kolem jsou úzce svázány. Jsou
i jiné pohledy na to, k čemu vlastně by měly vodní toky sloužit. Zdůrazňuje se jejich biologická a rekreační funkce. Změnila se ostatně
i situace v malé vodě.
V důsledku toho se změnily i ekonomické a právní nástroje v ochraně vod. Protože vyvstávají i nové otázky a neočekávané situace, průběžně je třeba měnit i ty zákony. Většinou se podle mého tak děje spíše
v uzavřeném okruhu lidí pohybujících se spíše na centrální úrovni
oboru. Nedává se moc prostoru lidem z nižších pater, které však tu
vodařinu konkrétně dělají a mají ji osahanou rukama, nejen v hlavě.
Myslím, že je to škoda. Bavili jsme se o tom i na poslední redakční
radě v souvislosti s připravovanou novelou Vodního zákona. Tam
jsme se dohodli, milí čtenáři, obrátit se na vás s následující anketou:

Ve dnech 26.–28. ledna 2015 se koná již 21. ročník Sympozia
GIS Ostrava 2015, které pořádá Institut geoinformatiky
(VŠB – Technická univerzita Ostrava).
V letošním roce sympozium zastřešuje dvě hlavní
konference:

„GIS Ostrava 2015 – Surface
models for geosciences“
„GIS Ostrava 2015 – Současné
výzvy geoinformatiky“
Příspevky anglické konference budou otištěny v edici
Lecture Notes in Geoinformation and Cartography Series
(Springer).
Bližší informace jsou k dispozici na stránkách:
http://gis.vsb.cz/gisostrava/index.php a
http://gis.vsb.cz/gisostrava/cz/index.php
Mediálním partnerem akce je časopis Vodní hospodářství

Anketa Vodního hospodářství
Vážení čtenáři,
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů je základní právní normou v oblasti vodního hospodářství. Jde, z mnoha důvodů, o velmi důležitou
právní úpravu, která velice citlivě reaguje na společenské potřeby.
Z toho důvodu byla také mnohokrát novelizována.
V souvislosti s další připravovanou novelou, inspirovanou nezbytností vyřešit stále se zvětšující rozdíl mezi platbami za odběr
povrchové vody a poplatky za odběry podzemní vody, je možné řešit
i jiné problémy, které vidíte ve své činnosti nebo ve svém vlastním
životě, vyplývající z vodního zákona v platném znění.
Vaše náměty náš časopis předloží příslušným ústředním vodoprávním úřadům.
Byli bychom rádi za vaše případné podněty do 15. prosince. Zasílejte je na stransky@vodnihospodarstvi.cz. Pokud si to bude autor/ka
přát, zaručujeme mu anonymitu.
Redakční rada časopisu a
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Upozornění
!!!V tomto čísle je vložen zálohový list
na předplatné časopisu Vodní hospodářství
pro rok 2015!!!
Předejte jej prosím účtárně k proplacení.
Zálohový list mají obdržet všichni, kteří si časopis objednávají přímo v redakci. Pokud přesto nebyl zálohový list
součástí časopisu, nebo pokud chcete změnu na dokladu,
kontaktujte nás prosím na administrace@vodnihospodarstvi.cz.
Posíláte-li nám objednávku, kterou pokračujete v dosavadním odběru, snažně Vás prosíme: upozorněte, že jde
o pokračování odběru a uvádějte identifikační údaje dosavadního odběru, abychom jednoznačně věděli, který odběr
máme zrušit, nebo nám sdělte, že zálohový list, který jste
právě obdrželi, nebudete platit. Ušetříte nám tím velice moc
práce s dohledáváním. Děkujeme za ochotu.
Snažně prosíme i ty, kteří z jakýchkoliv důvodů už v odběru nechtějí pokračovat, aby věci věnovali pár minut a tuto
skutečnost nám na výše uvedenou e-mailovou adresu dali na
vědomí. Ušetříte nám tím práci a prostředky za vystavování
upomínek.

výročí
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110 let VD Kamenička
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Extrémní rozvoj nekrózy
jasanu v břehových
porostech je podmíněn
vysokou vlhkostí jejich
prostředí
Ludmila Havrdová, Petr Zábranský, Karel Černý

Abstrakt

Hymenoscyphus pseudoalbidus (Chalara fraxinea) je invazní
houbový patogen, který v posledních letech způsobuje intenzivní
chřadnutí jasanu ztepilého a j. úzkolistého. Výzkum prováděný
od r. 2011 v modelovém území CHKO Lužické hory sleduje dopad
choroby v různých typech porostu jasanu a hledá faktory prostředí,
které ovlivňují rozsah poškození těchto dřevin. V r. 2012 byla v zájmovém území na 50 trvalých výzkumných plochách respektujících
maximální diverzitu porostů a stanovišť s jasanem instalována
měřící zařízení Datalogger Minikin THi (EMS Brno) měřící vlhkost
vzduchu. Vlhkost vzduchu byla měřena 4,5 m nad zemí ve středu
výzkumných ploch. Data byla snímána v intervalu 15 min. v průběhu července a srpna, kdy dochází k šíření askospor patogenu. Na
sledovaných plochách byl měřen převládající sklon terénu pomocí
sklonoměru. Naměřená data byla porovnána s poškozením jasanu
na výzkumných plochách. Bylo zjištěno, že největší průměrné objemy poškození se vyskytovaly v břehových porostech a jasanových
olšinách, tedy u těch porostů, kde lze očekávat výrazně vyšší vlhkost
prostředí a menší sklon terénu. Nejmenší vzdušná vlhkost a největší
sklon terénu byl naměřen u solitérních výsadeb, které jsou zároveň
nejméně poškozeným typem vegetace. Břehové porosty (a také údolní
luhy a lužní porosty) lze jednoznačně označit jako porosty nejvíce
ohrožené invazí H. pseudoalbidus.

v Evropě vyskytuje už nejméně od konce 70. let minulého století a je
blízce příbuzný dříve u nás hojnému druhu H. albidus [6]. V r. 2012
se ukázalo, že je H. pseudoalbidus identický se saprofytickým druhem
Lambertella albida, který se běžně vyskytuje v Japonsku na opadu
Fraxinus mandshurica [7]. Tím byla potvrzena domněnka, že patogen
byl do Evropy zavlečen z Asie.
V současné době se patogen rozšířil do velké části Evropy, vlna
epidemie se pohybuje od severovýchodu, především na jihozápad
Evropy, na sever, jih a východ méně. Ze studia herbářových dokladů
(Národní muzeum) vyplývá, že se patogen v ČR vyskytuje nejméně
od roku 2002, nicméně velmi pravděpodobně se zde vyskytoval už
od konce 90. let, kdy byly pozorovány první chřadnoucí porosty
jasanů. Přítomnost patogenu byla delší dobu přehlížena patrně
proto, že jasan není jako dřevina příliš ceněn a mnohdy není určen
k hospodářskému pěstování a často se spíše používá jako meliorační
a zpevňovací dřevina.
V současné době se patogen vyskytuje víceméně hojně na celém
území státu. Vůči tomuto patogenu jsou oba naše původní druhy
jasanů Fraxinus excelsior i F. angustifolia vysoce citlivé.
Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.) se běžně vyskytuje ve velké
části Evropy, je naší hojnou domácí dřevinou rozšířenou roztroušeně
od nížin do horských poloh celého území v lužních lesích, pobřežních křovinách, suťových a roklinových lesích [8]. Na území ČR
jsou zastoupené tři ekotypy jasanu ztepilého [9]. Lužní jasan provází
nejčastěji dub letní a jilmy v zaplavovaných luzích podél větších
řek. Horský jasan je zastoupen v oblasti buku tam, kde jsou příznivé
vlhkostní a půdní poměry, tj. zejména podél potoků s olšemi a na
suťových prameništích ve stráních, často spolu s klenem a jilmem
horským a vystupuje až do výše 1000 m n. m. Vápencový jasan provází
na bazických horninách často dub zimní, ale objevuje se v porostech
s bukem, břekem i v lesostepních společenstvech s šipákem [9].
Jasan úzkolistý (Fraxinus angustifolia Vahl) je dřevina jihoevropského rozšíření, zastoupená ve všech krajinách kolem Středozemního
moře. Z Panonské nížiny vybíhá areál do nejteplejších částí Slovenska a jižní Moravy – roste jen v lužních lesích Dolnomoravského
a Dyjskosvrateckého úvalu, nejseverněji zasahuje k Olomouci. Jeho
rozšíření je velmi mezernaté a sestává v pásů lužních lesů – podél
vodních toků v nížinách. Ekologické nároky jasanu úzkolistého jsou
podobné nárokům lužního ekotypu jasanu ztepilého [9]. V rámci ČR
je jasan úzkolistý méně významný než jasan ztepilý.

Klíčová slova
nekróza jasanu – Hymenoscyphus pseudoalbidus – Chalara fraxinea
– břehové porosty – Fraxinus excelsior

Úvod
Jasan ztepilý je jednou z klíčových dřevin břehových porostů v ČR
a po epidemii grafiózy jilmů, kdy poklesla četnost populace našich
jilmů na cca 5–10 %, a poté, co se na území ČR rozšířila plíseň olšová
a začala decimovat porosty olše lepkavé a olše šedé [1, 2], význam
jasanu ztepilého výrazně narostl. Situace se ovšem zásadně změnila
v posledních cca 5 letech, kdy se i jasan stal středem pozornosti fytopatologů a jeho předpokládané použití nejen jako náhradní dřeviny
musí být zásadně revidováno.
Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) byl dlouhou dobu z hlediska
zdravotního stavu a výskytu možných patogenů v ČR shledáván jako
relativně bezproblémová dřevina. Mezi vážnější patogeny a škůdce jasanu bylo možno zařadit např. fytoftory (Phytophthora spp.), verticilia
(Verticillium spp.), padlí jasanové (Phyllactinia fraxini), rážovku (Nectria galligena), pseudomonádu (Pseudomonas savastanoi pv. fraxini),
rezavce štětinatého (Inonotus hispidus), lýkohuba jasanového (Leperisinus fraxini) a zrnitého (Hylesinus crenatus) či dutilku jasanovou
(Prociphilus bumeliae) a některé další organismy [3]. V polovině 90. let
20. století se ovšem objevilo intenzivní chřadnutí jasanů způsobené
do té doby neznámým patogenem Chalara fraxinea [4], postupně se
rozšířilo i na území ČR a jasany se zařadily po bok dalších našich
dřevin, jejichž populace jsou významně redukovány nepůvodními
patogeny houbové povahy.
Nebezpečné hromadné odumírání jasanů (tzv. nekróza jasanu) se
objevilo v severovýchodní Evropě a jeho původce hyfomycet Chalara fraxinea T. Kowalski byl poprvé identifikován v Polsku v r. 2001
a vědecky popsán v r. 2006 [5]. Pozdější studie potvrdily příslušnost
tohoto druhu k nově popsanému askomycetu Hymenoscyphus pseudoalbidus V. Queloz, C. R. Grünig, R. Berndt, T. Kowalski, T. N. Sieber
& O. Holdenrieder (Helotiales, Leotiomycetes, Ascomycota), který se
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Obr. 1. Nekrotizace listů a řapíků jasanu
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Epidemiologie a symptomy onemocnění
Patogen se ve formě askospor pohlavního stádia (H. pseudoalbidus)
šíří větrem a primárně napadá listy jasanu a jejich řapíky. Po dopadu
na čepele a řapíky listů jasanů spory klíčí, hyfa proniká do buněk
listu, mycelium postupně kolonizuje list a dochází k jeho nekrotizaci
(obr. 1). V důsledku napadení následuje opad napadených listů a někdy až značné odlistění [10], což je obranná reakce hostitele (jasanu)
na napadení patogenem (Ch. fraxinea, nepohlavní stádium). Mycelium může prorůstat pletivem řapíku dál přes listové stopy (cévní
svazky vstupující ze stonků do listů) do výhonů a větví, kde patogen
způsobuje rozsáhlé černavé až hnědavé nekrózy, které se rychle prodlužují oběma směry, přičemž části výhonů a větví nad poškozením
mohou usychat (obr. 2). Kromě toho může patogen pravděpodobně
pronikat do výhonů i pupeny, lenticelami, poraněními či v místech
posátí hmyzem. Mycelium patogenu v pletivech hostitele (výhonech,
větvích) může přežívat zimu, dále se šířit a poškození dřeviny postupně narůstá. Hostitel nejspíš může v některých případech oddělit
napadenou část pletiv kalusem (hojivé pletivo) a infekci zastavit. Na
řapících opadaných listů patogen přezimuje a další vegetační sezonu
se na odumřelých řapících vytvářejí mističkovité plodničky pohlavního stádia (apotecia). Apotecia, jak zjistil norsko-rakouský vědecký tým
[11], se objevují od června do září (října) s největším výskytem v létě
(červenec až srpen) a produkují velké množství askospor, které jsou
unášeny větrem, kolonizují další listy a cyklus se opakuje.
Patogenem jsou napadány stromy všech věkových kategorií na
různých typech stanovišť – od přirozených lesů po komerční lesní
výsadby a výsadby okrasné [12, 13]. Rychleji a ve větším rozsahu
jsou nekrózou jasanu postihovány sazenice a mladé výsadby (mladé
stromky mohou v důsledku nekrózy odumřít i během jedné vegetační
sezóny) než výsadby plně vzrostlé [14]. U vzrostlých jedinců se choroba v této fázi napadení projevuje odumíráním výhonů (zpravidla
přírůstku posledního roku) a postupným řídnutím koruny. Během
jedné sezony může dojít k napadení velkého množství výhonů a koruna dřeviny tak výrazně prosychá od obvodu (obr. 3). Dále dochází
k odumírání drobných a později i kosterních větví a k rozsáhlému
poškození. Strom na rozvoj patogenu reaguje tvorbou výhonů (vlků),
které vyrůstají pod odumřelými částmi větví, a vzniká typické shlukovité olistění. Poškození může dosahovat až 80–90 % objemu koruny.
Takto poškozené stromy samozřejmě neplní většinu svých funkcí
a nakonec odumírají [15, 16, 17].
Protože je jasan jednou z klíčových dřevin břehových porostů, je
velmi důležité zjistit, nakolik se patogen Hymenoscyphus pseudoalbidus může objevovat v břehových porostech a jaké tam může v porovnání s ostatními výsadbami s jasanem způsobovat škody (obr. 4).
Proto byl v uplynulých letech proveden výzkum, který porovnává
napadení jasanů v břehových porostech s dalšími typy výsadeb a porostů a pokouší se identifikovat faktory prostředí, které mohou být za
případné rozdíly zodpovědné.

Obr. 2. Nekróza výhonu jasanu

Obr. 3. Odumírání výhonů a výrazné proschnutí koruny jasanu

Metodika
Pro výzkum bylo vybráno modelové území geomorfologicky
i vegetačně velmi heterogenní CHKO Lužické hory, které má na poměrně malé rozloze (264 km2) značný výškový gradient (312–793 m
n. m.) a jsou zde zastoupeny různé typy porostů jasanu, které jsou již
poměrně dlouhou dobu vystavené infekčnímu tlaku patogenu. Patogen
se do oblasti rozšířil přibližně před 6 lety a dnes je rozšířen po celém
území a jeho populace je relativně ustálená.
Výzkum poškození jednotlivých typů porostů a jeho vazba na
vybrané faktory prostředí byl proveden v letech 2011 a 2012. Při
výběru ploch byla na zkoumaném území především respektována
vegetační a geomorfologická variabilita území, pravidlo rovnoměrného
zastoupení všech typů porostů a jejich rozložení v co možná nejširším
výškovém gradientu. Bylo vybráno 50 kruhových výzkumných ploch
(r = 50 m) ve čtyřech oblastech CHKO (podrobnější metodika a pravidla výběru jednotlivých ploch viz [14], které byly zařazeny do pěti
kategorií porostů. Kategorie byly voleny tak, aby maximálně zohlednily heterogenitu výsadeb a porostů jasanu v oblasti a zároveň byly
vylišeny zvlášť břehové porosty a jasanové olšiny jako hlavní předmět
zájmu: (i) solitérní výsadba – solitérní jedinci ve venkovské krajině,
(ii) roztroušená výsadba – skupiny a linie ve volné venkovské krajině
(remízy, linie, stromořadí, okraje porostů), (iii) břehový porost – sou
vislé liniové břehové porosty ve volné krajině či v intravilánu obce,
(iv) lesní výsadba – roztroušený až souvislý výskyt v lesních porostech
(cesty, okraje porostů, drobné kotlíky) a v ochranných porostech a (v)
jasanová olšina – původní či sekundární jasanovo-olšový luh či údolní
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Obr. 4. Břehový porost jasanu ztepilého odumírající v důsledku
napadení Hymenoscyphus pseudoalbidus

2

Tab. 1. Podíl nekrózy na ploše, procentuální průměrná vzdušná vlhkost a sklon terénu v různých typech porostu v CHKO Lužické hory
Typ porostu
Solitérní výsadba
Roztroušená výsadba
Břehový porost
Lesní výsadba
Jasanová olšina

Poškození korun (%)

Průměrná vlhkost (%)

Sklon terénu (stupně)

Počet lokalit
(n)

Min.

Max.

Prům.

Min.

Max.

Prům.

Min.

Max.

Prům.

10
10
10
10
10

0,00
3,65
7,42
0,48
0,08

8,28
26,40
26,50
9,22
28,79

2,33
11,93
17,02
5,42
12,22

75,02
76,02
78,77
74,68
78,70

81,10
83,08
85,66
87,87
88,88

78,64
78,98
82,49
81,39
84,66

3,00
5,00
1,00
4,00
1,00

14,00
28,00
12,00
34,00
18,00

8,60
12,30
4,90
17,30
7,00

jasanová olšina. Bližší informace k parametrům použitým k rozdělení
porostů do jednotlivých kategorií jsou uvedeny v metodice viz [14].
Jako dva faktory výrazněji odlišující břehové porosty a jasanové olšiny od ostatních typů porostů byly vybrány vlhkost prostředí a sklon
terénu. Na výzkumných plochách byly nainstalovány dataloggery
Minikin THi (EMS Brno) měřící vlhkost vzduchu prostředí (dataloggery byly instalovány 4,5 m vysoko na severní straně kmenu jasanu
ve středu výzkumné plochy). Bližší informace k metodice měření
vlhkosti vzduchu viz [18].

(12,30 %). Rozsah poškození porostů je rovněž závislý na sklonu
terénu (regresní analýza r = -0,43; p < 0,002; graf 2).

Diskuse

Výzkum sledující rozsah poškození jasanů v břehových a dalších
porostech v CHKO Lužické hory patogenem H. pseudoalbidus v r. 2011
ukázal, že se jednotlivé typy porostů průkazně liší úrovní poškození
korun [14]. Dále se ukázalo, že se v úrovni napadení liší zejména ty
porosty, u kterých lze očekávat výrazně odlišnou vlhkost prostředí
a sklon terénu, viz tab. 1. V průměru nejmenší objemy poškození byly
identifikovány v kategorii solitérní výsadba (2,33 %), kde byla zároveň
zjištěna nejnižší průměrná vlhkost vzduchu (78,64 %). Naopak největ
ší průměrné objemy poškození se vyskytovaly v břehových porostech
(17,02 %) a jasanových olšinách (12,22 %), kde byly zároveň zjištěny
velmi vysoké hodnoty vzdušné vlhkosti (82,49 %, resp. 84,66 %).
Analýza variance ukázala, že se stanoviště průkazně ve vlhkosti vzduchu liší (p < 0,001). Vzájemné porovnání (Duncanův test) ukázalo,
že rozdílně napadené porosty se zároveň ve stejném schématu liší
ve vlhkosti prostředí. Stanoviště průkazně více napadených porostů
(břehové porosty a jasanové olšiny) mají tedy zároveň průkazně
vyšší vzdušnou vlhkost než stanoviště méně napadených solitérních
(a roztroušených) výsadeb, kde je vlhkost nižší. Dle výše uvedených
výsledků je zřejmé, že zde může existovat přímá souvislost mezi
vlhkostí prostředí a úrovní napadení jasanů. Proto byla provedena
regrese rozsahu poškození porostů na vlhkost prostředí. Tato analýza
jasně ukázala, že rozsah poškození porostů je závislý na průměrné
denní vlhkosti (p < 0,01; r = 0,36; graf 1).
V případě sklonu terénu byla prokázána rovněž významná variabilita mezi typy stanovišť a souvislost s úrovní napadení porostů.
Nejmenší průměrný sklon terénu byl zjištěn u břehového porostu
(4,90 %) a jasanových olšin (7,00 %), naopak největší průměrný sklon
terénu byl potvrzen u lesní výsadby (17,30 %) a roztroušené výsadby

Zastoupení jasanu ztepilého je z fytogeografického hlediska v ČR
velmi různorodé – v některých oblastech státu je velmi hojný, jinde
téměř chybí. To se projevuje i ve složení břehových porostů – např.
v povodí Vltavy jasan tvoří v břehových porostech jen několik procent
dřevin [23], v povodí Labe naopak jasan představuje až 30 % (Dohnal,
Povodí Labe, státní podnik, osobní sdělení), i tam se zastoupení jasanů
samozřejmě liší v rámci konkrétních břehových porostů. Přestože
nekróza jasanu v povodí Vltavy poškozuje jasany stejně jako v jiných
oblastech, nepředstavuje vzhledem k relativně malému zastoupení
jasanů v břehových porostech zásadní a obecně rozšířený problém.
Naopak v povodí Labe je (na rozdíl od povodí Vltavy) současný dopad
nekrózy jasanu podstatně vyšší než vliv plísně olšové [21, 22].
Bylo zjištěno, že se břehové porosty a jasanové olšiny liší průkazně
vyšší úrovní napadení patogenem Hymenoscyphus pseudoalbidus od
jiných porostů a výsadeb jasanu (solitérní výsadby, roztroušená zeleň
v krajině, lesní porosty). Typy porostů (stanovišť) se liší zároveň některými charakteristikami prostředí, které průkazně souvisejí s úrovní
napadení – jedná se zejména o vlhkost prostředí a sklon terénu (resp.
geomorfologii). Zjištěná fakta lze jednoznačně interpretovat tak, že
porosty s jasanem, které rostou na stanovištích s vysokou vzdušnou
vlhkostí a v málo exponovaných (rovinatých) polohách, jsou zároveň
výrazně více napadeny patogenem. Zejména břehové porosty (a také
údolní luhy a lužní porosty) lze jednoznačně označit jako porosty
nejvíce ohrožené invazí H. pseudoalbidus.
Detekovaná vazba intenzity choroby na vyšší vlhkost prostředí je
vcelku očekávaná, protože plodničky pohlavního stádia se vytvářejí
v opadu a pro jejich vytvoření je pravděpodobně zapotřebí vyšší
vzdušná vlhkost. Askospory – infekční inokulum patogenu jsou hyalinní a tenkostěnné [17] a jako takové pravděpodobně velmi citlivé
vůči vyschnutí, mimoto k šíření askospor a vzniku infekce dochází
v časných ranních a dopoledních hodinách [11], kdy je vlhkost vzduchu nejvyšší [18]. Vysoká vzdušná vlhkost je tedy pravděpodobně
podmínkou pro úspěšné proběhnutí infekčního procesu. V suchých
letech může být infekční tlak nižší nebo se nástup epidemie může
opozdit – což je nejspíše případ roku 2013, kdy vlna infekce proběhla

Graf 1. Procentuální poškození jasanu patogenem Hymenoscyphus
pseudoalbidus v závislosti na vzdušné vlhkosti

Graf 2. Procentuální poškození jasanu patogenem Hymenoscyphus
pseudoalbidus v závislosti na sklonu terénu

Výsledky
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na mnohých místech později než obvykle a opad listů napadených
dřevin se jevil jako nižší než v minulých letech (Havrdová, nepublikováno). Podobnou vazbu šíření choroby a dopadu infekce na vlhkost
prostředí a srážky můžeme identifikovat u řady houbových chorob
asimilačního aparátu a výhonů nejrůznějších dřevin – např. u nejrůznějších listových skvrnitostí způsobených druhy r. Apiognomonia,
Mycosphaerella, Kabatiella aj. na různých listnáčích, usychání výhonů
topolů a vrb (Venturia spp., Glomerella cingulata) a dalších dřevin
nebo u sypavek (způsobovaných např. druhy rodů Mycosphaerella,
Lophodermium, Rhizosphaera) na jehličnanech [3, 19].
Velmi významný dopad (vedle hospodaření v lužních porostech
a údolních luzích) má tedy nekróza jasanu v břehových porostech.
Situace je umocněna tím, že jasan byl často používán jako náhradní
dřevina za jilmy, které odumřely v důsledku epidemie grafiózy (jilm
horský, j. vaz a j. habrolistý), a za olše (o. lepkavá, o. šedá), jejichž
porosty jsou zejména v západní polovině státu decimovány plísní
olšovou [1, 20, 21]. Vzhledem k současné situaci je nyní doporučováno podíl jasanu ztepilého ve vybraných společenstvech břehových
porostů postupně snižovat, podobně jako např. u společenstev s olší
lepkavou a šedou v případě poškození plísní olšovou. S tím souvisí
nutnost zvýšení podílu náhradních taxonů, mezi které např. patří
javor klen, střemcha obecná, dub letní apod. [22].
Přírodní prostředí je samozřejmě velmi variabilní systém a v rozsahu napadení a významu nekrózy jasanu se jistě uplatňují i jiné faktory
než vlhkost prostředí a sklon terénu – např. expozice, zápoj porostu,
objem korun hostitele a další.
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The high air humidity determines the high damage of bankside stands by ash dieback (Havrdová, L.; Zábranský, P.;
Černý, K.)
Abstract

New alien invasive fungal pathogen Hymenoscyphus pseudoalbidus (Chalara fraxinea) causes intensive ash dieback of common
and narrow-leaved ashes recently. The exploration of impact of the
disease in different types of ash stands and environmental factors
affecting the extent of damage has been performed in model area in
PLA Lusatian Mountains since 2011. In 2012, the sensors Datalogger Minikin THi (EMS Brno) measuring air humidity were installed
in 50 investigated permanent plots respecting the diversity of ash
stands in the area. Air humidity was measured 4.5 m above the
ground level in centres of permanent plots. The data were collected
in 15-min interval during the time of ascospore spreading from July
to August. Moreover, the slope of localities was measured with using
of clinometer. The acquired data were given into the connection with
level of ash dieback. It was found out, that the highest disease level
presented in bankside stands and ash-alder mixed forests – i.e. in
stands with highest air humidity and lowest slopes. The lowest damage was determined in scattered plantings in open landscape which
are characterised by lowest air humidity and higher slope. Bankside
stands, alluvial- and bottomland forests are the most endangered
vegetation types by the invasion.
Key words
ash dieback – Hymenoscyphus pseudoalbidus – Chalara fraxinea –
riparian stands – Fraxinus excelsior
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. ledna
2015. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.
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Rizika zalesňování
v minulosti odvodněných
zemědělských pozemků
Zbyněk Kulhavý

Abstrakt

Stavby zemědělského odvodnění jsou v našich podmínkách rozšířeným melioračním opatřením, přesto nebývají praxí důsledně
respektovány ve všech souvislostech oboru vodního hospodářství.
V uplynulém období byl podceňován také význam jejich řádné údržby a důsledky změn při užívání odvodněných pozemků. Zvláštním
případem takových změn je zalesňování, zřizování plantáží rychle
rostoucích dřevin nebo liniová výsadba dřevin na pozemcích s vybudovaným odvodněním. Taková změna se může týkat jen určité části
odvodněného pozemku. Pokud není brán zřetel na topologii systému
a plánované funkce stavby, může takový zásah změnit negativně
nejen režim odtoku vod a projevit se nežádoucím zamokřením či
vývěry drenážních vod na povrch území, ale může negativně ovlivnit funkce také ostatních částí stavby. Příspěvek se zabývá riziky,
která souvisí se změnami využívání pozemku, a popisuje příklady
nesprávných zásahů do stavby a důsledky nedostatečné údržby
těchto staveb.
Klíčová slova
zalesnění – zemědělské odvodnění – závady na drenáži – změny
užívání pozemků

Úvod

s následnou vodní erozí půdy. V příspěvku je pozornost věnována
důsledkům zalesnění v minulosti drenáží odvodněných pozemků.
S tímto jevem se setkáváme nejen v případě změny kultury na lesní
půdu, ale i při zakládání plantáží rychle rostoucích dřevin (RRD)
nebo při liniové výsadbě dřevin v rámci realizace environmentálních
opatření nebo z jiných důvodů.
Zalesnění snižuje podíl zornění půdy, a to bez rizika zvýšení podílu neobhospodařované zemědělské půdy (viz také QJ1320122) [4].
V současnosti řada evropských zemí využívá instrumentu zalesňování
zemědělských pozemků [8]. Lesní porosty jsou nejen důležitým zdrojem obnovitelné suroviny, ale i krajinotvorným prvkem, majícím vliv
na vodní režimy pozemků a území, na ochranu půdy, v menší míře
mají i sanitární, rekreační, estetický a kulturní význam. V zahraniční
literatuře je poukazováno v souvislosti se zalesňováním odvodněných
zemědělských půd především na změnu režimu odnosu živin [1] nebo
na ovlivnění bilančních složek hydrologických procesů. Hansen [2]
např. zmiňuje vliv artefaktů drenáží nebo odvodňovacích příkopů na
ovlivnění transportu půdní vody ve vlhkých obdobích, avšak pouze
v souvislosti se snižováním zásoby podzemních vod. Toto ovlivnění
podle něho ustává, pokud se v důsledku zalesnění „vytrácí“ funkce
odvodňovacích prvků. Na šíři praktických aspektů zalesňování, mimo
jiné z hlediska žadatelů, poukazuje např. Topka [7]. Problematiku
existence odvodnění na ploše však nezmiňuje. Pozitivních aspektů
zakládání plantáží RRD bude méně, oba způsoby změny užívání
pozemku však působí na stavbu odvodnění obdobně. Příkladem
kontroverzí nevhodného liniového zápoje dřevin vzhledem k systému
drenážního odvodnění je zarůstání drenážních výustí nálety nebo
dokonce nekoordinovanou výsadbou břehových porostů (nerespektující existenci objektů stavby odvodnění). Zalesnění zemědělské půdy
může být považováno také za opatření k cílové eliminaci negativních
funkcí odvodnění drenáží, neboť je zde vysoký předpoklad zarůstání
drenážního potrubí kořeny dřevin [5].
Tab. 1. Hlavní etapy rozvoje oboru zemědělských meliorací, vyjádřené zpracováním databáze evidence staveb odvodnění ČR dle
podkladů ZVHS [9]

Během uplynulých dvaceti pěti let absolvovalo české zemědělství
několik korekcí svých hlavních strategií, což se projevilo mimo jiné
Rok kolaudace
Plocha [ha]
tj. %
v oblasti státních podpor, způsobem využívání pozemků i péčí o soubez
uvedení
roku
48
844,9
4,4
visející infrastrukturu, jakou je také odvodnění. To obecně podporuje
do roku 1918
25 354,6
2,3
zemědělské aktivity úpravou vláhových režimů půd. V této souvis1919–1938
92
331,4
8,3
losti vnímáme několik klíčových negativních jevů: administrativní
1939–1948
7 481,6
0,7
a funkční rozdělení celistvosti stavby odvodnění na část podrobného
odvodňovacího zařízení (POZ), které je převážně v majetku soukro1949–1960
16 100,1
1,5
mých osob, jako vlastníka pozemku, a jeho odloučení od hlavního
1961–1970
260 043,0
23,5
odvodňovacího zařízení (HOZ), kterým bývá prvek hydrografické
1971–1980
377 903,4
34,2
sítě nejnižšího řádu a který je zpravidla ve vlastnictví státu. Institut
1981–1990
267 120,1
24,2
vlastnictví dílčích pozemků zde dále komplikuje společné zájmy
po roce 1991
9 967,5
0,9
při údržbě celistvého systému. Na tyto skutečnosti rezignovali jak
CELKEM
1 105 146,6
100,0
vlastníci pozemků a stavby odvodnění, tak stát, který nepodpořil
údržbu a zachování v minulosti do půdy vložených investic (viz
Poznámka k tabulce: Z celkové evidované plochy staveb zemědělského odvodnění není u 48 844,9 ha uveden v databázi rok kolaudace stavby.
tab. 1). Strategickou příčinou byl zejména v 90. letech do extrémů
gradující rozpor mezi melioracemi a environmentálními principy, který tyto stavby
dočasně odsunul na okraj pozornosti státu.
Vysoká členitost držby půdy se prohlubuje
v podmínkách ČR pronájmem až 82 % zemědělsky využívaných ploch. Důsledkem
nesystematické péče o tyto stavby je klesající
odborná znalost problematiky u hospodařících subjektů. Poměrně značné stáří staveb
(viz obr. 1) má za následek zvyšující se počet
poruch, které se projevují lokálním zamokřením nebo vynucenými změnami užívání
pozemků, čímž negativně ovlivňují i ostatní
části systému zemědělského odvodnění.
Plošný účinek odvodnění přitom sehrává
významnou roli při transformaci odtoku vod
z povodí [3] – ať se jedná o srážky atmosférické nebo o vody podzemní, aniž bychom
zde paušálně hodnotili jeho prospěšnost
či škodlivost. Nevhodný zásah do systému
odvodnění nebo absentující údržba stavby
potom mohou způsobit závažné vnější projevy, jakými jsou vedle trvalého zamokření také Obr. 1. Věková struktura evidovaných staveb zemědělského odvodnění v ČR (zpracoval
zvýšení složky povrchového odtoku, často VÚMOP z podkladů [9])
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Souběh několika výše popsaných vlivů a nastartovaný program
zalesňování (v rámci Programu rozvoje venkova; Osa II.; podopatření 2.1. Zalesňování zemědělské půdy) a pěstování RRD (Osa I.;
podopatření 1.1.3. – založení porostů rychle rostoucích dřevin, pro
energetické využití) je právě s ohledem na historické souvislosti
meliorační výstavby do určité míry specifický pro ČR a obtížně lze
nalézt zahraniční paralely.

Materiál a metody

Tab. 2. Kontingenční tabulka evidovaných ploch se zalesněním odvodněné zemědělské půdy pro jednotlivé okresy modelového území
Okres
Ústí n. Orlicí
Hradec Králové
Chrudim
Šumperk
Pardubice
Rychnov n. Kněžnou
Svitavy
CELKEM

Plocha [ha]
70,11
1,08
56,43
0,55
34,88
9,26
36,98
209,29

Počet polygonů
51
1
42
1
41
9
30
175

Pro studium vývoje systémů odvodnění po jejich zalesnění byly
zpracovány podklady o provedeném zalesnění, poskytnuté Ústavem
pro hospodářskou úpravu lesů, hradeckou pobočkou, pracovištěm OS
GIS, které zřejmě jako jediné v ČR disponovalo v roce 2012 digitální
vrstvou s touto tématikou, ovšem pouze v rozsahu své působnosti.
Na základě dále popsaných kritérií byly v sedmi okresech (viz
tab. 2) vytypovány vhodné lokality pro následnou realizaci pozemního
průzkumu. Metody výběru byly založeny na územních analýzách,
prováděných v GIS. Podkladem byly mapy (základní mapy a vektorové
vrstvy evidovaných staveb odvodnění včetně databáze evidenčních
údajů o stavbách /zpracovatelem byla Zemědělská vodohospodářská
zpráva – ZVHS [9]/), mapy komplexního průzkumu půd – KPP, letecké
snímky (základem je archiv LPIS, doplněný v problematických oblastech náhledy z dalších termínů snímkování, publikovaných např. na
serveru Mapy.cz, Google.cz apod., a snímky pořízené v archivu VTÚ
v Dobrušce – nyní Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad),
digitalizované výkresy projektové dokumentace staveb zemědělského
odvodnění a další písemné složky této dokumentace, pokud byla v archivech podniků Povodí dohledána. Ze 175 evidovaných případů bylo
pro analýzy podkladů metodami dálkového průzkumu Země (DPZ)
vybráno 31 typových ploch.
Pro jednotlivé polygony jsou evidovány:
– okresní číslo odvodňovací stavby podle evidence ZVHS [9]. To
umožňuje následně vyhledat v archivu projektovou dokumentaci
hydromeliorační stavby, pokud existuje;
– rok výstavby systému odvodnění, v databázi je zpravidla uveden
jako rok kolaudace stavby.
Polygony byly rozděleny do tří kategorií stáří systémů drenážního
odvodnění (agregací tab. 1):
– stavby kolaudované před rokem 1960;
– stavby kolaudované v letech 1961–1980;
– stavby kolaudované po roce 1981.
Toto jednoduché členění v sobě zohledňuje předpoklad různých
způsobů realizace stavby a v návaznosti na termín následného zalesnění umožnilo vytvořit vhodné varianty (stáří stavby a doba zalesnění). U jedenácti vytypovaných lokalit byly evidovány dvě etáže
odvodnění nad sebou (např. z roku 1937 a 1973 – ev. č. ÚO0469, nebo
z let 1910 a 1975 – ev. č. SV0421).
V kategorii ploch s drenážním odvodněním, připravených pro
Obr. 2. Příklad podrobné situace zemědělského odvodnění drenáží
výsadbu RRD, byla vybrána lokalita Česká Olešná (KÚ Jindřichův
s vyznačením tří typických oblastí zalesnění vzhledem k topologii
Hradec) na pozemcích vlastníků společností WOODCAPITAL s.r.o.
drenážní sítě
Použitá kritéria:
– dle evidence ÚHÚL stav a rozsah zalesnění (v databázi chybí rok
zalesnění, bylo třeba jej doplnit individuálním šetřením);
Tab. 3. Charakteristiky modelových oblastí z hlediska velikosti ploch a vlastnictví pozemku
– vizuální projev lesa na materiálech DPZ se stavbou odvodnění
(plošná vyrovnanost, vzrůst);
Oblast
Plocha
Počet
Odvodněná
Průměrná
Počet parcel
– lokalizace zalesnění vzhledem k topologii
oblasti
staveb
plocha [ha]
velikost
na 1 ha /*
plošného odvodnění, resp. vyústění dre2
[km
]
odvodnění
v
oblasti
stavby
[ha]
průměr
maximum
nážní skupiny (viz obr. 2);
– zastoupení ploch s různými půdními typy
okres Nymburk
16,6
54
1 284,3
23,8
3,0
24,6
(na základě databáze KPP);
okres Chrudim
21,7
57
231,6
4,1
4,1
13,1
– jiná hlediska, zvyšující atraktivitu lokality
okres Svitavy
38,5
38
181,9
4,8
4,3
19,9
(rozsah zalesnění, výlučnost podmínek,
okres Liberec
43,5
39
744,4
19,1
6,7
19,9
specifické projevy na snímcích DPZ apod.).
okres Pardubice
51,1
93
1 253,1
13,5
4,7
16,8
Pokud byly dostupné historické snímky,
plocha Žejbro
86,2
232
2 639,0
11,4
8,3
101,7
pořízené před zalesněním pozemku, a na
okres Jablonec
87,0
13
75,4
5,8
4,8
18,5
snímcích byly patrné linie drenážního potrubí
plocha Králíky
244,4
270
3 385,2
12,5
5,2
46,8
[6], sloužily tyto podklady pro provedení teplocha Třebíč
354,1
1 099
6 640,3
6,0
7,6
85,1
rénního průzkumu – k vyhledání drenážních
plocha Vodňany
454,3
717
14 115,4
19,7
4,6
73,1
výustí, případně vytyčení a odkopání drénu,
současně sloužily jako důkaz existence sysplocha Hranice n. M.
488,1
775
9 808,3
12,7
6,5
38,6
tematického odvodnění na zalesněné ploše.
plocha Česká Lípa
492,6
360
6 953,9
19,3
4,2
84,5
Vytyčení linie drénu je v takových případech
plocha Cheb
613,6
377
9 429,0
25,0
2,1
20,5
možné i ve vzrostlém lesním porostu, přesCelkem / průměr
Σ 991,8
Σ 4 124
Σ 56 741,7
∅ 13,7
∅ 5,1
∅ 13,1
tože na aktuálních snímcích již nelze drény
prostředky DPZ identifikovat.
Poznámka k tabulce: /* Počet stavbou dotčených vlastnických parcel na 1 ha zemědělského odvodnění.
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Protože stavba odvodnění nerespektovala de facto při výstavbě
členění hospodářských bloků na pozemky jednotlivých majitelů,
vyvstává při současném nakládání se stavbou zřetelně i tento problém. Za účelem kvantifikace rizik střetu zájmů vlastníků pozemků,
hypoteticky uvažujících o zalesnění, s vlastníky zbývající časti stavby
odvodnění, byly proto oblasti uvedené v tab. 2 dále rozšířeny o další
modelové oblasti, zpravidla s vyšším podílem odvodnění a z různých
typových oblastí ČR – viz tab. 3. Z analýzy vyplývá, že průměrná
velikost evidované stavby odvodnění je pro vyšetřovanou oblast
13,7 ha. Evidovaná stavba se zpravidla skládá z několika drenážních
skupin. Statistickou analýzou lze dospět k vyjádření roztříštěnosti
vlastnických vztahů v rámci vlastnictví ke stavbě rozpětím až několika
desítek dotčených vlastnických parcel na jednotkový hektar plochy
odvodnění. K analýze byly pro vybrané modelové oblasti použity
digitalizované mapy katastru nemovitostí a vektory map staveb odvodnění dle ZVHS [9]. Průnikem těchto vrstev v GIS vznikla tabulka 3.
Příklady mapových výstupů uvádí obr. 3.

Výsledky a diskuse
Jako zásadní kritérium pro popis rizik změn funkčnosti stavby
odvodnění na pozemcích, určených k zalesnění, jeví se situování
zalesněného pozemku vzhledem k topologii celého drenážního
systému, neboť se zpravidla nezalesňuje celá zájmová plocha stavby
odvodnění, ale pouze její některé partie (horní, střední nebo dolní).

Obr. 3. Reálný příklad členitosti vlastnických vztahů na odvodněných pozemcích, dokumentovaný z map katastru nemovitostí.
Nahoře přehledná situace evidovaných staveb odvodnění oblasti
Pištín – Češnovice (okres Č.Budějovice; jako součást plochy Vodňany,
uvedené v tabulce 3), dole detail drenážních souřadů u obce Pokřikov (okres Chrudim – stavba okr.č.0120 z r. 1962, jako součást plochy
Žejbro, uvedené v tab. 3). Červené polygony vyjadřují plochu stavby
odvodnění, resp. čárkované čáry znázorňují liniové odvodňovací
prvky – drény, šedé linie polygonů jsou hranice pozemků, převzaté
z map katastru nemovitostí.
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Dalším kritériem je aktuální stav systému drenážního odvodnění,
rozsah výskytu závad a tendence stárnutí systému. Tato kritéria pak
předurčují způsob realizace zalesnění, jak je uvedeno dále.
Pokud dojde při zalesnění k přerušení tras odtoku drenážních vod
(např. zarůstáním kořeny), bude pro další hodnocení důležité, jakým
způsobem se půdní profil přirozeně odvodní, resp. zda nedojde v určitých odtokových situacích k zamokření pozemku nebo dokonce
k vývěru drenážních vod na povrch, zpravidla pak s erozním účinkem – dojde totiž k soustředění drenážního odtoku ze sběrné plochy
celé drenážní skupiny do jednoho místa vývěru. Tyto případy jsou
hlavním dokumentovaným projevem na modelových plochách, pokud
zalesnění nebylo provedeno v potřebných souvislostech.
Jako modelová je použita lokalita Králíky, okres Ústí n. Orlicí (viz
obr. 4), kde bylo identifikováno současně několik typických projevů:
– svodný drén odvodnění nebyl nahrazen v části lesa otevřeným
příkopem, a tudíž docházelo k samovolnému vytvoření koryta jako
následek zarůstání svodného drénu a projev vývěru vody na povrch
lesního pozemku; svodný drén byl v několika úsecích obnažen
vodní erozí po spádnici;
– přestože se v závěrečné fázi vytvořil vývěr drenážních vod z výše
ležící zemědělsky využívané půdy, byla před tím poškozena (zneprůchodněna) i část svodného drénu, nacházející se na pozemku
zemědělském. To se projevilo trvalým zamokřením pole nad lesem
a místo vývěru drenážních vod „putuje“ proti sklonu svodného
drénu;
– na celé horní hranici zalesnění se projevují místa zvýšeného zamokření. S ohledem na lesní porosty, nacházející se níže, není, kromě
rizika vývratů identifikováno žádné další riziko; na stavu lesního
porostu se zvýšená vlhkost negativně neprojevila;
– sběrné drény na zalesněných pozemcích byly vyřazeny z funkce.
S ohledem na skutečnost, že zalesnění proběhlo v pásu podél vodoteče, lze považovat zarůstání drénů kořeny dřevin jako vhodné
eliminační opatření na drenáži;
– je evidentní, že zalesnění v části stavby drenážního odvodnění nebyla věnována patřičná pozornost, resp. nebyla navržena adekvátní
opatření.
Jiným příkladem je situace u obce Pokřikov (okr. Chrudim), kdy
výsadba lesního porostu po roce 2000, nerespektující existenci podrobného odvodnění, způsobila zamokření výše ležících pozemků. Ty
musely být z těchto důvodů vyřazeny z obhospodařování. Následně
byla situace řešena technickým opatřením při převedení drenážních
vod a opravou poškozené drenáže nad zalesněným úsekem.
Na příkladu další plochy, vytypované pro budoucí založení plantáže
RRD (Česká Olešná, okres Jindřichův Hradec), nedošlo ke konfliktu
se zájmy vlastníků stavby odvodnění, neboť byly vybrány pozemky,
nacházející se v horních partiích systému odvodnění. K tomu účelu
provedený průzkum navíc prokázal značné poškození střední a dolní
části drenážního systému (s projevy povrchového zamokření), vyžadující zásadní opravu.
Zalesněním jsou dosahovány následující efekty s ohledem ke změnám vodního režimu pozemku:
– zvýšení vlhkosti půdy v zóně aerace;
– zlepšení tepelné bilance území snížením přehřívání povrchu půdy;
– zvýšení intenzity filtrace vod do nižších zvodní (hydrogeologický
aspekt);
– zvýšení úrovně hladiny podzemní vody první zvodně (zóny nasycení);
– zvýšení podílu intercepce a evapotranspirace;
– lepší zachycení a využití zimních srážek;
– zvýšení diverzifikace vodních režimů v rámci povodí s dopady na
zvýšení biodiverzity;
– tvorba kyselého humusu a rašelinění organické hmoty;
– snížení procesů mineralizace organické hmoty v půdě;
– zvýšení denitrifikace půdní a podzemní vody (redukci dusičnanů
na oxidy dusíku a vzdušný dusík);
– změna poměru produkčních a mimoprodukčních funkcí území
směrem k posílení krajinně ekologických hodnot území, které jsou
zpravidla v komplementárním vztahu a které se druhotně dotýkají
řady dalších aspektů.
Specifické jsou z tohoto pohledu rychle rostoucí dřeviny. Vlastnosti
kořenového balu RRD (zejména jeho hloubka) se budou výrazně diferencovat podle místních, klimatických a hydrologických podmínek,
avšak v dlouhodobém časovém horizontu zpravidla nebudou závislé
na genotypu dřeviny. Neboli k prorůstání do drenáže bude docházet
prakticky vždy, budou-li se měnit v okolí drénu vzdušné a vláhové
podmínky (tj. efekt přivádění vody drénem v době sucha a naopak
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Obr. 4. Vývoj zalesnění z podkladů DPZ od 50. let minulého století
(zdroj: VTÚ Dobruška, www.cenia.cz, www.mapy.cz) Lokalita Králíky, stavba okr. č. 0356 z r. 1982 (převedení svodného drénu lesem a jeho
postupné zarůstání a stavební degradace)
Obrázky zleva nahoře: Cenia.cz 50. léta – VTÚ Dobruška 1984 – Mapy.cz 2003 – Mapy.cz 2009 – Cenia.cz aktuální – pozemní foto lokality
(2013)
odvodňovací/zavzdušňovací efekt drenážní rýhy a drénu v době
přemokření). Souvisí to tedy také s aktuální funkčností drenáže
v konkrétním místě systému odvodnění.
Pozn.: Kořeny topolů při pěstování v hustém sponu prorůstají půdní
profil v dlouhodobějším časovém horizontu do hloubky přibližně 60
cm, kořeny vrb cca 40–50 cm, avšak v případě trvalejšího nedostatku
vláhy v půdě mohou proniknout i hlouběji, zejména do míst s vyšší
vlhkostí v prostoru drenáží. V rámci průzkumu bylo dokumentováno
opakované prorůstání kořenů vrb do potrubí z pálené hlíny v hloubce
110 cm a jeho úplné „zneprůchodnění“ v délce kolem dvou metrů.
V souvislosti se zalesňováním v minulosti odvodněných pozemků
bylo zjištěno následující:
– Funkce drenáže se obecně podceňuje a nejsou realizována opatření,
minimalizující negativní ovlivnění dalších částí systému odvodnění,
tj. sousedních, zejména výše ležících pozemků. Tyto jsou pak ve vlhkých letech trvale zamokřeny. Důvodem je např. nesprávné převedení
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vody přes zalesněný pozemek, chybějící instalace nových drenážních
výustí po zkrácení délky svodného drénu na hranici lesa atd.
– Schází právní i odborné vědomí k tomuto typu staveb; vlastníky/
/uživateli pozemků nejsou respektovány jako vodohospodářská
díla, která vyžadují zákonem i technickými normami předepsanou
péči. Pokud nevlastní dokumentaci o provedení stavby, objektivně
nemohou ani plnit uložené povinnosti. Chybí prevence údržby,
nápravné kroky volí až při vzniku závažných problémů.
– Z důvodu nedostatku praxe pracovníků vodoprávních úřadů, neboť se problematice zemědělského odvodnění v uplynulých dvou
desetiletích nevěnovala odpovídající pozornost, jsou vyjádření
a rozhodnutí správních orgánů nejednotná a velmi individuální.
– Výkup pozemků pro zalesňování nebo výsadbu plantáží RRD se
provádí bez ohledu k jeho umístění v rámci plošného systému odvodnění. Často se kupující dozvídají o existenci drenáží až později
(existuje sice položka formuláře žádosti o existenci „meliorací“,
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–

–

–

–

–

–

–

nejsou však vytvořeny podmínky pro objektivní získání takové
informace – viz dále).
Zlepšuje se povědomí o dostupnosti alespoň povšechných údajů
o stavbách odvodnění – např. v informačním systému LPIS; jinou
otázkou je úplnost a správnost takto evidovaných údajů (cca 10–15 %
staveb je zakresleno chybně nebo nejsou evidovány vůbec! [5]).
Evidentně chybná státní politika uplynulých let při správě archivů
k hydromelioračním stavbám způsobila nepřehlednost působností
jednotlivých orgánů (podniky Povodí, Lesy ČR, dříve také ZVHS
a Pozemkový fond, nyní SPÚ). To mělo za následek ztrátu projektové
dokumentace v několika etapách. To následně snižuje úspěšnost
návrhu korektních opatření nebo jej značně prodražuje.
Historické letecké snímky jsou vhodným prostředkem k získání
informací o minulém způsobu užívání pozemku, mohou potvrdit existenci drenážního odvodnění a ve vhodných podmínkách
poskytnout podklady pro vytyčení podzemních liniových prvků
systému.
Drenážní systém ovlivňuje tvorbu povrchového odtoku, a to jak
v případě, kdy systém funguje (zvyšuje infiltrační schopnost povrchu půdy i svrchních půdních vrstev), tak v případě lokálních
poruch (přemokřená půda nemá schopnost infiltrovat povrchovou
vodu, často dochází k vývěrům drenážních vod – obojí generuje
erozivně účinný povrchový odtok).
Zalesněním a rozvojem kořenové hmoty se zvyšuje retence vody
v řádu jednotek procent objemové vlhkosti půdy. Zalesnění mění
vodní režim stanoviště obvykle směrem k vyššímu zamokření mimo
jiné postupnou ztrátou funkčnosti drenážního systému.
Zalesnění zpomalí mineralizaci organického dusíku, zvýší se denitrifikační činnost (viz efekty související se zvýšením vlhkosti půdy),
dále odpadne vstup látek hnojením a ochranou rostlin; může se však
dočasně zvýšit intenzita vyplavování organických látek (huminové
kyseliny) do dočasně funkčních částí drenážního systému.
Zalesněním se zlepší struktura půdy, zvýší se podíl infiltrace povrchové vody do půdy, zvýší se intercepce.

Závěr
Pokud dochází k zalesnění celé drenážní skupiny (ta je identifikována dle příslušnosti skupiny drénů k jedné drenážní výusti),
jedná se o optimální variantu zpracování návrhu zalesnění, kdy se
minimalizují rizika budoucích střetů zájmů vlastníků či uživatelů
dalších, nezalesněných částí stávající stavby. Zároveň se mění podmínky existence systému odvodnění jako celku a je pravděpodobné,
že přitom dojde k zohlednění všech předpokládaných důsledků
a oprávněných zájmů. S ohledem na zpravidla větší plošný rozsah
u nás vybudovaných drenážních systémů, budou v praxi nastávat
situace, kdy se zalesnění, nebo výsadba dřevin dotkne pouze části
drenážního systému.
Pro kvantifikaci vlivu zalesnění na režim odtoku vod z dotčených
pozemků jsou cenné průzkumy, popisující stav před realizací odvodnění, a tedy příčiny zamokření. Tato informace je obsažena v technické zprávě projektové dokumentace stavby odvodnění. Průzkum
stavu systému odvodnění je třeba provést i aktuálně v době návrhu
zalesnění.
Při úplné nebo částečné eliminaci funkcí odvodnění nesmí docházet
k negativnímu ovlivnění sousedních pozemků a společných pozemků
v rámci ucelené stavby odvodnění (tj. s přihlédnutím k systémům
odvodnění území – zvláště k topologii drenáží). V tomto smyslu jde
o základní hledisko posuzování rizik zalesnění zemědělských ploch,
dříve odvodněných systematickou drenáží.
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Risk of afforestation of formerly drained agricultural lands
(Kulhavý, Z.)
Abstract

Agricultural drainage constructions are widespread amelioration
measures under our landscape conditions, but often they aren’t
respected as full-value water structures. In the past period, the
importance of proper maintenance and consequences of changes in
the use of drained lands were also underestimated. Reforestation,
establishment of plantations of fast-growing trees or linear tree
planting are special cases of change. Such a change may cover only
part of the drained land. If the topology of the drainage system and
its design function structures are not taken into account, such interference can change not only runoff regime negatively, and exhibits
undesirable waterlogging and drainage water seeps to the surface,
but can also affect the function of other parts of the construction
adversely. The paper deals with the risks related to land use changes,
and describes examples of incorrect interventions in the construction
and consequences of inadequate maintenance of these constructions.
Key words
afforestation – agricultural land drainage – defects on tile drainage
– changes of ownership – changes of landuse
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. ledna
2015. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.
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v krajině“.
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Společnost ENVI-PUR, s.r.o., spolu se svým partnerem Bilfinger
Johnson Water Technologies Srl nabízí na českém a slovenském trhu
kompletní řadu zařízení pro mechanické předčištění na ČOV a dopravu kalu. Po celém světě je nainstalováno více než 4000 zařízení pro
komunální a průmyslové ČOV. Zařízení jsou konstruována z nerezové
oceli AISI 304 nebo AISI 316, spirály z mikrolegované oceli. Jednotky
jsou vyráběné spojováním komponentů pouze pomocí šroubů a matic. Tato výrobní filozofie byla zavedena s cílem usnadnit kontrolu
a údržbu. Každý díl a komponent tak může být jednoduše vyměněn.

Mechanické předčištění
Hrubé česle DEFENDER
• Hrubé česle s paralelní štěrbinou o rozteči 12 až
60 mm
• Výška kanálu 1 až 10 m, zařízení upravitelné dle
žlabu
• Průtok až 10 000 l/s
• Robustní konstrukce kompletně z nerezové oceli,
rychlá a jednoduchá instalace
• Typické aplikace – ochrana jemných česlí
Krokové česle
• Celonerezová konstrukce, rychlá a jednoduchá instalace
• Vysoká účinnost separace
• Rozměr štěrbin 2 až 20 mm
• Možnost připojení lisovacího zařízení
• Možnost zateplení pro venkovní instalace
Česle pro malé aplikace MINICREEN
• Kompaktní šnekové jemné česle o délce
160 cm
• Rozměr štěrbin 2 až 5 mm
• Pro malé ČOV s max. průtokem do 5,5 l/s
• Nerezová konstrukce, volitelně dodávka
v polypropylenové nádrži
Jemné česle řady MI/MID
• Šnekové jemné česle (MI) nebo s integrovaným lisem shrabků (MID)
• Rozměr štěrbin 0,25 až 10 mm, průtok až 300 l/s
• Nerezová konstrukce, šnekový dopravník z legované oceli, jednoduchá instalace
• Separace, doprava a případně lisování shrabků v jednom zařízení
• Volitelné prací systémy – snížení podílu organické hmoty
• Verze s nerezovou nádrží pro instalaci na přírubu (MI-T, MID-T),
pro vertikální instalaci (MI-V, MID-V), pro vertikální instalaci do
kanálu (MI-VC, MID-VC)
• Možnost zateplení – umožňuje venkovní instalaci
• Filtrační část – děrované síto nebo česlice s klínovým profilem

MID-T

MID

SP

Jemné česle se zahušťovačem pro vysoký obsah pevných látek SP
• Šnekové česle se zahušťovačem
• Nerezová konstrukce, šnekový dopravník z legované oceli, rychlá
a jednoduchá instalace
• Rozměr štěrbin 0,25–10 mm
• Eliminace ucpávání čerpadel
• Volitelné prací systémy – snížení podílu organické hmoty
• Možnost zateplení – umožňuje venkovní instalaci
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Rotační bubnové síto EMD
• Rotační bubnové síto s rozměrem štěrbin 0,5 až 7 mm
• Nerezová konstrukce, šnekový dopravník z legované oceli, rychlá a jednoduchá instalace do stávajících žlabů
• Průměr bubnu 600 až 2 600 mm, průtok až 2 100 l/s
• Integrovaný lis na shrabky
• Varianta s nezávislým pohonem bubnu – VERSA
• Možnost zateplení pro venkovní instalace
• Výhody EMD – separace částic, uzavřené bubnové síto, nízká tlaková
ztráta
• Typické aplikace – komunální a průmyslové ČOV, ochrana pro MBR
0,5–2 mm, vypouštění průmyslových odpadních vod
Separátor písku MN
• Nerezový separátor písku
se šnekovým dopravníkem
• Vysoká účinnost zachycení anorganických částic,
vysoká účinnost odvodnění
• Účinnost odstranění písku ≥ 80% (pro velikost zrna ≥ 0,2 mm)
• Výrazná redukce organického materiálu s volitelným oplachovým
systémem
• Průtok až 28 l/s
Separátor s pračkou
písku MN-FW
• Nerezový separátor písku
s pračkou písku a se šnekovým dopravníkem
• Vysoká účinnost zachycení anorganických částic,
vysoká účinnost odvodnění
• Účinnost odstranění písku ≥ 95 % (pro velikost
zrna 0,2–0,25 mm)
• Průtok až 22 l/s
Šnekové dopravníky MND
• Nerezový dopravník s bezhřídelovou spirálou
• Jednoduchá nebo dvojitá spirála
• Doprava materiálu jedním dopravníkem o délce až 40 metrů
• Široká škála průměrů
šnekového dopravníku
do výkonu 80 m3/hod
(v závislosti na dopravovaném materiálu)
• Průměr dopravníku
200, 250, 300, 400 nebo
500 mm
• Sklon 0° až 30° a vertikální
• Dopravníky horizontální, šikmé, vertikální, dvojité, otočné, s několika výsypkami
• Komplexní řešení dopravy pevných a polotekutých materiálů
• Jednoduchá údržba, malá spotřeba energie
• Možnost výběru směru dopravy materiálu pomocí volitelného
otočného systému, případně pneumatických hradítek
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Šnekový lis MD/MD-W
• Bezhřídelový šnekový lis
na shrabky s oplachovým
systémem
• Celonerezové provedení
• Tři výkonové varianty do
8 m3/hod

Kombinované
jednotky
Kombinované jednotky spojují metody a funkce typické pro různé
stroje v jednom kompaktním zařízení.
Jednotka TOP
• Kombinovaná jednotka česlí a separátoru
písku (TOP2) s volitelnou separací tuku
(TOP3)
• Celonerezová konstrukce, šnekový dopravník z legované
oceli
• Volitelné prací systémy – snížení podílu organické hmoty
• Profil sítového koše 0,25–10 mm
• Průtok 15–400 l/s
• Účinnost praní organické hmoty ≥ 90 %
• Účinnost odstraňování štěrku ≥ 95 % (velikost zrna ≥ 0,2 mm)
• Redukce plovoucí organické hmoty ≥ 97 %
• Účinnost odstraňování tuků (TOP3) ≥ 85 %
Jednotka M2
• Kombinovaná jednotka česlí a separátoru písku
• Celonerezová konstrukce, šnekový dopravník z legované oceli
• Volitelné prací systémy –
snížení podílu organické
hmoty
• Profil sítového koše 5–10
milimetrů
• Průtok 8–28 l/s
• Účinnost praní organické
hmoty ≥ 90 %
• Účinnost odstraňování
štěrku ≥ 80 % (velikost zrna ≥ 0,2 mm)
• Redukce plovoucí organické hmoty ≥ 60 %
Stanice příjmu fekálních vozů M
• Rychlá a jednoduchá montáž
• Volitelné prací systémy – snížení podílu organické hmoty
• Profil sítového koše 5–10 mm
• Celonerezová konstrukce,
šnekový dopravník z legované oceli
• Rychlé vypuštění z nádrže
vozu
• Redukce spotřeby energie
• Separace, doprava a výstup materiálu v jedné jednotce
• Nenáročná údržba
• Redukce CHSK a BSK úměrná odstraněným nerozpuštěným látkám
V České republice můžeme prezentovat již několik desítek instalací od roku 2006. Jedním z nejnovějších projektů v této oblasti je
mechanické předčištění ČOV Štúrovo.
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Případová studie: Mechanické předčištění ČOV Štúrovo
Společnost ENVI-PUR, s.r.o., dodávala v rámci intenzifikace ČOV
Štúrovo oddíl mechanického předčištění.
Každé z dodaných zařízení je dimenzováno na průtok Qmax =
= 171 l/s odpadních vod.
Zařízení jsou kompletně v celonerezovém provedení s výjimkou
šneku česlí a dopravníků, které jsou vyrobeny z mikrolegované oceli,
z důvodů zlepšení mechanických vlastností. Celý komplet zařízení
mechanického předčištění se skládá ze dvou kombinovaných jednotek
TOP3, dvou horizontálních šnekových dopravníků a řídicího systému.
Kombinované jednotky TOP3 v sobě zahrnují strojní šnekové česle,
podélný lapák písku a systém pro odstraňování tuků, to vše v jednom
kompaktním zařízení.

Jak pracuje zařízení TOP3
Odpadní voda vstupuje do jednotky v česlicové sekci, zde jsou osazeny šnekové česle s průlinou 6 mm. Česle odstraní z odpadní vody
větší nerozpuštěné látky, které jsou transportovány do integrovaného
lisu, kde se odvodní a dále jsou dopravovány horizontálním šnekovým dopravníkem do kontejneru. Česle jsou vybaveny ostřikovým
systémem česlicové a transportní zóny, to umožňuje zbavit shrabky
zbytků většiny organických částí.
Dále mechanicky předčištěná voda natéká do horizontálního lapáku písku, kde dochází k sedimentaci písku. Usazený písek je poté
dopravován soustavou šnekových dopravníků do kontejneru. Jednotky
jsou vybaveny aeračním systémem, který zlepšuje usazování písku
a zároveň odstraňuje z písku část organických látek.
Zařízení je vybaveno systémem pro odstraňování vyflotovaného
tuku. Tuk je stírán do nádrže a poté čerpán na šnek česlí a společně
se shrabky je dopravován do kontejneru.
Řídicí systém zajišťuje automatický chod celého zařízení a jeho
monitorování v řídicím systému celé ČOV. Kompaktní zařízení TOP3
nahrazuje celý oddíl mechanického předčištění a vzhledem ke svým
kompaktním rozměrům nevyžaduje velké prostory.
Zařízení lze upravit i pro instalaci do exteriéru, což vede k výraznému snížení stavebních nákladů.
Ing. Ivo Kvapil
tel.: +420 220 923 068
mobil: +420 737 240 806
e-mail: kvapil@envi-pur.cz
www.envi-pur.cz
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STAVÍME
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Hydrotechnické stavby
Výstavba a rekonstrukce vodovodů a kanalizací
Výstavba a rekonstrukce čistíren odpadních vod a úpraven vody
Webové stránky:
http://www.smp.cz

Ředitelství společnosti:
Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

Ústředna: (+420) 222 185 111
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Změní-li se některý z těchto parametrů, změní
se i kritická PMF.

VD Orlík – pravděpodobná maximální povodeň (PMF)
Vladimír D. Blažek
V poslední době se začalo mluvit – s odstupem času již bez emocí – o VD Orlík v srpnu
2002, a to zejména o možnosti výskytu ještě
větší povodně a v souvislosti s tím o dostatečné bezpečnosti VD. Některé uveřejněné
i nezveřejněné úvahy v těchto směrech mě
přiměly oprášit a aktualizovat metodiku
a výpočtový program pro odhad PMF [1 a 2]
a aplikovat je pro Orlík.
Maximální průtok s dlouhou dobou opakování výskytu lze s přijatelnou spolehlivostí
stanovit jen modelováním dlouhých řad
– metoda pracná, a tedy nákladná. Stanovíme-li např. Q10 000 jako návrhový, hledáme
mezi vlnami s tímto maximem tu s největším
odtokem (objemem) při ještě pravděpodobné
příčinné srážce (PMP). Konceptu PMP [3] se
proto nemůžeme vyhnout. Následně k PMF
je již jen krok.

Odhad PMF
Výchozí podklad pro stanovování PMP poskytli Řezáčová a kol. [4] mapou denních místních maximálních pravděpodobných úhrnů
v postačující hustotě míst v celé ČR. Plochu
zasaženou příčinnou srážkou uvažuji ve tvaru
elipsy opsané vyšetřovanému povodí s osami
1 : 1 až 1 : 2. Výběr hodnoty charakteristické
pro celé vyšetřované povodí je první otázkou
pro větší povodí. Protože významným faktorem ovlivňujícím velikost místního úhrnu je
nadmořská výška lokality, beru za směrodatnou největší hodnotu v povodí s výjimkou
velkých povodí (nad 5 000 km2), kde nerespektuji hodnoty z nejvzdálenější čtvrtiny povodí.
Průměrný úhrn klesá s rostoucím logaritmem
zasažené plochy podle obálky pozorovaných
srážek s velkou intenzitou. Výsledný úhrn

upraví pak vliv trvání srážky – při každém
zdvojnásobení trvání se úhrn zvětšuje o 30 %.
Koncept PMF používá maximalizaci vztahů
a parametrů vyjadřujících podmínky oblasti či
lokality. Může proto být jednoduchý a rychlý.
To platí zejména pro předpoklad rovnoměrného časového i plošného rozdělení PMP.
Srážkoodtokový vztah je vyjádřen Nashovým
modelem soustavy lineárních nádrží s parametry n (počet nádrží ) a k (rychlost odezvy ).
Proměnnou zůstává jen trvání příčinné srážky.
Výpočet řady PMF s postupně se zvětšujícím
trváním (a tedy i úhrnem) PMP určí kritickou
PMF (s největším dosaženým průtokem) pro
závěrný profil povodí (stav před výstavbou
VD). Výpočtový krok matematického modelu
se určuje automaticky podle trvání srážky
TP, u malých povodí 1 hodina (min. TP = 3),
u větších na sebe délky kroků 3, 6 a 12 hodin
vždy navazují do maxima 20 kroků. Naznačený postup poskytuje pouze přímé odtoky z extrémních srážek (povodně více než stoleté).
Největší zatížení přehrad při extrémních povodních nezpůsobuje největší přítok do nádrže,
ale nejvyšší dosažená hladina, respektive jí odpovídající maximální odtok z VD. Pro navrhování VD a vyšetřování bezpečnosti stávajících
VD je nutno počítat s transformací průtokové
vlny nádrží a objekty VD. Program uvažuje
manipulaci na přítok z plného zásobního objemu až do úplného otevření všech hradících
zařízení, pak neovladatelný odtok (případně
s přelitím hráze) až do návratu na hladinu
zásobního objemu. Za rozhodnou (kritickou)
se považuje PMF s největším odtokem z VD.
Ta závisí na charakteristice nádrže v oblasti
koruny hráze, na velikosti převýšení a retenčního objemu a na kapacitě výpustí a přelivů.

Ověřovací výpočty historických
povodní
Simuloval jsem druhou vlnu ze srpna
2002 na VD Orlík s veřejně publikovanými
hodnotami úhrnu srážky 127 mm a trváním
54 hodiny a pak vypočetl i PMF.
Údaje o Střele a Blšance publikovala J.
Křivková [5], která se zabývala určením maximálních průtoků hydraulickými výpočty
z povodňových značek a historických zpráv.
Srážková data jsou přirozeně velmi omezená.
Trvání epizody se odhaduje 12 až 18 hodin,
průměrný úhrn na ploše cca 4 000 km2 75 až
100 mm. V Měcholupech zaznamenali místně
289 mm. Odtoková výška byla vypočtena na
73 mm.
Údaje o Praze 1890 jsou již úplné, publikovali je V. Kakos a B. Kulasová [6]. Denní
srážky od 1. do 4. září se uvádějí v 10 dílčích
povodích. Pozornost vzbuzují méně než poloviční úhrny 4. dne ve všech dílčích povodích
– trvání příčinné srážky bylo tedy asi 78 až
84 hodin. Výsledky srovnává tab. 1. Shoda
výsledků je vyhovující při použité maximálně
jednoduché metodě. U pražských povodní
2002 a 1890 jsem přidal druhé varianty trvání
příčinných srážek k demonstraci citlivosti
výsledků na trvání srážky.

VD Orlík
Hodnoty průtoků ponechávám zaokrouhlené na desítky m3/s jen pro porovnávání.
Největší přítok do nádrže byl vypočten
5 760 m3/s, maximální odtok 5 450 m3/s při
nejvyšší hladině nádrže 356,75 m – viz obr. 1.
Maxima odtoku 5 400–5 500 m3/s vyvolají PMP
s trváním 30–42 hodin s odpovídajícími úhrny
140–170 mm.
Podstatně odlišné předpoklady výpočtu
PMF a pravděpodobností výskytu modelováním dlouhých hydrologických řad (určování
N-letosti ) vylučují jakékoli logické přiřazení
– nicméně praxe se o ně bude stále pokoušet.
Ze studie modelování řad pro profil Dolní Kra-

Obr. 1 (vlevo). PMF na VD Orlík
Obr. 2 (vpravo). VD Orlík – odhad N-letosti extrémních povodní
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lovice na Želivce, publikované Š. Blažkovou
a K. Bevenem 2004 [7], uvádím jen výsledky
v tab. 2. Odhad PMF pro fiktivní nádrž v tomtéž profilu v tab. 3.
Odtud a ze světové literatury předpokládám
přijatelné hodnoty PMF někde mezi Q10 000
a Q100 000, snad blíže vyšší z nich. Z toho lze
pak odvodit orientační odhad celé stupnice
N-letostí pro VD Orlík od Q100 do Q100 000 – viz
obr. 2. Maximálnímu přítoku 2. vlny 2002
do Orlíka ve výši cca 3500 m3/s odpovídá za
těchto předpokladů výskyt jednou za 1 800 let.
Závěr pro Orlík: PMF s kulminací asi
5 800 m3/s by přelila hráz cca o 175 cm, tedy
o 155 cm víc než povodeň v srpnu 2002. I toto
zatížení by měla hráz VD Orlík vydržet bez
ohrožení základní funkce. Tyto aproximace
inženýra přehradáře chtějí jen omezit obavy
z možného výskytu ještě většího, neznámého
průtoku než v srpnu 2002. Zároveň doporučuji nepřekračovat při posuzování VD Orlík ani
při určování návrhových průtoků jiných VD
hodnoty pro N = 10 000 let.

Tab. 1. Ověřovací výpočty
Profil
Orlík 2002
Střela 1872
Blšanka 1872
Praha 2002
Praha 2002
Praha 1890
Praha 1890

[2]
[3]
[4]

[5]

Blažek V. D.: DÚ 1.2 Předběžné odhady pravděpodobné maximální povodně pro vybraná vodní díla, 10.
2000, v Grantu MŽP VaV 510/3/1997 Vývoj metod pro
stanovení extrémních povodní, koordinátor ČHMÚ.
Blažek V. D.: Odhad pravděpodobné maximální
povodně, Vodní hospodářství 4/2002, str. 95–99.
World Meteorological Organization: Manual on
Estimation of Probable Maximum Precipitation
(PMP), No. 1045, 2009.
Řezáčová D. a kol., Ústav fyziky atmosféry AVČR:
„Vývoj metod pro stanovení PMP“ v Grantu MŽP
VaV/510/3/97 „Vývoj metod pro stanovení extrémních povodní“, koordinátor ČHMÚ.
Křivková J.: Povodeň 1872 v povodí Berounky a Bl-

PC
mm
127
105
120
114
114
110
97

TP
h
54
12
12
66
72
96
72
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Skut
m3/s
3 530
430
520
5 400
5 400
3 900
3 900

Tab. 2. Výsledky modelování řad Dolní Kralovice [7]
c
Q(N)

Roky
m3/s

100
300

1 000
480

10 000
810

100 000
1 750

N – průměrný počet let v nichž byl daný průtok překročen jen jednou v dlouhé řadě ročních maxim

Tab. 3. PMF na fiktivním VD v profilu Dolní Kralovice
Qmax
m3/s
1450
1100

TP
hodiny
14
36

PX
mm
149
213

Omax
m3/s
690
810

Poznámka
Max. Q
Max. O

Qmax, resp. Omax – maximální přítok do nádrže, resp. odtok z VD, PX – příslušná PMP, v Poznámce: Max. Q –
PMF s max. přítokem do nádrže, Max. O – PMF s max. odtokem

[6]
[7]

šanky, publikace Výzkum pro praxi, sešit 42 VÚV
TGM, Praha 2001.
Kakos V. a Kulasová B.: Povodeň v září 1890 na
Vltavě v Praze, Vodní hospodářství 7/1990, str.
267–273.
Blažková Š. a Beven K.: Flood frequency estimation
by continuous simulation of subcatchment rainfalls
and discharges with the aim of improving dam safe-

Zdědil jsem po rodičích několik nemovitostí, mimo jiné také rybník ve špatném stavu.
Nemám dost finančních prostředků na jeho opravu ani na jeho provoz, proto jej chci zrušit.
Obec a místní obyvatelé jsou však zásadně proti tomu, protože prý jsou na rybník zvyklí
už mnoho let. Jak mám postupovat správně?
Vodní díla, vodní nádrže, tedy i rybník, jsou
stavby zřízené k určitému účelu, na základě
stavebního povolení příslušného speciálního
stavebního úřadu a slouží k nakládání s vodami, v případě vodní nádrže, rybníku jde
o vzdouvání a akumulaci povrchových vod
k určitému účelu, která rovněž vyžadují povolení podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
Ve Vašem případě je možné, že se již nezachovaly doklady o povolení jeho stavby. V tom
případě jste, jako jeho vlastník, povinen mít
dokumentaci skutečného provedení stavby
nebo alespoň pasport takové stavby ověřené
příslušným vodoprávním úřadem (§ 125
stavebního zákona).
Povolení k nakládání s vodami v tomto
rybníku, které vydává příslušný vodoprávní
úřad, je však nezbytné vždy v jakémkoliv
okamžiku (§ 8 vodního zákona), protože
vodní zákon stanoví, že „povolení k nakládání s vodami je třeba…“ – tedy po celou
dobu, kdy je nakládání s vodami realizováno,

QX
m3/s
3 507
442
529
5 440
5 009
3 477
3 700

A – plocha povodí, TP – trvání srážky, PC – srážkový úhrn, QX – maximální průtok (vypočtený)
Skut – maximální průtok pozorovaný či jinak určený

Literatura
[1]

A
km2
12 106
450
363
26 692
26 692
26 692
26 692

tj. s povrchovými vodami nakládáno (§ 2
odst. 9 vodního zákona). Pokud jej nemáte
k dispozici, musí být získáno, jinak nesmí
být s vodami v rybníku nakládáno – nesmí
být v něm povrchová voda vzdouvána ani
akumulována.
Povolení k nakládání s vodami ve vodních
dílech, např. v rybnících – dává oprávněnému možnost nakládat s vodami, nikoliv
však takovou povinnost. Z toho vyplývá, že
Váš rybník může být vypuštěný, pokud u něj
nebyl schválený manipulační řád, který by to
nepřipouštěl. Rybník však i v tomto případě,
tedy když je vypuštěný, zůstává vodním
dílem, u něhož je jeho vlastník povinen plnit
všechny povinnosti podle vodního zákona,
zejména udržovat je v řádném stavu (§ 59
odst. 1 vodního zákona).
Vodní díla, jako vodní nádrže a zvláště rybníky jsou vždy svým způsobem multifunkční
a logicky vždy mění původní vodní poměry –
proudění podzemních vod, hladinu podzemní
vody v okolí, možnost různého nakládání
s povrchovými vodami, plavby, ovlivnění

ty assessment in a large basin in the Czech Republic,
Journal of Hydrology 292 (2004), p. 153–172.
Ing. Vladimír D. Blažek CSc.
Horňátecká 3
182 00 Praha 8
284 686 419
284686419@seznam.cz
průtoku velkých vod, ovlivnění přírodního
prostředí a vzhledu krajiny, rozvoj určitých
vodních a na vodu vázaných ekosystémů.
Jestliže je na nakládání s vodami v takovém
vodním díle veřejný zájem, např. zvýšení hladiny podzemních vod kvůli možnosti jejich
odběru z blízkých studní, umožnění povoleného odběru povrchových vod z něj, umožnění
obecného nakládání s povrchovými vodami
(koupání), chov ryb může Vám vodoprávní
úřad uložit povinnost umožnit napuštění
a provoz Vašeho rybníka nějaké jím určené
osobě (§ 11 odst. 4 vodního zákona).
Pokud tedy hodláte svůj rybník skutečně
odstranit, je nezbytné postupovat podle
ustanovení § 128 stavebního zákona a ohlásit
příslušnému vodoprávnímu úřadu (§ 15 odst.
1 vodního zákona) takový záměr doložený
nezbytnými doklady (§ 128 stavebního zákona
a vyhl. č. 503/2006 Sb.). Předtím nebo nejpozději současně budete muset žádat také o zrušení povolení k nakládání s vodami (§ 12 odst. 2
vodního zákona) u téhož vodoprávního úřadu.
Vodoprávní úřad v zahájeném vodoprávním
řízení posoudí Váš záměr i podle závazných
stanovisek dotčených orgánů (zejména orgánů
ochrany přírody a krajiny). Vyslechne a zváží
námitky účastníků řízení, jimž budou patrně
obce, v nichž by mohlo dojít k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí (§ 115
odst. 4 vodního zákona). Účastníky tohoto
vodoprávního řízení budou patrně rovněž
vlastníci sousedních nemovitostí, jejichž
vlastnická práva by mohla být přímo dotčena
odstraněním Vašeho rybníku.
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Je nutno předpokládat, že z okruhu vlastníků řízení vzejde řada námitek a dotčené
orgány budou mít podmínky, za nichž kladné
závazné stanovisko vydají. Výsledkem tohoto
vodoprávního řízení nemusí být nutně povolení odstranění (souhlas s odstraněním)
Vašeho rybníku.
V případě, že bude odstranění Vašeho
rybníku povoleno, včetně zrušení povolení
k nakládání s vodami v něm, je nutno počítat
s podmínkami, které budou řešit nutnou změnu vodních poměrů v této lokalitě, případně
v širším území a zejména eliminaci nepříznivých důsledků Vašeho záměru na důležité
veřejné zájmy, zejména retenci vody v krajině,
ochranu před povodněmi blízké obce, dopad

RNDr. Jan Hodovský
generální ředitel
Povodí Moravy, s.p.
Stránský: Jak byste charakterizoval zářijovou povodeň, která postihla některé oblasti
povodí Moravy, a porovnal ji s předchozími
povodněmi?
Hodovský: Povodně, které zasáhly jižní
Moravu v polovině září 2014, byly charakteristické extrémně vysokými srážkovými úhrny
za poměrně krátké časové období. V Dolních
Věstonicích spadlo za 4 dny 200 mm srážek,
což je asi třetina ročního úhrnu srážek. Povodí
bylo dlouhotrvajícími dešti v průběhu srpna
významně nasycené, proto došlo k rychlému
odtoku a tak dosažení až stoletého průtoku
v řece Jevišovce v Jevišovicích.
Letošní povodně byly spíše lokálního
charakteru a nezasáhly plošně velké území.
Velice dobře se ukázala efektivita transformace objemu průtoku na přirozených rozlivech
v polních a lučních tratích. Ta dokázala stoletou vodu tlumit na vodu až třicetiletou.
Stránský: Když jsem jel před nedávnem
autem, zaslechl jsem v rádiu názor nějakého
občana dotčeného povodněmi, že problémy
s hrázemi začaly poté, co se přistoupilo k odstraňování jezů apod. Předpokládám, že to
bylo v souvislosti se zlepšováním podélné
propustnosti toku pro organismy. Je na tomto
tvrzení nějaké jádro pravdy?
Hodovský: Tento názor je velmi zvláštní. Za
prvé: odstraňování jezů není činnost, která by
byla naším podnikem hromadně prováděna.
Jen několik málo jezů zaniklo samovolně,
ale to je proces, který v podstatě kontinuálně
historicky probíhá se zánikem jejich funkce.
Jedná se o menší jezy, které ztratily svůj účel,
a řeka je postupně rozebrala. Za druhé: jezy
obecně slouží ke vzdouvání vody. To znamená,
že jejich odstranění vede naopak zejména na
menších řekách ke zlepšení povodňové situace, protože nad jezem se po jeho odstranění
hladina naopak sníží. Uvedený názor může
vycházet z „lidové“ představy, že jezy vodu
nějak zastavují a brzdí. To ale není pravda,
jezy nemají významný transformační účinek.
Obecně jezy slouží při nízkých či běžných
průtocích k zajištění hladiny pro odběry vody
nebo k vyrovnání spádu vlivem zkrácení toku
úpravou. Naopak při povodních je vhodné
jejich přelivnou hranu snižovat. Proto se
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na vodní a na vodu vázané ekosystémy, zvláště
jejich chráněné součásti.
Ve stejné situaci jako Vy bude i řada vlastníků dalších vodních děl, která jim „přirostla“
k jejich pozemkům, protože soudy postupně
zavedly ve své rozhodovací praxi názor, že
vodní díla jako např. rybníky a jiné vodní nádrže nejsou samostatnými věcmi, a proto jsou
součástí pozemků. Nový občanský zákoník (od
1. 1. 2014) zavedl znovu princip, že všechny
stavby (včetně vodních děl) jsou součástí pozemků. Tito vlastníci, stejně jako Vy, nebudou
mít zájem provozovat a udržovat „svá“ vodní
díla, která na jejich pozemcích vybudoval
v minulosti někdo jiný (zpravidla stát) a zpravidla jim ani nijak neslouží. Zcela reálně proto

hrozí, že řada rybníků, vodních nádrží, ale
i jiných vodních děl nebude řádně udržována
a v důsledku toho postupně zanikne.
Stát prostřednictvím Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství
a příslušné vodoprávní úřady všech stupňů
se tedy budou muset vážně zabývat tímto
problémem, zvážit legislativní řešení nastalé
situace a vytvořit koncepci potřeby konkrétních existujících vodních děl pro udržení
úrovně vodního hospodářství v našem státu
a stávajících vodních poměrů.

budují pohyblivé jezy, které takovou manipulaci umožňují. V případě, že není nutné vodu
vzdouvat, je žádoucí jez vyhradit. To se děje
například na jezu Nedakonice na Moravě mimo
plavební sezonu, kde již není požadována výška plavební hladiny. Pokud účel zanikne trvale,
je všeobecně vhodné jez odstranit a říční trať
nechat volně průtočnou a prostupnou.
Stránský: Dalším problémem jižní Moravy
jsou sucha. Jak Povodí může v tomto smyslu
pomoci zemědělcům?

množstvím vody ze všech Povodí. Třetí odlišností je rozsah spravovaných hrázových
systémů (více jak 70 % v ČR).
Stránský: Jak se v kontextu předchozích
informací díváte na možnosti adaptačních
opatření klimatických změn v oblasti správy
povodí a správy vodních toků?
Hodovský: Bezpochyby budou hrát prim
taková opatření, která dokáží efektivně fungovat vůči oběma hydrologickým extrémům,
tj. jak povodním, tak i suchu. Podle mého
názoru bude nezbytné sledovat v této oblasti
dvě roviny řešení, a to opět opatření technická a opatření strukturální, nazývaná spíše
přírodě blízká.
V obou rovinách je to dlouhá a náročná
cesta vyžadující podporu legislativního procesu. Strukturální opatření mají velký význam
a mají vést ke stabilizaci vodního režimu krajiny obecně. Velké otazníky jsou v této oblasti
nad účinnými opatřeními zmírňování již dnes
tak pokročilé degradace půd.
Technická opatření mají své těžiště v budování nových a rekonstrukcích stávajících
vodních nádrží. Ani poldry, ani hráze, ani
žádné jiné opatření nedokáže efektivněji tlumit dopady povodní i sucha.
V povodí Moravy existují dvě zcela odlišná
území – Dyjsko-svratecká a Moravní. Dyjsko-svratecká část povodí i přes své rezervy dokáže již nyní na tyto extrémy reagovat, Moravní
část nikoli, protože na jejích vodních tocích
není žádná objemově významnější vodní nádrž. To má dnešní vedení podniku s podporou
resortu zemědělství za cíl změnit a zahájit
tak přípravu několika již dlouhodobě pro tyto
účely hájených lokalit.
Protože však trvá v naší zemi investiční příprava desetinásobek času oproti většině zemí
EU15, je nezbytné v rychlém tempu stavebně
realizovat prvky lokální povodňové ochrany
a zdokonalit organizační opatření k efektivnímu řízení stávajících vodních zdrojů.
V neposlední řadě bude nezbytné posílit
pro další desetiletí monitoring vod a výzkum
a vývoj v oblastí technologií na úpravu a čištění vod. Problémy s eutrofizací, ale i s léčivy
a jinými chemickými preparáty budou rezonovat stále silněji.
Stránský: Jaké máte zkušenosti s tím, jak
jsou připomínky, stanoviska, názory, doporučení Povodí Moravy vypořádávány v rámci různých správních řízení od územního plánování
přes povolení k nakládání s vodami?
Hodovský: Je to značně různorodé. Podniky
Povodí vydávají podpůrná stanoviska pro
správní úřady a ty je buď respektují, nebo
modifikují a vydávají nezávislá rozhodnutí

Hodovský: Jižní Morava trpěla suchem
i povodněmi již v minulosti. Proto naši předci
– vodohospodáři vybudovali na části povodí
řeky Moravy důmyslnou Dyjsko-svrateckou
vodohospodářskou soustavu. Jejím účelem
byla jak ochrana před povodněmi, tak i akumulace vody pro zemědělské oblasti v době
sucha. Součástí byly na jižní Moravě i rozsáhlé závlahové systémy a řada čerpacích stanic.
K nejvýznamnějším pak náleží soustava nádrží Nové Mlýny s navazující infrastrukturou.
I optimistické scénáře dopadu klimatické
změny na Evropu ukazují na největší absenci
povrchové vody na jižní Moravě. Toto se již
dnes projevuje významnou rozkolísaností
srážek v roce. Zvýšené nároky na odběry vody
se potkávají s nízkými průtoky a bez významných akumulačně-redukčních funkcí vodních
nádrží není reálné tyto potřeby dlouhodobě
pokrýt. Akumulovaná voda slouží též k nadlepšení minimálních zůstatkových průtoků.
Povodí Moravy, s.p., již v letošním roce
na základě indikátorů suché a teplé zimy
připravilo Program hospodaření s omezenými vodními zdroji. Ten pak byl na zkoušku
spuštěn díky trvání velmi suchého celého
prvního pololetí. Program spočívá v úzké
spolupráci se závlaháři – odběrateli, aby bylo
na základě vyhodnocení jejich aktuálních potřeb možno nastavit takové manipulace, které
vyloučí nadbytečné odtoky z povodí. Program
umožňuje hospodárné využití vodních zdrojů

Jaroslava Nietscheová, prom. práv.
Jaroslava.Nietscheova@pvl.cz
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v nádržích a oddaluje vyhlášení regulačních
stupňů, které v první řadě omezují odběry
závlahové vody. Povodí Moravy, s.p., bude
zemědělcům nápomocno výše uvedeným
programem i v dalších letech, a to zvýšenou
a hospodárnou manipulací na vodních nádržích a zejména podporou výstavby dalších
retenčních a akumulačních prostor v povodích s preferencí povodí řek Moravy a Bečvy.
Stránský: Jaká jsou vlastně největší specifika
Povodí Moravy oproti jiným Povodím?
Hodovský: Povodí Moravy má oproti
ostatním správcům povodí jednu zásadní
nevýhodu – velké množství spravovaného
vodohospodářského majetku ve srovnání s celkově malým počtem odběrů povrchové vody,
od kterých se odvíjí úplaty za správu povodí.
Druhým specifikem jsou přírodní podmínky
– činnost na území s nejnižším specifickým
odtokem vody ze všech hlavních povodí v ČR,
tzn. hospodaření s nejmenším disponibilním

Ing. Josef Podzimek
Narodil se 28. 5. 1937 v Brně. Vystudoval
Fakultu inženýrského stavitelství – obor
vodohospodářský, specializace hydrotechnická. Po studiích nastoupil do organizace
Labe–Vltava v Praze. V roce 1965 se stal
ředitelem závodu Dolní Vltava. V letech 1970
až 1990 byl vedoucím vodohospodářské
ho a technického rozvoje Povodí Vltavy.
V roce 1989 byl spoluzakladatelem akciové
společnosti Ekotrans Moravia. Tato společnost byla založena pro propagaci a postupnou realizaci vodní cesty Dunaj–Odra–Labe.
Zde byl v letech 1990–1994 jejím generálním
ředitelem. V roce 1994 převzal v rámci
restituce rodinnou stavební firmu v Třešti
na Moravě. Je autorem nebo spoluautorem
celé řady patentů a autorských osvědčení
ocelových konstrukcí a technologií v oblasti
vodohospodářských staveb, malých vodních
elektráren a speciálních plavidel. Sám nebo
se spoluautory napsal řadu publikací: Povodí
Vltavy I., II., III. (1970, 1971, 1973), Dolní
Labe (1976), Modernizujeme labsko–vltavskou vodní cestu I., II. (1975, 1976), Povodí
Berounky (1980), Svět vodních cest (1988),
Vodní cesty světa (1994) a Křižovatka tří
moří – vodní koridor Dunaj–Odra–Labe (1.
vyd. 2007; 2. vyd. 2012). V posledních letech
vyšly publikace s jiným zaměřením: Praha
stověžatá, věž Jindřišská, věž ve věži (2003),
Pět generací stavařů – Život ve třech stoletích
(2006) a Pět generací stavařů – Na přelomu
tisíciletí (2011), které pojednávají o historii
a současnosti nejstarší stavební firmy v Čes-
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a povolení. Někdy jsme s nimi spokojeni, jindy
méně a někdy se proti výsledkům i odvoláváme, abychom hájili veřejné zájmy vodního
hospodářství. To platí pro všechny oblasti
činnosti Povodí Moravy. Optimální stav je
samozřejmě sladit vše tak, aby jednotlivé
činnosti na sebe plynule navazovaly, např.
záměr – vodohospodářské plánování – územní plánování – projektování – realizace. Ne
vždy to však jde tak jednoduše a přímočaře,
zejména u složitějších staveb a opatření je
to proces na dlouhá léta. Značné problémy
mnohdy způsobuje nejednoznačná legislativa,
majetkoprávní vztahy a také získání vhodných
finančních zdrojů.
Stránský: Jaký máte názor na D-O-L?
Hodovský: S dlouhodobě uvažovaným
vodním koridorem Dunaj–Odra–Labe (DOL)
je samozřejmě úzce spojená jak řeka Morava,
tak celé její povodí. Jako odpovědná osoba za
správu celého povodí čekám na informace,

které resort dopravy předloží Vládě ČR i celé
odborné veřejnosti v podobě výsledků studie
proveditelnosti. Vzhledem ke skutečnosti,
že lze očekávat hydrologicky pasivní bilanci
a zvýšené nároky na vodní dotaci ze stávajících říčních systémů, budu chtít, abychom
byli do odborných analýz a posudků věnujících se vodohospodářské či hydrologické
problematice přímo zapojeni. Již jsem hovořil
o tom, že povodí Moravy má nejnižší specifický odtok vody ze všech hlavních povodí v ČR.
Pro řádné provozování takové vodní cesty by
tak bylo kromě samotného koridoru nutné
vybudovat i některé vodní nádrže, které by
zadržovaly potřebnou vodu.
Vedle toho však náš podnik dnes aktivně
podporuje rozšíření Moravské vodní cesty
severním a jižním směrem.
Děkuji za rozhovor.

ké republice. V roce 2008 obdržel z rukou
prezidenta ČR Václava Klause za svůj přínos
v hospodářské oblasti Medaili Za zásluhy.

labsko–vltavské vodní cesty. Toto období nazýval prof. Jaroslav Čábelka Renesancí vodních
cest a vodní dopravy v Československé republice. K této pozici nám dopomohla doprava
uhlí po labské vodní cestě do elektrárny ve
Chvaleticích a následně havárie zastaralých
hradlových jezů na Vltavě. Bylo to nejlepší
období mého profesního života.
Těsně před sametovou revolucí v roce 1989
jsem došel k závěru, že je v rozvoji vodních
cest v ČSSR nutno postoupit dále, a tak se
souhlasem ředitele Ing. Jana Chytráčka celý
technický rozvoj nastoupil do nově vzniklé
společnosti Ekotrans Moravia. Hybnou silou
tehdejšího ekonomického rozvoje ČSSR bylo
legendární JZD Slušovice. Právě jeho předseda
doc. František Čuba pochopil význam průplavu Dunaj–Odra–Labe pro naší republiku a pomohl nám tuto akciovou společnost s dalšími
64 akcionáři (Vítkovické železárny, Třinecké
železárny, Povodí Vltavy, Povodí Odry, Povodí
Labe, Hydroprojekt Praha, Hydroprojekt Bratislava, Československá plavba labsko-oderská,
Zakládání staveb atd. atd.) založit. V roce
1994 jsem jako generální ředitel ukončil svoje
angažmá v Ekotrans Moravia a. s. a začal se naplno věnovat restituci svých rodinných firem
(Podzimek a synové s. r. o., Strojírny Podzimek
s. r. o., Dřevovýroba Podzimek s. r. o.).
Současně v roce 1994 jsme založili projekčně-inženýrskou společnost Vodní cesty a. s.,
jejíž hlavní odborné jádro tvoří vodocestní
inženýři a technici z bývalého technického
rozvoje Povodí Vltavy. Současně byla ustavena Nadace vodních cest, která byla v roce
2001 transformována na Plavbu a vodní cesty
o. p. s. Hlavní náplní této společnosti je propagace vodních cest a plavby v České republice.
Časopis, který tato společnost vydává, je jediným vysoce odborným časopisem v EU, který
je zaměřen výhradně na rozvoj vodních cest
v ČR i ve světě s výrazným akcentem na dokončení vodního koridoru Dunaj–Odra–Labe.
Tento časopis pod různými jmény vychází od
roku 1976. Nyní vychází pod jménem Vodní
cesty a plavba.

Jak jste se k vodohospodářskému oboru
dostal?
Jako studentu Jednotné školy Zdeňka Nejedlého se mi v roce 1950 dostala do ruky brožurka z amerického velvyslanectví o přehradě
Boulder Dam na řece Colorado v Kalifornii.
Tehdy to byla nejvyšší přehrada na světě. Tato
vodohospodářská stavba mne tehdy natolik
okouzlila, že jsem chtěl tento obor studovat.
Ale vzhledem k mému třídnímu původu to
bylo málo nadějné. Přesto mně tehdejší moje
třídní učitelka doporučila na Vyšší průmyslovou školu stavební v Praze, kde byl poprvé otevřen vodohospodářský ročník. Zázrakem jsem
byl posléze přijat i na fakultu inženýrského stavitelství, obor vodohospodářský, specializace
hydrotechnická. Vzhledem k tomu, že jsem se
ženil ve 3. ročníku na fakultě a moje žena Hana
byla již zaměstnána, tak jsem i já začal pracovat na katedře hydrauliky a hydrologie jako
pomocná vědecká síla a později jako asistent
na plný úvazek. K mému velkému překvapení
jsem po absolvování ČVUT dostal umístěnku
do organizace Labe–Vltava, která se později
transformovala do Povodí Labe a Povodí Vltavy.
V Labe–Vltava jsem nastoupil jako úsekový
technik na středním Labi v trati Kolín–Smiřice. Zde jsem se podivoval, že k dokončení
splavností celé této vodní cesty do Pardubic
chybí jedno zdymadlo Semín, které se nyní
nazývá Přelouč II. Tehdejší vedoucí zdymadla
Srnojedy mi odpověděl, že naši předci moudře
vynechali některá zdymadla, neboť nepředpokládali, že jejich potomci by byli tak hloupí,
že by to poslední zdymadlo nedostavěli. To
bylo v roce 1962 a dnes jsem již 15 let v penzi
a pořád se vedou moudré debaty, zda se má
Přelouč II stavět. Následně jsem požádal,
abych pracoval na Vltavě, což se mi povedlo
a v roce 1965 mne ředitel Povodí Vltavy Ing.
Jan Chytráček jmenoval do funkce ředitele
Dolní Vltavy, aby mne po vstupu „spřátelených armád“ na naše území (1968) z funkce
ředitele závodu odvolal. Tento úžasný ředitel
i odborník mi posléze nabídl funkci vedoucího vodohospodářského a technického rozvoje
Povodí Vltavy. Ten se v následujících letech
natolik personálně a odborně specializoval, že
se stal samozvaně hybnou silou modernizace

Ing. Václav Stránský

Kdo byl Vaším vzorem?
Největším mým odborným i lidským vzorem byl Ing. Libor Záruba. Seznámil jsem se
s ním již jako vysokoškolský student, neboť
jeho nejstarší syn Josef byl mým spolužákem.
V té době byl Ing. Libor Záruba hlavním pro-
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jektantem v Hydroprojektu Praha. Ve svých
65 letech odešel do důchodu a nastoupil
u mě v Povodí Vltavy následně v Ekotrans
Moravia, aby ve svých 90 letech podruhé
odešel do důchodu z naší akciové společnosti
P&S. Podnikatelským vzorem pro mne je od
Průmyslové školy stavební až dodnes Tomáš
Baťa. Hodně jsem se naučil od prof. Jaroslava
Čábelky a jeho mladšího kolegy prof. Františka Čiháka.
Co zásadního se během Vaší profesní kariéry v oboru stalo?
Na tuto otázku jsem již odpověděl v obsáhlém popisu své odborné životní dráhy. Byla
to modernizace labsko-vltavské vodní cesty.
Ta se však po sametové revoluci a nástupem
zelených aktivistů zastavila na dalších 20 let.
Jaký vývoj ve svém oboru očekáváte v budoucnosti?
Krom dokončení vltavské vodní cesty předpokládám urychlené dokončení splavnosti
středního Labe do Pardubic, tj. výstavbu vodního díla Přelouč II, a zlepšení splavnosti dolního
Labe, tj. konečně zahájit výstavbu vodního díla
Děčín a následně vodního díla Malé Březno.
Oboje se připravuje víc jak 50 let.
V obecné rovině bych byl rád, kdyby se
vodním cestám vrátila jejich prestiž jak u politiků, veřejnosti, tak na vysokých i středních
školách. Věřím ve zdravý rozum a cituji Tomáše Baťu: „Zbavme se své malosti a velikost
nás najde sama.“
Jste vášnivým zastáncem projektu D–O–L.
Mnozí vodohospodáři jsou k tomuto projektu
skeptičtí a jejich názory se dají zhutnit do
věty: „Byla to dobrá myšlenka za první republiky. Nyní je už zastaralá.“ Co odpovíte?
Nevím, pane redaktore, s kterými vodohospodáři mluvíte, když nevědí, že nejde
o myšlenku z první republiky, ale že první
pokusy na propojení Dunaje–Vltavy–Labe
jsou datovány již Karlem IV., který dle kronikáře Dubraviuse zahájil práce na průplavu již
v roce 1375. Pro zjednodušení přeskočím do
roku 1700, kdy Lothar Vogemont vypracoval
Pojednání o užitečnosti, možnosti a způsobu
spojení Dunaje s Odrou, Vislou a Labem plavebním kanálem, které vypracoval z popudu
hraběte Kounice. Opět přeskočím dvě století,
kdy v roce 1901 byl přijat Vodocestný zákon
pro stavbu průplavu Dunajsko–oderského,
Dunajsko–vltavského průplavu, kanalizování
Vltavy od Českých Budějovic do Prahy, připojení průplavu Dunajsko–oderského ku střednímu
Labi, kanalizování Labe z Mělníka do Jaroměře
a napojení průplavu Dunajsko-oderského na
Vislu a Dněstr.
Tyto práce byly zahájeny a právě první světová válka a vznik ČSR práce zbrzdily, avšak
hospodářská krize v třicátých letech opět
práce rozběhla Zákonem o Státním fondu pro
splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu
údolních přehrad a pro využití vodních sil.
Tento zákon byl přijat 1. 1. 1931. Práce na
vlastním průplavu byly zahájeny 8. 12. 1938
v dnešním Polsku a ve stejnou dobu byly zahájeny práce od Vídně. Uprostřed války (1942)
byly všechny práce zastaveny a obnoveny
byly až po roce 1945. V roce 1948 byl vypracován návrh na založení národního podniku pro
stavbu průplavu D–O–L, aby následně bylo
v roce 1949 zrušeno Ředitelství pro stavbu
vodních cest v Praze. Tajným usnesením vlády
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č. 206 z 26. 8. 1952 byly zastaveny veškeré
práce na průplavu D–O–L a technický poten
ciál byl přesunut do budování ocelového
srdce státu, tj. na Ostravsko.
Od roku 1903 do roku 1989 bylo vybudováno nebo modernizováno celkem 39 vodních
děl v návaznosti na vodní cestu Dunaj–Odra–
Labe. Proto v současné době mluvíme o dokončení vodního koridoru Dunaj–Odra–Labe.
Na Vaši sugestivní otázku odpovím slovy
moudrých, která platí stále a s kterými se
naprosto ztotožňuji:
„Stavbu průplavu D–O–L jsme dlužní již zeměpisnou polohou Evropě, a to, že jej postavíme, utvrdí našemu státu jeho prestiž a prokáže
naši vyspělost, jíž se tak často honosíme, ale
o které jsme ještě nepodali důkazů, které by
mohly imponovati světu…“. (Jan Šeda, zplnomocněný ministr ČR – 1923)
„Neobtěžujte mne umělými čísly. Není lepší
investice nežli tato, neboť kromě plavby je zde
výnos z vodní síly, zisk z nezničené úrody,
vyšší výnos z pozemků a hlavně rozvoj života
a podniků okolo řeky.“ (Tomáš Baťa – 1930)
„Byli lidé, kteří mě přesvědčovali, že na to,
abychom si postavili pořádnou silnici středem
státu, není peněz. Že není peněz na systém
průplavů, na budování železniční páteře, na
nic. Že jsme zkrátka malý národ, kterýž musí
vařit z vody, přikrčit se, atd. To bylo ovšem
předtím, než jsme za krátký čas sehnali takové
miliardy na vyzbrojení, že jen za jejich část
bychom to postavili všechno.“ (Jan Antonín
Baťa – 1937)
„Začneme-li stavět sami, a brzo – a to
obojí můžeme – , tak zajistíme sobě primát,
vyvoláme i nabídku součinnosti z jiných zemí
a postavíme, byť i po etapách, dílo, jež bude
nám na prospěch celé věky, zatím co po jiných,
mnohonásobně vyšších výdajích na tzv. nezbytnosti státní nebude už ani památky.“ (Ing.
Antonín Patočka – 1948)
„Ujišťuji Vás, že D–O–L bude jednou z nejekologičtějších staveb tohoto století.“ (prof. Ing.
Jindřich Cigánek, CSc. – 2014)
Nyní se silně prosazuje trend revitalizace
vodních toků a i odstraňování překážek
v nich. Jak Vy tyto trendy hodnotíte?
„Nerozumím tomu, ale jsem zásadně proti.“
(Dobrý voják Švejk)
Co si myslíte o vztahu mezi vodohospodáři
a ekology?
Myslím, že si časem začneme rozumět.
Ale pozor! Nedávno jsem hovořil s jedním
významným vodohospodářem ve vysoké
řídící funkci, a ten mi důrazně řekl: „Pozor,
já nejsem zelený, já jsem ekolog.“ Až rozpoznáme tento rozdíl, tak jsme na dobré cestě.
Doporučuji si pustit překrásný film o průplavu
Dunaj–Odra–Labe, který pod názvem „Jak si
lidé plují“ napsal a svým osobitým způsobem
namluvil slavný spisovatel a registrovaný
ochránce přírody František Nepil.
Z Vašich odpovědí je cítit, že otázky
Vám položené považujete za předurčené,
skeptické a jednostranné. Pokusím se proto
položit několik otázek, které budou z Vašeho
pohledu veskrze optimistické a pozitivní.
Kdy očekáváte zahájení prací na dokončení
vodního koridoru D–O–L?
Protože do tohoto projektu patří i nedokončená labská vodní cesta, tak zahájení prací na
vodním díle Přelouč předpokládám v roce

2015 a na vodním díle Děčín nejpozději v roce
2018. Ještě před tímto termínem je možné
reálně dokončit projektovou dokumentaci ke
schválení pro dílčí práce na připojení Ostravska na oderskou vodní cestu. Věřím, že budou
do té doby také zahájeny práce na optimalizaci
protipovodňových opatření pro ochranu Troubek a Kroměříže s využitím protipovodňových
účinků vodního koridoru D–O–L.
Co bude potřeba k dokončení vodního
koridoru D–O–L?
Projednat a schválit zákon o dokončení
vodního koridoru D–O–L, jehož věcný záměr
je z popudu prezidenta ČR Miloše Zemana
vypracován a čeká, aby příslušné ministerstvo
nebo skupina poslanců či senátorů vytvořili
podmínky pro jeho předložení.
Které ministerstvo by to mělo být?
To je ten základní problém. Vodní koridor D–O–L ve své komplexnosti patří pod
ministerstvo dopravy, ministerstvo zemědělství, ministerstvo průmyslu a obchodu,
ministerstvo pro místní rozvoj i ministerstvo
životního prostředí. Podílet by se na něm mělo
ministerstvo školství pro přípravu odborných
kádrů, ministerstvo spravedlnosti pro právní
optimalizaci i ministerstvo kultury pro jeho
pozitivní osvětu. Vždyť k otevření Suezského
průplavu byla složena opera Aida.
Jak a kde tedy začít?
Především je třeba si uvědomit, že jde
s přihlédnutím k dlouhému termínu výstavby o běžnou stavbu, menší než dokončení
dálniční sítě, výstavba vysokorychlostních
tratí, pražského metra, solárních či větrných
elektráren. Je třeba urychleně, konkrétně
a ne hypoteticky dořešit vytvoření speciální
organizace, která by byla schopna využít
státních, evropských i soukromých finančních
prostředků. Začít by se mělo kdekoliv, kde to
ekonomické a politické podmínky dovolí.
Co opravňuje označit dokončení vodního
koridoru Dunaj–Odra–Labe jako nejdůležitější současný projekt?
Jeho univerzálnost a přínosy v oblasti dopravy, protipovodňové ochrany, zachycení
vody v krajině i její dotování z Dunaje pro
záchranu vodohospodářsky deficitních oblastí
Moravy, přínosy energetické (průtočné elektrárny), regulátor energetické sítě při výpadku
solárních a větrných elektráren (okamžitý výkon přečerpávacích elektráren). Bez významu
není zapojení vodní dopravy do energetické
bezpečnosti státu s možností levné dopravy
zkapalněného plynu, uhlí nebo jiných energetických surovin, kterou lze přizpůsobit
momentálním politickým a ekonomickým
rizikům. Do popředí vystupuje i rekreační
plavba, bydlení u vody a zhodnocení ceny
pozemků v okolí vodního koridoru D–O–L.
Bezesporu jde o nejekologičtější dopravu
i dopravu s nejmenším počtem úrazů na počet
přepravených tunokilometrů.
Uveďte dva jednoduché a srozumitelné důvody pro dokončení vodního koridoru D–O–L
z ekologického a ekonomického hlediska.
Za prvé: pro přepravu 312 kontejnerů (TEU)
je potřeba jedna kontejnerová loď o délce
cca 200 m nebo tři vlakové soupravy o délce
1 600 m nebo 4 500 m dlouhá kolona silničních kamiónů.
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Za druhé: dokončením vodního koridoru
D–O–L budou aktivovány investiční prostředky dosud vynaložené na tuto vodní cestu ve
výši cca 200 miliard Kč a po dobu realizace
projektu bude zaměstnáno dle doby výstavby
30 000–60 000 pracovníků v různých oborech.
Samotný provoz vodního koridoru D–O–L
a průmyslových zón na něj navázaných zajistí
další tisíce pracovních míst.
Čím dál tím víc budeme konfrontování
s faktem, že jsme jedinou zemí z 28 států
Evropské unie, která není přímo nebo kvalitní
vodní cestou spojena s mořem. Zde jistě
platí slovo amerického analytika a politologa
George Friedmana, že „námořní státy jsou
vždy bohatší než jejich vnitrozemští sousedé,
i když si jsou ve všech ostatních věcech rovny.“
Někteří ekonomové tvrdí, že to automaticky
znamená odpočet 5 % HDP.
Co je třeba k zahájení prací?
Musíme soustavně hledat a pravdivě informovat osvícené politiky s vizí a současně
hledat manažery s vizí nebo sehnat finanční
prostředky pro perfektní dobře placené manažery, kteří zadání budou umět realizovat.

Musíme využít podporu, kterou tomuto projektu zajišťuje u nás i v zahraničí prezident
Miloš Zeman.

a Ukrajina ve své těžké situaci podepsala
v září 2014 smlouvu o lodních dodávkách
energetického uhlí z Jižní Afriky.

Co byste na závěr vzkázal čtenářům a všem
našim občanům?
Zvedněme hlavy a podívejme se z naší
české kotliny do Evropy a celého světa, jak
se všude rozvíjí vodní doprava, která ke své
existenci potřebuje kvalitní propojené vodní
cesty. Naše poloha ve středu Evropy nám
k tomu dává předpoklady. Mějme svůj vlastní
názor a přestaňme vydávat další a další vládní
usnesení, aby se naši ministři zeptali Polska,
Slovenska, Rakouska a Německa, jestli my
Češi tento vodní koridor D–O–L máme chtít.

Proč si myslíte, pane Podzimku, že takto
otevřený rozhovor uveřejníme ve Vodním
hospodářství?
Protože věřím, že jste profesionální časopis
a že zároveň víte, že bude-li rozhovor posunut
někam jinam, že jej uveřejní časopis Plavba
a vodní cesty v původním znění s příslušným
komentářem. Zároveň Vám, pane redaktore,
děkuji za tuto příležitost a těším se na další
spolupráci.

Máte nějaký současný příklad o rozvoji
vodní dopravy ve světě?
Stále stoupá využití průplavu Rýn–Mohan–Dunaj, byl modernizován a rozšířen
Panamský průplav a přesto, nebo právě proto,
byla podepsána smlouva o výstavbě nového
paralelního průplavu v Nikaragui s čínskou
firmou. Egyptský prezident zahájil v tomto
roce výstavbu nového Suezského průplavu
vodohospodářský obor v pojetí předrevolučních let, ale o specifický obor s vazbou na
ekologické a krajinářské aspekty. V prvním
období mé práce nebyly k dispozici žádné
metodické návody či normy, vše se vytvářelo
empiricky, často na základě poučení z nepodařených akcí. Nejcennějším zdrojem zkušeností
v tomto období pro mě bylo soustavné sledování vývoje koryt toků v přírodě, v různých
geomorfologických a přírodních podmínkách.
Později byly zásluhou kolegy Justa zpracovány
různé publikace, shrnující základní principy
revitalizací vodních toků.

Ing. Vladimír Šámal
Když jsem přemýšlel, koho bych měl představit jako osobnost v oblasti revitalizací,
zcela přirozeně mě napadl Ing. Tomáš Just.
Když jsem mu to sdělil, tak mi odpověděl
něco v tom smyslu, že on sice o tom hodně
píše, ale že by bylo lepší připomenout jako
osobnost pana Ing. Vladimíra Šámala, který
s revitalizacemi u nás začal a má za sebou
mnoho úspěšných revitalizací. Ing. Šámal se
narodil v roce 1952 a je vedoucím oddělení
péče o přírodu a krajinu v AOPK v Českých
Budějovicích, kde pracuje od roku 1995. Specializuje se na revitalizace vodního režimu
krajiny (toky, nivy, mokřady, tůně). Původní
profesí je zemědělský inženýr.
Jak jste se k vodohospodářskému oboru
dostal?
Zcela náhodně, po 16 letech v zemědělském
provozu jsem se v roce 1995 dozvěděl od
známého o volném místu na AOPK ČR, obor
revitalizace říčních systémů. Funkce vznikla
v souvislosti se schválením Programu revitalizace říčních systémů v roce 1992, kdy od roku
1995 AOPK zajišťovala agendu programu ve
formě tzv. Regionálního poradního sboru pro
PRŘS. Tato práce mě zaujala, protože jsem
měl od dětství vztah k přírodě a krajině. Rád
bych zdůraznil, že se nejedná o technický
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Kdo byl vaším vzorem?
Protože se jednalo o nově vznikající obor,
v době mého nástupu zde nikdo dlouhodobě
nepůsobil a nemohl jsem získávat zkušenosti
od zkušených odborníků, jak je tomu v jiných
oborech. První náznaky odborné spolupráce
byly s tehdejší Státní meliorační správou,
která od roku 1995 ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy
vytvářela vlastní metodiky revitalizačních
úprav v stávajících korytech, které sice byly
později překonány, přesto sehrály určitou
úlohu ve vývoji řešení projektů. Později jsem
začal spolupracovat s mladším kolegou Tomášem Justem, který mi je příkladem v houževnatosti a zejména schopnosti publikovat
a osvětově podporovat revitalizace vodních
toků. Systémovým vzorem je mi bavorský
model správy vodních toků a povodí, kde
vodoprávní úřady uplatňují ekologické přístupy na základě jednotné státní politiky ve
vodním hospodářství.
Co zásadního se během vaší profesní kariéry v oboru stalo?
Zásadních změn v mé práci mohu uvést několik. Prvním určitým mezníkem byla postupná změna přístupu k revitalizačním opatřením
na tocích od různých „kosmetických“ úprav
kapacitních a opevněných koryt v stávající
trase k vytváření skutečných revitalizačních
koryt v nové trase, s menší průtočnou kapacitou, kde je ovšem investiční příprava mnohem
náročnější.

Mohu Vás, pane Podzimku ujistit, že rozhovor vyjde v celém a neupraveném znění.
Několikrát jste použil citáty. I já si dovolím
sáhnout pro citát od pana Voltaira: „Zásadně
s Vámi nesouhlasím, ale budu se zasazovat
o to, abyste svůj názor mohl bez obav a nahlas říkat.“ Děkuji za rozhovor a přeji Vám
do budoucna pevné zdraví a plno elánu.
Ing. Václav Stránský

Druhým mezníkem, a to zejména v organizaci mé práce, bylo ukončení Programu revitalizace říčních systémů a nástup Operačního
programu životní prostředí (OPŽP). Výhodou
původního programu bylo posuzování žádostí
v širším kolektivu, kde se posuzovaly různé
aspekty žádostí a bylo možné projekty „kultivovat“ od investičního záměru po kvalitní
prováděcí projekt. Paradoxně byla podle mého
názoru výhodou i skutečnost, že byl k dispozici omezený objem financí, který umožnil realizaci jen kvalitních projektů. S nástupem OPŽP
se situace zásadně změnila, v závislosti na
velkých objemech financí se v ose 6 program
otevřel pro projekty širšího spektra žadatelů
a dostal se spíše do administrativní roviny bez
možnosti dopracování projektů a často bez
výraznějšího konečného efektu. Moje pracovní
náplň se tak posunula spíše do úřední pozice
bez možnosti více se věnovat iniciaci a tvorbě
kvalitních investičních záměrů.
Třetím mezníkem, a to doslova strategickým
a koncepčním, bylo přijetí evropské Směrnice
o vodách. Přesto, že její naplňování je z různých důvodů zatím problematické, stanovuje
dlouhodobý cíl podpory retence vody v povodích a dosažení dobrého ekologického stavu
vodních toků, jde tedy o velmi významnou
podporu.
Jaký vývoj ve svém oboru očekáváte v budoucnosti?
V dlouhodobém výhledu jsem optimistou,
neboť evropský trend se jednoznačně z různých důvodů ubírá směrem k podpoře retence vody v krajině a k podpoře ekologických
funkcí vodních toků. Zásadním a pozitivním
ideovým mezníkem je podle mého názoru již
zmíněná Směrnice o vodách ES, která řeší
vodní toky a povodí jako jeden organický
celek. Tomuto konceptu neodpovídá náš
současný systém státní správy povodí, který
řeší pouze správu a údržbu koryt a vodních
děl, bez vazby na povodí. Česko se sice ke
Směrnici formálně přihlásilo, zatím však
není právně závazná a její naplňování má
spíše podobu nákladných administrativních
materiálů bez reálných výsledků. Proto nás

vh 11/2014

Úprava Vltavy pro vodní cestu je v rozporu s požadavky na rekreační a ekologické funkce řeky ve městě

Původní kapacitní a směrová úprava Stropnice z roku 1988

čekají v budoucnosti v tomto oboru rozsáhlé
organizační a legislativní změny směrem
ke komplexní péči o celá povodí, a to nejen
u správy toků, ale i v jiných složkách resortů
zemědělství a místního rozvoje (pozemkové
úpravy, systém zemědělských dotací, územní
plánování). Za zásadní považuji implementaci
některých cílů Rámcové směrnice do příslušné legislativy a vytvoření jednotné koncepce
správy vodních toků, vyváženě respektující
na jedné straně technickou protipovodňovou
ochranu, na druhé straně prevenci povodní
v krajině. Domnívám se, že není dlouhodobě
udržitelný stav, kdy resorty MZe a MŽP mají
v oblasti vod různé kompetence, zastávají
odlišné přístupy ke správě vodních toků
a dokonce často vytváří systémově si odporující dotační tituly. Důležitou součástí zůstane
osvětová a publikační podpora retence vody
v krajině nejen mezi vodohospodáři, ale
i mezi místní samosprávou, kde se v poslední
době projevují pozitivní trendy ve vztahu ke
krajině a která může vytvářet účinný tlak na
správce toků.
Jste odpůrcem snah po zlepšování a rozšiřování plavebních podmínek u nás. Já si ale
třeba myslím, že určité technické zlepšení
plavebních podmínek u Děčína je rozumným
kompromisem. Jakým způsobem by podle
Vás měly být řeky využívány?
Rád bych zdůraznil, že nejsem odpůrcem
říční plavby, zastávám však diferencované
přístupy. V žádném případě nemohu souhlasit
s realizací samoúčelných splavnění, postrádajících racionální základ, vyvolaných primárně
pouze tlakem různých administrativních
opatření, dotačních titulů, rozpočtových kapitol a zájmových skupin. Ukázkový příklad
je splavnění Vltavy v úseku Hluboká – České
Budějovice, kde koryto nemá parametry pro
lodě o délce 40 m a ponoru 1,6 m, přesto bylo
rozhodnuto o nákladném splavnění. Zájmu
veřejnosti o plavbu na této vodní cestě by plně
postačil provoz menších rekreačních plavidel,
která je možné provozovat bez zásadních
úprav koryta a jezů, náklady na splavnění
mohly být o řád nižší, břehy řeky v intravilánu
by bylo možné při zachování průtočné kapacity zpřístupnit obyvatelům města.
Na otázku způsobu využívání řek mohu
obecně odpovědět, že řeky by měly být využívány způsobem, který nebude poškozovat
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Revitalizované koryto Stropnice po větším průtoku vody
jejich ekologické funkce, které jsou veřejným
zájmem, daným příslušnou legislativou. Je
nutné si uvědomit, že významné vodní toky
a jejich nivy jsou páteří systému ekologické
stability krajiny a požívají zákonné ochrany
jako významné krajinné prvky, biokoridory,
případně jako biotopy zvláště chráněných
druhů a evropsky významné lokality. Domnívám se, že problematické je zejména splavnění
významných toků pro nákladní dopravu,
kde je zásadním činitelem plavební hloubka.
Problematiku stupňů u Děčína znám pouze
obecně a zprostředkovaně a zastávám názor,
že jde o klasickou otázku vyhodnocení společenských priorit, tj. na jedné straně veřejného
zájmu je ochrana cenného říčního ekosytému
Labe, daná zákonem, na druhé straně celková
efektivnost říční nákladní dopravy, jejíž podíl
je v současné době velmi malý. Proto podle
mého názoru v tomto případě nepřevyšuje
ekologický a ekonomický efekt říční plavby
veřejný zájem ochrany přírody. Jde o klasický
rozpor, který známe z více případů střetů
investorů se zájmy ochrany přírody a krajiny,

a je na příslušných úřadech, jak se s touto zásadní otázkou vypořádají. V řadě případů lze
problém řešit kompromisy, v tomto případě
však již z podstaty záměru vyplývá zásadní
vliv na významný říční ekosystém.
Rád bych zdůraznil často opomíjenou či
zamlčovanou skutečnost, že u nových vzdouvacích objektů na řekách nejde jen o migrační
prostupnost, ale zejména o významnou změnu
proudného úseku řeky s vysokým biologickým potenciálem na zdrž se zcela odlišným
ekosystémem a splaveninovým režimem.
Migrační prostupnost je relativně snadné
vyřešit, nevratnou změnu charakteru říčního
koryta vyvolanou novými příčnými objekty
vyřešit nelze.
Z historie říční plavby víme, že splavnění
velkých řek zahrnuje kromě nákladů na výstavbu vzdouvacích objektů a plavebních komor i následná opatření na zajištění hloubek
odstraňováním říčních nánosů a sedimentů,
čili další finanční náklady a periodicky se
opakující zásahy do ekosystému. Důležitý pro
funkci vodní cesty vyšší kategorie je samozřej-
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mě komplexní přístup všech států, kterými
vodní cesta probíhá.
Současné technické a ekonomické podmínky v nákladní dopravě jsou nyní zcela
odlišné od situace např. v 2. polovině 19.
století, silniční nákladní doprava je časově
operativnější a podél významných toků téměř vždy vedou výkonné a plně nevyužívané
železniční koridory. Proto považuji projekt
stupňů u Děčína z výše uvedených hledisek
za minimálně sporný.
Jinou otázkou je rekreační říční plavba,
která se nepochybně bude rozvíjet a bude určitým přínosem pro rozvoj cestovního ruchu
v okolí toků. Bude se však ubírat směrem menších rekreačních plavidel pro rodiny, které
budou na cestě trávit více času s poznáváním
okolí. Tato plavba je podle mého názoru k říčním korytům šetrná, jak se můžeme přesvědčit
v sousedním Německu.
Patříte k našim prvním revitalizátorům.
Nyní se silně prosazuje trend revitalizací
vodních toků a i odstraňování příčných překážek v nich. Někteří tvrdí, že jim tyto snahy
připomínají ono pověstné „ode zdi ke zdi“.
Jak Vy tyto trendy hodnotíte?
Já naopak zastávám názor, že v České
republice trend revitalizací vodních toků
v porovnání např. s roky 2005–2008 z různých důvodů spíše ustává přesto, že dosažení
dobrého ekologického stavu vodních toků
je jedním z cílů Směrnice o vodách. Např.
v prvním pětiletém plánovacím období Plánu
oblasti Povodí Horní Vltavy bude realizováno
v oblasti povodí Horní Vltavy pouze jedno
významnější revitalizační opatření na vodním toku. Skutečnost, že za téměř 20 let mé
praxe v oboru se na území Jihočeského kraje
realizovalo maximálně 10 revitalizačních
akcí na tocích, je jistě dostatečně výmluvná
a podle mého názoru lze hodnotit minulých
20 let jako období prázdných proklamací
o potřebě obnovy vodního režimu krajiny
a promarnění finančních příležitostí, které se
nabízely v rámci prvního programového období Operačního programu životní prostředí,
který opatření na tocích výrazně podporoval.
Názorům, že ochrana přírody má extrémní
požadavky na revitalizace toků, musím výrazně oponovat. Vždy jsem zastával názor, že na
vodní toky musíme nahlížet diferencovaně.
V sídlech zůstane prioritou protipovodňová
ochrana a průtočná kapacita koryt, v extravilánu bychom pak měli podpořit retenci v nivách
a stanovit, které dřívější technické úpravy toků
a odvodnění plní svůj účel a budeme je udržovat (zemědělské produkční oblasti), a které již
svůj účel ztratily. U těchto lokalit bychom měli
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rozhodnout na základě současného stavu buď
o ponechání samovolné renaturaci, nebo o investiční revitalizaci. Pozornost bychom měli
věnovat zejména upraveným tokům v pramenných oblastech, kde byly úpravy prováděny
často nesmyslně nebo pouze z administrativních a politických důvodů (zvyšování podílu
orné půdy) a kde také došlo k největšímu
poškození cenných ekosytémů a biotopů. Totéž
se týká odstraňování příčných překážek, kde
nevidím jediný racionální důvod, proč udržovat jako státní majetek příčné objekty, které
pozbyly jakékoli funkce a zhoršují ekologický
stav vodních toků.
Specifickou kapitolou bude přístup k úpravám toků v intravilánech, kde se bude stále více
prosazovat trend podpory rekreačních a estetických funkcí toků při splnění parametrů protipovodňové ochrany. Zde by měly rozhodující
úlohu sehrát místní samosprávy a požadovat
na správě vodních toků taková řešení, která
budou přínosná pro širokou veřejnost.
Co si myslíte o vztahu mezi vodohospodáři
a ekology?
Vztahy vidím ve dvou rovinách, ve služební
a osobní. Služební vztahy, dá se říci otevřeně spíše rivalita, jsou dány skutečností, že
stávající vodní zákon řeší vodohospodářské
aspekty vodních toků, ekologické a revitalizační aspekty jsou v zákonu řešeny minimálně.
Správci toků se pak logicky odkazují na vodní
zákon s tím, že aktivity ochrany přírody jsou
nad rámec jejich zákonných povinností, většina služebně starších vodohospodářů tyto
aktivity vnitřně a v principu odmítá. Je jistě
lidsky pochopitelné, že ten, kdo se podílel na
technických úpravách toků, nebude nadšeně
spolupracovat při jejich likvidaci. Zde by měla
v budoucnosti sehrát rozhodující úlohu již
zmíněná implementace cílů Směrnice o vodách do vodního zákona.
S odstupem času jsem dospěl k názoru, že
jednou z příčin současné horší komunikace
mezi vodohospodáři a ekology je dlouhodobý
důsledek systému vzdělávání, kdy se u absolventů z předrevolučního období projevuje
jednostranný, vodohospodářský přístup k vodním tokům. Pozitivní trend se v poslední době
projevuje u absolventů škol nabízejících nové
vodohospodářské obory s vazbou na ekologické aspekty (např. krajinné inženýrství).
Kterou revitalizační akci byste uvedl jako
modelovou ve Vašem regionu?
Mohu uvést v letošním roce dokončenou
revitalizaci říčky Stropnice u Nových Hradů,
která má dokonce určitou historickou symboliku. Koryto bylo v délce 6 km kapacitně

upraveno a opevněno v rámci tzv. náhradních
rekultivací za zábor pozemků při výstavbě Jaderné elektrárny Temelín, stavba byla dokončena v roce 1988. Už v tehdejší době vyvolala
regulace poměrně silný odpor veřejnosti a podařilo se zabránit úpravě ve větším rozsahu.
Po dohodě Povodí Vltavy, státní podnik,
a AOPK ČR byla revitalizace zařazena do
1. plánovacího období POP Horní Vltavy
a zpracována projektová dokumentace
pro I. etapu v délce úseku 3,5 km. Velkou
výhodou řešeného úseku toku jsou stálé
průtoky, dobrá kvalita vody a skutečnost,
že se v bezprostředním okolí nenachází
žádná zástavba. Díky spolupráci s tehdejším
Pozemkovým úřadem se v rámci komplexní
pozemkové úpravy podařilo získat pozemky
v šířce pruhu 30–70 m. Původní koryto bylo
zasypáno, v mělkém terénním průlehu bylo
vytvarováno meandrující koryto bez opevnění, s průtočnou kapacitou Q30d. Koryto je
ve vymezeném prostoru ponecháno přirozenému vývoji, pozemky byly vyjmuty ze ZPF
a z hlediska vodního zákona je za koryto vodního toku považována celá plocha průlehu.
Po průchodu několika zvýšených průtoků po
dokončení stavby dochází k samovolnému
dotváření morfologie koryta a obnově nivní
vegetace ve vymezeném průlehu, v souladu
s cílem revitalizačního projektu.
Pro mě je tato akce systémovým modelem
pro další období, a to zejména parametry revitalizačního koryta (průtočná kapacita, absence
opevnění), dále pak vazbou na komplexní
pozemkovou úpravu, která je základním předpokladem pro získání pozemků, kde je možné
tok ponechat přirozenému vývoji. Všichni
víme, že základním problémem u podélných
revitalizací jsou pozemky, podobně jako u jiných liniových staveb. Ve většině případů je
komplexní pozemková úprava jediným řešením, je však nutná komunikace mezi státní
správou toků a pozemkovými úřady ve smyslu
uplatňování nároků na pozemky v lokalitách,
kde jsou navržena opatření v rámci Plánů
oblastí povodí.
Revitalizaci Stropnice doporučuji zájemcům k prohlídce, s výkladem po předběžné
dohodě termínu e-mailem na vladimir.samal@nature.cz.
Děkuji za rozhovor a já se jako první
zájemce hlásím o prohlídku revitalizované
Stropnice! Kdyby nás bylo více – a já doufám, že ano – pak bychom mohli dohodnout
nějaký společný termín.
Ing. Václav Stránský
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Stav vnitrozemských vod v zemích Evropské unie
Pavel Punčochář, Josef Šlinger

V následujícím článku uvádíme stručný
výtah z publikace Evropské environmentální
agentury (EEA) s názvem „European waters
– assessment of status and pressures“, která
byla vydána v roce 2012 jako Report č. 8
(úplný text je dostupný na adrese eea.europa.
eu v záložce „publications“). Členské státy
EU předaly Evropské komisi (EK) informace
o řekách (1,17 mil. km), jezerech (19 tisíc jezer
s plochou 88 tisíc km2), podzemních vodách
(127 národních a mezinárodních povodí – 3,8
milionů km2). Zahrnují údaje o více než 13 300
útvarech podzemních vod a 127 000 útvarech
povrchových vod (82 % tekoucích/říčních;
15 % stojatých/jezerních a 3 % pobřežních
a brakických) podle požadavků Rámcové
směrnice vodní politiky (2000/60/ES) – dále jen
„WFD“, které byly vloženy do databáze WISE-WFD (Water Information System for Europe
– Water Framework Directive). Kromě databáze
WISE-WFD, existuje i databáze EEA-WISE-SOE (European Environment Agency – Water
Information System for Europe – State Of the
Environment), do které mohou zatím dobrovolně členské země EU posílat data o kvalitě vod
každý rok (v případě WISE-WFD je to povinné
při hodnocení plánovacího období v povodích,
tedy v šestiletých intervalech).
Na uvedené adrese jsou dále k dispozici
také další 4 související publikace („Towards
efficient use of Water resources in Europe“,
„Water resources in Europe in the context of
vulnerability“, „European waters – current
status and future challenges – synthesis“
a „European bathing water quality in 2012“
a totéž i za rok 2013. (Stručný výtah těchto
dvou „ročenek“ rovněž připravujeme k publikaci ve Vodním hospodářství).
Všechny uvedené zprávy byly připraveny
EEA v úzké spolupráci s vrchním ředitelstvím
pro životní prostředí (DG Envi) Evropské
komise, z podkladů předaných pro I. etapu
plánů povodí poskytnutých jednotlivými členskými státy a z dalších podkladů využitých
pro zpracování tzv. „Blue Print“ (Plánu na
zlepšení stavu vod Evropy jednotlivými státy).
Tento stručný souhrn se věnuje vyhodnocení stavu, není zahrnuta část zprávy zaměřená
na cíle a opatření k dosažení „dobrého stavu
vod“, obsažené v poslední kapitole uvedené
publikace.

v užívání vod apod. WFD pak na základě velikosti odchylky od „přírodě blízkého stavu“
klasifikuje vodní útvary do pěti kategorií:
vodní útvar s velmi dobrým ekologickým
stavem („high“, nejmenší odchylka), dobrým
ekologickým stavem („good“), průměrným
ekologickým stavem („moderate“), poškozeným ekologickým stavem („poor“) a zničeným ekologickým stavem („bad“, největší
odchylka). V případě hodnocení silně ovlivněných (tedy těch, co z důvodů významných
a odůvodněných hydromorfologických změn
nemohou dosáhnout dobrého stavu) nebo
umělých vodních útvarů se používá pojem
ekologický potenciál („ecological potencial“),
zohledňující při hodnocení i omezení, vyplývající z požadavků na sociální a ekonomické
využití těchto vodních útvarů.
Hodnocení fyzikálně-chemického stavu
povrchových vod bylo prováděno dle standardů, které byly definovány ve WFD a Environmental Quality Standards (EQS) dle směrnice
2008/105/ES (v současnosti je ovšem již platná
směrnice 2013/39/ES, která stanovuje limity
prioritních znečišťujících látek až o několik
řádů přísněji). Z hlediska obsahu prioritních
znečišťujících látek byly hodnoceny těžké
kovy, pesticidy, průmyslové chemikálie,
a další „ostatní“ látky (polycyklické aromatické uhlovodíky – PAHs, tributyltin – TBT aj.).
V případě hodnocení podzemních vod byly
použity normativy dle přílohy WFD, určující
standardy pro obsah dusičnanů a pesticidů

v podzemních vodách. V závislosti na tom,
zda chemický stav vodních útvarů odpovídá
příslušným standardům, rozlišuje se jejich
dobrý chemický stav (vyhovující standardům)
nebo nevyhovující chemický stav (nevyhovující standardům).
Speciální pozornost je věnována hodnocení
významných vlivů a dopadů na vodní útvary. Jedná se o zatížení sloučeninami fosforu
a dusíku, které zásadním způsobem ovlivňují
eutrofizaci. Zdroje tohoto typu mohou být buď
bodové (vypouštění vod z ČOV, průmyslu aj.)
nebo plošné (hnojení polí, difuzní zdroje –
skládky, sklady zemědělských hnojiv).
V souvislosti s lidskou činností a užíváním
vod docházelo a velmi často i nyní dochází
z různých důvodů k úpravám a změnám hydromorfologie (vyrovnání tras vodních toků,
opevnění, ohrázování a splavnění vodních
toků, zamezení spojení vodního útvaru s okolním prostředím (spojení koryta vodního toku
s přilehlou nivou) aj.), což má za následek
změny morfologických anebo hydrologických charakteristik vodních útvarů. Podle
míry, jakou byly tyto vodní útvary přeměněny,
se rozlišují vodní útvary: přírodní („natural“),
silně ovlivněné (HMVBs – Heavily Modified
Water Bodies) a umělé (AWBs – Artificial
Water Bodies).

Obr. 1. Ekologický stav/potenciál tekoucích
a stojatých vodních útvarů v členských
státech EU

Hodnocené charakteristiky
Hodnocení ekologického stavu vod: Ekologický stav byl hodnocen na základě biotických
charakteristik (fytoplankton, fytobenthos,
makrofyta, ryby aj.), abiotických faktorů –
hydromorfologie (posuzování opevnění, ohrázování vodních útvarů, migrační prostupnost,
změny tras koryt vodních toků aj.) a fyzikálně-chemických dat z vodních útvarů. Zjištěný
stav byl následně porovnán s „přírodě blízkým
stavem“ vodního útvaru, který by existoval,
pokud by se neprojevovaly negativní vlivy

20

Obr. 2. Ekologický stav/potenciál tekoucích (vlevo) a stojatých (vpravo) vodních útvarů
v jednotlivých členských státech EU
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Výsledky hodnocení na základě
údajů předaných členskými státy
Vyhodnocení ekologického stavu
vodních útvarů

Obr. 1 vyjadřuje procentuální rozdělení
tekoucích a stojatých vodních útvarů podle
kategorií ekologického stavu/potenciálu souhrnně pro všechny členské státy EU k 5/2012.
V závorce za názvem vodního útvaru je uvedený celkový počet hodnocených tekoucích
nebo stojatých vodních útvarů (totéž platí
i pro dále uvedené obrázky).
Je zřejmé, že více než 51 000 vodních útvarů (56 % ze všech klasifikovaných vodních
útvarů) má horší klasifikaci ekologického
stavu/potenciálu než dobrou. Přepočítáním
počtu tekoucích vodních útvarů na délku
vodních toků se dovozuje, že 630 000 km
(64 % z celkové délky hodnocených vodních
toků) vykazuje horší ekologický stav/potenciál než dobrý. Ekologický stav/potenciál
jezer je zdánlivě lepší, než je stav vodních
toků, což je bezpochyby způsobeno i tím,
že 60 % hodnocených jezer leží ve Švédsku
a Finsku, kde je nižší hustota zalidnění
a menší produkce znečištění v souvislosti se
zemědělskou výrobou.
Procentuální rozdělení vodních útvarů
tekoucích vod podle kategorií ekologického
stavu/potenciálu tekoucích vodních útvarů
pro jednotlivé členské země EU je na obr. 2.
Z obrázku vyplývá, že především členské
státy ze střední a severozápadní Evropy
s vysokou hustotou zalidnění a intenzivním
zemědělstvím vykazují nejvyšší počet tekoucích vodních útvarů s horším než dobrým
ekologickým stavem/potenciálem. Nejlepší
ekologický stav/potenciál vodních útvarů
tekoucích vod naopak vykazují členské státy
s nízkým zastoupením orné půdy, především
státy severní Evropy.

Obr. 3. Chemický stav vodních útvarů tekoucích (Rivers), stojatých (Lakes) a podzemních
vod (Groundwater)
Procentuální rozdělení vodních útvarů stojatých vod podle kategorií ekologického stavu/
/potenciálu (obr. 2) svědčí o tom, že největší
procento stojatých vodních útvarů s dobrým
a velmi dobrým ekologickým stavem/potenciálem je v Rakousku a ve státech severní Evropy.
Kromě samotného ekologického stavu/
potenciálu tekoucích a stojatých vodních
útvarů bylo pro každou členskou zemi vyhodnoceno, jaké procento těchto vodních
útvarů je ovlivněné plošnými znečištěními
a hydromorfologickými vlivy, souvisejícími
s lidskou činností. Z tohoto hodnocení vyplynulo, že v případě vodních útvarů tekoucích
vod se s menším zatížením plošnými znečištěními a hydromorfologickými vlivy zvyšuje
množství tekoucích vodních útvarů s dobrým
ekologickým stavem. Obdobná závislost platí
pro vodní útvary stojatých vod.

Vyhodnocení chemického stavu

Obr. 3 přináší údaje o procentuálním rozdělení tekoucích, stojatých vodních útvarů
a útvarů podzemních vod podle toho, zda
odpovídají či neodpovídají příslušným hodnotícím standardům. Z grafu vyplývá, že
v případě tekoucích vodních útvarů vykazuje

Obr. 4. Procentuální zastoupení rozlohy vodních útvarů podzemních
vod s nevyhovujícím chemickým stavem pro jednotlivá povodí
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dobrý chemický stav přibližně 40 % vodních
útvarů, v případě stojatých vodních útvarů
přibližně 30 %. U vodních útvarů podzemních
vod vykazovalo dobrý chemický stav 72 %
rozlohy těchto vodních útvarů.
Z dalších údajů v hodnocení podzemních
vod také vyplynulo, že v šestnácti členských
státech EU mělo více než 10 % rozlohy vodních útvarů podzemních vod nevyhovující
chemický stav. V případě České republiky, Lucemburska, Belgie (Flandry) a Malty vykázalo
nevyhovující chemický stav více než 50 %
rozlohy vodních útvarů podzemních vod.
Procentuální vyjádření rozlohy vodních
útvarů podzemních vod s nevyhovujícím
chemickým stavem na mapě Evropy, pro
jednotlivá povodí, je na obr. 4. Šrafou jsou
označena povodí bez známé rozlohy vodních
útvarů podzemních vod – pro hodnocení byl
pro tato povodí použitý počet vodních útvarů
podzemních vod.
Jedním z dalších sledovaných parametrů
byla koncentrace dusičnanů ve vodních
útvarech podzemních vod. Na obr. 5 je mapa
Evropy, na které je vyjádřeno procentuální zastoupení rozlohy vodních útvarů podzemních

Obr. 5. Procentuální zastoupení rozlohy vodních útvarů podzemních vod se špatným ekologickým stavem v důsledku nadlimitních
koncentrací dusičnanů
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vod s nadlimitním obsahem dusičnanů pro
jednotlivá povodí. Z podrobnějšího rozboru
vyplynulo, že nejvíce byly limity dusičnanů
v podzemních vodách překročeny ve státech,
kde bylo zároveň v roce 2005 aplikováno i nejvíce organických a anorganických dusíkatých
hnojiv (ačkoliv byly použity k porovnání údaje
z r. 2005).
Zastoupení dobrého a nevyhovujícího chemického stavu tekoucích a stojatých vodních
útvarů v jednotlivých státech ve vyjádření v %
přináší obr. 6. Za názvem členských států je
vždy v závorce po sobě uveden celkový počet
hodnocených vodních útvarů, počet vodních
útvarů vykazujících nevyhovující chemický
stav a počet vodních útvarů bez informací
o jejich chemickém stavu (ty nejsou na obr. 6
zobrazeny).
Z obr. 6 vyplývá, že v deseti členských
státech EU je u více než 20 % tekoucích a stojatých vodních útvarů nevyhovující chemický
stav. V Maďarsku, Belgii (Flandry), Dánsku,
Polsku je tento nevyhovující stav u více než
40 % vodních útvarů. Ve Švédsku je to dokonce přes 90 %, což je naprosto zarážející informace. (Po dotazu na švédském ministerstvu
životního prostředí mi jejich „vodní ředitel“
situaci vysvětlil. Švédsko – zřejmě pečlivěji než
řada jiných států – vzalo přísné environmentální standardy pro koncentrace rtuti a výsledkem
je tato situace, neboť platí – jeden parametr
nevyhovující, celý vodní útvar nevyhovující.
Je škoda, že toto vysvětlení do textu pracovníci
EEA neuvedli).

Zatížení vodních útvarů prioritními
znečišťujícími látkami

Znečištění polycyklickými aromatickými
uhlovodíky (PAHs) bylo jako problematické
vyhodnoceno v 11 členských státech EU.
Především pak v povodích na severu Francie,
dále v povodích ve Spojeném království,
Belgii a v povodí Labe na území České repub-

liky a Německa. Tributiltin (TBT), který je
používán například jako biocid při ochraně
lodí proti obrůstání nárostovými organismy.
Znečištění TBT bylo vyhodnoceno jako problematické v 10 členských státech EU. Ačkoli
bylo používání TBT v Evropě zakázáno, jsou
dodnes zvýšené obsahy TBT v řece Rhona ve
Francii, řekách Humber a Temže ve Spojeném
království a řece Scheldt v Belgii. Znečištění
těžkými kovy bylo jako problematické vyhodnoceno ve 21 členských státech EU a ve 12
členských státech EU je tento druh znečištění
hlavním zdrojem znečištění řek – především
pak v České republice, Švédsku, Bulharsku,
Španělsku, Finsku, Rumunsku, severní
a střední Itálii. V 15 členských státech byly
překročené limity pro kadmium. Převládajícím zdrojem znečištění řek na Slovensku,
v Litvě a Estonsku je průmyslové znečištění.
Tento druh znečištění je významný i v dalších
členských státech EU. Jednou z hlavních znečišťujících látek, identifikovanou ve vodách
osmi členských států, je Di-(2-ethylhexyl)
ftalát (DEHP), který se používá například jako
látka pro změkčování plastů. Problematický
je i obsah oktylfenolů a nonylfenolů, které se
používají k výrobě přípravků pro změkčování
plastů.
Poslední skupinou hodnocených prioritních
znečišťujících látek byly pesticidy. Pesticidy
jsou hlavní příčinou nevyhovujícího chemického stavu řek v Lucembursku, ve Francii,
Belgii, České republice, Německu, Španělsku,
Maďarsku, Itálii, Nizozemsku, Rumunsku
a ve Spojeném království. Jedním z pesticidů,
který zhoršuje chemický stav vody v řekách
a jezerech v sedmi členských státech EU, je
diuron. Použití diuronu jako prostředku pro
hubení rostlin bylo na většině území Evropy
zakázáno, nicméně stále je používán jako biocid při ochraně konstrukcí před obrůstáním
nárostovými organismy. Dalšími pesticidy,

Obr. 7. Procentuální zastoupení vodních útvarů tekoucích a stojatých vod ovlivněných bodovým nebo/a plošným znečištěním pro
jednotlivá povodí
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Obr. 6. Procentuální zastoupení vodních
útvarů tekoucích a stojatých vod s dobrým
a nevyhovujícím chemickým stavem v jednotlivých členských státech
zhoršujícími chemický stav vod v 11 členských státech EU, jsou herbicidy isoproturon
a alachlor.

Vyhodnocení vodních útvarů v zemích
EU z hlediska působení plošných
a bodových zdrojů znečištění

30–50 % vnitrozemských vodních útvarů
je ovlivňováno nějakým zdrojem znečištění
(plošným, bodovým). Největší zatížení vodních útvarů znečištěním plyne z plošných
zdrojů znečištění (více než 40 % tekoucích
vodních útvarů). Bodovými zdroji znečištění je zatíženo 20–25 % tekoucích vodních
útvarů. Následkem toho dochází k obohacení
vod živinami (eutrofizaci) přibližně ve 20 %
vodních útvarů stojatých vod. Organickým
obohacením vod v důsledku eutrofizace je

Obr. 8. Procentuální zastoupení vodních útvarů tekoucích a stojatých
vod s ovlivněnou hydromorfologií v jednotlivých povodích
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útvarů tekoucích a stojatých vod ovlivněno
plošným nebo/a bodovým znečištěním.

Vyhodnocení hydromorfologického
stavu vodních útvarů v členských
státech EU

Obr. 9. Procentuální rozdělení přírodních
(Natural), silně pozměněných (HMWB),
umělých (AWB) vodních útvarů tekoucích
a stojatých vod
pak zasaženo 10–15 % stojatých a tekoucích
vodních útvarů. Překvapivě se ukazuje, že
acidifikace byla pozorována u 10 % vodních
útvarů tekoucích vod a u 17 % vodních útvarů
stojatých vod.
Na obr. 7 je vyjádřeno procentuální zastoupení tekoucích a stojatých vodních útvarů,
ovlivněných bodovým nebo/a plošným zdrojem znečištění pro jednotlivá povodí. Z údajů
vyplývá, že na území Nizozemska, Belgie
(Flandry), jižní Itálie, jihovýchodní Anglie,
severního Německa je více než 90 % vodních

Na obr. 8 je vyjádřeno procentuální zastoupení vodních útvarů s ovlivněnými
hydromorfologickými charakteristikami v jednotlivých povodích a je zřejmé, že je takto nevyhovujících přes 40 % všech vodních útvarů
tekoucích vod. Největší míru ovlivnění (90 %
a více) vykazují tekoucí a stojaté vodní útvary
v povodích Nizozemska, Německa, Polska,
Maďarska a jihovýchodní Anglie.
Vlivem lidské činnosti dochází k přeměnám
vodních útvarů a vytváření umělých vodních
útvarů. Na obr. 9 je vyjádřeno procentuální
rozdělení přírodních („Natural“), silně pozměněných („HMWB“), umělých („AWB“)
tekoucích a stojatých vodních útvarů a útvarů,
které nebyly klasifikovány („Unknown“).
Z obr. 9 vyplývá, že přibližně 4 % tekoucích a více než 6 % stojatých vodních útvarů
bylo vyhodnoceno jako umělé vodní útvary,
nicméně výrazně převládá relativně přírodní
charakter. Největší procento silně ovlivněných
a umělých vodních útvarů tekoucích vod je
v Nizozemsku, Belgii, Maďarsku a Německu. V případě vodních útvarů stojatých vod
pak v Belgii, České republice, Nizozemsku,
Bulharsku, Francii, Spojeném království,
Maďarsku a Itálii.

Závěr
Z publikovaných údajů je zřejmé, že i přes
podstatné zlepšení stavu vod v Evropě v posledních 25 letech je stále třeba v plánech
(oblastí) povodí realizovat řadu opatření k dosažení „dobrého ekologického stavu“ povrcho-

Revitalizace Illeru u Vöhringenu
Tomáš Just

Iller je nejzápadnější z větších řek, které
tekou od Alp na sever a do Dunaje odvodňují
jižní část Bavorska. Ústí zprava do Dunaje
u města Ulmu, kde je dokonce, v součtu se
souběžným energetickým kanálem, o něco
vodnější než Dunaj. Délka řeky Iller činí
147 kilometrů, odvodňuje území o ploše
2 152 km2. Nad ústím do Dunaje, ve Wiblingenu, se uvádí průměrný průtok 54 m3/s,
nepočítaje v to energetický kanál, který běžně
vede dalších 15 až 20 m3/s. Extrémní povodeň
v roce 2005, která je orientačně uváděna jako
třísetletá, tu dosahovala až 850 m3/s. Zájmová
lokalita Vöhringen leží na dolním toku Illeru
asi 15 kilometrů nad ústím do Dunaje. Řeka
tu tvoří hranici mezi Bavorskem a Bádenskem-Württemberskem.

Minulé úpravy a jejich důsledky
Od Alp až po ústí byly odedávna činěny
pokusy Iller a jeho přítoky upravovat, byly
budovány jezy a nádrže, v alpské oblasti pro-
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váděna hrazení. Systematičtější úpravy dolního
úseku řeky od Kemptenu, kde řeka definitivně
opouští podhorský terén a její podélné sklony
se lámou z převážně odnosových „alpských“
sklonů do převážně ukládacích sklonů nížinného toku, probíhaly zhruba v letech 1860 až
1900. Jejich hlavním cílem bylo významně
zúžit říční koridor, jehož přirozená šíře v plochém, širokém údolí dosahovala dříve místy až
700 metrů, a získat tak využitelné plochy pro
zemědělství nebo pro výstavbu. Dále byla snaha řeku energeticky využívat a posilovat protipovodňovou ochranu – i když, jak se posléze
ukazuje, tomuto poslednímu cíli byly hlavní
prováděné zásahy do jisté míry protichůdné.
V zájmovém dolním úseku poblíž Vöhringenu
vytvořily úpravy z řeky Iller napřímený vodní
tok o jednotné šířce kolem 40 metrů, s geometricky pravidelným, relativně hlubokým, technicky opevněným příčným průřezem. Asi 16
kilometrů nad Vöhringenem, u Altenstadtu, je
na řece postaven jez, který odděluje souběžný

vých vod, „dobrého ekologického potenciálu“
silně ovlivněných vodních útvarů a „dobrého
chemického a kvantitativního stavu“ útvarů
podzemních vod – a to nejpozději do r. 2027
(tj. do konce celého tříetapového plánovacího
cyklu dle WFD). Z přehledu situace v jednotlivých členských státech EU vyplývá, že
stav vod v České republice se pohybuje dle
uvedených parametrů spíše v dolní polovině
pořadí. II. etapa plánování, jejíž příprava nyní
probíhá a vyvrcholí přijetím Národních plánů
do 22. prosince 2015, je bezpochyby významnou příležitostí, jak stav zlepšit a požadavky
na výjimky z dosažení „dobrého stavu vod“
k r. 2021 výrazně omezit – v souladu s tím,
jak požaduje „blueprint“.
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energetický kanál, další jez s místní podružnou
derivací pak následuje u Sendenu, zhruba šest
kilometrů pod Vöhringenem.
Postupně začaly být vnímány problémy,
které technická úprava řeky přinášela. Vedle
závažné ekologické degradace se projevoval
nepříznivě rychlý postup povodňových vln
upraveným korytem. Jezy ani opevnění nezabránily dalšímu samovolnému zahlubování
koryta; to v některých místech dosáhlo až
čtyř metrů proti výchozímu stavu. Tento jev
je vysvětlován nejen podmínkami proudění
v upraveném korytě, ale též nedostatkem splavenin, kterým řeka trpí vzhledem k celkovému
rozsahu hrazení bystřin, podélných úprav
a příčných staveb v povodí. Zahlubování koryta se promítalo do poloh hladin mělké podzemní vody v nivě. Projevovala se poškození
lesních porostů i zemědělských kultur v nivě
vysušením, ztrácela se voda ve studních.

Nové přístupy
V devadesátých letech minulého století
situace zrála k nutnému řešení. Ve spolupráci
vodohospodářů z Bavorska a z Bádenska-Württemberska byly v řece od Altenstadtu
po Vöhringen stavěny stabilizační příčné
balvanité rampy. Toto řešení však není pokládáno za optimální a konečné, protože neponechává řece přirozenou proudnost, neposiluje
dispoziční členitost a vzhledem k poměrně
velké strmosti ramp není dokonalé z hlediska
protiproudé migrační prostupnosti řeky pro
vodní živočichy.
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V roce 1999 formulovaly obě země společný
program ozdravení pro dolních 17 kilometrů
Iller, výhledově by se zlepšení stavu řeky mělo
týkat až 25 kilometrů nad ústím do Dunaje.
Program stanovuje tyto cíle:
• učinit řeku Illeru v daném úseku opět blízkou přírodě, obnovit vazby řeka – niva;
• udržet potřebný rozsah zásobování vodou
z podzemních zdrojů v nivě Illeru a místně
docílit zlepšení stavu;
• revitalizovat nivní lesy – zejména obnovením žádoucí úrovně zavodnění nivního
území;
• nezhoršit a naopak zlepšit protipovodňovou
ochranu sídel podél řeky;
• dle možností zvětšit (dynamickou) povodňovou retenci v korytě řeky;
• kontrolní kritérium: nezatopit sklepy domů,
které jsou dosud suché.
V rámci sanačního programu byla mimo
jiné zahájena obsáhlá přírodovědecká sledování zájmového území. Ta pak ukázala, že ztráty
bohatosti a rozmanitosti oživení nivy postupným vysoušením jsou podstatně vážnější, než
se původně předpokládalo.

Konkrétní revitalizační opatření byla zahájena v roce 2008 v jednom kilometru řeky od
mostu ve Vöhringenu, v říčních kilometrech
14,6 až 13,6. V roce 2011, kdy autor příspěvku
tuto lokalitu poprvé navštívil, zde byla patrna
dílčí rozvolnění břehů. V této fázi se vodohospodáři pokoušeli provádět méně důrazné
a méně nákladné zásahy, uvolňující samovolnou říční dynamiku směrem k rozšíření koryta
do stran a změlčení ve dně. Zajímavé a v této
fázi zřejmě úspěšné bylo vytvoření příčného
výhonu z velkých balvanů ve dně koryta, který
nasměroval proudění k jednomu břehu a dal
vzniknout mohutné břehové nátrži, obohacující řeku o splaveniny (obr. 2). Další vývoj ale
přinesl poznatek, že je potřeba řeku rozvolnit
do stran a stabilizovat ve dně podstatně důrazněji, plošným stavebním zásahem. Tento
vývoj ovlivnily zkušenosti z revitalizace řeky
Wertachu u Augsburgu, kterou provádí Vodohospodářský úřad Donauwörth, za bavorskou
stranu angažovaný rovněž na dolním Illeru.
Důraznější rozvolnění pak bylo provedeno
v rámci revitalizační akce, konané na přelomu
let 2013 a 2014.

Obr. 1. Dosud nerozvolněný úsek Illeru u Vöhringenu. Koryto je v důsledku starších technických úprav napřímené, poměrně úzké a hluboké. V některých úsecích má nežádoucí tendenci dál se zahlubovat

Jednalo se o společnou akci dvou spolkových zemí, za Bádensko-Württembersko (levý
břeh) ji vedlo Vládní prezidium v Tübingenu,
za Bavorsko Vodohospodářský úřad Donauwörth. Revitalizace jednoho kilometru řeky
stála cca 3,5 milionu eur, přičemž Bádensko-Württembersko využilo k uhrazení části svého podílu na nákladech podpory Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova.
(Bavorská účast zřejmě byla plně závislá na
rozpočtu svobodného státu.)

Projednávání
Po dva roky před zahájením výstavby probíhala intenzivní příprava, včetně širokého
projednávání s úřady a s veřejností. Postupně
se konala nejméně tři veřejná „Illerská fóra“,
veřejnost mohla vyjadřovat svoje názory na
celkové i detailní řešení formou dotazníků.
Takový přístup, který je pro nás inspirujícím, ale zatím ještě poněkud vzdáleným
příkladem, předpokládá jednak určitou
kulturnost oslovovaného publika, jednak
velmi solidní přípravu ze strany nositelů
záměru a úřadů. Tak se zmenšuje riziko, že

Obr. 2. Břehová nátrž, rozšiřující koryto a obohacující řeku o žádoucí
splaveniny. Vývoj nátrže byl iniciován v roce 2008 vytvořením příčného balvanitého výhonu. Zde pohled v roce 2011, nátrž v nejlepší
kondici. Při návštěvě v roce 2014 již byla nátrž, pozbyvši svoji dynamiku, zapojena do poměrně stabilní pasáže rozvolněného břehu

Obr. 3 (nahoře). Jedna ze starších stabilizačních ramp v úseku Altenstadt–Vöhringen. Je otázkou, zda by podle dnešních kritérií byla
tato rampa, vzhledem k poměrně velkému podélnému sklonu, hodnocena jako spolehlivě protiproudně prostupná pro vodní živočichy
Obr. 4 (vpravo). Dolní část rozvolnění Illeru u Vöhringenu, vyfotografovaná systémem Google Earth krátce po dokončení výstavby
v březnu 2014. Řeka teče odzdola nahoru. Na snímku je vidět
odzdola velkou příbřežní hromadu na dokrmování řeky štěrkem,
výraznější levostranné rozšíření povodňového řečiště a stabilizační
rampu, za níž následuje dosud nerevitalizovaný úsek řeky. Patrné
je zvlnění proudnice a hloubkové rozčlenění kynety
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záměr budou srážet nekonstruktivní výpady
umanutých a neobeznalých jednotlivců
nebo pochybných spolků – jakkoliv i tyto
hlasy musejí dostat prostor, lépe však, když
zaznějí dříve než později. Vyřeší se při tom
takové z hlediska veřejnosti problematické
body, jako jsou rušivé zásahy do okolních
lesních porostů. V německých zemích jsou
uplatňovány dvě užitečné zásady: Veřejné
projednávání je seriózní, otevřené a může
reálně ovlivnit navrhovaná řešení. Ale po
příslušných úředních rozhodnutích již není
příliš přáno nějakým revokacím.

Vodohospodářské řešení
Stavební řešení spočívalo v nepravidelném rozvolnění koryta, zvýšení a stabilizaci
rozšířeného dna. Rozvolnění koryta se promítalo do rozšíření dna z dříve jednotných
40 metrů do nepravidelných šířek, se střední
hodnotou 60 metrů. Stabilizace dna nebyla
vzhledem k tendenci řeky k zahlubování zcela
triviální záležitostí. V průběhu příprav byly
zejména zvažovány vhodné technologické
postupy výškové stabilizace řečiště. Nakonec
nebyl zvolen zvažovaný systém V-ramp dle
profesora Auflegera z Technické univerzity
Mnichov. Po příznivých zkušenostech se
stabilizací řeky Wertach u Augsburgu byla
uplatněna technologie „Offenes Deckwerk“.
V-rampy jsou příčné objekty, které by v daném
případě byly použity v kaskádě. Rampu tvoří
dva proti sobě postavené příčné výhony, mezi
nimiž vzniká proudový jazyk tvaru V. Objekt
způsobuje stabilizační vzdutí a na rozdíl od
souvislých ramp, jaké již byly použity nad
Vöhringenem, má být migračně prostupný
pro vodní živočichy i při poměrně malé délce.
(Plná rampa musí být pro bezpečné zajištění
prostupnosti protažena natolik, aby podélný
sklon jejího líce nebyl více než 1 : 25, raději až
1 : 30.) V neprospěch V-ramp rozhodly jejich
poměrně velké náklady a riziko hloubkového
vymílání v proudovém jazyku. Technologie
„Offenes Deckwerk“ (najde někdo odpovídající český výraz?) spočívá v plošném pokrytí
říčního dna strukturou z balvanů – které
v případě řeky Iller bylo nutné na staveniště
dovážet z kamenolomu. Jeden stabilizační
úsek je dlouhý 300 metrů, v této délce je celá
plocha dna poskládána balvany o hmotnosti
nejméně 30 kilogramů, v počtu sedmi kusů
na čtverečný metr. Balvany pak jsou překryty
místním štěrkovým materiálem, získávaným

Obr. 5. Rozvolnění koryta Illeru, léto 2014. Počítá se s tím, že hromady štěrku v řečišti budou
postupně rozplavovány a vodní tok tak obohacován o splaveniny

při rozvolňování řečiště do stran. Po několika
stovkách metrů nezpevněného dna následuje
další stabilizační úsek. I tento postup je nákladný, nicméně v případě řeky Iller vycházel
levněji než výstavba V-ramp. Na dolním okraji
zatímní etapy stabilizuje dno řeky tradiční
balvanitá rampa, postavená v celé šířce dna.
Oproti starším rampám postaveným v řece
nad Vöhringenem tato rampa nemá tolik
vzdouvací, jako spíše zajišťovací funkci, má
tedy při malém spádu mírný podélný sklon
a nemůže vytvářet migrační překážku.
Rozvolnění koryta do stran bylo provedeno
razantně. V jednom dílčím úseku po levé straně
řeky byl výraznějším rozvolněním na úkor lužního lesa vytvořen jakýsi postranní povodňový
poldr, jehož dno za běžných poměrů obohacují
mokřadní tůně. Pojednání povrchů rozšířeného koryta je velmi hrubé. Prostor dokončené
stavby mezi obslužnými (cyklo)komunikacemi, zřízenými podél obou břehů, působil při
návštěvě v létě 2014 na naše zvyklosti vlastně
dojmem nedokončené stavby. Ovšem takové
je pojetí moderních revitalizací. Podrobné
tvarování, které by se v dalším vývoji řečiště
nemuselo osvědčit, je přenecháváno přírodě.
O to razantnější je hrubé tvarování, které již pro
okamžik kolaudace nutí korytu výraznou dispoziční a hloubkovou členitost, jakkoliv i tato
hrubá členitost se bude následujícím vývojem

Obr. 6. Drsné tvary nedávno dokončené revitalizace, včetně programu „dokrmování řeky štěrkem“, přitahují pozornost návštěvníků
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samozřejmě měnit. Tento přístup do jisté míry
šetří prostředky a nechává vzniknout přírodně
autentickým strukturám koryta. V korytě řeky
Iller byly při návštěvě, několik měsíců po dokončení výstavby, zvláště patrné hrubé, jakoby
nerozhrnuté valy a hromady štěrku. V místech
pod výše popisovanou iniciovanou nátrží, která
od roku 2011 vyčerpala svoji dynamiku, byla
v řečišti u levého břehu navršena hromada
štěrku prakticky na celou hloubku koryta. Jde
o prvky záměrného doplňování splavenin do
říčního proudu.
Dostupné zdroje informací nehovoří o povodňové průtočné kapacitě nově utvářeného
koryta. Koncept změlčení a rozšíření koryta
je založen na nezmenšení, případně mírném
zvětšení průtočné kapacity. Ochranu okolních
obcí podle všeho primárně zajišťuje starší
soustava podélných hrází, vedených ovšem
po vnějším okraji lužních porostů. V takto vymezeném povodňovém perimetru zřejmě není
průtočná kapacita vlastního koryta zásadní
záležitostí. (Pokud je tento přírodě blízký perimetr dostatečně kapacitní, bylo by teoreticky
možné připouštět i jisté zmenšení průtočné
kapacity vlastního koryta jeho poměrným
změlčením, což by podporovalo lepší hydraulické využití celého povodňového perimetru,
a tím jisté zpomalení postupu povodňových
vln do dalších částí povodí.)

Obr. 7. Jedna ze struktur z kamenů a pařezů – zatím poněkud opatrnický příspěvek k tvarové členitosti koryta a nabídce stanovišť
a úkrytů pro živočichy
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Mrtvé a živé dřevo na stavbě
V nových říčních březích jsou umístěny
různé struktury z mrtvé dřevní hmoty, hlavně
části kmenů, zapuštěné do břehu, a skupiny
pařezů, zatížené kameny. Mají rozčleňovat
povrch koryta a vytvářet stanoviště a úkryty
pro vodní živočichy a nabízet něco zajímavého očím lidských návštěvníků. Tyto struktury
jsou však zatím poněkud rozpačité až opatrnické, daleko za možnostmi, které by nabízela
například aplikace celých neodvětvených
kmenů, fixovaných do břehů. Po několika větších vodách z provedených instalací mnoho
nezbyde. Vodohospodáři z Donauwörthu – autor druhdy slyšel komentář k podobné situaci
na řece Wertach u Augsburgu – si jsou tohoto
problému vědomi. Při postupném provádění
experimentů jsou nuceni rozptylovat různé
obavy a konzervativní představy, jaké v souvislosti s dřevní hmotou ve vodních tocích
dobře známe i u nás.
Na dokončené stavbě nebyly, alespoň při
návštěvě v létě 2014, vidět žádné výsadby
stromů. Stavba ovšem nabízí rozsáhlé štěrkové povrchy břehů a okolo roste lužní les,
takže během několika let se zeleň rozvine
samovolně a zadarmo – zeleň přírodě blízká,
stanovištně vhodná, vitální. Podobně jako
dneska v některých úsecích revitalizovaného
Wertachu u Augsburgu tu budou vodohospodáři za pár let řešit otázku, v jakém rozsahu
tuto zeleň ponechávat jejímu vývoji a v jakém
rozsahu ji tlumit, aby vůbec bylo někde vidět
na řeku a aby pod dřevinami zcela nezanikly
přírodovědecky cenné bylinné porosty. Na
zeleň je v Německu každý odborník a vodohospodáři si pak mohou vybírat z velmi
rozmanité nabídky rad a stížností ze strany
veřejnosti, s jistotou, že nikdy nebudou spokojeni všichni. Asi i to nutí například vodo-

Obr. 8. Dříve tu měla řeka v hladině jednotnou šířku kolem 40 metrů a jednotně sklonité,
poměrně strmé břehy. Dnes je šířka hladiny proměnlivá, její střední hodnota je kolem 60
metrů. Břehy jsou proměnlivě tvarovány, převažují v nich mírné sklony příznivé pro rozvoj
říčních litorálů a i pro pohyb lidských návštěvníků
hospodářské úřady v Bavorsku zaměstnávat
kvalifikované odborníky na vegetaci podél
vodních toků, schopné řídit péči o porosty
dřevin, v zásadě spočívající v přiměřených
probírkách, podporujících přírodě blízký
charakter porostů a tvarovou a funkční rozmanitost říčního prostoru.
Pro další léta chystají vodohospodáři z Bavorska a z Bádenska-Württemberska další
etapy revitalizace dolního Illeru. V současnosti se připravuje pokračování ve zhruba
pěti kilometrech řeky od dolního okraje zatím
provedeného úseku po jez u Sendenu.

Zdroj informací:

Illerentwicklung – Společná stránka země Bádensko-Württembersko a svobodného státu Bavorsko:
http://bit.ly/1l4Yr1t
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
251 101 678
tomas.just@nature.cz

Obr. 9. Rozvolněné řečiště se štěrkovými hromadami, určenými k dokrmování řeky splaveninami. Štěrk pochází z rozvolňování řečiště do
stran. I když se to na první pohled nezdá, řeka Iller trpí nedostatkem splavenin, což podporuje její nepříznivou tendenci k zahlubování
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Seminář k zprůchodnění migračních překážek
ve vodních tocích
Milan Hladík, Jiří Vait, Jiří Birklen, Pavel Marek, Jiří Musil

Dne 9. 10. 2014 se v přednáškovém sále
generálního ředitelství Povodí Vltavy, státní
podnik, konal již tradiční seminář věnovaný
problematice migrací ryb a zprůchodňování
vodních toků pro ryby. Byl organizovaný
při příležitosti 100. zasedání Komise pro
rybí přechody při Agentuře ochrany přírody
a krajiny ČR.
První ročník semináře se uskutečnil v roce
2009 v Sázavě po dokončení pilotního projektu instalace kartáčových rybích přechodů
do několika stávajících sportovních a jedné
vorové propusti na čtyřech jezech v okolí města. Seminář byl zorganizován s cílem výměny
zkušeností při výstavbě rybích přechodů
napříč širokým spektrem odborníků v České
republice. Již prvního ročníku se zúčastnili
významní zahraniční hosté, Univ. Prof. DI Dr.
Stefan Schmutz (Universität für Bodenkultur,
Wien, Rakousko) a Dr.-Ing. Reinhard Hassinger
(Universität Kassel, Německo). Seminář se od
svého počátku těšil velkému zájmu, prvního
ročníku se zúčastnilo více než 80 hostů. Další
dvě pokračování semináře proběhla v letech
2010 a 2011 na stejném místě. Poté se zdálo,
že byla tématika migrací ryb a výstavby rybích
přechodů na nějaký čas vyčerpána. S odstupem času, při příležitosti konce prvního
plánovacího období, přípravy nových Plánů
dílčích povodí a nové struktury Operačního
programu životní prostředí, se opět nabídl
dostatek témat, která je žádoucí diskutovat
v širším fóru. Neméně významným podnětem k uspořádání dalšího semináře byla také
skutečnost, že odborná skupina organizovaná
při AOPK ČR – Komise pro rybí přechody se
letos sešla již po sté, což představuje bezmála
15 let práce a zkušeností, které se zapsaly do
praktické realizace zprůchodňování překážek
ve vodních tocích.
Na úvod účastníky semináře přivítali Ing.
Tomáš Kendík, ředitel Sekce správy povodí
Povodí Vltavy, státní podnik, dále pak Dr.
František Pelc, ředitel AOPK ČR, a Ing. Jiří
Klápště, ředitel Odboru obecné ochrany přírody a krajiny Ministerstva životního prostředí.
Účastníky pozdravil i Ing. Václav Stránský,
šéfredaktor časopisu Vodní hospodářství,
a vyjádřil přání publikovat více článků se
„zelenou tematikou“ a vyzval účastníky k publikační činnosti.

Současný stav
První sekce semináře se týkala plánování
a koncepcí. Moderování sekce a první přednášky se ujal Mgr. Petr Birklen, předseda Komise pro RP při AOPK ČR. Ve svém příspěvku
zhodnotil aktivity v problematice během
prvního plánovacího období. Byly připraveny
koncepční nástroje, alokován dostatečný objem
finančních prostředků na podporu realizace
RP v rámci OPŽP, aktualizovány metodické
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dokumenty. Méně pozitivně se vyjádřil k naplňování Koncepce zprůchodnění říční sítě.
Z plánovaných 62 profilů v prioritních úsecích
toků bylo (případně do r. 2015 bude) zprůchodněno pouze 15 překážek. Naproti tomu mimo
prioritní úseky vodních toků to bude téměř
70 profilů. Na tomto místě zazněla úvaha nad
dostatečností a systematičností nastaveného
procesu přípravy a realizace zprůchodňování
překážek v ČR, který bude potřeba v tomto kontextu revidovat. Celkové náklady podpořených
opatření na zprůchodnění migračních překážek
z OPŽP dosáhly více než 750 mil. Kč. Do budoucna bude tedy nezbytné připravit realistickou aktualizaci Koncepce zprůchodnění říční
sítě a ještě konkrétněji zacílit finanční podporu
právě na prioritní úseky vodních toků. Dále je
nezbytné vybudovat databázi migračních překážek a rybích přechodů a standardizovat systém hodnocení účinnosti a provozu RP. Stále
větší pozornost je potřeba věnovat poproudové
migraci. Na úvodní přednášku navázal Ing.
Pavel Marek, tajemník Komise pro RP při AOPK
ČR, který shrnul současné a budoucí dotační
tituly zaměřené na rybí přechody. Zaměřil se
na kontrolu hydraulických parametrů a na
monitoring funkčnosti RP. Průběžná kontrola
hydraulických parametrů by měla probíhat
již během výstavby a zkušebního provozu RP,
aby bylo možné v případě zjištění problémů
konstrukci RP upravit. Za důležité považuje
rovněž ichtyologické sledování účinnosti
rybích přechodů, na jehož základě je možné
dále rybí přechod „doladit“, a také bude možné vyhodnotit a případně upravit koncepční
a metodické materiály ve směru zvyšování
efektivity funkčnosti rybích přechodů včetně
zacílení finančních prostředků v rámci dotačních programů.

Zahraniční zkušenosti
Prvním zahraničním hostem byl Dr. Andy
Nunn (The International Fisheries Institute,
University of Hull, Anglie) s přednáškou
na téma koncepčního přístupu k řešení migrační průchodnosti vodních toků v Anglii. Na
vodních tocích v Anglii a Walesu se nachází
přes 26 000 potenciálních migračních bariér,
které byly zařazeny do více než stovky různých typů, od pouhých stabilizačních stupňů
přes zařízení pro lodní dopravu až po více než
tisíc protipřílivových vrat na velkých vodních
tocích. Byl vyvinut metodický nástroj pro
stanovení priorit ve zprůchodnění vodních
toků, podle kterého byly určeny v rámci
jednotlivých povodí vodních toků prioritní
profily. Environment Agency UK vydala také
metodický materiál pro přípravu a realizaci RP
s názvem „Fish Pass Manual: Guidance Notes
on the Legislation, Selection and Approval
of Fish Passes in England and Wales“. Přesto
v Anglii chybí centrální databáze migračních

překážek a národní koncepce jejich zprůchodnění a naplánování řešení prioritních profilů,
není k dispozici ani metodika hodnocení
funkčnosti již realizovaných RP.
Univ. Prof. DI Dr. Stefan Schmutz (Universität für Bodenkultur,Wien, Rakousko),
navázal podobnou přednáškou informující
o situaci v Rakousku, kde se na vodních tocích nachází přibližně 69 000 potenciálních
migračních bariér, z nichž přibližně 29 000
překážek je částečně pro ryby průchodných
a zatím pouze 906 je vybaveno funkčními RP,
dalších 273 RP je nefunkčních nebo má omezenou funkčnost, téměř 39 000 překážek je
zatím tedy neprůchodných. V Rakousku byla
zpracována prioritizace jednotlivých překážek
a také dostatečné metodické a legislativní
nástroje. Aktuálním tématem je řešení poproudové migrace. Zajímavým novým technickým
řešením, na jehož vývoji se autor podílí, je turbína typu „fish-friendly“ pro MVE na principu
dvojité Archimédovy spirály, která je považována za bezpečnou pro poproudovou migraci
vzhledem k pomalým otáčkám. Konstrukční
novinka spočívá v tom, že uvnitř této spirály je
instalována druhá spirála s opačným vinutím,
která naopak čerpá vodu proti proudu a tím
umožňuje i protiproudovou migraci ryb. Jedná
se o vhodné řešení jako doplněk stávajících
RP nebo ve stísněných podmínkách, kde není
prostor pro budování standartních rybích přechodů. Funkčnost turbíny byla předvedena na
názorném videu.

Zkušenosti s. p. Povodí
Po přestávce následovala sekce řízená Ing.
Tomáš Kendíkem, ředitelem Sekce správy
povodí Povodí Vltavy, státní podnik, věnovaná zkušenosti s realizací rybích přechodů
v rámci činnosti státních podniků Povodí.
Své příspěvky přednesli Mgr. Jiří Vait (Povodí
Vltavy, státní podnik), Ing. Martin Cidlinský
(Povodí Ohře, státní podnik), Ing. Karel Dohnal (Povodí Labe, státní podnik), Ing. David
Veselý (Povodí Moravy, státní podnik) a Ing.
Břetislav Tureček (Povodí Odry, státní podnik).
Jednotliví zástupci správců vodních toků zde
představili již realizované úspěšné akce a také
zajímavosti a zkušenosti získané během realizace jednotlivých projektů. Kromě standardních řešení zprůchodnění příčné překážky rybím přechodem byly prezentovány i případy,
kdy se v rámci zprůchodnění vodního toku
podařilo odstranit příčnou překážku jako celek. Velká část úsilí byla v právě končícím plánovacím období věnována zpracování studií
proveditelnosti ucelených úseků vodních toků
s cílem navrhnout vhodná technická řešení
a také prověřit jejich realizovatelnost. Velkým
problémem je především zajištění dostatečného průtoku pro RP v souvislosti s platnými
rozhodnutími o povolení k nakládání s povrchovými vodami a dále soukromé vlastnictví
potřebných pozemků. Pro správce vodních
toků, kteří jsou investory výstavby RP, je rovněž problémem komplikovaná administrace
projektů v rámci OPŽP i častá nejednotnost
pohledu na konstrukci RP ze strany odborné
veřejnosti. V rámci všech podniků Povodí byl
sestaven realistický plán zprůchodnění migračních bariér v nadregionálně významných
úsecích vodních toků do roku 2027.

Monitoring
Ve třetí sekci semináře, kterou řídil Ing.
Jiří Musil, Ph.D., z VÚV TGM, v.v.i., byly
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předneseny příspěvky týkající se monitoringu
migrací ryb a zajištění biologické funkčnosti
rybích přechodů. V první přednášce podal
předsedající sekce ucelený přehled v současné
době dostupných invazivních i neinvazivních
metod monitoringu migrace ryb, které jsou
aplikovatelné právě k monitoringu obousměrné migrace přes příčné překážky. Použití
jednotlivých metod bylo demonstrováno na
právě běžících aktivitách VÚV TGM., v.v.i.
a rovněž v několika dalších přednáškách na
semináři. Mezi nejmodernější a v řadě případů také jediné vhodné (možné) technologie
patří biotelemetrické metody (PIT, radiová
a akustická telemetrie), bioscanery a kamerové
systémy. Podrobně byly diskutovány limitace
jednotlivých metod a postup správného designu monitoringu. Jeho kolegyně Ing. Tereza
Barteková přednesla přednášku shrnující
výsledky rozsáhlého projektu, věnovaného
reprodukční, katadromní, poproudové migraci úhoře říčního. Migrační úspěšnost úhoře
říčního, který představuje nejvýznamnější
modelový druh ve vztahu k poproudové
migraci ryb, byla zjištěna poměrně nízká
v mezinárodním povodí Labe, a naopak, ve
smyslu Nařízení rady 1100/2007 relativně
uspokojivá v povodí řeky Odry. Významné
praktické výsledky představuje vysoká variabilita mezi jednotlivými povodími, která
umožnuje následné stanovení k řešení prioritních rizikových úseků říční sítě. Populace
úhoře dramaticky poklesla v celoevropském
měřítku a v rámci Evropské unie je podpoře
úhoře věnována zvýšená pozornost.
Tradiční host semináře Dr. Ing. Reinhard
Hassinger (Universität Kassel, Německo) během přednášky informoval o vývoji nových
technologií řešených v univerzitní laboratoři. Jednalo se o rybí přechod kombinovaný
z kartáčové sekce a z Larinierova skluzu,
který testuje v rámci pilotního projektu ve
Švýcarsku a který zajišťuje širokou nabídku
hydraulických podmínek a tím i umožňuje
migraci širšího spektra ryb. Dále se věnoval
poproudové migraci, kdy představil nově
vyvinuté česle se šířkou mezer 6–15 mm
z nerezové oceli minimalizující poranění ryb
a zároveň minimálně ovlivňující výkon MVE.
Velice zajímavým zařízením je výtah pro ryby,
umožňující jejich dopravu z prostoru nad
MVE do podjezí. Přednáška byla jako vždy
doplněna názornými videoukázkami.
RNDr. Milan Muška, Ph.D., z Hydrobiolo
gického ústavu Biologického centra AV ČR,
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v.v. i., v Českých Budějovicích informoval
o zajímavém projektu studia migrace ryb mezi
nádrží Lipno a řekou Vltavou, který má za cíl
ověřit možný vliv migrujících ryb na původní rybí salmonidní obsádku v toku, která je
nezbytná pro podporu populace perlorodky
říční, a tím i možnou potřebnost řešit omezení migrace ryb z vodní nádrže proti proudu.
Monitoring je součástí rozsáhlého projektu
zaměřeného na podporu populace perlorodky v Teplé Vltavě a využita byla zcela nová
technologii akustické kamery DIDSON, která
umožňuje přesnou identifikaci migrujících
ryb. Předběžné výsledky hovoří o stovkách
až tisícovkách migrujících ryb, jejichž vliv na
původní rybí obsádku v toku je dále vyhodnocován i pomocí dalších monitorovacích
metod (telemetrie, přímé odlovy ve vybraných
profilech).
Ing. Martin Drahoňovský z firmy Envisystem a.s. přednesl jménem svých kolegů
přednášku na téma analýzy proudění na vstupech do rybích přechodů a řešení migrační
průchodnosti na velkých tocích, kde je nutné
často řešit nejen zprůchodnění vlastního jezu,
ale i zprůchodnění bočních ramen, která mohou být pro ryby atraktivní a poskytovat jim
nejen vhodnou migrační cestu, ale i biotop.
Také zdůraznil potřebnost telemetrického
sledování pohybu ryb poblíž vstupu do RP
zvláště na velkých tocích, které může odhalit
rozdíly mezi chováním jednotlivých druhů
ryb a tím i umožnit vhodnou úpravu vstupu
do RP.
V závěrečné sekci nejprve RNDr. Milan
Hladík, PhD., z firmy Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a.s. za kolektiv zpracovatelů představil nový projekt s názvem Vývoj
metodických, plánovacích a monitorovacích
opatření pro řešení problematiky fragmentace
říční sítě ČR podporovaný Technologickou
agenturou ČR. Cílem projektu je jednak
vybudování komplexní databáze příčných
překážek a rybích přechodů v rámci ČR a dále
testování a standardizace metod pro ověření
funkčnosti rybích přechodů a pro sledování
jejich provozu. Součástí projektu je i rešerše
zahraničních metodických a legislativních
nástrojů zaměřených na podporu realizace
rybích přechodů. Výsledků projektu by mělo
být dosaženo do konce roku 2016 a prostřednictvím přednášky požádal o spolupráci ze
strany všech dotčených subjektů.
Tečku za seminářem udělal Ing. Martin
Rybár, technicko-provozní náměstek Slo-

venského vodohospodárskeho podniku, š.p.,
odštěpný závod Banská Bystrica. Seznámil
účastníky se situací řešení migračních bariér
na Slovensku a zejména v rámci vodních
toků spravovaných v rámci jeho odštěpného
závodu. Také zde jsou připravovány koncepční přístupy a byla zpracována prioritizace
zprůchodnění jednotlivých příčných překážek
na základě dohody zástupců správce vodních
toků, ochrany přírody a Slovenského rybárskeho zväzu. Bylo již realizováno několik
úspěšných, ale i neúspěšných staveb. Ke
zprůchodňování migračních bariér ve větším
měřítku zatím nedochází, zejména z důvodu,
že není výrazně podporováno z veřejných
zdrojů.
Seminář umožnil účastníkům získat aktuální informace v oboru a přispěl k výměně zkušeností mezi odborníky z řad vodohospodářů,
projektantů, státní správy, ochrany přírody,
provozovatelů MVE a zástupců rybářských
organizací. Po prvním krátkém zhodnocení
semináře organizátory panovala shoda na
tom, že pravidelné setkávání v podobném
formátu má smysl, neboť problematika migrační prostupnosti našich toků se stále velmi
dynamicky vyvíjí. Přednášky, které na semináři zazněly, je možné stáhnout na stránkách
www.vrv.cz nebo www.ochranaprirody.cz.
Rádi bychom poděkovali všem, kdo se na
přípravě semináře podíleli, i více než stovce
účastníků za bezproblémový průběh a konstruktivní a přátelskou atmosféru akce, ke
které přispělo i komfortní prostředí a skvělý
servis na půdě Povodí Vltavy, státní podnik.
Možná je vhodné příspěvek zakončit větou
z přednášky našeho slovenského kolegy Ing.
Martina Rybára, která vystihuje hlavní důvod
řešení migrační průchodnosti vodních toků:
„Pamätajme, že je našou povinnosťou zachovať
prírodné bohatstvo našich vôd aj pre generácie, ktoré prídu po nás.“
RNDr. Milan Hladík, Ph.D.
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Mgr. Jiří Vait
Povodí Vltavy, státní podnik
Mgr. Jiří Birklen, Mgr. Pavel Marek
AOPK ČR
Ing. Jiří Musil, Ph.D.
VÚV TGM v.v.i.
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Změna právní formy Potápěčské stanice, a.s.
Potápěčská stanice, a.s., poskytuje komplexní služby v oblasti
potápěčských prací, provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
související výrobě, obchodu a služeb
Zkušení pracovníci s mnohaletou praxí vlastní všechna potřebná
odborná oprávnění ke kvalitnímu provedení prací a jako první v ČR
získali v roce 2011 profesní kvalifikace „potápěč pracovní“
kód 69-014-H.
Naše společnost dlouhodobě udržuje certifikace v systémech:
ISO 9001 – Systémy managementu kvality
ISO 14001 – Systém enviromentálního managementu (ochrana
životního prostředí)
ISO 3834 – Management svařování – hyperbarické mokré svařování
a řezání kyslíkem
OHSAS 18001 – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Nabízíme Vám:
• Potápěčské práce stavebního charakteru včetně sanací betonových
konstrukcí
• Potápěčské práce strojního charakteru
• Svařování a řezání pod vodou dle ČSN EN ISO 3834 a ČSN EN ISO
15 618
• Potápěčské práce záchranářské, včetně pohotovostní služby 24h
• Potápěčské práce báňských záchranářů – potápěčů
• Destrukce a trhací práce pod vodou
• Video a foto dokumentace
• Poradenská služba pro oblast potápěčských prací
• Autorizovaná osoba pro PK Potápěč pracovní
• Služby soudního znalce se specializací potápěčské a záchranářské
práce
Kontakt 24 hod/den:
602 441 679 – Předseda správní rady – Petr Andrt  alfa@psvos.cz
602 357 180 – Statutární ředitel – Miloslav Haták  hatak@psvos.cz
606 614 494 – Vedoucí střediska Ohře – Robert Zsuzsa  robo@psvos.cz
602 427 441 – Vedoucí střediska Vltava – Lubomír Veselý  vesely@psvos.cz
732 366 160 – obchodní zástupce – Ing. Jaroslav Šot  sot@psvos.cz
Kancelář – 474 625 207, dive@psvos.cz
Fax – 474 686 959
www.psvos.cz

Obchodní adresa:
Potápěčská stanice, a. s.
Opatovická 1659/4
110 00 Praha 1

Doručovací adresa:
Potápěčská stanice, a. s.
Čermákova 5656
430 03 Chomutov

Inspekce přehrady Derbendikhan
v iráckém Kurdistánu
Vodní dílo Derbendikhan leží na řece Sirwan cca 65 km JV směrem
od města Sulejmánie a 230 km SV od Bagdádu. Stavba přehrady začala v roce 1956 a dokončena byla v roce 1961. V letech 1983–1985
se uskutečnila výstavba nové vodní elektrárny 3 x 83 MW. Vlastní
těleso hráze tvoří 128 m vysoká kamenitá hráz se středním jílovým
těsněním a rockfilovým opevněním, v ose přímá, délka sypané části
hráze je 420 m a délka hráze včetně přelivů 535 m. Celkový objem
nádrže při normální provozní hladině 485,00 m n. m. je 3 000 mil m3
(cca 4x větší než objem Orlické přehrady).
Zakázka „Inspekce přehrady Derbendikhan“ byla vypsána jako
veřejná soutěž Ministerstvem zemědělství a vodních zdrojů, a získala
ji společnost CREA Hydro&Energy. Hlavními partnery realizujícími
zakázku byly společnosti PS PROFI s.r.o., VODNÍ DÍLA – TBD a.s.
a AW-DAD, s.r.o. Cílem akce bylo posouzení bezpečnosti a provozuschopnosti VD. Jednalo se o rozsáhlou inspekci jednotlivých stavebních i technologických částí vodního díla. Na realizaci akce se podílely
z 99 % české firmy, což vyžadovalo důkladnou
přípravu a koordinaci celé akce.

dílnou součástí komplexních prohlídek byly funkční zkoušky uzávěrů
včetně kontroly ovládacího systému. Během prohlídky uzávěrů byla
zjištěna řada poruch, poškození, netěsností, problémy v nastavení
atd. majících původ zejména v nedostatečné údržbě a nestandardních
způsobech provozu.

Speciální práce
Dílčím úkolem bylo zaměření dna a břehů nádrže do vzdálenosti
1,5 km od hráze s cílem posoudit míru zanesení měřeného prostoru
nádrže sedimenty. Část nad hladinou byla zaměřena geodeticky a část
pod vodní hladinou byla měřena pomocí echolotu s lokalizací GPS.
Ze zaměření byl vytvořen digitální model terénu. Bylo zjištěno, že
zanesení snížilo původní objem nádrže v zájmové oblasti o cca 10 %.
Významným prvkem celé akce byly potápěčské práce, které zahrnovaly prohlídku nátokové věže pod hladinou vody v nádrži, kontrolu
vodicích drážek stavidlových uzávěrů, dosedacích ploch uzávěru
na nátoku do tunelů, kontrola vlastních stavidel, kontrola česlí atd.
Všechny práce pod vodou byly dokumentovány videozáznamem.
Vzhledem k hloubkám ponorů přes 50 m byly tyto práce značně
časově náročné a bylo použito speciálních dýchacích směsí.

Inspekce stavebních objektů
Během inspekce byla provedena podrobná
prohlídka a pasportizace nátokového objektu, tunelů spodních výpustí a objektu bezpečnostního
přelivu. Zaznamenávány byly poruchy ocelových
prvků a betonů v různých sekcích objektů. Výstupem celého šetření jsou také návrhy rozsahu
a způsobu sanací vytipovaných poškození a návrhy vhodných technologií oprav. Při prohlídkách
nad vodní hladinou bylo využíváno horolezecké
techniky, pod vodní hladinou inspekci prováděli
potápěči.

Technologické celky
Strojní specialisté provedli kontrolu na třech
hlavních funkčních celcích (nátoková stavidla,
výtokové rozstřikovací uzávěry a hradicí konstrukce bezpečnostního přelivu). Hradicí konstrukce byly kontrolovány v možném rozsahu
a přístupu na základě aktuálních podmínek. Ne-

Ing. David Kapko
VODNÍ DÍLA – TBD a.s.
Hybernská 40
110 00 Praha 1
kapko@vdtbd.cz
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Jaroslav Knotek
PS PROFI s.r.o.
Stará 5
602 00 Brno
knotekjaroslav@psprofi.cz

Ing. Mojmír Dadejík
AW-DAD, s.r.o.
Liberecká 778/10
412 01 Litoměřice – Předměstí
mojmir.dadejik@gmail.com
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K článku Ing. Františka Kulhavého Quo vadis
meliorace? ve VH 5/2014
Tomáš Just
Autor vyjadřuje obavy ze stavu odvodňovacích prvků zemědělských hydromelioračních
zařízení, nabádá k jejich udržování a k modernizacím hlavně směrem k regulačním
režimům provozu. Volá po zesílení právní
podpory péče o tato zařízení a de facto po
zesílení, resp. obnovení odpovědnosti státu
za jejich existenci a funkce. Zájmy zlepšení
vodních poměrů v krajině, včetně zlepšení
morfologicko-ekologického stavu vodních
toků, které se s existencí reálných technických
odvodňovacích zařízení do značné míry střetávají, příliš nezohledňuje.
Příspěvek se příliš nezabývá například
těmito problémy:
• Technická odvodňovací zařízení v jistém
rozsahu zrychlují mělký podpovrchový
odtok (v případě trubkových drenáží)
i povrchový odtok (v případě otevřených
odvodňovacích zařízení) vody a podporují
vysušování půdních vrstev.
• Odvádění vody trubkovými drenážemi do
jisté míry podporuje vyplavování živin
a omezuje využití samočisticí kapacity
půdního prostředí.
• Transformace původních přírodě blízkých
drah soustředěného odtoku a sítě drobných
vodních toků do podoby detailních a hlavních odvodňovacích zařízení, v rozsahu
realizovaném na území našeho státu, byla
problematická z hlediska odtokových poměrů, ovšem z hlediska přírodních prvků
krajiny, vázaných na vodu, byla vyslovenou
katastrofou.
Těžko si představit, jak by autorem uváděný
vznik zamokřených míst měl působit „nedozírné environmentální škody a významné

ohrožení ekologické stability krajiny“. Ve
většině situací lze naopak očekávat příznivý
vliv rozvoje zamokření na ekologické poměry
v krajině... ostatně ne nadarmo se i v propozicích dotačních programů resortu životního
prostředí hovoří o odstraňování nepříznivých
dopadů nevhodného odvodnění ploch a posilování biodiverzity podporou mokřadních
ploch. Jistěže je potřeba rozlišovat odvodnění
více a méně účelné a více a méně poškozující
vodní režim a ekologické poměry v krajině.
Pokud zejména v méně účelných a více poškozujících segmentech dochází k chátrání,
rozpadu a ztrátě funkčnosti odvodňovacích
soustav, mělo by to být primárně vnímáno
jako součást procesů žádoucí renaturace krajiny, šetřících prostředky na uměle prováděná
zlepšující opatření. Jistě by se mělo uvažovat
o tom, jak tyto procesy vhodně usměrňovat,
co nejlépe využívat jejich přínosů a omezovat
jejich případné nežádoucí dopady.
Tradičně – nostalgické úvahy o zanedbávaných melioračních zařízeních zaznívají delší
dobu – příspěvek pana inženýra Kulhavého
nabízí cestu transformace odvodňovacích
soustav směrem k regulačním režimům.
S pochybnostmi lze klást otázku, nakolik se
tyto speciální, investičně i provozně náročné
záležitosti mohou uplatnit v širším měřítku
odvodněných ploch. V situaci, kdy se zřejmě
nedostává ani prostředků, ale především ani
zájmu provádět i jen základní údržbu existujících zařízení.
Níže podepsaný nesouhlasí s názorem,
že by se měla posilovat péče státu o odvodňovací zařízení. Ani není potřebná nějaká
osvětová kampaň na podporu trubek a od-

Izrael, voda a know-how
Ladislav Faigl

Izrael má vzhledem ke své poloze v semiaridní až aridní části světa pouze omezené
zdroje pitné vody, díky čemuž je problematice
využívání vodních zdrojů a sucha věnována
mimořádná pozornost, ať již v rovině teoretické či praktické. Potřeba a nutnost šetrného
přístupu k životnímu prostředí a efektivního
využití každé kapky vody vedla k mimořádnému rozvoji a inovacím na poli vodních
technologií, infrastruktury a hospodářství.
Díky nim se Izrael stal místem konání mezinárodní konference WATEC, na níž je tradičně
zastoupena i Česká republika.
Příkladem izraelských inovací může být
odsolování mořské vody metodou reverzní
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osmózy, v čemž se Izrael řadí mezi světovou
špičku. K roku 2011 zajišťovalo odsolování
40 % veškeré pitné vody. V roce 2020 by
již mělo jít o 100 %. Dojde tak k něčemu
dříve v Izraeli nemyslitelnému – nadbytku
sladkých vod. To umožní mimo jiné méně
intenzivní využívání přírodních vodních
zdrojů, v jehož důsledku v minulosti docházelo k poklesům hladiny Galilejského
jezera a některých řek. Díky neustálému
výzkumu a vývoji je na vysoké úrovni též
čištění odpadních vod – více než 75 % jich
je v Izraeli opětovně využíváno, a to zejména pro potřeby zemědělství, průmyslu atp.
V následujících letech by tento podíl měl

vodňovacích kanálů. Péči o tato zařízení
a rozpoznávání její skutečné potřebnosti je
správné ponechávat na majitelích či uživatelích pozemků. Když bude jejich motivace
reálnými potřebami odvodnění dostatečně
silná, dovedou se i navzájem domlouvat na
péči o společná zařízení. (A pokud nedovedou, přestože je ve hře jejich hospodářský
prospěch, proč by to za ně měl dělat někdo
jiný?) Stát by měl primárně vycházet z toho,
že odvodňovací zařízení a na ně navazující
technické úpravy koryt vodních toků jsou
objekty s významnou pravděpodobností
škodlivých dopadů na důležité veřejné zájmy
– na vodní režim a ekologický stav krajiny.
V těchto souvislostech by měl nanejvýš
opatrně přistupovat k případnému dotování
údržby, obnovy nebo nové výstavby odvodňovacích zařízení. Zcela jistě by ovšem měl
dbát toho, aby majitelé či uživatelé pozemků,
pokud pod vlivem svých hospodářských zájmů budou odvodňovací zařízení udržovat,
obnovovat nebo budovat, postupovali podle
jakýchsi pravidel, minimalizujících nepříznivé dopady.
Stát by měl nepochybně pečovat o přijatelný stav vodního režimu krajiny a její ekologickou obnovu. Potřebná by byla konečně již
efektivní podpora plošné vodohospodářské
a ekologické rehabilitace odtokových ploch,
drah soustředěného odtoku a drobných vodních toků, které byly v minulosti degradovány
tak zvanými melioračními zásahy. Někdy si
asi celý rozsah věci neuvědomujeme, ale naše
rozoraná krajina je hustě protkána trubními
nebo otevřenými melioračními hlavníky, které
kdysi bývaly vlásečnicovými potoky. A v tomto prostoru se hodně rozhoduje o vzniku
a průběhu povodní i sucha. Revitalizace či
renaturace „zmeliorovaných“ drobných potoků a vlásečnic nebo obnova zamokřených
ploch jsou důležitými úkoly.
Ing. Tomáš Just
vodohospodář
Praha 7
vodni.brouk@seznam.cz
dosáhnout 90 %, což bude světový rekord.
Vodohospodářských zajímavostí lze v souvislosti s Izraelem zmínit tolik, že by vydaly na
samostatnou knihu. Za všechny uvedu třeba
kapkové zavlažování, akvakulturu (např.
chov ryb v Negevské poušti) či zachytávání
srážek v téže poušti pomocí limanů (oáz
s ripariální vegetací, zachycujících dešťovou
vodu).
V Izraeli se vodním hospodářstvím a vodou obecně zabývá množství institucí,
organizací a firem, jak na úrovni vládní, tak
nevládní a soukromé. Z hlediska státu jde
o Ministerstvo národní infrastruktury, energetiky a vodních zdrojů, Izraelský vodohospodářský úřad a národní vodohospodářskou
společnost Mekorot. Z nevládních organizací
na poli vody zanechal a zanechává největší
otisk Keren Kayemeth LeIsrael (zkráceně
KKL, někdy též Židovský národní fond).

Keren Kayemeth LeIsrael
Keren Kayemeth LeIsrael byl založen v roce
1901 a řadí se mezi nejstarší a největší organizace svého druhu na světě. Jeho původním
účelem bylo vykupovat půdu pro vznik a rozvoj židovského osídlení a paralelně tuto půdu
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Liman založený KKL v Negevské poušti. Foto: David Shankbone, licence CC-BY-3.0
zvelebovat – zalesňováním, úpravou vodních
toků, budováním infrastruktury apod. Na
tomto území byl posléze v květnu 1948 vyhlášen nezávislý Stát Izrael. V průběhu své
existence KKL vybudovalo více než dvě stě
retenčních vodních nádrží, dále drenážní
a zavlažovací systémy, hráze, rybníky pro
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chov ryb a čistírny odpadních vod. Všechny
jeho vodohospodářské stavby každoročně zajišťují 260 milionů metrů krychlových vody.
Zadržování vody v krajině by však nebylo
tak snadné bez výsadby rozlehlých lesů po
celé zemi, v nichž tato organizace doposud
vysadila přes čtvrt miliardy stromů.

Mezi důležité aktivity KKL patří mimo jiné
podpora vzdělávání. Financuje řadu vědecko-výzkumných středisek, fakultu lesního
hospodářství a ekologie na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě a mnoho dalších. Jednou
z podporovaných aktivit, která byla vyhlášena
v roce 2013, je projekt studijních stáží, který
má umožnit mladým odborníkům z celého
světa profesní růst, získání cenných zkušeností, know-how a navázání kontaktů. Tyto
tři až devět měsíců dlouhé stáže jsou určeny
studentům a absolventům vysokoškolských
studijních oborů se zaměřením na geografii,
krajinné plánování, ekologii, vodní hospodářství či lesnictví. Stážisté během svého
působení v Izraeli zpracují projekt/odbornou
studii dle svého oborového zaměření, a to
pod dohledem experta KKL. Organizace dále
stážistům poskytuje stipendium a ubytování.
Pro bližší informace o stáži je možno se obrátit
na autora textu.
Mgr. Ladislav Faigl
Ministerstvo zemědělství
oddělení vodohospodářské politiky
Těšnov 17
117 05 Praha 1
ladislav.faigl@mze.cz

32

Domovní čistírna odpadních vod od firmy BAZÉNPLAST
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
Na největším stavebním veletrhu v České republice FOR ARCH se mezi vystavovateli prezentovala i firma Bazénplast s expozicí domovních
čistíren odpadních vod EKO SBR BIO.
Bazénplast je firmou s více než dvacetiletou tradicí na trhu, která se ve svých počátcích věnovala výrobě bazénů. Od roku 1994 se specializuje
na návrhy, možnosti a způsoby řešení likvidace odpadních vod. V roce 2012 byla po dlouhém vývoji a testování na trh uvedena jako novinka
typová řada technologicky nadčasových čistíren odpadních vod EKO SBR BIO se zcela odlišným principem čištění.
ČISTÍRNY EKO SBR BIO byly v souladu s metodikou zkoušek dle ČSN EN 12566-3+A1:2009 zkoušeny a provozovány v laboratoři Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M. v Praze akreditovanou zkouškou bez účasti výrobce. Výsledný protokol zkoušky účinnosti a doplňující
zkoušky nepravidelného a přerušovaného provozu dosáhly vynikajících výsledků, a tím i následné možnosti povolování těchto čistíren tzv.
ohláškou dle § 15a Vodního zákona jak do vod podzemních (NV 416/2010 Sb.), tak i do všech tří tříd povrchových vod (NV 23/2011 Sb.).
Čistírny odpadních vod EKO SBR BIO je možné aplikovat i k objektům s přerušovaným provozem.
Pro rok 2014 byla tato domovní ČOV vybavena možností dálkového přenosu dat s variantou jednoduchého připojení přes GSM
kartu a následnou komunikací přes SMS, nebo inteligentnějším
modulem připojeným přes webové rozhraní tzv. celkovou telemetrií s možností sledování průběhu čištění, zpětného monitorování
a i programování ČOV.

V roce 2013 se dostalo čistírně EKO SBR BIO velkého ocenění, na
stavebním veletrhu FOR ARCH a souběžném 8. ročníku veletrhu FOR
WASTE (pro nakládání s odpady, recyklace, čištění a ekologie) získala
jako jediná v oboru čistíren odpadních vod Čestné uznání.

Tato technologie získala na jubilejním 25. ročníku veletrhu FOR
ARCH v oboru FOR WASTE AND WATER v konkurenci předních
českých i zahraničních výrobců čistíren odpadních vod jako jediná
prestižní ocenění GRAND PRIX v kategorii recyklace, nakládání s odpady, technologie vody, čištění a ekologie.
Firma Bazénplast byla jedinou firmou mezinárodního veletrhu FOR
ARCH, na kterém se na výstavní ploše o rozloze 38 800 m2 prezentovalo 830 vystavovatelů z 16 států světa, jež získala dvě ocenění: nejvyšší
GRAND PRIX a ocenění TOP EXPO v kategorii do 60 m2.
Slovo majitele firmy závěrem: „Dosažených výsledků si velice
vážíme. Jménem firmy Bazénplast, i jménem svým, bych chtěl tímto
poděkovat všem společnostem, firmám, projektantům, technikům a jednotlivcům, kteří průběžně naši firmu strategicky a technicky podporují.
Věřím, že i nadále budeme schopni realizovat úspěšně nové projekty,
kterými přispějeme ke zlepšení životního prostředí.“
za firmu Bazénplast
Zbyněk Hlubuček
korporativní člen CzWa
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Informace o konferenci
Kaly a odpady 2014
Tradiční konference „Kaly a odpady 2014“, pořádaná odbornou
skupinou Kaly a odpady České asociace pro vodu (CzWA) ve spolupráci s Asociáciou čistiarenských expertov Slovenskej republiky, se
uskutečnila 25. a 26. 6. v Brně.
Cílem konference bylo seznámit odbornou veřejnost s novými
poznatky, postupy a technologiemi z oblasti kalů a odpadů a zároveň
poskytnout prostor pro diskusi. Odborné informace nebyly obsaženy
jen v přednáškách, ale i ve vystavovaných firemních materiálech
a v kuloárových diskusích účastníků. Příjemné prostředí hotelu Myslivna umožnilo maximální naplnění všech těchto cílů.
Oblast zájmu této odborné skupiny v poslední době nabývá na významu z mnoha důvodů. Objem čistírenských kalů představuje pouze
několik málo jednotek procent z objemu čištěných odpadních vod, je
však v nich zkoncentrována velká část znečištění a jejich zpracování
představuje významnou položku provozních nákladů čistírny. V ČR
v posledních letech stoupala produkce čistírenských kalů velmi významně, protože rostlo množství čištěných odpadních vod a roste také
zastoupení a intenzita biologických procesů. V současné době se v ČR
roční produkce sušiny kalů pohybuje okolo 200 tisíc tun.
Mimořádnou aktuálnost problematiky kalů ilustruje i to, že ač byla
tato konference dlouhodobě plánována jako hlavní „kalová“ událost
pořádaná CzWA, bylo možné registrovat významné zastoupení
„kalových“ přednášek i na řadě dalších vodařských akcích. Například program konference Nové metody a postupy při provozování
čistíren odpadních vod v Moravské Třebové obsahoval téměř třetinu
přednášek s kalovou tématikou. Tento fakt na jedné straně potvrzuje
to, jak významnou roli dnes kalové záležitosti při provozu moderních
čistíren hrají, na druhé straně se nabízí otázka, zda CzWA nemá rezervy při koordinaci programové náplně svých konferencí.
I když to samozřejmě účast na konferenci ovlivnilo, výsledných
více než 130 účastníků zajistilo úspěch konference po odborné, společenské i ekonomické stránce.
Cílem této krátké informační zprávy není referovat o všech přednáškách a prezentovaných posterech, takže jen telegraficky pár hlavních
tematických oblastí a titulů:
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Zásadní pro dobré fungování kalového hospodářství je racionálně
nastavené legislativní prostředí, proto měla tato oblast své zastoupení zejména v příspěvku ukazujícím na praktických provozních
zkušenostech řadu záludných úskalí legislativy v oblasti nakládání
s odpady ve vodním hospodářství. Aktuálním provozním a legislativním problémem je i zápach čistíren odpadních vod. Nejen technologickým, ale také legislativním problémem je využívání volné kapacity
kalového hospodářství čistíren formou přijímání externích odpadů,
například lihovarských výpalků a celé řady dalších.
Principiální koncepční otázky kalového hospodářství řešily
příspěvky zaměřené na příklady moderního řešení kalového hospodářství čistíren odpadních vod. Jako klíčový a zásadní faktor
ovlivňující celkovou energetickou bilanci čistíren byla opakovaně
potvrzena anaerobní stabilizace kalů v příspěvcích Čištění odpadních
vod a stabilizace kalů s ohledem na spotřebu a produkci energie
a Čistírenské kaly: odpad nebo koncentrovaná energie. Delší dobu
probíhající odbornou diskusi o přínosech a problematických bodech dezintegrace kalů a termofilní stabilizace ukončil příspěvek
Realita v kalovém hospodářství a jak lze také interpretovat data.
Význam anaerobních technologií v oblasti průmyslových odpadů
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dokumentovala přednáška o energetickém příspěvku zpracování
řepných řízků k celkové energetické potřebě cukrovaru.
Další skupina přednášek byla zaměřena na technologické novinky
týkající se sušení kalů, využití flotace k zahušťování kalů a optimalizaci míchání nádrží pro stabilizaci kalu. Technologickou novinkou
s velkým vlivem na kalovou problematiku studovanou zatím převážně
v laboratorních a poloprovozních podmínkách je využití anaerobního
membránového bioreaktoru pro čištění městských odpadních vod.
Velmi významná je a bude i do budoucna kvalita kalů s ohledem
na možnou přítomnost tradičních i nově sledovaných polutantů
a potenciální metody jejich odstraňování. Přednesené příspěvky se
zaměřily například na cytostatika nebo multirezistentní koliformní
baktérie v odpadních vodách a jejich vliv na kvalitu čistírenského
kalu. Lokální vliv nových problematických odpadů na kvalitu kalů

Exkurze odborné skupiny Kaly
a odpady CzWA na ČOV Lille a Brusel
Odborná skupina Kaly a odpady CzWA uspořádala ve dnech 17.–20.
září 2014 pro své členy exkurzi na ČOV Lille a Brusel. Mezi 29 účastníky exkurze byli nejen členové odborné skupiny, ale také zástupci
provozních společností, dodavatelů, konzultantů, akademické obce
vysokých škol a státní správy. Cílem exkurze byly ČOV Lille (Francie)
a ČOV Brusel (Belgie). Obě ČOV nebyly vybrány náhodou, tematicky zapadaly do současného kontextu zavádění nových termických
technologií zpracování čistírenských kalů do kalového hospodářství
moderních ČOV.
ČOV Lille byla po rekonstrukci navržena na kapacitu 620 000 EO
a v některých aspektech se podobá případu ÚČOV Praha. Do provozu byla uvedena v roce 1969 a po 40 letech provozu bylo nutné ji
komplexně zrekonstruovat a zmodernizovat. Vzhledem k tomu, že
se ČOV Lille nachází v obydlené městské aglomeraci, byl požadavek
na moderní architektonické řešení a zakrytí všech nádrží jednou
z klíčových podmínek celé rekonstrukce. Původní ČOV zabírala
plochu 15 ha, zatímco na výstavbu nové linky postačilo pouze 7 ha.
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ilustroval příspěvek o likvidaci inkontinentních pomůcek ve zdravotnických zařízeních. Byla také prezentována možnost využití fyzikálně-chemických oxidačních procesů (AOP) pro zlepšení biologické
rozložitelnosti specifických polutantů na bázi PVC.
Kaly a odpady 2014 byly již 26. konferencí týkající se přímo kalové
problematiky, kterou odborná skupina stejného jména od svého vzniku uspořádala. To je v oblasti vodního hospodářství zcela unikátní
tradice, která si určitě zaslouží pokračování. Takže na shledanou na
Konferenci Kaly a odpady 2016 na Slovensku.
prof. Pavel Jeníček
prof. Michal Dohányos
VŠCHT Praha
pavel.jenicek@vscht.cz

S výstavbou nové vodní linky probíhá paralelní likvidace staré
linky, včetně kalového hospodářství. Zajímavostí ČOV Lille je, že
zcela zakrytá vodní linka je navržena na max. přítok 2,8 m3/s a je
doplněna paralelní linkou zpracování dešťových vod technologií
lamelových usazovacích nádrží Actiflo, navržených na kapacitu
od 2,8 m3/s do max. 5,3 m3/s. Účastníky exkurze ovšem nejvíc zajímalo kalové hospodářství, sestávající z dvoustupňové anaerobní
stabilizace s včleněnou termickou hydrolýzou kalu (technologie
Exelys) a s následnou sušárnou kalu. Vzhledem k právě probíhající
rekonstrukci bohužel nebyla účastníkům exkurze umožněna bližší
návštěva těchto technologií, což se nakonec projevilo jako největší
zklamání z této jinak velmi zajímavé návštěvy.
ČOV Brusel byla navržena na kapacitu 1,1 milionu EO a uvedena
do provozu v roce 2010. Zde jsme tedy měli možnost seznámit se
s technologiemi, které jsou v provozu již 4 roky. Obdobně jako v případě ČOV Lille byla i tato ČOV kompletně zastřešena, ale na rozdíl od
Lille bylo možné technologii vodní linky navštívit. I v případě ČOV
Brusel je vodní linka posílena paralelní linkou zpracování dešťových
vod a vybavena stejnou technologií lamelových usazovacích nádrží
Actiflo. Zajímavostí je, že vodní linka byla navržena na maximální
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průtok 8,2 m3/s a linka na zpracování dešťových vod na stejnou
kapacitu, takže celková maximální kapacita ČOV je 16,4 m3/s. I zde
byla nejzajímavější linka na zpracování kalu, sestávající z termické
hydrolýzy Cambi, jednostupňové anaerobní stabilizace a mokré
oxidace Athos, Bohužel ani zde nebyla umožněna detailní návštěva technologií zpracování kalů, a to z důvodu odstávky a údržby
technologie Athos. Avšak ani tato skutečnost neovlivnila pozitivní
dojmy účastníků exkurze, ani bohatou výměnu názorů a zkušeností
s provozovatelem ČOV Brusel.
Autobusový zájezd umožnil nejen seznámení účastníků s konkrétními případy zavádění nových termických technologií zpracování
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čistírenských kalů, ale také umožnil neformální a zajímavé výměny
názorů a zkušeností mezi odborníky z různých zájmových oblastí.
Z reakcí většiny účastníků lze soudit, že tato akce byla úspěšná
a vzhledem k tomu, že se jednalo již o 4. akci tohoto druhu organizovanou odbornou skupinou Kaly a odpady za posledních 12 let, je
téměř jisté, že v hlavách některých členů skupiny se již rodí nápady
na další, již pátou exkurzi.
prof. Pavel Jeníček
VŠCHT Praha
pavel.jenicek@vscht.cz
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Zpráva o semináři odborné skupiny
Průmyslové odpadní vody CzWA
Seminář se konal 14. 10. 2014 v prostorách VŠCHT v Praze,
v knihovně Ústavu technologie vody a prostředí. Náplní semináře byly
odborné příspěvky a diskuse na základní téma Legislativní a technologické odlišnosti čištění průmyslových a městských odpadních
vod. Seminář zahájil v 10.00 hodin vedoucí OS Ing. Václav Hammer,
seminář dále uvedl zástupce CzWA prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. Během
semináře zazněly tyto příspěvky:
Srovnání legislativních odlišností v projektování a výstavbě
průmyslových a městských ČOV (Ing. Václav Hammer,
EKOSYSTEM spol. s r.o.)
Tato přednáška byla zaměřena na základní odlišnosti řešení městských a průmyslových odpadních vod v aktuální legislativě ČR a na její
nedostatkyy, které plynou z toho, že legislativa nedostatečně reflektuje
rozdíly v obou oblastech čištění odpadních vod. Přednáška se týkala
zejména srovnání legislativních limitů pro vypouštěné odpadní vody
a problematiky kolem definice nejlepších dostupných technik a technologií v oblasti čištění městských a průmyslových odpadních vod.
Pokrok v čištění cukrovarských odpadních vod v ČR
(Ing. Josef Miňovský CSc.)
Tématem této přednášky byla prezentace moderního řešení nakládání s cukrovarskými odpadními vodami s vysoce efektivním
energetickým využitím vysokého organického zatížení odpadních vod
prostřednictvím moderní vysoce intezifikované technologie anaerobní
fermentace těchto vod s produkcí bioplynu a s maximálním zpětným
využíváním vyčištěných vod v cukrovarnické výrobě. Přednáška vycházela z praktických poznatků z reálných provozů.
Možnosti čištění skládkových vod
(Ing. Radek Vojtěchovský, ENVI-PUR s.r.o.)
Tato přednáška shrnovala zpracování a výsledky studie čistitelnosti
skládkového výluhu zpracované na základě objednávky provozovatele
konkrétní skládky komunálního odpadu. Studie byla vypracována
ve spolupráci s Ústavem technologie vody a prostředí VŠCHT Praha
a Ústavem nových technologií a aplikované informatiky Technické
univerzity v Liberci. Studie zahrnovala literární rešerši k řešené problematice, provedení potřebných laboratorních měření, testů a analýz,
vyhodnocení jejich výsledků, návrh odpovídající technologie a odhad
investičních nákladů včetně přibližného vyčíslení provozních nákladů navrhovaných technologií.

Změna členských příspěvků CzWA
od roku 2015
Vážení členové CzWA,
na valné hromadě CzWA dne 9. 4. 2014 v Moravské Třebové došlo
po třech letech k odsouhlasení nové výše členských příspěvků (viz
tabulka níže). Hlavním důvodem této změny byl fakt, že náklady
CzWA spojené s individuálním členstvím (tj. zejména předplatné
časopisu Vodní hospodářství) byly vyšší, než částka na individuálních
příspěvcích vybraná. Roční individuální členský příspěvek byl zvýšen
o 150 Kč, resp. o 100 Kč v případě členů důchodců (starobních a invalidních druhého a třetího stupně). Členský příspěvek pro studenty
a pro členy na mateřské či rodičovské dovolené zůstal zachován
v původní výši.
Novinkou ve struktuře členských příspěvků je zavedení možnosti
členství bez předplatného časopisu Vodního hospodářství. Tímto se
snažíme vyjít vstříc těm členům, pro které je zvýšení ročního příspěvku neúnosné, případně těm, kteří mají Vodní hospodářství k dispozici

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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Sušení čistírenských kalů dříve a nyní (Ing. Jiří Klicpera CSc.)
Přednáška byla zaměřena na průřez historie nakládání s kaly
z čištění odpadních vod. Bohatou grafikou byla prezentována řada
zařízení pro odvodňování a konečné využívání či odstraňování
čistírenských kalů i realizovaných kompletních staveb. Prezentace
byla doplněna zajímavým výkladem a zkušenostmi z provozů nakládání s kaly.
Srovnání vybraných základních odlišností technologického řešení
průmyslových a městských ČOV (Ing. Václav Hammer, Ing. Jiří
Kopřiva, Ing. František Keclík, EKOSYSTEM spol. s r.o.)
Náplň přednášky vycházela z charakteru vzniku a produkce průmyslových odpadních vod a městských odpadních vod, který předurčuje
jejich vlastnosti a složení. S tím souvisí odlišnosti technického řešení
a technologií těchto ČOV. To se promítá do zpracování projektových
dokumentací a následné výstavby průmyslových a městských čistíren
odpadních vod.
Z hlediska charakteru OV a technologií jejich čištění lze rozlišovat
tyto základní druhy:
1. Čištění pouze městských odpadních vod;
2. Čištění pouze průmyslových odpadních vod;
3. Čištění směsi POV a MěOV, tj. OV komunálního charakteru.
Zásadním charakterem odpadních vod ovlivňujícím řešení technologií průmyslových ČOV je typ jejich znečištění v členění na organické
a anorganické. U organického znečištění pak další členění na biochemicky odbouratelné znečištění odpadních vod z výrob potravinářského charakteru, výrob papíru a buničiny apod. nebo neodbouratelné
znečištění (především jde o látky ropného charakteru, dále podíly
látek typu AOX, PCB, PAU, Cl-U apod.). U anorganického znečištění
se jedná především o těžké kovy, neutralizační procesy a problematiku
RL105 a RAS, která se z hlediska technického řešení ve vztahu k souladu se stanovenými limity jeví jako nejvíce problematická.
V rámci přednášky byly prezentovány ukázky koncepcí všech základních typů čištění průmyslových odpadních vod včetně grafických
ukázek vycházejících z dokumentací zpracovaných autory příspěvku.
Po prezentaci příspěvků proběhla závěrečná diskuse. Seminář byl
ukončen v 15.30 hod. Případným zájemcům můžeme poskytnout
přednášky v elektronické verzi.
Ing. Václav Hammer
hammer@ekosystem.cz

jinou cestou. Přesto si vás dovoluji požádat, abyste této možnosti
využívali pouze s rozvahou, neboť Vodní hospodářství je informačně
i historicky nejvýznamnějším českým vodohospodářským periodikem
a jako takové si naši podporu rozhodně zaslouží.
Se srdečným pozdravem
David Stránský
Předseda CzWA
TYP ČLENSTVÍ
Člen, člen-expert
Člen, člen-expert
Důchodce
Důchodce
Student
Mateřská/rodičovská
dovolená
Čestný člen

Časopis VH
ano
ne
ano
ne
ne

2014
950 Kč
--400 Kč
--200 Kč

od 2015
1100 Kč
650 Kč
500 Kč
250 Kč
200 Kč

ano

200 Kč

200 Kč

ano

0 Kč

0 Kč

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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Pod garancí Ministerstva zemědělství
a Ministerstva životního prostředí
Svaz vodního hospodářství ČR
ve spolupráci se
Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR
vyhlašuje soutěž

VodohospodÁŘská stavba
roku 2014
A.V rámci soutěže budou hodnoceny stavby v kategoriích:
I. Stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod
II. Stavby sloužící k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod,
úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaným
zákonem o vodách.
V každé kategorii budou oceněny stavby v podkategoriích dle investičních nákladů do 50 mil. Kč a nad 50 mil. Kč, a to v každé této
podkategorii maximálně dvě stavby.
B. Do soutěže mohou být přihlášeny vodohospodářské stavby nebo
jejich ucelené části realizované na území České republiky, u kterých
byl oznámen záměr o užívání dokončené stavby, nebo u kterých byl
vydán kolaudační souhlas, a to v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.
C. Základním kritériem pro hodnocení bude komplexní posouzení
přínosů staveb z hlediska jejich
– koncepčního, konstrukčního a architektonického řešení,
– vodohospodářských účinků a technických a ekonomických
parametrů,
– účinků pro ochranu životního prostředí,
– funkčnosti a spolehlivosti provozu,
– využití nových technologií a postupů zejména v oblasti
ochrany životního prostředí a úspory energií,
– estetických a sociálních účinků.
D.Závaznou přihlášku do soutěže mohou podávat investoři vodohospodářských staveb, firmy pověřené inženýrskou činností,
zhotovitelé projektových, stavebních nebo technologických prací
(dále jen navrhovatelé). Navrhovatelé podají závaznou přihlášku do
soutěže v zapečetěné obálce s nadpisem „Vodohospodářská stavba
roku 2014“ na adresu: Svaz vodního hospodářství, Novotného lávka
5, 116 68 Praha 1, současně s dokladem o zaplacení vložného do
soutěže, a to na účet u KB Praha, č. účtu 510125040217/0100.
E. Vložné do soutěže se diferencuje pro jednotlivé podkategorie, a to:
• 30 000,- Kč (podkategorie staveb o investičních nákladech
nad 50 mil. Kč)
• 10 000,- Kč (podkategorie staveb o investičních nákladech
pod 50 mil. Kč).
F. Požadované doklady:
1. Popis stavby, který se orientuje na její priority z hledisek
uvedených v odstavci C v písemné i elektronické podobě na CD.
2. Doklad, že je stavba užívána v souladu s právními předpisy
(kolaudační souhlas, popř. čestné prohlášení, že příslušný
úřad nezakázal užívání stavby ve smyslu §120 stavebního
zákona).
3. Fotografie stavby v elektronické podobě na CD ve formátu JPG.
4. Reference provozovatelů, uživatelů, nezávislých expertů apod.
Organizátor soutěže má právo požadovat od navrhovatele doplňující
informace, případně doklady.
G.Organizátor soutěže má právo soutěž zrušit.

Závaznou přihlášku včetně dokladů a vložného zašlete
do 16. února 2015
Formulář závazné přihlášky a další podrobné instrukce pro podání
závazné přihlášky jsou zveřejněny na webových stránkách SVH ČR
a SOVAK, tj. www.svh.cz a www.sovak.cz. Další bližší informace
a podrobnosti k vyhlášení soutěže poskytne sekretariát SVH,
tel. 257 325 494 nebo na adrese info@svh.cz.

3. 12. Konference Voda jako faktor konkurenceschopnosti ČR – příležitosti a rizika.
Praha. Info: Jan Čermák,
603 936 771, mebis@mebis.cz

Výzva pro vysokoškoláky:
Navrhněte, jak šetrně nakládat s vodou
Brno (16. října 2014) – Vysokoškoláci, kteří chtějí pomoci lépe
zacházet s vodou, mohou přihlásit své nápady do studentské soutěže „Pro vodu – cena Nestlé za inovativní projekty hospodaření
s vodou“. Podle pravidel soutěže by měli navrhnout, jak omezit
plýtvání vodou, jak ji šetrně čistit a znovu využívat nebo umožnit
její přirozené zasakování v městech i krajině. Nejlepší projekty
získají finanční odměny ve výši až 30 tisíc korun. Uzávěrka přihlášek do soutěže, kterou již po třetí vyhlašuje Nadace Partnerství,
je 12. února 2015. Podrobnější informace jsou dostupné na www.
soutezprovodu.cz.

Přihlášené projekty by se měly zabývat odpovědným hospodařením
s vodou v jedné ze dvou kategorií – město a krajina nebo budova
a technologie. „Míst, kde by se mělo začít lépe nakládat s vodou, je
v naší zemi mnoho – od jednotlivých domácností, přes veřejné i průmyslové budovy až po rozsáhlá území v zemědělské krajině. A tak se
studenti mohou zaměřit například na recyklaci šedé vody, efektivní
využití dešťové vody, obnovu prostředí kolem řek nebo třeba snížení
spotřeby vody ve výrobním procesu,“ říká koordinátorka soutěže Zuzana Šeptunová z Nadace Partnerství.
Soutěže se mohou zúčastnit týmy složené z 1 až 3 členů. Je možné
přihlásit rozpracované návrhy, stejně jako bakalářské a diplomové
práce nebo již uskutečněné projekty. Kromě stávajících studentů je
soutěž přístupná také čerstvým absolventům, kteří školu ukončili
v roce 2014. Soutěž proběhne dvoukolově a ve finále vysokoškoláci
představí své nápady odborné porotě. Ta v každé kategorii vybere tři
nejlepší projekty, které získají finanční odměny ve výši 5, 10 a 30 tisíc
korun. Vítězné projekty Nadace Partnerství zveřejní 26. března 2015
u příležitosti Světového dne vody (22. března).
V předchozím ročníku soutěže zvítězila dvě inspirativní řešení
– jedním z nich byl projekt „Brno žít, vodu pít“ s cílem zvýšit povědomí Brňanů o městských fontánkách s pitnou vodou. „Za úspěch
považujeme, že se konečně podařilo brněnská pítka označit cedulkami
s nápisem pitná voda. Snad to přispěje k jejich většímu využití,“ komentují další vývoj svého nápadu jeho autorky Martina Soldánová a Eva
Staffová. Druhým vítězným projektem se stal návrh nových nábřeží
u řeky Svitavy, do nějž autorka Linda Pišová vhodně začlenila mola,
schody směřující k vodě, klidná posezení i rybí přechod u jezu, který
by zlepšil podmínky pro ryby a další živočichy.
Jsme potěšeni, že Vodní hospodářství je i letos mediálním partnerem soutěže.
Informace o soutěži získáte na http://www.soutezprovodu.cz/ nebo
od Zuzany Šeptunové, koordinátorky soutěže, zuzana.septunova@
nap.cz, 775 856 985.
Adéla Mráčková, PR manažerka soutěže
Nadace Partnerství
adela.mrackova@nap.cz, 721 468 231
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VODNÍ DÍLA - TBD a. s. je inženýrská a konzultační firma,

jejíž hlavní činností je technickobezpečnostní dohled nad vodními díly v ČR.

Pro vlastníky a provozovatele vodních děl – přehrad, jezů, rybníků, MVE, poldrů a odkališť nabízíme: ● Technickobezpečnostní dohled

nad vodními díly ● Posudky pro zařazení VD do kategorie TBD ● Komplexní servis pro bezpečný provoz VD ve všech fázích jejich přípravy, výstavby a provozu
● Průzkumy, prohlídky, zkoušky a rozbory ● Projektování a výkon autorského dozoru ● Návrh protipovodňové ochrany a prevenci proti vzniku zvláštních
povodní od havárií VD Reference: Pověření ústředního vodoprávního úřadu (MZe ČR) k výkonu TBD nad vodními díly I. až IV. kategorie bez omezení
● Pověření MZe ČR ke zpracování posudků pro zařazování VD do I. až IV. kategorie TBD ● Více než 50 let zkušeností na více než 250 vodních dílech.
Sídlo společnosti: Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1 ● tel.: 222 241 362 ● e-mail: praha@vdtbd.cz ● www.vdtbd.cz

GEOtest, a.s. - služby v oblasti ochrany životního prostředí

a aplikované geologie.

● Průzkumy pro ochranu vod a horninového prostředí, sanační práce, likvidace ekologických zátěží ● Skládky, nakládání s odpady, odpadové hospodářství
● Geotechnika a inženýrská geologie, geotechnický monitoring, geodetická zaměření ● Hydrogeologie, hydroekologické mapy ● Environmentální studie
– EIA, ekologické audity, analýzy rizik, studie proveditelnosti, due diligence ● Systémy managementu (QMS, EMS/EMAS, OHSAS) ● Akreditované hydrochemické laboratoře a laboratoř mechaniky zemin (akreditace ČIA).
GEOtest, a.s. ● Šmahova 1244/112, 627 00 Brno ● tel.: 548 125 111 ● fax: 545 217 979 ● e-mail: trade@geotest.cz ● www.geotest cz

PS PROFI s.r.o. nabízí projekční a konstrukční práce, potápěčské práce

a opravy technologických zařízení na vodních dílech v České republice
a v zahraničí.

Projekční a konstrukční práce ● Výkresová dokumentace ● Spolupráce s projektanty a projekčními firmami ● Návrhy zařízení nutných pro úspěšnou
realizaci zakázek (hradící zátky, ochranné stěny, úpravy strojních technologií přehrad a jezů ● Návrhy a instalace kontrolních a monitorovacích jednotek
s přenosem dat na dispečink, protipovodňová ochrana ● Návrhy a realizace malých vodních elektráren ● Hydrodynamické modelování ● Potápěčské práce.
Společnost poskytuje široké spektrum prací pod vodou. ● Technologické práce ● Revize a opravy technologických zařízení. Společnost realizuje veškeré práce
související s technologickými zařízeními vodních děl.
Sídlo společnosti: Stará 5, 602 00 Brno ● tel.: 545 212 310 ● e-mail: info@psprofi.cz ● www.psprofi.cz

HG Partner s.r.o. se zabý vá projekční a inžený rskou činností v rámci
vodního hospodářství, hydrotechniky, životního prostředí, geologie
a geotechniky.
Hydrotechnické stavby: ● Úpravy toků ● Jezy ● Přehrady ● Objekty na vodních cestách ● Rybí přechody ● Rybníky ● Revitalizace vodních toků a nádrží
● Stanovení záplavových čar ● Projekty potápěčských prací ● Sedimenty ve vodních nádržích a další. Geotechnické stavby: ● Injektáže ● Piloty
● Mikropiloty ● Zápory ● Zemní kotvy ● Vyztužené svahy ● Modelování sedání zemních těles ● Posudky stability svahů a zemních těles a další.
Protipovodňová opatření: ● Protipovodňové zdi ● Mobilní hrazení ● Suché nádrže – poldry ● Řešení retenčních prostor stávajících nádrží ● Povodňové
plány obcí ● Studie a posudky odtokových poměrů a záplavových území a další. Geologie a hydrogeologie: ● Inženýrskogeologické a hydrogeologické
průzkumy ● Studie vlivu staveb na režim podzemních vod ● Modelové řešení proudění podzemních vod.
Sídlo, provozovna: Smetanova 200, 250 82 Úvaly Provozovna Letovice: Masarykovo nám. 3a, 679 61 Letovice
tel.: +420 246 082 015 ● e-mail: hgp@hgpartner.cz ● www.hgpartner.cz

AQUA PROCON ● AQUAS ● ČHMÚ ● AW-DAD ● MATOUŠEK CZ ● MENDELU ● SIGMAINVEST ● Strojírny Brno ● Sun Drive ● URGA ● VUT

CREA Hydro&Energy, o.s.

Traubova 6, 602 00 Brnoe-mail:
crea@creacz.com

www.creacz.com

