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Co bylo, nebo co bude?
Na konci roku bývá zvykem bilancovat rok končící a/nebo se zamýšlet nad rokem přicházejícím. Předpokládá se dostatečná míra
dějinného optimismu. Mně se ale poslední dobou, spíše poslední léta
toho nadšení z pokroku nějak nedostává. A nejsem sám. Před pár dny
na sjezdu STANu (Starostové a nezávislí) vystoupil jako host egyptolog
Miroslav Bárta a bil na poplach, podle něj „veškeré indicie a srovnání
s historií ukazují na to, že naše civilizace je na pokraji kolapsu, a vše
napovídá tomu, že vnitřní reforma kolabujícího systému není možná“.
V minulosti civilizace vznikaly a zanikaly. Egyptská, mayská,
khmerská a desítky dalších. Posledním kataklyzmatem na evropské
pevnině byl zánik Říše římské s ohromným poklesem civilizační úrovně. Z tohoto šoku se Evropa vzpamatovávala několik století. Za vlády
franckého Karla Velikého začal růstu evropské civilizační úrovně. Ale
nic nemůže trvat věčně, ani ten růst. Zase si musím vzpomenout na
Švejka, tam to všechno je: „Vy jste si, Švejku, myslel, že ta vaše blbost
bude růst věčně, ale to nešlo! To muselo jednou prasknout!“ Nahraďte
si oslovení Švejku oslovením Evropané, slovo blbost zaměňte spotřebou – a máte to, co nám dnes stále neodbytněji říkají dějiny.
Zpátky k té Říši římské. Tu tehdy rozvrátili severští barbaři. Silní,
odolní, motivovaní, nezhýčkaní. Římané si chtěli jen užívat, nechtěli
pracovat a ani bojovat, bránit se. Najímali si na tyto činnosti právě
barbary, levné žoldnéře a i levnou pracovní sílu, na které pohlíželi
jako na něco méněcenného. Římané si mysleli, že svět bude věčně
uspořádán tak, že oni – jak se říká – „nebudou roupama vědět, co
dělat“ – a ti druzí jim k tomu budou sloužit. Zděšení Římanů proto
bylo veliké, když zjistili, že „barbaři jsou před branami Říma“. Neměli
sílu fyzickou ani duševní a mravní se bránit. Proto byli zváženi osudem a shledáni lehkými. V důsledku této pohromy klesla civilizační
úroveň Evropy o řád. Tou úrovní nemyslím jen spotřebu, ale i právo,
morálku, umění…
I my se chováme jako ti staří Římané. Myslíme si, že lidé z mimoevropských zemí na nás budou dřít a dělat za pár šupů. Vždycky
jsem měl morální kocovinu, když jsem někde v rozvojovém světě
viděl, v jakých podmínkách žijí ti, kteří pro nás vyrábí textil, televize,
zkrátka skoro všechno spotřební zboží. Globální společnost jim však
umožňuje stále více nahlédnout, že někde někdo se má jako prase
v žitě. Oprávněně chtějí, aby tak mohli žít i oni. Umíte si představit,
až bude i rozvojový svět chtít mít takové množství aut, produktů jako
my? Pokud my se sebou něco neuděláme, tak takový růst v tom dalším
a jiném a pro nás často tak vzdáleném světe je ospravedlnitelný, ale
neudržitelný.
Kdyby nám hrozil ozbrojený konflikt (a ten – uznáte – není dnes
nepředstavitelný) a byla vyhlášena mobilizace, tak tvrdím, že druhý
den by 70 % mužů přineslo omluvenku od doktora, že jsou neschopní.
Mnuli by si ruce, jak na to zase vyzráli. Dlouho by jim ten pocit ale
asi nevydržel. Stačí se podívat, jak se novodobí barbaři nemilosrdně
chovají k zajatcům a nepřátelům, mezi něž považují i nás. Vyčůranost až zbabělost se dnes vyplácí, ale dlouhodobě tato morálka je
neudržitelná.
Každý rok potřebujeme nové to a ono. Jsme v té nenažranosti podporováni celým establishmentem. Je třeba ale přiznat, že kdybychom
nespotřebovávali stále více, tak by se celá společnost zhroutila. Je
založena na konzumu Tedy na neustálé inovaci a výrobě zboží, co
dlouho nevydrží. Kdybychom nespotřebovávali, nebyla by produkce,
většina lidí by byla nezaměstnaná a nezaměstnatelná. Byly by sociální
hladové bouře. Situace by byla neudržitelná. Prozřetelní politici si to
asi uvědomují, ale nevědí, co s tím. Stejně jako strážmistr Flanderka
ze Švejka však vědí, že nesmí ve společnosti vzbuzovat paniku, a tedy
nic ze zaběhnutých schémat nesmí měnit.
Protože spotřebováváme stále více, potřebujeme stále více přírodních zdrojů. Věrozvěsti pokroku tvrdí, že si s tím poradíme, jako jsme
si prý dosud poradili vždycky. Ukazují na číslech, jak se objevují nová
a nová ložiska surovin, jak stoupají hektarové výnosy a prý budou
stoupat i dále. Nechme stranou to, co je ukryto pod zemí, všimněme
si toho, co nám dává ta půda. Ano, hektarové výnosy stouply. Ale za

jakou cenu? Zdevastovaná půda, znečištěné řeky, měnící se klima. To
je dlouhodobě neudržitelné. Zajímalo by mě, jestli evropští úředníci
promýšlejí všechny konsekvence, když vymýšlejí nové strategie. Třeba
výroba biopaliva. Na začátku byl určitě dobrý úmysl. Ale i vím, že už
na začátku byli odborníci, kteří upozorňovali na to, že ta produkce
bude ničit půdu, že bude potřeba tolika hnojiv a pesticidů a jiných
-cidů, že v důsledku bude produkce biopaliv energeticky negativní
a dopad na životní prostředí neúnosný. Jsem si skoro jist, že tyto
názory odborníků úředníci i politici slyšeli, ale nehodili se jim do
dotační politiky…
Kdysi se u výslechu strážmistr Flanderka ptal Švejka: „Proč nic, ale
vůbec nic u sebe nemáte?“ A ten mu odpověděl: „Jelikož nic nepotřebuju“. Kéž by se takoví Švejkové u nás, v celé Evropě začali rodit!
To si přeju do nového roku. Přeji to i naši civilizaci. Jen tak, podle
mého, máme naději.
Ing. Václav Stránský
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Měření průtoků a rychlostí na vodních tocích
FlowTracker

RiverSurveyor S5/M9

RP-30

je lehký, pevný a voděodolný terénní přístroj
pro měření rychlosti/průtoku
• Stranová 2D nebo
3D měřící sonda
využívající Dopplerův
princip měření
rychlosti, frekvence
10 MHz
• Měření rychlostí od
hloubky vody 2 cm
• Měřící rozsah 0,001
až 4,00 m/s
• Spolehlivé měření
i pro rychlost menší
než 1 cm/s
• Nastavitelný interval měření na svislici,
1–2–3–5 bodová metoda na svislici
• Volba režimu měření: rychlost/průtok –
automatický výpočet průtoku
• Vestavěný teplotní senzor pro
kompenzaci
• Vodící soutyčí délky 1,20/2,40 m

ADCP pro rychlé a spolehlivé měření průtoků na
malých i velkých vodních tocích
• 5/9 paprskový systém, 1/2 čtveřice
rychlostních senzorů
• Vertikální paprsek pro přesné
měření hloubky vody
• Jednoduché ovládání –
automatické nastavování počtu
buněk a jejich velikosti
• Smart PulseHD – inteligentní algoritmus, který
vybírá pro dané podmínky (hloubka, rychlost,
turbulence) nejlepší techniku
měření (koherentní, inkoherentní,
broadband)
• Výkonný mikroprocesor –
zpracování dat, výpočet průtoku
• Interní paměť 8 GB – při přerušení
komunikace není ztráta dat
• Radio/Bluetooth komunikace –
SmartPhone, tablet nebo notebook
• Výběr z integrovaných GPS/DGPS nebo RTK-GPS
(externí stanice)

Radarový rychlostní profiler
• Bezkontaktní měření povrchové rychlosti
• SW pro výpočet průtoku z měřené rychlosti,
hloubky vody a zadaného profilu
• Bezpeční měření při povodňových stavech
• Jednoduché ovládání, hodnota průtoku hned
po měření
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Vyplavení dusíku a fosforu
z malých zemědělských
odvodněných povodí
s aplikací různých hnojiv
Renata Duffková, Antonín Zajíček, Petr Fučík

Abstrakt

Zemědělské drenážní systémy mohou významně přispívat ke
znečištění podzemních i povrchových vod živinami. Na dvou lokalitách (Českomoravská vrchovina) byly v drenážních vodách v hydrologickém roce 2013 sledovány koncentrace a odnosy dusičnanového dusíku (N-NO3) a dvou forem fosforu (P-PO4, celkový P) po
aplikaci různých typů hnojiv (kejda, digestát, močůvka, minerální
hnojiva), a to jak za běžných průtoků, tak i během významných
srážko-odtokových epizod (SOE). Průtokově vážené koncentrace
(FWC) N-NO3 (vč. SOE) byly 12–28 mg/l (orná půda OP) a 7–15 mg/l
(trvalý travní porost TTP); odnosy N-NO3 46–136 kg/ha, resp.
11–24 kg/ha. FWC P-PO4 se pohybovaly mezi 0,004–0,102 mg/l (OP)
a 0,026–0,043 mg/l (TTP); FWC celkového P mezi 0,053–0,216 mg/l,
resp. 0,080–0,133 mg/l. Roční odnosy celkového P byly 113–629 g/
/ha (OP) a 111–241 g/ha (TTP). Vyplavení N-NO3 bylo diferencováno
využíváním pozemků (TTP vs. OP). Zvýšené vyplavení P, mírně překračující eutrofizační limit (0,035 mg/l P-PO4, 0,10 mg/l celkový P),
bylo zjištěno při běžných průtocích pouze v souvislosti s aplikací
kejdy na OP a digestátu s močůvkou na TTP. Během SOE, trvající
v létě 1–2 dny, v zimě 2–3 dny, byly limity překročeny výrazněji,
a to v souvislosti jak s organickým, tak minerálním hnojením.
Během SOE byly drenážní vody výrazně obohaceny P, ale jejich
dočasné působení zřejmě nepodmiňuje výrazně eutrofizaci. Nízké eutrofizační riziko obou lokalit bylo možné vysvětlit sorpcí P
v hlubších půdních vrstvách.
Klíčová slova
drenážní systémy – hnojení – dusík – fosfor – eutrofizace

Úvod
Vyplavení a odnos dusíku (N) v dusičnanové formě (N-NO3)
a fosforu (P) v rozpuštěné formě z plošných zemědělských zdrojů
znečištění zvyšuje eutrofizaci vod. Limitujícím prvkem eutrofizace
je P. Vysoký eutrofizační potenciál a riziko vyplavení představují
půdy silně saturované P a náchylné k urychlenému, zejména tzv. saturačnímu, povrchovému a podpovrchovému odtoku vody a erozi.
Lokality s těmito vlastnostmi bývají označovány jako tzv. kritické
zdrojové lokality (Critical Source nebo Hydrologically Sensitive
Areas), což jsou vedle ploch s výskytem povrchového odtoku dále
půdy mělké, promyvné a/nebo odvodněné či s výskytem makropórů. Hydrologická a hydrochemická role těchto enkláv se projevuje
zejména v souvislosti s významnou srážko-odtokovou epizodou
(SOE) [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Za limitní hranici pro eutrofizaci považují
[7] 0,035 mg/l a [8] uvádějí 0,1 mg/l biodostupného, tj. rozpuštěného
reaktivního P (RRP). Limitní hodnotu roční průtokově vážené koncentrace (Flow-weighted concentration, FWC) pro celkový P uvádějí
[9] 0,1 mg/l. Princip vyplavení N a P z půd se liší tím, že RRP ve
formě ortofosforečnanů má velkou sorpční afinitu k půdní matrici,
naopak N-NO3 je mobilní a není sorpcí retardován. Vyplavení RRP
je tudíž zvyšováno zpravidla s odtokem vody, naopak vyplavení
N-NO3 se – z hlediska koncentrací – s rostoucím odtokem spíše
snižuje [10]. Saturace půd P, která podmiňuje zpětnou desorpci
RRP do půdního roztoku, a tudíž zvyšuje riziko vyplavení, souvisí
s půdními fyzikálně-chemickými vlastnostmi a biogeochemickými procesy. Avšak i z půd s nízkou sorpční kapacitou pro P
(např. písčité půdy) může být vyplaveno méně celkového P než
např. z těžkých hlinitojílovitých odvodněných půd s výskytem
makropórů [5, 6]. Drenážní odtok z těchto půd a rovněž povrchový
odtok (eroze) během SOE jsou zdrojem převážně partikulárního
P (PP) vázaného na půdní koloidy [11], naopak v podpovrchovém
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odtoku z půdní matrice, který je podchycen drenážními systémy,
převažuje RRP [5].
O stupni nasycení půd P, resp. o riziku vyplavení N a P, rozhoduje
rovněž druh, dávka, způsob a doba aplikace hnojiv [3, 12] ve vazbě
na výše uvedené faktory – rizika [10], v souvislosti s průběhem
počasí (vlhkost půdy, resp. nasycenost povodí). Zejména přísun P
v organické, vysoce mobilní formě (např. hnůj, kejda, digestát) blokuje srážení P a adsorpční místa pro P [5, 9, 13]. Vysoká přístupnost
N v digestátech (tj. vysoký obsah amonných iontů) vytváří v období
před zvýšeným příjmem živin porostem značné riziko vyplavení N
do podzemních vod. Rovněž se předpokládá, že vyplavení P z digestátu vzhledem k jeho organickému původu bude zvýšené [14].
Cílem příspěvku bylo zhodnotit vliv hnojení organickými (kejda
skotu, digestát, močůvka) a minerálními hnojivy na eutrofizační
riziko prostřednictvím koncentrací a odnosů N-NO3, reaktivního
a celkového P v drenážních vodách z malých zemědělských povodí
za různých hydrologických situací.

Materiál a metody
Experimentální lokalita Košetice se nachází JZ od obce Košetice,
cca 15 km na S od Pelhřimova. Jedná se o pozemek s ornou písčito
hlinitou až hlinitou půdou (34,50 ha), s nadmořskou výškou 500–
525 m a průměrnou sklonitostí 2,5 °. V roce 1963 zde byla vybudována
stavba drenážního odvodnění, dosud funkční, s dvěma drenážními
skupinami, které jsou vyústěny do recipientu vzdáleného 70–100 m J
od pozemku. Na pozemku převažuje kambizem modální, v terénních
vlhkých depresích kambizem oglejená a pseudoglej modální. V JZ části
pozemku je koluvizem modální, která vznikla akumulací erozních
smyvů z vyšší části pozemku. Pozemek má v různých částech nízkou,
vyhovující a dobrou zásobu přístupného P. Pole bylo rozděleno na dvě
pokusné části, a sice na základě vymezení mikropovodí dvou hlavních
drenážních skupin zaústěných do dvou šachtic (KOS1, KOS2). V roce
2012 byla na obou částech pěstována kukuřice, brambory a ječmen
jarní. Před výsevem kukuřice byla na KOS1 aplikována kejda skotu
a rychle rozpustné minerální hnojivo Polidap (123 kg N a 45 kg P/ha)
a k ječmeni Polidap (27 kg N a 30 kg P/ha). Na KOS2 bylo ke kukuřici
a ječmeni dáno stejné množství N a P v DAM390 a v minerálním
hnojivu Fosmag s pozvolným uvolňováním P. Brambory byly v obou
variantách hnojeny shodně (60 kg N a 26 kg P/ha v NP 20–20). V roce
2013 byl pěstován ječmen jarní a kukuřice na siláž. Na KOS1 byl
před výsevem ječmene aplikován Polidap podle potřeby hnojení P
(9–45 kg N a 10–50 kg P/ha) a před výsevem kukuřice kejda a Polidap
(158 kg N a 40 kg P/ha). Na KOS2 byl aplikován DAM390 a hnojivo
s pomalým uvolňováním P (Dolophos), u kterého bylo předpokládáno
nižší riziko průniku P do podzemních vod. Dávka u ječmene byla
33 kg N a 30–40 kg P/ha podle potřeby hnojení P a u kukuřice stejně
jako na KOS1. Během července byla kukuřice přihnojena na obou
mikropovodích 57 kg N/ha v DAM390.
Experimentální povodí Dehtáře se nachází poblíž Pelhřimova,
má plochu 57,9 ha a nadmořskou výšku 497 až 550 m. V blízkosti
rozvodnice (zdrojová oblast) jsou půdy mělké s vyšším obsahem
písku, často kamenité, ve středních partiích svahů převažují půdy
písčitohlinité a v dolní části povodí (výtoková oblast), zejména
v jeho ose, se vyskytují půdy hlubší a těžší, často zajílené. Půdní
typy ve výtokové oblasti jsou kambizemě oglejené, pseudogleje,
gleje i náznaky organozemí. Ve zdrojové oblasti převažují kambizemě modální, rankerové a arenické. Zemědělská půda, která tvoří
převážnou část povodí, je většinou využita jako orná (OP), výtoková
oblast povodí a část zdrojové oblasti v jižní části povodí jako trvalý
travní porost (TTP). Drenážní systém byl postaven v roce 1977 jako
soustava 2 drenážních skupin s několika souřady plošné drenáže,
nad kterými byly vybudovány záchytné drény zachycující svahovou vodu a vodu z pramenných vývěrů. Podrobný popis povodí
a drenážního systému je uveden v [1, 15, 16, 17, 18]. Pro účely této
práce bylo sledováno několik měrných profilů na drenáži s rozdílným hnojením a využitím půdy. Byly to závěrové profily drenážních skupin KL (TTP ve výtokové, OP a TTP ve zdrojové oblasti)
a KP (OP). Dále byla sledována mikropovodí drenážních souřadů
K1 (TTP) a K5 (OP) a záchytný drén K2 zachycující svahovou vodu
z TTP nad souřadem K1, se kterým je spojen. Obsah přístupného P
v drnové vrstvě 0–20(25) cm travního porostu ve zdrojové oblasti
(K1, K2 a částečně KL) byl 70–170 mg/kg, tj. v kategorii dobrý až
velmi vysoký. Na jaře 2013 zde byl aplikován digestát z prasečí
kejdy a výpalků z lihovaru v dávce 100 kg N a 27 kg P/ha a během
vegetačního období příležitostně močůvka. Travní porost ve výtokové oblasti nebyl hnojen. Na ornou půdu byl v srpnu 2012 před
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výsevem řepky ozimé aplikován hnůj (186 kg N a 50 kg P ha), na
jaře 2013 minerální hnojiva (121 kg N/ha, bez P).
Na všech sledovaných profilech obou pokusných lokalit byly
v drenážních šachticích automaticky měřeny průtoky ultrazvukovou
sondou. Drenážní odtok byl hodnocen dle odtokových koeficientů
(podíl drenážního odtoku ze srážek) a byl rozdělen na 3 složky metodami digitálních filtrů Grayson a Nathan-McMahon separujícími
základní odtok (Qbase) a početními metodami MGPM a GROUND
[19, 20] separujícími přímý odtok (Qdirect). Středně rychlá složka
(Qinter) byla získána odečtením základního odtoku od výsledků
separace MGPM a GROUND. V rámci pravidelného monitoringu
byly vzorky drenážní vody odebírány ve 14denních intervalech.
V průběhu významných SOE byly na profilech KOS1, KOS2, KL a KP
vzorky odebírány automaticky pomocí vzorkovačů ISCO. Ve vzorcích
vody byly určeny koncentrace dusičnanů, reaktivního P ve formě
ortofosforečnanů (P-PO4), celkového P (Pcelk), vše v mg/l. Dusičnany
[21] a ortofosforečnany [22] byly stanoveny fotometricky průtokovou
analýzou na přístroji Skalar. Celkový P byl převeden na fosforečnany
UV digescí. Průměrné koncentrace byly váženy průtokem (FWC)
a odnos látek z povodí byl získán vynásobením průměrného denního
průtoku příslušnou koncentrací živiny. Z půdních vzorků z Košetic
a z Dehtář z TTP (zdrojová oblast) byl stanoven obsah přístupného P
(Mehlich III) a tzv. stupeň nasycení fosforem (Degree of phosphorus
saturation, DPS), a to jako podíl P vázaného na amorfní formy Fe a Al
na základě extrakce kyselým fosforečnanem draselným obsahujícím
75 mg P/l po dobu 18 hodin [23]. Z úbytku P bylo vypočteno množství
sorbovaného P v půdě.

Výsledky
Drenážní odtok

a specifický odtok 0,015–0,076 l/s/ha. Na závěrovém profilu KP byl
zjištěn odtokový koeficient i specifický odtok nejvyšší (tab. 1); na KL
byly naopak obě tyto charakteristiky mimořádně nízké. Podíl SOE
na celkovém ročním odtoku byl na závěrových profilech v Dehtářích
nižší než v Košeticích (KL 7 SOE/12 dnů a 13 % z celkového odtoku,
KP 5 SOE/10 dnů a 10 % celkového odtoku).
Na koncentrace a odnos nutrientů má vliv kromě objemu drenážního odtoku také zastoupení jeho složek (tab. 1). Základní odtok se
na celkovém odtoku nejvíce podílel na konci vegetačního období a na
podzim, kdy (mimo SOE) v odtoku jednoznačně převažoval. Přímý
odtok se vyskytoval v proměnlivém podílu po celý rok. Největší
podíl měl v průběhu SOE, a to jak za letních přívalových dešťů, tak
i při rychlých oblevách v průběhu ledna a února. V průběhu těchto
SOE dosahoval podíl rychlé složky až 95 % denního odtoku. Střední složka se uplatnila zejména na konci zimních SOE spojených
s táním sněhu a částečně i na konci největších letních SOE. Naopak
na podzim se v drenážním odtoku téměř nevyskytovala. Rozdíly
v zastoupení jednotlivých složek odtoku byly zjištěny nejen mezi
sledovanými lokalitami, ale i v rámci jejich mikropovodí. Na KOS1
byl výrazně vyšší podíl základního odtoku a nižší podíl přímého
odtoku než na KOS2. Na lokalitě Dehtáře byl zaznamenán výrazně
nižší podíl přímého odtoku a vyšší podíl střední složky na K5 oproti
K1 a záchytnému drénu K2. Obdobný rozdíl byl zaznamenán též
mezi skupinami KL a KP (tab. 1).

Koncentrace a odnos dusičnanového dusíku (N-NO3)

Hodnoty FWC N-NO3 a statistických charakteristik odnosu N-NO3
jsou uvedeny v tab. 2. V Košeticích byly zjištěny koncentrace N-NO 3
7,0–36,6 mg/l, přičemž FWC na kejdovaném mikropovodí KOS1 byla
vyšší než na KOS2 hnojeném minerálními hnojivy. Během pravidelných odběrů se koncentrace se zvyšujícím se průtokem mírně
zvyšovaly, hodnoty korelačního koeficientu r se pohybovaly mezi

Charakteristiky drenážního odtoku jednotlivých mikropovodí se
výrazně lišily (tab. 1). Hodnoty okamžitého
průtoku se pohybovaly od 0,001 v období Tab. 1. Charakteristiky drenážních odtoků všech sledovaných profilů v HR 2013
základního odtoku koncem léta po 20–30
Velikost
Koeficient Specifický
Medián
Hs
Q base
Q inter Q direct
l/s v průběhu významných letních SOE. Na
Profil
mikropovodí
odtoku
odtok
odtoku
(mm)
(%)
(%)
(%)
lokalitě Košetice byla na KOS1 zjištěna mi(ha)
(%)
(l/s/ha)
(m3/den/ha)
mořádně vysoká hodnota odtokového koefiKOS1 791,2
3,9
77
0,190
4,3
39,3
29,5
31,2
cientu (77 %) ve srovnání s běžnou hodnotou
KOS2 791,2
5,0
28
0,071
2,9
31,8
27,6
40,6
pro drenážní systémy v dané oblasti na KOS2
K1
578,8
3,3
24
0,043
2,3
41,7
31,8
26,5
(28 %) a rovněž i specifický odtok. SOE měly
K2
578,8
2,3
35
0,065
4,1
43,4
30,1
26,5
vysoký podíl na celkovém odtoku na obou
K5
578,8
8,6
35
0,065
2,7
39,2
45,2
15,6
skupinách (KOS1 34 %, 7 SOE/13 dnů; KOS2
KL
578,8
29,6
8
0,015
0,9
44,9
35,0
20,1
36 %, 8 SOE/10 dnů). V Dehtářích se odtoKP
578,8
28,3
42
0,076
4,1
38,0
45,0
17,0
kový koeficient pohyboval v rozpětí 8–42 %
Tab. 2. Koncentrace (FWC) a odnos N-NO3 ze všech sledovaných profilů v HR 2013
Odnos N-NO3
denní (g/ha)

Koncentrace N-NO3 (mg/l)

Mimovegetační

Vegetační (1.4.-30.9)

HR 2013

Období
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Profil

KOS1
KOS2
K1
K2
K5
KL
KP
KOS1
KOS2
K1
K2
K5
KL
KP
KOS1
KOS2
K1
K2
K5
KL
KP

Landuse

OP
OP
TTP
TTP
OP
TTP+OP
OP
OP
OP
TTP
TTP
OP
TTP+OP
OP
OP
OP
TTP
TTP
OP
TTP+OP
OP

Hnojení

kejda
minerální
digestát/močůvka
digestát/močůvka
minerální
min./dig./moč.
minerální
kejda
minerální
digestát/močůvka
digestát/močůvka
minerální
min./dig./moč.
minerální
kejda
minerální
digestát/močůvka
digestát/močůvka
minerální
min./dig./moč.
minerální

FWC*
pravidelný
odběr
22,1
19,4
7,3
14,3
24,9
9,8
20,8
25,1
21,4
8,1
15,1
23,0
11,1
19,3
23,1
15,7
6,7
13,9
25,8
8,7
22,1

celkem (kg/ha)

FWC SOE

maximum

průměr

medián

suma

17,7
27,9
n
n
n
4,0
10,5
16,9
28,4
n
n
n
3,5
9,2
21,4
12,3
n
n
n
5,5
14,0

4442,7
10538,5
270,6
594,2
953,7
36,1
629,3
4442,7
10538,5
270,6
358,7
381,0
36,1
558,3
3285,2
1025,8
219,9
594,2
953,7
33,0
629,3

373,7
126,1
30,3
66,7
145,0
14,7
126,3
294,3
172,0
28,0
67,6
83,7
14,3
100,4
453,0
80,0
32,8
65,9
207,4
15,2
152,7

90,2
42,5
21,4
59,1
61,2
13,6
68,8
82,6
37,6
19,5
61,7
63,7
14,1
72,9
179,9
54,2
33,3
34,3
53,7
11,9
52,9

136,0
46,0
11,1
24,4
52,9
5,4
46,1
53,6
31,5
5,1
12,4
15,2
2,6
18,3
82,4
14,5
6,0
12,0
37,8
2,8
27,8
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0,4–0,5. Během vegetačního období koncentrace N-NO3 dosahovaly
na obou mikropovodích vyšších hodnot než v období mimovegetačním a opět byly vyšší na KOS1. V průběhu SOE byly v obou obdobích
naopak podstatně vyšší FWC na KOS2, a to častým zvyšováním koncentrací N-NO3 s rostoucím průtokem. Nicméně byly zaznamenány
i SOE s opačným průběhem koncentrací. Průměrný denní i celkový
roční odnos N-NO3 byl výrazně vyšší z KOS1 (tab. 2). Větší podíl na
odnosu N-NO3 z KOS1 byl v mimovegetačním období, na KOS2 ve
vegetačním období. Na celkovém odnosu N-NO3 se SOE podílely
z 18 % na KOS1, resp. z 32 % na KOS2.
Na lokalitě Dehtáře se koncentrace N-NO3 pohybovaly mezi
1,5–30,4 mg/l. Hodnoty FWC byly na zatravněných mikropovodích

hnojených digestátem a močůvkou nižší ve srovnání s ornou půdou
a byly vyšší ve vegetačním období. Naopak na profilech s ornou
půdou byly FWC vyšší v období mimovegetačním (tab. 2). Během
pravidelných odběrů koncentrace N-NO3 obecně klesaly s rostoucím
průtokem, s užší vazbou na profilech sledujících vodu z TTP. Během
letních SOE docházelo na KL k silnému ředění koncentrací N-NO3
a v průběhu zimních SOE nebyla pozorována žádná závislost. Na
drenážní skupině KP naopak docházelo v průběhu zimních SOE
k ředění a v průběhu letních SOE nebyla vazba mezi průtokem a koncentrací N-NO3. Také odnos N-NO3 byl podstatně vyšší z orné půdy
než z TTP. Větší podíl vyplaveného N-NO3 byl na všech sledovaných
profilech v mimovegetačním období. Podíl SOE na celkovém odnosu

Tab. 3. Koncentrace (FWC) a odnos P-PO4 ze všech sledovaných profilů v HR 2013
Odnos P- PO4
denní (g/ha)

Koncentrace P-PO4
(mg/l)

Mimovegetační

Vegetační (1.4.-30.9)

HR 2013

Období

Profil

KOS1
KOS2
K1
K2
K5
KL
KP
KOS1
KOS2
K1
K2
K5
KL
KP
KOS1
KOS2
K1
K2
K5
KL
KP

Landuse

OP
OP
TTP
TTP
OP
TTP+OP
OP
OP
OP
TTP
TTP
OP
TTP+OP
OP
OP
OP
TTP
TTP
OP
TTP+OP
OP

Hnojení

kejda
minerální
digestát/močůvka
digestát/močůvka
minerální
min./dig./moč.
minerální
kejda
minerální
digestát/močůvka
digestát/močůvka
minerální
min./dig./moč.
minerální
kejda
minerální
digestát/močůvka
digestát/močůvka
minerální
min./dig./moč.
minerální

FWC
pravidelný
odběr
0,023
0,020
0,015
0,036
0,016
0,011
0,016
0,037
0,004
0,011
0,019
0,010
0,006
0,010
0,021
0,022
0,018
0,043
0,019
0,017
0,021

celkem (g/ha)

FWC SOE

maximum

průměr

medián

suma

0,090
0,044
n
n
n
0,023
0,031
0,102
0,044
n
n
n
0,021
0,029
0,036
0,045
n
n
n
0,028
0,036

19,350
12,414
1,114
28,814
0,896
0,307
1,425
19,350
12,414
1,114
2,162
0,314
0,293
1,305
4,663
2,359
0,733
28,814
0,896
0,307
1,425

0,463
0,146
0,081
0,388
0,115
0,027
0,144
0,480
0,160
0,056
0,136
0,060
0,020
0,105
0,440
0,130
0,106
0,640
0,171
0,034
0,183

0,071
0,018
0,037
0,090
0,043
0,015
0,067
0,070
0,003
0,036
0,093
0,043
0,015
0,068
0,100
0,070
0,048
0,049
0,044
0,016
0,055

168,9
53,2
29,4
141,5
42,0
9,9
52,5
80,0
29,1
10,2
24,9
10,9
3,7
19,2
88,9
24,1
19,2
116,5
31,1
6,2
33,3

Tab. 4. Koncentrace (FWC) a odnos Pcelk ze všech sledovaných profilů v HR 2013
Odnos Pcelk
denní (g/ha)

Koncentrace Pcelk
(mg/l)

Mimovegetační

Vegetační (1.4.-30.9)

HR 2013

Období

Profil

KOS1
KOS2
K1
K2
K5
KL
KP
KOS1
KOS2
K1
K2
K5
KL
KP
KOS1
KOS2
K1
K2
K5
KL
KP
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Landuse

OP
OP
TTP
TTP
OP
TTP+OP
OP
OP
OP
TTP
TTP
OP
TTP+OP
OP
OP
OP
TTP
TTP
OP
TTP+OP
OP

Hnojení

kejda
minerální
digestát/močůvka
digestát/močůvka
minerální
min./dig./moč.
minerální
kejda
minerální
digestát/močůvka
digestát/močůvka
minerální
min./dig./moč.
minerální
kejda
minerální
digestát/močůvka
digestát/močůvka
minerální
min./dig./moč.
minerální

FWC
pravidelný
odběr
0,089
0,066
0,086
0,097
0,058
0,073
0,068
0,075
0,053
0,112
0,080
0,059
0,070
0,072
0,104
0,076
0,081
0,133
0,070
0,091
0,077

celkem (g/ha)

FWC SOE

maximum

průměr

medián

suma

0,194
0,133
n
n
n
0,114
0,090
0,216
0,133
n
n
n
0,123
0,088
0,102
0,128
n
n
n
0,088
0,097

40,98
25,96
3,81
40,18
2,89
1,22
4,16
40,98
25,96
3,71
6,48
0,68
1,22
3,92
24,07
4,50
3,81
40,18
2,89
1,16
4,16

1,72
0,43
0,30
0,66
0,31
0,09
0,41
1,48
0,45
0,25
0,40
0,13
0,07
0,29
1,97
0,40
0,35
0,93
0,49
0,11
0,53

0,33
0,13
0,10
0,21
0,07
0,03
0,16
0,24
0,08
0,08
0,22
0,06
0,03
0,12
0,48
0,24
0,19
0,11
0,11
0,06
0,27

629,4
156,2
111,1
241,4
112,9
32,1
150,8
270,9
83,0
46,6
72,7
23,5
12,4
53,6
358,5
73,2
64,5
168,8
89,4
19,7
97,2
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N-NO3 byl na Dehtářích nižší než v Košeticích; na KL dosáhl 3,6 %
(7 SOE/12 dní) a na KP 5,6 % (5 SOE/10 dnů).

Koncentrace a odnos rozpuštěného reaktivního fosforu
(P-PO4)

Hodnoty FWC P-PO4 a statistických charakteristik odnosu P-PO4
jsou uvedeny v tab. 3. Koncentrace P-PO4 se v drenážních vodách
lokality Košetice pohybovaly mezi 0,001–0,196 mg/l. Na KOS1 se
P-PO 4 mírně snižovaly s rostoucím průtokem a na KOS2 mírně rostly.
Hodnoty FWC z pravidelných odběrů byly na obou mikropovodích
relativně nízké a bez rizika eutrofizace (tab. 3). Všechny charakteristiky odnosu byly výrazně vyšší na KOS1. Nebyl pozorován velký
rozdíl mezi odnosem P-PO 4 ve vegetačním a mimogevetačním období. V průběhu SOE došlo převážně k nárůstu koncentrací P-PO 4. SOE
měly významný podíl na ročním odnosu P-PO4 (KOS1 47 %, KOS2
36 %). Největší podíl na celkovém odnosu P-PO4 měla mimořádná
třídenní SOE na začátku června (KOS1 22 %). Podíl P-PO4 na odnosu
celkového P byl na obou profilech 1/5 až 1/3 (vyšší ve vegetačním
období). V drenážních vodách lokality Dehtáře se koncentrace P-PO 4
pohybovaly mezi 0,001–0,251 mg/l. Koncentrace z pravidelných
odběrů obecně mírně rostly s rostoucím průtokem, vztah byl nejtěsnější na zorněném mikropovodí K5 (r=0,50). Naopak na K2 byly
koncentrace P-PO4 na velikosti průtoku nezávislé. Hodnoty FWC byly
na všech sledovaných mikropovodích obdobně nízké, s výjimkou
zatravněného K2 s aplikací digestátu, kde byly oproti ostatním profilům hodnoty vyšší a v mimovegetačním období překročily hranici
ohrožení eutrofizací (0,043 mg/l). V průběhu SOE většinou docházelo
ke zvyšování koncentrací P-PO4 s rostoucím průtokem (r=0,46–0,90),
s výjimkou jedné letní SOE, kdy se koncentrace P-PO4 neměnily na
žádném profilu. Na ročním odnosu se SOE na Dehtářích podílely
nižším podílem než v Košeticích (KL 14 %, KP 12 %). Podíl P-PO4
na celkovém odnosu P se na Dehtářích pohyboval mezi 27–37 %, na
K2 to však bylo 58 % (v mimovegetačním období 69 %).

Koncentrace a odnos celkového fosforu (Pcelk)
Hodnoty FWC Pcelk a statistických charakteristik odnosu P jsou
uvedeny v tab. 4. Během pravidelných odběrů byly obsahy Pcelk na
lokalitě Košetice v rozmezí 0,016–0,166 na KOS1 a 0,002–0,036 mg/l
na KOS2. Na KOS1 nebyla zjištěna vazba mezi koncentracemi a průtokem, na KOS2 docházelo k mírnému růstu koncentrací s rostoucím
průtokem. V průběhu SOE měly koncentrace Pcelk přibližně dvojnásobné hodnoty v porovnání s pravidelnými odběry (tab. 4). Vztah
mezi průtokem a koncentracemi Pcelk byl nejednoznačný, vyskytly
se SOE s růstem i poklesem koncentrací s rostoucím průtokem.
Celková ztráta Pcelk na KOS1 byla vyšší než na KOS2 (tab. 4). Velký
podíl na roční ztrátě celkového P měly SOE (KOS1 26 %, KOS2
38 %). Značnou část odnosu z KOS2 představoval odnos v průběhu pouhých dvou SOE: při oblevě v lednu 2013 a v červnu 2013.
Na lokalitě Dehtáře se koncentrace Pcelk pohybovaly v rozmezí
0,016–0,378 mg/l. Během pravidelných odběrů koncentrace Pcelk
mírně rostly se zvyšujícím se průtokem na všech sledovaných profilech (nejsilnější vazba na KL r=0,79 a K5 r=0,50). V průběhu SOE
se koncentrace většinou zvyšovaly, ale vyskytly se SOE s opačným
průběhem a bez vztahu mezi koncentrací a průtokem. Hodnoty FWC
byly velmi podobné, nicméně nejvyšší byly na zatravněných a digestátem hnojených profilech K1 a K2 (tab. 4). V mimovegetačním
období byly koncentrace Pcelk vyšší než ve vegetačním, přičemž na
K2 překročily hodnotu 0,1 mg/l (tab. 4). V průběhu SOE byly koncentrace vyšší než během pravidelných odběrů, nicméně podíl SOE
na celkovém odtoku byl relativně nízký (KL 19 %, KP 8 %).

Diskuse
Velikost základního odtoku a podíl jednotlivých složek byly
v souladu s výsledky [17, 24]. Velmi nízký odtok z KL byl pravděpodobně ovlivněn špatným stavem systému odvodnění na hranici své
životnosti (37 let). Relativně malý podíl SOE na odnosu sledovaných
nutrientů z povodí Dehtáře byl způsoben nízkým podílem přímé
složky odtoku.
Organický N je pro rostliny zpřístupňován postupnou mineralizací organické hmoty. Aplikovaná kejda a digestát měly 50, resp.
45 % N v organické formě, a tak lze předpokládat nižší okamžitou
dostupnost a postupné uvolňování živin ve srovnání s minerálním
hnojivem. Při hodnocení vyplavování živin je nutné vzít v úvahu dynamiku půdní vlhkosti v návaznosti na rozdělení a intenzitu srážek,
land use, terénní a půdní podmínky a předchozí i současný management daného území [9]. Během vlhkého období následující po delším
období sucha je N-NO3 vyplavován ve velké míře (efekt koncentrace),
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pokud srážky přetrvávají delší dobu, vyplavení dusičnanů klesá tak,
jak jsou z půdy vyčerpávány (efekt ředění). Během sušší periody se
N-NO3 v půdě kumuluje [25]. Tento mechanismus dokládá spojení
hydrologických a biogeochemických půdních procesů. Vyšší celkový
odtok i podíl základního odtoku v Košeticích na KOS1 bylo možné
vysvětlit výraznou hydrologickou konektivitou území [25], která
vysvětlila výrazně vyšší FWC N-NO3 během pravidelných odběrů
a zároveň i celkový odnos N-NO3 ve srovnání s KOS2. Naopak nižší
hydrologická konektivita na KOS2 odpovídala nižším FWC během
pravidelných odběrů, kdy základní odtok byl zřejmě tvořen hlubší
podzemní vodou. Vyšší FWC i odnosy během SOE na KOS2 měly
souvislost s vyšším podílem rychlé složky odtoku, která podporovala
koncentrování N-NO3 s odtokem [26].
Vzhledem k tomu, že morfologické a fyziologické charakteristiky
travních druhů účinně omezují vyplavení živin do vod [27, 28], byly
dle předpokladu FWC i celkové odnosy N-NO3 na Dehtářích výrazně
vyšší z orné půdy (K5, KP), a to zejména v mimovegetačním období.
Organický fosfor je převážně mobilní, minimálně vázaný půdními
koloidy, a tudíž se předpokládá jeho vyšší vyplavení ve srovnání
s minerálními hnojivy [29]. Tím lze vysvětlit zvýšení FWC obou
forem P po aplikaci kejdy na KOS1 v Košeticích [9], kdy výše uvedené
eutrofizační limity pro RRP (0,035 mg/l), resp. celkový P (0,10 mg/l)
byly v pravidelných odběrech nepatrně překročeny ve vegetačním
období, resp. mimovegetačním období. Zvýšené riziko vyplavení P
bylo indikováno i v nejnižší části kejdovaného pozemku na základě
přístupného P v půdě, který překročil ve vrstvě 0–30 cm eutrofizační
limit (90 mg/kg) [30], a vysokého DPS (29 %). Při vysokém obsahu
P v půdě zjistila práce [9] pro drenážovanou hlinitou půdu s kukuřicí, s obdobnou sklonitostí a dávkou kejdy, vyšší koncentrace obou
forem P (0,23–0,95, resp. 0,55–1,76 mg/l). Zcela jiná situace byla
během SOE, kdy eutrofizační limity obou forem P byly více či méně
překročeny na obou sledovaných mikropovodích, a to ve shodě se
studií na odvodněných hlinitojílovitých půdách jižního Švédska [6],
která zjistila vyšší RRP během zvýšených vodních stavů po aplikaci
drůbeží kejdy. Na posouzení eutrofizačního rizika má výrazný vliv
rovněž roční období [8, 31] a druh vodního útvaru povrchových vod
(tekoucí vs. stojatá voda). Nejvyšší riziko eutrofizace vod v souvislosti
s nároky řas a sinic na živiny je na jaře a v létě. V tekoucích vodách
je období eutrofizačního rizika plně synchronizováno s kontinuální dostupností P zdrojů, naopak ve stojatých vodách o eutrofizaci
rozhoduje celková roční zátěž P (velký vliv SOE) [31]. Celkově lze
zhodnotit eutrofizační riziko v Košeticích jako nízké, a to i v souvislosti s velmi nízkým DPS ve vrstvě 30–60 cm (12 %), dokládajícím
možnost účinné půdní sorpce P aplikovaného hnojivy. Na Dehtářích
se mírně zvýšené riziko eutrofizace během pravidelných odběrů po
aplikaci digestátu na TTP projevilo na K2 (obě formy P, mimovegetační období) a K1 (Pcelk, vegetační období). Koncentrace P na K2
nemohla být prokazatelně snižována ředěním podzemní vodou [9].
Zvýšené FWC i odnosy v mimovegetačním období byly způsobeny
absencí čerpání P porostem a vyplavováním z odumřelé organické
hmoty [32]. Riziko vyplavení P bylo indikováno v půdní vrstvě 0–20
cm promyvné kambizemě arenické s vysokým obsahem přístupného
P (> 90 mg/kg) a DPS 29 %; to však bylo eliminováno ve vrstvě 15–35
cm s dostatečnou kapacitou pro sorpci P (DPS 13 %) [33]. Aplikace
hnoje související s profily KP a K5 neprokázala žádné eutrofizační
riziko, zřejmě z důvodu vazby P na půdní koloidy a 5letého odstupu
od předchozí dávky hnoje. Zároveň však je třeba uvažovat možný
podíl neznečištěné podzemní vody v odtoku z těchto profilů, ležících v dolní části povodí. Z hlediska vyplavení P během SOE bylo
na Dehtářích zaznamenáno mírně zvýšené eutrofizační riziko ve
vegetačním období na KL. Vyšší FWC obou forem P během SOE na
obou lokalitách vypovídaly nejen o vyplavení organického P a RRP
z půdního roztoku, ale zřejmě i o tzv. vnitropůdní erozi z makropórů,
která je zdrojem PP v drenážních vodách [10, 11]. Další autoři [34]
zjistili, že i PP může být zdrojem biodostupného P, neboť 34–55 %
PP bylo rozpuštěno změnou redox podmínek v sedimentech. Rovněž
riziko eutrofizace v Dehtářích je možno hodnotit jako nízké, neboť
během vegetačního období byl pouze nepatrně překročen eutrofizační limit pro celkový obsah P.

Závěr
Vyplavení živin z drenážních vod závisí na propojení hydrologických a biogeochemických půdních procesů. Vyplavení N-NO3
nebylo diferencováno typem hnojiva (organické vs. minerální), ale
využíváním pozemků (TTP vs. OP). Naopak vyplavení P záviselo na
typu hnojiva, zvýšené bylo po aplikaci hnojiv organických. Celkově
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nízké eutrofizační riziko bylo spojeno s účinnou sorpční kapacitou
pro P v hlubších půdních vrstvách. Během SOE byly drenážní vody
výrazně obohaceny P, ale jejich dočasné působení zřejmě nepodmiňuje výrazně eutrofizaci.
Poděkování: Tento příspěvek vznikl s podporou TAČR projektu č.
TA02020337.
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Nitrogen and phosphorus losses from small tile-drained
agricultural fields treated with different fertilizers (Duffková,
R.; Zajíček, A.; Fučík, P.)
Abstract

Drainage systems may represent an important source of nonpoint pollution for surface and subsurface waters. Concentrations
and loads of nitrate nitrogen (N-NO3) and phosphate and total
phosphorus (P-PO4, Ptot) were monitored in drainage waters of
two small tile-drained agricultural fields treated with different
fertilizers. Cattle slurry, digestate, dung water and mineral fertilizers were applied on arable land (AL) and grasslands (GRs).
Drainage water samples were collected during the hydrological
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year 2013: a) regularly every 14 days and b) during rainfall-runoff
events (RREs) in 0.5–1 hour step. Flow-weighted concentrations
(FWCs) of N-NO3 ranged between 12–28 mg/l (AL) and 7–15 mg/l
(GRs) and nitrate nitrogen loads 46–136 kg/ha and 11–24 kg/ha,
respectively. FWCs of P-PO 4 ranged between 0.004–0.102 mg/l (AL)
and 0.026–0.043 mg/l (GRs) and FWCs of Ptot between 0.053–0.216
mg/l and 0.080–0.133 mg/l, respectively. Total phosphorus loads
for the monitored period reached 113–629 g/ha (AL) and 111–241
g/ha (GRs). Nitrate leaching was differed by land use (GRs vs. AL).
Increased P leaching, however exceeding the eutrophication risk
limits (0.035 mg P-PO4 a 0.1 mg Ptot/l) only slightly, was found
during normal flows depending on slurry application on AL and
digestate/dung water application on GR. During RREs, the FWCs of
phosphorus were temporary much higher than the eutrophication

risk limits, but these short time P increases had probably a negligible effect on water eutrophication. Low eutrophication risk can
be explained by high P fixing capacity in subsoil.

Porovnání různých
hydrometrických metod
na malých vodních tocích

mezi FlowTrackerem a Priceovou vrtulí. Vyhodnocení chyb bylo
podkladem pro vylepšení vyvíjeného přístroje tak, aby odpovídal
standardům pro mechanické vrtule. Z 25 porovnávacích měření
v roce 2001 byl určen průměrný rozdíl v průtocích ± 5,2 %. V roce
2002 byla provedena série měření pro různé rychlosti přímo na tažném vozíku v hydraulickém žlabu, jako se obvykle provádí během
standardní kalibrační procedury hydrometrické vrtule. Zjištěný
rozdíl v měřených rychlostech byl ± 1 % [2], což představuje nyní
udávanou přesnost měření přístroje FlowTracker v jeho manuálu
[3]. Během let 2002–2004 prováděla porovnávací měření mezi vrtulí a přístrojem FlowTracker instituce Water Survey of Canada.
Z celkem 42 dvojic měření byla zaznamenána nulová průměrná
odchylka průtoků a rychlosti měřené vrtulí průměrně o 1 % nižší
než přístrojem FlowTracker v těch místech profilu, kde je menší
ovlivnění rychlostí břehy [4].
Publikované porovnání přístrojů v našich podmínkách bylo provedeno pouze v [5]. Šlo o 3 dvojice měření na toku s „průměrným
průtokem“ 0,22 m3·s-1, porovnání se týkalo navíc i výpočtu průtoku
dvěma metodami. Průtok měřený hydrometrickou vrtulí byl popsán
jako nevýznamně menší oproti tomu měřenému přístrojem FlowTracker. Konkrétní uvedený rozdíl znamenal průtok menší o 0,5 %
vypočtený metodou svislicových pásů a průtok menší o 3,5 % vypočtený metodou mezisvislicových pásů. Tento rozdíl může souviset
s možnými nepravidelnostmi profilu, který pro hydrometrování ve
studii vybrali. Metoda svislicových pásů je vhodnější pro profily
v pravidelném korytě s rovnoměrným rozmístěním svislic, kdežto
metoda mezisvislicových pásů je vhodná i pro nepravidelná koryta
a nerovnoměrné rozmístění svislic [6].
Cílem zde prezentovaného článku bylo porovnat dvě hydrometrické metody používané na malých vodních tocích – hydrometrickou vrtuli OTT C2 a FlowTracker 3D. Porovnání bylo provedeno
na základě měřených bodových rychlostí, vypočtených středních
svislicových rychlostí a průměrných rychlostí v profilech. Dalším
cílem bylo porovnat hodnoty průtoků, vypočtených z provedených
bodových měření s využitím metody svislicových a mezisvislicových pásů, s průtoky z měrných křivek ČHMÚ pro použité měřené
profily. Třetím cílem bylo porovnat na vybraných profilech výsledky
průtoků stanovených na základě použití jednobodové, dvoubodové
a tříbodové metody měření ve svislici, tedy na základě metod, jaké
se používají při rutinních měřeních profesionálními hydrology na
malých vodních tocích.
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Abstrakt

Článek je zaměřen na porovnání výsledků měření dvěma přístroji pro měření průtoků na menších vodních tocích. Přístroji
jsou hydrometrická vrtule C2 od firmy OTT a akustický přístroj
FlowTracker Handheld ADV® 3D od firmy SonTek. Série měření
proběhla na profilech s umístěním vodoměrných stanic ČHMÚ.
Bylo provedeno 40 jednotlivých měření průtočných profilů =
20 analogických dvojic. Vyhodnocení dat zahrnuje vzájemné
porovnání bodových rychlostí, středních svislicových rychlostí,
průměrných hodnot rychlostí a průtoků. Dále zahrnuje porovnání
průtoků vypočtených aritmetickou metodou svislicových a mezisvislicových pásů včetně stanovení nejistoty měření, porovnání
průtoků vypočtených z měření 1 až 3bodovou metodou měření na
2 profilech, a především porovnání s průtoky náležícími měrným
křivkám průtoků na profilech. Ačkoli si dvěma přístroji změřené
podrobné bodové rychlosti nejsou statisticky podobné, průtoky
vyhodnocené z těchto měření se průměrně liší pouze o ± 5,3 %.
Průtoky stanovené z měrné křivky jsou průměrně o ± 12,8 % jiné
než průtoky měřené hydrometrickou vrtulí a o ± 11,5 % jiné než
průtoky měřené přístrojem FlowTracker.
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Úvod
Evergreenem pro ruční měření proudění v menších vodních tocích
je od svého vzniku na konci 18. stol. [1] dodnes turbínový měřicí
přístroj na soutyčí, familiárně označovaný jako hydrometrická
vrtule. Důvody pro to jsou především ekonomické, protože již existuje několik porovnatelných přístrojů založených na modernějším
principu, avšak obvykle s několikanásobně vyšší pořizovací cenou.
Jedním z takových přístrojů je FlowTracker Handheld ADV® 3D
od firmy SonTek (ADV – Acoustic Doppler Velocimeter – akustické
dopplerovské měřidlo rychlosti). Stejně jako hydrometrická vrtule se
používá pro bodové měření rychlosti v příčném profilu toku. Funguje
na Dopplerově principu posunu frekvence vln odražených od částic
pohybujících se v proudu kapaliny v blízkosti senzorů přístroje.
FlowTracker 3D má jeden senzor vysílač a tři senzory přijímače, jež
umožňují měřit vektor rychlosti ve 3D. Změna frekvence vln je přímo
úměrná rychlosti pohybu částice uvnitř měřeného objemu kapaliny,
který je vůči senzorům vždy v konstantní poloze. Podobným přístrojem je FlowTracker 2D se dvěma přijímači, umožňujícími měřit
vektor rychlosti ve 2D.
FlowTracker byl zpočátku testován institucí U. S. Geological
Survey, tedy ve Spojených státech amerických, kde je jinak běžně
užívaným měřicím přístrojem hydrometrická vrtule Priceova a vrtule typu „pygmy“. Testování znamenalo série porovnávacích měření
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Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 28. února
2015. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Materiál a metody
Měřicí kampaň probíhala v srpnu 2013 na měrných profilech ČHMÚ
ve Frýdlantském výběžku, které představují jak profily s průtoky Q(330d)
< 0,2 m3·s-1, Q(90d) < 0,6 m3·s-1 představujícími charakteristiky malých
vodních toků, tak toky s o něco většími charakteristickými průtoky.
Celkem na 7 profilech řek Smědé, Řasnice, Bulovského potoka a Jizerky bylo provedeno 20 porovnávacích měření. Použitými přístroji pro
bodové měření rychlosti byly hydrometrická vrtule OTT C2 s propelery číslo 5 a 6 o průměru 30 mm a FlowTracker Handheld ADV® 3D.
Jedno měření znamenalo změření rychlostí v profilu jedním a vzápětí
druhým přístrojem. Při jednotlivých dvojicích měření byla přísně dodržována umístění svislic a umístění podrobných bodů na svislicích.
Použity byly typické metody měření průtočných profilů: konstantní
vzdálenost mezi svislicemi, max. 0,5 m podle šířky koryta, 1 až 3bodové měření ve svislici v tradičních kombinacích násobků hloubek
dle ČSN EN ISO 748 [7], 30vteřinová délka měření v jednotlivém bodě.
Hodnota vodního stavu byla při měření odečítána z vodoměrných latí
umístěných v profilech. Velikosti průtoků v časech měření pocháze-
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jících z měrných křivek vodoměrných stanic
byly od ČHMÚ získány zpětně.
Aby vůbec mohly být rychlosti měřené
dvěma přístroji mezi sebou porovnávány, byly
pro další výpočty použity rychlosti z přístroje
FlowTracker 3D zprůměrované v x-ovém
směru, který představuje hlavní směr proudění. Průměrování dělá automaticky software
dodávaný s přístrojem, metoda průměrování
není v manuálu přístroje popsána. Všechny
soubory hodnot změřených oběma přístroji
byly vyhodnoceny jednotně v programu R,
ver. 2.14.1. Vyhodnocení zahrnovalo nejprve
určení základních statistických charakteristik dat včetně odhadu rozdělení dat podle Obr. 1. Bodové rychlosti, střední svislicové rychlosti a průměrné hodnoty rychlostí vyhodhistogramů. Následovalo určení středních nocené z měření hydrometrickou vrtulí a přístrojem FlowTracker analogicky proti sobě
svislicových rychlostí dle vztahů z normy [7] v grafech s osou I. a III. kvadrantu
pro 1bodovou, 2bodovou a 3bodovou metodu
měření ve svislici. Rozdílnost středních hodnot bodových rychlostí
z analogických pozic měřených bodů a rozdílnost středních hodnot
středních svislicových rychlostí z analogických pozic svislic byla
díky jejich normálnímu rozdělení a jejich dostatečnému množství
testována na podobnost dvouvýběrovým párovým t-testem. Další testování podobnosti výsledků získaných pomocí zvolených metod bylo
provedeno na základě průměrných hodnot rychlostí, určených jako
aritmetický průměr rychlostí změřených v profilu. Pro toto testování
byl použit párový graf.
Dále byl vypočten rozdíl v bodových rychlostech. Představoval
absolutní hodnotu rozdílu rychlosti měřené hydrometrickou vrtulí
a přístrojem FlowTracker. Bylo zkoumáno, zda je tento rozdíl závislý
na poloze měřeného bodu v průtočném profilu, tj. na vzdálenosti od
břehu nebo dna koryta. To bylo prováděno přes výpočet korelačního
koeficientu, testováním regresních modelů a zobrazováním rozdílů
v grafech představujících jednotlivé profily. Rozdíly v bodových,
středních svislicových rychlostech a průměrných hodnotách rychlostí byly také stanoveny procentuálně a vypočtena jejich průměrná
hodnota Z (1)
(1)

Obr. 2. Průtoky vypočtené metodou svislicových pásů v porovnání
s průtoky z měrných křivek profilů

kde vivrtule představuje rychlost měřenou pomocí hydrometrické
vrtule v i-tém podrobném bodě profilu, viFlowTr představuje rychlost
notu 1,3301 m·s-1, pro FlowTracker 1,3526 m·s-1. Výrobcem udávaný
měřenou pomocí FlowTrackeru v i-tém podrobném bodě profilu a n
rozsah jím měřitelných hodnot rychlosti je ± 0,0001 až 4 m·s-1 [3],
je počet bodů měřených v průtočném profilu.
což překonává hydrometrickou vrtuli hlavně proto, že měření vrVýpočet průtoku byl proveden dvěma aritmetickými metodami
tulí mimo intervaly kalibrace je zatíženo přidanou chybou měření
– metodou svislicových a mezisvislicových pásů. Na pravidelných
a nedoporučuje se. Norma [7] uvádí jako standardní odhad nejistoty
profilech ČHMÚ by neměl být důvod k užití metody mezisvislicohydrometrické vrtule při měření rychlosti 0,03 m·s-1 10 %.
vých pásů, nicméně s přihlédnutím k výsledkům z [5] bylo vhodné
Testování bodových a svislicových rychlostí t-testem ukázalo,
posoudit výsledky vyhodnocení oběma metodami. Předpisy pro
že jsou obě veličiny pro různé měřicí přístroje statisticky rozdílné
výpočty oběma metodami jsou rovněž uvedeny v normě [7]. V přína hladině významnosti 0,95. Průměrný rozdíl mezi bodovými měpadě měření záporných hodnot střední svislicové rychlosti byly
řeními hydrometrickou vrtulí a přístrojem FlowTracker dle rovnice
průtoky vypočtené pro tuto část koryta při výpočtu celkového
(1) byl ± 24,9 %, což je diametrálně odlišné od ± 1 % zjištěného v [2].
průtoku odečteny. Průtoky byly porovnány s těmi z měrných křiJe-li pominut vždy možný výskyt náhodné chyby, odlišnost průvek průtoku opticky v histogramu a procentuálním vyjádřením (1).
měrného rozdílu může být hlavně způsobena značnou rozdílností
Výpočet rozšířené kombinované nejistoty měření průtoku byl také
evropského a amerického typu hydrometrické vrtule. Párové grafy
proveden podle výše zmíněné normy. Norma dovoluje zjednodušení
na obr. 1 ukazují vzájemné rozložení rychlostí. Na rozdíl od přístroje
výpočtu, pokud jsou si dílčí průtočné pásy v profilu vcelku rovny.
FlowTracker nebyly hydrometrickou vrtulí vůbec zaznamenány
Toto zjednodušení bylo při zpracování dat využito. Pro výpočet
záporné rychlosti, při měření nebyl pozorován opačný směr otáčení
nejistoty měření přístrojem FlowTracker byl součet nejistoty měřené
propeleru. Zprůměrování rychlostí naměřených během 30 sekund
rychlosti způsobené nedostatkem reprodukce hydrometrické vrtule
mohlo u přístroje FlowTracker dát ve výsledku zápornou rychlost,
a nejistoty způsobené fluktuacemi rychlosti nahrazen nejistotou
kdežto při měření vrtulí zůstává propeler ve stejném postavení.
měření rychlosti udávanou přístrojem.
Jiným vysvětlením tohoto jevu může být celkově špatné natočení
U dvou dvojic měření byla použita 3bodová metoda měření. Z dat
vrtule při konkrétním měření – software přístroje FlowTracker upotěchto měření byly vyseparovány hodnoty, které by představovaly 1
a 2bodové měření, a posouzeny průtoky, které
by byly výsledkem při použití těchto metod.
Tab. 1. Průměrné hodnoty procentuálních rozdílů mezi průtoky měřenými a vypočtenými
vždy dvěma uvedenými metodami
Výsledky a diskuse
Celkem bylo provedeno měření v 521 podrobných bodech v 319 měrných svislicích.
Průměrný počet bodů měřených v jednom
profilu byl 30, průměrný počet svislic 19.
Minimální nezáporná rychlost měřená
hydrometrickou vrtulí byla 0,0306 m·s-1 a přístrojem FlowTracker 0,0003 m·s-1. Maximální
nezáporná měřená rychlost vrtulí měla hod-
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Metoda vyhodnocení průtoku 1
Z měrné křivky
Z měrné křivky
Svisl. pásů z měření hydr. vrtulí
Mezisv. pásů z měření hydr. vrtulí
Svisl. pásů z měření hydr. vrtulí
Svisl. pásů z měření FlowTrackerem

Metoda vyhodnocení průtoku 2
Svisl. pásů z měření hydr. vrtulí
Svisl. pásů z měření FlowTrackerem
Svisl. pásů z měření FlowTrackerem
Mezisv. pásů z měření FlowTrackerem
Mezisv. pásů z měření hydr. vrtulí
Mezisv. pásů z měření FlowTrackerem

Prům. proc. rozdíl
± 12,8
± 11,5
± 5,3
± 5,4
± 0,6
± 0,5
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zorňuje na případnou špatnou orientaci vůči Tab. 2. Průtoky [m3·s-1] vypočtené metodou svislicových pásů pro 1, 2 a 3bodovou metodu
převládajícímu směru proudění, který měřič měření dvěma přístroji, včetně rozšířené nejistoty měření
nemusí vždy opticky správně odhadnout.
Soubor dat Bulovský p. 4
Soubor dat Višňová 5
Metoda
Průměrný absolutní rozdíl mezi středními
měření
Hydr. vrtule
FlowTracker
Hydr. vrtule
FlowTracker
svislicovými rychlostmi byl ± 21,5 %. Prů1bodová
0,282 ± 15,8 %
0,279 ± 15,7 %
1,442 ± 9,8 %
1,366 ± 9,7 %
měrné hodnoty rychlostí si však dle grafu na
obr. 1 dobře odpovídají, jejich rozdíl (1) byl
2bodová
0,278 ± 15,4 %
0,277 ± 15,3 %
1,486 ± 9,4 %
1,404 ± 9,3 %
vypočten jako ± 5,8 %.
3bodová
0,280 ± 15,4 %
0,278 ± 15,3 %
1,464 ± 9,4 %
1,385 ± 9,3 %
Nejmenší průtok vypočtený metodou
svislicových pásů byl 0,1 m 3·s -1, největší 4,7 m3·s‑1. Rozšířená nejistota měření (koef. rozšíření = 2) na
lineárně závislý na poloze podrobného bodu v průtočném profilu,
konfidenční úrovni 95 % byla pro měření hydrometrickou vrtulí
rozdíl byl závislý hlavně na nevysvětleném náhodném faktoru, ktedvoubodovou metodu ve svislici pro širší profily určena průměrně
rým mohla být jak kalibrace přístrojů, tak vnější okolnosti. Se změjako ± 9,5 % a pro užší profily ± 15,5 %, pro měření přístrojem
nou měřítka průměrování rychlostí se rozdíly obou metod měření
FlowTracker jako ± 9,4 % pro širší profily a ± 15,3 % pro užší
snižovaly. Průměrné hodnoty rychlostí si u obou metod odpovídaly,
profily. Absolutní rozdíly ve velikosti průtoků vypočtených aritmevypočtené průtoky se v celé sérii měření lišily průměrně o ± 5,3 %.
tickou metodou svislicových pásů pro měření oběma přístroji jsou
Rozdíly ve vypočtených průtocích byly nižší než stanovená hodnota
v porovnání s průtoky určenými z měrné křivky pro větší průtoky
nejistot měření.
větší než pro nižší průtoky (obr. 2). To může být způsobeno nepřesPrůtoky odečtené z měrných křivek vodoměrných stanic ČHMÚ se
ností měrné křivky ve vyšších vodních stavech, nebo jinou metodu
lišily průměrně o ± 12,8 % od těch měřených hydrometrickou vrtulí
měření, kterou pro zpřesňování křivek používají zdejší pracovníci
a o ± 11,5 % od průtoků měřených přístrojem FlowTracker. Rozdíl
ČHMÚ. K měření na tamních profilech se používá hlavně akustický
mezi metodami výpočtu průtoku metodou svislicových a mezisvisdopplerovský přístroj StreamPro ADCP, který vyhodnocuje průtok
licových pásů byl na měrných profilech minimální.
na základě kontinuálního měření rychlostního pole ve střední čásPorovnání různěbodových metod měření provedené na 2 profilech
ti profilu. V jeho okrajích přístroj odhaduje rychlosti extrapolací,
ukázalo, že nahrazení 3bodové metody 1 nebo 2bodovou metodou
což může být zdrojem dalšího zkreslení průtoků. Jak uvádí tab. 1,
měření vede k nepatrně jinému výslednému průtoku. Rozdíl ve
průměrný rozdíl mezi průtokem stanoveným z měrné křivky a změvypočteném průtoku se pohyboval průměrně okolo ± 1 %. U velmi
řeným oběma přístroji je větší než ± 10 %. Vzájemný rozdíl mezi
širokého profilu znamenalo použití 1bodové metody podhodnocení
průtoky změřenými přístroji je ± 5,3 % v případě výpočtu průtoku
a 2bodové metody nadhodnocení průtoku, který by byl stanoven
svislicovou metodou a téměř stejný pro mezisvislicovou metodu. Což
z měření 3bodovou metodou, u úzkého průtočného profilu tomu
je jiné než u [5], kde byl procentuální rozdíl pro svislicovou metodu
bylo naopak. Zjištěný rozdíl ukazuje na to, že aplikace zkráceného
menší než u mezisvislicové metody. Rozdíl mezi výpočtem průtoku
(i 1bodového) měření by při volbě dostatečného množství svislic
svislicovou a mezisvislicovou metodou pro stejný měřicí přístroj je
v profilu mohla být pro zjišťování průtoku opodstatněná. K tomuto
asi půl procenta. Tato malá hodnota jistě souvisí s tím, že měrné
závěru je ale nutné provést více srovnávacích měření.
profily splňují požadavky pro ideální hydrometrovací stanoviště –
pravidelné koryto s pravidelným rychlostním polem.
Poděkování: Příspěvek vznikl s podporou GA FŽP ČZU reg. č. proPorovnání průtoků pro 1, 2, a 3bodovou metodu měření přineslo
jektu 20134246, KVHEM na FŽP ČZU, manželů Lvových a pobočky
následující výsledek. Zjištěný rozdíl 1 a 2bodové metody oproti 3boČHMÚ Jablonec nad Nisou.
dové metodě je přibližně ± 1 %. U obou profilů se jednalo o vztah
stejný pro oba měřicí přístroje. U jednoho profilu (Bulovský p.) jsou
Literatura
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The comparison of different hydrometric methods for
streams (Hasníková, E.; Pavlásek, J.)
Abstract

The aim of this paper is to compare results of discharge measurement of streams and small rivers using two instruments.
The instruments are a propeller-type current meter C2 by OTT,
propeller numbers 5 and 6 with diameter 30 mm, and an acoustic instrument FlowTracker Handheld ADV® 3D by SonTek. The
measuring campaign was held on the gauging stations of the Czech
Hydrometeorological Institute. 40 measurements of cross-sections
were done, which means 20 pairs of comparable data sets with
analogical positions of particular points. A usual procedure of
measurement was used – constant distances between the verticals
(max 0.5 m, depending on the top width), from 1 to 3 points in the
vertical in positions 0.2, 0.4, 0.8 times the depth of the vertical
and an interval of 30 seconds of measuring in a particular point.
The data evaluation includes the comparison of the point velocities, the mean velocities in verticals computed according to ČSN
EN ISO 748, the mean velocities and the discharges. Discharges
were calculated using arithmetical methods from mid-section
segments and mean section segments, with determination of the
uncertainty of measurement, all according to ČSN EN ISO 748.
The data evaluation also included a comparison of the discharges
evaluated from measurement by 1, 2 and 3point measuring methods

Vyhodnocení vybraných
srážko-odtokových událostí
v povodí retenční nádrže
Němčice
Rostislav Fiala, Jana Podhrázská, Jana Konečná, Josef Kučera

Abstrakt

Článek se zabývá výsledky měření výskytu srážko-odtokových
událostí v povodí retenční nádrže v k.ú. Němčice v okrese Blansko. Mezi vyhodnocovanými událostmi jsou pouze kompaktnější
srážkové události s úhrnem nad 1 mm, které způsobily změnu
v průtoku, omezené na období od dubna do října v letech 2008 až
2012. Článek prezentuje četnost výskytu vyhodnocovaných událostí podle rozdělení v čase, úhrnu a intenzity srážky. Naměřené
srážkové úhrny jsou porovnávány s objemem odtoku vody způsobeným srážkami v jednotlivých měsících v pětiletém období.
Získané hodnoty byly porovnávány se stavem povodí – zastoupením jednotlivých plodin na zemědělské půdě. Byl zjištěn vliv
struktury plodin na odtokové procesy v jednotlivých měsících
roku, kdy mají plodiny různou pokryvnost, a dále rozdíl mezi
jednotlivými analyzovanými roky podle různého zastoupení
skupin plodin.
Klíčová slova
povodí – srážky – retence – povrchový odtok

Úvod
V květnu roku 2003 postihly Českou republiku na několika místech silné bouře s vydatnými srážkami. Dle ČHMÚ [1] se jednalo
o konvektivní bouře, místy multicely, s nízkou rychlostí pohybu,
díky níž docházelo v postižených lokalitách k vysokým srážkovým
úhrnům. Jednou z takových lokalit byla střední část okresu Blansko.
Stacionární konvektivní činnost začala mezi obcemi Sloup, Němčice,
Kuničky a Rájec po 13. hodině (SELČ) a trvala několik hodin. Při
přívalové srážce mezi 14. a 15. hodinou bylo ve srážkoměrné stanici
v západní části obce Němčice naměřen úhrn 90 mm, v Petrovicích
64 mm a ve Sloupě 33,8 mm. Tato srážková činnost vyvolala na
několika místech povodňovou vlnu, která spolu s vodou přinášela
do obcí velké množství erozního a dalšího materiálu.
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on 2 cross-sections, and mainly the comparison with discharges
derived from the rating curves of the gauging sections.
The point velocities and the mean velocities in verticals measured by two means of measurement were statistically different
according to a paired two-sample t-test. The mean percentual
difference between the point velocities was ± 24.9 %, the mean
difference between the mean velocities in verticals was ± 21.5 %.
The difference decreased with scale. The mean difference between
the mean velocities was ± 5.8 % and the mean difference between
the discharges was ± 5.3 %. The discharges evaluated from the
rating curves differed from those measured by a propeller-type
current meter in average by ± 12.8 % and from those measured
by FlowTracker by ± 11.5 %. The differences in the discharges
evaluated from the measurement with 1, 2 and 3point method
were ± 1 %.
Key words
current meter – FlowTracker – ADV – point velocity – discharge

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 28. února
2015. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Obdobná situace se odehrála v témže místě o 14 dnů dříve, kdy
13. 5. 2003 mezi 16. a 18. hodinou ve Sloupě napršelo 58,7 mm. Obec
v údolí tak zažila během dvou týdnů ničivé povodně hned dvakrát [1].
V návaznosti na extrémní srážko-odtokové události byla vypracována „Studie protierozní a protipovodňové ochrany v části povodí
Luhy a přilehlých katastrech“ [4], která sloužila pro Pozemkový úřad
v Blansku jako podklad pro budoucí komplexní pozemkové úpravy
v katastrálních územích v blízkém okolí.
V rámci studie bylo navrženo několik protierozních a protipovodňových opatření včetně tří retenčních nádrží pro ochranu městyse
Sloup proti budoucím obdobným srážkovým událostem. V rámci
výzkumu MZE0002704901 a MZE0002704902 prováděného v letech
2004 až 2013 byly v roce 2005 na Suchém potoce (označovaném také
jako Němčický p.) instalovány dva pozorovací profily s kontinuálním
měřením hydrometeorologických dat a zachycováním vzorků splavenin z povodí. Výzkum je zaměřen na hodnocení retenční schopnosti
krajiny a účinnosti opatření k ochraně povodí před škodlivými
účinky povrchového odtoku.
V roce 2011 byla v rámci pozemkové úpravy v k.ú. Němčice a Žďár
u Blanska na tomto toku realizována plánovaná nádrž.

Materiál a metodika
Sběr meteorologických a hydrologických dat je prováděn na dvou
profilech (N1 a N2) umístěných na Suchém potoce cca 1 km JJZ od
obce Němčice (okr. Blansko) poblíž křížení zpevněné účelové komunikace vedoucí mezi obcemi Žďár a Němčice s tokem. Profily jsou
od sebe vzdálené cca 250 m a mezi nimi se nachází retenční nádrž
vybudovaná v roce 2011 v rámci komplexních pozemkových úprav.
Měrný profil N1 se nachází pod výpustnými objekty nádrže, profil
N2 cca 60 m severně od křížení zpevněné komunikace s tokem (nad
nádrží proti proudu potoka).
Zájmovým profilem je profil N2. Ten uzavírá drobné velmi heterogenní povodí o výměře cca 282,3 ha. Koryto toku je v měrném
profilu přehrazeno betonovým blokem s obdélníkovým výřezem
osazeným kovovou deskou s Thomsonovým přelivem. Výška hladiny
vody v místě nad přelivem je snímána ultrazvukovým snímačem.
Dle konzumpční křivky přelivu je vypočten průtok vody. Profil je
vybaven také meteorologickým čidlem pro měření aktuální teploty
automatickým srážkoměrem. Nejbližší srážkoměrná stanice ČHMÚ
je ve Sloupě (cca 3 km) a v Protivanově (cca 10 km).
Stanice je napájena solárním panelem s akumulátorem a v desetiminutovém intervalu ukládá do dataloggeru datum a čas, stav vodní
hladiny [mm], aktuální průtok [l.s-1], objem průtoku [m3], srážkový
úhrn [mm] a teplotu vzduchu [°C]. Data z umístěných dataloggerů
jsou cca 4–5x ročně ukládána do počítače pomocí programu MOST.
V příspěvku jsou prezentovány výsledky analýz dat z profilu N2
(obr. 2), a to z let 2008–2012. Ze všech hydrologických a meteorologických dat naměřených v profilu N2 jsou v programu MS Excel vybrány
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Obr. 1. Grafické zobrazení analyzovaných dat

srážko-odtokové události v období duben až říjen 2008–2012. Tato data
již nejsou ovlivněna zimními jevy – sněžením, mrazy a táním sněhu.
Každá událost je označena časem počátku a konce srážky a vzestupu
hydrogramu. Pomocí sumarizačních vzorců jsou z obsáhlého souboru
Obr. 2. Měrný profil N2
naměřených dat ke každé události odečteny další veličiny.
Bylo provedeno vyhodnocení těchto veličin a jejich vztahů:
• výskyt srážkových událostí,
• úhrn srážky do kulminace průtoku (Hk
[mm]),
• objem odtoku vzestupné části hydrogramu
(do kulminace průtoku) (Wk [m3]),
• poměr objemu odtoku Wk k objemu deště
(m3) s úhrnem Hk dopadlého rovnoměrně
na plochu povodí (Wk/Hk [%]).
Poměr Wk/Hk [%] vyjadřuje, kolik procent z objemu vody ze srážek spadlých na
plochu povodí do kulminace průtoku odteče
v rostoucí vlně průtoku. Poměr odtoku 1 %
činí odtok 28,2 m3 pro srážkový úhrn 1 mm
(obr. 1). Dalšími využívanými materiály
sloužícími k analýze stavu povodí jsou maObr. 3. Graf zastoupení plodin v jednotlivých letech
pové podklady:
• rastrové ortofotomapy (ČUZK),
• rastrové základní mapy v měřítku 1 : 10 000 (ČUZK),
• 3D výškopis ZABAGED (ČUZK),
• digitální mapy bonitovaných půdně-ekologických jednotek (BPEJ)
(VÚMOP, v.v.i.),
• digitální databáze produkčních bloků LPIS (MZe)
• digitální mapy vodstva DIBAVOD (VÚV TGM, v.v.i.).
Pro uchovávání informací o využití území a provádění prostorových
analýz je využíváno geografických informačních systémů (GIS) spol.
ESRI a programu Janitor agentury CENIA.
Hydrografickou síť povodí tvoří zejména Suchý potok, který se
nedaleko silnice mezi obcemi Němčice a Kuničky dělí. Hlavní (severní) větev potoka pramení v blízkosti obce Němčice a při povodni
je definována především povrchovým odtokem z okolních polí a ze
zpevněných ploch v obci. Západní přítok pramení v lese a zemědělskou činností je ovlivňován v menší míře.
Sledované povodí je zaokrouhleného tvaru (obr. 4), základní parametry uvádí tabulka 1 [3].
Z hlediska využití území se jedná o heterogenní, převážně zemědělsky využívané povodí. Hospodaření na zemědělské půdě v povodí zajišťuje převážně společnost ZEMSPOL Sloup a.s. podnikající
v rostlinné i živočišné výrobě v celém regionu. Zemědělské středisko
Němčice leží východně od sledovaného povodí a zabývá se chovem
skotu na přilehlých pastvinách (lokalita Kopaniny).

Tab. 1. Základní parametry povodí měrného profilu N2
Plocha povodí

P

2,8227
8,3073

km

L

2,6998

km

Obvod povodí (délka rozvodnice)
Délka hlavní údolnice

km2

Střední šířka povodí

B

1,047

km

Koef. tvaru povodí

α

0,388

[-]

Minimální nadmořská výška

HMIN

559,8

m n.m.

Maximální nadmořská výška

HMAX

654,4

m n.m.

Průměrná sklonitost povodí

i PRUM

6,85

%

10

Obr. 4. Přehledová mapa povodí profilu N2 u obce Němčice (zdroj:
RZM 10 – ČÚZK, autor)
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Tab. 2. Zastoupení jednotlivých druhů využití území
Využití území
Zástavba a cestní síť
Orná půda
Sady, zahrady
Travní porosty
Lesy a rozptýlená zeleň
Celkem

Výměra [ha]
18,25
146,81
15,43
12,71
89,08
282,28

Tab. 3. Zastoupení jednotlivých druhů plodin na orné půdě [ha]

Zastoupení [%]
6,5
52,0
5,5
4,5
31,5
100,0

Skupina plodin / Sklizňový rok
2008 2009 2010 2011 2012
Širokořádková (kukuřice)
29,3
22,2
Obilovina jarní (zejm. ječmen jarní)
6,5
19,4 47,1 31,6
Obilovina ozimá (zejm. pšenice ozimá) 29,3 104,4 46,5 41,4 33,2
Jeteloviny, GPS, a jejich směsi
68,8
23,3 25,7
Řepka ozimá
6,5 74,3 27,9 15,6
Travní porost, příp. jetelotravní směs
35,6
0,5 11,8

Výměry jednotlivých kategorií využití Tab. 4. Datum a základní parametry vybraných srážek
území předkládá tabulka 2.
Úhrn srážky
Průměrná
Max.
Při provádění údržby měrných profilů je
Doba trvání
Úhrn srážky
do kulminace
intenzita
intenzita
č.
Datum
deště
sledován stav zemědělské půdy a druh plodiH [mm]
průtoku
srážky
srážky
[min]
ny na orné půdě (na blocích LPIS) – viz tab. 3,
Hk [mm]
[mm.min-1]
[mm.min-1]
obr. 3. Zjištěné informace se zaznamenávají
1 19. 6. 2009
12,5
7,8
300
0,04
0,15
do mapových podkladů v prostředí geogra2
6. 5. 2010
7,8
7,8
80
0,10
0,19
fických informačních systémů.
3 29. 7. 2010
8,5
8,3
330
0,03
0,1
V roce 2008 převažovaly na orné půdě trav4 11. 7. 2011
8,3
8,3
30
0,28
0,43
ní porosty a pícniny, v letech 2009 a 2010 naopak širokořádkové plodiny a ozimé obiloviny
a v roce 2011 a 2012 byl poměr jednotlivých plodin více vyrovnaný.
Tab. 5. Úhrn předchozích srážek za předchozí 1. až 5. den před
vybranou srážkou [mm]
Výsledky
č.
5. den
4. den
3. den
2. den
1. den
Pro měrný profil N2 bylo za období od dubna do října v letech 2008
až 2012 analyzováno 174 srážko-odtokových událostí. Nejedná se
1
0
5,2
0
0
8,1
o všechny epizody, které se v povodí vyskytly. Některé události moh2
9,9
0,2
1,8
5,6
4,7
ly proběhnout v období, kdy nebyla přístrojová technika schopna
3
0,5
3,9
0
0
16,2
záznamu (krádež, porucha). Některé události byly ze souboru dat pro
4
0
6,1
0
0,2
0,1
nekonzistentnost vyřazeny. Jedná se např. o výrazné změny průtoků
bez zaznamenané srážky (možný vliv výše ležící obce a pravděpodobných kanalizačních Tab. 6. Parametry odtoku z povodí po vybrané srážce
výustí, která může mít na vodní režim toku
Doba
výrazný vliv) a naopak, mrholení velmi nízké
Počáteční
Kulm.
Nárůst
Intenzita
Objem
vzestupu
intenzity bez výraznější odezvy v průtoku.
č.
průtok
průtok Qk
průtoku
∆Q
odtoku
hydrogramu
[l.s-1]
[l.s-1]
∆Q [l.s-1]
[l.s-1.min-1]
Wk [m3]
Příklad způsobu vyhodnocení 174 měře[min]
ných událostí a výpočet dalších parametrů
1
6,6
74,5
67,9
120
0,57
129,6
pro srážko-odtokové události interpretují
2
12,9
117,6
104,7
70
1,50
119,4
tabulky 4–7 na 4 událostech.
3
31,6
52,5
20,9
220
0,10
199,8
Z celého souboru vyhodnocovaných 174
4
0,7
48,2
47,5
30
1,58
52,1
srážko-odtokových událostí byly na výskyt

Tab. 7. Počet vyhodnocovaných srážko-odtokových událostí
Měsíc / Rok
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Veg. obd.
Celkem

2008
1
4
7
3
2
17
17

2009
6
5
8
5
24
24

2010
6
14
5
9
17
7
1
58
59

2011
5
10
9
9
7
5
4
45
49

2012
2
4
11
2
2
4
25
25

Celkem
13
35
34
35
34
18
5
169
174

Tab. 9. Počet a úhrn vyhodnocovaných srážkových událostí dle
výšky úhrnu
Interval úhrnu [mm]

Počet

<0–5)
<5–10)
<10–15)
<15–20)
<20–25)
<25–30)
<30–35)
<35–40)
<40–45)
do 12. 5.
nad 12. 5. včetně

71
60
16
12
7
2
3
1
2
142
32
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Suma úhrnu
[mm]
224,0
424,9
188,1
206,6
158,1
58,1
100,0
35,8
82,9
771,1
628,1

Celkem
13,3
22,2
20,6
6,4

Wk/Hk
[%]
0,59
0,54
0,85
0,22

Tab. 8. Výška úhrnu vyhodnocovaných srážek v období od dubna
do října [mm]
Měsíc/rok
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Veg. obd. (IV.–IX.)
Celkem

2008
4,6
29,8
56,9
30,7
45,3
167,3
167,3

2009
30,9
33,5
162,9
24
251,3
251,3

2010
50,4
124,4
99,9
108,7
104,4
91
1,7
578,8
580,5

2011
22,7
51,5
35,2
45,5
55,5
27,7
21,7
238,1
259,8

2012
12,5
35,5
72,2
17,9
40,2
41,3
219,6
219,6

Celkem
85,6
246,9
270,6
391,9
254,8
205,3
23,4
1455,1
1478,5

Tab. 10. Počet a úhrn vyhodnocovaných srážkových událostí dle
maximální intenzity srážky
Interval max. intenzity [mm/min]
<0,0–0,1)
<0,1–0,2)
<0,2–0,3)
<0,3–0,4)
<0,4–0,5)
<0,5–0,6)
<0,6–0,7)
<0,7–0,8)
<0,8–0,9)
<0,9–1,0)
<1,3–1,5)

Počet
76
51
19
10
4
1
4
2
1
4
2

Suma úhrnu
[mm]
455,7
414,4
143,8
87,0
59,9
8,2
80,9
33,4
22,8
95,7
76,7
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Tab. 11. Srovnání srážko-odtokových poměrů a zastoupení typů
plodin na orné půdě
Rok

Počet Úhrn Wk/Hk Přibližné zastoupení plodin na orné půdě
srážek [mm]
[%]
(podrobně viz obr. 2)

2008

4

29,8

0,15

75 % pícniny
25 % obilniny

2009

5

33,5

0,35

75 % ozimé obilniny
25% širokořádkové plodiny

2010

5

99,9

2,80

53 % řepka
47% obiloviny

2011

9

35,2

0,26

60 % obiloviny
20 % řepka
17 % pícniny

2012

11

72,2

0,33

27 % obiloviny
26 % pícniny
27 % širokořádkové plodiny

sledovaných jevů nejbohatší roky 2010
a 2011 (59 a 49 zaznamenaných událostí).
Z hlediska úhrnu srážek za vegetační období
byl nejbohatším rok 2010, dále 2009 a 2011
– viz tab. 8. Z hlediska úhrnu jednotlivých
srážek převažují srážky s úhrnem do 5 a 10
mm, viz tab. 9. Z hlediska max. intenzity
převažují srážky s intenzitou do 0,1 a 0,2
mm/min, viz tab. 10. Graf na obr. 5 zobrazuje
na srážky bohatý rok 2010 a 2011, také vyšší
výskyt erozně nebezpečných srážek na počátku července 2009, kdy na mnoha místech
ČR podruhé udeřily povodně. Graf na obr. 6
vyobrazuje sníženou retenci povodí při srážkách s vyšším úhrnem. U srážek s úhrnem
Hk do 10 mm odteče do kulminace průtoku
cca 0,5 % objemu srážek, u srážek s úhrnem
Hk nad 25 mm přes 4 %. Graf na obr. 7
vyobrazuje vysoký poměr odtoku z povodí
v červnu a září 2010 a červenci 2009.

Diskuse

Obr. 6. Graf průměrného poměru Wk/Hk vyjádřeného v procentech
dle výšky úhrnu Hk

Obr. 5. Graf rozložení výskytu vyhodnocovaných srážkových událostí v čase. Modře je
vyznačen počet vyhodnocovaných srážkových událostí, červeně je uveden výskyt dešťů
s úhrnem nad 12,5 mm (mezní hodnota erozně účinné srážky dle Wischmeiera)

Ve sledovaném období a souboru dat
převažovaly méně vydatné deště, které
dosahovaly kolem poloviny úhrnu všech
vyhodnocovaných srážek (tab. 9).
Nejbohatším rokem na srážkové události
byl rok 2010 a 2011. Také nejvyšší hodnoty
poměru objemu odtoku do kulminace Wk
k objemu vody z úhrnu Hk dosahuje rok 2010.
Vysoký poměr Wk/Hk v září 2010, při vysoké
dotaci srážek již od května toho roku, je zřejmě
způsoben sklizením velké plochy řepky ozimé.
Ta má vzhledem k charakteru svého porostu
vysokou intercepci a v období slunečného
a teplého počasí po dešti také vysoký výpar
zachycených srážek z porostu. V roce 2009 byl
zaznamenán vysoký úhrn v červenci, kdy se po
celé republice vyskytovaly přívalové srážky doprovázené povodňovými stavy po předchozím
nasycení při povodních v 2. polovině června.
Ze všech 174 událostí přesahuje 26 událostí hodnotu WK/Hk 1 %. Z nich je po jedné
v roce 2008 a 2011 (15. 9. 2008 Hk = 14,5 mm
a 15. 5. 2011 Hk = 8,8 mm), 4 v roce 2009
Obr. 7. Graf průměrného poměru odtoku Wk/Hk pro všechny události v daných obdobích
(7. až 18. 7.) a 20 v roce 2010.
Průměrná hodnota poměru Wk/Hk je
Závěr
0,79 %. Podle měsíců je nadprůměrné září
(1,55 %), květen (0,85 %) a duben (0,8 %), naopak podprůměrný čerZ výsledků uvedených v předložených analýzách malého zemědělvenec (0,7 %), červen (0,66 %) a srpen (0,55 %). Vzhledem ke stavu
ského povodí je zřejmé, že vysoký objem odtékající vody z povodí je
vegetace by mohl být odtokový poměr v červenci nižší než v červnu.
způsoben zejména vysokými úhrny srážek a také nasycením povodí
Avšak srážková dotace v červenci zejména v roce 2009 byla velmi
předchozími srážkami. Vyšší vliv na retenci povodí má zřejmě období
vydatná a s nasyceností povodí tento průměr vzrostl. Stejně tak je
výskytu srážek a schopnost porostu intercepce srážek, nežli druh
ovlivněn průměr hodnot pro měsíc červen a září rokem 2010.
plodiny. S druhem plodiny je však přímo vázáno období vyšší či nižší
Ovlivnění odtokového poměru Wk/Hk strukturou pěstovaných
intercepce porostu a retence půdního pokryvu. Vliv druhu pěstovaplodin lze spatřit například v měsíci červnu v letech 2008, 2009,
né plodiny na objem odtoku a erozní smyv uvádějí také [2]. Vysoké
2011 a 2012 v tabulce 11.
procento širokořádkových plodin (včetně řepky) negativně ovlivňuje
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odtokové poměry v povodí. Zvyšuje se objem odtoku, urychluje se
nástup a výška kulminace odtoku. Naopak vyšším zastoupením pícnin včetně travních porostů lze zvýšit retenci zkoumaného povodí
a tím významně zlepšit hospodaření s vodou, které se v důsledku
může projevit v nižších hodnotách odtoku při extrémních srážkových
událostech.
V dalších letech bude pokračovat další sběr dat a jejich vyhodnocení.
Poděkování: Příspěvek vznikl v rámci řešení výzkumného záměru
MZE0002704902 Integrované systémy ochrany a využití půdy, vody
a krajiny v zemědělství a rozvoji venkova.
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Nástroje pro hodnocení
jakosti surové vody
Anna Hrabánková, Jiří Picek

Abstrakt

V rámci řešení výzkumného projektu TA01010670 „Chráněná území povrchových a podzemních vod pro lidskou spotřebu – hodnocení
jakosti surové vody a jeho využití v praxi“ byla řešena problematika
shromažďování, zpracování a zpřístupnění dat o jakosti surové vody
odebírané za účelem úpravy na vodu pitnou, a to jak po stránce
metodické, tak také po stránce technické (vývoj potřebných nástrojů)
včetně zpracování dostupných dat.
Účelem článku je poskytnout čtenáři souhrnnou informaci jak
o řešené problematice jako takové, tak zejména o výsledcích a výstupech projektu a možnostech jejich využití ve vodohospodářské praxi.

Evaluation of selected precipitation-runoff processes
in the catchment of retention basin Němčice (Fiala, R.;
Podhrázská, J.; Konečná, J.; Kučera, J.)
Abstract

This article deals with the results of the measurement of
rainfall and runoff events in the catchment area of the retention
pond in the cadastral district of Němčice in Blansko district. The
evaluated events are only compact events with the sum of over
1 mm, causing change in flow rate, and reduced to the period from
April to October in the years 2008 to 2012. The article presents
the frequency of evaluated events according to the distribution
in time, total, and the intensity of the precipitation. Measured
precipitation totals are compared with the volume of water flow
caused by rainfall in individual months in the five-year period.
Obtained data were compared with the crop structure on agricultural land. There was found out the influence of crop structure
on runoff processes in particular months in the year, and also
the differences between particular analyzed years according to
different structure of crops.
Key words
catchment – precipitation – retention – surface runoff

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 28. února
2015. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

V České republice se data o jakosti surové vody pořizují na základě
zákona č.274/2001 Sb. [2] o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
spotřebu a jeho prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb.[4]. Výsledky chemických rozborů jsou následně vyhodnocovány jednotlivými provozovateli (kategorizace odebírané surové vody). Provozovatelé vodovodů
pak tyto výsledky předávají krajským úřadům, resp. správcům povodí
pro jejich potřeby. Data o jakosti surové vody jsou takto systematicky
pořizována a shromažďována nepřetržitě od roku 2002. Hlášené údaje
jsou však uvedeným příjemcům předávány ve formě vyplněných
dotazníků, s nimiž nelze přímo (bez dalšího, odborně i kapacitně
poměrně náročného databázového zpracování) systematicky pracovat.
S výjimkou některých jednorázových akcí (např. dílčí zpracování
a vyhodnocení dat v rámci projektů řešených v letech 2002 a 2003
Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka pro Ministerstvo zemědělství [10, 11, 12, 13] v rámci implementace směrnice
75/440/EEC [9]) však data dosud nebyla systematicky zpracovávána
a zpřístupňována. Dosavadní neexistence systému zpracování a publikace těchto dat pak byla rozhodujícím faktorem nemožnosti jejich
efektivního využívání jak jejich příjemci, tak také dalšími subjekty.

Legislativní prostředí
Klíčová slova
voda surová – voda podzemní – voda povrchová – úřad vodoprávní
– databáze – systém informační

Úvod do problematiky
Dostupnost pitné vody v dostatečném množství a kvalitě je jednou
z nezbytných podmínek sociální a ekonomické stability a zároveň
také nevyhnutelnou podmínkou pro možnost rozvoje národního
hospodářství. Pro zabezpečení dostatku pitné vody je pak nezbytné
zejména zajištění ochrany přírodních zdrojů surové vody, jež jsou
jejím základním zdrojem. Vzhledem k její nenahraditelnosti je nezbytné chránit zdroje surové vody nejen z hlediska vydatnosti, ale
také kvality. Jakákoli ochrana přírodních zdrojů surové vody však
není možná bez dostupnosti základních informací o jejich výskytu,
množství a stavu.
Ochrana zdrojů vody je také jednou ze základních povinností vyplývající z rámcové směrnice o vodě 2000/60/ES [1]. Směrnice nařizuje
ochranu všech vodních útvarů využívaných pro odběr vody určené
pro lidskou spotřebu, pokud poskytují průměrně více než 10 m3 vody
za den nebo pokud slouží více než 50 osobám.
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Jak již bylo zmíněno výše, v České republice se data o jakosti surové
vody pořizují na základě zákona č.274/2001 Sb. [2] o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou spotřebu a jeho prováděcí vyhlášky č.
428/2001 Sb.[4], která již byla od doby svého vydání opakovaně
novelizována, naposledy v roce 2011 vyhláškou č. 120/2011 Sb. [5,
6, 7]. Vyhláška svojí částí 9 stanoví ohlašovací povinnost provozovatelů, včetně stanovení minimální četnosti odběru vzorků a rozsahu
analýz (příloha 9), zatřiďování odebírané surové vody do kategorií
podle upravitelnosti A1–A3 a zároveň stanovuje rozsah sledovaných
ukazatelů surové vody odebírané z povrchových vodních zdrojů
nebo z podzemních vodních zdrojů pro účely úpravy na vodu pitnou
(příloha 13 vyhlášky).
Nově je také od 1. 1. 2014 v platnosti novela [3] zákona č.274/2001
Sb. [2] o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou spotřebu, v níž dochází mimo jiné k úpravě paragrafů 13, 28 a 29, jež se přímo dotýkají
problematiky surové vody a vykazování dat o její jakosti. Zákon mj.
stanoví, že:
Voda odebraná z povrchových vodních zdrojů nebo z podzemních
vodních zdrojů pro účely úpravy na vodu pitnou (dále jen „surová
voda“) musí splňovat v místě odběru před její vlastní úpravou požadavky na její jakost ve vazbě na použité standardní metody úpravy
surové vody na vodu pitnou.
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Výjimečně lze k úpravě na vodu pitnou
odebírat povrchovou nebo podzemní vodu, jež
v místě odběru nesplňuje požadavky na jakost
surové vody, stanovené prováděcím právním
předpisem. Výjimku povoluje na žádost provozovatele vodovodu krajský úřad, a to pouze
za předpokladu, že technologie úpravy vody
z takového zdroje vody zaručuje zdravotní
nezávadnost upravené pitné vody, stanovenou
zvláštními právními předpisy.
Provozovatel vodovodu je povinen provádět
odběry vzorků surové vody v místě odběru
před její vlastní úpravou a provádět jejich
rozbory a celkové výsledky v předepsané
formě předávat v elektronické podobě a ve
stanoveném formátu zasílat krajskému úřadu
jednou ročně do 31. března za předchozí kalendářní rok. Nově je od 1. 1. 2014 stanovena
povinnost provozovatele předávat tato data
také příslušnému správci povodí, novelou
byla naopak zrušena doposud platná povinnost předávání výsledků rozborů surové vody
krajskými úřady Ministerstvu zemědělství. Zákon dále ukládá správcům povodí povinnost
použití ohlašovaných dat jako podkladu pro
zpracování a aktualizaci plánů oblastí povodí
a programů opatření z hlediska zlepšování
jakosti surové vody.
Od 1. 1. 2014 se zároveň uvedenou novelou
ruší povinnost Ministerstva zemědělství zajišťovat zpracování plánů pro zlepšení jakosti
surové vody.

Obr. 1. Ukázka elektronického formuláře s ohlašovanými daty

Předmět a rozsah řešení projektu
Projekt Technologické agentury TA01020670
„Chráněná území povrchových a podzemních
vod pro lidskou potřebu – hodnocení jakosti
surové vody a jeho využití v praxi“ řešený
Výzkumným ústavem vodohospodářským
T. G. Masaryka, veřejnou výzkumnou institucí, si tedy vytyčil jako hlavní cíl vyřešit
dostupnost údajů o jakosti surové vody, a to
zejména vodoprávním úřadům tak, aby tyto
úřady pak mohly zpracovaná data (podklady)
využívat (především) v procesu vodoprávního
rozhodování. Předmětem řešení projektu byla
tedy nejen část metodická (metodický pokyn
upravující postup shromažďování a zpracování pořizovaných dat), ale především část
zaměřená na zpracování a zpřístupnění dat
(mj. nově realizovaný software ve formě
internetové aplikace, která umožní, zejména
vodoprávním úřadům, výše zmíněná data
efektivně využívat). Práce na projektu byly
zahájeny v lednu 2011 a podle plánu pak
dokončeny v prosinci 2013.
Vlastní projekt byl řešen ve třech hlavních
etapách, které odpovídaly jednotlivým rokům
řešení. V první etapě řešení projektu bylo
provedeno rozsáhlé shromáždění dostupných
dat o surové vodě, analýza jejich skutečného
stavu a byly vytvořeny nástroje pro jejich
následné hromadné zpracování. Předmětem
druhé etapy řešení projektu bylo vytvoření
metodiky postupů pro pořizování, zpracování
a využívání dat o jakosti surové vody. Hlavní
náplní třetí etapy projektu byl vývoj a realizace aplikace (software) pro zpřístupnění (publikaci) zpracovaných dat. Vlastní zpracování
dat pak probíhalo postupně v průběhu celého
trvání projektu.

Zpracování dat
V rámci řešení projektu bylo provedeno
komplexní zpracování ohlašovaných údajů.
Byla zpracována všechna dostupná data za
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Obr. 2. Ukázka nově navrženého elektronického formuláře rozšířeného mj. o pole pro
zadání souřadnic odběrného objektu
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Obr. 3. Schéma procesu sběru a zpracování dat

období 2002 až 2011 (tedy hlášení zasílaná
nejpozději během roku 2012), ohlašovaná
na předepsaných ohlašovacích formulářích
(elektronické formuláře ve formátu XLS,
obr. 1).
Potvrdil se původní předpoklad, že v důsledku velkého množství formálních i věcných
chyb v datech není možné „surová data“ (tj.
vyplněné ohlašovací formuláře) přímo databázově zpracovat. Vzhledem k množství formálních chyb bylo nutné provést základní kontrolu všech formulářů ručně a manuálně též
odstranit alespoň základní chyby ve struktuře
formulářů (např. posunuté oblasti formulářů)
a ve vyplněných údajích (např. identifikace
objektů) tak, aby následně bylo možné provést
automatizované (strojové) kontroly formulářů.
Pro detailní automatizovanou kontrolu takto
předzpracovaných formulářů byl vyvinut
specializovaný nástroj identifikující jednotlivé
chyby nebo skupiny chyb (např. formálně nesprávné údaje typu datum, nenumerické údaje v číselných položkách
atp.). Tento nástroj byl pak v průběhu řešení projektu následně ještě
funkčně rozšířen a doplněn o funkce umožňující automatizovaný přenos dat formulářů do databázového úložiště definovaného v prostředí
relačního databázového serveru (Oracle).
Jelikož formuláře pro hlášení dat používají pro identifikaci jednotlivých odběrů identifikační číslo (ICOC) přidělené příslušným
správcem povodí podle vyhlášky č. 431/2001 Sb. [8] o vodní bilanci,
nejsou odběry, jež nejsou zahrnuty do vodní bilance, jednoznačně
identifikovány (identifikační čísla ICOC jsou přidělována pouze
odběrům zahrnutým do vodní bilance, tedy těm, jejichž velikost
přesáhne v daném roce 6000 m3 nebo 500 m3 za měsíc). Aby bylo
možné v databázovém systému uložit všechna ohlašovaná data, je
nezbytné, aby byla zajištěna identifikace všech odběrů, včetně těch,
které nejsou vykazovány ve vodní bilanci. Těmto menším odběrům
pak byla z tohoto důvodu přidělena nová identifikační čísla (byl využit
číselný rozsah nevyužívaný stávajícími kódy ICOC).

Metodické postupy

Obr. 4. Ukázka schématu části datového modelu subsystému uložení a vyhodnocení dat v relačním databázovém systému

Obr. 5. Úvodní stránka internetové aplikace
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Řešitelé dále v nově zpracované metodice [14] navrhli postupy pro
sběr dat od provozovatelů až po jejich uložení do datového skladu
a následnou publikaci. Celý proces pořizování, přenosu a zpracování
dat (viz obr. 3) byl oproti dosavadnímu stavu doplněn o řadu nových
prvků (činností, stavů, vazeb). V této souvislosti byl modifikován již
první krok celého procesu zahrnující stažení a vyplnění formuláře.
Za pomoci vytvořené databáze, obsahující již nahlášená data, jsou
nyní mj. do formulářů určených ke stažení automaticky vygenerovány vstupní, zejména identifikační údaje,
které bude nově ohlašovatel moci upravovat
pouze v případě změněných skutečností. Tato
úprava má za cíl co nejvíce eliminovat chyby
v identifikaci odběrných objektů, které se
dosud ve formulářích často objevují.
V souvislosti s identifikací odběrných
objektů se dále ukázala jako aktuální potřeba
doplnit formulář pro hlášení dat o několik
dalších identifikačních údajů, zejména s ohledem na možnosti následného vyhodnocení
a interpretace dat (rozsah a přesnost prováděného vyhodnocení dat, analýz včetně geografických atd.). Z tohoto důvodu je formulář
nově rozšířen o položky pro uvedení polohy
odběrného objektu (souřadnic x a y uváděných v souřadném systému S-JTSK nebo
WGS-84), dále údaj o kategorii upravitelnosti
surové vody vyhodnocený provozovatelem
podle vyhlášky [4] a také o údaj o počtu
připojených obyvatel. Tyto nově doplněné
položky byly do formuláře implementovány
tak, aby nedošlo ke změně stávající struktury
formuláře (obr. 2).
Dalším novým klíčovým prvkem v procesu pořizování, přenosu a zpracování
dat je zejména nově zařazené zpracování
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a vyhodnocení dat a dále datový sklad definující uložení dat v prostředí relačního
databázového systému (viz také výše popis
zpracování dat). Zpracování a vyhodnocování
vyplněných ohlašovacích formulářů probíhá
v několika fázích, pomocí softwarových
nástrojů a s dvoustupňovou kontrolou dat.
Zpracovaná data jsou uložena, zálohována
a zabezpečena v centrálním datovém skladu,
odkud pak jsou prostřednictvím internetové
aplikace zpřístupňována krajským i ostatním
vodoprávním úřadům, provozovatelům a dalším uživatelům.

Software

V rámci řešení projektu byly zpracovány
komplexní softwarové nástroje, po technické
stránce zajišťující co nejvyšší možnou automatizaci procesu od okamžiku přijetí dat
(vyplněného formuláře) do systému až po publikaci zpracovaných a vyhodnocených dat.
Realizovaný software se skládá ze tří dílčích
subsystémů – subsystému zpracování formulářů, subsystému uložení a vyhodnocení dat
a subsystému publikace informací (obr. 4).
Nástroje subsystému zpracování formulářů
obstarávají systémovou kontrolu formální
správnosti dat ve formulářích a spolu s manuální kontrolou formulářů zajišťují jejich
verifikaci, standardizaci pro načtení dat formulářů do systému a vlastní přenos dat z formátu formuláře (XLS) do prostředí relačního
databázového systému.
Subsystém uložení a vyhodnocení dat
zajišťuje uložení dat v prostředí relačního
databázového systému (Oracle), systémovými
prostředky zajišťuje (kontroluje) konzistenci
dat a dále zahrnuje též zpracování a vyhodnocení dat a jejich transformaci do podoby
tzv. uživatelských pohledů, tedy jejich vhodného uspořádání pro následnou publikaci
(zpřístupnění uživatelům). Nedílnou součástí
subsystému jsou nástroje a prostředky zajišťující zabezpečení dat (mj. řízení oprávnění Obr. 6. Ukázka jednoho z formulářů pro zobrazení publikovaných dat v prostředí interpřístupu k datům, zálohování).
netové aplikace
Z hlediska koncového uživatele je pak
nejzajímavější veřejně přístupná část systéobsahující předvyplněné formuláře pro hlášení dat pro následující
mu, tvořená prostředky subsystému publikace informací. Je tvořena
referenční rok (formuláře obsahují předvyplněné identifikační údaje
interaktivní internetovou aplikaci, zajišťující zpřístupnění dat, jejich
jednotlivých odběrných objektů) včetně nápovědy pro jejich vyplňovhodnou vizualizaci, nástroje pro práci s daty a zároveň poskytující
vání, přehled souvisejících legislativních předpisů a přehled kontaktů
související (popisné) informace.
na řešitele projektu.
Interaktivní internetová aplikace (obr. 5) je volně dostupná na
adrese http://heis.vuv.cz/projekty/jakostsurovevody. K jejímu použití
Slovo závěrem
je potřeba pouze počítač s připojením k internetu a vhodným interÚčelem tohoto článku je představit čtenáři alespoň ve zkratce obnetovým prohlížečem, pro možnost práce s daty v pokročilém režimu
sah řešení projektu a zejména realizované výstupy, jejich možnosti
je pak třeba mít nainstalovanou aktuální verzi prostředí Java (Java
a poukázat na způsoby jejich uplatnění v praxi, a to s vědomím, že
Runtime Environment). Jejím hlavním úkolem je zpřístupnit zprajde pouze o stručnou informaci.
covaná data o jakosti surové vody tak, aby byla využitelná zejména
Řešitelé zároveň doufají, že se do budoucna podaří organizačně
pro práci dotčených subjektů (zejména vodoprávní úřady, subjekty
zajistit provoz realizovaného systému a že se tato nově vytvořená
vyjadřující se k rozhodování vodoprávních úřadů, žadatelé o vododatabáze bude v průběhu času dále zpřesňovat a doplňovat o nová
právní povolení/rozhodnutí, vlastní provozovatelé odběrů atp.). Při
aktuální data, a to zejména na základě spolupráce s ohlašovateli
vývoji aplikace byl kladen hlavní důraz především na jednoduchost
(provozovateli), krajskými úřady a správci povodí.
ovládání, přehlednost a uživatelskou přívětivost aplikace.
Hlavní částí internetové aplikace je interaktivní mapová část
(v rámci aplikace označená jako „online databáze“), zpřístupňující
Poděkování: Autoři děkují Technologické agentuře ČR za finanční
vlastní databázi uživatelům. Uživatelé mohou k datům přistupovat
podporu řešení projektu TA01010670 „Chráněná území povrchových
prostřednictvím integrovaného mapového prohlížeče s využitím tří
a podzemních vod pro lidskou spotřebu – hodnocení jakosti surové
různých režimů vyhledávání a zobrazení dat (obr. 6). Základním reživody a jeho využití v praxi“.
mem prohlížení dat je režim „Ajax“, který umožňuje uživatelsky jednoduché fulltextové vyhledávání a zároveň uživatelsky jednoduchou
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Tools for raw water quality evaluation (Hrabánková, A;,
Picek, J.)
Abstract

Within the research project TA01010670 “Protected areas of surface water and groundwater for human consumption – raw water
quality assessment and its use in practice” the problems of collecting,
processing and accessing of the data on the quality of raw water
withdrawn in order to adapt to drinking water were solved. These
problems were solved from both the methodological and from the
technical view as well (necessary tools development) including
available data processing.
The purpose of the article is to provide readers with comprehensive information on solved problems themselves, and also on
results and outcomes of the project and their application in water
management practice.
Key words
raw water – groundwater – surface water – water authority – database
– information system
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 28. února
2015. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

17

Vážení obchodní přátelé,
když rekapitulujeme rok 2014, nemůžeme opomenout zvýšený
zájem o celý sortiment naší produkce. Snad poprvé v historii naší
firmy nastala situace, kdy jsme s politováním a omluvou odmítali
některé zakázky, neboť bychom nebyli schopni splnit jejich dodání
v požadovaných termínech s garantovanou kvalitou. Výrazný nárůst
požadavků na termíny dodávek a souvisejících montáží postihl zejména druhou polovinu roku. Bohužel se tak v letošním roce protnul
enormní souběh tuzemských i zahraničních požadavků, což jsme
v žádném případě nechtěli řešit cestou spolupráce s neprověřenými
subdodavateli. Proto bychom se chtěli omluvit všem, kterým jsme
tímto mohli způsobit komplikace, a poděkovat především těm, kteří
nám umožnili prodloužit dodací lhůtu. V několika případech bylo
nutno přesunout termín dodávek na začátek roku 2015.
Limitující příčina našich omezených výrobních kapacit pramení
především z nedostatku vlastních zaměstnanců v profesích svářeč
a univerzální zámečník. V okolí Brna je totiž celá řada menších
i větších strojírenských firem, které tyto profese využívají, což jen
popsaný stav prohlubuje. Nemáme však v úmyslu situaci řešit formou
tzv. švarcsystému.

Spojili jsme tedy síly s řadou dlouhodobě prověřených kooperujících firem z okolí Brna, ale ani tato cesta nepokryla realizaci všech
požadavků našich zákazníků. Jen pro představu uvádíme, že pouze
česlí letos vyrobíme kolem 140 ks, stavítek a stavidel téměř 300 ks
a u ostatních zařízení našeho širokého sortimentu více jak 120 ks.
Pro příští rok připravujeme některá vylepšení našich stávajících
výrobků, inovovaných na základě provozních zkušeností a také
nové výrobky, které představíme na veletrhu VOD-KA 2015 v Praze.
Věříme, že rozšířením kooperačních vztahů o další strojírenské
firmy, které disponují moderními stroji a vyspělou technologií výroby, zvýšíme nejen kapacitu firmy, ale i kvalitu našich výrobků.
Čistírenské procesy jsou specifické především tím, že odpadní
voda s sebou přináší heterogenní směs NL o proměnlivé koncentraci a množství, což mnohdy způsobuje nepředvídatelné problémy
u strojních zařízení. Za těchto okolností je pak nasazení servisních
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pracovníků naprosto nezbytné a zároveň přináší poznatky pro konstruktéry, jak dané zařízení upravit nebo radikálně změnit. Proto je
tak důležité poučit se v provozních podmínkách a nestavět vývoj
pouze na teoretických poučkách a výpočtech.
Náš servis, organizovaný zkušeným pracovníkem panem Petrem
Hlouškem, Vám nejen odborně poradí, ale vyjde vstříc za každého
počasí a v situacích, které vyžadují nejen odbornost, ale i fortel
a chladnou hlavu.
U lokalit, kde mohou vznikat pochybnosti o správné funkci našich
výrobků, poskytujeme bezplatné konzultace. U rizikových aplikací
praktikujeme i zpětný odkup našich výrobků, jak v případě jejich
omezené funkčnosti, tak i v jiných opodstatněných situacích.
Jsme přesvědčeni, že i v dalším období nezklameme své věrné
zákazníky, kteří se na nás opakovaně obrací, ale i ty, kteří doposud
používají výrobky jiných firem a uvažují o rekonstrukci nebo řeší
dlouhodobější technické či technologické problémy.
Z našeho celoročního kontaktu se zákazníky nás velmi potěšilo
zejména konstatování:
„Vaše výrobky sice nejsou nejlevnější, ale v této kvalitě je
opravdu chceme!“

Děkujeme všem za dosavadní přízeň, omlouváme se těm, kterým
jsme snad způsobili starosti, a pevně věříme, že budeme pokračovat
ve spolupráci i v příštím roce.
Pěkné svátky a dobré zdraví čtenářům měsíčníku Vodního
hospodářství přeje Miloš Pokorný s kolektivem spolupracovníků
firmy Fontana R!
web: www.fontanar.cz
e-mail: fontanar@fontanar.cz
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Konference Shalow Lakes: byrokratismus Rámcové
směrnice, honba za body a nepromyšlené nakládání
s vodami
Jindřich Duras

Z konference „Shallow Lakes 2014“ (říjen,
Turecko) jsem si přivezl spoustu impulsů.
Zde bych se chtěl zmínit o silném zážitku
z přednášky profesora Briana Mosse (GB), nestora limnologie, který má za sebou obrovské
množství práce. Známý je zejména formulací nového konceptu v přístupu k mělkým
jezerům. Je to energií
překypující, bělovlasý
a bělovousý gentleman, kterému rozhodně není jedno, kam se
současná věda ubírá.
Dovolím si představit
některá jím prezentovaná témata, neboť si
myslím, že mají svoji
aktuálnost i u nás.
Ve své brilantní prezentaci se Brian Moss Prof. Brian Moss
např. pustil obsáhle do
Rámcové směrnice (RS). Ocenil sice zavedení
kategorie ekologické kvality do hodnocení vod
a některé další myšlenkové impulsy, zároveň
ovšem naléhavě varoval před nebezpečím výhradně byrokratického uplatňování RS, které
umrtvuje hydroekologický výzkum a všemi
svými typologizacemi vytvořilo prostředí
odolávající novým myšlenkám a přístupům.
Myslím, že tento pocit začínáme mít i u nás
a že bude obtížné hledat rovnováhu mezi
nutnou rigiditou systému, aby byl dlouhodobě stabilní a mezinárodně porovnávatelný,
a mezi potřebnou kreativitou, která by měla
být cennou přidanou hodnotou k rutinně
sbíraným a hodnoceným údajům.
Dle Briana Mosse se v rámci RS sice sebrala
spousta dat, ale jejich využití a vyhodnocení

je jen částečné, bez ideje, co s nimi dál. Navíc
RS zůstává jen na úrovni „in-lake“ a „in-river“
a přístup zahrnující procesy v rámci celého
povodí se nevyužívá. Řekl bych, že i nám by
mělo stát za to se zamyslet, zda také u nás
neshledáváme s uvedenou situací nějaké paralely a neměli bychom případně zapřemýšlet,
co s tím.
Kriticky Brian Moss rozebíral otázku, zda
věda už není z větší části (či pouze) byznys.
Rozhořčeně prezentoval i u nás známou skutečnost, že autoři, jsouce pod tlakem sypat
publikace (aby mohli vyúčtovat projekty),
jsou schopni nabídnout práce mizerné kvality
méně důvěryhodným odborným periodikům
(publishing houses sídlících zhusta v Číně
a Indii), která je (za peníze, jako svůj byznys)
publikovat nutně potřebují. Takže, cituji,
„they press everything“, čímž všichni svorně
produkují, opět cituji, „publication bias“, tedy
zmatení balastními informacemi. K matení
pomáhá také přehnaná a textu neodpovídající
atraktivita názvů článků spolu s nízkou výpovědní schopností abstraktů, pro něž profesor
Moss vytvořil „Obscurity index of abstracts“.
Kritizována byla nenápaditost výzkumné
činnosti, kde se už dlouho neobjevily nějaké
nové limnologické pohledy, ale pouze se
obměňují tradiční schémata. Všem autorům
tedy Brian Moss doporučuje myslet samostatně a nezávisle a nebát se – a to ani reakce
kolegů na svá zjištění.
Brian Moss se ovšem nezabýval i u nás občas trpce pociťovanou skutečností, že přístup
k velkým (= bohatým) evropským projektům
je obvykle ovládán stabilními strukturami,
kam je velmi obtížné proniknout – a s novými tématy zvláště. Pak nezbývá než – z touhy

Přínos Ministerstva zemědělství k odstraňování
povodňových škod na státním vodohospodářském
majetku
Marian Čiernik

Povodně jsou přírodní fenomén, jehož
příčinou jsou atmosférické srážky a vývoj
meteorologické situace. V České republice
(a ve střední Evropě obecně) představují
vedle vichřic a uragánů hlavní riziko přírodních katastrof. Těmto přírodním jevům nelze
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zabránit, lze však omezit rozsah vzniklých
škod, ovlivnit jejich průběh, popř. regulovat
rychlost prvních fází jejich vývoje.
Zkušenosti z posledních století signalizují, že změny hospodaření s půdou (odlesnění, zpevnění velkých ploch v území, scelení

po finančních prostředcích – přijmout účast
v „jakémkoliv“ projektu, jenž ale může sloužit
pouze k ospravedlnění čerpání finančních
prostředků hlavním subjektem. A takové projekty pak nepřinášejí nic zajímavého. A tak
se dostáváme k již zmíněné nutnosti i tyto
podprůměrné výsledky někde publikovat...
Brian Moss zauvažoval také nad otázkou,
která jistě trápí i mnoho z nás, a to, jak dosáhnout opravdového zlepšení stavu vod
(množství a kvality místně i po světě)? Učinil
jednoznačný závěr, že politické elity a manažeři nejsou schopni globálně se horšící situaci
významněji zlepšit, neboť jednak toto téma
neumí ani myšlenkově uchopit a jednak se
jedná o téma hodně mimo byznys. Jedinou
naději vidí Brian Moss v pronikání hlasů
„zdola“, což pro limnology znamená nutnost
pracovat s lidmi a věnovat se něčemu jako je
osvěta, ekovýchova a popularizace. Přiznávám, že myšlenky profesora Mosse jsem zde
uvedl proto, že se jimi také zabývám a často
docházím i k podobným závěrům.
Součástí každé velké konference je exkurze. Zvolil jsem Lake Avlan (Antalie). Toto
rozlehlé mělké jezero leží v nadmořské výšce
1033 m, s vysokými horami a cedrovými
porosty okolo. Povodí je vyhlášené pěstováním jablek, ale významná je i produkce
granátových jablíček a mandarinek. Odehrál
se zde jeden velmi poučný příběh. V letech
1976–1980 státní vodohospodáři mělké jezero
vypustili, aby na jeho plochém dně mohli
zemědělci pěstovat ekonomicky úspěšná jablka. Po odvedení vody z krajiny následovalo
rychlé zhoršení místního klimatu: pokles
vzdušné vlhkosti a zvýšení teploty poškodily nejen samotné zemědělství, ale i lesní
porosty. Obyvatelé sepsali petici a po letech
dosáhli znovu napuštění jezera (r. 2001).
Kolik takových příběhů se už odehrálo nebo
právě probíhá, aniž bychom se z nich poučili!
Vše se týká i naší republiky, kde odvodňování
znamená prokazatelně ztrátu klimatizačních
funkcí v krajině. Jen obyvatelé zatím na rozdíl od těch tureckých nic o nutnosti napravit
hydrologický režim nepíší...
Organizátoři konference slíbili, že videozáznam pořízený z Mossovy prezentace vyvěsí
na portál YouTube. Vřele doporučuji si tento
záznam vyhledat, je opravdu inspirující.
Jindřich Duras

ploch zemědělské půdy obdělávané těžkou
technikou, zásahy do údolních niv i změny
trasy koryt vodních toků) negativně ovlivňují průběh i rozsah povodňových situací.
Nicméně i z historických záznamů víme, že
povodně se na území současné České republiky vyskytovaly i dříve, kdy bylo využití
krajiny daleko menší, mnohdy žádné. Pokud
buď došlo k rychlému odtávání sněhové
pokrývky nebo byl úhrn atmosférických
srážek tak vysoký, že byla překročena retenční kapacita krajiny, docházelo ke vznikům povodní. To byl jeden z důvodů, proč
na území České republiky byly historicky
budovány vodní nádrže, které měly za úkol
chránit území před povodněmi a případně
nadlepšovat průtoky v suchých obdobích. Je
nutno si uvědomit, že díky specifickému reliéfu České republiky z našeho území nejen
všechna voda odtéká, ale v případě povodní
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díky hornatému terénu odtéká velice rychle
a mnohdy znemožňuje se na povodeň připravit níže po toku. To má za následek značné
majetkové škody a bohužel mnohdy i ztráty
na lidských životech. Po zkušenostech s katastrofální povodní z roku 1997, na kterou
nebyla Česká republika vůbec připravena,
došlo postupem času ke zlepšení situace
a z každé další povodně jsme se poučili
tak, aby ta příští působila pokud možno co
nejmenší škody. Došlo k výraznému zlepšení
protipovodňové ochrany, bylo vybudováno
přes 800 protipovodňových opatření, byly
vytvořeny povodňové a krizové plány, zavedeny povodňové a hlásné služby varující
obyvatelstvo před možnou hrozbou, byly
ustaveny povodňové orgány obcí, měst
a krajů a zavedeno mnoho dalších opatření,
která vedla k tomu, že dnes víme, jak se
v případě povodní chovat a zvládat tyto
situace tak, aby nedocházelo ke zbytečným
ztrátám na lidských životech a v maximální možné míře byla zabezpečena ochrana
majetku. Přes všechna opatření zde však
povodně existovat budou a je pouze na nás,
jak se s jejich následky dokážeme vyrovnat.

Odstranění následků povodní
na státním vodohospodářském
majetku
Zabezpečení obnovy koryt vodních toků,
zajištění jejich průtočnosti odstraňováním
překážek a nánosů v korytech vodních toků,
provedení nejnaléhavějších stabilizačních
úprav a oprav dlouhodobého hmotného
majetku a zajištění plné funkčnosti vodohospodářských zařízení jsou prvními kroky
ke snížení rizika zvyšování škod, které byly
způsobeny povodněmi, a k omezení vzniku
dalších škod na zdraví a životech obyvatel,
na majetku státu, měst a obcí a na jiném
veřejném i soukromém majetku včetně infrastrukturních zařízení.
Při obnově vodních toků, vodních děl
a souvisejících objektů a zařízení, které jsou
ve vlastnictví státu, je třeba zajistit spoluúčast státního rozpočtu. Řešení následků
povodní znamená mimořádnou zátěž v hospodaření státních podniků Povodí, jejichž
hlavním předmětem činnosti je ve smyslu zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, správa vodohospodářsky významných vodních toků,
jejich provoz a údržba. Státní podniky Povodí
financují běžnou údržbu a opravy vodních
toků i novou investiční výstavbu především
z prostředků získaných formou úhrady za odběry povrchových vod. V případě odstraňování povodňových škod bez příspěvku státu
by muselo dojít k výraznému zvýšení ceny
za odběry vody, což by mělo negativní dopad
na domácnosti a průmysl v České republice.
Proto je nutno ztráty způsobené přírodními
katastrofami na státním vodohospodářském
majetku financovat s využitím dotací ze státního rozpočtu, doplněného z příjmů státních
podniků Povodí.
S cílem pomoci při odstranění povodňových škod na státním vodohospodářském
majetku v minulosti zřídilo Ministerstvo
zemědělství dotační titul s názvem „Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku“ (dále jen program
229 110). Tento dotační titul se postupem
času rozšiřoval o příslušné podprogramy tak,
jak byla Česká republika zasažena povodněmi, a to následovně:
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• 229 112 – „Odstranění následků povodně
roku 2000“,
• 229 113 – „Odstranění následků povodně
roku 2002“,
• 229 114 – „Odstranění následků povodní
roku 2006“,
• 229 115 – „Odstranění následků povodně
roku 2007“,
• 229 116 – „Odstranění následků povodní
roku 2009“,
• 229 117 – „Odstranění následků povodní
roku 2010“.
Žadateli v tomto dotačním titulu mohly být
jednotlivé státní podniky Povodí, Lesy ČR,
s. p., a zároveň Zemědělská vodohospodářská
správa do doby jejího zrušení. Dotace byly poskytovány na krytí stavebních nákladů, a to
jak na investiční, tak neinvestiční opatření.
Jejich výše se odvíjela od dosaženého stupně
povodňové aktivity (dále jen SPA) v daném
území, kde ke škodě došlo, a to v rozmezí od
100 % (v případě dosažení 3. SPA) do 70 %
(v případě dosažení 2. SPA). Na škody vzniklé
při dosaženém 1. SPA nebyly dotace ze strany
Ministerstva zemědělství poskytovány. Určitou výjimku v tomto postupu tvořil výpočet
dotace pro Lesy ČR, s. p. Tomuto podniku
byly poskytovány dotace maximalně ve výši
50 % stavebních nákladů, a to kvůli možnosti
financovat tyto škody více z vlastních zdrojů.

Krátké shrnutí povodňových situací
v letech 2000–2010
Povodně z roku 2000: Nepříznivá kombinace několika klimatických faktorů, vysoká
teplota vzduchu a vysoký úhrn dešťových
srážek způsobila v březnu 2000 velmi rychlé
odtávání sněhové pokrývky. Důsledkem byl
vznik povodní zimního typu, které zasáhly
území devíti okresů. Povodně na území
spravovaném Povodím Labe, s. p., zasáhly
zejména povodí Jizery, horního Labe, Divoké
Orlice, kdy jarní průtoky kulminovaly v hodnotách padesáti až stoletých vod. Na území
spravovaném Povodím Ohře, s. p., průtoky
kulminovaly v hodnotách pěti až padesátiletých vod a v povodí Moravy průtoky kulminovaly v hodnotách pěti až desetiletých vod.
Celkové škody na vodních dílech a tocích
byly vyčísleny na 606 mil. Kč.
Povodně z roku 2002: Povodně ze srpna
roku 2002 způsobily dvě po sobě jdoucí vlny
srážek. První vlna z období 6.‑7. srpna 2002
zasáhla jižní Čechy, západní Čechy a Jižní
Moravu. Rozmezí průměrných srážek činilo
130–200 mm na rozlehlém území a vedlo
k překročení 3. SPA na 13 vodohospodářsky
významných tocích v povodí horní Vltavy,
Dyje a dolního Labe. Druhá vlna srážek ve
dnech 11.–12. srpna 2002 zasáhla téměř celé

území Čech a nakonec i severní Moravu.
Nejvyšší srážkové úhrny byly naměřeny
v Krušných horách (200–400 mm), v jižních
Čechách (130–200 mm), v Jizerských a Orlických horách a na Českomoravské vrchovině
(přes 100 mm). Tyto srážky zasáhly plošně
celé území povodí Vltavy včetně povodí Berounky a Sázavy, povodí středního a dolního
Labe, povodí Ohře, povodí Dyje, povodí Lužické Nisy a Smědé. V důsledku nasycenosti
povodí předchozí vlnou srážek nastal velmi
rychlý vzestup hladin a průtoky na některých
tocích několikanásobně převýšily úroveň
stoleté vody, 3. SPA bylo dosaženo na 49
vodohospodářsky významných tocích. Celkové škody na státním vodohospodářském
majetku byly vyčísleny na 4 630 mil. Kč.
Povodeň ze srpna roku 2002 byla svým rozsahem největší povodní v novodobé historii
českého státu. V řadě míst byla hodnocena
jako tzv. tisíciletá voda.
Povodně z roku 2006: V březnu roku 2006
došlo k výraznému oteplení vzduchu a následně k velmi intenzivnímu odtávání sněhové pokrývky, což mělo za následek výrazné zvýšení
průtoků ve vodních tocích. Tento nepříznivý
stav v několika lokalitách ještě zhoršily vydatné dešťové srážky, následná povodeň zasáhla
téměř celé území ČR. Stav byl natolik vážný,
že vláda svým usnesením vyhlásila nouzový
stav v sedmi krajích České republiky. V následujících letních měsících nastaly další dvě
menší povodňové epizody. Celkové škody na
státním vodohospodářském majetku v důsledku povodňových stavů z roku 2006 byly
vyčísleny na 2 545 mil. Kč.
Povodně z roku 2007: V září roku 2007
došlo k povodním v povodí Odry a Moravy, velikosti povodní dosáhly místy až
padesátileté vody. Zasaženo bylo Ostravsko
a Beskydy, dále pak Jeseníky, Hodonínsko,
Břeclavsko a Znojemsko. Celkové škody na
státním vodohospodářském majetku byly
vyčísleny na 280 mil. Kč.
Povodně z roku 2009: V letních měsících
roku 2009 zasáhly území České republiky
významné lokální srážky, které způsobily
bleskové povodně, kdy došlo k významnému
poškození vodohospodářského majetku. Kvůli charakteru povodní byly nejvíce zasaženy
drobné vodní toky, především ve správě
Lesů ČR, s. p., Zemědělské vodohospodářské
správy a Povodí Odry, s. p.. Celkové škody na
státním vodohospodářském majetku byly
vyčísleny na 1 392 mil. Kč.
Povodně z roku 2010: V roce 2010 byla Česká republika opět zasažena ničivými povodněmi, a to ve dvou povodňových epizodách.
První nastala na přelomu května a června
roku 2010 a zasáhla především území Zlín-

Tabulka 1. Povodňové škody programu 229 110 a skutečné náklady na jejich odstranění
Podprogram

Rok
výskytu
PŠ

229 112
229 113
229 114
229 115
229 116
229 117
součty

2000
2002
2006
2007
2009
2010

Rok
Odhad
ukončení
celkových
programu nákladů (CN)
dle ŠP
v tis. Kč
2005
606 000
2006
4 630 000
2010
2 545 451
2010
279 827
2012
1 392 489
2013
3 418 765
12 872 532

Skutečné CN
v tis. Kč

Dotace ze SR
v tis. Kč

Vlastní
zdroje
v tis. Kč

270 021
3 261 925
1 648 256
65 710
545 534
2 006 350
7 797 796

255 127
3 093 142
1 351 784
60 810
400 304
1 431 821
6 592 988

14 894
168 783
296 472
4 900
145 230
574 529
1 204 808
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Tabulka 2. Počet realizovaných akci programu 229 110
Podprogram
229 112
229 113
229 114
229 115
229 116
229 117
Program
229 110

Počet akcí celkem
123
731
824
32
326
457

investiční akce
21
102
117
11
74
88

neinvestiční akce
102
629
704
21
234
332

smíšené akce
0
0
3
0
18
37

2 493

413

2 022

58

ského, Moravskoslezského, Olomouckého
a Jihomoravského kraje. Druhá povodňová
epizoda ze srpna roku 2010 zasáhla především území Ústeckého a Libereckého kraje.
Celkové škody na státním vodohospodářském majetku v důsledku povodní z roku
2010 byly vyčísleny na 3 418 mil. Kč.
Celkově škody napáchané povodněmi
na státním vodohospodářském majetku
v rozmezí let 2000–2010 dosáhly částky
12 872 532 tis. Kč. Z toho byly v rámci programu 229 110 odstraněny škody celkově za
7 802 043 tis. Kč. Ministerstvo zemědělství
poskytlo na dotacích částku v celkové výši
6 592 988 tis. Kč, vlastní zdroje investorů
činily 1 204 808 tis. Kč a ostatní dotace byly
poskytnuty ve výši 4 247 tis. Kč. Podrobné
členění za jednotlivé podprogramy programu
229 110 uvádí tabulka 1 „Povodňové škody
programu 229 110 a skutečné náklady na
jejich odstranění“

V rámci programu 229 110 bylo po dobu
jeho trvání realizováno celkem 2 493 dotačních akcí, z toho 413 investičních akcí, 2022
neinvestičních akcí a 58 smíšených akcí.
Podrobné členění za jednotlivé podprogramy
programu 229 110 uvádí tabulka 2 „Počet
realizovaných akci programu 229 110“.
Protože je třeba, abychom byli připraveni
na další povodňové epizody, které by mohly
zasáhnout území České republiky, založilo
Ministerstvo zemědělství ČR „spící“ dotační
program s názvem „Odstranění následků
povodní na státním vodohospodářském
majetku II“, který měl navázat na předchozí
dotační titul. Tato připravenost se pozitivně
osvědčila v roce 2013, kdy Českou republiku
opět na přelomu května a června zasáhly
rozsáhlé povodně. Ministerstvo zemědělství
na tuto skutečnost okamžitě reagovalo a vytvořilo podprogram 129 272 „Odstranění
následků povodní roku 2013“ (dále jen pod-

Přední světoví odborníci na ekologii ryb v nádržích
a jezerech se sjeli do Českých Budějovic
Petr Blabolil, Kateřina Soukalová, Jan Kubečka

V polovině září tohoto roku se konala
v jihočeské metropoli vědecká konference,
zaměřená na problematiku ekologie ryb
v přirozených jezerech a umělých vodních nádržích (Ecology of fish in lakes and reservoirs,
ECOFIL 2014). Tato konference navázala na
tradici vědeckých konferencí pořádaných
hydrobiologickým pracovištěm AV ČR (dnes
součást Biologického centra AV ČR v.v.i.).
Na těchto konferencích se vždy diskutovaly
aktuální otázky, které řešili hydrobiologové
po celém světě. V letech 1987 až 2006 to byla
především témata spojená s limnologií nádrží
a kvalitou vody. Později nabyly na významu
specifické otázky týkající se jednotlivých
složek vodního ekosystému. Výše zmíněná
konference zabývající se rybami byla v pořadí již čtvrtou k této úzce zaměřené tematice.
Předcházejícími byly: Hodnocení vzorkovacích metodik rybích obsádek v jezerech
a nádržích (Fish stock assessment methods for
lakes and reservoirs, FSALMR 2007), Odlov
ryb aktivními lovnými prostředky (Fish sampling with active methods, FSAM 2010) a dále
Dynamika rybích populací ve vnitrozemských
vodách a rybářství (Dynamics of inland fish
and fisheries, DINFISH 2010).
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Ale zpět k poslední konferenci. Hlavním
důvodem pro pořádání konference byla potřeba podělit se s dalšími vědci o nejnovější
poznatky v oblasti rybích obsádek nádrží
a jezer. V posledních letech sledujeme narůstající lidský tlak na vodní zdroje, což vede
k ovlivnění rybích populací více než kdy
dříve. Ryby nejsou pouhým zdrojem potravy
či oblíbenými objekty pro sportovní rybolov,
ale jsou to i indikátory kvality vodních ekosystémů a zároveň mohou mít samy vliv na
okolní prostředí. Zároveň se v současné době
rozšířily poznatky z doposud neprobádaných
oblastí. A to jak z hlediska prostorového, kdy
se výzkum začal provádět i v málo probádaných geografických oblastech, tak i z hlediska
nových technologických přístupů monitoringu ryb, které dovolují nahlédnout do života
ryb mnohem detailněji. Konference uspořádaná v rámci aktivit Centra pro ekologický
potenciál rybích obsádek (CEKOPOT) přispěla
k souhrnu všech těchto významných aspektů,
které hýbou současnou vědou.
Za úspěch lze považovat celkový počet
účastníků. Přihlásilo se 135 účastníků z 38
zemí světa (obr. 1). Velmi nás potěšilo, že
nejvíce lidí bylo z tuzemských institucí (30),

program 129 272), aby odstranění následků
povodní mohlo započít v co nejkratším
možném termínu. Bezprostředně po povodních se podařilo pro účely podprogramu
129 272 zabezpečit 200 mil. Kč na provedení
prvotních prací, které vedly ke snížení rizika
dalších povodní a snížení rizika možných
následných škod. Celkové škody na státním
vodohospodářském majetku z povodní roku
2013 dosáhly částky 2,196 mld. Kč. Celkově
se Ministerstvu zemědělství na krytí těchto
škod podařilo zabezpečit částku ve výši
1,55mld. Kč pro léta 2013–2016, kdy bude
program ukončen. Ostatní náklady budou
hradit investoři jednotlivých akcí z vlastních
zdrojů.
V případě vzniku dalších povodní je Ministerstvo zemědělství připraveno bezodkladně
otevřít další podprogramy v rámci „spícího“
programu a zabezpečit i zrychlit odstranění
dalších případných povodňových škod při
využití všech dosavadních zkušeností, získaných v období od roku 1997.
Ing. Marian Čiernik
ředitel odboru vody v krajině
a odstraňování povodňových škod
Ministerstvo zemědělství ČR
Těšnov 17
117 05 Praha 1
marian.ciernik@mze.cz

velmi početné byly i delegace z Norska (8),
Finska a Polska (obě po 7) a USA (6). Nejdále
to k nám měli patrně tři vědci z Japonska.
Čtyřdenní program sestával z 55 přednášek
a 62 posterů (grafická forma příspěvku ve
formě plakátu, obr. 2). Přednášky byly rozděleny podle témat do pěti sekcí, v rámci
nichž bylo nejvíce příspěvků sjednoceno
pod tématem Stresory v prostředí a ochrana, a naopak relativně nejméně se účastníci
přihlásili k tématu Management, monitoring
a rybářství (tabulka 1).
Každá sekce byla zahájena úvodní plenární přednáškou zvaných odborníků v dané
problematice. Abychom čtenářům přiblížili
atmosféru příspěvků, zde je na „ochutnávku“
stručný obsah některých z nich:
Úvodní přednášku v sekci Ryby v potravních sítích přednesl James F. Kitchell z Limnologického centra Univerzity ve Wisconsinu,
USA. Přednáška shrnovala téměř století
dynamického vývoje ekosystému Velkých severoamerických jezer. I v jezerech několikanásobně větších než naše republika jsou dokonale zdokumentovány invaze nepůvodních
živočichů, jakými jsou mihule mořská (Petromyzon marinus), placky (Alosa spp.), hlaváč
černoústý (Neogobius melanostomus), dravý
zooplankton (např. Bythotrephes longimanus)
či mlži slávičky (Dreissena polymorpha a D.
bugensis), a jejich vliv na ekosystém jezer.
Nejvíce jsou narušením postiženy ustálené
potravní sítě, kde se naprosto změnily toky
energie, jež zapříčinily kolaps populací vrcholových predátorů – pstruhů a lososů. A jistě
čtenáře nepřekvapí, že se tak významné změny projevily i v socioekonomických výkyvech.
Přednáška se však netýkala jen událostí již
proběhlých, ale i současných projektů, např.
pokusy o eliminaci mihulí, a možných vizí
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Obr. 1. Společné foto účastníků konference: 1 – Martin Čech, 2 – Josef Matěna, 3 – Jiří Peterka, 4 – Lukáš Vejřík, 5 – Ivana Matějíčková,
6 – Susana Amaral, 7 – Lars Rudstam, 8 – Malgorzata Godlewska, 9 – Jenifer Kitchell, 10 – Raquel Loures, 11 – Katka Soukalová, 12 –
Ivana Vaníčková, 13 – João Vieira, 14 – Angelo A. Agostinho, 15 – Phil Hickley, 16 – Christine Argillier, 17 – Jakub Žák, 18 – Michal Tušer,
19 – James F. Kitchell, 20 – Thomas Axenrot, 21 – Teppo Vehanen, 22 – Marie Prchalová, 23 – Jaroslava Frouzová, 24 – Renato Silvano,
25 – Keishi Matsuda, 26 – Yuji Hasegawa, 27 – Makoto Murofushi, 28 – Mojmír Vašek, 29 – Emilie Realis-Doyelle, 30 – Marek Šmejkal,
31 – Christopher Chizinski, 32 – Ingeborg P. Helland, 33 – Nathaniel Stewert, 34 – Marco Milardi, 35 – Jyrki Lappalainen, 36 – Lene
Jacobsen, 37 – Ádám Staszny, 38 – Tomáš Jůza, 39 – Zdeněk Adámek, 40 – Dagmar Synková, 41 – Jan Kubečka, 42 – Antoni Amirowicz,
43 – Mustafa Akkus, 44 – Martin O'Farrell, 45 – Asanka Jayasinghe, 46 – Árpád Ferincz, 48 – Miha Ivanc, 49 – Toby Jarvis, 50 – Paul Simonin, 51 – Asbjørn Vøllestad, 52 – Maria Churova, 53 – Ain Järvalt, 55 – Odd Terje Sandlund, 56 – Saulius Stakėnas, 57 – Maud Cottet,
58 – Teet Krause, 59 – Palm Anu, 60 – Christer Brönmark, 62 – Kaj Hulthén, 63 – Anders Nilsson, 64 – Maria Anton–Perdo, 65 – Joni
Tiainen, 66 – Petr Blabolil, 68 – Mikko Olin, 69 – Alfred Sandström, 70 – Mohammad Reza Ghomi, 71 – Milan Říha, 72 – Antti Eloranta,
73 – Milan Muška, 74 – Philipp Hirsch, 75 – Karl Ø. Gjelland, 76 – Daniel Ricard, 77 – Timofte Cristina, 78 – Štěpán Kotoun, 79 – Victoria
Rodríguez, 80 – Ben Khadher Sana, 81 – Alexandre Clistenes Santos, 82 – Roman Baran, 83 – Hallvard Jensen, 84 – Eldjane Pereira (Foto:
Michaela Holubová)
budoucích – potenciální oteplování klimatu
(Hořejší jezero je nejrychleji se oteplující
jezero planety).
Sekci Prostorová a populační ekologie
uvedl Christer Brönmark působící na od
dělení vodní ekologie Univerzity v Lundu,
Švédsko. Jeho příspěvek se týkal fenoménu
migrací ryb a upozornil nás, jak komplexní
záležitostí je například sezonní přesun plotic
obecných (Rutilus rutilus). Plotice obecné
se chovají velmi racionálně a přesouvají se
mezi jezerem s obvykle větší nabídkou potravy a přítoky do jezera, kde je sice potravy
podstatně méně, ale není tam nebezpečí
dravců. Toto jednoduché schéma narušuje
hned několik faktorů: nabídka potravy v jezeře se během sezóny mění a stejně se mění
i kondice vlastních ryb, po dosažení určité
velikosti se ryby cítí bezpečně a přesuny
neprovádějí, zůstávají po celý rok v jezeře.
Dále pak tu hraje roli i chování konkrétních
jedinců (personalita), obecně si některé ryby
věří více, jiné se naopak více bojí.
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Do oblasti stresorů v prostředí a ochrany
jsme byli uvedeni Asbjørn Vøllestadem pracujícím v Centru ekologie a evoluce Univerzity v Oslo, Norsko. Tentokrát jsme se dozvěděli
o procesech spřažení evoluce a ekologie ryb
s názorným příkladem, kdy se populace
lipanů podhorních (Thymallus thymallus)
z jednoho jezera rozdělila na dvě skupiny
využívající jako trdliště odlišné přítoky, což
vedlo i k diferenciaci genetické. Příspěvek
nás přinutil k zamyšlení nad nesmírným
významem pro nás obvykle nepatrných změn
v heterogenních systémech.
V sekci Management, monitoring a rybá řství nás A ngelo A ntonio Agost ino

z Univerzity v Estadual de Maringá, Brazílie, seznámil s problematikou přehradních nádrží v Brazílii. Mnohé aspekty při
výstavbě přehrad známe i z naší vlasti.
Součástí většiny nádrží je vodní elektrárna,
která je jistě užitečná z pohledu dodávky
elektrické energie z obnovitelného zdroje, ale
zároveň je její provoz pro vodní ekosystémy
nepřirozený. Obdobně jako v jiných zemích
zazna mena li iniciá lní sukcesi r ybího
společenstva, tedy nejprve nárůst počtu
druhů a množství ryb a po několika letech
omezení spektra jen na několik eurytopních
druhů a prudkou redukci biomasy. Zde se
nevyhneme poznámce, že měřítka u nás

Tabulka 1. Tematické okruhy přednášek a počet příspěvků
Ryby
v potravních
sítích
10

Prostorová
a populační
ekologie
9

Stresory
v prostředí
a ochrana
16

Management,
monitoring
a rybářství
8

Ekologický stav
a Rámcová směrnice
vodní politiky
12
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a v tropické Brazílii jsou poněkud odlišná,
jen počty druhů oni uvádějí v desítkách a my
při deseti jásáme nad vysokou druhovou
diverzitou. Za vážný problém právem považují kolaps populací ryb migrujících na velké
vzdálenosti, kterým stavba přehrad narušila
či přerušila migrační cesty převážně proti
proudu, a zároveň se silně narušilo přirozené
splavování jiker a juvenilních ryb.
V poslední části Ekologický stav a Rámcová směrnice vodní politiky nám Christine
Argillier z výzkumného ústavu IRSTEA,
Francie, představila vývoj metodik hodnocení ekologického stavu jezer na základě
rybích obsádek. Toto téma je i u nás velmi
aktuální s ohledem na plnění závazků vyplývajících z Rámcové směrnice vodní politiky
(2000/60/EC). Z přednášky jsme se dozvěděli
jaké přístupy lze při vývoji hodnotících
indexů využít, jaké jsou trendy při výběru
rybích indikátorů, jaký je stav v okolních
státech i budoucí perspektivy.
Samozřejmě i další příspěvky přednášejících i posterů byly velmi podnětné a prakticky všechny zpracované na vysoké úrovni.
V rámci prezentace posterových příspěvků
byla vyhlášena soutěž o nejlepší studentské
práce. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 26
posterů a je nanejvýš potěšitelné, že mezinárodní komise složená z předních světových
vědců ocenila hned tři mladé české vědce.
Na pomyslném bronzovém stupni se umístil
Roman Baran z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
a Hydrobiologického ústavu Biologického
centra AV ČR v.v.i. s posterem popisujícím,
jak měsíční cyklus ovlivňuje výskyt juvenilních ryb v pelagické zóně kaňonovitých
nádrží. Stříbrnou pozici obsadil finský kolega
Joni M. Tiainen z Univerzity v Helsinkách
s příspěvkem o vlivu minimální lovné míry
štiky obecné (Esox lucius) na výlov z jezer.
Na prvním místě se umístili hned dva čeští
zástupci, a to Ivana Matějíčková s výzkumem
vlivu vodní vegetace na trofickou strukturu
rybího společenstva v jezerech vzniklých po
těžbě hnědého uhlí v Podkrušnohoří a Lukáš
Vejřík s příspěvkem o neobvyklém refugiu
v hypolimnetických vrstvách pro juvenilní
ryby, oba opět z Jihočeské univerzity a Hydrobiologického ústavu Biologického centra
AV ČR v.v.i.
Aby čtenáři nenabyli dojmu, že náplní
konference bylo výhradně sezení v přednáškovém sále (obr. 3) nebo ve foyer při
studiu posterů (obr. 2), musíme dodat, že
pro účastníky byl připraven i bohatý doprovodný program. O pauzách byly přichystány
výstavy nejmodernější techniky ke sledování
a odlovům ryb, vystaveny recentně publikované knihy i moderní software na zpracování
ichtyologických dat. Dále se uskutečnily dva
výlety po perlách jižních Čech. Konkrétně do
Českého Krumlova, kde si účastníci prohlédli
historickou část města (obr. 4). Druhý směřoval do Hluboké nad Vltavou a pokračoval
vyjížďkou lodí po Hněvkovické přehradě
(obr. 5), při níž bylo demonstrováno sledování ryb pomocí revolučního akustického systému SIMRAD EK80 (obr. 6). V neposlední řadě
proběhla i společná večeře, během které byly
servírovány pochoutky z ryb odchovaných
v českých rybnících a hrála tradiční hudba –
kapela Jihočeská muzika a venkovská lidová
muzika Bedrník (obr. 7).
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Obr. 2. Diskuse nad postery (foto: Michaela
Holubová)

Obr. 3. Účastníci konference sledující probíhající přednášku (foto: Michaela Holubová)

Obr. 4. Výlet do Českého Krumlova (foto:
Petr Blabolil)

Obr. 5. Výlet po přehradě Hněvkovice (foto:
Michaela Holubová)

Obr. 6. Demonstrace multifrekvenčního
a širokopásmového vědeckého echolotu SIMRAD EK80 během exkurze na Hněvkovické nádrži. Jedná se o jeden z prvních testů
tohoto revolučního systému ve sladkých
vodách (foto: Jan Kubečka)

Obr. 7. Tradiční jihočeská muzika hraje při
společné večeři (foto: Michaela Holubová)

Ač vlastní konference byla již oficiálně
ukončena, na jejím odkazu se dále pracuje.
Účastníkům bylo nabídnuto publikování
vědeckých článků ve speciálním vydání
vědeckého časopisu Fisheries Research.
A na organizační výbor nyní čeká editace
příspěvků a oponentské řízení. Veškeré
úsilí je však bohatě kompenzováno pozitivní
zpětnou vazbou účastníků. Již na konci konference jsme se setkali s děkováním účastníků a otázkou, zda mohou za dva roky opět
počítat se setkáním na jihu Čech. Ještě nyní
dostáváme na e-mailu konference poděkování za precizní organizaci. A v neposlední
řadě o úspěšnosti konference svědčí více
jak 15 000 návštěv internetových stránek
konference (www.ecofil2014.wz.cz). Věříme,
že jsme konferencí přispěli nejen k syntéze
nových objevů rozličných vědeckých pracovišť, ale i umožnili setkání lidí, kteří našli
společné zájmy a budou pokračovat v další
spolupráci.
Uspořádání konference by nebylo možné
bez finanční podpory projektu CEKOPOT

(CZ.1.07/2.3.00/20.0204) spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky a společností
SIMRAD, Pokorný – Sítě s.r.o., Plzeňský
prazdroj a. s. a NHBS Ltd. Velmi důležitá
byla pomoc celého organizačního týmu, za
což jim patří velké díky.
Mgr. Petr Blabolil 1,2)
Mgr. Kateřina Soukalová 1)
prof. RNDr. Jan Kubečka, CSc.
(autor pro korespondenci) 1,2)
1)
Biologické centrum AV ČR v.v.i.
Hydrobiologický ustav
Na Sádkách 7
370 05 České Budějovice
2)
Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
Přírodovědecká fakulta
Branišovská 31
370 05 České Budějovice
kubecka@hbu.cas.cz
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SCADAPack 50: odolná stanice RTU
s komunikací GSM a bateriovým
napájením
Schneider Electric dodává kompletní řešení pro oblast
telemetrie. Třemi základními prvky celého konceptu jsou
bezdrátové snímače Accutech, stanice RTU SCADAPack
pro sběr dat a výkonný software pro dispečinky SCADA
Expert ClearSCADA. Naprostou novinku letošního roku
představuje jednotka SCADAPack 50.

Optimalizovaná komunikace prostřednictvím SMS
Jednotka SCADAPack 50 data periodicky zaznamenává (minimálně jednou za minutu), ukládá a odesílá je v kumulované podobě
zprávou SMS (např. jednou za den). Frekvenci záznamu i odesílání
si může uživatel nastavit podle aktuální potřeby. Modul GSM pro
sítě 2G nebo 3G se aktivuje kartou SIM příslušného operátora. Komunikační modul nabízí tuto volbu pásem:
• čtyři pásma pro GSM: 850, 900, 1 800, 1 900 MHz,
• tři pásma pro UMTS: 850, 1 900, 2 100 MHz.
Zprávu SMS lze odeslat na dvě čísla – na dispečink a na mobilní
telefon (např. údržby). Při instalaci desítek nebo stovek RTU může
uživatel k datům přistupovat přes server v rámci stávající sítě LAN.
Prostřednictvím komunikační brány OPC Gateway jsou data následně ukládána v databázi systému SCADA Expert ClearSCADA nebo
v jiném systému podporujícím OPC.

Obr. 2. Topologie sběru dat s využitím jednotky SCADAPack 50

Diagnostika
Jednotka SCADAPack 50 má také široké možnosti v oblasti diagnostiky. Odeslané zprávy mohou obsahovat nejen zvolené stavy
proměnných, ale navíc mnoho diagnostických informací, např.
o počtu odeslaných zpráv, stavu baterie, intenzitě rádiového signálu,
systémových poruchách, verzi a sériovém čísle, identifikaci operátora GSM, času registrace do sítě nebo aktuálním rádiovém pásmu.

Rychlé nastavení a minimální údržba
Základní naprogramování jednotky SCADAPack 50 se provádí z PC
prostřednictvím rozhraní IrDA (infračervený port), drobné úpravy na
dálku prostřednictvím SMS. Nastavitelné parametry jsou následující:
• čas přenosu,
• záznam proměnných (minimálně jednou za minutu),
• alarmy (možnost nastavení neplánovaného přenosu).
Obr. 1. Jednotka distribuovaného sběru dat SCADAPack 50

SCADAPack 50 patří do skupiny telemetrických jednotek typicky
využívaných k monitorování odlehlých technologických objektů
s požadavkem na měření a sledování kritických údajů. Díky krytí
IP68 a snadné montáži se skvěle uplatní ve venkovním prostředí bez
nutnosti umístění do rozváděče.
SCADAPack 50 má čtyři analogové a čtyři digitální vstupy. Analogové vstupy s rozlišením 16 bitů jsou určeny pro rozsahy 0 až 100
mV, 0 až 1 V, ±10 V, 0 až 20 mA, 4 až 20 mA, 0 až 2 000 Ω, Pt100
a Pt1000 ve SCADAPack 50: odolná stanice RTU s komunikací
GSM a bateriovým napájením dvouvodičovém nebo třívodičovém
zapojení. U měření lze nastavit dvě alarmové úrovně.
Na čtyři digitální vstupy mohou být přiřazeny tyto funkce:
• aktivace z režimu spánku,
• čítač pulzů (35 bitů, 50 Hz, minimálně 10 ms),
• výpočet průtoku z impulzního výstupu.
Připojení podřízených přístrojů prostřednictvím RS-485 zajistí
komunikační sběrnice Modbus RTU v režimu master s volitelnou
rychlostí 1 200 až 38 400 b/s. K připojení na provozní signály je
využit speciální konektor s krytím IP68.
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Technické parametry a pracovní podmínky
Díky krytí IP68 a rozsahu pracovních teplot –25 až +60 °C představuje SCADAPack 50 optimální volbu pro venkovní použití.
Základní modul obsahuje interní anténu. V místech se špatným
pokrytím lze jednotku dodatečně vybavit externí anténou, která se
připojuje konektorem RG58 (IP68) s 2m kabelem. Životnost baterie
SCADAPack 50 závisí na četnosti komunikace a typu připojených
signálů; u běžných úloh vydrží déle než pět let.

Použití v telemetrii
Nejširší uplatnění SCADAPack 50 nachází v telemetrických úlohách ve vodárenství, při monitorování plynovodů, ropovodů nebo
v jiných úlohách, kde je nutné zabezpečit sledování geograficky
odlehlých lokalit a okamžité informování o kritických stavech.
Jako příklad z oblasti vodního hospodářství lze uvést hlídání stavů
v čerpacích stanicích. Jednotka může také monitorovat hladinu
nádrže a zaplavení. Sepnutí kritického signálu zde probudí stanici
RTU z režimu spánku a ta okamžitě odešle zprávu SMS.
Michal Křena
Schneider Electric
www.schneider-electric.cz
www.schneider-electric.sk
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o prioritách nutnosti nového vymezení současných záplavových
území.
Řešení projektu je z velké části realizováno v prostředí GIS (především platforma ESRI ArcGIS). Jedná se o komplexní prostorové
analýzy vstupních výškopisných dat a výstupních čar záplavových
území, popř. rastrových dat. Výstupní data byla vytvořena subdodavatelskou firmou HYDRO EXPERT, s.r.o., pomocí 1D nebo 2D
numerických modelů. Jednorozměrné modely proudění vody byly
vytvořeny pomocí software HEC-RAS (HEC-RAS River Analyzing
System, 1997). Pro dvourozměrné modelování byl použit software
FAST 2D (Valenta, 2004).

KLASIFIKACE PŘESNOSTI VYMEZENÍ
STÁVAJÍCÍCH ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ
V ČR
Hana Nováková, Marcela Makovcová, Kateřina Uhlířová,
Viktor Levitus, Petr Valenta, Jana Valentová
Klíčová slova
záplavové území – letecké laserové skenování – výškopis – vodní tok –
inundace – přesnost vymezení

2 Data
Základním vstupem pro úlohu vymezení záplavového území je
forma digitální interpretace morfologie terénu v inundaci vodního
toku. Podle metody určení nadmořské výšky terénu vznikají odlišné typy výškopisných dat. V případě projektu byly ve dvou fázích
výpočtů použity celkem čtyři typy dat.
První fáze vymezení ZÚ, provedená mimo řešený projekt, proběhla
nad tzv. tradičními daty (popř. jejich kombinací):
• letecká fotogrammetrie (FOT),
• geodetické zaměření profilů (území, GEO),
• vrstevnice Základní mapy 1 : 10 000 (jako doplněk fotogrammetrie).
Pro účely projektu byly podklady popisující geometrii toků a inundačního území v jednotlivých lokalitách poskytnuty příslušnými
správci vodních toků.
Výpočty v rámci projektu, které sloužily k porovnání výstupů
hydrodynamického modelování, proběhly na datech leteckého
laserového skenování (LLS). Z důvodu širší aplikovatelnosti výsledků byly využity dva produkty ČÚZK vzniklé během tvorby nového
výškopisu ČR:
• digitální model reliéfu území ČR 4. generace (DMR 4G) ve formě
výšek diskrétních bodů v pravidelné síti 5 x 5 m s úplnou střední
chybou výšky 0,3 m v odkrytém terénu a 1 m v zalesněném terénu,
• digitální model reliéfu území ČR 5. generace (DMR 5G) ve formě
výšek diskrétních bodů v nepravidelné trojúhelníkové síti s úplnou
střední chybou výšky 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném terénu (http://geoportal.cuzk.cz/).
Protože zpracování skenovaných dat LLS na pracovišti Zeměměřického úřadu v Pardubicích se překrývalo s řešením tohoto projektu,
bylo nutné v roce 2011 pracovat s produktovými mezivýstupy DMR
5G. Data jsou označována jako DMR 5G beta a oproti výslednému
produktu DMR 5G neprošla vizuální kontrolou a dalšími úpravami
na základě těchto kontrol.
Podrobnou specifikaci obou datových sad je možné čerpat
z technických zpráv těchto datových produktů uveřejněných na
Geoportálu ČÚZK (Brázdil aj., 2012a; 2012b).
Data pro pět lokalit řešených v roce 2011 byla pro potřeby projektu
zapůjčena Zeměměřickým úřadem Pardubice. V roce 2012 byla data
zakoupena podle platného ceníku ČÚZK.

Souhrn

Článek představuje projekt bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra ČR v závěru jeho řešení. V letech 2010–2014 byla
sestavena porovnávací studie přesnosti vymezení záplavových
území ve vybraných úsecích vodních toků. Referenční lokality
byly vybírány s ohledem na různorodost morfologických, hydrologických a dalších charakteristik toku a inundace. Stávající
záplavová území vymezená nad dostupnými výškopisnými
podklady různé přesnosti byla porovnána s výsledky hydrodynamického modelování s využitím nových výškopisných dat.
Na základě závislostí charakteristik vybraných lokalit a změn
záplavových území byl navržen klasifikační systém přesnosti
vymezení záplavových území, který byl aplikován na všechny
vodní toky se stanoveným záplavovým územím v ČR. Zkušenosti z projektu byly promítnuty do Metodiky pro zpracování
návrhů záplavových území.

1 Úvod
Iniciační myšlenkou pro sestavení projektu byly dva okruhy vysoce
aktuálních problematik. Na podzim roku 2009 byl zahájen Projekt
tvorby nového výškopisu území České republiky (http://geoportal.
cuzk.cz/) pomocí technologie leteckého laserového skenování, který
se zavazuje k výraznému zlepšení přesnosti výškopisných dat v ČR. Na
projektu spolupracují Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK),
Ministerstvo zemědělství ČR a Ministerstvo obrany ČR. Pořizování dat
je naplánováno ve třech etapách (pásmo „Střed“, „Západ“ a „Východ“).
Oddělení GIS a kartografie Výzkumného ústavu vodohospodářského
TGM, v.v.i., (VÚV) od počátku spolupracovalo se zhotovitelem dat
(Zeměměřický odbor Pardubice Zeměměřického úřadu). Z výsledků
výzkumu vyplývá velký potenciál využití těchto dat ve vodním hospodářství, mimo jiné i v záplavových oblastech (např. Uhlířová a Zbořil,
2009; Uhlířová a Nováková, 2011; 2012a; 2012b).
Další aktuální problematikou jsou požadavky Evropské povodňové směrnice (směrnice 2007/60/ES) na zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových rizik. V roce 2012 byla na pracovišti
VÚV připravena Metodika tvorby map povodňového nebezpečí
a povodňových rizik (www.dibavod.cz/mapy-rizik). Tento projekt
na metodiku navazuje a jeho výsledkem bude metodický postup
pro kvalitní vymezení záplavových území (dále jen ZÚ), která jsou
základním podkladem pro tvorbu map povodňového nebezpečí
a rizik. Součástí projektu je klasifikace všech stávajících záplavových
území, která by měla sloužit jako jeden z nástrojů pro rozhodování

3 Porovnávací studie
3.1 Referenční lokality
Pro navržení systému klasifikace záplavových území bylo vybráno
11 tzv. referenčních lokalit, přičemž lokalita Nežárka byla řešena
dvěma způsoby – 1D i 2D modelováním. Seznam lokalit je uveden
v tabulce 1.
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Úseky toků byly vybírány podle tří kritérií. Tabulka 1. Referenční lokality
Prvním cílem bylo dosažení co největšího Table 1. Reference sites
počtu kombinací hlavních charakteristik
Rozsah modelu
území (morfologie, extravilán/intravilán, typ
Lokalita
Rok řešení
Skenováno
Model
ř. km
krajiny, velikost vodního toku atd.). Druhým
Nežárka
2011
17,997–24,234
23. 8. + 26. 8. + 6. 9. 2010
1D
hlediskem byl přístup k záplavovým čárám
Nežárka
2011
14,933–24,284
23. 8. + 26. 8. + 6. 9. 2010
2D
vymezeným v minulosti pomocí tradičních
Šembera
2011
9,956–16,945
21. 11. 2009 + 25. 3. + 1. 4. + 8. 10. 2010
1D
výškopisných dat.
Doubrava
2011
14,995–22,273
30. 3. + 7. 4. 2010
1D
Třetí skutečností ovlivňující volbu lokalit
byla dostupnost hotových dat LLS. V roce
Lužnice
2011
59,300–68,800
25. 8. 2010
2D
2011 bylo z větší části zpracováno pouze
Jizerka
2011
0,000–6,579
4. 6. + 20. 8. 2010
1D
pásmo „Střed“. V roce 2012 bylo možné
Úhlava
2012
61,096–70,205
7. 4. + 22. 4. + 7. 5. 2011
2D
v omezené míře vybírat i z území v pásmu
Berounka dolní
2012
16,600–26,800
18. 4. 2011
2D
„Západ“. Data z oblasti pásma „Východ“ byla
Berounka horní
2012
52,800–65,000
10. 4. 2011
2D
v době vytipovávání lokalit ve fázi prvotního
Oleška
2012
15,823–23,056
23. 4. 2010 + 20. 8. 2010
1D
zpracování, a proto nemohla být do projektu
Manětínský potok
2012
3,529–9,465
21. 3. 2011 + 19. 4. 2011
1D
zařazena žádná území z východních Čech
Střela
2012
85,704–91,985
23.
3.
2011
1D
či Moravy.
3.2 Porovnání vstupních dat
Metoda porovnání podkladních výškopisů spočívala ve vytvoření příčných
profilů terénu nad všemi podkladními daty
v místech geodetického zaměření (obr. 1).
Ve všech bodech profilů byl proveden rozbor vzájemných rozdílů výškopisů a jejich
komplexní statistické vyhodnocení. Byl sledován široký rozsah statistických ukazatelů
(aritmetický průměr, směrodatná odchylka,
minimální a maximální hodnota, suma čtverců, percentily, kvartily). Za veličiny nejlépe
charakterizující rozdíl v přesnosti dat byla
zvolena systematická a úplná střední chyba.
Systematická chyba je rovna aritmetickému
průměru rozdílů a ukazuje na celkový trend Obr. 1. Příčný profil inundací s vloženými přídavnými body
výšky dat v porovnání s geodetickým zamě- Fig. 1. Inundation area cross-section with extra points
řením. Úplná střední chyba odpovídá střední
kvadratické chybě RMSE (Root Mean Square
Error) a určuje celkovou přesnost dat.
Výškopis z geodetického zaměření je považován za nejpřesnější. Ve všech analýzách
tvořil profil GEO srovnávací (základní) hladinu
pro stanovení rozdílů nadmořských výšek.
Protože body GEO byly často zaměřovány
v dlouhých vzdálenostech, byly pro detailnější popis terénu pomocí interpolace přidány
do profilů další body s rozestupem do 10 m.
Data LLS z podstaty metody jejich pořízení nezobrazují správně tvar koryta vodního
toku. Dno toku, které je pod hladinou vody
v okamžiku pořízení snímku, není součástí
mračna bodů. Pro relevantnost porovnání
kvality výškopisných dat byla proto ve
všech profilech ručně určena hranice koryta a inundace. Statistické výpočty byly
prováděny jednak pro celý profil a zároveň
odděleně pro koryto a inundaci. Do závěrečného vyhodnocení byla zahrnuta pouze
data z inundace zájmového území.
Vstupní data byla v prostředí GIS porovnávána rovněž plošně ve formě rastrů. Ty byly
vytvořeny v rozlišení 1 x 1 m ze zdrojových Obr. 2. Porovnání polygonů záplavových území
vektorových dat v prostředí GIS. Rozdíly Fig. 2. Comparison of floodplain polygons
vzniklé odečtením původního a nového modelu terénu jsou prezentovány v grafických
s využitím geodeticky zaměřených údolních profilů. Porovnávané
výstupech. I v případě srovnání rastrových vrstev byla zpracována
varianty modelu pak byly konstruovány na základě kombinace
statistika rozdílů.
zaměřených korytových profilů s inundačními částmi získanými
3.3 Porovnání záplavových území
z DMR 4G, resp. DMR 5G. V případě 2D modelů se postupovalo obV rámci zpracování studie byla aplikována metoda jednorozdobně s tím, že modely hlavního koryta a vedlejších vodotečí byly
měrného (1D) a dvourozměrného (2D) modelování proudění vody.
totožné a jednotlivé varianty se lišily použitým datovým zdrojem
Modely byly sestaveny variantně v závislosti na použitém datovém
pro modelování inundací (FOT, DMR 4G a DMR 5G).
zdroji. V případě 1D modelů byl výchozí verzí model sestavený
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Tabulka 2. Klasifikační stupnice přesnosti vymezení ZÚ
Table 2. The classification scale of floodplain definition accuracy

Výstupem numerických modelů proudění jsou informace o poloze hladiny při konkrétním návrhovém průtoku (např. Q5, Q100 atd.).
V případě 1D modelu jde o nadmořské výšky hladiny vázané na výpočtové příčné profily. U 2D modelu je výstupem spojitá informace
v rozsahu modelu ve formě rastrových prostorových dat.
Vypočtené průběhy hladin pro zvolené průtokové stavy a dílčí
varianty jednotlivých modelů byly dále použity pro vyhodnocení záplavových čar. V případě 2D modelu jsou tato vyhodnocení přímým
výstupem modelu. U 1D modelů založených na produktech DMR
4G/5G byly údaje o výšce hladiny protnuty s příslušným výškopisným
podkladem a následně revidovány v prostředí GIS. Vyhodnocení
původních záplavových čar (modely GEO) se vesměs opíralo o ruční
konstrukci čar nad vrstevnicemi mapového podkladu ZABAGED®.
Výsledné polygony záplavových území byly porovnány.
Pro každou referenční lokalitu byly vypočteny rozdíly v plochách
záplavových území vymezených nad tradičními a novými daty. Odečtením ploch polygonů byly zjištěny relativní změny záplavových
území v % (obr. 2). Na základě zjištěných rozdílů ploch povodňových
rozlivů byly definovány čtyři třídy přesnosti vymezení ZÚ (tabulka 2).
Hodnoty rozdílů ploch byly zařazeny do příslušných kategorií.
3.4 Parametry hodnocení
Pro charakteristiku území z pohledu velikosti rozlivu povodně se
lze inspirovat v nauce o vodních tocích. Jde o podobné faktory, jaké
ovlivňují vývoj vodních toků v čase i prostoru – klimatické a meteorologické, fyzikálněgeografické, geologické, charakter koryta,
vegetační pokryv.
Pouze některé z těchto faktorů ovlivňují výsledky hydrodynamického modelování, a tedy výsledné vykreslení čar ZÚ. V tabulce 3 jsou
vypsány charakteristiky, které byly zjišťovány pro všechny referenční
lokality. Parametry 1–5 je možné v rámci běžně dostupných nástrojů
určit i pro libovolné jiné území v ČR. Parametr 6 by vyžadoval časově
náročné analýzy v prostředí GIS. Pro zjištění podkladních dat stávajících ZÚ je nutné nahlédnout do zdrojové dokumentace ZÚ, která
v rámci řešeného projektu není plošně k dispozici.
Průměrná sklonitost území [%] je určena jako aritmetický průměr
sklonitosti jednotlivých buněk rastru digitálního modelu terénu
(DMT). Stupeň sklonitosti je bezrozměrným parametrem a vyjadřuje
nejčetněji zastoupený interval (modus) sklonitosti jednotlivých
buněk rastru DMT, přičemž intervaly sklonitosti jsou stanoveny
s krokem 1 %. Oba parametry vypovídají o výškopisném charakteru
terénu v zájmovém území.
Hodnoty parametrů byly systematicky určeny pro všechny
referenční lokality na základě terénních průzkumů, dostupných
datových sad a analýz v prostředí GIS.

Třída přesnosti
Změna plochy ZÚ [%]

I
0–5

II
5–20

III
20–50

IV
> 50

Tabulka 3. Parametry hodnocení
Table 3. Classification parameters
1
2
3
4
5
6
7

Parametr
Sklonitost úseku (podélný profil)
Průměrná sklonitost území rozsahu modelu
Stupeň sklonitosti území rozsahu modelu
Míra zalesnění
Míra zastavění
Poměr průměrné šířky a průměrné hloubky koryta
Použitá výškopisná data původního vymezení ZÚ

Obr. 3. Závislost celkové relativní změny plochy ZÚ na stupni sklonitosti pro průtok Q5 a data DMR 4G
Fig. 3. Dependence of total relative floodplain area change on the
slope degree for flow rate Q5 and DMR 4G dataset
Celkem bylo zpracováno 9 362 bodů terénu v 396 profilech. Vyhodnocením statistických hodnot a vykreslením příčných profilů byly
zjištěny čtyři hlavní odlišnosti v jednotlivých výškových podkladech.
Čísla 1–4 na obr. 1 ukazují typy rozdílů:
1. způsob vykreslení tvaru koryta (data LLS z principu metody nezaznamenávají data pod hladinou vodního toku),
2. větší prostorová hustota dat DMR 4G a DMR 5G lépe popisuje
morfologii terénu než geodetického zaměření,
3. vyhlazení terénních zlomů u DMR 4G (břehy, valy, meze atd.),
4. celé vedení zelené linie ukazuje na nedostatečnou přesnost výškopisu ZABAGED®.
Protože data LLS nezobrazují správně tvar koryta toku, je nezbytné
počítat s tímto limitem při jejich použití v praxi. Pro správnou interpretaci terénu pro numerické modelování i vyhodnocování je nutné
data doplnit o geodetické zaměření koryt toků, mostů, příčných
objektů na toku, propustků pod komunikacemi atd.
5.2 Porovnání záplavových území
Při vykreslování záplavových čar v prostředí GIS bylo možné sledovat vliv výškopisného podkladu na výsledný tvar rozlivu. Příkladem
jsou liniové stavby podél vodních toků. U tradičního výškopisu
ZABAGED® zůstala výsledná záplavová čára uvnitř ochranného valu.
Podrobná data LLS ale ukázala, že val nemá konstantní výšku, a tak
v některém sníženém místě dojde k rozlití vody i za něj. Výsledná
plocha záplavového území je značně odlišná.
Zásadní je rovněž výběr dat, nad kterými se záplavové čáry
zakreslují. Pokud je výsledná hladina protnuta s nedostatečně
přesným podkladem, může dojít k druhotnému zkreslení tvaru
rozlivu povodně.
Dalším poznatkem bylo nalezení značných rozdílů mezi nízkými
a vysokými návrhovými průtoky. Na obr. 4 jsou uvedeny příklady
rozlivu povodně při návrhovém průtoku Q5 a Q100. Na první pohled
je patrné, že zatímco u nízkého návrhového průtoku jsou rozdíly
v rozlivu povodně výrazné, u vyššího průtoku se čáry téměř shodují.
Z toho vyplývá, že mnohem větší efekt bude mít nové vymezení ZÚ
pro menší návrhové průtoky než pro velké povodně.

4 Klasifikace přesnosti vymezení ZÚ
Pro klasifikaci přesnosti vymezení ZÚ v ČR bylo třeba nejdříve
vyhodnotit závislosti změn vymezení ZÚ na parametrech hodnocení.
Hodnota parametru lokality (např. sklonitost podélného profilu)
a procento změny plochy ZÚ tvořilo jednu dvojici bodů v grafu závislosti. Vynesením hodnot konkrétního parametru u všech lokalit
spolu s mírou změny ZÚ vznikl graf závislosti pro daný návrhový
průtok. Příklad grafu závislostí je na obr. 3.
Vyhodnocením závislostí změn vymezení ZÚ v souboru referenčních lokalit byly vybrány parametry s nejzřetelnější mírou závislosti.
Podle tvaru grafů a výskytu konkrétních tříd přesnosti vzhledem
k hodnotám parametru byla navržena klasifikační stupnice priority
převymezení ZÚ (viz výsledky). Ta mohla být analogicky aplikována
na všechna záplavová území v ČR.
Každý vodní tok delší než 5 km, na kterém bylo vymezeno záplavové území, byl směrem od zaústění k prameni rozdělen na klasifikační
segmenty o délce 5 km, přičemž u závěrečných (pramenných) segmentů byla délka kratší. U jednotlivých segmentů bylo provedeno
stanovení hodnot parametrů v rozsahu záplavového území stoleté
vody oboustranně rozšířeného o 50 m. Podle hodnot parametru
byly segmenty zařazeny do příslušných kategorií.

5 Výsledky a diskuse
5.1 Porovnání vstupních dat
Během zpracování datových sad byly porovnány body příčných
profilů korytem a inundací v jednotlivých výškopisných vrstvách
a provedeno podrobné statistické vyhodnocení všech rozdílů.
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Přestože bylo zjištěno, že rozdíly mezi plochami ZÚ vypočtenými
nad daty DMR 4G a 5G nejsou příliš velké (u vysokých návrhových
průtoků jsou rozdíly zcela nepatrné), je nezbytné pro plošné využití cenově dostupnějších, zpracovatelsky jednodušších a v současné době
dokončených výškopisných dat DMR 4G pamatovat na omezenou
schopnost vykreslení terénních zlomů a liniových krajinných prvků.
5.3 Klasifikace přesnosti vymezení ZÚ
Rozdělením rozdílů ploch záplavových území do kategorií přesnosti a vynesením grafů pro jednotlivé scénáře vyplynula výrazná
závislost na dvou parametrech zájmového území:
• průměrná sklonitost terénu [%],
• stupeň sklonitosti terénu,
přičemž průběh závislosti prvního parametru byl nejjednoznačnější. Zřetelnou závislost na změnách modelu terénu (které se
promítnou do výsledných záplavových čar) vyplývajících z ostatních
sledovaných parametrů (vegetační pokryv inundace, morfologie
koryta vodního toku, podélný profil toku) se nepodařilo prokázat,
přestože z pohledu porovnání dat jednotlivých modelů terénu
některé závislosti vysledovat lze (větší zalesněnost – větší odchylky
modelů terénu).
V případě průměrné sklonitosti terénu vyplynula z výsledku
analýz tato závislost:
• V území s hodnotou průměrné sklonitost menší než 5 % se přesnost vymezení záplavových území pohybuje ve třídě přesnosti III
až IV.
• V území s hodnotou průměrné sklonitosti v rozmezí 5–20 % se
přesnost vymezení záplavových území pohybuje ve třídě přesnosti II až III.
• V území s hodnotou průměrné sklonitost větší 20 % se přesnost
vymezení záplavových území pohybuje ve třídě přesnosti I až II.
S rostoucí mírou nepřesnosti vymezení záplavových území roste
priorita jeho nového vymezení. Z tohoto důvodu byla, na základě
výše uvedených výsledků z porovnávací studie, provedena klasifikace přesnosti vymezení záplavových území v ČR rozdělením do tří
kategorií – tzv. „stupňů priority převymezení záplavového území“
podle průměrné sklonitosti terénu v inundaci, a to způsobem uvedeným v tabulce 4. V prostředí GIS byly segmentům vodních toků
přiřazeny příslušné identifikátory a v mapovém výstupu byly kategorie barevně odlišeny (obr. 5). Protože navržené klasifikační systémy
(třídy přesnosti i určení sklonitostních intervalů) vychází z omezeného počtu referenčních lokalit, je výsledná přesnost odpovídající
jednotlivým stupňům priority deklarována jako pravděpodobná.

Obr. 4. Příklad rozlivu povodně pro návrhový průtok Q5 (vlevo) a Q100
Fig. 4. An example of flood lines for flow rate Q5 (left) and Q100
Na výsledné podobě metodiky spolupracují firmy HYDROEXPERT,
a.s., a HYDROSOFT Veleslavín, a.s. Metodika je konzultována s podniky Povodí a bude certifikována odborem ochrany vod Ministerstva
životního prostředí ČR.

7 Závěr
Za účelem navržení způsobu klasifikace a porovnání přesnosti vymezení záplavových území v ČR bylo zvoleno 11 referenčních lokalit
odpovídajících různým morfologickým, hydrologickým a krajinným
charakteristikám. Na těchto lokalitách bylo provedeno hydraulické
modelování proudění vody a vyhodnocení záplavových čar na
nových výškopisných datech DMR 4G a DMR 5G. Nově vypočtená
ZÚ byla porovnána se stávajícími ZÚ vymezenými nad tradičně
využívanými výškopisnými daty. Z výsledků terénních průzkumů,
rešerší odborné literatury a za pomocí nástrojů GIS byly určeny
hodnoty parametrů, které mohou ovlivňovat kvalitu digitálního
modelu terénu jakožto základního vstupu do hydrodynamických
modelů, a tím i výsledný rozliv návrhových povodňových průtoků.
Z grafů závislostí relativní změny ploch ZÚ na parametrech
charakterizujících území, kde se povodeň vyskytuje, vyplynul jako
nejmarkantnější vliv plošné sklonitosti území (členitosti inundace).
Přesnost vymezení ZÚ s rostoucí sklonitostí narůstá. Vyšší třídy

6 Metodika pro zpracování návrhů záplavových území

Záplavová území stanovená podle vyhlášky č. 236/2002 Sb.
jsou jedním z nejvýznamnějších limitů využití území v inundacích
vodních toků, kde mají přímý vliv na oblast územního plánování,
výstavbu nových objektů a možnosti rekonstrukce objektů stávajících. Z výše uvedených skutečností vyplývá jednoznačná nutnost
dosažení nejvyšší možné kvality veškerých podkladů a postupů,
které jsou pro stanovení záplavových území použity.
V současné praxi vymezování záplavových území se často objevují zásadní nedostatky, které v mnoha případech vedou k nejednoznačnosti interpretace vymezení záplavových území se všemi
negativními důsledky, které se promítají do souvisejících oblastí
(územní plánování a výstavba, povodňová
riziková analýza apod.).
Tabulka 4. Výsledky klasifikace přesnosti vymezení ZÚ
Hlavním cílem této metodiky je sjed- Table 4. Results of floodplain definiton accuracy classification
nocení postupů používaných v praxi při
Pravděpodobná
procesech vymezování záplavových území
Stupeň priority
Průměrná
sklonitost
přesnost
Celková délka
tak, aby vymezení záplavových území a jeho
převymezení
terénu v inundaci S vymezení záplavového segmentů [km]
interpretace v nejvyšší možné míře odpovíZÚ
území
daly skutečnosti.
1
S <= 5 %
velmi nepřesné
3 885,9
K dosažení tohoto cíle metodika popisuje
2
5
%
<
S
<=
20
%
nepřesné
7
419,8
čtyři klíčové oblasti:
3
20 % < S
poměrně přesné
1 709,7
• specifikace požadavků na vstupní data,
segmenty bez
nehodnoceno
nehodnoceno
2 232,5
• specifikace metod a postupů vymezování
záplavových
záplavových území,
území
• specifikace požadavků na výstupní data,
celková délka zpracovaných segmentů vodních toků
15 247,9
• specifikace obsahu dokumentace záplacelková délka klasifikovaných segmentů vodních toků
13 015,4
vového území.

4

Poměr
segmentů
k celkové délce
toků [%]
25
49
11
15

100
85,4
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Obr. 5. Mapa s vyznačením stupňů priority převymezení ZÚ v ČR
Fig. 5. A map with priority grades of new floodplain determination
přesnosti se vyskytují zhruba od průměrné sklonitosti 20 %, přičemž
při průměrné sklonitosti nižší než zhruba 5 % a při velmi malých
hloubkách rozlivů (nízké průtoky) může jít o vymezení velmi nepřesné. V rámci druhé etapy projektu byla provedena klasifikace
záplavových území v ČR způsobem, který určuje stupeň priority
nového vymezení ZÚ pro dílčí segmenty vodních toků, a dává tak
ucelenou představu o pravděpodobné míře přesnosti vymezení ZÚ.
Hlavní závěry porovnávací studie spolu s dalšími informacemi metodického charakteru jsou na závěr projektu zpracovány do podoby
metodiky vymezování záplavových území, která stanoví pravidla
vymezování záplavových území z pohledu požadavků na použité
podklady, hydraulické aspekty modelování a požadované výstupy.
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Poděkování
V článku jsou uvedeny výsledky řešení projektu bezpečnostního
výzkumu Ministerstva vnitra České republiky „Klasifikace přesnosti
vymezení stávajících záplavových území v ČR a zapracování výsledků do metodiky pro jejich vymezování“ pod číslem VG20102014010
(2010–2014).

This paper presents the Ministry of the Interior of the Czech
Republic Security Research project at the end of its solution.
Within this project a comparative study of floodplain definition
accuracy in selected river sections was compiled. Reference
sites were chosen with regard to the diversity of morphological, hydrological and other characteristics of the flow and
territories. Current floodplains defined by available altimetry
data with various accuracy were compared with results of
hydrodynamic modeling using new altimetry data. The classification system of the accuracy of floodplain definition was
proposed on the base of comparative study results. The system
was applied to all floodplains within the Czech Republic. The
conclusions were used in developing the methodology for
defining floodplains.
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mi povodněmi a déletrvajícími periodami sucha. Z tohoto důvodu je velmi aktuálním tématem řešení dopadů klimatické změny
na hydrologický režim. Dopady sucha je možné částečně zmírnit,
nicméně k tomu je potřeba lépe pochopit jeho průběh. Ve výzkumu sucha stále existuje řada překážek. Vzhledem k tomu,
že neexistuje jednotná definice sucha, není v současné době
možné stanovit ani jednotný ukazatel či metodu vyhodnocení
sucha. Metody vyhodnocení sucha se vždy odvíjejí od použité
definice a od podmínek na dané lokalitě. Příspěvek se zabývá
problematikou modelování hydrologické bilance, generátory
počasí, kvantifikací a analýzou sucha pro současná a výhledová
období. Cílem práce je stanovení vhodného meteorologického
indexu pro predikci hydrologického sucha v daném povodí.

ANALÝZA PROPAGACE SUCHA
POMOCÍ GENERÁTORŮ POČASÍ
Adam Vizina, Martin Hanel, Eva Melišová
Klíčová slova
sucho – hydrologie – generátory počasí – změna klimatu – GEV

Souhrn

Extrémní hydrologické situace, které lze pozorovat na přelomu
20. a 21. století, jsou reprezentovány rozsáhlými nebo bleskový-

5

První část příspěvku je věnována tvorbě generátorů počasí
a následnému generování 500letých syntetických řad pomocí
čtyř generátorů, které se liší výpočetní strukturou pro současné
a výhledové období. Jako zájmová území byla zvolena povodí
Metuje, Orlice, Sázavy a Rakovnického potoka. Výstupy z generátorů byly dále vstupem do tří hydrologických modelů – Bilan,
GR4J a TUW-HBV. Na základě výsledků hydrologického modelování byly kvantifikovány nedostatkové objemy a jednotlivé
indexy meteorologického a agronomického sucha. Tyto výsledky byly následně použity pro analýzu propagace sucha, která je
založena na korelační analýze mezi meteorologickým indexem
SPI a SPEI pro 1, 3, 6 a 12 měsíců s nedostatkovými objemy. Pro
vyhodnocení bylo vybráno vždy 10 nejextrémnějších situací
v 500leté řadě pro každý scénář a generátor. Touto kombinací
vznikl dataset 400 událostí a výše uvedenou analýzou bylo
vyhodnoceno každé období. Na základě výsledků byly pro
každé povodí doporučeny meteorologické indexy.

Tento poměr vyjadřuje rozkolísanost hydrologického režimu ve
sledovaném profilu a byl použit jako hlavní parametr pro rozdělení
ČR do jednotlivých kategorií. Pro tento návrh byly dále využity
informace o hydrogeologických poměrech a údaje o ročním srážkovém úhrnu. Územní rozdělení bylo provedeno podle povodí, a to
do úrovně čtvrtého řádu hydrologického pořadí. Základním parametrem byla hodnota K99, která byla rozdělena do čtyř kategorií
(1. kategorie K99 > 0,18, 2. kategorie K99 > 0,15, 3. kategorie K99
0,1–0,15, 4. kategorie K99 < 0,1).
Pro vyhodnocení byla vybrána čtyři povodí, a to tím způsobem,
aby byla reprezentována každá kategorie. Vybraná povodí jsou
zobrazena na obr. 1 a základní souhrn geomorfologických vlastností
je uveden v tabulce 1. Vývoj teploty vzduchu, srážkových úhrnů
a průtoků je uveden na obr. 2.

Metody
Nejprve jsou popsány syntetické generátory počasí, dále scénáře
použité pro modelování hydrologické bilance se stručným popisem
použitých hydrologických modelů a principy vyhodnocení sucha.

Úvod
Za posledních třicet let se frekvence výskytu sucha nezměnila,
ke změnám však došlo v průběhu sucha, v počtu lidí ovlivněných
událostí a v plošném rozsahu. Stále se diskutuje o tom, jakým
způsobem se projeví klimatická změna na výskytu sucha. Výsledky
z klimatických modelů předpovídají, že klimatická změna povede
ke zvýšení výskytu extrémních hydrologických situací. Některé
oblasti budou čelit nižší dostupnosti vody, v některých oblastech
srážky naopak vzrostou.
Není v lidských silách ovlivnit frekvenci výskytu sucha. Díky vhodnému monitoringu a strategii je však možné minimalizovat škody.
Analýza politiky zvládání sucha, jak je v současnosti praktikována,
ukázala, že při rozhodování během sucha je často používán přístup
krizového managementu spíš než příprava komplexních dlouhodobých plánů pro dostatečnou připravenost. Aby bylo možné snížit
dopady na socio-ekonomickou sféru, je třeba zvolit metody risk-managementu (řízení rizika), které umožňují předcházet negativním
dopadům nepříznivých okolností. Plán pro zvládání sucha je právě
takovým vhodným nástrojem. Tyto plány však musí být založeny na
kvalitních podkladech, jako je podrobná analýza propagace sucha
prostřednictvím hydrologického cyklu.

Data
Výběr povodí proběhl podle návrhu metodiky stanovení minimálních zůstatkových
průtoků [1]. Metoda vychází z rozdělení ČR
podle hydrologické variability do čtyř základních kategorií podle velikosti parametru
K99, který je definován poměrem mezi Q99%
(průtok s pravděpodobností překročení
99 %) a Qa (dlouhodobý průměrný průtok).

Obr. 1. Poloha vyhodnocených povodí
Fig. 1. Location of assessed basins

Tabulka 1. Základní vlastnosti modelovaných povodí
Table 1. Basic characteristics of modelled watersheds
DBC

DBCN

Název

Tok

0180
0340
1550
1901

018000
034000
155000
191800

Hronov
Dolní Libchavy
Sázava u Žďáru
Rakovník

Metuje
Orlice
Sázava
Rakovnický p.

Plocha
[km2]
247,75
303,94
131,88
302,19

Teplota
[°C]
6,35
6,79
6,45
7,83

Obr. 2. Vývoj teploty vzduchu, srážkových úhrnů a průtoků pro povodí Metuje za období 1971–2010
Fig. 2. Development of air temperature, precipitation and flow for the Metuje basin for the period 1971–2010
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Srážka
[mm]
763
834
755
520

Odtok
[mm]
262
390
296
81

Generátory počasí
Stochastické generátory počasí jsou modely, které replikují statistické atributy lokálních klimatických proměnných, avšak nejsou
schopny reprodukovat pozorované sekvence událostí [2, 3]. Existuje
mnoho důvodů pro vývoj stochastických generátorů počasí a pro využití syntetických meteorologických dat namísto dat pozorovaných.
Prvním z nich je generování dat o libovolné délce, a to z toho důvodu,
aby pomocí těchto dat bylo možno posoudit rizika v oblasti vodního hospodářství a zemědělství. Denní data jsou jedním z hlavních
vstupů do matematických modelů, ale délka pozorovaných dat je
často nedostatečná pro vyhodnocení mimořádných událostí. Navíc
pozorovaná data představují pouze jednu realizaci v oblasti klimatu,
zatímco generátor počasí může simulovat mnoho realizací, a tedy
i širší spektrum možných situací. Druhým důvodem je poskytnutí
datových podkladů pro místa, pro která neexistují pozorovaná data,
a to pomocí interpolace parametrů meteorologického generátoru.
Třetí oblastí, pro kterou se generátory počasí využívají, je studium
změn klimatu. Výstupy získané z globálních klimatických modelů
(GCM) nelze přímo využít pro danou lokalitu z důvodu jejich velkého měřítka čili malého rozlišení modelů [3]. Podle typu generátoru
počasí se dají tato data korigovat a je tak možno revidovat soubor
parametrů, které simuloval globální klimatický model [4, 5]. Zde
byly zmíněny pouze základní oblasti, avšak generátory je možno
využít např. pro gridování meteorologických veličin v prostoru atd.
Modely pro generování stochastických syntetických řad klimatu
obvykle operují ve dvou krocích. Prvním krokem je modelování
denních srážkových úhrnů a druhým krokem je modelování zbývající
proměnné, v našem případě průměrných denních teplot vzduchu,
avšak dalšími typickými veličinami jsou například vlhkost vzduchu,
rychlost větru, sluneční záření atd. Aby odrážely sezonní změny,
jsou parametry modelu stanoveny většinou pro každý měsíc, a to
jak v hodnotách samotných proměnných, tak v jejich křížových
korelacích.
V tomto porovnání byly použity čtyři generátory počasí, které
mají pracovní názvy CADE, RMAW, LARS a BOOT. Každý z nich pro
generování používá jiný algoritmus a kromě generátoru LARS
(LARS-WG) byly naprogramovány v prostředí R. Jejich popis je však
nad rámec tohoto příspěvku a podrobně jsou popsány v práci [6].
Scénáře použité pro hydrologickou analýzu
Prezentované výsledky vycházejí z velké části ze simulací regionálních klimatických modelů pocházejících z projektu ENSEMBLES
v kombinaci se simulací regionálního klimatického modelu ALADIN-CLIMATE/CZ (provedena v ČHMÚ), jež mají srovnatelné horizontální
rozlišení a pokrývají podobné časové období. Všechny tyto simulace
byly řízeny globálními klimatickými modely s využitím emisního
scénáře SRES A1B. Pro věrnější postižení nejistot spojených s modelováním klimatu by bylo vhodné uvažovat i ostatní emisní scénáře.
Na druhé straně, nejistota pramenící z modelování budoucího klimatu do jisté míry převyšuje nejistotu svázanou s volbou emisního
scénáře. Pro odvození scénářů změny klimatu byla (není-li uvedeno
jinak) využita jednoduchá přírůstková metoda [7], jež navazuje na
předchozí studie, je jednoduše interpretovatelná a hodnotí dopady
změny klimatu v duchu klasické citlivostní analýzy. Výhodou tohoto
přístupu je i možnost přímého vztažení výsledků založených na
případných budoucích scénářích změn klimatu [8]. Jako referenční
období bylo standardně uvažováno období 1961–1990, pro odhady budoucích změn byla použita období 2010–2039, 2040–2069
a 2070–2099. Tyto časové horizonty jsou dále označovány pomocí
jejich středů jako 2025, 2055 a 2085.
Modelování hydrologické bilance
BILAN
Jedním z modelů použitých pro modelování hydrologické bilance
byl model Bilan, který je vyvíjen více než 15 let v oddělení hydrologie
Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka. Model
počítá v denním či měsíčním časovém kroku chronologickou hydrologickou bilanci povodí či území. Vyjadřuje základní bilanční vztahy
na povrchu povodí, v zóně aerace, do níž je zahrnut i vegetační kryt
povodí, a v zóně podzemní vody. Jako ukazatel bilance energie, která
hydrologickou bilanci významně ovlivňuje, je použita teplota vzduchu. Výpočtem se modeluje potenciální evapotranspirace, územní
výpar, infiltrace do zóny aerace, průsak touto zónou, zásoba vody

ve sněhu, zásoba vody v půdě a zásoba podzemní vody. Odtok je
modelován jako součet tří složek: dvě složky přímého odtoku (zahrnující i hypodermický odtok) a základní odtok [9–12].
HYDROMAD
HYDROMAD [13] je koncept, který seskupuje dynamické, konceptuální nebo statistické hydrologické modely. Základním vstupem
jsou srážkové úhrny a evapotranspirace. U některých modelů jsou
použity další vstupy, například teplota vzduchu, vlhkost atd. Vstupy
jsou ve formě časových řad nejčastěji v denním časovém kroku.
Tento koncept obsahuje dvě složky – půdní komponentu (SMA – Soil
Moisture Accounting) a komponentu jednotkového hydrogramu.
SMA modul transformuje srážkový úhrn a teplotu vzduchu na efektivní srážku. Druhý model převede efektivní srážku na odtok 1. Tato
struktura je v souladu s RRMT – Rainfall Runoff Modelling Toolbox
[13,14]. V konečném výsledku není důležité, aby model měl strukturu
popsanou výše (pouze z důvodu širokého spektra pokrytí modelů).
Výsledný model může obsahovat pouze jednu komponentu, která
nemusí být jednoduchého charakteru, ale může být například
kompozitní. V našem případě byl vybrán francouzský model GR4J
(Génie Rural à 4 paramètres Journalier) – srážko-odtokový model,
který počítá celkový odtok v denním časovém kroku. Model GR4J
má čtyři parametry – X1, X2, X3 a X4 [15].
TUW model
Model HBV (Hydrologiska Byrans Vattenbalansavdelning) je
konceptuální hydrologický model, který byl vyvinut Švédským
meteorologickým a hydrologickým institutem SMHI. Je standardně
používán pro predikci průtoků ve Švédsku a Norsku. Byl také testován v různých geografických podmínkách na povodích ve Švýcarsku
[16], kde byl přizpůsoben podle specifických požadavků. Pro výpočet
byl použit modifikovaný model TUW-HBV [17]. Struktura TUW-HBV
modelu je tvořena čtyřmi základními složkami: povrchová složka
(sníh, půda) je celistvá nebo distribuovaná, ostatní podzemní složky
jsou stejně jako u modelu Bilan pouze celistvé. Model určuje skupenství srážek podle prahové hodnoty teploty TR − TS [°C]; pokud
je teplota pod touto hodnotou, srážkový úhrn se akumuluje ve sněhové pokrývce a v opačném případě jsou srážky v kapalném stavu.
Vyhodnocení sucha
SPI a SPEI
Tento ukazatel byl vyvinut v roce 1993 [18] k monitorování a určení
suchých období. Na rozdíl od jiných indexů má několik výhod: ke
kalkulaci jsou nutná pouze srážková data, výpočet je relativně snadný
(zavádí se jen dva další parametry) a má standardizovaný charakter.
Posledně zmíněná věc však může být zároveň nevýhodou. Extrémně
suchá období budou klasiﬁkována se stejnou frekvencí jako extrémně
vlhká období na různých lokalitách. Proto se doporučuje použít ho
jako doplňující informaci k jiným ukazatelům [19]. Jedná se vlastně
o transformaci srážkových časových řad na normální rozdělení. Měsíční (nebo jiný časový interval) je aproximován pravděpodobnostním
rozdělením (nejčastěji se používá gama rozdělení, ale v některých
případech může být vhodnější Poissonovo nebo log-normální). Česká povodí byla aproximována gama rozdělením s obdobným nebo
lepším výsledkem než log-normální rozdělení. Poissonovo rozdělení
nereﬂektuje srážkové řady pro česká povodí.
Nedostatkové objemy
Jedním z hlavních kritérií pro posouzení hydrologického sucha jsou
nedostatkové objemy.
Průtok je popsaný časovou funkcí Z(t). Funkce Z(t) je v čase proměnná v požadavku na vodu. Pro časový integrál < tpi; tki >, pro který je
splněna podmínka Z(ti) > Q(t), deﬁnujeme určitý integrál Wi:

i = 1, 2, 3,..., n, n
– počet deﬁcitů v řešeném období,
– čas počátku i-tého deﬁcitu,
tpi 			
– čas konce i-tého deﬁcitu.
tki 			
Rovnice deﬁnuje parametry náhodné veličiny Si i-tého sucha – nedostatkový objem Wi a doba trvání nedostatku vody Ti = tki * tpi. Nejčastěji
používaným přístupem je volba funkce Z(ti) = konst. V tomto případě
jde o metodu ořezání průtokové řady na konstantní úroveň průtoku
[20]. Důležitým faktorem je úroveň hladiny ořezu (threshold level).
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Obr. 3. Průměrné denní teploty vzduchu a průměrné denní srážkové úhrny generované generátory počasí
Fig. 3. The average daily air temperature and mean daily precipitation generated by the weather generator
Bývají to kvantily průměrného ročního průtoku Q80%, Q90%... a průtoky
např. Q330, Q355 nebo Q364. V tomto případě jsou jako vstup použity
denní průměrné průtoky. Avšak sucho lze posuzovat i v měsíčním
časovém kroku. Měsíc je dost dlouhá doba na to, aby se daly postihnout regionální závislosti a speciﬁka [20]. Práce poukazuje na to, že
sucho není způsobeno jen deﬁcitem srážek, ale změnou rozdělení
v průběhu roku. Měsíční krok také kompenzuje vliv užívání vod
(v měsíčním kroku jsou ve vodním hospodářství udávány údaje na
užívání vod). Měsíční průtokové řady jsou stejně přesné jako denní,
pokud jsou vyhotoveny z původní denní řady.
Koncept propagace sucha
Monitoring sucha s sebou nese mnoho problémů a otázek. Jelikož
se sucho vyvíjí postupně, je složité určit, zda sucho nastalo nebo
ne, a proto je složité vytvářet prognózy těchto období s daným
předstihem měsíců či sezon [21]. Predikci sucha lze rozdělit do dvou
kroků v časoprostorovém vývoji [9]:
1. meteorologické sucho, které zahrnuje velké územní celky a je
řízené chodem počasí [22] a
2. hydrologické sucho, které na sucho meteorologické navazuje,
avšak jeho distribuce je nerovnoměrná.
V posledních letech je věnována velká pozornost propagaci sucha mezi jednotlivými typy, kdy se pro jejich popis používají různé
přístupy. Poznání křížových vazeb mezi jednotlivými typy je stále
limitováno z těchto důvodů:
1. časové zpoždění mezi suchem meteorologickým a hydrologickým
je dáno komplexností celého hydrologického systému (zásobou
vody v půdě a v podzemních vodách), odezva systému není
konstantní,
2. ne z každého meteorologického sucha
se vyvine sucho hydrologické, naopak
hydrologické sucho může vzniknout
z řady předcházejících poněkud menších meteorologických such [23],
3. Peters [24] navrhl deterministický přístup, který však nevedl k uspokojivým
výsledkům [25].
Výsledky v této práci využívají přístup,
který je modiﬁkací statistického přístupu
[25] a je založen na principu, že každé hydrologické sucho bylo vyvoláno nějakým
suchem meteorologickým v určité časové
vzdálenosti.

nedostatkových objemů a jednotlivých indexů sucha. Na obr. 3a
a 3b jsou uvedeny roční chody teplot vzduchu a srážkových úhrnů.
Rozkolísanost pozorování je dána délkou řady (30 let versus 500 let).
Obecně lze říci, že generované průměry jsou v toleranci pro
všechna povodí. Pro další vyhodnocení byly vypočítány pro každý
generátor a pozorování hodnoty směrodatné odchylky, variace

Obr. 4. N-letá minima 360denních sum srážkových úhrnů
Fig. 4. N-year occurrence of precipitation minim 360-day sums

Výsledky
Pro grafickou prezentaci jednotlivých
výsledků bylo vybráno povodí Metuje.
Vyhodnocení generátorů počasí pro současné podmínky
Pomocí generátorů byly vyhotoveny
500leté denní řady teplot vzduchu a srážkových úhrnů. Tyto řady následně vstupovaly
do modelování hydrologické bilance, která
byla dále vyhodnocena pomocí metody

Obr. 5. Autokorelace pro teploty vzduchu
Fig. 5. Autocorrelation for air temperature
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a koeﬁcient variace pro m-denní sumy
srážkových úhrnů. Sumy byly napočítány
pro 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 180 a 360
dní. Na obr. 4 jsou zobrazena N-letá minima
360denních sum srážkových úhrnů.
Pro teploty vzduchu a srážkové úhrny
byla také provedena autokorelační analýza.
U srážkových úhrnů byla provedena pro následujících deset dní a nejlepších výsledků
dosáhly generátory RMAW a BOOT, také
LARS-WG dosahuje obdobných výsledků,
jaké jsou v původní pozorované řadě. Nejhůře dopadl generátor CADE, kde je možno
sledovat téměř nulovou závislost srážkové
události na předchozích dnech. Pro teploty
vzduchu dopadla ACF velmi dobře, pouze
generátor LARS-WG se trochu liší, avšak
tento rozdíl není významný. V tomto případě Obr. 6. QQ graf modelovaných (zeleně – TUW-HBV, modře – GR4J, červeně – Bilan) a pozorovaných odtoků (vlevo – celé modelované období, vpravo – detail na nízké odtoky)
se sledovalo následujících 60 dní (obr. 5).
Fig. 6. QQ plot modelled (green – TUW-HBV, GR4J – blue, red – Bilan) and observed runoff
Vyhodnocení hydrologie
Pro následné modelování dopadů kli- (left – modelled throughout the season, right – detail on low flows)
matických změn na hydrologický režim je
nezbytné hydrologické modely porovnat a validovat. Porovnání
Vyhodnocení sucha
byla provedena pro všechna čtyři povodí, která mají různý hydroloPro vyhodnocení bylo vybráno řádově 400 hydrologických udágický režim, a pro dostupná pozorovaná data (jedná se především
lostí nedostatků vody, které byly seřazeny tak, že končily ve stejný
o dostupnost průtokových dat). Dále je porovnání důležité z toho
okamžik. Samozřejmě každá událost má jinou délku a jiný celkový
důvodu, že jednotlivé modely mají různou strukturu a složitost.
objem nedostatku, nicméně vzhledem k tomu, že bylo vybráno
Pro některá povodí byla provedena separace základního odtoku,
pouze deset událostí pro každý scénář z 500leté řady (jedná se
kde byly získané hodnoty použity pro kalibraci modelu Bilan. Pro
o extrémní situaci v daném povodí) jejich charakteristiky se spíše
porovnání byla použita tato kritéria: NS (koeﬁcient determinace),
liší podle období, kdy k této události došlo. Z velké většiny se jedná
MSE (mean square error), koeﬁcient korelace, roční průměr modeloo události, které nastaly v letním a podzimním období (byl použit
vaného a pozorovaného odtoku, měsíční průměry, minima a maxima
konstantní threshold).
modelovaného a pozorovaného odtoku. QQ graf modelovaných
Na obr. 7 je ukázka, jak výsledky tohoto typu chápat. Obrázek
a pozorovaných odtoků je na obr. 6.
je složen ze dvou grafů; v horním grafu jsou zobrazeny odtoky

Obr. 7. Propagace sucha – rok: 1975, index: SPEI 6 měsíců, model: Bilan, povodí: Metuje
Fig. 7. Propagation of drought – year: 1975, index: SPEI 6 months, model: Bilan, basin: Metuje
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pro jednotlivé události. Na ose x jsou orientační hodnoty měsíce
ho sucha, které nejlépe reprezentují jednotlivá povodí. Doporučené
dané události (plusové hodnoty jsou po události a minusové před
indexy (spolu s doplňkovým indexem) jsou uvedeny v tabulce 2.
událostí), na ose y poté odtok, který je obarven v daném měsíci
Závěr
hodnotou zvoleného meteorologického indexu. Hodnota indeModelování hydrologických veličin zahrnuje řadu přístupů. V komxu se pohybuje v intervalu <-4; 4>. Spodní hranice udává suchá
binaci
s modelováním výhledových období pomocí simulací regioobdobí a má červenou barvu, horní hranice s modrou barvou
nálních klimatických modelů je potřeba eliminovat velké množství
je období nadměrného dostatku vody, normální stav má barvu
počátečních nejistot. Důležitá je závěrečná interpretace získaných
bílou a není v grafu moc zřetelný, protože nás především zajímají
výsledků, do kterých je nutno zahrnout vzniklé nejistoty. V určitých
hodnoty indexu pod touto hranicí. Na spodním grafu typu boxplot
kombinacích lze totiž dosáhnout výsledků, které nejsou věrohodné,
jsou hodnoty indexů v jednotlivých měsících. Některé z nich jsou
a tento fakt je potřeba okomentovat. Na druhou stranu může existoobarveny, což udává nejvyšší korelaci indexu k odtokům (v maximu
vat tenká linie mezi reálným a nereálným výsledkem, a to především
události – červená, měsíc před maximem – modrá, dva měsíce před
pokud se modelují extrémní události s dlouhými intervaly opakování.
maximem – zelená).
Vyhodnocení propagace sucha v České republice pro současné
Cílem bylo určit vhodný index pro každé povodí, který by nás
a
výhledové
podmínky s sebou nese spoustu otázek. Avšak na záklav dostatečném předstihu upozornil na situaci, jež může nastat
dě
získaných
výsledků můžeme konstatovat, že v našich podmínkách
v podobě nedostatku vody. Myšleno je tím, že by mohla být přijata
lze očekávat nárůst událostí, kdy se může projevit nedostatek vody
určitá opatření nebo byl stanoven například stav „bdělosti“, který
pro výhledová období, která reprezentují výstupy z regionálních
by případnou situaci částečně řešil několik měsíců předem, i když
klimatických modelů a emisního scénáře SRES A1B. Dále je možno
odtokové hodnoty by tomu v té době nenapovídaly. Na obr. 7 je
říci, že je složité predikovat hydrologické sucho na základě hodnoty
uvedena varianta vybraného indexu SPEI 6 měsíců pro povodí
meteorologického indexu, avšak pro dílčí povodí je možno většinou
Metuje. Na grafech lze vidět, jak událostem předcházelo meteoronalézt index, který povodí reprezentuje. Na základě hodnoty indexu
logické sucho kvantiﬁkované zvoleným indexem a již před událostí
lze poté přijmout určitá opatření, která by danou situaci eliminovala.
tento index nabíral záporných hodnot (graf typu boxplot), avšak
Je velmi důležité tento index speciﬁkovat a můžeme konstatovat, že
nijak extrémních. Také nejvyšší korelace indexu s odtokem se často
pro Českou republiku neexistuje zřejmě pouze jeden index, který
nachází před danou epizodou.
by umožnil predikovat hydrologické sucho.
Z důvodu nepřehlednosti korelací mezi odtokem a indexy v jednotlivých měsících epizody byly vytvořeny
korelační matice indexů SPI a SPEI (1, 3, 6, Tabulka 2. Vybrané indexy pro jednotlivá povodí
a 12 měsíců) a odtoků. Příklad těchto matic Table 2. Selected indices for each catchment
je na obr. 8. Nás především zajímají korelace
DBC
DBCN
Název
Tok
Index I
Index II
Kategorie
před danou událostí nebo korelace indexu
0180
018000
Hronov
Metuje
SPEI 6
SPI 3
1
před událostí s odtokem dané události.
0340
034000
Dolní Libchavy
Orlice
SPEI 3
SPI 3
2
V tomto případě je určitá shoda především
1550
155000
Sázava
u
Žďáru
Sázava
SPEI
6
SPI
6
3
u indexu SPEI 6. Na základě provedených
1901
191800
Rakovník
Rakovnický
p.
–
SPI
12
4
analýz byly vybrány indexy meteorologické-

Obr. 8. Korelační matice
Fig. 8. Correlation matrix
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Analysis of drought propagation by resampling data with
weather generators (Vizina, A.; Hanel, M.; Melišová, E.)
Key words
drought – hydrology – weather generators – climate change – GEV
Extreme hydrological events that have taken place at the end
of the 20th and beginning of the 21st century are represented
by large scale floods or flash floods and long lasting periods of
drought. For this reason, modelling of impact of climate change
on hydrological regime is very actual. Impacts of droughts can
be partially attenuated, however it is necessary to better understand its process. There are still lots of obstacles in drought
research. Since there is no single definition of drought, there
is currently no possibility to determine a single indicator or
method of drought evaluation. Methods for drought evaluation are always based on the used definitions and conditions
in the locality.
This article deals with the modelling of the hydrological
balance, weather generators, quantification and analysis of
drought for current and future periods. The aim of this study is
to determine the relevant meteorological index for prediction
of hydrological drought in the watershed.
The first part of the article is focused on developing of weather
generators and generating synthetic 500-year time series with
4 generators for current and future periods. Each generator
has a different computing structure. The river basins of the
Metuje, Orlice, Sázava and Rakovnický potok were chosen as the
catchment area of interest. The outputs of the generators were
used as inputs into three hydrological models – Bilan, GR4J and
TUW-HBV. On the results of the hydrological modelling deficit
volumes and various indices of meteorological and agronomic
drought were quantified. These results were used to analyse
drought propagation, which is based on correlation analysis
between the meteorological indices SPI and SPEI for 1, 3, 6 and
12 months with deficit volumes. For the evaluation were always
selected 10 of the most extreme episodes in the 500-year time
series for each scenario and generator. With this combination
a dataset of 400 events for each period was created and then
evaluated by the correlation analysis. Based on the results meteorological indices for each basin were recommended.
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Standardní mechanické předčištění se u extenzivních čistíren
nejčastěji skládá z hrubých ručně stíraných česlí, ručně vyklízeného
lapáku písku, který je zvláště důležitý v případě jednotné kanalizace,
a vhodné usazovací nádrže. Pro malá zařízení do 50 EO se nejčastěji
používá septik, pro větší pak štěrbinová nebo jiná vhodná usazovací
nádrž s odděleným kalovým prostorem. V místech, kde mohou nastat problémy s tuky a oleji, bývá před česle ještě zařazen lapák tuků.
Základní návrhové parametry pro objekty mechanického předčištění
odpadních vod jsou uvedeny v ČSN 75 6401 a ČSN 75 6402.
Česle jsou tvořeny řadou ocelových prutů (česlic) kruhového,
obdélníkového nebo lichoběžníkového profilu. Jsou zasazeny do
rámu umístěného v přítokovém žlabu obvykle pod úhlem 45 °.
Podle vzdálenosti mezi česlicemi se rozdělují na česle hrubé (vzdálenost mezi česlicemi je větší než 60 mm) a jemné (vzdálenost mezi
česlicemi je menší než 40 mm). Jedním z důležitých návrhových
parametrů je rychlost proudění vody v přítokovém žlabu, která by
se měla pohybovat v rozmezí od 0,3 m.s-1 do 0,9 m.s-1. Pod touto
hranicí dochází k sedimentaci písku, nad touto hranicí naopak může
docházet ke strhávání zachyceného materiálu. Špatnou instalaci
česlí znázorňuje obr. 1. Při takto instalovaných česlích docházelo
ke strhávání značného množství nerozpuštěných látek do lapáku
písku a do štěrbinové usazovací nádrže. Stejné česle, již správně
nainstalované, znázorňuje obr. 2.
V lapácích písku dochází k odstraňování písku, drobného štěrku
a dalších látek podobného charakteru s velikostí zrn nad 0,2 mm.
Písek a štěrk je třeba odstranit z proudu odpadní vody proto, aby
nesedimentoval a nehromadil se v usazovací nádrži. Principem
odstraňování těchto látek je snížení průtočné rychlosti ve žlabu,

Možnosti intenzifikace
biologických nádrží určených
k čištění a dočišťování
odpadních vod
Eva Mlejnská, Miloš Rozkošný
Klíčová slova
biologická nádrž – čištění – dočišťování – intenzifikace – odpadní voda
– účinnost čištění

Souhrn

V České republice jsou biologické nádrže poměrně často
využívanou technologií čištění odpadních vod z malých obcí.
Kromě vlastního čištění slouží na mnoha místech i k jejich
dočišťování, popř. akumulaci. Využívají se jednostupňové
i vícestupňové biologické nádrže s mechanickým předčištěním
i bez něj. Mezi výhody jejich použití se řadí nízké konstrukční
a provozní náklady v porovnání s konvenčními systémy čištění
odpadních vod a také skutečnost, že snesou velké výkyvy v zatížení a dokáží si poradit i s výrazně naředěnými odpadními
vodami. S ohledem na skutečnost, že se jedná o extenzivní
způsob čištění odpadních vod, je třeba počítat i s problémy
a omezeními, které mohou negativně ovlivňovat jejich životnost a především účinnost čištění.
Hlavním cílem příspěvku je shrnout funkci mechanického
předčištění, vlastních biologických nádrží včetně nedostatků
a omezení a především možnosti jejich intenzifikace.

Úvod
Jednoduché biologické nádrže i jejich soustavy nacházejí uplatnění zejména při čištění splaškových odpadních vod z malých obcí.
Značný význam mají také při dočišťování odpadních vod. V České
republice jsou různé typy biologických nádrží využívány již více než
60 let. Na rozsáhlém výzkumu se podílela celá řada expertů a vznikla
celá řada publikací (Effenberger a Duroň, 1989; Šálek aj., 1990; Šálek
a Tlapák, 2006 a mnoho dalších).
Z hlediska využití lze biologické nádrže rozdělit do čtyř základních
skupin: (I) anaerobní průtočné nebo akumulační biologické nádrže,
(II) nízko a vysokozatěžované aerobní biologické nádrže (neprovzdušňované, provzdušňované v zimě, provzdušňované celoročně),
(III) dočišťovací biologické nádrže a (IV) nádrže s akvakulturami, mezi
které patří nádržní a žlabové akvakultury, dále potom kombinace
akvakultur s vegetací a bioeliminátory (Mlejnská aj., 2009).
Při vhodném uspořádání a dostatečném dimenzování mohou
tlumit i srážkové odtoky a částečně čistit srážkové vody z obcí.
K nejvýraznějším kladům biologických nádrží patří schopnost poradit si s výrazně zředěnými odpadními vodami a s nerovnoměrným
hydraulickým i látkovým zatížením. Mezi nevýhody patří především
potřeba plochy cca 9 až 11 m2 na 1 EO a také závislost účinnosti
čištění na klimatických podmínkách.
I když jsou biologické nádrže schopny fungovat bez mechanického předčištění, z praktických důvodů je vhodnější jeho zařazení,
protože absence mechanického předčištění přispívá k rychlejšímu
zanášení nádrží a tím ke zhoršování kvality vody na odtoku. Příspěvek shrnuje vhodné mechanické předčištění, dále se věnuje vlastní
funkci biologických nádrží a uvádí z literatury zjištěné možnosti
intenzifikací biologických nádrží.

Obr. 1. Nesprávná instalace česlí
Fig. 1. Incorrect installation of screen bars

Mechanické předčištění
Jak již bylo zmíněno v úvodu, mělo by být před extenzivní čistírny
zařazeno vhodné mechanické předčištění přitékajících odpadních
vod, a to i vzhledem k tomu, že biologické nádrže jsou principiálně
schopny přijímat i vody nepředčištěné. V případě chybějícího mechanického předčištění totiž dochází k jejich rychlejšímu zanášení
hrubými plaveninami, a nádrže tak mohou být dlouhodobě látkově
přetěžovány. To má za následek zhoršování kvality vody na odtoku.

Obr. 2. Správná instalace česlí
Fig. 2. Correct installation of screen bars
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přičemž dochází k sedimentaci i těchto částic. Průtočná rychlost by
se měla pohybovat v rozmezí od 0,15 m.s-1 do 0,45 m.s-1, aby docházelo pouze k usazování minerálních látek bez organických příměsí.
V opačném případě by docházelo k zahnívání usazeného materiálu.
Usazovací nádrže slouží k odstraňování suspendovaných částic,
které jsou za normálních podmínek schopny sedimentovat. Podle
směru proudění odpadní vody se rozdělují na horizontální, radiální
a vertikální. Jak již bylo zmíněno výše, pro malá zařízení se nejčastěji
využívá septik, který je nejjednodušším čistírenským zařízením.
V podstatě představuje usazovací nádrž na odpadní vodu s přepadem, obvykle členěnou na několik komor (nejčastěji tři). Může být
obdélníkového nebo kruhového půdorysu. Výhodou jsou nízké
provozní náklady, nulová spotřeba elektrické energie, provozní nenáročnost a stavební jednoduchost. Nevýhodou je nízká účinnost
čištění, vysoké pořizovací náklady a omezená životnost (cca 15 let).
Štěrbinová (emšerská) nádrž představuje hluboko založenou
podélně protékanou usazovací nádrž s odděleným kalovým prostorem. V horní části probíhá usazování, kal propadá štěrbinou do
níže položeného objemného kalového prostoru, ve kterém dochází
k jeho zahuštění a anaerobní stabilizaci. Mezidno je tvořeno šikmými
stěnami s minimálním sklonem 1,4 : 1, aby se usazené látky posouvaly
dolů ke štěrbině a padaly do odděleného kalového prostoru. Ze štěrbinové nádrže musí být nahromaděný kal pravidelně odčerpáván,
aby byla zajištěna stabilní účinnost čištění.
Vhodnost použití mechanického předčištění pro extenzivní čistírny odpadních vod (kořenové filtry, biologické nádrže) shrnuje celá
řada publikací, jako např. Šálek a Tlapák (2006), Mlejnská aj. (2009),
Rozkošný aj. (2010) a Šálek aj. (2012).
Při průzkumech realizovaných čistíren, které autoři uvádějí, se
potvrdilo, že vhodnými objekty mechanického předčištění jsou
vícekomorové biologické septiky, a to pro menší zdroje do cca
100 EO, a usazovací nádrže s dostatečně dimenzovaným usazovacím
prostorem, rovnoměrným prouděním, nornými stěnami a dalším
vystrojením, které umožňuje efektivní separaci nerozpuštěných
látek a brání úniku plovoucích nečistot a případných koláčů zbytnělého kalu do objektů biologického čištění (do filtrů a nádrží). Jako
nevhodné se ukázaly jednokomorové velkoobjemové septiky. Méně
vhodné jsou i usazovací nádrže s bočními vyhnívacími komorami,
a to z důvodu problematického odkalování. Vhodným objektem jsou
štěrbinové nádrže, jelikož podle šetření autorů dochází v kalovém
prostoru k anaerobní stabilizaci kalu, což by mělo zaručit splnění
požadavků na jeho aplikaci v zemědělství. Nicméně u mnoha nádrží
byla zjištěna poměrně nízká účinnost čištění i pro nerozpuštěné látky
a organické znečištění (ukazatele BSK, CHSK). Hlavním důvodem se
jeví nevhodný návrh (dimenzování, norné stěny) a údržba horního
prostoru včetně čištění štěrbin.

být vzata v úvahu kritéria, jako jsou klimatické podmínky, minimální
hloubka vody 1 metr k zajištění sedimentace nerozpuštěných látek
(týká se zejména usazovacích lagun a anaerobních biologických
nádrží), četnost a způsob odběru nahromaděného dnového sedimentu, druh provzdušňovacího zařízení, počet a velikost jednotlivých provzdušňovacích jednotek s přihlédnutím k hloubce vody
a k ochraně dna před erozí, minimalizace zkratového proudění
volbou vhodného tvaru nádrže, návrhem a uspořádáním vtoku
a výtoku a v neposlední řadě ovlivňování přítokem dešťových vod.
Účinnost čištění v biologických nádržích vedle návrhových parametrů (počet nádrží, velikost nádrží, tvar nádrží, provzdušňování,
doba zdržení, hydraulické a látkové zatížení atd.) do značné míry
ovlivňují i vnější činitele, jako je vliv fytoplanktonu, vliv denní a sezonní dynamiky anebo vliv stárnutí systému. Těmto jednotlivým
vlivům se dále budeme podrobněji věnovat.
Aby byla zachována stabilní účinnost čištění, je důležité předcházet zkratovému proudění uvnitř nádrže. Vznik zkratového proudění
může být u hlubokých nádrží ovlivněn nejen jejich nevhodným návrhem, ale i klimatickými poměry, přesněji teplotou. Vlivem teplotní
stratifikace, která je definována jako období s teplotním gradientem
větším než 0,6 °C.m-1 (Badrot-Nico aj., 2009), může dojít ke snížení
aktivního objemu nádrže ze 70 % v zimním období až na pouhých
22 % v období letním (Torres aj., 1997). K teplotní stratifikaci dochází
ve větší míře od března do srpna (Abis a Mara, 2006).
Řasy (fytoplankton) v přírodě přispívají významnou měrou k procesu samočištění vody, jejich schopnost odstraňovat nutrienty je
využívána právě při čištění v biologických nádržích. Jako zdroj uhlíku
při fotosyntéze je využíván oxid uhličitý, který produkují bakterie při
dýchání. Bakterie naopak využívají kyslík vznikající při fotosyntéze
řas (Schumacher a Sekoulov, 2003). Fotosyntéza je silně ovlivněna
dostupností světla pod vodou (Weatherell aj., 2003), proto rozvoj
řas podléhá sezonnímu kolísání. Z hlediska množství fytoplanktonu
jsou biologické nádrže velmi citlivé, protože při jejich nedostatečné
populaci chybí kyslík, naopak přespříliš bující fytoplankton žijící ve
vznosu tvoří tzv. sekundární znečištění, které přispívá ke zhoršování
kvality vody na odtoku.
Účinnost odstraňování dusíku rovněž podléhá sezonnímu kolísání,
protože mikrobiální procesy přeměn jednotlivých forem dusíku (zejména amonifikace a nitrifikace) jsou známy svou citlivostí k teplotě,
proto se účinnost odstraňování amoniakálního dusíku v zimních
měsících snižuje (Šálek, 1997). Amoniakální dusík je rychle přijímán
do biomasy (především řas) v nádrži a asimilován do buněčného
materiálu, kde dochází k transformaci z anorganického dusíku na
dusík organický. V létě je odstraňován více než dvojnásobek dusíku
v porovnání se zimou, naopak odstraňování BSK5 a nerozpuštěných
látek nevykazuje významnou sezonní dynamiku (van der Linde
a Mara, 2010), pokud nedochází k přebujelému nárůstu fytoplanktonu v létě nebo k dlouhodobému zamrznutí hladiny neprovzdušňované nádrže v zimě. V tomto případě dochází k zastavení růstu řas,
které produkují kyslík, a také k zamezení prostupu kyslíku hladinou.
Nádrž pak přechází do anaerobních podmínek. Anaerobní procesy
čištění sice dosahují podobných účinností odstraňování organického znečištění, ale jsou zpravidla doprovázeny zápachem. Navíc
odtékající voda v anaerobních podmínkách nepříznivě ovlivňuje
kyslíkový režim i oživení recipientu (Felberová, 2006; Váňa aj., 2009;
Váňa aj., 2013). Takové situace je pak třeba řešit dosazením vhodného
provzdušňovacího zařízení do biologické nádrže.
Účinnost čištění v neposlední řadě ovlivňuje také stáří systému.
Autoři Schetrite a Racault (1995) uvádějí, že účinnost odstraňování
fosforu v jimi sledovaných biologických nádržích ve vztahu ke
stárnutí systému klesala od počátečních 80 % až na 35 %. Snižování
účinnosti odstraňování fosforu je způsobeno faktem, že se zvyšuje
jeho množství akumulované v sedimentu a může docházet k jeho
příležitostnému vyplavování. Čisticí schopnosti odbahněných nádrží
jsou v průběhu prvních tří let po odstranění sedimentu velmi vysoké
a konstantní. Teprve po třech letech se začíná projevovat regresní
vztah mezi délkou období od posledního odbahnění a snižující se
účinností čištění odpadních vod (Racault aj., 1995).

Funkce biologických nádrží
Biologické nádrže mohou být pravidelného (obdélníkového,
čtvercového, lichoběžníkového) nebo nepravidelného tvaru. Nátok a odtok se většinou využívá jednoduchý, nejlépe diagonálně
umístěný. Dno bývá zaizolováno jílovým těsněním, fóliemi z plastů
nebo umělou kolmatací, aby nedocházelo k pronikání odpadních
vod do podloží. Při výšce zeminy 0,3 metru musí být součinitel
propustnosti menší než 10 -8 m.s-1, u dočišťovacích nádrží menší
než 10 -7 m.s-1. Pokud se vodotěsnost zajišťuje zhutňováním zeminy,
musí být předběžnými zkouškami stanoveny optimální podmínky
zhutňování. Pokud se vodotěsnost zajišťuje syntetickou fólií, musí
být fólie neprůhledná, odolná proti oděru a UV záření a musí mít
tloušťku nejméně 3 mm. V případech, kdy se vodotěsnost zajišťuje
pomocí jílu, musí být tloušťka vrstvy nejméně 0,3 metru. Návodní
svahy se zpevňují uměle (dlaždice, beton), nebo přírodními způsoby
(mokřadní rostliny), aby byly ochráněny před půdní erozí. Dno bývá
navrhováno ve sklonu 0,5 až 1 %. Teoretická doba zdržení pro čištění
odpadních vod by v biologických nádržích měla být alespoň 5 dní,
nejlépe 8 až 12 dní. Každá nádrž by měla být vybavena obtokem.
Při čištění odpadních vod v biologických nádržích se uplatňují
procesy mechanické, chemické i biologické – jako sedimentace,
adsorpce, oxidace, redukce, srážení, bakteriální a rostlinný metabolismus apod.
Čištěním odpadních vod v biologických nádržích včetně navrhování se zabývá ČSN EN 12255-5. Při návrhu biologických nádrží musí

Intenzifikace biologických nádrží
Je nutno říci, že ne vždy biologické nádrže fungují zcela bez
problémů a ne vždy dosahují požadovaných účinností čištění. Další
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text shrnuje možnosti, jak účinnost čištění biologických nádrží pro
různé parametry zvýšit.
Ke zvýšení účinnosti anaerobních biologických nádrží může přispět použití jemných vláknitých nosičů. Autoři Peishi aj. (1993) zjistili,
že jejich aplikací bylo dosaženo zvýšení účinnosti čištění CHSKCr
o 29 % a BSK5 o 32 %. Zvýšení účinnosti čištění připisují navýšení
počtu mikroorganismů žijících v systému. Ke zvýšení účinnosti čištění také pozitivně přispívá využití ponořených provzdušňovaných
biofiltrů (Goncalves a Oliveira, 1996). Konstrukci autory testovaného
filtru tvořila skleněná vlákna, vlastní lože filtru tvořily polystyrenové
kuličky o velikosti 3 mm. Bylo dosaženo zvýšení účinnosti čištění
nerozpuštěných látek o 56 %, CHSKCr o 63 %, amonných iontů o 35 %
a celkového fosforu o 35 %.
Další z možností snížení koncentrací odtékajícího znečištění je
využití pískové nebo štěrkové filtrace. Tento technologický postup
je známý hlavně využitím při úpravě surové vody na vodu pitnou,
ale své místo má i při čištění nebo dočišťování odpadních vod. Autoři
Melcer aj. (1995) testovali možnost zavedení odtoku z biologické
nádrže do klasického zemního filtru. Odtoková koncentrace nerozpuštěných látek a BSK5 se snížila až na hodnotu 5 mg.l-1, koncentrace
celkového fosforu na 1 mg.l-1. Zde se nejedná přímo o intenzifikaci
biologické nádrže, ale v podstatě o dočištění odtékajících odpadních vod a je třeba upozornit na skutečnost, že se velice rychle
projevily problémy se zanášením zemního filtru (kolmatací), proto
se toto uspořádání jeví jako nepoužitelné. Autoři Hamdan a Mara
(2011) testovali použití horizontálních a vertikálních štěrkových
filtrů. Oba systémy vykazují podobnou účinnost pro odstraňování
nerozpuštěných látek a BSK5, ale vertikálně protékaný filtr dosahuje
výrazně vyšší účinnosti při odstraňování amoniakálního dusíku. To
je způsobeno vlastním konstrukčním uspořádáním, které v případě
vertikálního filtru přispívá k přístupu vzduchu do filtrační náplně
a tím k nitrifikaci amoniakálního dusíku. Autoři Saidam aj. (1995)
popisují úspěšné použití štěrkových filtrů k odstraňování řas ze
systému biologických nádrží, které sloužily jako odlehčovací nádrže
pro přetěžovanou aktivační ČOV. V pilotní fázi projektu autoři porovnávali šest různých filtrů lišících se frakcí použitého štěrku. Jako
nejúčinnější se ukázal filtr s použitím štěrku o středním průměru 3
až 23 cm. Při jeho využití systém i po delší době provozu vykazoval
cca 60% účinnost odstraňování nerozpuštěných látek. Autoři Mara
a Johnson (2006) popisují využití štěrkového filtru osazeného aeračním systémem. Provzdušňovaný štěrkový filtr dosahuje vyšších
účinností odstraňování nerozpuštěných látek, BSK 5 a především
amoniakálního dusíku, u kterého bylo dosaženo koncentrace pod
3 mg.l-1. Rovněž bylo zjištěno zvýšené odstraňování bakteriálního
znečištění, kdy na odtoku bylo naměřeno 65 KTJ/100 ml fekálních
koliformních bakterií v porovnání s neprovzdušňovaným štěrkovým filtrem, kde k odstraňování bakteriálního znečištění prakticky
nedocházelo. Vedle písku a štěrku je možné využití dalších druhů
filtračních materiálů, jako např. vápence nebo strusky. Autoři Shilton
aj. (2005) ve svém příspěvku porovnávali šest různých druhů vápencových filtračních materiálů a dále strusku vznikající jako odpad
při zpracování železné rudy. Vápencová náplň dosáhla výrazně
vyšších účinností odstraňování fosforu než železná struska. V obou
případech byla zaznamenána počáteční vysoká účinnost, která se
postupně ustálila na nižší, ale stabilní hodnotě. Vliv použití různých
alternativních filtračních materiálů, jako jsou zeolity, keramzit, lasturový písek, antracit, jílová břidlice, vermikulit, keramická filtrační
náplň, struska z výroby oceli, štěrk, bio-keramika apod., studovali
i další autoři (Gikas a Tsihrintzis, 2012; Suliman aj., 2006; Li aj., 2010).
Použití těchto materiálů se jeví jako jedna z možných cest a je
vhodnou alternativu odstraňování fosforu z odpadních vod oproti
klasickému chemickému srážení, které vyžaduje vyšší materiální
zabezpečení s daleko vyššími provozními náklady.
Neposlední možností zvýšení účinnosti biologických nádrží je
využití akvakultur s vhodnými rostlinami. Tyto systémy lze rozdělit
na „plovoucí umělé mokřady“ a „volně plovoucí rostliny“. Plovoucí
umělé mokřady (z anglického „floating treatment wetlands“, viz obr.
3 a 4) využívají vyšší emerzní mokřadní rostliny umístěné v plovoucím nosiči. Nosičem je ve většině případů umělý materiál o nízké
objemové hmotnosti (Šálek aj., 2012; Headley a Tanner, 2006; 2007;
2012). Tyto umělé plovoucí mokřady přispívají k usměrnění proudění

vody v biologické nádrži, ke zlepšení kvality vody, druhovému obohacení biotopů a v neposlední řadě i k vylepšení estetického dojmu.
Rozsáhlý podvodní kořenový systém poskytuje velkou specifickou
plochu pro růst mikroorganismů. V principu se předpokládá, že
kořenový systém rostlin hraje hlavní roli při čištění odpadních vod,
a to na základě fyzikálních, chemických a biologických procesů.
Mezi fyzikální procesy patří zejména ovlivnění proudění vody a sedimentace nerozpuštěných látek. Mezi chemické patří adsorpce
látek na povrch kořenového systému a mezi biologické lze zařadit
odběr živin a polutantů rostlinami prostřednictvím kořenů a čisticí
schopnost biofilmu přisedlého na povrch kořenů (Borne, 2011; Tanner, 2011; Headley a Tanner, 2006 a 2012). Pro zajištění funkčnosti
a dostatečné účinnosti se vegetace rostlin musí pravidelně sklízet.
Zamezí se tak i nadměrnému prostorově nerovnoměrnému růstu
a ohrožení stability plovoucích ostrovů. Systémy s „volně plovoucími
rostlinami“ využívají např. okřehek menší, vodní hyacint, lekníny
nebo vodní mor kanadský.
Autoři Kalubowila aj. (2013) testovali druh Eichhornia crassipes
(tokozelka tlustostopkatá, obecně vodní hyacint). Zjistili zvýšení
účinnosti čištění u všech sledovaných parametrů, u CHSKCr z 13,6 %
na 57,5 %, u BSK 5 z 13,3 % na 62,9 %, u celkového fosforu z -2 %
na 75 % a u celkového dusíku z -24 % na 56 %. Účinnosti čištění
dosahované před intenzifikací jsou zcela tristní, naopak výsledky po intenzifikaci velice dobře ilustrují, že drobný zásah může
významně ovlivnit dosahované účinnosti čištění. Autoři rovněž
pozorovali efektivní zachycování řas, především druhů Chlorella,
Pandorina, Spirulina a Oscillatoria, účinnost jejich odstraňování
se zvýšila z cca 30 % až na téměř 100 %. Tyto systémy je možné
podle experimentálních výsledků realizovat v podmínkách mírného evropského klimatického pásma pro čištění i dočišťování
vod (Rejmánková, 1971; Květ aj., 1982). Jejich využívání má řadu
předností, ale i omezení. Mezi hlavní přednosti lze zařadit to, že
odčerpávají živiny i škodlivé látky z vody. Biomasu je však nutné
průběžně sklízet a podíl na bilanci živin je závislý od látkového
množství živin na přítoku. Rozkošný a Sedláček (2013) publikovali
výsledky sledování podílu plovoucích makrofyt (Lemna sp.) na
čisticím účinku stabilizační dočišťovací nádrže zařazené za ČOV
pro 800 EO. Hlavními sledovanými parametry byly dusík a fosfor.
Vyhodnocení naměřených dat ale ukázalo, že množství nutrientů
vázaných v biomase během vegetační sezony je v porovnání
s koncentracemi nutrientů na přítoku do biologické nádrže nízké,
v řádu několika procent.
Využití vodního hyacintu je na evropských územích v mírném
klimatickém pásu limitováno skutečností, že tato rostlina je subtropická až tropická, není odolná vůči mrazu a v mírném klimatickém
pásu nepřezimuje (Žáková, 1991). Nádrže s jinými plovoucími makrofyty (okřehky) vyžadují zajištění systému přepážek, aby se rostliny

Obr. 3. Příklad komerčně vyráběné neosázené (vpravo) a mokřadními rostlinami osázené (v nádrži) plovoucí matrace
Fig. 3. The example of commercially produced unplanted (right)
and planted (by wetland plants, within a tank) floating mattresses
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Obr. 5. Soustava dočišťovacích nádrží za domovní ČOV
Fig. 5. The system of post-treatment stabilization ponds for domestic wastewater treatment plant
Obr. 4. Plovoucí mokřad
Fig. 4. Floating wetland
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okřehku vlivem větru po hladině nepřemisťovaly (Šálek aj., 2012).
Výsledkem pokryvu hladiny plovoucími makrofyty je také podstatné
omezení přestupu kyslíku do vody hladinou a tím snížení účinnosti
čištění, zejména amoniakálního dusíku.
Na základě literární rešerše připravil tým řešitelů z VÚV TGM, v.v.i.,
několik inovativních prvků, které jsou v současné době testovány na
dočišťovacích biologických nádržích. Výzkum probíhá také v oblasti
dočišťování odpadních vod v biologických nádržích. Jsou využívány
mělké dočišťovací nádrže (obr. 4). Výsledky výzkumu budou publikovány během příštího roku.

Závěr
Biologické nádrže jsou v České republice poměrně často využívaným způsobem čištění nebo dočišťování splaškových odpadních
vod z malých obcí. Jejich využívání s sebou nese celou řadu výhod,
ale i nevýhod.
V klimatických podmínkách ČR je nutno počítat se zhoršením
účinnosti čištění biologických nádrží pro organické znečištění ve
vegetačním období, a to v případech, kdy v nich dochází k nadměrnému bujení fytoplanktonu (zejména zelených řas), tedy k rozvoji
sekundárního znečištění. To pak má v mnoha případech za následek
zhoršování kvality odpadní vody na odtoku, především v parametrech CHSKCr, BSK5 a nerozpuštěné látky. Pro amoniakální dusík je
naopak nutné počítat s nižší účinností čištění odpadních vod v nevegetačním období, protože účinnost odstraňování amoniakálního
dusíku je značně závislá na teplotě vody. Tabulka 1a přílohy č. 1
nařízení vlády č. 23/2011 Sb. uvádí emisní standardy: přípustné,
maximální a průměrné hodnoty koncentrace ukazatelů znečištění
vypouštěných odpadních vod v mg.l-1. Poznámka 7 říká, že rozbory
odtoků z biologických dočišťovacích nádrží, u nichž kolaudační
rozhodnutí nabylo právní moci tohoto nařízení, se provádějí ve
filtrovaných vzorcích, koncentrace celkových nerozpuštěných látek
však nesmí přesáhnout hodnotu 100 mg.l-1.
V dnešní době existuje celá řada možností, jak čištění odpadních
vod v biologických nádržích intenzifikovat. Intenzifikace spočívá
v zařazení dalšího vhodného prvku do nádrže, který napomůže
zvýšit účinnost čištění. Patří sem zejména využití různých nosičů,
které poskytují dostatečně velký povrch pro růst bakterií, dále
využití dočišťovacích filtrů s různými náplněmi, které napomáhají
zejména ke zvýšení účinnosti čištění fosforu nebo využití plovoucích ostrovů osázených různými druhy mokřadních rostlin, tzv.
plovoucích mokřadů.
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Possibilities of stabilization ponds intended for secondary and
tertiary wastewater treatment intensification (Mlejnská, E.;
Rozkošný, M.)
Key words
stabilisation pond – treatment – tertiary treatment – intensification –
wastewater – treatment efficiency
The stabilization ponds are commonly used for wastewater
treatment in small municipalities in the Czech Republic. They
are used not only for treatment but also for post-treatment
or wastewater accumulation. Stabilization ponds with one
or more ponds, with or without mechanical pretreatment are
constructed. Low construction and operational cost, better
resistance of large load fluctuations and better treatment
efficiency for diluted wastewater treatment are their main
benefits compared to the activated wastewater treatment
plants. These non-conventional technologies have also some
limitations which must be considered during the construction
and operation, otherwise the treatment efficiency and service
life will be negatively influenced. This article summarizes the
function of mechanical pretreatment, stabilization ponds
including shortcomings and limitations, and the possibility of
their intensification.

Výzkum v oboru aplikované
ekologie

na biologické složky a související vlivy prostředí ve VÚV
TGM bylo přenesení části problematiky vodárenských
nádrží přímo na jeho pražské pracoviště, a to z popudu
RNDr. Pavla Punčocháře, CSc., a ichtyologa Ing. Jiřího
Vostradovského, CSc.
Přestože projekty sledující společenstva ryb ve vodárenských nádržích přestaly být postupně předmětem
komplexního výzkumu podporovaného státní správou, problematika ekologie ryb se ve VÚV TGM řešila dále (Mgr. Ondřej Slavík, Ph.D.).
V letech 1991–1993 lze osobnost J. Vostradovského spojit se zahájením výzkumu ryb ve dvou projektech, které pokračují vpodstatě
dodnes. Prvním z nich je mezinárodní projekt Labe, kde byl výzkum
rybích společenstev jednou z významných kapitol. Pod vedením
RNDr. Josefa K. Fuksy, CSc., byla v projektu zpracována ojedinělá
inventarizace druhů ryb od horního toku Labe až po státní hranici
s Německem, včetně analýzy zatížení rybích tkání cizorodými látkami. Podobně byly sledovány další organismy, jako např. bakteriální
nárosty, řasy a zoobentos. V průběhu dalších fází byl stanoven pevný
počet profilů pro sledování změn ve společenstvech a s trochou
nadsázky lze říci, že provedené analýzy byly i neoficiálním začátkem
monitoringu biologických složek v říční síti ČR. V rámci mezinárodní
spolupráce (Mezinárodní komise pro ochranu Labe, MKOL) bylo
vydáno i několik účelových publikací věnovaných nejen rybám, ale
i dalším organismům. Později se výzkum ryb v rámci Projektu Labe

Odbor aplikované ekologie vznikl ve VÚV TGM, v.v.i.,
v roce 2008 jako samostatný útvar, který se ve svých
výzkumných aktivitách zaměřil především na studium
komplexních procesů ve vodních ekosystémech. Kromě výzkumu různých skupin vodních organismů, jejich chování
v závislosti na podmínkách prostředí a míry jeho znečištění se
aktivity odboru zaměřují také na témata související s problematikou eutrofizace vod, na analýzu antropogenních zdrojů znečištění
a v neposlední řadě také na problematiku ochrany zvláště chráněných vodních organismů. Odbor se také významnou měrou podílí
na zpracování metodických a koncepčních dokumentů, které slouží
k hodnocení ekologického stavu a potenciálu vodních útvarů, se
zaměřením na biologické a fyzikálně chemické složky.
První práce s biologickou tematikou vznikaly v souvislosti
s problematikou kvality vody v nádržích na pitnou vodu (např.
údolní nádrž Švihov na Želivce). VÚV TGM zpracovával komplexní
materiály, jejichž součástí byly i údaje o biologických složkách nádrží, především fytoplanktonu, zooplanktonu a rybách, které ústav
zajišťoval ve spolupráci s ústavy Akademie věd a Výzkumným ústavem rybářským a hydrobiologickým ve Vodňanech. Rozhodujícím
krokem pro založení trvalého ekologického výzkumu zaměřeného
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zaměřil i na specializovanější témata, jako jsou přirozená reprodukce,
chování během dne a noci a sezonní migrace.
Druhou významnou kapitolou svázanou s osobností J. Vostradovského byl projekt invetarizace rybích přechodů, tedy zařízení,
která umožňují rybám překonat překážky omezující jejich přirozený
pohyb. Možnost migrací je základním předpokladem úspěšnosti
reprodukce a přirozeného vývoje rybích společenstev. Výstupem
projektu byl seznam příčných překážek na hlavních tocích ČR
a konstatování nízkého počtu objektů s možností průchodu. Návrh
na obnovení možnosti migrace ryb v říční síti byl tak v roce 1993
pro ČR novou koncepcí, která je ve VÚV TGM v řadě navazujících
projektů řešena dosud. Výstupem jsou nejen desítky projektů
rybích přechodů, studií migrací mnoha druhů ryb, ale i moderní
koncepce zprůchodnění říční sítě. V současné době je oddělení
ekologie vodních organismů, vedené Ing. Jiřím Musilem, Ph.D., vybaveno nejmodernější dostupnou technikou, jako jsou bioskenery,
radiotelemetrie, pasivní integrátory a další zařízení, která umožňují
komplexní průzkum rybích populací a jejich chování ve všech typech
tekoucích vod.

klimatických a produkčních oblastech České republiky. Zobecněné
výsledky získané výzkumem v pilotních povodích jsou využívány
také pro potřeby implementace některých směrnic EU nebo v procesu plánování v oblasti vod.
K nejmladším činnostem oddělení ochrany vodních ekosystémů
patří výzkum pohyblivosti dřevní hmoty v toku a její funkce pro život
vodní fauny. Mrtvá dřevní hmota, tedy zlomené a vyvrácené stromy
a jejich části, jsou častým jevem v přirozeně se vyvíjejících vodních
tocích. Podle zahraničních vědeckých studií zvyšuje přítomnost
dřeva v korytě morfologickou rozmanitost a poskytuje tak vhodná
stanoviště pro řadu vodních bezobratlých i obratlovců. Vkládání
dřevěných struktur nebo dokonce kotvení celých stromů v korytě
bylo v zahraničí mnohokrát úspěšně využito ke zvýšení stavů a druhové pestrosti populací ryb. Dřevní hmota však může při vyšších
vodních stavech způsobit poškození mostů, jezů a ostatních objektů
na toku. Zásadní otázkou prováděných výzkumů tedy je, za jakých
podmínek lze toto tzv. mrtvé dřevo ve vodních tocích ponechávat,
aniž by se zvýšilo riziko povodňových škod.
Specifickým tématům spojeným se studiem a ochranou chráněných a ohrožených vodních organismů se věnuje nejmladší oddělení
speciální hydrobiologie a ekologie založené v roce 2013. Historie
výzkumů vzácných a ohrožených vodních organismů ale sahá až
do 90. let 20. století a je spojena zejména s výzkumem a ochranou
perlorodky říční. Kolektiv řešitelů pod vedením Mgr. Ondřeje Simona
od té doby navázal na částečně dobrovolné aktivity Českého svazu
ochránců přírody a ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody
a krajiny ČR se podílí na komplexním záchranném programu tohoto přísně chráněného druhu. Výzkumy se soustřeďují zejména na
problematiku kvality vody a potravní nároky perlorodek a dále na
vztah mezi invazními stadii perlorodek a hostitelským pstruhem
obecným. Problematika výzkumu a ochrany velkých vodních mlžů
byla dalším logickým krokem ve směřování odboru a je dále rozvíjena na velevrubech a škeblích ve spolupráci s Českou zemědělskou
univerzitou v Praze. Významnou výzkumnou aktivitu představuje
také sledování a hodnocení výskytu původních druhů raků – raka
kamenáče a raka říčního, přičemž výzkum je zaměřen především na
závislost výskytu raků na kvalitě vody, jejich interakce s nepůvodními
druhy raků a možnosti ochrany raků před račím morem.

Perlorodka říční (Margaritifera margaritifera) z oblasti Šumavského národního parku (foto O. Simon)

V polovině devadesátých let 20. století se řada výzkumných aktivit soustředila také na problematiku jakosti a biologického oživení
vodárenských nádrží. Pod vedením RNDr. Ladislava Havla, CSc.,
a ve spolupráci s pracovišti Akademie věd ČR vznikla metodika pro
sledování a hodnocení vlivu účelového rybářského hospodaření ve
vodárenských nádržích. Problematikou hodnocení vodních nádrží
a říčních systémů ve vztahu k antropogenním vlivům a souvisejícím
změnám biologických složek ekosystémů se v současné době věnuje
oddělení ochrany vodních ekosystémů, které se zaměřuje zejména
na problematiku eutrofizace povrchových vod a hodnocení vlivu
různých typů antropogenních zdrojů živin. Zásadní poznatky o vstupech živin, zejména fosforu a dusíku do vod, přinesly rozsáhlé studie
prováděné na území celé České republiky přibližně od roku 2000.
Pracoviště pod vedením Mgr. Pavla Rosendorfa přispělo zásadními
poznatky k pochopení významnosti plošných zemědělských zdrojů
na zatížení vodních toků a nádrží živinami. Plošné znečištění vod,
vázáné především na zemědělskou krajinu, představuje vedle komunálních zdrojů druhý nejvýznamnější zdroj znečištění. Ovlivňuje
stav povrchových a podzemních vod a následně také funkce vodních
ekosystémů. Výzkum se soustřeďuje především na živiny (fosfor
a dusík), které citelně zhoršují stav vod a jejich užitné vlastnosti.
Zvýšený přísun fosforu přispívá k nadměrné eutrofizaci povrchových
vod a vysoké koncentrace dusičnanů znehodnocují vody využitelné
pro pitné účely. Výsledky výzkumů získané při monitoringu několika desítek pilotních povodí rozmístěných na celém území České
republiky přinesly klíčové informace o transportu živin v běžných
podmínkách a také při extrémních situacích, jakými jsou např. přívalové srážky nebo dlouhotrvající období sucha. Získané výsledky jsou
důležitým podkladem pro zpracování celkových látkových bilancí
v povodích a slouží pro zjišťování skutečného vlivu zemědělského
znečištění na zatížení povrchových a podzemních vod v různých

Měření v Teplé Vltavě (Soumarský most) v rámci dlouhodobého
monitoringu jakosti vody ve zvláště chráněných územích (foto
V. Kladivová)
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Některé starší výzkumy odboru se věnovaly problematice odnosu
látek v acidifikovaných územích. V Krušných horách byla v dlouhodobém časovém horizontu řešena problematika odnosu organického
uhlíku povrchovými vodami do vodárenské nádrže Fláje. V důsledku
silné acidifikace sledovaného území v sedmdesátých a osmdesátých
letech minulého století došlo k jeho značnému odlesnění. S náhlým
poklesem acidifikace odsířením uhelných elektráren v severních
Čechách v devadesátých letech však paradoxně došlo ke značnému nárůstu odnosu organického uhlíku do nádrže, spojenému
s problémy při úpravě pitné vody. Výsledky výzkumu ukázaly na
značně komplexní charakter celé problematiky. Vedle samotných
změn v depozicích síry je třeba uvažovat i řadu dalších faktorů, jako
je změna hodnoty pH v půdách, narušení lesních porostů, změna
struktury lesů a odvodnění rašelinišť.
Důležité poznatky přinesly také dlouhodobé výzkumy, které se
soustředily na hodnocení a klasifikaci zátěže říčních sedimentů
těžkými kovy a metaloidy a určování jejich pozaďových koncentrací.

Tyto údaje byly získány na základě odběru a analýzy materiálu antropogenně nekontaminovaných vertikálních sedimentových profilů
vybraných říčních niv Labe, Vltavy, Ohře, Bíliny a Jizery.
Významnou součástí činnosti odboru je také podpora implementace směrnic Evropské unie, které se zabývají ochranou vod
a vodních ekosystémů. Mezi nejvýznamnější patří Nitrátová směrnice
– směrnice Rady 91/676/EHS (vymezení a revidování zranitelných
oblastí, monitoring), Rámcová směrnice o vodách – směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES (návrh vymezení vodních
útvarů povrchových vod i přeshraničních vodních útvarů, návrh
systémů hodnocení chemického a ekologického stavu vodních útvarů
pro první i druhé plány povodí, spolupráce na zpracování Registru
chráněných území, účast v mezinárodních cvičeních zaměřených
na porovnání metod hodnocení) a směrnice 2006/44/ES o jakosti
sladkých vod vyžadujících ochranu nebo zlepšení pro podporu
života ryb.

Historie pobočky Ostrava

samočisticích procesů v silně zatížených recipientech, včetně posuzování vlivu celulózky Paskov na čistotu vody Ostravice a Odry (Ing.
Miroslav Sedlák). Pokračovaly práce na systematickém hodnocení
změn jakosti vody v údolní nádrži Šance. Ve spolupráci s ostravskými
průmyslovými podniky byl prováděn výzkum možností opětovného
použití odpadních vod v hutním, chemickém a energetickém průmyslu. Řešena byla i problematika samostatného čištění koksárenských
odpadních vod, včetně stanovení podmínek vzorového provozu
vodního hospodářství koksoven (Ing. František Knybel). Další výzkumné práce se zabývaly řešením problémů ochrany cirkulačních
okruhů chladicích vod před biologickými nárosty, inkrustacemi
a korozí. V tepelné elektrárně Dětmarovice byl úspěšně odzkoušen
přístroj pro automatickou indikaci vápenato-uhličitanové rovnováhy
chladicích vod, který byl vyvinut v ostravské pobočce ústavu (Ing.
Pavel Dočkal, CSc.).
Část výzkumné kapacity ostravské pobočky VÚV byla věnována
řešení vodohospodářských problémů ve zdrojových oblastech
povrchových vod sloužících pro úpravu vody a zásobování
obyvatelstva pitnou vodou. Týkalo se to především povodí
vodárenské nádrže Šance v Beskydech, kde byly dokumentovány
antropogenní vlivy na jakost vody a navrženy možnosti ke snížení
zákalu vody v této nádrži (Ing. Vítězslav Dobeš, CSc., Ing. Lubomír
Kaminský, Jan Míča). Perspektivním výzkumným programem pobočky bylo studium toxicity a biodegrability látek cizorodých vodnímu
prostředí. Metodologicky se tyto výzkumy opíraly o standardizované
experimentální techniky na národní a mezinárodní úrovni. Jedním
z výsledků těchto výzkumných prací bylo i založení databáze nejvýznamnějších údajů o škodlivých látkách s názvem LIDATOX (Ing.
Pavel Dočkal, CSc., RNDr. Přemysl Soldán). V tomto období rozsah
a zaměření úkolů překročilo rámec regionálních problémů a dosažené výsledky byly přínosem pro celé vodní hospodářství.
V osmdesátých letech byla výzkumná činnost pobočky zaměřena
na problematiku zásobování obyvatelstva a průmyslu vodou, toxici-

Počátky vodohospodářského výzkumu v ostravské pobočce se
datují rokem 1942, kdy byly zřízeny v Ostravě laboratoře jako pracoviště Státního hydrologického ústavu v Praze. Hlavním důvodem
jejich vzniku byla zhoršující se jakost vody v Odře a jejích přítocích,
způsobená zvyšujícím se množstvím městských, a zejména průmyslových odpadních vod. Tehdy pouze tříčlenný kolektiv zajišťoval
odběry vzorků vod na tocích, jejich chemické rozbory a potřebnou
posudkovou činnost.
V poválečném období se ostravské vodohospodářské pracoviště
zaměřilo na průzkumy jakosti vody v tocích a na šetření potřebná
v rámci správní a projekční přípravy pro pozdější vodohospodářskou
výstavbu v povodí Odry, která se z hlediska zásobení obyvatelstva
a průmyslu pitnou a provozní vodou stala nezbytnou.
V padesátých letech se ostravské pracoviště věnovalo převážně
vodohospodářským a hydrochemickým průzkumům na tocích
v místech budoucích přehrad (Kružberk, Morávka, Šance a Těrlicko).
Tomuto výzkumu se věnovali zejména Ing. Miroslav Mrkva, CSc.,
a RNDr. Miloš Pohlídal. Důležitou součástí činnosti bylo také řešení
vodohospodářské problematiky průmyslových závodů, zvláště úpraven uhlí a koksoven, např. byla řešena problematika velkoprostorových sedimentačních nádrží pro ukládání a čištění flotačních hlušin
a uhelných kalů a zpracování podkladů pro výstavbu odfenolovacích
stanic na koksovnách (Ing. Lubomír Kaminský, Ing. František Knybel).
V šedesátých letech se rozsah prací rozšířil o výzkum samočisticích
procesů v tocích a sledování změn jakosti vody v nádržích a hraničních tocích (Ing. Miroslav Sedlák, RNDr. Liana Leciánová). Výsledky
těchto výzkumů našly dobré uplatnění při realizaci koncepce ochrany Odry a hlavních přítoků před nadměrným znečištěním, jež byla
formulována v roce 1963. Značná pozornost se věnovala i výzkumu
technologií čištění různých druhů organicky znečištěných průmyslových odpadních vod. Výrazně se ostravské pracoviště VÚV podílelo
na řešení tzv. fenolového a kyanidového problému báňských a hutních koksoven (Ing. František Knybel) i kalového problému úpraven
uhlí v ostravsko-karvinském revíru (Ing. Lubomír Kaminský). Neméně
důležité byly i práce, posuzující průběh samočisticích procesů v tocích či problematiku automatizace sledování jakosti povrchových
vod pomocí analyzátorových stanic budovaných podnikem Povodí
Odry (Ing. Miroslav Mrkva). Stranou nezůstaly ani problémy racionalizace vodního hospodářství v průmyslu a zemědělství a rozvoj
analytických metod chemického rozboru vod.
V roce 1970 získalo ostravské pracoviště VÚV statut pobočky
a přemístění do prostor Domu vodohospodářů pak umožnilo posílit technické i kádrové vybavení, a tím podstatně rozšířit rozsah
výzkumných prací. Byly řešeny úkoly zabývající se vytvořením koncepce asanace toků v povodí Odry a jejich ochrany před kalovými
usazeninami, termálním znečištěním, důlními vodami a organicky
znečištěnými průmyslovými vodami (Ing. Miroslav Mrkva, CSc., Jan
Míča). Dále byly analyzovány vlivy zemědělského znečištění na jakost povrchových vod (RNDr. Liana Leciánová) a prováděn výzkum

Budova pobočky VÚV v Ostravě (foto archiv VÚV)
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Amesův fluktuační test na mikrotitračních destičkách – metoda detekce rizikových látek (foto archiv VÚV)

tu látek kontaminujících vodní prostředí a ochranu hraničních vod
(Ing. Vítězslav Dobeš, CSc., Ing. Miroslav Sedlák). S tím souvisely práce
v oblasti průzkumu zdrojů znečištění, funkce čistíren (Ing. Lubomír
Kaminský, Ing. František Knybel), zejména z hlediska specifických
polutantů (těžké kovy, PAU, PCB), dále výzkum průběhu samočištění
v recipientech, vývoj a zdokonalování analytických metod (metody
infračervené spektrofotometrie, vývoj analyzátoru na principu absorbance v UV oblasti – Ing. Miroslav Mrkva, CSc., Jan Míča).
Velkým přínosem bylo řešení společného čištění komunálních
a průmyslových odpadních vod na městských čistírnách (Ing. František Knybel) a opětovného použití vyčištěných odpadních vod
v chladicích okruzích (Ing. Pavel Dočkal, CSc). Nelze opomenout
ani výzkum vlivu zemědělské velkovýroby na čistotu vod (stanovení myxobakterií jako specifických bakteriologických indikátorů
zemědělského znečištění – RNDr. Liana Leciánová).
V tomto období byla zpracována celá řada prací s tematikou hodnocení vývoje jakostního režimu toků v povodí Odry v návaznosti
na očekávaný hospodářský rozvoj s návrhy na realizaci možných
vodohospodářských opatření ke snižování vypouštěného znečištění
(Ing. Alois Neuwirth, CSc., Ing. Jiří Švrčula, RNDr. Jaroslav Kuchyňa,
RNDr. Pavel Lazecký).
Od roku 1993 byl stěžejním úkolem řešeným pobočkou Projekt
Odra, jehož hlavním řešitelem byl Ing. Jan Sviták (zadán Radou vlády
pro vědu a výzkum). Na tento projekt pak navazovaly Projekt Odra II
a Projekt Odra III. Dále byla zpracována celá řada prací s tematikou
hodnocení vývoje jakostního režimu toků v povodí Odry v návaznosti na očekávaný hospodářský rozvoj, včetně návrhů na realizaci
možných vodohospodářských opatření ke snižování vypouštěného
znečištění.
Hlavními výstupy z řešení Projektu Odra byly:
• Akční plán povodí Odry, kde byla navržena opatření k odstranění
nevyhovujícího stavu povrchových vod a rozdělena do časových
etap k rokům 2000, 2005 a 2010;
• Hydroatlas povodí řeky Odry, shrnující v grafickém vyjádření,
formou kartogramů, základní údaje o vodním hospodářství
v povodí a nejdůležitější poznatky a výsledky výzkumu, sledování
a hodnocení v rámci Projektu Odra;
• Hydrologická charakteristika povodí Odry, zpracovaná v rámci
Projektu Odra ostravskou pobočkou ČHMÚ, obsahující hodnocení
hydrologického režimu pro období 1931–1990;
• Registr bodových zdrojů znečištění, vytvořený jako programový
prostředek pro podporu řešení projektu a soustřeďující data
a údaje o bodových zdrojích v povodí.
V období 1998–2002 na tento projekt navázal Projekt Odra II, jehož hlavním řešitelem byl Ing. Luděk Trdlica. Cílem bylo komplexní
posouzení stavu ochrany vod v povodí řeky Odry, včetně vyhodnocení vlivu zdrojů znečištění a vypracování zásad a návrhu pilotního
projektu plánu povodí podle požadavků vyplývajících z Rámcové
směrnice EU. V rámci projektu byl posuzován stav ochrany vod
v povodí řeky Odry, což zahrnovalo vyhodnocení hydrochemických
a hydrobiologických ukazatelů jakosti vod, včetně ekotoxikologických šetření a zhodnocení stavu ichtyofauny. Dále bylo prováděno

hodnocení bodových a nebodových zdrojů znečištění a hydrologická sledování, včetně syntézy získaných poznatků. Pozornost
byla věnována aplikaci předpisů EU ve vodním hospodářství na
podmínky v ČR a bylo provedeno porovnání hodnocení podle
směrnic EU a legislativy ČR. Byla též zpracována opatření k prosazení
environmentálních cílů v Povodí Odry v oblasti eutrofizace.
V období 2003–2006 byl řešen Projekt Odra III a jeho hlavním
řešitelem byl opět Ing. Luděk Trdlica. Cílem projektu byla kromě
výstupů z komplexního hodnocení stavu vodní složky ekosystémů
v povodí Odry též sumarizace podkladů pro zpracování návrhu plánu
oblasti povodí a podkladů za českou část povodí Odry pro Zprávy
2005 a 2007, které byly připraveny v gesci Mezinárodní komise pro
ochranu Odry před znečištěním. Práce na projektu umožnily, v souladu s požadavky směrnice 2000/60/ES, uskutečnit opatření nutná
k prosazování environmentálních cílů v povodí řeky Odry. Zvláštní
pozornost byla věnována sledování a hodnocení biologických a ekotoxikologických parametrů. V rámci projektu byl, jako první zařízení
tohoto typu v České republice, odzkoušen a uveden do zkušebního
provozu přístroj pro kontinuální monitoring biologické jakosti vod
– Daphnia Toximeter. Přístroj průběžně vyhodnocuje jakost vody
v posuzovaném profilu na základě vyhodnocování změn chování
monitorovacích organismů (perlooček).
Všechny tři projekty byly realizovány ve spolupráci s odbornými
organizacemi, z nichž nejvýznamnějšími byly Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, jako hlavní kooperující organizace
po celou dobu řešení a podnik Povodí Odry jako správce vodohospodářsky významných toků v povodí.
V září 1997 se ostravská pobočka přemístila do vlastního objektu
v Ostravě-Přívoze, což umožnilo rozšířit technické vybavení laboratoří a následně i rozsah výzkumných prací. Od roku 1998 se náplň
pobočky rozšířila o problematiku odpadového hospodářství.
Činnost pobočky po roce 2000 byla nadále zaměřena na sledování a vyhodnocování procesů probíhajících v hydrosféře z pohledu fyzikálních, chemických a biologických charakteristik s cílem
zajistit ochranu přírody a krajiny. Dále byla řešena problematika
zdokonalování systému hodnocení vzájemného vztahu emisí ze
zdrojů znečištění a chemického stavu vod, plánování ve vodním
hospodářství a dílčí problémy odpadového hospodářství. Pobočka
byla zapojena též do koordinačních, vzorkovacích i analytických
prací zajišťujících Program situačního monitoringu chemického
a ekologického stavu povrchových vod a Program monitoringu
referenčních podmínek (Ing. Petr Tušil, Ph.D., Ing. Martin Durčák).
Výsledná data byla postupně předávána do Informačního systému
ČHMÚ, který zajišťuje jejich zpřístupnění široké odborné i laické
veřejnosti.
V letech 2007 až 2013 byly prováděny práce na projektu výzkumu
a vývoje Identifikace antropogenních tlaků v české části mezinárodního povodí řeky Odry (hlavní řešitel RNDr. Přemysl Soldán, Ph.D.).
Projekt se zabýval identifikací antropogenních tlaků s vymezením
priorit návrhů opatření na snížení jejich negativních dopadů na
jakost půd, vod a habitaty vodních ekosystémů. Projekt byl multidisciplinární a na jeho řešení se mimo VÚV TGM, v.v.i., podílely
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Jihočeská univerzita, Ostravská univerzita, Ústav systémové biologie
a ekologie Akademie věd ČR a Slezské muzeum Opava.
Pobočka se významnou měrou podílela na řešení výzkumného
záměru Výzkum a ochrana hydrosféry, a to např. řešením subprojektu Vývoj a aplikace vhodných technických nástrojů nutných pro
zhodnocení vlivu emisí na chemický stav povrchových vod a vývoj
systémů jeho hodnocení (Ing. Tomáš Mičaník), který se zabýval
zdokonalováním systémů hodnocení vzájemného vztahu vlivu
emisí ze zdrojů znečištění a chemického stavu povrchových vod.
Ostravská pobočka se též dlouhodobě věnuje problematice
nebezpečných látek ve vodním prostředí. Stěžejním úkolem zabývajícím se touto oblastí je Registr průmyslových zdrojů znečištění
– část nebezpečné látky (Ing. Tomáš Mičaník, Ing. Alena Kristová).
Mezi další významné činnosti patřily i projekty Výzkum v oblasti odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů, který řešil využití
odpadů (zejména kalů z ČOV) k výrobě tuhých alternativních paliv (Ing.
Tomáš Sezima, Ph.D., Ing. Robert Kořínek), a Výzkum v oblasti životního cyklu pneumatik (Ing. Robert Kořínek). Zakončen byl i subprojekt
Vývoj a zavádění analytických metod do vodohospodářské praxe
pro látky nebezpečné ve vodním prostředí včetně toxikologických
a genotoxických metod (RNDr. Přemysl Soldán, Ph.D.).

V roce 2013 pokračovalo v gesci ostravské pobočky řešení
výzkumného projektu NAVARO – vývoj nástrojů včasného varování a reakce v oblasti ochrany povrchových vod. Náplní je návrh
systému odběru vzorků vod a výběr optimálních metod analýz pro
urychlenou detekci příčin vzniku mimořádných situací. Pokračovalo
také řešení projektu Dokumentace, pasportizace, archivace a návrhy
konverzí komínových vodojemů jako ohrožené skupiny památek
industriálního dědictví na území České republiky.
Dlouhodobě se pracovníci pobočky podílejí na různých mezinárodních aktivitách. V rámci spolupráce na hraničních vodách s Polskem byly zajišťovány a poskytovány požadované vodohospodářské
podklady a informace související s problematikou hraničních vod na
česko-polském úseku státních hranic (Ing. Luděk Trdlica) a aktivní
je i podíl pracovníků pobočky na činnosti Mezinárodní komise pro
ochranu Odry před znečištěním (Ing. Luděk Trdlica, Ing. Martin
Durčák, Ing. Petr Tušil, Ph.D.). Hlavní náplní práce je aktualizace
Plánu mezinárodní oblasti povodí Odry pro 2. cyklus plánování
a zprovoznění a využívání modelu Moneris, kterým jsou modelovány
vnosy nutrientů do řeky Odry v celém jejím mezinárodním povodí.
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Asociace pro vodu ČR - pokračovatelka Asociace čistírenských expertů České republiky
CzWA sdružuje odborníky, společnosti a instituce s hlavním cílem dosažení efektivního a udržitelného rozvoje v celé
oblasti vodního hospodářství a ochrany vodního prostředí.
CzWA vznikla v r. 2009 transformací Asociace čistírenských expertů České republiky (AČE ČR) založené v r. 1992.
Zatímco činnost AČE ČR se soustředila především na oblasti odvádění a čištění městských i průmyslových
odpadních vod a zpracování kalů a odpadů, záběr CzWA je podstatně širší do všech oblastí vodního hospodářství
zahrnujících v konečném důsledku zlepšování kvality povrchových a podzemních vod.
V současnosti má Asociace 310 individuálních členů, z nichž je 200 členů expertů. CzWA sdružuje také 49
korporativních členů. Jsou to společnosti, jejichž předmět činnosti leží v oblasti vodního hospodářství.
Předmětem činnosti CzWA je zejména:
•
•
•
•
•
•
•
•

poskytování expertních, poradenských a konzultačních služeb,
spolupráce s orgány veřejné a státní správy,
aktivní účast při normotvorné a metodické činnosti,
organizace seminářů, kolokvií, školení, konferencí, výstav a odborných exkurzí,
vydávání odborných publikací a dalších materiálů v tištěné i elektronické podobě,
přenos odborných poznatků ze zahraničí do ČR,
odborná výchova vlastních členů i odborníků nečlenů,
výměna poznatků a zkušeností jak mezi členy, tak i s odborníky mimo členskou základnu.

Činnost Asociace je uskutečňována ve 14 odborných skupinách:

Analýza a měření
Kaly a odpady
Difúzní znečištění
Povrchové vody
Biologie vody
Energie a odpadní vody
Vodárenství

Městské čistírny odpadních vod
Odvodňování urbanizovaných území
Malé a domovní čistírny a odlučovače
Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod
Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství
Průmyslové odpadní vody
Životnost a obnova vodohospodářské infrastruktury

CzWA je národním členem
European Water Association (EWA)
a International Water Association (IWA)

a spolupracuje s

Asociace pro vodu ČR představuje své korporativní členy
prefa

KOMPOZITY

PFT, s.r.o.

Více informací o nás naleznete na www.czwa.cz.
Masná 5, 602 00 Brno, Česká republika, tel.: +420 543 235 303, GSM: +420 737 508 640, e-mail: czwa@czwa.cz

Na závěr mi dovolte několik osobních
postřehů: ze všech konferencí, kterých
jsem se zúčastnila, to byla první zahájená
modlitbou, vyskytovalo se na ní nejvíce
vysokých státních představitelů, nejpálivější
jídlo, největší horko venku, ale největší zima
v překlimatizovaných sálech. Lidé v Sarawaku jsou nábožensky tolerantní, hrdí na
svá různorodá etnika a velmi milí, usměvaví
a ochotní.

Ohlédnutí za ICUD 2014
Ivana Kabelková

Třináctý ročník významné mezinárodní
trienální konference v oboru městského
odvodnění International Conference on
Urban Drainage (ICUD), pořádané pod
hlavičkou IWA (International Water Association) a IAHR (Interanational Association of Hydro-Environment Engineering
and Research), se konal 7.–12. září 2014
v Kuchingu v malajské provincii Sarawak
na ostrově Borneo. Odborným garantem
konference je Joint Committee on Urban
Drainage IWA/IAHR (JCUD). Konference se
podruhé uskutečnila v Asii a její moto znělo:
Městské odvodnění v kontextu integrovaného
hospodaření s vodou ve městech – Most mezi
rozvinutými a rozvíjejícími se zeměmi.
Konference se zúčastnilo přes 500 odborníků, z toho 285 přednášejících ze 41 zemí.
Českou republiku reprezentovalo 5 přednášejících (4 z Fakulty stavební ČVUT v Praze,
1 z Fakulty životního prostředí ČZU).
Témata konference pokrývala např. hydrologické a hydraulické procesy v povodí
a ve stokových sítích, zdroje a transport
znečištění a mikroznečištění, změny klimatu, monitoring, integrované modelování,
hydroinformatiku či plánování městského
odvodnění. Jasný posun těžiště přednášek
i zájmu posluchačů (oproti předchozímu
ročníku konference v roce 2011) byl směrem
k trvale udržitelnému hospodaření s vodou
ve městech a k nejlepším dostupným tech-

nologiím v této oblasti včetně vyhodnocení
jejich účinnosti a zkušeností s nimi.
Součástí konference byla, jako již tradičně
od roku 2005, soutěž o cenu Poula Harremoëse, které se mohou zúčastnit mladí vědci
do 35 let prezentující nové a provokativní
myšlenky svého výzkumu v oboru městského odvodnění. Ze všech přihlášených
účastníků jsou vybráni tři, kteří se utkají se
svými přednáškami ve speciální plenární
sekci. Letošním vítězem se stal Martin
Fencl z Fakulty stavební ČVUT v Praze za
velmi podnětnou přednášku představující
výzkum v oboru měření srážek pomocí mikrovlnných technologií (více ve článku na
následující straně).
Tradičně byly rovněž uděleny ceny za
úspěchy uprostřed a na konci kariéry (MidCareer a Career Achievement Awards), které
získali prof. Peter Steen Mikkelsen z Danish
Technical University a prof. Richard Ashley
z University of Sheffield.
Na závěr konference převzal předsednictví JCUD od prof. Davida Butlera z Exeter
University (Velká Británie) Dr. Manfred
Schütze z Institut für Automation und Kommunikation (ifak) (Německo).
Organizátoři představili rovněž budoucí
konference v oboru městského odvodnění,
a to včetně příštího 14. ročníku konference
ICUD, která se bude konat v září r. 2017
v Praze.

Propagační stánek 14th ICUD v Praze (foto:
13th ICUD)

Vodopád v národním parku Bako (foto: D.
Komínková)

D. Stránský prezentuje 14th ICUD v Praze
na závěrečné plenární sekci konference
(foto: 13th ICUD)

Dajákové v tradičních krojích vítají účastníky Gala Dinner (foto: 13th ICUD)
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Ivana Kabelková

Kuching, hlavní město malajského státu
Sarawaku. V pozadí budova místního parla
mentu (foto: D. Komínková)

Tradiční ceremoniální tanec dajáků při
slavnostním zahájení (foto: 13th ICUD)
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Martin Fencl získal Poul Harremoës Award pro vědce
do 35 let
Vojtěch Bareš
V září 2014 získal Martin Fencl, student
doktorského studia ČVUT v Praze (Fakulta
stavební, Katedra hydrauliky a hydrologie),
prestižní Poul Harremoës Award pro vědce
do 35 let v oboru městské hydrologie a odvodnění. Cena pod hlavičkou International
Water Association je od roku 2005 udílena
1x za tři roky v průběhu IWA International
Conference on Urban Drainage a je udílena
na počest význačné osobnosti oboru prof. Poul
Harremoëse (1934–2003) z Dánské technické
univerzity. Vítěz ceny musí prezentovat nové,
inovativní a provokativní myšlenky a výsledky formou vědecké publikace (zpravidla
100–150 přihlášek z celého světa) a tři nejlépe
hodnocení uchazeči musí dále přesvědčit
mezinárodní porotu během své půlhodinové
přednášky v rámci Opening session v hlavním
konferenčním sále.
Martin Fencl cenu získal za práci Commercial Microwave Link instead of Rain Gauges:
Fiction or Reality?, která vznikla v rámci
projektu GAČR Predikce srážkového odto-

ku v urbanizovaných povodích na základě
deštěm generovaného útlumu mikrovlnných
spojů telekomunikační sítě pod vedením Vojtěcha Bareše. Cenu převzal osobně v Malajsii
v průběhu 13th IWA International Conference
on Urban Drainage.
Předchozí držitelé ceny od roku 2005 jsou
Christoph Ort (EAWAG/ETH, Švýcarsko),
Philip G. Thomas (Thames Water Research
and Development, Velká Británie) a Nuno
Eduardo da Cruz Simões (Imperial College
London, Velká Británie). Poprvé v historii tak
byla cena udělena za práci, která vznikla na
výzkumné instituci mimo západní Evropu.
Vynikající zprávou je, že byla udělena doktorandovi z České republiky, což je obrovská
motivace do další práce a je důkazem, že
i v České republice lze provádět výzkum na
vynikající úrovni.
Vojtěch Bareš

Martin Fencl prezentuje vítěznou přednášku Poul Harremoës Award (foto: D.
Stránský)

www.icud2017.org

14th International Conference
on Urban Drainage

Stav příprav 14th IWA/IAHR International Conference
on Urban Drainage v Praze

September 10 – 15, 2017
Prague, Czech Republic

David Stránský
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Propagace konference začala už letos v září
na 13th ICUD v Kuchingu (malajská část Bornea), kde byl v rámci samostatného stánku
a také při závěrečné sekci konference představen grafický design konference a spuštěny
webové stránky. Do Malajsie bylo dopraveno
a na místě rozdáno 60 kg propagačních letáků
o konferenci, Praze a České republice, navíc
bylo natočeno a představeno i propagační
video. Pokud jste zvědaví na to, jak se čeští
účastníci konference (a zároveň organizátoři
14th ICUD v Praze) v Malajsii ztratili a strastiplně putovali zpět do Čech, můžete video
shlédnout na http://www.icud2017.org.
Pokud chcete dostávat novinky o organizaci
konference, případně pokud máte nápady či
návrhy, jak upravit dosavadní formát, obsah,
společenskou část atp. ICUD konference, využijte na stránkách konference ikonu Show
your interest/Bring your own ideas, nejlepší tři
zrealizované nápady budou odměněny.

Prague photo© CzechTourism.com

Čtrnáctý ročník konference ICUD v roce
2017 bude prvním v celé historii konference
(od roku 1978), který se uskuteční v zemích
bývalého východního bloku, což je veliká
příležitost pro odborníky z tohoto regionu
z oboru městského odvodnění prezentovat
výsledky svých projektů, čerpat nejnovější
poznatky a aktivně se více zapojit do mezinárodní spolupráce. Pořádáním konference,
doufejme úspěšným, se završí dlouholetá
snaha odborníků z České republiky, která
předcházela přidělení a organizaci konference a trvá i v průběhu jejích příprav.
Přestože se 14th International Conference
on Urban Drainage (ICUD) bude v Praze
konat až za tři roky, intenzivní přípravy
probíhaly již v tomto roce. Definitivně bylo
určeno datum konání konference na 10.–15.
září 2017 a také místo konání v Kongresovém centru Praha. Zároveň byla uzavřena
smlouva s profesionální konferenční agenturou, která bude konferenci pro cca 500–600
účastníků organizačně zajišťovat spolu
CzWA a ČVUT.

PRAGUE

Za organizační výbor konference
David Stránský, Vojtěch Bareš
a Ivana Kabelková
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přílohy I směrnice 2006/7/ES jsou uvedené
v tabulce 1 a 2.

Výsledky hodnocení kvality
koupacích vod

Koupací vody v členských státech EU a jejich
hodnocení
Pavel Punčochář, Josef Šlinger

Koupací vody, jejich sledování
a stav jejich kvality
Miliony Evropanů tráví dovolenou a víkendy u vody a vzhledem k tomu, že před každou
koupací sezónou roste zájem lidí o informace,
týkající se kvality koupacích vod, vydává
Evropská komise společně s EEA (European
Environment Agency) každoročně zprávu
o kvalitě koupacích vod na území Evropy.
Monitorování kvality koupacích vod probíhá
v Evropské unii (EU) od roku 1975, kdy vešla
v platnost směrnice 76/160/EHS o jakosti vod
ke koupání. Ta byla v roce 2006 nahrazena
směrnicí 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke
koupání.
Zavedení těchto směrnic v ČR má v gesci
Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci
s Ministerstvem životního prostředí, sledování jakosti vody ve vymezených „koupacích
vodách“ zajišťují Krajské hygienické stanice
(viz zákon o ochraně veřejného zdraví č.
258/2001 Sb., v platném znění). Seznam koupacích vod je každoročně stanovován vždy do
31. 3. Ministerstvo životního prostředí také
každoročně (k 31. 12.) obdrží od Ministerstva
zdravotnictví hodnocení jakosti vody v těchto koupacích vodách a odesílá tyto údaje do
Evropské komise.

trací bakterií Escherichia coli (E. coli) a střevních enterokoků. V příloze I směrnice 2006/7/
ES jsou uvedené mezní hodnoty koncentrací
bakterií, podle kterých se koupací vody dělí
na vody s výbornou, dobrou, přijatelnou a nevyhovující jakostí (údaje o jakosti vykazují
vyšší hodnoty koncentrací ukazatelů, než
jsou mezní hodnoty koncentrací ukazatelů
pro přijatelnou jakost). Mezní hodnoty dle

Tab. 1. Mezní hodnoty koncentrací bakterií v koupacích vodách – vnitrozemské vody
(2006/7/ES). KTJ = kolonii tvořící jednotka
A
Ukazatel

*)

B
Výborná
jakost

C
Dobrá
jakost

D
Přijatelná
jakost

1

Střevní enterokoky (KTJ/100 ml)

200 *)

400 *)

330 **)

2

Escheria coli (KTJ/100 ml)

500 *)

1 000 *)

900 **)

E
Referenční metody
rozboru
ISO 7899-1
nebo ISO 7899-2
ISO 9308-3
nebo ISO 9308-1

Na základě vyhodnocení 95. percentilu Viz příloha II
Na základě vyhodnocení 90. percentilu. Viz příloha II

**)

Tab. 2. Mezní hodnoty koncentrací bakterií v koupacích vodách – pobřežní a brakické
vody (2006/7/ES). KTJ = kolonii tvořící jednotka
A

Použitá data pro vyhodnocení
Pro hodnocení kvality koupacích vod v Evropě byla použita data, nahraná do databáze
WISE (Water Information System for Europe)
členskými státy EU, Švýcarskem a Chorvatskem (to vstoupilo do EU 1. července 2013)
k roku 2012 a 2013. Data v databázi WISE
obsahují informace o jakosti pobřežních, brakických a vnitrozemských koupacích vod (jezera = v našem případě „stojaté vody“, řeky).
Členské státy EU a Švýcarsko identifikovaly
na svých územích k roku 2012 celkem 22 184
a k roku 2013 celkem 22 076 koupacích vod.
Všech 28 členských států EU (včetně Chorvatska) informovalo o kvalitě vnitrozemských
koupacích vod, které tvoří přibližně 1/3 všech
koupacích vod členských států EU. Z toho se
30 % nachází na území Německa a 15 % na
území Francie. Na území Kypru, Malty a Rumunska nejsou evidované žádné vnitrozemské
koupací vody, na území Bulharska, Řecka, Irska a Chorvatska pak méně než 10 vnitrozemských koupacích vod. Zbylé 2/3 koupacích vod
tvoří pobřežní a brakické koupací vody, kdy
34 % se jich nachází v Itálii a 15 % v Řecku.
Následující komentáře se zaměřují především na stav ve vnitrozemských (=sladkých)
vodách a zejména na porovnání situace v ČR
a okolních státech.

V grafu 1 jsou uvedené počty identifikovaných koupacích vod v Evropské unii
od roku 1990. Na tento graf pak navazují
tabulky 3 a 4, které k rokům 2012 a 2013
shrnují počty identifikovaných koupacích
vod v jednotlivých zemích, počet nově identifikovaných koupacích vod a počet vod, pro
které byl vydán trvalý zákaz jejich užívání
pro koupací účely. Důvodem nemusí být
nutně jen překročení dvou výše jmenovaných
ukazatelů (platí i pro dále uvedené grafy
a tabulky – interpretace výsledků), ale také
neprováděné sledování. Dále je uvedeno,
zda je vyhodnocení kvality koupacích vod
v dané zemi prováděno na základě směrnice
2006/7/ES – v zemích, kde jsou k dispozici
kompletní data (koncentrace střevních ente-

Ukazatel

*)

B
Výborná
jakost

C
Dobrá
jakost

D
Přijatelná
jakost

1

Střevní enterokoky (KTJ/100 ml)

100 *)

200 *)

185 **)

2

Escheria coli (KTJ/100 ml)

250 *)

500 *)

500 **)

E
Referenční metody
rozboru
ISO 7899-1
nebo ISO 7899-2
ISO 9308-3
nebo ISO 9308-1

Na základě vyhodnocení 95. percentilu Viz příloha II
Na základě vyhodnocení 90. percentilu. Viz příloha II

**)

Hodnocené charakteristiky
Kvalita koupacích vod byla hodnocena
podle směrnice 2006/7/ES z hlediska koncen-
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Graf 1. Počet identifikovaných koupacích vod v EU – pobřežní („coastal“), vnitrozemské
(„inland“) koupací vody
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rokoků a Escherichia coli) ve čtyřech po sobě
jdoucích letech, nebo je prováděno podle
pravidel přechodných období („transition
periods“) u nově přijatých členských států,
kde kompletní data ve čtyřech letech po sobě
zatím nebyla k dispozici.
Počet koupacích vod se v členských zemích EU v r. 2013 výrazně nelišil od situace
v r. 2012. Nejvyšší nárůst počtu lokalit byl
zaznamenán v Dánsku, kde však zároveň
vzrostl i počet trvale uzavřených koupacích
vod. Největší pokles počtu koupacích vod je
zřejmý ve Švýcarsku – následkem navýšení
uzavřených nebo nesledovaných lokalit.

Vyhodnocení stavu kvality všech
koupacích vod v Evropské unii
V grafu 2 jsou znázorněné údaje o stavu
kvality všech (vnitrozemských, pobřežních)
koupacích vod v Evropské unii v roce 2012.
Pro srovnání jsou v grafu uvedeny i údaje za
roky 2010 a 2011.
Z grafu 2 vyplývá, že v roce 2012 94 %
všech koupacích vod splňovalo minimální
požadavky na kvalitu koupacích vod dané
směrnicí 2006/7/ES – mají výbornou nebo
dobrou či přijatelnou jakost. Nevyhovující
jakost mělo 1,9 % hodnocených koupacích
vod. V roce 2012 byl 0,2 % vod udělen zákaz
koupání, případně byly tyto koupací vody uzavřeny. U zbylých 3,9 % koupacích vod nebylo
zanalyzováno dostatečné množství vzorků
nebo se jedná o nové koupací vody (Insufficiently sampled, not sampled, new bathing
waters or bathing waters with changes). Z porovnání údajů z roku 2012 s údaji z let 2010
a 2011 vyplývá, že vzrostl počet koupacích
vod s výbornou jakostí, naopak poklesl počet
koupacích vod s dobrou a přijatelnou jakostí.
Počet koupacích vod s nevyhovující jakostí
pak lehce vzrostl (z 1,7 % v letech 2010 a 2011
na 1,9 % v roce 2012). Ve srovnání se situací
v roce 2013 se uvedené výkyvy ve všech letech
pohybují v rozmezí do 5 % a lze tedy stav
považovat za stabilizovaný.
V České republice počet koupacích vod
v roce 2013 poklesl ze 160 na 157, z nich
76,4 % má výbornou jakost vody, dalších
15,3 % splňuje základní požadavky a 1,9 %
(= tři lokality) nevyhovují – a 5 je trvale
uzavřeno (viz také tabulka 4).

Vyhodnocení stavu kvality
pobřežních koupacích vod
v Evropské unii
Graf 3 zobrazuje údaje o stavu pobřežních
koupacích vod v Evropské unii v roce 2012.
Pro srovnání jsou v grafu uvedeny i údaje
za období 1990–2011. Z grafu 3 vyplývá, že
v roce 2012 splňovalo 95,3 % pobřežních
koupacích vod minimální požadavky na kvalitu pobřežních koupacích vod dané směrnicí
2006/7/ES – mají výbornou (81,2 %) nebo dobrou či přijatelnou (95,3 %) jakost. Oproti roku
2011 to znamená nárůst o 2 %. Nevyhovující
jakost mělo 1,7 % hodnocených koupacích
vod, což představuje nárůst oproti roku 2011
o 0,3 %; situace v roce 2013 se nijak výrazně
nezměnila – nárůst oproti roku 2012 činil
0,2% (tedy nevyhovující jakost mělo 1,9%).
U 2,9 % koupacích vod nebylo zanalyzováno
dostatečné množství vzorků nebo se jedná
o nové koupací vody.
Z grafu 3 je dále patrné, že počet pobřežních koupacích vod splňujících podmínky

28

Tab. 3. Hodnocení kvality koupacích vod, počet identifikovaných koupacích vod, počet
nově identifikovaných koupacích vod, počet vod s trvalým zákazem koupání (údaje z r.
2012, zdroj: EEA)

Země

AT (Rakousko)
BE (Belgie)
BG (Bulharsko)
CY (Kypr)
CZ (Česko)
DE (Německo)
DK (Dánsko)
EE (Estonsko)
ES (Španělsko)
Fi (Finsko)
FR (Francie)
GR (Řecko)
HU (Maďarsko)
IR (Irsko)
IT (Itálie)
LT (Lotyšsko)
LU (Lucembursko)
LV (Litva)
MT (Malta)
NL (Nizozemsko)
PL (Polsko)
PT (Portugalsko)
RO (Rumunsko)
SE (Švédsko)
SI (Slovinsko)
SK (Slovensko)
UK (Spoj. království)
EU
CH (Švýcarsko)
HR (Chorvatsko)
Evropa

Metody
hodnocení
v r. 2012

Počet
identifikovaných
koupacích vod
v r. 2012

Počet nově
identifikovaných
koupacích vod

266
123
93
112
160
2 295
1 090
54
2 156
320
3 322
2 155
232
136
5 509
114
11
46
87
696
221
526
49
448
47
33
629
20 930
335
919
22 184

2
0
0
0
1
11
6
1
11
0
24
0
2
1
19
5
0
0
0
14
12
11
0
3
0
0
14
137
5
10
152

změna
nový
změna
nový
nový
nový
nový
nový
nový
nový
změna
nový
nový
změna
změna
nový
nový
nový
nový
nový
změna
nový
změna
nový
změna
nový
změna
změna
nový

Počet vod s trvalým
zákazem koupání
(identifikované
v r. 2011, ale ne
v r. 2012)
3
0
0
1
26
28
46
2
7
5
15
0
3
1
26
5
9
0
0
8
26
0
0
0
0
1
2
214
0
0
214

Tab. 4. Hodnocení kvality koupacích vod, počet identifikovaných koupacích vod, počet
nově identifikovaných koupacích vod, počet vod s trvalým zákazem koupání (údaje z r.
2013, zdroj: EEA)
Země

AT (Rakousko)
BE (Belgie)
BG (Bulharsko)
CY (Kypr)
CZ (Česko)
DE (Německo)
DK (Dánsko)
EE (Estonsko)
ES (Španělsko)
Fi (Finsko)
FR (Francie)
GR (Řecko)
HR (Chorvatsko)
HU (Maďarsko)
IR (Irsko)
IT (Itálie)
LT (Lotyšsko)
LU (Lucembursko)
LV (Litva)
MT (Malta)
NL (Nizozemsko)
PL (Polsko)
PT (Portugalsko)
RO (Rumunsko)
SE (Švédsko)
SI (Slovinsko)
SK (Slovensko)
UK (Spoj. království)
EU
AL (Albánie)
CH (Švýcarsko)
Evropa

Celkový počet
koupacích vod
v r. 2013
266
113
94
112
157
2 296
1 037
53
2 161
315
3 331
2 162
927
241
135
5 511
112
11
51
87
711
205
543
50
446
47
33
629
73
21 836
167
22 076

Celkový počet
koupacích vod
v r. 2012
266
123
93
112
160
2 295
1 090
54
2 156
320
3 322
2 155
919
232
136
5 509
114
11
46
87
696
221
526
49
448
47
33
629
0
21 849
335
22 184

Počet vod
s trvalým zákazem
koupání v r. 2013
0
10
0
0
3
11
57
1
13
6
26
5
0
6
1
19
2
0
0
0
4
21
1
0
4
0
0
2
0
192
172
364

Počet nově
identifikovaných
vod r. 2013
0
0
1
0
0
12
4
0
18
1
35
12
8
15
0
21
0
0
5
0
19
5
18
1
2
0
0
2
0
179
4
256
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výborné, dobré a přijatelné jakosti rostl až
do roku 2000, kdy toto množství dosáhlo
maxima a až do roku 2010 se téměř neměnilo.
V roce 2010 pak došlo ke skokovému snížení
množství pobřežních vod s výbornou, dobrou
a přijatelnou jakostí. Po roce 2010 se situace
ve vývoji stabilizovala.

Vyhodnocení stavu kvality
vnitrozemských koupacích vod
v Evropské unii
V grafu 4 jsou zobrazeny údaje o stavu
vnitrozemských koupacích vod v Evropské
unii a jejich vývoj od r. 1990. Z grafu 4 vyplývá, že 91 % vnitrozemských koupacích
vod splňovalo minimální požadavky na
kvalitu koupacích vod dané směrnicí 2006/7/
ES – mají výbornou (72 %) nebo dobrou či
přijatelnou (91 %) jakost. Oproti roku 2011
to znamená nárůst o 1 %. Velké výkyvy
v grafu 4 pro období 1990–1995 byly způsobené nárůstem nově hodnocených koupacích
vod – viz graf 1. Výkyv okolo roku 2004 byl
způsoben rozšířením EU o deset nových zemí
v roce 2004. Tím došlo k navýšení počtu
hodnocených koupacích vod. Výrazně vyšší
výkyvy v počtech koupacích vod na počátku
devadesátých let minulého století způsobilo
vymezení řady lokalit, které se následně
projevily jako nevyhovující, byly vyřazeny
a následně postupně nahrazeny vhodnějším výběrem. Tím došlo k „ustálení“ počtu
koupacích vod a nově přijímané členské
státy byly již dostatečně poučeny od poradců
(„twinnerů“), jak k určení „koupacích vod“
přistupovat.
Nevyhovující jakost mělo 2,3 % hodnocených koupacích vod, což představuje oproti
roku 2011 nepatrný pokles o 0,1 %, v roce
2013 byl opět zaznamenán pokles o 0,1 %.
Podíl trvale uzavřených koupacích vod je
v letech 2012–13 stejný, činí 0,5 %. 6,2–7,5 %
koupacích vod nebylo dostatečně monitorováno nebo se jedná o nové koupací vody.

Graf 2. Stav kvality všech koupacích vod v zemích Evropské unie (údaje 2012)

Vyhodnocení stavu kvality všech
koupacích vod v Evropské unii pro
jednotlivé země

Graf 3. Stav kvality pobřežních koupacích vod v zemích Evropské unie (EEA, 2013)

V grafech 5 a 6 jsou údaje o stavu kvality
všech (vnitrozemských, pobřežních) koupacích vod v Evropské unii v letech 2012 a 2013
pro jednotlivé země včetně Švýcarska (není
členem EU).
Z porovnání dvou posledních let vyplývá,
že v České republice došlo k mírnému zhoršení jakosti koupacích vod a také průměr všech
členských států EU klesl.
Nadprůměrné množství koupacích vod
s výbornou jakostí (průměr v EU činí 78,3 %,
viz graf 5) je v obou letech v následujících
zemích: Kypr (100 %), Lucembursko (100 %),
Malta (96,6 %), Chorvatsko (95,3 %), Řecko
(93,3 %), Německo (88,1 %), Portugalsko
(86,7 %), Itálie (85,1 %), Finsko (83,4 %),
Španělsko (82,8 %).
Největší množství koupacích vod s nevyhovující jakostí bylo v roce 2012 v následujících zemích: Belgie (13 %), Nizozemsko
(6,5 %), Spojené království (5,7 %), Španělsko
(3,8 %), Dánsko (3,1 %). V roce 2013 to byly
Estonsko (5,7 %), Nizozemí (5,1 %), Belgie
(3,5 %), Francie (3,5 %), Španělsko (3,3 %)
a Irsko (3,0 %). Uvedené údaje mohou být
ovlivněny výběrem koupacích vod a nelze
z nich dělat významné závěry.

Graf 4. Stav kvality vnitrozemských koupacích vod v zemích Evropské unie
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Největší množství koupacích vod s nehodnocenou jakostí je pak v následujících
zemích: Švýcarsko (86,3 %), Maďarsko
(14,7 %), Francie (10,4 %), Švédsko (9,6 %),
Finsko (7,8 %).
Zajímavé je porovnání situace koupacích
vod České republiky a sousedících zemí,
uvedené v tabulce 5.

Závěr

Graf 5. Stav kvality všech koupacích vod v jednotlivých zemích Evropské unie (2012)

Členské státy EU každoročně monitorují
jakost koupacích vod, jejichž lokality pro
daný rok určí k 31. 3., a údaje o hodnocení
předávají k 31. 12. Z ukázky let 2012–13
vyplývá, že v EU je vymezeno téměř 22 200
koupacích vod – i když cca 200 z nich je
„trvale“ uzavřeno.
Lze konstatovat, že jakost vody v koupacích vodách se pomalu mírně zlepšuje
– meziročně v jednotkách procent.
Česká republika má 157 koupacích vod
a z hlediska jejich kvality, při posouzení
stavu ve všech členských státech, se pohybuje okolo průměru EU. Při porovnání se
situací koupacích vod v sousedních zemích
je zřejmé, že koupací vody v ČR byly dobře
zvoleny a odpovídají situaci sousedících
států – jak „starých“, tak „nových“ členských zemí EU.

Literatura

EEA – European Environment Agency (2013): European
bathing water quality in 2012. Office for Official
Publications of the European Union, Copenhagen,
24 p.
EEA – European Environment Agency(2014): European
bathing water quality in 2013. Office for Official
Publications of the European Union, Copenhagen,
27 p.
Veškeré publikace Evropské environmentální agentury jsou dostupné na internetových adresách: volně dostupné na http://eea.
europa.eu (a pokud nejsou volně přístupné,
pak na http://bookshop.europa.eu).

Graf 6. Stav kvality všech koupacích vod v jednotlivých zemích Evropské unie (2013)
Zdroj: WISE databáze jakosti koupacích vod (data z výročních zpráv podle sledovaných zemí)

Tab. 5. Porovnání počtů a hodnocení koupacích vod v České republice a v sousedních státech

Česká republika
Slovenská republika
Polská republika
Rakousko
SRN
EU
*)

počet koupacích
vod
157
33
122
266
1 929
6 473

výborná
kvalita
120
24
74
233
1 775
4 955

splňuje základní
požadavky
144
32
118
262
1 871
5 804

nesplňuje
požadavky *)
3
1
1
2
8
153
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Monitoring a řízení vodárenských
procesů
Základní podmínkou pro úspěšné zvládnutí problematiky řízení vodárenských procesů, za předpokladu dostatečné technické
a technologické vybavenosti vodárenských sítí, je schopnost účinně
monitorovat celý proces od výroby vody až po dodávku konečnému
spotřebiteli. Účinný monitoring a schopnost řídit, je-li to možné
dálkově, vytváří předpoklady, že řízený systém bude schopen splnit mimořádně náročné podmínky za krizových situací, kdy hrozí
nedostatek vody pro potřebu veřejné, tj. kritické infrastruktury. Na
výsledku technické úrovně monitoringu vždy závisí možnost předvídání vzniku mimořádné události a současně i technika rychlé reakce
na vzniklý negativní provozní stav a tím snížení různých druhů
primárních a sekundárních škod. V této části řízení vodárenských
procesů je nutno využívat moderních telemetrických systémů. Tyto
systémy mohou být aplikovány zejména při řízení mimořádných
a krizových provozních situacích následovně:

Proces sledování kvality vody v úpravně
Výrazná změna kvality surové vody způsobená zejména kontaminací nebezpečnými nebo zvlášť nebezpečnými látkami může
úpravnu vyřadit z provozu. Riziko nečekaného vyřazení snižuje
on-line sledování:
• kvality přívodu surové vody ze zdroje k úpravně včetně on-line
informací o přítoku vody do úpravny v l.s-1,
• komplexní sledování úpravárenského procesu surové vody na
vodu pitnou, viz následující obrázek,
• sledování výstupních parametrů o průtoku, tlaku a úrovni zdravotního zabezpečení pitné vody předstupem do distribučního
systému.

Sledování bezpečnostních a provozních hodnot
ve vodojemech
Dalším rizikovým vodárenským objektem z hlediska rizika narušení jsou vodojemy. Nejen hrozí akutní kontaminace pitné vody
z antropogenních důvodů, ale při větším poškození objektu a jeho
technologického vybavení násilným činem i narušení dodávek vody
do distribučního systému. Pro snížení daného rizika je vhodné dálkově monitorovat a vyhodnocovat minimálně následující informace:
• sledování přítoku a odtoku vody z VDJ a hodnocení doby jejího
zdržení a čerstvosti,
• sledování teploty vody a následného řízení její obměny,
• hodnocení úrovně jejího zdravotního zabezpečení, popř. řízení
její dochlorace,
• kontrola bezpečnostních prvků před vniknutím do objektu.
Vodojemy, které jsou součástí distribučního systému, vykazují sice
vysoké riziko ohrožení, ale umožňují v současné době i poměrně
snadnou a kvalitní možnost ochrany. Největším rizikem při nedo-

statku vody ve zdrojích pro nouzové dodávky především subjektům
kritické infrastruktury a požární zabezpečení staveb je vlastní vodovodní síť, především její hydraulická účinnost. Za určitých podmínek může zčásti nebo zcela zamezit dodávkám vody prostřednictvím
trubních řadů. Pro snížení tohoto rizika je nutné znát nejen aktuální
hydraulické parametry sítě, ale mít možnost, dle reálné situace, je
v průběhu krizového stavu jednoduchým způsobem měnit.

Sledování distribučních systémů pitných vod
K nebezpečným částem výrobně distribučního systému patří zcela
jednoznačně vodovodní sítě. Rizika sekundární kontaminace pitné
vody zpravidla vznikají při haváriích a nedůsledném dodržování
bezpečnostních zásad a provozních předpisů. Riziko nekontrolovaného šíření kontaminace pitné vody sníží především:
• on-line sledování a hodnocení množství realizované vody v distribuční síti, tlakových pásmech, jejích sekcích, nebo monitorovacích
zónách,
• sledování, případné dálkové řízení funkce redukčních ventilů
(noční, denní režimy), přečerpávacích nebo tlakových stanic
a dalších technologických objektů,
• možnost dálkového ovládání strategických armatur na přivaděčích, páteřních řadech a vybraných místech rozvodné vodovodní
sítě.

Návrh technického řešení rozpoznání a řízení rizik
Na úrovni řízení celého distribučního procesu a možnosti rychlé
reakce na řadu provozních nebo mimořádných událostí, velmi často
závisí konečný výsledek, tj. minimalizace vzniklého rizika, kontinuální distribuce vody při požadovaném množství a kvality vody.
Při vzniku mimořádné události nebo krizové situace se nutnost
dálkového sledování a řízení technologie a zabezpečení objektů před
úmyslným poškozením násobí.
Prakticky jedinou možností, která garantuje tyto požadavky, je
instalace a využívání telemetrických systémů pro řízení a monitoring vodárenských procesů. Tyto systémy musí být využívány
nejen na samotných lokálních technologických objektech, ale musí
umožňovat centrální vzdálený přístup pro řízení těchto objektů na
úrovni centrálního vodárenského dispečinku.
Konstrukci telemetrického systému lze navrhnout ve třech základních úrovních:
• Monitoring a řízení provozních, bezpečnostních a hydraulických
hodnot vodárenských systémů na úrovni dispečerského řízení
provozních společností,
• Expertní systém řízení vodárenského systému při mimořádných
a krizových situacích pro potřeby vedení provozních společností
a krizových štábů,
• Informační systém krizového plánování havarijních dodávek vody
při mimořádných situacích pro potřeby státní správy a samosprávy.
Pro řízení vodárenských systémů jsou vyvinuty SW prostředky
typu SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), které
umožňují vzdálené sledování a řízení vodárenských objektů v reálném čase.
Prostřednictvím takto navrženého systému může plánovací orgán
státní správy nebo samosprávy měst a obcí a současně i provozovatel
vodovodu pro veřejnou potřebu, v každém stanoveném okamžiku
a místě analyzovat, zda je vývoj informací a jevů ještě přijatelný nebo
již pro zajištění dodávky vody spotřebitelům nepřijatelný.
Tyto veškeré uvedené skutečnosti by již měly být řešeny ve fázi
projektu výstavby či rekonstrukce vodárenského systému.
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Alternativní schéma systémového řízení procesů výroby a distribuce pitné vody
Legenda: 1 – radiové spojení, 2 – spojení GSM–SMS, 3 – spojení
kabelem, 4 – spojení GSM–DATA, 5 – spojení optickým vláknem
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Konference Městské vody – URBAN WATER 2014
Petr Hlavínek
Pod záštitou odborné skupiny Odvodnění
urbanizovaných území CZWA a města Velké Bílovice pořádala firma ARDEC s.r.o. ve
dnech 2.–3. října 2014 ve Velkých Bílovicích
XIV. ročník konference Městské vody – Urban
Water. Mediálním partnerem konference je
časopis Vodní hospodářství.
Partnery konference byly firmy ACO
Stavební prvky, AQUA PROCON s.r.o., DHI
a.s., ENVI-PUR s.r.o., HENLICH, HUBER CS,
spol. s r.o., IN-EKO Team s.r.o., Jihomoravská
armaturka spol. s r.o., LAVI ENGINEERING s.
r. o., Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Pőyry
Environment, a.s., PREFA KOMPOZITY a.s.,
REKUPER Sychrov, SKANSKA a.s., SWECO
HYDROPROJEKT, VODA CZ, ZEMSKÝ Rohatec s.r.o.
Konference Městské vody 2014 si tradičně
zachovala vysokou úroveň přednesených
příspěvků. Program konference byl rozdělen
do čtyř bloků. Celkem bylo předneseno 35
příspěvků a v posterové sekci bylo prezentováno 13 posterů.
Konferenci zahájil za programový výbor
Petr Hlavínek, který přivítal účastníky a poděkoval partnerům konference za podporu,
bez které by nebylo možno konferenci a tradiční společenský večer na zámku Lednice
uspořádat na tak vysoké úrovni. Za skupinu
odvodnění urbanizovaných území vystoupila Ivana Kabelková, která přivítala účastníky
a uvedla Vojtěcha Bareše, který pozval účastníky na konferenci IWA 14th International
Conference on Urban Drainage, která se bude
konat 10.–15. září 2017 v Praze.
Odborný blok byl zahájen příspěvkem
Naše přirozené právo na vodu, s kterým
vystoupil Miroslav Vykydal. Příspěvek
Přechod z oddílného na vlastnický model
provozování ve VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ
SPOLEČNOSTI, a. s., přednesl Jindřich Král.
Příspěvek Koncepce vodního hospodářství
statutárního města Olomouce, který byl pojat
jako diskuse mezi zástupcem města a projektantem, prezentovala Petra Schinnecková
a Jiří Kožušníček. Poslední příspěvek před
přestávkou na kávu a občerstvení přednesl
Aleš Mucha: Nová vodní linka pro ÚČOV
běží – příprava díla v režimu vyprojektuj
a postav. Program po přestávce zahájil
s příspěvkem Predikce srážkového odtoku
v urbanizovaných povodích na základě
deštěm generovaného útlumu mikrovlnných
spojů telekomunikační sítě Vojtěch Bareš.
Zkušenosti z provozu Retenční nádrže Jeneweinova přednesl Vladimír Habr a Použití
informačního systému oddělovacích komor
a jejich vlivů na vodní toky (ISOK) prezentovala Ivana Kabelková. Posledním příspěvkem před přestávkou na oběd byl Povrchové
úpravy armatur ve vodním hospodářství,
který přednesla Zuzana Nedvědová.
Odpolední sekce ve velkém sále byla zahájena příspěvkem Využití trojrozměrné tech-
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nologie BIM pro přípravu NVL ÚČOV Praha
autorů Petra Kuby, Aleše Muchy a Viktora
Slámy. Dalším příspěvkem byl Vývoj stokové
sítě trojměstí Tábor, Sezimovo Ústí a Planá
nad Lužnicí za posledních 20 let autorů Milana Suchánka, Davida Hrabáka, Milana
Míky, Miloše Kotka a Davida Stránského.
Příspěvek Příprava regionálních generelů
zásobování pitnou vodou a odkanalizování
v západním regionu Bulharska prezentoval
Tomáš Metelka. Projekt a realizace stoky
DN1800 mikrotuneláží v prostoru Pražského
hradu představil Richard Kuk. Zkušenosti
s provozem štítových česlí v Klatovech
byly obsahem vystoupení Ivana Potužáka.
Poslední příspěvek v této části představil
Možnosti výroby a využití kompaktních
šachtových den a způsoby napojení potrubí
(Jitka Zbořilová).
Po přestávce, kterou vyplnila řada neformálních diskusí, vystoupil Marek Šlapanský
s příspěvkem Možnosti aplikací kompozitních konstrukcí. Technické a ekonomické
zhodnocení přípravy a realizace stavby kanalizace v obci Lánov z tvárné litiny INTEGRAL DN 250–600 předvedl Juraj Barborik.
Příspěvek Studie tlakových ztrát trubní odlehčovací komory HOBAS CSO prezentoval
Jaroslav Pollert ml. S příspěvkem Tlumení
mechanické energie ve spadišti s přímým
nátokem vystoupil Vojtěch Bareš.
V odpolední sekci v malém sále zazněly
tyto příspěvky: Volba kalového hospodářství
ve vztahu k velikosti ČOV (Karel Hartig),
Technologická linka pásového sušení kalů
(Jan Ševčík), Teoretický potenciál získávání
tepla z odpadní vody ve stokovém systému
(Ivana Kabelková), Podružné měření na
ČOV Brno–Modřice jako základ pro bilancování, optimalizaci a aplikaci úsporných
opatření (Štěpán Chládek) a Přehled systémů energetického využití čistírenských
kalů termickým způsobem (Jan Ševčík).
Po přestávce na kávu vystoupil Pavel Mikulášek s příspěvkem Ekonomika malých
čistíren odpadních vod, dále pak Radka Pešoutová: Čištění odpadních vod využívající
symbiotických kolonií mikrořas a bakterií,
Pavel Janás: Zkušební provoz ČOV Přídolí, Michal Úterský: Technické ukazatele
energetické náročnosti čistíren odpadních
vod a nakonec vystoupila Věra Jedličková:
Návrh intenzifikace biologických rybníků
sloužících pro čištění odpadních vod.
Páteční dopolední sekce ve velkém sále byla
zahájena příspěvkem Nerozpuštěné látky
v odpadní vodě ve stokové síti – porovnání
různých metod měření od Jaroslava Pollerta
ml. Příspěvek BioZinalium® – nová povrchová ochrana trubek z TL, praktický význam
přednesl Miroslav Pfleger a obsahem posledního příspěvku Jiřího Vítka před přestávkou
na kávu bylo představení připravované publikace Hospodaření s dešťovou vodou v ČR.

Poslední sekce byla pořádána u příležitosti zasedání projektu VISEGRAD FUND
Trvale udržitelné hospodaření s dešťovými
vodami v zemích Visegradské čtyřky. Šlo
o tyto přednášky: Technical and aesthetic
aspects in designing of open rainwater tanks
(Dorian Czarniecki z university Rzeszow),
Green roofs performance towards cooling
heat island and boosting water conservation (Zuzana Poórová), Study of stormwater
drainage in urban areas and its infiltration
(Gabriel Markovič) a Wave parameters on
water reservoirs (Petr Pelikán).
V posterové sekci byly prezentovány
příspěvky:
• Vliv povrchového splachu z komunikací na
kvalitu vodních nádrží (Lucie Doležalová,
Renata Nováková, Kristýna Soukupová,
Jana Nábělková, Marcela Synáčková);
• Produkce bioplynu z biomasy mikrořas
získané z čištění odpadních vod (Luboš
Stříteský, Radka Pešoutová, Petr Hlavínek, Lucie Houdková);
• Problematika pesticidů ve vodách (Taťána
Halešová);
• Riziká flotácie v upflow reaktoroch určených na odstraňovanie vysokých koncentrácií dusíka denitritáciou (Zuzana
Imreová, Miloslav Drtil, Ján Pavúk);
• Možnosť využitia Fentonovej reakcie pri
odstraňovaní liečiv a drog z odpadových
vôd nemocníc (Tomáš Mackuľak, Michal
Kunštek, Ján Ilavský, Miroslav Drtil, Zuzana Imreová, Igor Bodík);
• Static and hydrodynamic evaluation of
storm sewer in town Stropkov and comparison of results (Dušan Rusnák, Štefan
Stanko, Ivona Škultétyová, Michal Holubec, Jaroslav Hrudka);
• Čerpacie stanice v kontexte efektívnej
prevádzky (Lukáš Chabaľ, Štefan Stanko);
• Settling tank: influence of perpendicular
inflow (Michal Holubec);
• Využitie výpočtovej techniky pri analýze
objektov stokových sietí počas povodňových stavov (Jaroslav Hrudka, Štefan
Stanko, Michal Holubec);
• Výpočtové nástroje pre analýzu zabezpečenia stokovej siete a jej objektov pred
povodími (Michal Holubec a Jaroslav
Hrudka);
• Software ansys – nástroj pri analýze objektov stokových sietí (Jaroslav Hrudka,
Štefan Stanko, Michal Holubec, Ivona
Škultétyová a Dušan Rusnák).
Sborník z konference je možno si objednat
na www.ardec.cz.
V rámci konference proběhla doprovodná
výstava, kde se prezentovala řada významných firem působících v oboru. Kromě
partnerů konference vystavovaly firmy ALS
Czech Republic, AVK VOD-KA, DISA, v.o.s.,
EUTIT, s.r.o., GEREX, GE-TRA s.r.o., K+H
Čerpací technika, Prostředí a fluidní technika, s.r.o., Prefa Brno, a.s., a firma Tran-Sig-Ma, spol. s r.o.
První den konference byl zakončen společenským večerem na státním zámku
Lednice. Společenský večer poskytl prostor
pro řadu neformálních diskusí i získání
osobních kontaktů mezi účastníky konference. K poslechu hrála cimbálová hudba
Břeclavan. Pro účastníky byla přichystána
ochutnávka moravský vín ze špičkových vinařství Vinařství Mádl, Vino Tichý, Vinařství
Oldřich Drápal a Vinařství Rudolf 2. Program
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společenského večera byl doplněn o ohňovou
show skupiny AKÁDA, ohně a meče, která
proběhla na prostranství zámku. Bohaté občerstvení zajišťovala cateringová firma Royal
Party servis, která nám připravila vynikající
raut, který byl k dispozici až do ukončení
společenského večera.
Čtrnáctý ročník konference potvrdil, že
konference Městské vody si zachovává
přízeň účastníků, o čemž svědčí velmi aktivní účast téměř 300 delegátů z výzkumných
ústavů a vysokých škol, projekčních i dodavatelských firem, provozovatelů kanalizací
i zástupců obecních zastupitelstev, ČIŽP
apod. Výběr fotografií přibližující atmosféru
konference, přednáškového sálu, výstavního sálu i společenského večera s bohatým

kulturním programem je možno nalézt na
barevné dvojstraně uvnitř tohoto čísla, galerie
fotografií je také umístěna na stránce http://
mestskevody.ardec.cz/.
Přípravy jubilejního XV. ročníku konference a výstavy Městské vody – Urban Water,
která se bude konat 1. a 2. října 2015, již byly
zahájeny. Programový výbor konference bude
pracovat ve složení Petr Hlavínek, Vladimír
Habr, Aleš Mucha, Miroslav Tesařík, Karel
Pryl, Ivana Kabelková a Petr Hluštík. Konference Městské vody 2015 bude tradičně
zaměřena na vodní hospodářství v roce 2015,
systémy zásobování vodou, vodní zdroje, zajištění potřeby vody z alternativních zdrojů,
koncepci řešení městského odvodnění, městské vodní toky, protipovodňovou ochranu ve

20 let Úmluvy o spolupráci pro ochranu a únosné
využívání Dunaje
Jaroslav Kinkor

Letos uplynulo 20 let, kdy byla dne 29.
června 1994 v bulharské Sofii podepsána
Úmluva o spolupráci pro ochranu a únosné
využívání Dunaje (dále jen „Úmluva“). Od
té doby uplynulo v Dunaji a jeho přítocích,
mezi které patří také řeka Morava, mnoho
vody. Na základě Úmluvy byla založena
Komise pro ochranu Dunaje (International
Commission for the Protection of the Danube
River – ICPDR), kterou tvoří zástupci čtrnácti
států Podunají a Evropské unie. Sídlem stálého sekretariátu Komise pro ochranu Dunaje
bylo zvoleno rakouské hlavní město Vídeň.
V rámci ICPDR byly postupně založeny

expertní skupiny pro řešení otázek v oblastech protipovodňové ochrany, monitoringu,
práce s veřejností a dalších, v kterých působí
experti jednotlivých států. Českou republiku
reprezentují zástupci především Ministerstva životního prostředí, Ministerstva
zemědělství, Povodí Moravy, s.p., a dalších
odborných subjektů.
To, že je mezinárodní spolupráce důležitá,
platí ve vodním hospodářství dvojnásob,
jelikož voda nezná hranic. Časem se z plánů
na udržitelné využívání vody postupně staly
skutečné projekty. V rámci spolupráce mezi
jednotlivými státy Podunají byl vytvořen

Symbolem mezinárodní spolupráce v rámci ICPDR je i tzv. „Fish flag“, kterou si státy
v povodí Dunaje vzájemně předávají. Od června 2013 zdobil tento symbol mezinárodní
spolupráce prostory odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí. Letos v červnu
byla „Fish flag“ Českou republikou předána Spolkové republice Německo
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vztahu k městskému odvodnění, progresivní
technologie čištění odpadních vod, technologické procesy ČOV a zkušenosti z realizace
staveb městského odvodnění.
Společenský večer se bude konat opět
v krásném prostředí státního zámku Lednice. Velkou pozornost věnujeme opět výběru
špičkových vinařství stejně jako přípravě
společenského programu konference, který
bude vzhledem k jubilejnímu 15. ročníku
ještě pestřejší než obvykle. Další informace je
možno získat na stránce http://mestskevody.
ardec.cz/. Těšíme se na setkání ve Velkých
Bílovicích na konferenci Městské vody –
Urban Water 2015 ve dnech 1.–2. října 2015.
Petr Hlavínek, info@ardec.cz

Výstražný systém pro havárie a mimořádné
situace (Accident Early Warning System –
AEWS), který slouží ke koordinovanému
řešení mimořádných událostí v povodí
Dunaje. Česká republika využívá systém
AEWS již od jeho spuštění, tj. od roku 1997.
Jednou z dalších mezinárodních aktivit
v rámci ICPDR jsou také společné průzkumy
Dunaje, které se do současnosti uskutečnily
již třikrát. Druhého společného průzkumu, v rámci kterého byly zkoumány také
přítoky Dunaje, se aktivně účastnila i Česká
republika. Výsledkem této průzkumné říční
expedice byly velmi přínosné informace
o kvalitě vody v Dunaji a jeho přítocích
včetně řeky Moravy. V tomto unikátním
projektu, kdy byla pro výzkum v celém povodí použita v rámci různých států jednotná
metodika, byl rovněž zapojen národní tým
expertů a v českých laboratořích byly vyhodnocovány vzorky z řeky Moravy.
Mezinárodní spolupráce v povodí řeky
Dunaje není zaměřena pouze na výzkum,
hodnocení a navržená opatření. Je také o lidech, kteří zde žijí. Proto nelze opomenout,
že ICPDR věnuje velkou pozornost spolupráci
s veřejností. Každoročně se k oslavám Dne
Dunaje, který připadá na den podpisu Úmluvy (29. červen), v zemích Podunají konají
kulturní akce i výtvarné soutěže pro žáky
základních škol. Jejich účelem je informování
veřejnosti o probíhajících aktivitách zaměřených na ochranu vod v povodí Dunaje.
Takovéto akce a projekty přinášejí veřejnosti
cenné informace o ochraně vod v povodí
Dunaje a jsou zvláště důležité, pokud stát
neleží přímo na toku řeky Dunaje, jak je tomu
i v případě České republiky. Být součástí
dunajského povodí znamená mít společné
zájmy, ale také čelit obdobným problémům,
na jejichž zvládnutí lze spolupracovat v rámci ICPDR a předávat si vzájemně již nabyté
zkušenosti.
Na počátku této dlouholeté spolupráce
byl podpis Úmluvy spojený s mnoha očekáváními a otázkami, zda-li bude naplňování
mezinárodní spolupráce úspěšné. Nyní, o 20
let později, 14 států spolu s Evropskou unií
spoluvytváří společné postupy pro řešení
mimořádných situací, realizuje projekty pro
zlepšení životního prostředí a aktuálně připravuje první mezinárodní plán pro zvládání
povodňových rizik a již druhý mezinárodní
plán povodí Dunaje.
Ing. Jaroslav Kinkor
MŽP ČR
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Česká membránová platforma o.s. Vás zve na seminář

odbornÉ prezentacE
JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST VĚDECKÉ PRÁCE
Termín konání:		
Místo konání:
				
Lektor:			
Cena:			
				

19. února 2015, 9:00–15:00
Praha (místo bude upřesněno
na základě počtu přihlášených)
RNDr. Eva Juláková, CSc.
990,- Kč, členové CZEMP
a studenti 800,- Kč

PROGRAM SEMINÁŘE
9.00 –12.00
I. BLOK – Úvodní informace
• Vztahy autor–vydavatel–polygrafický podnik
• Ekonomie a legislativa (autorský zákon)
• Polygrafické a typografické minimum
• Počítače jako naši pomocníci (tato část NEBUDE V ŽÁDNÉM
PŘÍPADĚ kursem práce ve Wordu nebo v libovolném jiném softwarovém prostředí)
II. BLOK – Základní úkoly autora
• Obecné zásady odborného sdělení (strategie psaní, psané dokumenty, překlady, doprovodný obrázkový materiál, ústní a jiné
formy prezentací (přednášky, postery), publikační etika)
• Jazykové zpracování prezentací
10.30 –10.40 Přestávka
III. BLOK – Grafická a technická úprava
• Základní části a náležitosti publikace / prezentace, jejich úprava,
povinné náležitosti
• Obecná pravidla úpravy textu
12.00 –12.30 Přestávka na oběd
12.30 –14.30
IV. BLOK – Odborné zpracování
• Normy a odborná doporučení
• Názvosloví
• Matematické součásti textu
• Veličiny, jednotky
• Součásti odborného textu: rovnice, tabulky, doprovodný obrázkový materiál
14.30 –15.00 Diskuze

několik důvodů, proč byste měli navštívit
seminář
1. Tlak na publikování jako určitou formu vykazování „výkonů“ stále
roste. Všichni píší publikace nebo knihy, sepisují projekty, žádají o
granty, přednášejí na konferencích a sympoziích, posílají postery
atd. Seminář by měl nabídnout pomoc těm, kteří se v tomto směru
necítí nejjistější.
2. V našem systému vzdělávání není pamatováno na výchovu
budoucích vědeckých pracovníků k obratnosti při sestavování
odborných sdělení. Seminář se pokusí nabídnout autorům návod
ke správnému formálnímu vyjádření jejich odborného know-how.
3. Stejně jako existuje správná laboratorní praxe či správná vědecká
praxe, měla by být i „správná prezentační praxe“, kterou by měl
seminář naznačit.
4. Někteří vydavatelé knih nebo časopisů nepostupují ve své činnosti
vždy s patřičnou profesionalitou a ku prospěchu věci a autora,
nebo ani nedisponují potřebným redaktorským zázemím. Seminář
poskytne základní přehled povinností i práv autora, vydavatele,
redaktora i odborného posuzovatele i nezbytné minimální legislativní a ekonomické informace.
5. Počítačové zpracování textů i jiných prezentací se stalo již naprostou samozřejmostí. Pro autory to znamená nový úkol: umět své
texty samostatně zpracovat do finální podoby (často označované
camera-ready). Seminář poskytne nejzákladnější informace o
používání běžného softwarového vybavení na zpracování textů a
prezentací. Počítače a jejich softwarové vybavení dovolují provádět
pravé divy, ale pokud má uživatel program donutit, aby provedl
potřebné zásahy, musí nejprve vědět, co má chtít.
6. Prezentační oblast je plná nejrůznějších termínů, pravidel, předpisů. Prostředí a možností odborné komunikace se vyvíjejí a je
dobře být o nových možnostech informován. Nelze si vše naráz
pamatovat a také ne každý souhlasí nebo je ochoten respektovat
vše, co je jako pravidlo ukládáno. Situaci komplikuje i snaha
neodchýlit se od zažitých (i když ne vždy správných) zvyklostí.
Seminář by měl alespoň vyvolat v účastnících pocit, že je o určité
záležitosti třeba přemýšlet, nějak ji řešit, a ne to ponechat tak, jak
„se to tak většinou dělá“, i když víte, že to není úplně v pořádku.
Seminář je určen nejen pro vědecké pracovníky a studenty, ale pro
všechny, kteří hledají pomoc při přípravě odborných prezentací.
Poplatek je nutné uhradit nejpozději do 12. 2. 2015. Pokud platba
nebude provedena, je pořadatel oprávněn rezervaci zrušit a obsadit
místo jiným účastníkem. V ceně semináře je zahrnuto občerstvení.
Kontakt: info@czemp.cz, tel.: 724 865 036. Více na www.czemp.cz

Přihlašujte se do 12. 2. 2015 přes on-line přihlášku
na http://goo.gl/myue71
Mediálním partnerem akce je časopis Vodní hospodářství
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ZPRÁVY ČESKÉ VĚDECKOTECHNICKÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI

Výroční zasedání Mezinárodní
přehradní komise bude v roce 2017
v České republice
V rámci 82. výročního zasedání Mezinárodní přehradní komise,
které se konalo v červnu letošního roku na Bali, bylo rozhodnuto
o pořadatelské zemi výročního zasedání v roce 2017. Tajnou volbu
vyhrála Česká republika a úspěšně tak bylo zakončeno dvouleté
období příprav.

Mezinárodní přehradní komise
(International Commission On Large Dams)
Myšlenka vytvořit mezinárodní seskupení zabývající se problematikou přehrad byla vyslovena na 49. zasedání Francouzské
asociace pro pokrok ve vědách v Grenoblu v roce 1925. V roce 1926
francouzská delegace na regionálním jednání Conférence mondiale de ľEnergie (CME) přednesla návrh na vytvoření Mezinárodní
přehradní komise (ICOLD). Návrh byl přijat, stejně jako nabídka
francouzské vlády vše zařídit.
Zakládající schůze se uskutečnila v Paříži 6. července 1928 za
účasti 6 států (USA, Francie, Itálie, Rumunska, Velké Británie
a Švýcarska). Vytvoření nového mezinárodního odborného uskupení
schválila výkonná rada CME 3. října 1928.
Posláním ICOLD je rozvíjet umění, vědecký základ a technologie
v oblasti plánování, koncepcí, projektování, výstavby a provozu spolehlivě fungujících přehrad v zájmu zajištění rozvoje a hospodaření
se zdroji vody v celosvětovém měřítku. Naplňuje ho kromě jiného
zajišťováním mezinárodního fóra pro výměnu poznatků a zkušeností
v oboru a organizováním aktivit technických výborů pro řešení
nejzávažnějších odborných problémů.
První výroční zasedání (Annual Meeting) ICOLD se uskutečnilo
v Londýně 1. června 1931 za účasti zástupců 8 států (Československo,
Německo, Rakousko, Francie, Norsko, Velká Británie, Švýcarsko,
Britská Indie). Zástupci dalších pěti členských států (Holandská
Indie, Japonsko, Maroko, Rumunsko, Švédsko) nebyli přítomni. USA
a Itálie vyslala na jednání pouze pozorovatele.
Program každoročních výročních zasedání a kongresů v tříletých
intervalech byl narušen pouze 2. světovou válkou. Pravidelnou
součástí každoročních zasedání ICOLD je také jednání technických
výborů a odborné symposium. Dosud poslední kongres, v pořadí již
24., se konal v roce 2012 v japonském Kyotu. Ve dnech 13.–20. června
2015 se bude konat 25. kongres v norském Stavangeru.
Přehled výročních zasedání a kongresů ICOLD po roce 2000:
2000 – Čína (Peking)
2001 – Německo (Drážďany)
2002 – Brazílie (Foz do Iguazú)
2003 – Kanada (Montreal)
2004 – Korejská republika (Soul)
2005 – Irán (Teherán)
2006 – Španělsko (Sitges a Barcelona)
2007 – Rusko (Petrohrad)
2008 – Bulharsko (Sofie)
2009 – Brazílie (Brasilia)
2010 – Vietnam (Hanoi)
2011 – Švýcarsko (Luzerne)
2012 – Japonsko (Kyoto)
2013 – USA (Seattle)
2014 – Indonésie (Bali)
2015 – Norsko (Stavanger)
2016 – JAR (Johannesburg)
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2017 – Česká republika (Praha)
2018 – Rakousko (Vídeň)
* kongresy jsou znázorněny tučně

Český přehradní výbor (Czech National Committee on
Large Dams)
Specifikem ICOLD je zastupování členských států tzv. Národními
komitéty. K dnešnímu dni ICOLD sdružuje 97 států z celého světa.
V letech 1931 až 1993 byl jedním z komitétů také Československý
přehradní výbor. V roce 1993 se pokračovatelem členství v ICOLD
stal Český přehradní výbor (ČPV) a Slovenský přehradní výbor
(SPV).
Český (dříve Československý) přehradní výbor se na aktivitách
ICOLD dosud podílel následně:
• v roce 1969 na zajištění odborné exkurze po 37. výročním zasedání
ve Varšavě,
• v roce 1991 na zajištění dvou tras odborných exkurzí po 17. kongresu ve Vídni,
• v roce 2001 na zajištění dvou tras odborných exkurzí po 69. výročním zasedání v Drážďanech.
V současné době má ČPV zástupce v šesti technických výborech
z celkového počtu 25.

Přípravy výročního zasedání ICOLD 2017
V roce 2012 na kongresu v Japonsku poprvé vystoupil předseda
ČPV doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc., a informoval valné shromáždění (General Assembly) ICOLD, že Český přehradní výbor se uchází
o možnost pořádat 85. výroční zasedání v roce 2017. Následovalo
dvouleté období příprav, které vyvrcholilo na letošním výročním
zasedání na Bali. V průběhu tohoto období byla kromě jiného získána
záštita nad touto akcí od Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva zemědělství ČR. Svou aktivní účast při jednání přislíbil i velvyslanec České republiky v Indonésii pan PhDr. Tomáš Smetánka.
O pořadatelské zemi se rozhoduje tajným hlasováním zástupců
národních komitétů. Jediným protikandidátem byla Indie, která se
ucházela o možnost pořádat buď výroční zasedání v roce 2017, nebo
kongres v roce 2018. Z přítomných 63 zástupců členských států pro
možnost uspořádat zasedání v roce 2017 v České republice hlasovalo
40 delegátů, pro Indii 23. Český přehradní výbor se stal hostitelem
85. výročního zasedání ICOLD a úspěšně tím tak završil první etapu
příprav zasedání v roce 2017.

82. výroční zasedání ICOLD 2014, Indonésie, Bali
Jak je uvedeno výše, hlavním bodem jednání z pohledu České
republiky byla volba místa konání zasedání v roce 2017. I z jiných
důvodů však 82. výroční zasedání ICOLD v Indonési bylo výjimečné. Čtvrtá nejlidnatější země světa, respektive Indonéský přehradní
výbor ve spolupráci s Ministerstvem veřejných prací Indonésie,
připravila v mnoha ohledech nezapomenutelné setkání. Místem
konání bylo nově vybudované Bali International Convention Centre.
Tradiční pětidenní program, v průběhu kterého se setkalo předsednictvo ICOLD se zástupci hostitelské země, proběhla jednání
všech 25 technických výborů, uskutečnilo se sympózium na téma
Dams in global environmental challenges, konaly se odborné exkurze a workshopy, byl doplněn řadou ukázek z historie a kulturního
života Bali.
Samotné sympózium bylo rozděleno do 8 sekcí a celkem bylo prezentováno více jak 140 z celkového počtu 250 přijatých příspěvků.
V průběhu celého zasedání probíhala paralelně výstava (87 vystavovatelů ze 46 zemí) zaměřená na oblasti vodního hospodářství
spojené s přehradním stavitelstvím. Odborné exkurze nabídly též
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bohatý program. Na výběr byly dvě trasy, kdy první vedla přes rozestavěnou přehradu Titab, pláž Lovina na severu ostrova až k chrámu
Ulun Danu u jezera Beratan. Druhá trasa zamířila přes muzeum,
věnované tradičnímu a jedinečnému způsobu závlahy rýžových
polí na Bali nazývanému „subak“, k přehradě Telaga Tunjung až
k chrámu Tanah Lot.
Celkem se výročního zasedání zúčastnilo 1658 účastníků ze 73
zemí světa, což je nejvyšší účast v historii pořádání výročních zasedání. Nutno však dodat, že hostitelská země byla zastoupena 820
účastníky a že v celkovém počtu jsou zahrnuti nejen delegáti, ale
i doprovodné osoby.

Česká republika 2017
V roce 2017 se pozornost všech vodohospodářů – přehradářů upne
na Českou republiku. Hlavním místem jednání bude v druhé polovině srpna 2017 Praha. Připravované technické exkurze však zavedou

Seminář Podzemní voda
ve vodoprávním řízení XI
Dne 9. října 2014 se konal v Klubu techniků v Praze na Novotného
lávce seminář Podzemní voda ve vodoprávním řízení XI, pořádaný
odbornou skupinou podzemní vody České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti ve spolupráci s ministerstvem zemědělství
a Global Water Partnership. Seminář navazuje na semináře, které se
konají každoročně od roku 2004. Pozornost přenášek byla zaměřena
na nakládání s vodami a ochranu podzemních vod s cílem seznámit
pracovníky vodoprávních úřadů, správců Povodí, Vodovodů a kanalizací, hydrogeologů a vodohospodářských projektantů s odbornými
aspekty, názory a zkušenostmi odborníků v problematice podzemních
vod a vodního hospodářství pro praktickou aplikaci ustanovení zákona o vodách a s ním souvisejících vyhlášek, nařízení a metodických
pokynů a informacemi o dalších vodohospodářských a hygienických
aspektech, které by měli při svých činnostech využívat. Zvláštní pozornost byla zaměřena na vypouštění vyčištěných odpadních vod do
vod podzemních, která se podle naší legislativy povolují pouze výjimečně, avšak v některých státech se začíná přistupovat k decentrálnímu odvádění odpadních vod, tj. odvádění do horninového prostředí.
První přednášku Institut ohlášení domovních ČOV přednesla
JUDr. Alena Kliková, Ph.D., z Právnické fakulty Masarykovy
univerzity v Brně. Institut ohlášení je možno aplikovat při povolování staveb domovních ČOV (dále DČOV). Je definován stavebním
zákonem. Podle velké novely stavebního zákona č. 350/2012 Sb. je
nutno pro realizaci stavby obdržet od stavebního úřadu písemný
souhlas s realizací ohlášené stavby. Pro ohlášení stavby je nutno
získat povolení k umístění stavby. Na základě § 96 stavebního zákona postačí k umístění staveb, které podléhají ohlášení, územní
souhlas, vydaný obecným stavebním úřadem, a to i v případech,
kdy se jedná o speciální stavby vodního díla. Povolení k umístění
stavby se vydává buď formou územního souhlasu, nebo územního
rozhodnutí. Paragraf 105 stavebního zákona uvádí seznam příloh
pro ohlášení stavby. Mezi ně náleží:
• územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující veřejnoprávní smlouvu nebo územní souhlas,
• souhlasná závazná stanoviska, popřípadě souhlasná rozhodnutí
dotčených orgánů, jsou-li vyžadována zvláštním právním předpisem, popřípadě povolení podle § 169 odst. 4.,
• stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených
ochranných a bezpečnostních pásem,
• souhlasy osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající
věcnému břemenu k pozemkům, které mají společnou hranici
s pozemkem, na kterém má být stavební záměr uskutečněn; souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na
situačním výkresu,
• stanovisko správce povodí,
• vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v případě vypouštění do
vod podzemních.
Stavební (vodoprávní) úřad bude u ohlášení vždy zkoumat, zda je
ohlášení úplné a je-li ohlášený stavební záměr v souladu s obecnými
požadavky na výstavbu, se závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů, s územním rozhodnutím či územním
souhlasem. Pokud ohlašovaná stavba bude splňovat veškeré tyto
požadavky, stavební (vodoprávní) úřad vydá souhlas s provedením
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účastníky i do dalších oblastí České republiky. Tří až čtyřdenní
poznávací cesty tradičně pořádané před a po výročním zasedání
obsáhnou nejen Českou republiku, ale v jednání je i spolupráce
s kolegy ze Slovenské republiky a Polska.
Věříme, že Česká republika má vodohospodářům z celého světa
co nabídnout a představit. A to nejen po stránce odborné, ale i společenské a kulturní. Přípravy jsou již nyní v plném proudu a nezbývá
než věřit, že setkání v roce 2017 bude neméně úspěšné jako to letošní
v Indonésii.
Ing. Milan Zukal, Ph.D., tajemník
Český přehradní výbor
Thákurova 2077/7
160 00 Praha 6 – Dejvice
zukal@czcold.cz

ohlášeného stavebního záměru, a to do 30 dnů ode dne podání
ohlášení. Podle § 115 odst. 1 stavebního zákona je možné podle typu
ohlášené stavby stanovit podmínky pro provedení stavby, jejího
užívání nebo jiné podmínky. Souhlas není rozhodnutím, tj. nelze se
proti němu bránit odvoláním. V případě porušení zákona je možný
přezkum zákonnosti. Souhlas je možné přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do jednoho roku ode dne, kdy souhlas
nabyl právních účinků. Nejsou-li splněny výše uvedené podmínky
pro ohlášení stavby, rozhodne stavební (vodoprávní) úřad podle
§ 107 o provedení stavebního řízení, tzv. „překlopení“ ohlášení
do stavebního řízení. Proti usnesení o „překlopení“ do stavebního
řízení se není možné odvolat. Paragraf 15a novely vodního zákona
150/2010 Sb. uvádí, že pro DČOV do kapacity do 50 ekvivalentních
obyvatel, jejichž podstatnou částí jsou výrobky označované CE,
postačí hlášení vodoprávnímu úřadu. Na takto ohlášené DČOV se
podle odstavce 5 § 38 VZ nevztahuje povinnost odebírat vzorky
a předkládat výsledky rozborů a měření. Podle § 59 má vlastník ohlášené DČOV povinnost nechat provést pravidelnou technickou revizi,
a to jedenkrát za dva roky prostřednictvím osoby odborně způsobilé a výsledky těchto revizí předávat do 31. 12. příslušného roku
vodoprávnímu úřadu. Jsou-li při revizi zjištěny závady, je vlastník
DČOV povinen je odstranit ve lhůtě do 60 dnů od provedení revize.
Revize ohlášených DČOV byla předmětem příspěvku Ing. Karla
Plotěného ze společnosti ASIO, spol. s r.o. Brno Zkušenosti s revizemi DČOV. V úvodu autor upozornil na pravděpodobný výhled,
že v budoucnosti bude řešit v ČR cca milion obyvatel čištění odpadních vod decentrálně, což představuje instalaci cca 80 000 ks
malých DČOV. To je analogické s výhledem v Německu. V další
části byly shrnuty základní legislativní požadavky na povolování
DČOV. Novela VZ 150/2010 Sb. akceptuje vedle klasického povolování vodohospodářských děl i výrobkový přístup, který propojuje
proces schvalování (prohlašování shody, certifikace) s procesem
povolování. Paragraf 15a VZ pro DČOV do 50 EO (ekvivalentních
obyvatel), jejichž podstatnou částí jsou domovní čistírny s vydaným
prohlášením CE. Předpis uvádí i náležitosti, které musí ohlášení
obsahovat. Paragraf 59 ukládá vlastníkům ohlášených DČOV provádět jedenkrát za dva roky technickou revizi DČOV prostřednictvím
osoby odborně způsobilé. Vlastník DČOV má povinnost odstranit
zjištěné závady do 60 dnů od provedení revize. Dále byly shrnuty
rozdíly mezi ohlašováním a klasickými vodoprávními řízeními.
Základní rozdíly mezi vodoprávním povolením a ohlášením jsou
v tom, že s vodoprávním povolením spojené povolení k nakládání
s vodami se vydává na dobu určitou, což znamená, že je možnost
v budoucnu nároky upravovat. Naproti tomu v případě ohlášení se
má za to, že je s ním vydáno i povolení k nakládání s vodami na dobu
neurčitou. Rozdíl je i v prokazování funkčnosti zařízení. V případě
vodoprávních rozhodnutí se prokazuje funkčnost DČOV formou
odběru vzorků a v případě ohlášení formou revizí pověřenými osobami. Podle názoru autora je důležitější než forma stavebního řízení
u výrobkového přístupu ověření funkčnosti DČOV a její zatřídění
podle dosahovaných parametrů při zkoušce typu do nějaké výkonnostní třídy. V případě vodoprávního řízení rozhoduje stále to, co
o výrobku prohlásí výrobce. Negativní poznatky z praxe ukazují,
že v důsledku tlaku na ceny výrobku se snižuje provozní spolehlivost a zvyšují nároky na obsluhu, přičemž majitel DČOV se často
domnívá, že o DČOV nemusí pečovat. Ve výsledcích „zkoušky typu“
se nároky na obsluhu neobjevují. V souvislosti s tím by bylo třeba
zlepšit proces certifikace – prověřovat nejen odtokové, ale i další
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provozní parametry. Ohlášení by mělo být použito jen tam, kde jsou
známé podmínky, minimální možnost ovlivnění lokality a kde se do
budoucna nepočítá se změnou požadavků na úroveň čištění. Vodoprávní úřad musí na základě toho rozhodnout, zda přijme ohlášení
nebo převrátí žádost o ohlášení do klasického vodoprávního řízení.
Autor považuje za ideální, aby ve vodohospodářsky zaměřené
dokumentaci, např. PRVK, byly vyznačeny oblasti, kde se počítá
s DČOV, včetně uvedení úrovně čištění. V současné době proběhly
diskuse o případných změnách legislativy vztahující se k vypouštění
vyčištěných vod do povrchových a podzemních vod. Z hlediska
znečištění podzemních vod je důležitá jakákoliv forma dusíku.
Podle názoru autora by bylo účelné vyžadovat hodnotu celkového
dusíku Ncelk namísto Namon. V případě, že DČOV bude nitrifikovat,
se voda zasákne v prostředí bez organického znečištění a dusík
se bude vyplavovat do podzemní vody ve formě dusičnanů. Bylo
doporučeno, aby první kontrola DČOV proběhla v období např. 2–3
měsíce po jejím zprovoznění. V důsledku toho by byl nucen uživatel
DČOV řádně zprovoznit a seznámit se s problematikou provozu.
Výsledek kontroly by měl inspektor zasílat přímo vodoprávnímu
úřadu, a nikoliv prostřednictvím objednatele. Vodoprávní úřad
by tak mohl rychleji reagovat na případné problémy. Vedle kontrol
prováděných odborně způsobilými osobami provádí kontroly DČOV
i ČOI. Největší počet pochybení zjištěných ČOI se týkal označení CE,
které nebylo doprovázeno všemi stanovenými údaji a charakteristikami. Na základě podkladů poskytnutých vodoprávními úřady byla
potvrzena domněnka ČOI o existenci dvojí dokumentace – jedné pro
ČOI a druhé pro stavební úřady.
Ing. Radomír Muzikář, CSc., OSVČ, se zabýval ve své přednášce
riziky ovlivnění využívaných zdrojů podzemní vody vypouštěním
vyčištěných odpadních vod z DČOV do podzemních vod. V úvodu
uvedl přehled legislativních požadavků, metodických pokynů
a norem, vztahujících se k vypouštění vyčištěných odpadních vod
z DČOV. Vypouštění do podzemní vody se podle VZ povoluje jen
výjimečně a odpadní voda musí být před vypouštění předčištěna. VZ
nespecifikuje přesně výjimečné případy. Metodický pokyn odboru
ochrany MŽP z roku 2011 (dále MP) uvádí příklady výjimečných případů. Jedná se o technickou neproveditelnost, která souvisí s příliš
velkou vzdáleností od povrchového toku nebo od kanalizace, komplikovaností terénu a zástavby. VZ (§ 38) klade důraz na dosažení
nebo zachování dobrého stavu podzemních a povrchových vod
a na vodou vázaných ekosystémů, ukazatelů a hodnot přípustného
znečištění podzemních vod a zachování hygienických požadavků
ve využívaných zdrojích podzemní vody. Nařízení vlády 416/2010
Sb. (dále NV) uvádí emisní standardy přípustného znečištění odpadních vod vypouštěných do vod podzemních pro jednotlivé stavby
pro bydlení a rekreaci pro CHSKCr, BSK5 , N-NH4+, NL a Pcelk a pro
jednotlivé stavby poskytující služby do 50 EO navíc pro Escherichia
coli a Enterokoky. Při nitrifikačních pochodech v nesaturované zóně
dochází k riziku vyplavování dusičnanů do podzemní vody, pokud
nejsou spotřebovány rostlinami. Za zařízení k čištění odpadních vod
se podle NV považují i septiky se zemním filtrem.
Podkladem pro vypouštění vyčištěných odpadních vod do vod pozemních je vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, kterou je podle
vyhlášky MŽP 206/2001 Sb. osoba s platnou odbornou způsobilostí
provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru hydrogeologie.
Vypouštění vyčištěných odpadních vod je potenciálním rizikem
jak pro využívané podzemní vody, tak i pro vznik nevyhovujícího
chemického stavu podzemních vod. Emisní standard přípustného
znečištění odpadních vod do místa vypouštění pro N-NH4+ je podle
NV 20 mg/l. To odpovídá 25,7 mg/l NH4+, což výrazně překračuje
hygienický limit pro pitné vody podle vyhl. 252/2004 Sb., kterou se
stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu (0,5 mg/l). Tento hygienický limit je shodný s referenční hodnotou dobrého chemického
stavu podzemních vod podle vyhlášky 5/2011 Sb. Pro odpadní vody
vypouštěné z jednotlivých staveb poskytujících služby pro 10–50
ekvivalentních obyvatel jsou emisní standardy i pro Escherichia
coli (50 000 KTJ/100 ml) a pro Enterokoky (40 000 KTJ/100 ml). Oba
standardy rovněž vysoce překračují hygienické limity pro pitnou
vodu 0 KTJ/100 ml. Uvedené emisní standardy se vztahují k místu
vypouštění, tj. před samočisticími procesy v horninovém prostředí
a v podzemní vodě. Byly uvedeny závěry výzkumů a monitoringu
samočisticích procesů vypouštěných odpadních vod realizovaných
na VUT Brno a v USA. Hydrogeologický posudek musí prokázat, že
při vypouštění vyčištěných odpadních vod do horninového prostředí budou dodrženy hygienické limity ve využívaných zdrojích
podzemních vod a dodržen dobrý kvalitativní stav podzemních vod.
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Na základě hodnocení vlivu vypouštění na kvalitu podzemní vody
může navrhnout i přísnější emisní standardy. Umístění infiltračního prvku odpadních vod je většinou předmětem kritiky majitelů
domovních studní situovaným v blízkém, někdy i vzdálenějším
okolí. ČSN 75 64 04 doporučuje minimální vzdálenost infiltračního
prvku od domovní studny 30 m. V Irsku, kde se vypouští odpadní
vody do horninového prostředí přibližně ve 400 000 stavbách pro
bydlení nebo osamělých sídlech, v jejichž blízkosti jsou často objekty
pro odběr podzemní vod, mají zpracovány podrobné metodiky pro
vypouštění odpadních vod, které vydává jak irská Agentura pro
životní prostředí (EPA), tak i geologická služba (Geological Survey
of Ireland – GSI). V nich jsou uvedeny doporučené minimální vzdálenosti místa vypouštění od využívaných zdrojů podzemní vody
situovaných pod infiltračním prvkem, vedle něj a nad ním. Dosahují
vzdálenosti 30–60 m. Na lokalitách s výskytem preferenčních cest
v podloží základové spáry infiltračního prvku, jako jsou rozpukané
horniny, pukliny, horniny s puklinovou nebo krasovou propustností
apod., se uvedené minimální vzdálenosti zvětšují a doporučuje se
zpřísnit emisní standardy. Uvedené minimální vzdálenosti je třeba
brát pouze jako orientační. Slouží jako upozornění na přibližnou
vzdálenost využívaných objektů od infiltračních prvků, na níž bude
možno očekávat negativní ovlivnění využívaných objektů.
Na lokalitách, na nichž se odvádí do podzemních vod odpadní
vody do horninového prostředí na více místech, je potenciální
riziko výrazného zhoršení kvality podzemní vody. To může nastat
i na lokalitách, na nichž kvalita podzemní vody neodpovídá požadavkům na dobrý stav. V takových případech je nutno vzít v úvahu
nejen posuzovaný infiltrační prvek, ale i ostatní infiltrační prvky.
Největším rizikem je kumulativní zátěž podzemní vody dusičnany.
Hydrogeologický posudek se musí zabývat i kvantitativním hodnocením, které se zaměří na hydraulické dimenzování infiltračního
prvku – množství vody, které může projektované zařízení infiltrovat,
případně výšku vzdutí hladiny podzemní vody v důsledku infiltrace,
dosah vzdutí hladiny podzemní vody a rizika zamokření povrchu terénu. Z důvodu možné kolmatace infiltračního prvku se doporučuje
zahrnout do hydraulického dimenzování „bezpečnostní koeficient“.
Při navrhování vsakovacích zařízení srážkových vod se doporučuje
zavedení „bezpečnostního koeficientu“ 1,5–2,0, kterým se sníží
vypočítaná infiltrační kapacita. Toto je možné použít i v případě
vypouštění vod z DČOV do horninového prostředí.
RNDr. Svatopluk Šeda z OHG s.r.o. vystoupil s přednáškou Institut minimální hladiny a jeho role v ochraně vodních a na vodu
vázaných ekosystémů. Spoluautorkou byla Mgr. Jana Vrbová. Institut
minimální hladiny je definován v § 37 VZ, ve vyhlášce 432/2001 Sb.
o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech
povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a v metodickém
pokynu MŽP z roku 2002. Institut minimální hladiny má zabránit
možnému negativnímu ovlivnění hladiny podzemních vod vlivem
nakládání s vodami. Jeho význam narůstá s masivním budováním
jímacích objektů individuálního zásobování a zvýšené aktivity
ekologů a současně nutností stále častěji reagovat na střety zájmů.
Minimální hladinu stanovuje vodoprávní úřad v rámci povolení
k nakládání s vodami podle § 8 VZ na základě odborného podkladu,
který vodoprávnímu úřadu předkládají správci povodí a pověřené
odborné subjekty, které zpracovávají vodní bilanci ve smyslu vyhlášky č. 431/2001 Sb., hydrogeologického posudku pro posouzení
odběrů podzemní vody, ale i orgánů ochrany přírody vykonávajících
státní správu na úseku ochrany přírody a krajiny podle zákona č.
114/1992 Sb., tj. například obecní a krajské úřady, MŽP, ČIŽP, aj.
Smyslem lokálních vodohospodářských důvodů je podle vyhl.
432/2001 Sb. předcházení podstatnému snížení odebíraného množství ve stávajících objektech nebo ztrátě podzemní vody. Pokud je
minimální hladina stanovena, podléhá průběžnému hodnocení
nejdéle po třech letech a revizi 1x za 6 let v souladu s cykly plánů
povodí. Institut minimální hladiny se v nedávné minulosti uplatňoval výjimečně. Kritériem pro stanovení minimální hladiny je
podstatné snížení hladiny podzemní vody. Byly uvedeny modelové
případy příčin podstatného snížení hladin. V případě ekologických
důvodů je nutno specifikovat rizikovou hladinu podzemní vody
pro potenciálně ohrožený suchozemský ekosystém, délku trvání
výskytu hladiny nižší než je minimální hladina, kterou je schopen
suchozemský ekosystém bez významnějšího poškození překonat
bez dotace podzemní vodou. Je třeba vzít v úvahu jak přirozené kolísání hladin podzemní vody v průběhu roku, tak i snížení hladiny
vyvolané odběry podzemní vody. Tyto faktory je třeba zhodnotit.
Dále je třeba zohlednit skutečnost, že některé přírodní ekosystémy,
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například lesní porosty, jsou po určité době chování extrémního
jevu ohrožovány jak poklesem hladiny podzemní vody pod jistou
úroveň, tak jejím vzestupem nad určitou úroveň. Řešení tohoto složitého problému vyžaduje součinnost hydrogeologa a vodohospodáře
s příslušným specialistou (botanik, lesní inženýr, ichtyolog apod.).
Střet zájmů hrozí především v případě větších vodárenských odběrů.
Přednáška RNDr. Jitky Novotné z GEOtestu, a.s. Brno Možnosti
využití vrstvy relativní zranitelnosti horninového prostředí
syntetické mapy zranitelnosti horninového prostředí v praxi
poskytla základní informaci o obsahu a využití syntetických map
zranitelnosti podzemní vody, které jsou využitelným podkladem
při rozhodování o povolování staveb a činností s cílem zabránit
negativním účinkům staveb a činností, které jsou potenciálním
rizikem pro znečištění podzemních vod. Syntetické mapy zranitelnosti podzemních vod jsou účelovou mapou, kterou je pokryto celé
území České republiky. Primárně byly konstruovány jako podklad
pro zemědělskou praxi a měly definovat části území, na kterých
může být nejvíce ohrožena podzemní voda plošným zemědělským
znečištěním konzervativními kontaminanty (především dusičnany).
Mapy byly konstruovány jako generalizace vlastností půdy a horninového prostředí ve vztahu ke schopnosti daného prvku propouštět
vodu. Tato vlastnosti byly zobrazeny jako vrstvy GIS v měřítku
1 : 50 000. Praxe ukazuje, že využití jednotlivých vrstev mapy je
širší než jen z hlediska řešení plošného zemědělského znečištění.
Jednotlivé vrstvy mapy je možné použít pro další zadání vztahující
se k ochraně podzemní vody z hlediska kvality i kvantity. Syntetická
mapa zranitelnosti podzemních vod je složena ze tří základních
vrstev: vrstvy horninového prostředí, vrstvy půdy a vrstvy vláhové
bilance. Jednotlivým vrstvám byly přiřazeny koeficienty významnosti pro určení stupně relativní zranitelnosti. Tato charakterizuje
území z hlediska jeho schopnosti transformovat srážky (jak čisté, tak
i kontaminované) na podzemní vodu. Vrstvu relativní zranitelnosti
horninového prostředí je možné využít na příklad při:
• zpracování územních plánů,
• návrzích nebo revizích II. stupňů ochranných pásem zdrojů podzemních vod,
• řešení vsakování srážkových vod,
• situování prvků ohrožujících podzemní vody,
• řešení havarijních situací při úniku kontaminace,
• pozemkových úpravách nebo budování kostry ekologické stability
krajiny.
Při územním plánování je třeba zachovat a dosahovat udržitelný
rozvoj území. Velká výstavba nových obytných zón může vyvolat
negativní dopady na životní prostředí. Např. v případě situování
zástavby v oblasti dotace exploatovaného kolektoru je riziko pro
celý územní celek, v důsledku čehož bude nutno napojit území na
vodárenskou soustavu. Zástavbou v infiltrační oblasti zdroje podzemní vody vzniká potenciální riziko negativního ovlivnění kvality
vody v důsledku nelegálně budovaných septiků nebo vypouštěním
odpadních vod do horninového prostředí. Zvětšení nepropustných
ploch s následným snížením infiltrace srážkových vod má za následek kvantitativní ohrožení zvodněného kolektoru. Syntetické mapy
jsou vstupním podkladem pro vymezení oblastí, na nichž dochází ke
snadné infiltraci srážkových vod s rizikem potenciální kontaminace
vznikající plošným zemědělským znečištěním nebo vyplavováním
kontaminantů z použitých chemických prostředků zimní údržby
komunikací. Pro návrhy a posouzení účinků vsakování zachycených srážkových vod do horninového prostředí se mohou mimo
jiné vymezit oblasti, v nichž jsou příznivé podmínky pro vsakování
srážkových vod. Obdobně poskytují mapy podklady pro situování
prvků ohrožujících podzemní vodu jako polní hnojiště, průmyslové
zóny apod., pro pozemkové úpravy nebo budování koster ekologické
stability, které zvyšují odolnost území proti erozi.
Přednášku autorů Mgr. Ing. Jany Tejkalové a Ing. Jaroslava Kinkora z MŽP Aktualizace plánů povodí prezentoval Ing. Jaroslav
Kinkor. Přednáška přibližuje strukturu a časový harmonogram
celého procesu plánování se zaměřením na 1. aktualizaci plánů
povodí, popisuje základní legislativní rámec na evropské i národní
úrovni, charakterizuje základní dokumenty, které jsou nebo budou
výsledkem procesu. Podle § 23 VZ je plánování soustavná koncepční
činnost, kterou zajišťuje stát, a jeho účelem je vymezit a vzájemně
harmonizovat veřejné zájmy:
• ochrany vod jako složky životního prostředí,
• snížení nepříznivých účinků povodní a sucha,
• udržitelného užívání vodních zdrojů, zejména pro účely zásobování pitnou vodou.
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Plány povodí jsou podkladem pro výkon veřejné správy, zejména
pro územní plánování a vodoprávní řízení. Podle § 23 odst. 2 VZ se
plány zpracovávají pro mezinárodní oblasti povodí (dále jen „mezinárodní plány povodí“), části mezinárodních oblastí povodí na území České republiky (dále jen „národní plány povodí“) a dílčí povodí.
Plánování v oblasti vod je rozděleno do tří etap. Do 22. prosince 2015
se připravují plány pro navazující druhou etapu plánovacího procesu (2016–2021). Probíhá přezkoumávání a aktualizace současných
plánů povodí, které jsou platné do doby schválení aktualizovaných
plánů (2010–2015). Zahrnují plán hlavních povodí a 8 plánů oblastí
povodí. Aktualizaci plánů předchází přípravné práce, jejichž součástí jsou tyto kroky: analýza všeobecných a vodohospodářských
charakteristik povodí, časový plán a program prací, významné
problémy nakládání s vodami, hodnocení stavu vodních útvarů
povrchových i podzemních vod. Na základě těchto prací vznikne
plán povodí včetně tzv. Programu opatření, která mají za cíl zlepšení stavu vodních útvarů. Koordinaci procesu plánování zajišťuje
Komise pro plánování v oblasti vod (dále KPOV). KPOV je podle
ustanovení hlavy IV VZ poradním orgánem úřadů veřejné správy
a dalších institucí pro koordinaci zpracování plánů povodí a plánů
pro zvládání povodňových rizik pro přípravu druhého plánovacího
období. Členy KPOV jsou zástupci ústředních správních úřadů, do
jejichž působnosti spadají jednotlivé oblasti mající vztah k plánování
v oblasti vod, krajských úřadů, Asociace krajů ČR, správců povodí,
Lesů ČR, s. p., významných vodohospodářských institucí, Agentury
ochrany přírody a krajiny, České inspekce životního prostředí, významných uživatelů vod, nevládních organizací a dalších institucí.
V rámci příprav je hodnocen i stav podzemních vod podle 99 útvarů
podzemních vod, které se dělí na svrchní a spodní horizont. Hodnocení stavu podzemních vod se skládá z hodnocení kvantitativního
a chemického stavu. Pro hodnocení chemického stavu je monitorováno cca 55 ukazatelů. V případě, že nevyhoví jeden ukazatel, je
celý objekt označen jako nevyhovující. Dále jsou hodnoceny trendy
znečišťujících látek v podzemních vodách. Výsledky jsou agregovány
na menší jednotky, posléze na útvary podzemních vod. Nejčastějším
důvodem nedosažení dobrého stavu podzemních vod jsou dusičnany, pesticidy a jejich metabolity, případně staré ekologické zátěže.
RNDr. Ladislav Bíža, OSVČ, zobecnil hlavní příčiny a problematiku soudních sporů ve vodním hospodářství na základě svých
mnohaletých zkušeností soudního znalce. U podzemních vod je
většinou předmětem soudních sporů čerpání podzemních vod
z domovních studní, vsakování odpadních vod do horninového prostředí, ovlivnění hladin podzemních vod stavbami obytných domů
nebo liniových staveb včetně vodohospodářských. Byly uvedeny
příklady otázek položených u soudů a některé příklady soudních
sporů. V další části se zaměřil na spolupráci hydrogeologa s vrtnými
společnostmi a uvedl některé negativní příklady:
• geolog zpracuje podklady pro průzkum bez rekognoskace terénu,
• evidenční listy a oznámení na obecní úřad nejsou posílány v zákonných lhůtách,
• vrtné společnosti předávají geologovi údaje o provedeném vrtu,
někdy i s uvedením hladin v okolních studních, geolog zpracuje
zprávu, aniž navštíví lokalitu. To přizná až při výslechu u soudu,
• posudek pro zasakování odpadních vod je vydán pro terén s hladinou 0,5–1,0 m p. t., navíc není dohledatelný ani u stavebníka
ani na stavebním úřadě,
• IG průzkum pro trasu vodovodu a kanalizace zjistí tekuté zvodněné písky, doporučí pažení, informace se nepromítne do projektu
k zajištění domovních studní podél trasy.
Doporučení pro vodoprávní úřady:
• k žádosti o povolení nakládání s vodami je nutno vždy vyžadovat
vyjádření (posudek) zpracované osobou s odbornou způsobilostí
v oboru hydrogeologie,
• vedle povinných údajů o vydatnosti a využitelném množství
podzemní vody je nutné požadovat údaje o hladině v předmětné
studni, včetně návrhu na hladinu minimální,
• vyžadovat výsledky měření okolních studní minimálně před zahájením a po ukončení technických prací, které musí obsahovat
hloubky měřených studní, hladiny podzemní vody s uvedením
data měření a popisem odměrného bodu doplněného výškou nad
terénem, případně kótami odměrného bodu a terénu a způsob
vystrojení,
• údaje namátkově ověřit při místním šetření,
• v případě nejasností požadovat doplnění informací,
• do rozhodnutí o nakládání s vodami důsledně uvádět autora vyjádření (posudku, zprávy).
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Pracovníci vodoprávních úřadů potřebují pro bezkonfliktní rozhodování kvalitní podklady. Většina hydrogeologických vyjádření,
posudků a zpráv obsahuje potřebné informace, respektive nedojde
ke stížnostem sousedů, přesto byly na malém vzorku případů uvedeny problémy, které mnohdy vyplynou až soudním sporem. Proto
je nezbytně nutné, aby odborná vyjádření obsahovala pravdivé
a ověřitelné údaje.
Ve sborníku byla uvedena přednáška Ing. Jiřího Vítka z JV PROJEKT VH s.r.o. Brno Co udělat pro to, aby hospodaření s dešťovými
vodami nebylo pro podzemní vodu hrozbou, ale přínosem? Přednáška nemohla být na semináři přednesena z důvodu onemocnění
autora. V úvodní části byla představena role státu v přechodu na
nový systém odvodňování urbanizovaných staveb, s krátkým přehledem legislativy vztahující se k hospodaření s dešťovými vodami
(dále HDV), s výkladem. Význam zákonů a vyhlášek, které řeší HDV
systémově, je zřejmý, i když v současnosti není dostatečná opora
státu v jednoznačném a jasném výkladu tak, aby je státní správa
mohla bez komplikací vyžadovat. Dodnes jsou povolovány stavby,
jejichž stavebník neprokázal seriózně splnění/nesplnění povinnosti přednostně vsakovat srážkovou vodu ze zpevněných ploch na
stavebním pozemku a není dodržován vlastnický princip. Všechny
tyto právní předpisy jsou různým způsobem vymáhány v praxi. Na
kvalitě staveb se podepisuje nejvíce nejednotný přístup k zásadním
věcem, jako je zejména to, jsou-li objekty decentrálního systému
odvodnění vodními díly. Role státu je v tomto nenahraditelná. Důležitá je harmonizace zásad HDV na obou úrovních státní správy,
na úrovních uchopitelné odpovědnosti, tj. na úrovni města a kraje.
Harmonizace zásad HDV ve smyslu sladění přístupů krajské státní
správy a státní správy na úrovni města:
• ve výkladu legislativy ČR,
• ve vymahatelnosti principů HDV,
• v koordinaci ostatních stavebních činností,
• v metodice aplikace HDV nebo i v tvorbě koncepčních dokumentů
na obou úrovních samosprávy a státní správy.
Role projektantů a hydrogeologů v procesu projektové přípravy
a jejich profesních sdružení – cechů:
• vypracování koncepce odvodnění města či obce, s jasnými zásadami a pravidly pro aplikaci HDV (tzv. studie odtokových poměrů,
generely odvodněn atd.),
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• zavedení konvence pro vznik vodohospodářských, pozemních
a dopravních staveb na území města/kraje, v níž budou stanoveny takové zásady, které umožní aplikovat principy HDV správně
a koordinovaně, formou tzv. Standardů pro vodohospodářské,
pozemní a dopravní stavby a terénní a sadové úpravy,
• pro větší rozvojová území, na kterých se předpokládá nepostupná a nevyzpytatelná výstavba ovlivněná tím, které pozemky se
developerům podaří v jednu dobu vykoupit, by si město mělo
vypracovat zásady s lokální platností, jimiž se bude řídit každý
(první i poslední) stavebník v dané oblasti; tj. opatření, kterými
se zabrání chaotickému zastavování, na základě kterého je potom
město tlačeno do realizací nekoncepčního odvodnění celého území,
• výsledkem mohou být investice nebo průzkumy, kterými si město
zajistí proveditelnost koncepce odvodnění města i v případech
různé etapizace nebo nekoordinovaného vstupu investorů do
území,
• zmapovat město z hlediska stanovení potenciálu HDV ve stávající
zástavbě a dostupnosti odpojení srážkové vody od jednotné nebo
dešťové kanalizace či povrchového toku.
Z diskusí k jednotlivým přednáškám vyplývá, že pro efektivnější
vodoprávní řízení je nezbytná dobrá správa podzemních vod. Vodoprávní úřady nemohou vždy odborně pokrýt některé složitější
vodohospodářské problémy zejména v širším okolí a na odbornou
pomoc nemívají finanční prostředky. Přednesené přednášky byly
uvedeny ve sborníku, který účastníci semináře obdrželi. Z hodnocení dotazníků, vyplněných účastníky semináře, vyplynulo, že
podle 99 % vyplněných dotazníků splnil seminář očekávání a podle
stejného procenta dotazníků bylo doporučeno pokračovat v aktualizaci probraných otázek. Náměty, stížnosti a doporučení uvedené
v diskusi a popsané výše bude řešit výbor České vědeckotechnické
vodohospodářské společnosti ve spolupráci se SOVAK. O výsledcích
bude podána informace na dalších seminářích ČVTVHS, případně
v dalších číslech přílohy Vodního hospodářství VODAŘ.
Ing. Radomír Muzikář, CSc.
garant semináře
a předseda odborné skupiny podzemní vody ČVTVHS
radomir.muzikar@karneval.cz
515 540 293, 602 577 796
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VODNÍ ZDROJE • VÝZKUM A VÝVOJ
SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE, A.S. V POSLEDNÍCH LETECH USPĚLA PŘI IMPLEMENTACI ŘADY PROJEKTŮ APLIKOVANÉHO VÝZKUMU,
EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ V OBLASTI PROGRESIVNÍCH TECHNOLOGIÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

MÁTE ZÁJEM O VÝSLEDKY NAŠICH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ?
CHCETE BÝT ÚSPĚŠNÍ V PODÁVÁNÍ PROJEKTOVÝCH NÁVRHŮ DO ZAHRANIČNÍCH PROGRAMŮ VÝZKUMU A VÝVOJE?
CHCETE SE ZORIENTOVAT V PROBLEMATICE PODÁVÁNÍ PROJEKTŮ DO PROGRAMŮ EUREKA A HORIZON2020?
OBRAŤTE SE NA NÁS! RÁDI VÁM PORADÍME, JAK ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PŘIPRAVOVAT.

RNDR. ZUZANA BOUKALOVÁ (ZUZANA.BOUKALOVA@VODNIZDROJE.CZ)

WWW.VODNIZDROJE.CZ/VYZKUM-VYVOJ
ZÁPOR: UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZÁSOB PODZEMNÍCH VOD V ČR
ÚČELEM PROJEKTU JE ZPRACOVÁNÍ METODICKÉHO POSTUPU VYHODNOCOVÁNÍ
HYDRAULICKÝCH, TECHNICKÝCH A PROVOZNÍCH PARAMETRŮ JÍMACÍCH VRTŮ, JEJICH
VÝVOJE V ČASE A PROGNÓZY DLE POČÁTEČNÍHO ÚSEKU HYDRODYNAMICKÝCH ZKOUŠEK
NA REÁLNÝCH VRTECH.

STORAGE: SUSTAINABLE TOOOLS FOR GROUNDWATER MANAAGEMENT
OPTIMISATION AND WATER SCARCITY MITIGATION

APLIKACE POLOPROVOZU „PILOT PLANT OF RAINWATER HARVESTING AT THE PRAYAGH POKHARI”
V NEPÁLU A VÝVOJ MODELU STORAGE (INTEGROVANÝ MANAGEMENT PODZEMNÍCH VOD V RÁMCI
JEJICH EFEKTIVNÍHO VYUŽITÍ A DEFINOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTUPŮ K OPTIMALIZACI MALÝCH ZDROJŮ VE
TŘETÍM SVĚTĚ).

STAMFOR: SHORT TERM ASSESSMENT AND MITIGATION OF FLOOD
RISKS

PROJEKT STAMFOR JE ZAMĚŘEN NA VÝVOJ SYSTÉMU VYHODNOCOVÁNÍ STABILITY
SYSTÉM BUDE SESTÁVAT Z MONITOROVACÍ SOUPRAVY PRO KONTROLU
HRÁZÍ, IN-SITU SYSTÉMŮ SENZORŮ A ON-LINE SLUŽBY

A RIZIK HRÁZÍ.

AQUARIUS: ASSESSING WATER QUALITY IMPROVEMENT OPTIONS
CONCERNING NUTRIENT AND PHARMACEUTICAL CONTAMINANTS IN RURAL
WATERSHEDS

PROJEKT AQUARIUS JE ZAMĚŘEN NA ZJIŠŤOVÁNÍ PŮVODU ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ
POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD ŽIVINAMI A FARMAKY A BILANCOVÁNÍ PODÍLŮ
BODOVÝCH A NEBODOVÝCH ZDROJŮ V POVODÍCH ZA RŮZNÝCH HYDROLOGICKÝCH SITUACÍ

E!7616 ALICE: ALERT SYSTEM IN CASE
OF EXCESS WITHDRAWAL OR RISE UP OF
GROUNDWATER IN THE SENSITIVE AREAS
PROJEKT ALICE JE ZAMĚŘEN NA VÝVOJ VAROVNÉHO
MONITOROVACÍHO SYSTÉMU NOVÉ GENERACE, KTERÝ UMOŽNÍ
VČASNÉ SLEDOVÁNÍ EXTRÉMNÍCH POKLESŮ NEBO NÁRŮSTŮ HLADINY
PODZEMNÍ VODY.

SYSTÉM ALICE BUDE VYUŽITELNÝ PŘEDEVŠÍM V OBLASTECH,
JEJICHŽ FUNKCE JE PŘÍMO ZÁVISLÁ NA USTÁLENÉ HLADINĚ PODZEMNÍ
VODY.

TĚMITO OBLASTMI JSOU NAPŘÍKLAD CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ

LUŽNÍCH LESŮ A MOKŘADEL NEBO SPECIFICKÉ ZEMĚDĚLSKÉ OBLASTI.

PILOTNÍ APLIKACE
LUŽNÍ LESY V CHKO
L ITOVELSKÉ P OMORAVÍ

VALLE DEL PEDERNAL
SAN JUAN, ARGENTINA

VINICE

BUBLAMODULAR
NOVÁ GENERACE SYSTÉMU HORIZONTÁLNÍHO
A VERTIKÁLNÍHO STRIPOVÁNÍ PRO ÚPRAVNY
VOD A DEKONTAMINAČNÍ STANICE
ODSTRAŇOVÁNÍ RADONU, SIROVODÍKU
A TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK
EFEKTIVNÍ PŘEDÚPRAVA VODY
SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY CHEMIKÁLIÍ
OXIDACE ŽELEZA

WWW.VODNIZDROJE.CZ/VYZKUM-VYVOJ

WWW.VODNIZDROJE.CZ/AERATOR

Seminář Havarijní stavy
na povrchových a podzemních vodách
Dne 11. prosince 2013 se konal v rámci programu odborných akcí
ČVTVHS seminář na uvedené téma. Jednalo se o první akci na toto
téma a potvrdilo se, že se jedná o aktuální věc. Přes předvánoční
termín byl zájem o seminář tak velký, že jsme museli přemístit
pořádání do sálu s větší kapacitou, kam se vešlo 120 přihlášených.
Polovina účastníků byla z vodoprávních úřadů pověřených měst
a krajských úřadů.
Program semináře byl sestaven ve spolupráci s pracovníky ČIŽP
a odborem ochrany vod MŽP tak, že informoval účastníky o prevenci, monitoringu havarijního znečištění, organizaci zásahů při
ochraně vod při haváriích čistoty a byly uvedeny příklady způsobu
odstraňování následků kontaminace životního prostředí.
Jednotlivé přednášky jsou obsahem sborníku, ve kterém nebyla
zahrnuta z technických důvodů dvě vystoupení: přednáška Ing.
Bohumíra Duška z MŽP a Mgr. Luďka Sisra, Ph.D., z organizace
Dekonta. Obě prezentace byly uvedeny na webových stránkách naší
společnosti (www.cvtvhs.cz).
O právních normách k této problematice – vyhlášce č. 450/2005
Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech
havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků a § 39 zákona
o vodách č. 254/2001 Sb. – informoval pracovník MŽP Ing. Bohumír
Dušek. Vysvětlil základní pojmy o druzích závadných látek, jejich
rozdělení podle stupně nebezpečí, zacházení s nimi a skladování
těchto látek s ohledem na zabezpečení životního prostředí. Z diskuse vyplynul problém finančního zajištění vynaložených nákladů
na odstraňování následků havarijního znečištění při kontaminaci
půdy a ohrožení kvality podzemních vod v případech, kdy viník je
neznámý nebo insolventní. Zkušenosti pracovníků vodoprávních
úřadů svědčí o neochotě příslušných orgánů, krajských úřadů uvolnit finanční prostředky k tomu určené.
O havarijních plánech v praxi a námětech na novelizaci havarijní
vyhlášky referoval Ing. Jaroslav Růžička, který se dlouhodobě věnuje problematice havarijních znečištění. Zaměřil se na posuzování
nebezpečnosti závadných látek a doporučuje větší škálu stupňů
než nyní užívané dva. Uvedl další náměty na definice těchto látek.
Zabýval se kvalitou zpracování havarijních plánů a upozornil na
potřebu neustálé aktualizace u nebezpečných a zvlášť nebezpečných
látek. Doporučil zjednodušit havarijní plány v případech, kdy není
ohrožení kvality vod významné. V příspěvku jsou uvedeny i další
zkušenosti a poznatky z praxe při řešení havarijních epizod.
Prevencí závažných havárií se zabývala paní Ing. Martina
Pražáková z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. Informovala
o směrnici parlamentu EU 2012/18/EU ze dne 4. 7. 2012 označené
jako Seveso III. Vycházela z události v městě Seveso v roce 1976,
kdy došlo k rozsáhlému úniku jedovatých látek do ovzduší. Směrnice EU byla vydána v roce 1982 a upravena v letech 1996 a 3. verze
v podobě Seveso III. v roce 2012. V ČR platí pro prevenci závažných
havárií zákon č. 59/2006 Sb., jehož novela má vyjít v polovině roku
2015. Zákon se zabývá mírou rizik u závažných havárií, upravuje
nakládání s látkami nebezpečnými životnímu prostředí. Na něj
navazují metodické pokyny, které vydává a zveřejňuje ve Věstníku
MŽP. Referát se zabývá zákonem č. 59/2006 Sb. a informuje o připravovaných úpravách.
O havarijních plánech a činnosti podniků Povodí
při haváriích referoval Ing. Jindřich Hönig z Povodí
Ohře, s.p. Popsal skladbu havarijního plánu podniku
a tří závodů a přiblížil fungování organizace při haváriích. Uvedl přehled evidovaných havárií za období
2001–2012, ze kterého vyplývá, že na území podniku
Povodí Ohře se vyskytovalo ročně 23–47 havárií,
z nichž bylo v roce 2012 (počet 40) způsobeno 51 %
ropnými látkami, 24 % chemickými látkami a zbytek
spadal do kategorie „ostatní“.
Příspěvek o úloze Hasičského záchranného sboru
při likvidaci havárií přednesla paní Ing. Petra Najmanová, která se v HZS haváriemi zabývá. Uvedla

přehled havárií za období let 2000–2012, ze kterého vyplývá nárůst
počtu mimořádných událostí s výskytem nebezpečných látek v první
polovině sledovaného období. V roce 2000 bylo registrováno 3 768
úniků nebezpečných chemických látek, z toho 3 141 ropné povahy,
maximum těchto případů bylo v roce 2007, kdy došlo k 6 377 haváriím, z toho 5 235 bylo ropných. Nárůst byl způsoben zejména nesprávným skladováním nebezpečných látek. Od roku 2008 dochází
k trvalému mírnému poklesu, takže v roce 2012 bylo celkem 6 106
případů, z toho 3 990 ropných. Dále se příspěvek zabýval právními
předpisy dotýkajícími se havarijních úniků chemických látek jak ve
vodním hospodářství, tak v požární ochraně. Fungování jednotek
požární ochrany závisí na stupni ohrožení, když v integrovaném
záchranném systému jsou rozlišovány 4 stupně ohrožení. Čtvrtý
stupeň – zvláštní, je nejvyšší a při jeho vyhlášení koordinuje činnost
krizový štáb kraje, případně starosta ORP jmenovaný příslušným
hejtmanem kraje.
O činnosti a povinnostech ČIŽP při haváriích a evidenci havárií
za období 2008–2012 informoval ve své prezentaci Ing. Břetislav
Crha z ČIŽP OI Ostrava. Ve svém příspěvku informoval o platných
právních předpisech a činnosti ČIŽP při haváriích na vodách. Zmínil se i o odstraňování závadných stavů v horninovém prostředí
vyvolaných činností před rokem 1990. Z centrální evidence havárií
na vodách vyplývá nárůst počtu případů v období 2008–2012 o 44 %
(ze 136 na 196), přičemž u ropných havárií činil nárůst víc jak dvě
třetiny (ze 63 na 106). V těchto případech provádí ČIŽP šetření a dokumentuje rozsah havárie a účastní se jednání havarijních komisí.
Důležitou činností je i kontrola a prevence vzniku havárií.
O spolupráci na hraničních vodách ve věci havárií na vodách se
sousedními státy referoval Ing. Vladimír Zdráhal z Povodí Odry, s.p.
Přiblížil problematiku česko–polské spolupráce v povodí řeky Odry.
Kromě dohody o vodách existuje i dohoda o spolupráci hasičských
sborů obou zemí. Pro dlouhodobé sledování vývoje kvality vody
v povodí Odry s ohledem na ovlivnění Severního moře je zřízena
stálá Mezinárodní komise pro ochranu Odry. Ing. Zdráhal popsal
úlohu a činnost Povodí Odry při zabezpečení kvality vody v Odře
a v jejím povodí.
Pan RNDr. Přemysl Soldán z VÚV Praha, pobočka Ostrava, informoval o vývoji programu NAVARO sloužícího ke včasnému varování
a reagujícímu na znečištění prakticky okamžitě při výskytu malého
množství závadných látek. Příspěvek se zabývá problematikou
kontinuálního monitoringu biologických vlastností vod a místem
a časem vnosu znečisťujících látek. Jako detektory jsou používány
monitorovací organismy, reagující na biologické účinky toxických
látek. V současné době je zkoušen přístroj Daphnia Toximeter německé firmy bbe Moldaenke pro kontinuální monitoring v české
části povodí Odry. Ve svém příspěvku autor podrobně popsal systém
sledování a prezentoval konkrétní výstup. Možnosti systému předvedl prostřednictvím internetu aktuálně na profilu z Holandska.
Na závěr semináře informoval pan Mgr. Luděk Sisr, Ph.D., z firmy
Dekonta, a. s., o rozsáhlé sanaci území podél toku po dlouhodobém
úniku motorové nafty v areálu depa ČD v Trutnově. V prezentaci přiblížil postup při dekontaminaci území a nasazení sil a prostředků.
Tento příspěvek, který je na webových stránkách ČVTVHS (www.
cvtvhs), dobře přiblížil složitost zásahu a zřejmé vysoké náklady
(v desítkách milionů Kč) na sanaci.
Závěrem lze říci, že zájem o seminář prokázal, že se jedná o živou
problematiku. Přednesené příspěvky byly kvitovány potleskem
a také na závěr účastníci zatleskali. Všechny přednášky zaujaly
a zejména příspěvek o monitorování biologických vlastností vody
v tocích on-line pomocí citlivých mikroorganismů se
jeví jako zajímavá možnost okamžitého zjištění toxických látek ve vodě, s indikací znečišťovatele a možnosti
operativního zásahu požárních jednotek nebo správy
toku. Příslušný příspěvek by měl být zveřejněn v časopisu Vodní hospodářství. Z jednání vyplynula i potřeba
stanovit návod na montáž záchytných plovoucích
stěn, které by byly účinné s ohledem na hydrauliku
vodního toku.
Ing. Bohumil Muller

Redakční rada: prof. Ing. Vojtěch Broža, DrSc., Ing. Josef Bucek (předseda),
Ing. Petr Maleček, Ing. Václav Stránský, Ing. Zlata Šámalová.
Adresa: ČVTVHS, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel.: 221 082 386, http://www.csvts.cz/cvtvhs/
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REJSTŘÍK
časopisu Vodní hospodářství
za rok 2014
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Úvodní a souhrnné články, vzdělávání
Vodohospodářské soustavy
Hydrologie, hydraulika, hydrogeologie
Přehrady, jezy, nádrže a využití vodní energie
Vodní toky, tvorba krajiny
Vodní cesty a plavba
Meliorace a revitalizace
Vodárenství, balneotechnika
Odvádění a čištění odpadních vod
Znečištění a ochrana vod
Metody rozborů a měření
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1. Úvodní a souhrnné články, vzdělávání

Identifikace drenážních systémů pomocí dálkového
průzkumu Země – úvod do problematiky
(Tlapáková, L.; Žaloudík, J.; Pelíšek, I.; Kulhavý, Z.)........... 8/3
Postupující (hyper)eutrofizace a škodlivý rozvoj řas
ve vodním prostředí – příčiny, následky
a management (Novotny, V.)............................................... 18/3
Možnosti využití výsledků projektu QI102A265
„Určení podílu erozního fosforu na eutrofizaci
ohrožených útvarů stojatých povrchových vod“
při plánování v oblasti vod (Ansorge, L.; Krása J.).............. 5/4
Emise oxidu dusného při čištění odpadních vod
(Pacek, L.; Švehla, P.; Radechovský, J.; Hrnčířová, H.)....... 13/4
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D

ěkujeme všem autorům i recenzentům za čas, který v uplynulém roce věnovali tomu, aby
články měly vysokou odbornou úroveň. Musíme také zmínit nezištnou práci, kterou časopisu věnují členové redakční rady. V neposlední řadě jsme zavázáni našim čtenářům a inzerentům
– bez nich by časopis nemohl vycházet.
Upozorňujeme, že na www.vodnihospodarstvi.cz do rubriky Ročníky jsme doplnili celý ročník
2014.
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Hledáme inspirativní řešení,
jak lépe zacházet s vodou
Přihlaste do 12. února 2015 svůj
projekt do studentské soutěže
a vyhrajte 30 000 Kč!

www.soutezprovodu.cz

Soutěž vyhlašuje Nadace Partnerství za ﬁnanční podpory Nestlé.
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Partneři soutěže:
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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.

Prosím všechny organizátory různých
konferencí, seminářů, školení apod. týkajících se
vodního hospodářství, aby nám o nich dali vědět
na stransky@vodnihospodarstvi.cz

Jak se daří životnímu prostředí
od listopadu 1989 a o čem píše
Zpráva o životním prostředí za rok 2013
Vláda 13. 11. schválila Zprávu o životním prostředí za rok 2013.
Podle ní se stav životního prostředí mírně zlepšil. Příroda se však
stále vzpamatovává ze znečištěného prostředí před rokem 1989,
kdy Československo patřilo do tzv. Černého trojúhelníku. Níže je
shrnutí některých výstupů Zprávy o životním prostředí za rok 2013.

Ovzduší
Kvalita ovzduší v ČR se celkově nezlepšuje, pouze kolísá dle aktuálního vývoje meteorologických podmínek v daném roce. Nadále zhruba
třetina obyvatel ČR žije v oblastech s překročenými imisními limity
pro suspendované částice frakce PM10 a dvě třetiny obyvatel jsou
vystaveny nadlimitním koncentracím karcinogenního benzo(a)pyrenu. Nejvíce zdraví ohrožují nadlimitní koncentrace suspendovaných
částic PM10, PM2,5 a nadlimitní koncentrace benzo(a)pyrenu. Jejich
největším producentem je lokální vytápění domácností, které produkuje téměř 90 % veškerých emisí benzo(a)pyrenu a přibližně 41 %
suspendovaných částic. Proto jsou pro ovzduší přínosem programy
jako Nová zelená úsporám nebo kotlíkové dotace. I když plošně nejsou
překračovány stanovené imisní limity koncentrací znečišťujících látek,
kvalita ovzduší v určitých regionech (zejména v Moravskoslezském
kraji) je nevyhovující. Zátěž způsobuje intenzivní doprava a lokální
zdroje pro vytápění domácností i přesto, že domácnosti v loňském roce
spotřebovaly paliv stejně jako předloni. Emise skleníkových plynů
klesají, předloni dosáhly nejnižší úrovně od roku 1990, zaostávají jen
emise skleníkových plynů z výroby elektřiny a tepla.

Voda
Vzhledem k tomu, že postupně klesá odběr a spotřeba vody,
snižuje se i množství vypouštěných odpadních vod a koncentrace
znečišťujících látek ve vodních tocích. Díky evropským fondům se
zásadně zlepšila kvality vody. Do kanalizace odchází více čištěných
odpadních vod. Na druhou stranu se zpomaluje růst podílu obyvatel
připojených na kanalizaci zakončenou ČOV, dosud není připojeno
21,3 % obyvatel. Významným zdrojem znečištění povrchových vod
je i plošné znečištění, které se vloni díky mírnému meziročnímu poklesu používání minerálních hnojiv a přípravků na ochranu rostlin
v zemědělství snížilo.

Příroda
Poškození lesních porostů v ČR, které tvoří třetinu území ČR, vyjádřené procentem odlistění nepostupuje tak rychle jako v minulosti,
je však stále velmi vysoké a patří k nejvyšším v Evropě. Podíl listnáčů na celkové ploše lesů ČR stoupá, zvyšuje se i plocha přirozené
obnovy lesa. Na lesní ekosystémy nepříznivě působí dozvuky silně
znečištěného ovzduší z doby před r. 1989. Ačkoliv se provedlo plošné

odsiřování průmyslu, lesy reagují se zpožděním a jejich kvalita zeslábla. Regionálně se stav lesů začal zhoršovat především dlouhodobým
působením sucha a vysokých teplot, nárůstem abiotických škod (vítr,
mráz, sucho) a s nimi souvisejícím nárůstem hmyzích a houbových
škůdců i škod způsobených spárkatou zvěří. Populaci živočichů
a rostlin negativně ovlivňuje budování staveb a přehrazování toků,
například proti povodním.

Půda
V důsledku rozšiřování zastavěných a ostatních ploch (meziroční
nárůst v roce 2013 o 2,4 tisíc hektarů, tj. 0,3 %) pokračují zábory
zemědělské půdy a dochází k fragmentaci krajiny. Loni bylo podle
Zprávy zabráno 2,9 tisíce hektarů orné půdy. Za poslední tři roky se
zvýšil rozsah zastavěných a ostatních ploch o 3,5 procenta (28,7 tisíc
hektarů) a ty překročily tak už 10 % území republiky. Krajinu rozdělují
i dopravní stavby. Živočichové mají menší možnost migrovat, přijímat
potravu a rozmnožovat se. To má za následek ztrátu genetické pestrosti
a sníženou životaschopnost populací.
V ČR je potenciálně ohroženo 35,9 % zemědělské půdy vodní erozí
a 18,4 % větrnou erozí. Na většině ploch erozí ohrožených půd se
neprovádí systematická ochrana, která by omezovala jejich ztráty.
Meziročně loni poklesla spotřeba minerálních a statkových hnojiv
a přípravků na ochranu rostlin. Příznivý vliv představuje nárůst ekologicky obhospodařované půdy, a to díky zemědělským dotacím na
trvalý travní porost a také počtu ekofarem.

Energie
Postupně klesá výroba elektřiny v parních elektrárnách, naopak
roste význam jaderné energie a energie z obnovitelných zdrojů. Výroba
elektřiny z OZE se meziročně zvýšila o 14,6 %. Ve srovnání s průměrem států Evropské unie má ČR o 7 % vyšší spotřebu energie na
jednoho obyvatele. Zároveň se řadí mezi země s vysokou energetickou
náročností na jednotku HDP.

Doprava
Plošně klesají zátěže životního prostředí z dopravy, především díky
modernizaci vozového parku. Snižuje se spotřeba energie v dopravě,
výrazně klesají emise znečišťujících látek i emise skleníkových plynů
z dopravy. Netýká se to ale míst s nadměrnou zátěží z dopravy, kterou
je třeba řešit obchvaty. Meziročně však v roce 2013 výrazně vzrostl
přepravní výkon nákladní silniční dopravy, která je téměř výhradně
zdrojem nadměrné hlukové zátěže. Hluk přesahující hygienicky povolenou hladinu trápí desetinu lidí, opět zejména ve velkých městech.

Odpady
Celková produkce odpadů mezi lety 2009–2013 stagnovala nebo
mírně klesala. Snížil se podíl skládkování na celkové produkci odpadů, naopak vzrostl podíl materiálového využití odpadů na celkové
produkci odpadů i podíl energetického využití odpadů.
Více informací poskytne
Petra Roubíčková
tisková mluvčí MŽP
tiskove@mzp.cz, 267 122 396

