4.–5. 10. Městské vody. Velké Bílovice. Info: www.ardec.cz, +420 602 805 760.
12.–14. 11. Medzinárodná konferencia vodohospodárov v priemysle. Hotel Sitno.
Info: v.dubova@dhi.sk, +421 905 137 669.
2. 10. Pesticídy a mikropolutanty vo vodách. Liptovský Ján. Info: info@savesk.sk, +421 903 268 508

Šetřit! Ať to stojí cokoliv?
Obrátili se na mě dva lidé s dvěma problémy. Nejsou to vodohospodáři a donedávna o časopise Vodní hospodářství neměli ani potuchy.
Kontakt jim poradil pan Gůgl.
První mi napsal přibližně toto: „U nás ve městě zakázali používat
vodu na naplňování bazénů a zalévání zahrad. To prvé bych chápal.
Ale proč i to druhé? To si nikdo z odpovědných neuvědomuje, jakou
roli hraje každý kus zeleně v obci? Já si letos na jaře na zahrádce
vysázel několik stromků pro potěchu a pro stín v budoucnu. Stálo
mě to několik tisíc. Pokud nebudu zalévat, tak mi stromky skoro jistě
uschnou!“ Ptal se mě, co má dělat? Asi mnohé vyvedu z míry, ale
poradil jsem mu, ať rozumným množstvím zalévá. Nejlépe v noci
nad ránem. Jednak zem je vychladlá, tak se co nejméně vody vypaří
a druhak platí ono „Kde není žalobce, není soudce“. Když jsem o tom
přemýšlel více a v souvislostech, tak mě i napadlo, že sice nevím, jak
kde jsou koncipovány smlouvy o dodávce pitné vody, ale spíše pochybuji, že by někde bylo smluvně ukotveno, že dodavatel si vyhrazuje
právo nakázat použití vody jen k nějakým účelům. Když to vezmu
do důsledků: pokud by tazatel opravdu nezaléval, stromky mu tedy
uschly, může na někom vyžadovat náhradu škody? Vždyť ty stromky
kupoval v dobré víře, že jim bude moci zajistit potřebnou péči. Tedy
i tu zálivku! Ostatně, kdyby šlo opravdu do tuhého, tak nám stačí
k životu pár litrů pitné vody denně. Zbytek bohapustě prolijeme
sanitárním zařízením.
Druhý dotaz zněl: „Rád bych ve svém domě využíval na splachování, praní v pračce a zalévání zahrady nepitnou vodu. Na pozemku
mám studnu, takže bych ji mohl na tyto účely využít. Řeším ale

dilema, jestli je to správný postup. Přemýšlel jsem totiž o akumulaci
dešťových vod ze střechy a tuto vodu pak dovést do domu. První
způsob je pro mě určitě levnější, ale druhý asi šetrnější k využívání
vody. Prosím Vás tedy o radu, jak byste to s tímto problémem vyřešili?“
Odpověděl jsem (zkráceno): „Přívětivější je opravdu používat dešťovou vodu, ale je to drahá záležitost. Nejde jen o to dešťovou vodu
do vhodné nádrže svést, ale i ji pak rozvést… Je třeba zachycenou
vodu nějakým způsobem upravit, aby byla v domácnosti použitelná.
Využití vody dešťové bych upřednostňoval u novostaveb a tam, kde
není voda studniční. Ve vašem případě bych vodu dešťovou asi draze
nezachytával, ale ani rychle neodváděl pryč. Nějakým způsobem
bych se ji snažil na pozemku udržet, vsáknout (průlehy, mokřad).
V každém případě je třeba zajistit, aby rozvod užitkové vody (jedno,
jestli studniční nebo dešťové) byl oddělen od rozvodu pro vodu pitnou…“ Nakonec jsem tazatele upozornil: „Je třeba i připomenout, že
pokud odvádíte vodu do kanalizace a platíte tedy stočné, tak byste
měl platit stočné i z té vody studniční či dešťové…“
Odpověděl mi: „Já už jsem popravdě získal dotaci v programu
Dešťovka a mám i dvojí rozvody vody. Dokonce mám i vypracované
projekty, které nebyly zrovna levné. Takže připraven bych byl, ale
nakonec jsem se opravdu zamyslel, jestli by nebyla škoda peněz, když
máme vodu přímo u domu. Šlo mně opravdu o to šetření vodou, když
vidím, jaké je sucho. Ale asi máte pravdu, bude to ekonomičtější, než
budovat podzemní nádrž.“
Myslím si, že program Dešťovka má své opodstatnění, ale úředníci
by měli s žadateli i probírat to, jestli nemohou využít i jiné zdroje
užitkové vody. Zkrátka: šetřit ano, ale s rozmyslem!
Jak byste postupovali vy? Právně korektně, nebo s použitím zdravého rozumu? Kéž by bylo možné, aby šlo použít obé!

Ing. Václav Stránský
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Nevstoupíš dvakrát do
téhož rybníka – předběžná
zpráva o stavu dnešních
hypertrofních rybničních
ekosystémů
Jaroslav Vrba, Zdeňka Benedová, Jitka Jezberová,
Anna Matoušů, Martin Musil, Jiří Nedoma, Libor Pechar,
Jan Potužák, Klára Řeháková, Karel Šimek, Michal Šorf,
Jana Zemanová

Abstrakt

Po staletí byly jihočeské rybníky využívány k produkci ryb, ovšem
díky nadměrné živinové zátěži a vysokým obsádkám ryb prošly
rybniční ekosystémy v minulém století nápadnou proměnou. Jejich současný hypertrofní stav potvrzují předběžné výsledky z 10
sledovaných rybníků. Struktura a dynamika planktonu v rybníce
je určována zejména velikostní/věkovou strukturou konkrétní rybí
obsádky (především kapra). Planktivorní ryby – jak kapří plůdek,
tak tzv. plevelné ryby – nápadně redukovaly početnost, velikost
a druhové složení plaktonních korýšů, zejména velkých perlooček
rodu Daphnia, zatímco větší kapři tak silný predační tlak (tzv. top-down efekt) nevytvářeli. Všechny ostatní skupiny planktonu, tedy
fytoplankton, bakterie, prvoci i vířníci, dosahovaly vysokých počtů
a diverzity a indikují velký dopad a intenzitu různých mikrobiálních
procesů a interakcí na kvalitu vody v současných hypertrofních
ekosystémech.
Klíčová slova
hypertrofní rybníky – živiny – plankton – diverzita – potravní sítě –
mikrobiální aktivita

Historický úvod
České rybníkářství má staletou tradici a vždy bylo považováno za
optimální způsob obhospodařování zamokřené krajiny – Třeboňsko
bylo dokonce právě kvůli tomu vyhlášeno biosférickou rezervací
UNESCO. Český hydrobiologický výzkum rybníků má dlouhou
tradici od poloviny 19. století [1, 2] a v 60.–80. letech minulého
století zásadním způsobem ovlivnil rozvoj světové limnologie (např.
[3–5]). V posledních desetiletích však náš základní výzkum rybníky
téměř ignoroval. Ekologický monitoring probíhající od 90. let na
Třeboňsku a Blatensku nicméně dokládá silnou eutrofizaci většiny
rybníků, řádový nárůst živin oproti polovině minulého století, častou absenci velkého zooplanktonu a enormní výskyt vodních květů
sinic [6, 7] (obr. 1).

Tato výrazná proměna rybničních ekosystémů zůstala badateli téměř nepovšimnuta, ale nyní je zřejmé, že dnešní rybníky jsou úplně
jiné ekosystémy, než jaké znali Josef Šusta (původně oligo–mezotrofní
či dystrofní rybníky limitované živinami [1]) či Jaroslav Hrbáček
(ekosystémy řízené hlavně rybí obsádkou [4, 8]). Před 150 lety, kdy J.
Šusta prováděl své výzkumy na 20 velkých třeboňských rybnících, se
jejich produkce pohybovala mezi 11 kg.ha–1 (dystrofní Spolský ryb.)
až 94 kg.ha–1 (Bošilecký ryb.) ryb ročně [1]. Jím zavedená opatření
(vápnění, organické hnojení, přikrmování atd.) podpořila jen mírně
přirozenou produkci ryb. K zásadní proměně rybničních ekosystémů vedla až další intenzifikace rybářské produkce během minulého
století, především synergický efekt nárůstu živinové zátěže a nárůstu
rybích obsádek v poválečném období, který nedávno pro Vodní hospodářství podrobně zrekapituloval Pechar [7].
S vědomím tušených důsledků těchto změn jsme se zaměřili na
komplexní výzkum rybníků, především poznání diverzity a struktury
planktonních potravních sítí, přenosu energie a koloběhu živin v těchto mělkých hypertrofních ekosystémech s různou rybí obsádkou. Již
předběžné výsledky přinesly mnohé očekávané, ale i překvapivé poznatky ohledně početnosti mikrobů a intenzity mikrobiálních procesů,
které jsou obsahem tohoto příspěvku.

Sledované rybníky a parametry
Celkem jsme sledovali 10 rybníků na Českobudějovicku (7) a Třeboňku (3) v podobné nadmořské výšce (407–428 m n. m.), které reprezentovaly různé typy od plůdkových výtažníků (několik ha) až po hlavní
rybníky (desítky až stovky ha). Základní charakteristiky s kódy rybníků
a typem obsádky, resp. dominantní ryby jsou uvedeny v tabulce 1.
Sledované rybníky byly vzorkovány třikrát za sezonu (v dubnu,
červnu a srpnu 2017), jen Beranov a Roubíček dvakrát (v dubnu ještě
nebyly napuštěny), naopak Dehtář a Rod častěji (1× měsíčně). Fyzikálně-chemické parametry (vertikální profily teploty, pH, vodivosti,
rozpuštěného kyslíku a světla sondami, průhlednost vody Secchiho
Tabulka 1. Geografické charakteristiky rybníků a typ obsádky
(hlavní násada: K0–K2 – půdek kapra, K2–KV a K3–KV – tržní kapr,
Š0–Š1 – plůdek štiky, Ca-gen – generační candát; složení obsádky
pro sportovní rybolov není známo, rybník se neloví). zmax – maximální hloubka
Rybník

Kód GPS souřadnice

Beranov
Dehtář
Kvítkovický
Podvrážský
Posměch
Roubíček
Zběhov
Klec
Potěšil
Rod

BR
DH
KV
PV
PM
RK
ZB
KL
PT
RD

48.980N, 14.321E
49.006N, 14.294E
48.963N, 14.337E
48.976N, 14.330E
48.996N, 14.295E
48.981N, 14.261E
48.992N, 14.305E
49.090N, 14.767E
49.079N, 14.766E
49.121N, 14.745E

Plocha
(ha)

zmax
(m)

Typ obsádky

13,3
228
24
6,1
36,6
4,4
2,0
64
64
22

2,5
5,0
3,0
2,1
3,2
1,4
1,1
2,0
2,6
1,3

K0–K2
K2–KV
K3–KV
Sportovní
K2–KV
K0–K2
Š0–Š1 + plotice
K3–KV
K3–KV
K2–K3 + Ca-gen

Obr. 1. Náhlý odpolední kolaps koloniálních sinic na rybníce Dehtář za klidného slunečného dne (srpen 2017) – zřejmě důsledek přesvětlení
a přehřátí sinic v husté vrstvě nakumulované u hráze. Foto Petr Znachor
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deskou) byly měřeny in situ v dopoledních Tabulka 2. Průměrné hodnoty (rozsahy) vybraných fyzikálně-chemických parametrů vody.
hodinách (cca 8–10 h). Směsný vzorek vod- Třeboňské rybníky jsou ve spodní části, u Rodu jsou odlišena období jarní čiré vody (RDj)
ního sloupce (0–1 m) byl odebírán z lodi van a letní (RDl); Průhl. – průhlednost (Secchi), TN – celkový dusík, TP – celkový fosfor, DOC –
Dornovým sběračem (1 m, 6,4 l). Ze směsného rozpuštěný organický uhlík, Chla – chlorofyl a
vzorku (cca 45 l) byly odebrány podvzorky
Kód
Průhl.
Vodivost
TN
TP
DOC
Chla
přefiltrované přes 200-µm sítko na mikroryb.
(cm)
(µS.cm–1)
(mg.l–1)
(mg.l–1)
(mg.l–1)
(µg.l–1)
biální a chemické analýzy vody a sestonu
55
345
2,0
0,16
17,3
43,8
a neprodleně dopraveny do laboratoře. Další
BR
(40–70)
(329–361)
(1,6–2,4)
(0,14–0,19)
(16,4–18,3)
(18,5–69,2)
nefiltrované podvzorky byly odebrány na
49
308
2,9
0,19
12,8
104
analýzu fytoplanktonu, nálevníků a ostatních
DH
(30–60)
(288–322)
(2,1–4,4)
(0,13–0,31)
(4,9–17,3)
(41,6–253)
mikrobů a příslušně nafixovány. Z dalších 30 l
35
311
2,7
0,28
14,0
87,3
směsného vzorku byli v 200-µm planktonní
KV
(20–55)
(303–319)
(2,1–3,5)
(0,14–0,43)
(11,9–15,2)
(86,9–87,5)
síti zakoncentrováni a nafixováni planktonní
33
292
3,0
0,29
17,4
134
PV
korýši a z výsledného filtrátu byl zakoncent(30–40)
(282–309)
(2,2–4,4)
(0,13–0,44)
(13,9–21,4)
(50,6–202)
rován a nafixován drobný zooplankton (frakce
35
305
2,5
0,41
15,3
135
PM
20–200 µm, resp. vířníci).
(25–40)
(300–310)
(1,9–2,9)
(0,21–0,78)
(15,1–15,8)
(85,7–182)
Všechny chemické analýzy vody a sesto45
256
3,3
0,17
17,2
88,8
RK
nu byly provedeny standardními metodami
(20–70)
(254–257)
(3–3,7)
(0,16–0,18)
(13,4–21)
(68,7–109)
v akreditované laboratoři ENKI. Pro základní
25
346
2,5
0,25
17,1
51,8
ZB
porovnání rybníků byly použity koncentrace
(20–30)
(338–353)
(2–2,8)
(0,19–0,31)
(16,5–18,3)
(33,3–76,3)
celkového dusíku (TN), celkového fosforu
47
197
3,4
0,23
15,4
148
KL
(TP), rozpuštěného organického uhlíku (DOC)
(20–80)
(196–199)
(1,7–6,8)
(0,09–0,40)
(10,2–19,9)
(19,9–387)
a chlorofylu a (Chla). Koncentrace metanu
40
196
4,0
0,26
15,0
200
PT
byly stanoveny na plynovém chromatografu
(20–60)
(193–198)
(1,7–7,5)
(0,1–0,52)
(10,7–19,0)
(53,7–489)
a obrat metanu metodou přídavku radioak1,4
0,11
16,2
0,8
RDj
>130
158
tivně značeného CH4 [9]. Ostatní analýzy
(1,1–1,7)
(0,09–0,14)
(14,7–17,7)
(0,4–1,1)
planktonu, včetně determinace či speciálních
47
207
4,0
0,29
21,6
140
RDl
mikrobiologických a molekulárních metod,
(20–90)
(193–212)
(2,0–5,9)
(0,26–0,34)
(16,2–24,7)
(7,0–326)
probíhaly v příslušně vybavených laboratořích
Hydrobiologického ústavu BC AV ČR nebo Přírodovědecké fakulty JU (podrobnosti k jednotlivým metodám viz [10]).
Tabulka 3. Diverzita (počet taxonů) fytoplanktonu a zooplanktonu,
průměrný počet všech perlooček (ind.l–1), podíl hrotnatek (Daphnia
Obsah živin
spp. – % celkového počtu perlooček) a molární poměr C:P v sestonu
V tomto příspěvku prezentujeme výsledky především s důrazem na
(třeboňské rybníky dole)
obsah živin a složení planktonu. Chemismus vody českobudějovicKód Fytoplankton Zooplankton
Perloočky
Hrotnatky
C:P
kých a třeboňských rybníků se lišil, významné rozdíly jsme zjistili
BR
27–32
21–23
973
6%
323
u vodivosti (tab. 2); třeboňské vs. českobudějovické, průměr ± SD:
DH
18–31
13–16
377
34 %
332
197±17 vs. 308±28 µS.cm–1) a celkové alkality (KNK4,5: 0,96±0,38
vs. 2,07±0,20 meq.l–1). Tyto výsledky ukazují na rozdíly v chemismu
KV
15–29
13–16
368
70 %
130
hlavních iontů, ale z hlediska míry eutrofizace se třeboňské a česPV
21–24
12–24
40
29 %
207
kobudějovické rybníky nijak neliší. Všechny rybníky měly podobné
PM
22–29
17–21
375
35 %
171
koncentrace živin (TN = 3,0±1,5 mg.l–1; TP = 0,25±0,14 mg.l–1;
RK
19–21
13–19
725
16 %
594
–1
–1
TOC = 24,2±7,6 mg.l ; DOC = 16,0±3,9 mg.l ), přičemž maximálZB
19–27
11–18
33
1%
131
ní koncentrace celkových živin (tab. 2) byly v letním období, resp.
KL
18–32
7–17
169
39 %
483
korespondovaly s vyšší biomasou fytoplanktonu. Přesto jsme v 64 %
PT
23–35
9–15
16
35
%
297
případů zjistili potenciálně limitující koncentrace rozpuštěného reakRD
13–33
10–16
242
95 %
170
tivního fosforu (DRP <10 µg.l–1; medián 7 µg.l–1), často doprovázené
zvýšeným poměrem C:P v sestonu (tab. 3). Sezonní koncentrace
chlorofylu a výrazně kolísaly (2,2–500 µg.l–1;
medián 83 µg.l–1), často i u téhož rybníka v zá- Tabulka 4. Průměrné početnosti (rozsahy) vybraných skupin planktonu (třeboňské rybníky
vislosti na složení a početnosti zooplanktonu dole, u Rodu opět odlišena dvě období jako v tabulce 2)
(srov. tab. 2 a 3).

Struktura a diverzita planktonu
Plankton studovaných rybníků tvořilo 13–36
taxonů fytoplanktonu a 7–24 druhů zooplanktonu, z toho 1–10 druhů perlooček, 0–4 druhy
klanononožců a 3–19 taxonů vířníků (tab. 3).
Významnou složku rybničního planktonu tvořily také různé skupiny mikroorganismů (tab.
4): nálevníci (medián 280 buněk.ml–1), heterotrofní bičíkovci (5840 buněk.ml–1), bakterie
(15,1 mil. buněk.ml–1) a pikosinice (drobné,
jednobuněčné i koloniální sinice, <2 µm; 0,53
mil. buněk.ml–1). U nálevníků bylo možno
obvykle rozlišit 20–30 morfotypů, převážně
omnivorních taxonů (obr. 2); v přítomnosti
perlooček rodu Daphnia ovšem převažovaly
zejména druhy rodu Halteria/Pelagohalteria,
které jsou schopny rychlé únikové reakce v
blízkosti zooplanktonu [11]. Strukturu a diverzitu rybničního planktonu nepochybně
ovlivňuje jak složení rybí obsádky (tzv. top-down efekt, tj. vliv konzumentů vyšší trofické
úrovně [8]), tak další hospodářské zásahy (tzv.

2

Kód
ryb.
BR
DH
KV
PV
PM
RK
ZB
KL
PT
RDj
RDl

Bakterie
(106 b.ml–1)
20,8
(17,7–24,0)
15,2
(7,5–25,1)
14,9
(13,7–17,1)
16,6
(12,7–20,7)
17,1
(11,4–20,8)
17,1
(15,1–19,2)
19,0
(12,9–23,2)
15,8
(8,7–26,4)
15,6
(7,5–27,6)
3,7
(2,1–4,7)
17,0
(12,8–21,2)

Pikosinice
(106 b.ml–1)
0,40
(0,24–0,55)
0,90
(0,02–3,35)
0,30
(0–0,53)
0,52
(0,21–0,83)
0,28
(0,02–0,75)
0,002
(0,002–0,002)
2,15
(0,75–4,19)
0,93
(0,14–1,59)
1,08
(0,21–1,75)
0,011
(0–0,034)
2,64
(1–4,25)

Bičíkovci
(103 b.ml–1)
3,5
(1,6–5,5)
4,5
(1,5–8,1)
10,1
(1–26,5)
6,4
(3,5–10,6)
8,7
(2,2–20,1)
10,9
(4,4–17,3)
13,9
(7,9–25,3)
8,8
(3,2–16,8)
10,3
(5,8–17,7)
0,5
(0,1–0,9)
11,2
(7,3–16)

Nálevníci
(b.ml–1)
219
(141–298)
247
(53–597)
208
(106–278)
310
(144–406)
426
(103–798)
124
(97–152)
277
(80–420)
262
(86–587)
364
(308–460)
23,7
(0,3–69)
454
(279–770)

Vířníci
(ind.l–1)
5092
(4656–5828)
4842
(306–11005)
2986
(83–4821)
31140
(1001–63054)
5187
(3844–6572)
2320
(177–4464)
13177
(2133–33790)
10232
(5630–15717)
9570
(3085–17639)
81
(7,2–154)
1900
(29–5549)
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bottom-up efekt, tj. ovlivnění dostupností
živin: hnojení, krmení apod.) (viz schéma na
obrázku 3).
Obecný předpoklad, že biologická diverzita
klesá s intenzitou hospodaření, tj. především s velikostí obsádky, rozhodně neplatí
všeobecně a souvisí s velikostí konkrétních
planktonních organismů, a tudíž i s jejich
pozicí v potravním řetezci. Vyžírací tlak rybí
obsádky určitě významně ovlivnil (snížil)
jak početnost, tak velikost i druhové složení
korýšů (perlooček a klanonožců) (srov. [4, 5]),
ale ve všech ostatních skupinách planktonu
(fytoplankton, bakterie, prvoci i vířníci) početnost, biomasa i taxonomická diverzita rostla
(tab. 3, 4). Nejméně taxonů fytoplanktonu, Obr. 2. Snímky nálevníků Rimostrombidium sp. (vlevo) a Cyclidium sp. (vpravo)
vířníků i nálevníků jsme nacházeli v souvis- s pohlcenými bakteriemi a fytoplanktonem z rybníka Zběhov. Mikrofotografie kombinují
losti se zvýšeným filtračním tlakem hrotnatek zobrazení z epifluorescenčního mikroskopu při různých vlnových délkách: modře jádra
(zejména D. pulicaria), kdy z nálevníků pře- nálevníků obarvená fluorochromem DAPI, žlutě pohlcené bakterie obarvené fluorochromem
žívali jen omnivorní filtrátoři rodu Halteria/ DTAF a červeně autofluorescence chlorofylu a, tj. pohlcené pikosinice a drobné řasy (<4 µm).
Pelagohalteria.
Foto J. Nedoma a K. Šimek
Tzv. hrubý zooplankton sledovaných rybníků prakticky tvořily hlavně hrotnatky (Daphnia spp. – viz rámeček). Dospělé buchanky (Acanthocyclops trajani,
Cyclops vicinus) a vznášivky (Eudiaptomus gracilis) jsme nacházeli
jen vzácně, nejpočetnější byly jejich naupliové larvy (medián 89 %
počtů všech klanonožců), kopepoditová stadia byla hojněji zastoupena
jen v některých rybnících, resp. vzorcích. Rostoucí vyžírací tlak rybí
obsádky vedl k úbytku, případně vymizení hrotnatek, zejména za situací, kdy jejich reprodukční potenciál byl omezen také nedostatkem
fosforu (vysoký poměr C:P, tab. 3). V takové situaci (C:P >200) totiž
mají hrotnatky menší snůšky (rámeček). Přitom poměr C:P v sestonu
přesahoval 180 v celé polovině případů. V takovém planktonu zcela
dominovaly drobné perloočky (zejména Bosmina longirostris), filtrující
vířníci (Brachionus, Keratella, Polyarthra aj.) a naupliové larvy klanonožců. Relativně nízký obsah fosforu v biomase fytoplanktonu, resp.
sestonu, jenž se promítal i do vyšší trofické hladiny, byl ve sledovaných rybnících poměrně častým jevem. V těchto případech byl zjevně
růst fytoplanktonu limitován dostupností fosforu, takže právě omezení
přísunu této živiny (z povodí i jiných zdrojů) by mohlo nejefektivněji
Obr. 3. Schematické znázornění planktonních potravních sítí,
omezit vysoké biomasy fytoplanktonu a snížit tak navazující rizika.
jednotlivých zdrojů (dole), trofických hladin a koloběhu živin (odV biomase jarního fytoplanktonu dominovaly především rychle
lišeny barevně). Klasický potravní řetězec je naznačen uprostřed,
rostoucí druhy rozsivek (Aulacoseira, Stephanodiscus aj.) a skrytěnek
mikrobiální sítě jsou v levé části (MOX – metanotrofové). Plné šipky
(Cryptomonas, Rhodomonas), v letním období hlavně chlorokokální
představují toky energie (uhlíku) a hlavních živin (fosforu a dusíku,
řasy, obrněnky a vláknité sinice. Nekonzumovatelné formy (např.
včetně fixace N2 bakteriemi i sinicemi), čárkovaně je respirace
Planktosphaeria, Ceracium, Anabaena, Aphanizomenon aj.) často
a regenerace živin, tečkovaně denitrifikace. Alternativní síly šipek
tvořily velkou biomasu, která nebyla dostupná pro filtrující herbivorní
naznačují různý kvantitativní význam přenosu energie a respirace
zooplankton. Náhradním zdrojem
pro rybniční ekosystém, resp.
zřejmě v té době byly také početné
produkci ryb – vlevo toky v méně
pikosinice (tab. 4), suspendované
Korýši hrotnatky (Daphnia spp.)
úživných rybnících, vpravo v hyčástečky porostlé bakteriemi, či
jsou velké (až několik mm) perloočpertrofních rybnících
jejich vločky a vláknité formy, kteky, jež jsou ideální přirozenou potravou ryb a zároveň představují klíčoré se ovšem vyskytovaly hojně už
vé herbivorní filtrátory stojatých vod
v jarních odběrech, kromě situací
planktonních korýšů (viz malý
tzv. čiré vody. K rozvoji vláknitých
(tzv. keystone species), protože svou
podíl hrotnatek v BR a RK), násada
a koloniálních sinic (tzv. vodnímu
efektivní filtrací dokáží udržovat čitržního kapra (K2–KV; tab. 1) většikvětu) došlo až v srpnu. Za klidrou vodu s dobrou průhledností (tzv.
nou umožňovala lepší rozvoj velného letního dne se ovšem sinice
clear water). Tvoří podstatnou složkých perlooček, zejména v případě
mohou hromadit u hladiny, kde
ku tzv. hrubého zooplanktonu – tedy
nízké násady v Rodu (přírodní
pak často dojde k jejich náhlému
zásadního transformačního článku
rezervace) (tab. 3). Nepříznivý vliv
kolapsu (obr. 1) s nepříznivými
pro produkci ryb, neboť koncentrují
planktonožravých, tzv. plevelných
důsledky pro ekosystém rybníka
a zpřístupňují energii a živiny nejen
ryb byl nesporný např. v rybníku
(kyslíkový deficit, toxiny aj.).
z primární produkce fytoplanktonu,
pro sportovní rybolov (PV) nebo
Sezonní vývoj planktonu v rybale i z bakterií a mikrobů rybám. V optimálních podmínkách se
po nechtěném výtěru plotice (ZB).
nících tedy v hrubých rysech odporozmnožují partenogeneticky (bez samců, z neoplodněných vaPodobný efekt měla zřejmě střevídal modelu, který popisuje Planjíček), ovšem samice regulují velikost snůšky (počet embryí – viz
vlička východní, hojně rozšířená
kton Ecology Group [12], zejména
foto) podle množství a kvality dostupné potravy (maximální snůšv třeboňských rybnících – její letní
jeho revidované verzi pro eutrofní
ky často dosahují i >20 embryí). Nedostatek fytoplanktonu, ale
výtěr způsobil také dočasné zhorjezera s vysokou predací ryb [13].
především jeho limitace fosforem (vysoký poměr C:P v sestonu,
šení stavu v Rodu, kde ale situaci
Velikostní struktura i druhové
tab. 3) proto výrazně zpomaluje růst jejich populací. Hrotnatky
patrně dokázaly zvrátit dravé ryby
složení zooplanktonu odpovídaly
tak vlastně koncentrují fosfor pro ryby (tedy obratlovce s kostrou),
(candát).
typu a velikosti rybí obsádky a v zájež naopak efektivně (a často také selektivně) loví velké perloočMikrobiální procesy
sadě se potvrdily známé vztahy
ky, takže při nedostatku fosforu z planktonu snadno hrotnatky
[4, 5, 14]. Zatímco kapří plůdek
eliminují úplně (tab. 3).
Celkové počty bakterií, pikosinic
(K0) byl účinným konzumentem
i prvoků v rybnících byly řádově
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vislosti na typu obsádky, respektive na intenzitě disturbance (oxidace)
sedimentu rybami, jednak na aktivitě metanotrofních bakterií, které
tvořily až 6 % celkových počtů bakterií v planktonu některých rybníků. Rychlost oxidace metanu dosahovala až 2,8 µmol.l–1 a medián doby
obratu CH4 byl 1,7 dne. Metan možná představuje nezanedbatelný
alternativní zdroj uhlíku pro plankton hypertrofních a organickými
látkami zatížených rybníků (obr. 3, 4).

Souhrn

Obr. 4. „Rybniční čtyřstěn“ znázorňuje čtyři možné alternativní
zdroje energie pro produkci ryb v hypertrofních rybnících –
na přirozené produkci má zásadní podíl primární produkce (shora)
a mikrobiální transformace organických látek (zprava), ale nejspíš
k ní přispívá i produkce metanu v sedimentu (zdola). Chybí-li ovšem v planktonu tranformační článek (velké perloočky), hlavním
a jediným zdrojem produkce ryb zůstává krmení
vyšší (tab. 4) než hodnoty obvyklé v eutrofních povrchových vodách
[10], což ukazuje důležitou roli tzv. mikrobiální smyčky v ekosystémech hypertrofních rybníků. Její mimořádný význam ilustrují jak
vysoké mikrobiální aktivity (viz dále), tak překvapivě nízký poměr
biomasy (vyjádřené v µg C.l–1) fytoplanktonu a bakterií v rozmezí
0,6–92 (medián 14,4), přičemž hodnot <1 dosahoval v jarním období čiré vody (srov. RDj v tabulkách 2 a 4). To znamená, že biomasa
heterotrofních bakterií byla v té době větší než biomasa primárních
producentů (pikosinice do poměru nebyly zahrnuty).
Celková bakteriální produkce dosahovala v průměru 21 (2–66) miliónů buněk.ml–1 denně. Významnými konzumenty bakterií (zřejmě i pikosinic) byli heterotrofní bičíkovci a nálevníci (převážně omnivorní
druhy, obr. 2), ale asi také vířníci a některé perloočky. Samotní prvoci
zkonzumovali v průměru 60 % produkce volných bakterií (<1 µm)
za den. Příjem bakterií některými nálevníky převyšoval publikované
rychlosti z povrchových vod (např. [9]) až řádově – medián příjmu
běžně dosahoval stovek bakterií.hod–1 na 1 nálevníka, ale např. 1090
(maximum 5870) bakterií.hod–1 pro rod Halteria/Pelagohalteria, resp.
až 10,5 (max. 18,9) tisíc bakterií.hod–1 pro Vorticella spp. Podobné
hodnoty jsou charakteristické spíše pro aktivovaný kal v čistírnách
odpadních vod.
V sedimentu hypertrofních rybníků zřejmě také může vznikat
značné množství metanu, zejména při vyšších letních teplotách.
Koncentrace metanu ve vodě (0,07–5,9 µmol.l–1) kolísaly jednak v zá-

Naše předběžné výsledky jasně potvrzují vysokou zásobu jak minerálních živin, tak organických látek v rybnících, což podporuje enormní
rozvoj a aktivitu mikrobů i fytoplanktonu v současných rybničních
ekosystémech (obr. 3). Tento stav představuje potenciální riziko
krátkých epizod kyslíkových deficitů v případech, kdy mikrobiální
biomasa (a to včetně fytoplanktonu!) není filtrujícím zooplanktonem účinně regulována. Navíc v posledním desetiletí jsou typická
delší letní období s tropickými teplotami vzduchu (nad 30 °C), jež
dále zhoršují kyslíkové poměry ve vodě a výrazně zvyšují odpar.
Snížení maximálních dosahovaných biomas fytoplanktonu by se
dalo nejefektivněji dosáhnout omezením přísunu fosforu, který růst
fytoplanktonu zpravidla limituje. V kombinaci s účinnou eliminací
plevelných ryb (obr. 5) a udržením oxických podmínek, jež brání
mobilizaci fosforu ze sedimentů, by se toto opatření mohlo příznivě
promítnout do nárůstu velkého fitrujícího zooplanktonu, právě díky
lepší reprodukci hrotnatek.
Současné běžné obsádky tržních kaprů zjevně nemohou vysvětlit
dramatickou redukci až vymizení korýšů v některých studovaných
rybnících, ale jejich potravní aktivita nejspíš výrazně snižuje produkci metanu v sedimentech rybníků, a také prakticky eliminuje
výskyt makrofyt v hlavních rybnících, jak ukazují výsledky Francové
a kol. [15]. Naproti tomu v plůdkových rybnících, nebo v případech
velkých abundancí drobných planktonofágních ryb (plotice, střevlička východní aj.) v hlavních rybnících, se vliv početné rybí obsádky
projevil odpovídajícím způsobem: zaznamenali jsme nižší diverzitu
i abundance korýšů spolu s nárůstem abundance i druhové diverzity
ostatních sledovaných skupin, a to včetně fytoplanktonu a vířníků.
Každopádně jsme teprve na počátku porozumění současným rybničním ekosystémům – náš projekt zatím přinesl víc otázek než odpovědí
a hodně práce na náš tým ještě čeká.
Poděkování: Tento výzkum prodpořila GAČR (projekt 17-09310S:
Rybníky jako modely pro studium diverzity a dynamiky planktonu
hypetrofních mělkých jezer; 2017–2019).
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You cannot step into the same fishpond twice – A preliminary report on the current status of hypertrophic fishpond
ecosystems (Vrba, J.; Benedova, Z.; Jezberova, J.; Matousu,
A.; Musil, M.; Nedoma, J.; Pechar, L.; Potuzak, J.; Rehakova,
K.; Simek, K.; Sorf, M.; Zemanova, J.)
Abstract

For centuries, shallow manmade fishponds in South Bohemia were
used for fish production; however, their ecosystems have changed
dramatically due to excessive nutrient loading and fish stocking.
Preliminary results of ten sampled fishponds suggested their hypertrophic status at present, while their plankton structure and
dynamics reflected the actual size/age class of fish stock consisting
predominantly of common carp. Planktivorous fish (both young
carp and the so-called weedy fish) remarkably reduced the abundance, size, and species diversity of crustacean zooplankton, in
particular large daphnids, whereas larger carp itself did not cause
such a strong top-down effect. All other plankton components, i.e.
phytoplankton, bacteria, protists, and rotifers showed rather high
abundance and diversity, and suggested a reasonable impact of
various microbial processes and interactions in the recent hypertrophic ecosystems.
Key words
hypertrophic fishponds – nutrients – plankton – diversity – food webs
– microbial activity
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. září 2018.
Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany A4, a to
včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.
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Paludikultura – zemědělské
obhospodařování
zamokřených půd
Hana Čížková, Vojtěch Januš

Abstrakt

Paludikultura neboli zemědělské obhospodařování zamokřených
a zaplavovaných půd je jedním ze způsobů, jak zvýšit retenční
schopnost krajiny. K nejstarším a také nejrozšířenějším paludikulturám patří pěstování rýže. V současnosti se paludikultura uplatňuje
také jako způsob hospodaření na znovuzaplavených organických
půdách, které byly v minulosti odvodněny a v důsledku toho degradovány. Jsou ale aplikovatelná též pro hospodaření na těžko
odvodnitelných či zaplavovaných minerálních půdách. Ponejvíce
se pěstují vysoce produktivní bažinné rostliny (hlavně rákos a orobinec) a vlhkomilné dřeviny (zejména olše a rychle rostoucí vrby)
a jejich biomasa se využívá obvykle jako obnovitelný zdroj energie
nebo technologická surovina. Extenzivní způsoby paludikultury
posilují základní ekosystémové funkce, jakými jsou ukládání
organické hmoty, poutání minerálních látek, stabilizace vodního
režimu a podpora biodiverzity. Ekologicky udržitelné, extenzivní
typy paludikultury však obvykle generují menší zisk než intenzivní
zemědělství, a proto je potřeba při jejich uvádění do praxe zvažovat
nejen ekologickou, ale též ekonomickou udržitelnost.
Klíčová slova
organická půda – paludikultura – rákos obecný – retence vody – rýže
– zamokřená půda

Úvod
Intenzifikace zemědělské výroby na našem území byla až do osmdesátých let 20. století provázena rozsáhlými odvodňovacími programy,
v jejichž důsledku je dnes odvodněno trubkovou drenáží přes 1 mil. ha
(asi 25 % výměry zemědělského půdního fondu a 13 % rozlohy ČR
[1]). Kromě toho byly narovnány a prohloubeny (často i zatrubněny)
drobné toky od nížin až do podhůří a provedeny další terénní úpravy
[2], které vesměs urychlují odtok z povodí. Kvůli klimatické změně
se však mění společensko-politické priority a je pravděpodobné,
že na vybraných méně úrodných plochách budou před intenzivní
produkcí upřednostňována opatření na stabilizaci vodního režimu
krajiny [3]. Lze mj. předpokládat návrat vlhkých ploch tam, kde je to
z hydrologického hlediska prioritní (např. rozlivy do niv) a také tam,
kde údržba drenážních systémů není za stávajících ekonomických
podmínek rentabilní.
Máme k dispozici způsoby, jak takové vlhké plochy zemědělsky využívat? Zajímavé možnosti nabízí paludikultura (z lat. palus – bažina),
tedy zemědělské obhospodařování zamokřených či zaplavovaných

Obr. 1. Mokřadní Arab. Foto Jan Vymazal
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půd. Tento koncept není v ČR dosud příliš znám. Cílem příspěvku
je proto seznámit odbornou veřejnost se současným stavem výzkumu, vývoje a využití paludikultury ve světě, krátce se zamyslet nad
možnostmi jejího využití v podmínkách ČR a kriticky zhodnotit její
přínosy a omezení. Další podrobnosti lze nalézt v knize Mokřady:
ekologie, ochrana a udržitelné využívání [4].

Tradiční paludikultury
V oblastech bohatých na vodu mají různé způsoby paludikultury
tisíciletou historii. Obyvatelé pobřeží jezer a říčních delt využívali
přírodní zdroje z vodních a mokřadních biotopů jako potraviny i jako
technologické suroviny. Ke kulturám úzce spjatým s mokřady patří
např. mokřadní (též bažinní) Arabové neboli Madánové (marsh Arabs,
Ma’dān, obr. 1), kteří obývají rozsáhlé mokřady v oblasti dolního
Eufratu a Tigridu. Žijí zde v relativní izolaci na ručně vybudovaných
ostrovech z rákosu (Phragmites spp.) a na vyvýšených místech podél
okrajů mokřadů. Živí se zejména lovem, rybolovem a pastvou dobytka, hlavně vodního buvola (Bubalus bubalis). Mladé výhony rákosu
slouží jako pastva pro dobytek, z vyzrálých stébel se pletou rohože
a staví plavidla, obydlí i impozantní stavby pro veřejná shromáždění
a v neposlední řadě již zmíněné plovoucí ostrovy. Poté, co většina
tamějších mokřadů byla cíleně zničena za režimu Saddáma Husajna
v devadesátých letech 20. století, obývá tuto oblast z původních několika set tisíc jen asi 10 tisíc Madánů [5].
Mnohé druhy mokřadních rostlin se tradičně využívaly i v hospodářsky rozvinutých oblastech včetně Evropy. Travní porosty vlhkých
luk nebo chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea) sloužily jako
krmivo pro dobytek, okřehky (Lemna spp.) byly součástí potravy
kachen. Olšové dřevo se pro svou odolnost proti vodě používalo na
stavbu mostů, jezů a splavů a dodnes se využívá v nábytkářství. Z vrbového proutí (Salix spp.) se pletly košíky, z výhonů orobince tašky,
klobouky a misky. Ze stébel rákosu obecného (Phragmites australis)
se dodnes vyrábí doškové střechy (obr. 2, [6]) a rohože využívané
k různým účelům. Výmladkové lesy (pařeziny) jsou nejstarší formou
obhospodařování lesa, v Evropě známou od neolitu [7]. Z mokřadních
dřevin mají velkou výmladkovou schopnost vrby, olše (Alnus spp.)
a topoly (Populus spp.). Výmladky se využívaly jako palivové dříví,
ale též k výrobě dřevěného uhlí, dřevěných nástrojů, kůlů, sloupků
i nábytku. V lékařství se dodnes využívají drogy z mokřadních rostlin,
např. oddenek kozlíku lékařského (Valeriana officinalis), kůra krušiny
olšové (Frangula alnus), kořen krvavce totenu (Sanguisorba officinalis),
oddenek puškvorce obecného (Acorus calamus), kořen rdesna hadího
kořene (Bistorta major), nať tužebníku jilmového (Filipendula ulmaria)
a listy vachty trojlisté (Menyanthes trifoliata) [8].

Rýže
Nejrozšířenější paludikulturou v dobách minulých i dnes je pěstování
rýže. Pod pojmem rýže obvykle rozumíme rostliny z taxonomické
skupiny rýžovitých (Oryzae), a to jak kulturní, tak planě rostoucí.
K nejznámějším planě rostoucím druhům, často souhrnně nazývaným
„divoká rýže“ (wild rice), patří druhy rodu ovsucha (Zizania). Obilky
severoamerické ovsuchy vodní (Z. aquatica) a o. bahenní (Z. palustris)
jsou tradiční indiánskou potravinou [9]. O. bahenní se nyní též pěstuje
komerčně a její obilky se prodávají pod názvem „indiánská rýže“ [10].

Obr. 2. Dům s tradiční doškovou střechou v obci Altefähr na ostrově
Rügen (Rujána). Volné dílo [6]
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Samotný rod rýže (Oryza) zahrnuje 26 druhů, z toho 24 planě
rostoucích a dva kulturní. Nám známá rýže setá (Oryza sativa) byla
domestikována před více než 8 500 lety, a to pravděpodobně v oblasti
Perlové řeky v Číně, odkud se pak postupně rozšířila na ostatní území
Asie a další kontinenty [11]. Druhý kulturní druh, tzv. africká rýže
(Oryza glabberrima), byl domestikován asi před 3 000 lety v oblasti
řeky Nigeru v západní Africe. Byl základní potravinou místních obyvatel až do počátku 16. století, kdy jej začala nahrazovat produktivnější
rýže setá přivezená evropskými kolonizátory [12].

Způsoby pěstování rýže
Přibližně 90 % současné světové produkce rýže seté pochází z Asie,
kde se podobné množství také zkonzumuje [13]. Dále se tato plodina
pěstuje v jižní Evropě, např. v jižní Francii nebo ve Španělsku v deltách některých řek, na americkém kontinentě pak v jihovýchodní části
USA, v Kalifornii, na Haiti a ve východní Brazílii.
Běžně známý, tradiční způsob pěstování rýže spočívá ve výsadbě
předpěstovaných sazenic na ohrázovaná, mělce zatopená pole (obr. 3),
na nichž rostliny rostou až do sklizně. V závislosti na místních
Obr. 3. Rýžoviště na Bali. Foto Jan Ševčík
podmínkách se nicméně diferencovalo více
způsobů pěstování rýže, které se liší přede- Tabulka 1. Plocha, průměrný roční výnos a roční produkce rýže dle způsobu pěstování ve
vším vodním režimem a v souvislosti s ním světě [13, 14]
i výnosy (tab. 1) [14, 15]. Nejrozšířenější je
Způsob pěstování
Plocha
Výnos
Produkce
pěstování tzv. zavlažované rýže (irrigated
(%)
(mil.ha)
(%)
(t.ha-1) *) (mil.t. rok-1)
rice) na mělce zatápěných polích, na něž se
Zavlažovaná
(irrigated)
79
52,7
10–15
410
76,8
po ústupu sezonních dešťů voda doplňuje
Zavlažovaná deštěm (rain-fed)
40
26,7
2,3
84
15,7
kanály z řek nebo nádrží až do doby těsně
před sklizní, kdy se vypouští. Tento způsob
Suchozemská (terrestrial)
18
12
1,1
21
3,9
kultivace má ve srovnání s jinými nejrozVodní (deep-water)
13
8,7
1,5
19
3,6
vinutější agrotechniku, nejproduktivnější
Celkem
150
100
534
100
odrůdy, v největší míře využívá externích
vstupů (hnojiv a pesticidů) a vytváří největší *) vážený průměr
výnosy. Za optimálních podmínek v tropech
se dosahuje až tří sklizní za rok, přičemž výnos v jedné sklizni může
živočichů i planě rostoucích rostlin a v asijských zemích slouží též
činit i více než 5 t.ha-1.
k chovu kachen nebo ryb. V hospodářsky rozvinutých zemích extenV terénech bez napojení na vodoteč se podobným způsobem pěszivní rýžoviště slouží také jako náhradní biotopy pro vodní ptactvo
tuje tzv. rýže zavlažovaná deštěm (rain-fed rice). Po ústupu dešťů ale
namísto původních přirozených mokřadů [18]. Intenzivní produkce
již nelze vodu na pole doplňovat, a proto rostliny koncem vegetační
rýže je naproti tomu spojena s řadou ekologických problémů, zejména
sezony často trpí suchem. Ještě méně příznivé podmínky má tzv.
se znečištěním půdy a vody agrochemikáliemi. To vede k poklesu
suchozemská rýže (upland rice, dryland rice), která se pěstuje v obbiodiverzity, šíření škůdců a chorob a v neposlední řadě ovlivňuje
lastech s propustnými půdami. Jediným zdrojem vody je opět déšť,
zdraví farmářů [19, 20].
ale protože srážkovou vodu nelze na polích zadržet vůbec, v období
Moderní paludikultury
sucha bývají rostliny vystaveny ještě většímu nedostatku vody než
rýže zavlažovaná deštěm. Tradičně se proto používají krajové odrůdy
Koncept
odolné ke specifickým místním podmínkám, v nichž poskytují stabilní, ale velmi nízké výnosy. Pro suchozemské podmínky se nově rozvíjí
Obecný koncept paludikultury má počátky v severním Německu
pěstební systém tzv. aerobní rýže. Ve srovnání s vysoce produktivní
v devadesátých letech 20. století. Hlavním motivem je hledání nových
zavlažovanou rýží sice poskytuje mírně nižší výnosy, ale zároveň má
způsobů využití pro rašelinné půdy, které byly v minulosti odvodaž o 50 % nižší spotřebu vody než zavlažovaná rýže.
něny, vytěženy či jinak znehodnoceny. Odvodnění rašelinných půd
V monzunových oblastech s největšími úhrny srážek (zejména
má totiž za následek velmi rychlý rozklad půdní organické hmoty,
v Bangladéši a deltách řek Mekongu a Menam-Čao-Praja v Thajsku)
zhoršení půdní struktury, sesedání půdního profilu, extrémně vysoké
se pěstuje tzv. vodní rýže (deepwater rice). Roste nejprve v suchozememise CO2 a v neposlední řadě odtok minerálních látek [21]. Sesedání
ských podmínkách po dobu 2–4 měsíců, po nástupu záplav pak ve
půdního profilu je mimořádně rychlé. Na nejnižším místě Anglie, v revodním prostředí dalších 3–5 měsíců a po opadu záplav se sklízí. Za
zervaci Holme Fen, poklesl povrch půdy od odvodnění v r. 1851 o více
extrémních záplav (3–4 m) stébla některých odrůd dosahují délky až
než 4 metry, čímž se toto místo ocitlo pod hladinou moře (obr. 4). Na
5–6 m. I když má ve srovnání s ostatními způsoby kultivace nejmenší
mnoha místech severního Německa klesl povrch rašelinných půd za
výměru a poskytuje dosti nízké výnosy, představuje základní zdroj
50 let centralizovaného zemědělského hospodaření o 2 m i více, čímž
potravy pro asi 100 milionů lidí.
se dostal pod úroveň hladiny sousedících vodotečí. Další obhospodařování těchto ploch je proto podmíněno vyčerpáváním vody, které je
Ekologické aspekty pěstování rýže
finančně náročné a většinou ekonomicky nerentabilní [22]. Podobný
Pěstování rýže má významné ekologické aspekty. Především vyžaduje
osud potkal i další rašelinné oblasti v severní a západní Evropě [23].
velké množství vody. Zadržením vody v rýžovištích se pozitivně ovlivRozlohy odvodněných a následně degradovaných rašelinných
ňuje místní hydrologický cyklus, ale vysoké výnosy jsou (s výjimkou
půd jsou největší v hustě osídlených oblastech, které jsou současně
rovníkových oblastí) podmíněny zavlažováním polí po ústupu sezonklimaticky příznivé pro zemědělství. V Evropě jde o 220 000 km²
ních dešťů. V Asii se na závlahy rýžovišť vydá téměř 50 % celkové
(z toho největší podíl v Rusku, Bělorusku, Finsku, Německu, Švédsku
spotřeby vody [16]. Žlutá řeka, která protéká jednou z nejúrodnějších
a Polsku) a ve východní Asii asi o 200 000 km2 (ponejvíce v Indonésii,
zemědělských oblastí Asie, od sedmdesátých let 20. století na dolním
Číně a Malajsku). Odhaduje se, že rozklad organické hmoty z odvodtoku opakovaně vysychá v důsledku odběrů vody pro zavlažování.
něných rašelinných půd způsobuje pokles povrchu o 1–2 cm za rok
Nedostatkem vody v období sucha trpí též oblasti na dolních tocích
v oblastech mírného pásma a kolem 5 cm za rok v tropech [24].
Gangy a Indu.
Vedoucím vědeckým centrem pro paludikulturu ve světě je praDruhým ekologicky závažným aspektem jsou emise metanu z rýcovní skupina pro studium rašelinišť a paleoekologie na Univerzitě
žovišť. Ty podle odhadu IPCC činí 15–23 % antropogenních emisí
v Greifswaldu (Arbeitsgruppe Moorkunde und Paläoökologie). Její
členové koordinují mezinárodní výzkumné projekty zaměřené
a 9–14 % celkových globálních emisí metanu [17], avšak jejich velikost
lze ovlivnit způsobem hospodaření.
na udržitelné využití rašelinišť, pilotní projekty i realizace, které
Extenzivně obhospodařovaná rýžoviště hostí mnoho volně žijících
slouží jako příklady dobré praxe. Skupina má úzkou vazbu na
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energie. Pěstování rychle rostoucích dřevin ve výmladkových plantážích [38] je již dobře zavedeno, stejně jako výroba štěpky, pelet či
ekobriket. Z domácích dřevin vhodných pro méně úrodné podmáčené
půdy je komerčně dostupná sadba topolu osiky (Populus tremula), vrby
křehké (Salix fragilis) a vrby košíkářské (S. viminalis).

Podmínky dalšího rozvoje moderní paludikultury

Obr. 4. Úbytek rašelinné půdy v rezervaci Holme Fen v Anglii. Foto
Stilton Stumblers
Greifswaldské centrum pro rašeliniště (Greifswald Moor Centrum),
které mimo jiné spravuje Databázi rostlin potenciálně využitelných
v paludikultuře (DPPP – Database of Potential Paludiculture Plants)
[25] a Světovou databázi rašelinných půd (Global Peatland Database)
[26]. Škála témat výzkumu a vývoje je široká od hledání vhodných
rostlinných druhů a způsobů jejich využití přes vývoj zemědělské
a manipulační techniky vhodné pro provoz na málo únosných
podmáčených půdách a vývoj technologií pro zpracování sklizené
biomasy až po průzkum trhu.

Příklady perspektivních paludikultur
K nejslibnějším způsobům moderní paludikultury patří využití
mokřadních rostlin jako obnovitelného zdroje energie [27]. Pro výrobu bioplynu jsou vhodné druhy s menším obsahem mechanických
pletiv jako např. zblochan vodní (Glyceria maxima) nebo chrastice
rákosovitá. Musí se sklízet mladá, rychle rostoucí biomasa, jež se
často silážuje, aby byla dostupná po celý rok. Pro přímé spalování jsou
vhodné druhy rychle rostoucích mokřadních dřevin, jako je olše lepkavá (Alnus glutinosa) a vrby, které lze pěstovat ve (znovuobjeveném)
výmladkovém hospodaření a jejich dřevo štěpkovat. Kvalita dřeva pro
spalování je obvykle velmi dobrá. Pro spalování lze využít také rákos
obecný, orobince (Typha spp.) a chrastici rákosovitou, jejichž suchá
biomasa se sklidí v zimním období. Spaluje se buď volná biomasa,
nebo častěji pelety či brikety. Protože biomasa těchto travin má vyšší
obsah korozívních látek než dřevo, při výrobě pelet a briket se k ní
někdy přidává dřevní podíl.
Z olšového masivu se také vyrábějí zejména jídelní stoly a židle,
olšové dýhy se používají mj. na výrobu dveří, stylového kancelářského
nábytku i obývacích pokojů. Rákos nalézá uplatnění při výrobě mnoha
stavebních prvků jako např. střešních krytin, plotovek a stínovek, oblibu opět získává podomítkové stavební pletivo. Nově se vyrábí termoizolační desky, dekorační rákosové rohože a stylové okenní žaluzie [28,
29]. Experimentuje se s netradičními stavebními materiály z orobince
[30]. Orobinec byl též úspěšně využit pro odstraňování minerálních
živin (hlavně fosforu) z eutrofizovaného jezera Winnipeg v Kanadě
[31, 32]. Sklizená biomasa pobřežních porostů byla zpracována na
briketky a využita jako palivo. Některé mokřadní rostliny lze využít
pro fytoremediaci [33]. Vhodné jsou např. vrby (Salix spp.), v jejichž
dřevě se akumulují některé těžké kovy [34].

Potenciální využití paludikultury v ČR
Pokud můžeme posoudit, téma paludikultury zatím není v ČR příliš
známé a ani výrobní, ani spotřebitelská oblast na ni zatím není připravena. Internetový průzkum nasvědčuje tomu, že produkty založené
na paludikultuře (nábytek z olšového dřeva, stavební prvky z rákosu
[28], pletené výrobky vrbového proutí [35, 36] nebo z orobince [37])
nabízí jen velmi malý počet českých firem a většinou jde o zakázkovou
výrobu. V nejbližší budoucnosti je pravděpodobně nejslibnější využít
mokřadní dřeviny (hlavně rychle rostoucí vrby) jako obnovitelný zdroj
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Ačkoli rostlinných druhů potenciálně vhodných pro paludikulturu
je mnoho, jejich praktické využití je často komplikováno. Pro mnoho
typů není k dispozici vhodná agrotechnika, tradiční způsoby manuálního zpracování biomasy jsou pracné a časově náročné, moderní
technologické procesy nejsou rozvinuty a odbyt výrobků na trhu je
malý nebo žádný. Chybí průzkumy trhu, marketing i osvěta zemědělců, pracovníků ochrany přírody i potenciálních odběratelů produktů.
Úplný logistický řetězec od vypěstování mokřadní biomasy až po prodej finálního produktu je vyvinut a v praxi odzkoušen jen pro několik
málo typů paludikultury [31, 32, 39]. Výzkumu, vývoji i osvětě je však
věnována značná pozornost, a proto je pravděpodobné, že mnohá ze
jmenovaných omezení budou v dohledné době odstraněna.
Při zavádění paludikultury je také třeba mít na paměti, že pro nedostatek informací by koncept paludikultury mohl být potenciálními
uživateli nesprávně interpretován či aplikován. Jinými slovy, intenzivní paludikultura přináší stejně významné ekologické problémy
jako intenzivní zemědělské hospodaření na středně vlhkých půdách,
a proto je třeba považovat ji za ekologicky neudržitelnou. K ekologicky
udržitelným způsobům patří tradiční extenzivní paludikultury a dále
inovativní extenzivní způsoby pěstování a využití biomasy mokřadních rostlin, případně i živočichů. V žádném případě se paludikultura
nesmí zavádět na plochy přirozených a přírodě blízkých mokřadů!
Současně chceme zdůraznit, že různé způsoby paludikultury
mohou dlouhodobě fungovat jen tehdy, budou-li udržitelné nejen
ekologicky, ale také ekonomicky. Ekonomická udržitelnost paludikultury pak závisí na tom, zda při ní vzniká kromě nezpoplatněných
ekosystémových služeb ještě další produkt či služba, které ekonomický
zisk generují, např. různé produkty z biomasy, agroturistika nebo lov
zvěře. Pokud bude hlavním či jediným cílem extenzivní paludikultury
podpora ekosystémových funkcí krajiny, bude nutné na ni nahlížet
jako na službu společnosti a hospodářům za ni platit. Typickým případem je využití tradičních extenzivních způsobů paludikultury pro
podporu biodiverzity (např. sečení vlhkých luk či management jiných
mokřadních a vodních biotopů pro vodní ptactvo). Lze také očekávat,
že paludikultura bude stále více oceňována jako způsob zadržení vody
v krajině a začlení se tak do multifunkčního zemědělství ve smyslu
Sejáka [40].
Poděkování: Práce byla podpořena grantem Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích GAJU 081/2016/Z.

Literatura/References
[1]

Kulhavý, Z.; Soukup, M.; Doležal, F.; Čmelík, M. 2007. Zemědělské odvodnění
drenáží. Racionalizace využívání, údržby a oprav. Výzkumný ústav meliorací
a ochrany půdy, Praha.
[2] Vašků, Z. 2011. Zlo zvané meliorace. Vesmír 90: 440–444.
[3] ČHMÚ 2018. Změna klimatu: Strategie adaptačního chování. [cit. 22. 4. 2018].
Dostupné na http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ok/klimazmena/files/
cc_chap12.pdf>.
[4] Čížková, H.; Vlasáková, L.; Květ, J. 2017. Mokřady: ekologie, ochrana a udržitelné
využívání. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice.
[5] Richardson, C. J.; Reiss, P.; Hussain, N. A; Alwash, A. J.; Pool, D. J. 2005. The restoration of potential of the Mesopotamian marshes of Iraq. Science 307: 1307–1311.
[6] Anonymus 2009. Altefähr, Mecklenburg-Vorpommern, houses. Volné dílo. [cit.
21.5.2018]. Dostupné na <https://de.wikipedia.org/wiki/Reetdach#/media/File:Altefaehrhouses.jpg>.
[7] Hédl, R.; Szabó, P.; Riedl, V.; Kopecký, M. 2011. Tradiční lesní hospodaření ve
střední Evropě I. Formy a podoby. Živa 2/2011: 61–63.
[8] Korbelář, J.; Endris, Z. 1970. Naše rostliny v lékařství. Avicenum, Praha.
[9] Moerman, D. 1998. Native American Ethnobotany. Timber Press, Portland Oregon.
[10] Oelke, E. A. 1993. Wild rice: Domestication of a native North American genus. In:
J. Janick, J.; J. E. Simon, J. E. (ed.), New crops. s. 235–243. Wiley, New York. [cit.
16. 4. 2018]. Dostupné na <https://hort.purdue.edu/newcrop/proceedings1993/
V2-235.html>.
[11] Lin, L.; Tang, L.; Bai, Y. J.; Tang, Z. Y.; Wang, W.; Chen, Z. D. 2015. Range expansion and habitat shift triggered elevated diversification of the rice genus (Oryza,

vh 8/2018

Poaceae) during the Pleistocene. BMC evolutionary biology 15(1): 182.
[12] Linares, O. F. 2002. African rice (Oryza glaberrima): history and future potential.
Proceedings of the National Academy of Sciences 99(25): 16360–16365.
[13] Papademetriou, M. K.; Dent, F. J.; Herath, E. M. 2000. Bridging the rice yield gap
in the Asia-Pacific Region. FAO, Bangkok. [cit. 5. 5. 2017]. Dostupné na <http://
www.fao.org/3/a-x6905e.pdf>.
[14] Juliano, B. O. 1993. Rice in human nutrition. FAO Food and Nutrition Series No.
26. FAO, Roma. [cit. 4. 5. 2017]. Dostupné na <http://books.irri.org/9251031495_
content.pdf>.
[15] Rice ecosystems. In: Dobermann A.; Fairhurst T. 2000. Rice: Nutrient Disorders &
Nutrient Management. s. 2–11. PPI, Atlanta. [cit. 21.5.2018]. Dostupné na <http://
www.ipni.net/ppiweb/filelib.nsf/0/2BB52995AF6F76E248257074002997BC/$file/
TOC%20Rice%20HB.pdf>.
[16] Maclean, J. L.; Dawe, D. C.; Hardy, B.; Hettel, G. P. (ed.) 2002. Rice almanac:
Source book for the most important economic activity on earth. International
Rice Research Institute, Los Baños.
[17] IPCC 2007. Climate Change 2007: Working Group I: The physical science basis.
[cit. 4.5.2017]. Dostupné na <https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/
wg1/en/ch7s7-4-1.html>.
[18] Elphick, C. S.; Oring, L. W. 2003. Conservation implications of flooding rice fields
on winter waterbird communities. Agriculture, Ecosystems & Environment 94(1):
17–29.
[19] Roger, P. A.; Joulian, C. 1998. Environmental impacts of rice cultivation. In:
Chataigner J. (Ed.), Rice quality: a pluridisciplinary approach. Cahiers Options
Méditerranéennes 24 (3): 38.
[20] Reynolds, T. W.; Waddington, S. R.; Anderson, C. L.; Chew, A.; True, Z.; Cullen,
A. 2015. Environmental impacts and constraints associated with the production
of major food crops in Sub-Saharan Africa and South Asia. Food Security 7(4):
795–822.
[21] Joosten, H.; Tapio-Biström, M. L.; Tol, S. 2012 Peatlands: guidance for climate
change mitigation through conservation, rehabilitation and sustainable use. FAO,
Roma.
[22] Wichtmann, W. 2015. Ústní sdělení.
[23] Verhoeven, J. T.; Setter, T. L. 2009. Agricultural use of wetlands: opportunities
and limitations. Annals of Botany 105(1): 155–163.
[24] Schröder, C.; Dahms, T.; Paulitz, J.; Wichtmann, W.; Wichmann, S. 2015. Towards
large-scale paludiculture: addressing the challenges of biomass harvesting in wet
and rewetted peatlands. Mires and Peat 16(13): 1–18.
[25] Abel S. 2017. DPPP – Database of Potential Paludiculture Plants [cit. 6. 4. 2018].
Dostupné na <https://greifswaldmoor.de/dppp-109.html>.
[26] Joosten, H. (2004–2012). The IMCG Global Peatland Database. [cit. 6. 4. 2018].
Dostupné na <http://www.imcg.net/pages/publications/imcg-materials.php>.
[27] Wichtmann, W.; Couwenberg, J. (ed.) 2013–2014. Reed as a renewable resource
and other aspects of paludiculture. Mires and Peat 13.
[28] Köbbing, J. F; Thevs, N.; Zerbe, S. 2013. The utilisation of reed (Phragmites australis): a review. Mires and Peat 13(1): 1–14.
[29] Hájek, 2018. Výrobky z rákosu [cit. 13. 4. 2018]. Dostupné na <http://vyrobazrakosu.cz/>.
[30] Fraunhofer Gesellschaft 2017: Building Material Made of Cattail (Typha). [cit.
23.4.2017]. Dostupné na <https://www.ibp.fraunhofer.de/en/Product_Developments/buidling-material-cattail.html>.
[31] Grosshans, R. E.; Gass, P.; Dohan, R.; Roy, D.; Venema, H. D.; McCandless, M. 2013.
Cattail Harvesting for Carbon Offsets and Nutrient Capture: A „lake friendly“
greenhouse gas project. IISD, Winnipeg. [cit. 5. 5. 2017]. Dostupné na <http://
www.iisd.org/library/cattails-harvesting-carbon-offsets-and-nutrient-capture-lake-friendly-greenhouse-gas-project>.
[32] Grosshans, R. E.; Grieger, L. 2015. Cattail Biomass to Energy: Commercial-scale
harvesting of cattail biomass for biocarbon and solid fuel. IISD, Winnipeg. [cit.
5.5.2017]. Dostupné na <http://www.iisd.org/library/cattail-biomass-energy-commercial-scale-harvesting-cattail-biomass-biocarbon-and-solid-fuel>.
[33] Weis, J. S.; Weis, P. 2004. Metal uptake, transport and release by wetland plants:
implications for phytoremediation and restoration. Environment international 30(5): 685–700.
[34] Pesonen, J.; Kuokkanen, T.; Kaipiainen, E.; Koskela, J.; Jerkku, I.; Pappinen, A.;
Villa, A. 2014. Chemical and physical properties of short rotation tree species. European Journal of Wood and Wood Products 72(6): 769–777.
[35] JIPRO 2018. [cit. 12. 4. 2018]. Dostupné na <https://www.prouti.cz/>.
[36] Morex 2017. [cit. 12. 4. 2018]. Dostupné na <http://www.proutene-kosiky.cz/
proutene-kose.html>.
[37] Dandová, I.; Kučerová, A. 2017, Pletení z orobince. Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha
[38] Weger, J. a kol. 2012. Pěstování výmladkových plantáží rychle rostoucích dřevin
pro produkci biomasy k energetickému využití na zemědělské půdě [cit. 12. 4.
2018]. Dostupné na <http://www.vukoz.cz/index.php/rychle-rostouci-dreviny/
pestovani>.

vh 8/2018

[39] van der Sluis, T.; Poppens, R.; Kraisvitnii, P.; Rii, O.; Lesschen, J. P.; Galytska,
M.; Elbersen, W. 2013. Reed harvesting from wetlands for bioenergy: Technical
aspects, sustainability and economic viability of reed harvesting in Ukraine.
Alterra report 2460. Alterra, Wageningen.
[40] Seják; J. a kol. 2005. Zpráva o výsledcích 1. roku řešení tříletého projektu VaV
MPSV ř. č. 1 J 055/05-DP1 Multifuknkčností k udržitelným ekonomickým a sociálním podmínkám čs. zemědělství. [cit. 16.4.2018]. Dostupné na <http://fzp.
ujep.cz/projekty/1J-055-05-DP1/Zprava-12-30.pdf>.
prof. RNDr. Hana Čížková, CSc. (autor pro korespondenci)
Ing. Vojtěch Januš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zemědělská fakulta
Studentská 1668
370 05 České Budějovice
387 772 750
hcizkova@zf.jcu.cz

Paludiculture – agricultural management of wetlands (Cizkova, H.; Janus, V.)
Abstract

Paludiculture, the agricultural use of waterlogged or intermittently
flooded soils, is among the types of management supporting the
landscape retention capacity. One of the oldest and also the most
common types of paludiculture is rice cultivation. In addition,
paludiculture is considered suitable for rewetted organic soils that
were previously drained and degraded, but it is also applicable to
poorly permeable or flooded mineral soils. Predominant cultures
include highly productive herbaceous wetland plants (mainly the
common reed or cattail) and wetland trees (mainly alder and fastgrowing willow species), and their biomass is utilized as renewable
sources of energy or technological materials. Extensive types of
paludiculture support basic ecosystem functions such as accumulation of organic matter, fixation of mineral nutrients, water regime
stabilization, and biodiversity. Ecologically sustainable, extensive
types of paludiculture usually generate lower financial profit than
intensive agriculture. Therefore, it is necessary to consider not only
ecological, but also economic sustainability when a particular
paludiculture system is to be applied.
Key words
organic soil – paludiculture – common reed – water retention – rice
– wetlands
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. září 2018.
Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany A4, a to
včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.
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PLOSAB
PLOSAB je firma, která mě už léta fascinuje
svojí činností. Dokazuje, že i těžká technika
může šetrně pomáhat při údržbě vodních
ploch. Jejich postupy jsou myslím inspirativní
a inovativní. Jsem proto potěšen, že mi jednatel
společnosti, pan Ing. Ondřej Novotný (novotny@plosab.cz; www.plosab.cz), poskytl
zajímavý rozhovor. Věřím, že čtenáře zaujme.
Jak firma vznikla, čím se zabýváte?
Název PLOSAB je, jak je asi zřejmé, akronym PLOvoucí SAcí Bagry. Tím je trefně
sděleno, čím se hlavně zabýváme: odsáváním
sedimentů z vodních ploch, především těch,
které se nemohou vypustit. Hovoříme o tzv.
„mokré“ cestě odbahňování a těžby sedimentů. Princip sacích bagrů je jednoduchý:
jde o loď opatřenou výkonným čerpadlem
a dalším příslušenstvím, kterým se odsává
bahno ze dna rybníků, řek, přehrad nebo
průmyslových odkališť a plovoucím potrubím
se tento materiál dopravuje na místo dalšího
zpracování.
Jaké jsou výhody a nevýhody?
Výhodou je, že se dotčená vodní plocha
nevypouští, tedy slouží i nadále k svým
předpokládaným účelům: k rekreaci, průmyslovému využití, zásobování vodou… Metoda
je vhodná i tam, kde by vypouštění a následné
napouštění rybníku nebo přehrady trvalo
příliš dlouho. V rybníkách i nadále může
být živá ryba a další organismy. Výhodou je
i snížení zatížení okolí nepříjemnými dopady
způsobenými odbahňováním. Odbahňovali
jsme třeba rybník, který měl být původně
odbahněn klasickou suchou cestou. Měl se
vypustit a veškeré bahno mělo být odtěženo
pomocí bagrů a těžkých náklaďáků, které měly
projíždět blízkou vesnicí. Šlo by o desítky,
možná stovky průjezdů. Obyvatelé vesnice
byli zásadně proti. Investor proto přistoupil
k použití sacích bagrů. Potrubím se odsátý
materiál odváděl na místo, které umožnilo
další odvoz, aniž by vesnice byla zatížena
dopravním ruchem, prašností, otřesy. Náš
přístup tedy chrání i životní prostředí člověka.
Nevýhoda technologie vyplývá z toho, že
abychom mohli bahno nasát a dopravovat,
musíme s bahnem přisávat i vodu. Na konci
potrubí tedy neteče zubní pasta, ale špinavá
voda. Co s tím? Jsou v podstatě tři metody řešení. Nejjednodušší a nejpřirozenější metodou
je na konci potrubí postavit odvodňovací laguny, kde materiál přirozeně sedimentuje a voda
odteče. Poté klasické stroje sediment odvezou
k dalším potřebám. Tato metoda předpokládá
dostatek prostoru pro umístění lagun, které
se většinou budují v kaskádách. To bývá často
neřešitelný problém, třeba uprostřed obcí.
Pokud není prostor na vybudování lagun,
tak je třeba zvažovat jednu ze dvou možností:
První metodou je strojní odvodnění na odstředivkách. Druhou metodu se snažíme u nás
zavést na trh už několik let – jde o metodu tzv.
odvodňovacích vaků. Obě metody umožňují
odvodnění na podstatně menším prostoru.
Z odstředivek vypadává suchý materiál. Vaky
si lze představit jako velikánské pytle ze speciální geotextilie o objemu několika desítek

10

nebo stovek kubíků, do nichž se čerpá těžený
materiál, pevná část se zachycuje a skrz stěny
vytéká samotná voda. Je to vlastně ohromná
filtrace. Odvodňovací pytle se používají
jednorázově. Co s tím pytlem naplněným
odvodněným kalem lze dělat? Buď ho lze
využít jako stavební prvek třeba ke zpevnění
břehů. Po překrytí zeminou může vytvořit
krásnou rekultivace i na průmyslových lagunách. Druhou možností je pytel po odvodnění
rozříznout, odvodněné bahno naložit a odvézt
k dalšímu využití.
V obou případech se musí přidávat do směsi
bahna a vody vhodný flokulant, stejný jako se
používá v bazénech, na úpravnách vod nebo
čistírnách. Díky flokulantu se i ty nejjemnější
částečky shluknou do vloček a zůstanou
v odvodňovacím vaku. Tím je zaručeno, že
odtoková voda je téměř bez pevných částic.
A jak vychází srovnání vaků a odstředivek?
Vaky potřebují prostor, sice menší než laguny, ale ta plocha tam musí být, musí být rovná,
aby vaky správně fungovaly a byly stabilní.
Odstředivka má tu výhodu, že stačí pro její
provoz málo místa, dejme tomu 30 krát 30
metrů. Tam jsme schopni průběžně zpracovat – odvodnit – produkci plovoucího sacího
bagru. Dělali jsme velký projekt blízko Bratislavy – „Slnečná jezera“, která jsou rozsáhlým
rekreačním územím. Město chtělo nádrže
odbahnit, ale vlastnilo jediný menší pozemek.
Laguna ani vaky by se tam nevešly, proto se
postavila technologie s odstředivkami, která
jediná umožnila sediment vytěžit a odvézt.
Jak si na trhu vedete? V čem spatřujete
své výhody?

Naše činnost se řadí mezi tzv. speciální činnosti. I proto jsou u nás jen tři firmy, které se
technologií sacích bagrů zabývají. Dá se říci,
že jsme z nich největší a snažíme se nabídnout
služby komplexně. Troufám si říci, že máme
ve svém portfoliu veškeré typy sacích bagrů
(máme dílny s oprávněním na stavby plovoucích strojů, takže některé ze sacích bagrů
jsme si postavili sami, některé jsme koupili).
Zabýváme se i odvodňovacími technologiemi
– umíme zpracovat zvodněný sediment na
konci potrubí. Nemusí jít jen o kal ze sacího
bagru, můžeme takto zpracovat i zvodněný
sediment z nějakého průmyslového procesu,
například technologickou vodu z úpravny
kameniva, kaolínu, uhlí. V nabídce máme
i certifikovaný odběr vzorků a jejich analýzu.
Jsme schopni připravit i předprůzkum lokality
– máme malou lodičku vybavenou sonarem
a GPS a tím zaměřovat stávající dno a dokonce
i mocnost sedimentů.
Z jaké hloubky a do jakých vzdáleností jste
schopni těžit? Můžete popsat nějaké zajímavé
aplikace?
Sací hloubka běžných bagrů se pohybuje
do přibližně 6,5 metru, ale my dokážeme těžit
i z větších hloubek. Jsme schopni dopravit
odtěžený materiál až do vzdálenosti několika
kilometrů, ovšemže s použitím dalších čerpacích mezistanic. Zrovna letos jsme dokončili projekt, kde jsme materiál dopravovali na
vzdálenost přes dva kilometry a převýšení
bylo více jak 40 metrů. Na jednom odkališti
na severu Moravy těžíme běžně z hloubky
12 metrů. Je to velký bagr o výtlaku téměř 50
tun, který jsme si sami postavili. Je poháněn
elektrickou energií.

PLOSAB má širokou škálu sacích bagrů
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Princip použití vaků je jednoduchý, ale účinný
Máme sací bagr na nádrži Rýzmburk u VN
Švihov. Želivská provozní do ní vypouští vodárenské kaly. Po letech zjistili, že jim je nádrž
malá, a tak se obsah těží, odvodňuje a odváží
k dalšímu zpracování na kompostárnu. Jde
o bagr, který má lopatu zavěšenou na lanech
a tahá ji po dně.
Teoreticky tedy může těžit z libovolné
hloubky. Použití těchto specialit je možné
u větších a dlouhodobějších projektů, protože
takový stroj převézt a postavit není jednoduché, a tedy ani levné.
Jak vypadá srovnání technologií „vypustit
a vybagrovat“ versus „vysát“?
Velmi záleží na tom, jaké náklady porovnáváme. Když budeme porovnávat jen náklady
na odstranění kalů (jak je u nás běžné), tak,
pokud jde o rybník vypustitelný, je tam
únosné dno, je naše technologie dražší než
s využitím běžných bagrů. Nemůžeme těmto
technologiím konkurovat ani tehdy, pokud
jsou čerpány dotace z ministerstva zemědělství, kdy musí součástí akce být i oprava
přepadových a výpustních objektů, a tedy
rybník se musí nutně vypustit. Jsme přizváváni jinými firmami, pokud zjistí, že na místě je
neúnosné dno a spočítají si, že se jim mnohdy
nevyplatí stavět roštové cesty, a my pro ně část
s neúnosným dnem vytěžíme. Začínáme být

tedy konkurenceschopní tam, kde je neúnosné
dno a tam, kde se nádrž nemůže nebo nechce
vypustit. Byli bychom konkurenceschopní
u rybníku uprostřed aglomerací, pokud by se
vedle přímých nákladů započítávaly i náklady
na zhoršené životní prostředí lidí ve městě.
Říkáte „byli bychom schopni, pokud…“
Jak to chodí na západ od nás?
Jako zástupci holandské firmy, vyrábějící ony vaky, známe zahraniční případové
studie, kde byly vaky použity v případě, že
rybník byl uprostřed města. Vedení obce si
spočítalo, že pokud by se rybník odbahňoval
klasicky, tak by třeba i rok onou obcí projely
denně desítky aut. Byla by to dlouhodobá
zátěž města a občanů. Změnili proto projekt na mokrou cestu. Vytěžený sediment
schraňovali v odvodňovacích vacích na
parkoviště poblíž rybníka. V určený čas,
kdy měli všechno vytěžené ve vacích, na tři
dny uzavřeli hlavní třídu a několik desítek
náklaďáků všechno vyvozilo. Spočítali si, že
dopad na město, obyvatelstvo, služby bude
mnohem menší, když se to udělá jednou
velkou akcí, než kdyby náklaďáky projížděly
městem celý rok. Samozřejmě přímé náklady
byly větší, ale celkově to pro ně bylo mnohem
ekonomičtější a ekologičtější. Toto myšlení
tady u nás bohužel ještě není.

Zpracování vytěžených kalů pomocí odstředivek
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Není to sice přímo Vaše starost, ale určitě
se setkáváte i s problémy: kam s tím?
Firma vznikla ze základny, kde byla spousta
lidí z Akademie věd, kteří se starají o přírodu, a pořád s nimi spolupracujeme. Ač jsme
všichni technici, tak nám jde i o přírodu
a životní prostředí. Samozřejmostí je, že
používáme odbouratelné náplně do strojů.
Chápeme naši činnost i jako odpověď na to, co
je tématem dne: mizí nám ornice. My ji zpětně
odtěžujeme z míst, kam i díky nevhodným
zemědělským postupům mizí.
Mluvil jste, že spolupracujete s Holanďany,
při diskusích s nimi nezískal jste nějaký postřeh, který by stál za zaznamenání?
Mám dojem, že jsou tam přemýšlivější
z moci úřední a vědí, že když je třeba něčeho
dosáhnout, tak musí někdy i ty třísky lítat. Zdá
se mi, že ti úředníci nejsou tolik svázáni předpisy, mají více pravomocí a volnosti v rozhodování a hlavně chtějí… U nás je neřešitelným
problémem třeba situace, kdy musím pokácet
strom, abych na místo mohl zajet s mašinou,
a tím třeba zachránil celou lokalitu.
Nebo si představte třeba zátoku v řece, kde
je sediment obsahující nebezpečné látky, který
by bylo možné zapouzdřit do vaku. U nás se
ten materiál v životě nevytěží bez toho, aby
musel jít na skládku. Náklady na skládkování
jsou velké, tak do toho nikdo nejde. Počká
se na nějakou povodeň, která vše spláchne
k sousedům. Ti potom protestují, že jim tam
posíláme toxické látky. Přitom meziopatřením
by mohlo být to, že kontaminovaný materiál
by se načerpal do vaků, které by zůstaly na
místě, tím by aspoň ta pevná část byla zakonzervovaná a zajištěná proti rozplavení. Ze
zákona je ale u nás ten, kdo se toho sedimentu
dotkne, původcem odpadů a musí s ním jako
s odpadem nakládat, tedy musí ho umístit na
řízenou skládku. Teoreticky by možná i využití vaků šlo, je to však o odvaze úředníka,
ale takový se nenajde. Já se jim nedivím, proč
by to tak měli dělat, když vědí, že za půl roku
může přijít nějaká inspekce, která jim tento
neběžný postup vytkne, třeba i velice citelně.
Jsou případové studie i z Evropy, kdy kontaminovaný sediment uskladnili ve vacích na
břehu a udělali z něj mezideponii. Tím ho na
místě, kde stejně je, alespoň zakonzervovali
a čeká se na vhodnou technologii, která třeba
bude jednou umět ony látky nejen odstranit,
ale i třeba využít.
Ing. Václav Stránský
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Společnost KUNST, spol. s r.o., přední český generální dodavatel
čistíren odpadních vod, úpraven pitných vod a čerpacích stanic,
na tomto místě každoročně prezentuje své významné realizace
a novinky v oblasti výzkumu a vývoje. Nejinak je tomu i v letošním
srpnovém čísle, kde se dočtete o modernizaci PČOV Miškovice, o novinkách zastoupení společnosti Invent a o novém výzkumném úkolu
zabývajícím se sušením čistírenských kalů, který řeší společnost
KUNST ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně a se
společnostmi Sigmainvest, spol. s r.o., a SWECO, a.s.

Rekonstrukce dosazovacích nádrží
na ÚČOV Ostrava
Partneři výstavby
Investor stavby:		
Provozovatel: 		
Projektant:		
Generální zhotovitel:
Zhotovitel technolog. části:
Realizace díla: 		
Cena díla převyšuje:

Statutární město Ostrava
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
KONEKO, spol. s r.o.
Strojírny a opravny Milenov spol. s r.o.
KUNST, spol. s r.o.
10/2016–12/2021
75 mil. Kč

Na titulní straně tohoto čísla je publikována fotografie průběžného
pojezdového mostu, který byl společností KUNST dodán na první
z devíti rekonstruovaných dosazovacích nádrží na ÚČOV Ostrava.
Jedná se o celonerezový most o celkové délce 40 m s pojezdy po
plnopryžových kolech na obou stranách. Rychlost otáčení mostu
lze regulovat v závislosti na provozních podmínkách. Na mostě je
upevněno shrabovací zařízení dna a stírání hladiny, ostřik hladiny
a flokulačního válce a motorický čistič žlabu. Součástí dodávky bylo
rovněž další standardní vystrojení dosazovací nádrže, tedy nátokový
deflektor, flokulační válec a výtokový deflektor, odtokový žlab osazený
přepadovou hranou, nornou stěnou a odběrem plovoucích nečistot.
Na odtahu vratného kalu z dosazovací nádrže byla provedena výměna stávající klapky s elektropohonem v měrné šachtě za regulační
nožové šoupátko s deskou v provedení V-port a s elektropohonem.
Tato úprava, společně s nově osazeným měřením výšky kalového
mraku na pojezdovém mostě, umožní optimálně regulovat velikost
recyklu kalu a napomáhat ke snížení výšky kalové vrstvy a zkrácení
doby zdržení kalu v anoxických až anaerobních podmínkách při dně
dosazovací nádrže.
Ing. Aleš Rabel
obchodní manažer
e-mail: ales.rabel@kunst.cz
www.kunst.cz

odtoku. Proto bylo přistoupeno k rekonstrukci čistírny a jejímu rozšíření na kapacitu 31 653 EO.
Původní PČOV Miškovice sestávala z hrubého předčištění, čerpací
stanice, biologické linky (aktivační systém D-N, dosazovací nádrže),
chemického srážení fosforu a studené anaerobní stabilizace kalu.
V rámci investiční akce došlo zejména ke změně biologického čištění,
kdy byl vybudován aktivační systém D-R-Ds-D-N a nové dosazovací
nádrže, stabilizace kalu byla změněna na aerobní a bylo vybudováno
nové kalové hospodářství. S ohledem na výrazné změny technologie
i kapacity PČOV bylo nutné část objektů nově vybudovat a ty objekty,
které byly dále využitelné, prošly rekonstrukcí.

Hrubé mechanické předčištění a vstupní ČS
Odpadní voda je přiváděna částečně jednotnou a částečně oddílnou
kanalizací do nově vybudované oddělovací komory, která zajišťuje
maximální povolený nátok na hrubé předčištění v době dešťových
událostí. Za odlehčovací komorou byl nově vybudován objekt hrubého
předčištění, kde je umístěn lapák štěrku a strojní hrubé česle. Byla zde
instalována také pomocná AT stanice pro posílení tlaku pitné vody
v objektech kalového hospodářství. Následuje rekonstruovaný objekt
česlovny, vybavený dvojicí nových jemných česlí s rotačním sítem,
a rekonstruovaný lapák písku nově technologicky vybavený.
Mechanicky předčištěná odpadní voda je dopravována čerpadly
umístěnými ve vstupní čerpací stanici na dvojici biologických linek.
Pro každou linku jsou instalovány dvě dvojice ponorných čerpadel
(pracujících v sestavě 1+1), přičemž jedna dvojice čerpá část odpadní
vody do anoxické zóny vstupní denitrifikace, zbytek odpadní vody je
čerpán druhou dvojicí na začátek anoxických selektorů.

Biologické čištění
Každou linku biologického čištění odpadní vody tvoří jedna kruhová
nádrž denitrifikace a regenerace (původní denitrifikace), jedna obdélníková nádrž denitrifikace s předřazenými anoxickými selektory
(původní nitrifikace) a jedna nově vybudovaná obdélníková nádrž
nitrifikace. Za aktivací následuje nová kruhová dosazovací nádrž
pro každou linku. Do původních nádrží denitrifikace bylo vestavěno
betonové mezikruží, čímž vznikl vnitřní denitrifikační prostor a vnější
regenerační prostor. Definovaná část odpadní vody je přiváděna do
denitrifikace, kde je směšována s vratným kalem, zároveň je sem přiváděna kalová voda z kalového hospodářství. Míchání denitrifikačního
prostoru zajišťuje hyperboloidní míchadlo INVENT. Vnější regenerační prostor je provzdušňovaný jemnobublinným aeračním systémem.
Z regenerace natéká odpadní voda do anoxického selektoru, který tvoří
vstupní část další denitrifikační nádrže (obr. 1). Selektor je přepážkami
rozdělen na čtyři komory, kterými odpadní voda protéká. Vedle směsi
odpadní vody a vratného kalu z regenerace přitéká do první komory
anoxického selektoru také zbylá část odpadní vody. Pro zabránění
sedimentace kalu v selektorech je instalován systém hrubobublinné
aerace. Z anoxického selektoru přetéká směs do denitrifikační části
nádrže, která je stavebně rozdělena na tři části. První dvě slouží pro
denitrifikaci a jsou vybaveny ponornými horizontálními míchadly,
třetí je přednostně užívána také pro denitrifikaci, ale v případě potřeby
může být použita jako nitrifikace. Proto je tato třetí část vybavena jak
ponorným míchadlem, tak jemnobublinným aeračním systémem.
Z poslední části denitrifikační nádrže odtéká odpadní voda přes no-

Modernizace PČOV Miškovice
Partneři výstavby
Investor stavby:		
Provozovatel: 		
Projektant:		
Generální zhotovitel:
Zhotovitel technolog. části:
Realizace díla: 		
Cena technologické části
díla převyšuje:		

Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
OHL ŽS, a.s.
KUNST, spol. s r.o.
10/2014–11/2017
70 mil. Kč

Pobočná čistírna odpadních vod Miškovice se nachází na severním
okraji Prahy a slouží k čištění odpadních vod z lokalit Miškovice,
Třeboradice, Čakovice a zčásti Letňan a Kbel. Původní kapacita PČOV
byla 15 000 EO. Tato kapacita již nebyla dostatečná pro připojování
nových producentů z výstavby v rozvojovém území. Zároveň bylo
nutno zajistit bezpečné plnění legislativních požadavků na kvalitu
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Obr. 1. Nádrž denitrifikace se vstupním anoxickým selektorem
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Obr. 2. Dosazovací nádrž s pojezdovým mostem
vou armaturní komoru do nádrže nitrifikace. Každá nádrž nitrifikace
je osazena jemnobublinnou aerací, čerpadlem interní recirkulace (se
zaústěním do první části denitrifikační nádrže) a řetězovým shrabovákem DEWA plovoucího kalu. Součástí biologického stupně čištění
odpadní vody je chemické hospodářství pro dávkování externího
substrátu a koagulantu. Aktivační směs odtéká z nitrifikačních nádrží
přes rozdělovací objekt do dosazovacích nádrží. Každá dosazovací
nádrž (obr. 2) je osazena pojezdovým mostem KUNST, který je mimo
jiné osazen stíráním dna a hladiny, mamutkou pro těžení plovoucích
nečistot vč. dmychadla, ventilátorem pro ofuk hladiny a zařízením
pro ostřik hladiny. Kal je gravitačně veden do nové čerpací stanice
vratného a přebytečného kalu, která je osazena dvěma dvojicemi
čerpadel vratného kalu a jednou dvojicí čerpadel přebytečného kalu.
Přebytečný kal je čerpán do kalového hospodářství. Vyčištěná voda
odtéká přes měrný objekt do recipientu, kterým je Červenomlýnský
(Mratínský) potok.

Kalové hospodářství

Kromě běžících projektů převzala společnost KUNST od společnosti
CENTROPROJEKT i projekty připravované a odpovědnost za vady
všech již namontovaných zařízení v záruční době. Společnost KUNST
rovněž nově zabezpečuje pozáruční servis všech zařízení INVENT
instalovaných v ČR a SR od roku 2000.
Společnost KUNST tedy nově nabízí technický návrh a následnou
dodávku, montáž a servis všech dobře známých zařízení INVENT
pro vodohospodářské stavby a další aplikace jak v komunální, tak
průmyslové sféře:
• Hyperboloidní míchadla HyperClassic® a HyperDive®
• Hyperboloidní míchadla/aerátory HyperClassic® a HyperDive®
• Akcelerátory proudění do oběhových aktivací CyberFlow®
• Vertikální rychlomíchadla CyberPitch®
• Jemnobublinné provzdušňovací systémy iDISC® a E-Flex®
• Středobublinný provzdušňovací systém Tex-Flex®
• Hrubobublinný provzdušňovací systém iCBA®
• Dekantační systém iDEC®
• Zařízení pro optimalizaci řízení provzdušňování ALPHAMETER®
Na letošním veletrhu IFAT 2018 v Mnichově představila společnost
INVENT níže uvedené novinky, které rozšířily portfolio nabízených
zařízení. Mnohé z nich vzešly jako výsledek spolupráce s dceřinou
společností Geppert Rührtechnik GmbH, která fúzovala do společnosti INVENT v roce 2016.

Novinky představené na veletrhu IFAT 2018
Míchadlo vyhnívacích nádrží CyberSludge® zvládá velmi těžký
provoz a 1 až 3 třílisté vrtule na hřídeli (obr. 1) spolehlivě umíchají
kal s vysokou koncentrací pevných látek a vysokou viskozitou. Vrtule je vyrobena z nerezové oceli nebo z uhlíkové oceli s příslušnou
povrchovou úpravou.
Průměr míchadla
Výkon pohonu
Otáčky míchadla
Průměr hřídele
Délka hřídele

500–4 000 mm
1,1–30 kW
15–52 ot/min
40–300 mm
≤ 20 m

Kalové hospodářství zahrnuje nový objekt, kde jsou vybudovány tři
jímky pro akumulaci přebytečného kalu, dovezeného kalu a kalové
vody, a dále je zde umístěna strojovna zahuštění přebytečného kalu
a odvodnění stabilizovaného kalu vč. stání pro kontejnery na odvodněný kal, a dvě nové stabilizační nádrže. Každá akumulační jímka
je osazena dvěma ponornými horizontálními míchadly. Čerpadla
kalu a kalové vody z jednotlivých jímek jsou osazena ve strojovně
kalového hospodářství, kde jsou dále umístěna podávací čerpadla
stabilizovaného kalu, cirkulační čerpala kalu pro stabilizační nádrže
a tři dmychadla pro stabilizaci kalu. Zahuštění kalu probíhá na pásovém zahušťovacím stroji, ke kterému náleží stanice pro přípravu
flokulantu. Zahuštěný kal je čerpán do jedné ze dvou otevřených stabilizačních nádrží, které jsou provzdušňovány systémem středobublinné aerace. Stabilizovaný kal je čerpán do dekantační odstředivky
s vlastní automatizovanou stanicí pro přípravu flokulantu. Odvodněný
kal je vynášen otočným šnekovým dopravníkem do jednoho ze dvou
kontejnerů, které jsou umístěny na kolejnicových vozících s elektropohonem. Ve strojovně kalového hospodářství je rovněž umístěna AT
stanice pitné vody a AT stanice provozní vody.
Ing. Lucie Houdková, Ph.D.
vedoucí střediska výzkumu a vývoje
e-mail: lucie.houdkova@kunst.cz
www.kunst.cz

INVENT v České republice a na
Slovensku v novém
Dne 1. 1. 2018 došlo k převodu obchodního zastoupení společnosti
INVENT Umwelt- und Verfahrenstechnik AG ze zlínské firmy CENTROPROJEKT GROUP a.s. na hranickou společnost KUNST, spol.
s r.o. Do společnosti KUNST přešel i garant, Ing. Vladimír Jonášek,
který zajišťuje prodej špičkových míchadel, provzdušňovacích systémů a dalších zařízení firmy INVENT v České a Slovenské republice
téměř od samého vstupu výrobků INVENT na náš trh v roce 2000.
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Obr. 1. Míchadlo vyhnívacích
nádrží CyberSludge®
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Hyperboloidní míchadlo HyperDive®, Evo7 s ponorným pohonem
(obr. 2) vzniklo již dříve jako alternativa ke standardnímu míchadlu
s pohonem v suchém provedení HyperClassic®. Nyní byla představena
nejnovější verze tohoto míchadla – Evo7. Tato se liší od předchozí
generace novou geometrií těla míchadla a jeho materiálovým provedením – sklolaminát byl nahrazen vysoce pevnostním, nárazuvzdorným,
chemicky odolným a velmi lehkým polymerním plastem PDCPD
(Polydicyclopentadiene). Míchadlo HyperDive® míchá nádrže stejně
spolehlivě jako míchadlo HyperClassic® a používá se v případech,
kdy nejsou k dispozici nosné lávky či mosty.

THINK Fluid Dynamix®

Pro vývoj všech zařízení společnosti INVENT jsou používány moderní výpočtové systémy CFD (Computational Fluid Dynamics). Tyto
výpočty a simulace (ukázka výstupu na obr. 4) se provádí rovněž při
návrhu komplikovanějších aplikací zařízení společnosti INVENT, jako
jsou hyperboloidní míchadla či provzdušňovací systémy a je možné je
s výhodou využít při projekčním návrhu budoucích aplikací.

Obr. 4. Matematická simulace rozložení kyslíku v nádrži se 2 míchacími a 2 provzdušňovacími zónami
Obr. 2. Hyperboloidní míchadlo HyperDive®, Evo7
Hyperboloidní míchadlo do vodojemu HyperMix® – Vodojemy
jsou neoddělitelnou součástí systému zásobování obyvatel pitnou
vodou. Procesy úpravy pitné vody jsou nákladné a je tedy nutné, aby
ve vodojemech nedocházelo ke zhoršování kvality upravené vody.
Stratifikace (vytváření vrstev vody různé kvality, teploty apod.) vede
k nežádoucím změnám jak zápachu a chuti, tak ke kritickým změnám
chemické koncentrace, které mohou mít za následek to, že voda přestává vyhovovat požadavkům na pitnou vodu. Pro odstranění vzniku
stratifikace vyvinula firma INVENT nové celonerezové míchadlo
HyperMix® vycházející s osvědčeného hyperboloidního tvaru sedmé
generace – Evo7.
Průměr míchadla
Výkon pohonu
Otáčky míchadla
Hmotnost míchadla

500 mm
500 W
100–500 ot/min
40 kg

Mikrosítový filtr iFILT ®
(obr. 3) je zkonstruován speciálně pro separaci nerozpuštěných látek z odpadní
vody jako třetí stupeň čištění
po sekundární sedimentaci.
Umožňuje odstraňovat i ty nejmenší nerozpuštěné látky, jako
jsou vločky aktivovaného kalu,
vločky vzniklé odstraňováním
fosforu, zbytky aktivního uhlí,
mikroplasty apod. V oblasti
průmyslového čištění OV se
mikrosítový filtr iFILT® pou- Obr. 3. Mikrosítový filtr iFILT®
žívá k dočištění vody pro její
opětovné použití při výrobě papíru či textilu, jako proplachová voda
nebo pro účely zavlažování apod.
Průměr filtračního elementu
Počet filtračních elementů
Velikost pórů
Hydraulický výkon
Kvalita vody na odtoku

Ing. Vladimír Jonášek
technologická zařízení INVENT
vladimir.jonasek@kunst.cz
www.kunst.cz

Projekt „cross-nástroj pro efektivní
využití energie k sušení čistírenských
kalů“
Dne 5. 2. 2018 se společnost KUNST, spol. s r. o., jako příjemce, stala
řešitelem projektu s finanční podporou poskytnutou z Operačního
programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který je evidován pod číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010367. Dalšími řešiteli
projektu jsou Vysoké učení technické v Brně, Sweco Hydroprojekt a.s.
a Sigmainvest spol. s r. o. Cílem projektu je vytvoření softwaru „cross“
pro vytváření energetických bilancí čistíren odpadních vod a hledání
vhodných zdrojů tepla pro sušení kalu a vývoj inovativní sušárny
kalu. Komplexní přístup k řešení problematiky umožní provozovatelům čistíren odpadních vod reagovat na zpřísňující se legislativu
v oblasti odpadového hospodářství, stejně jako na zhoršující se kvalitu
čistírenských kalů z hlediska obsahu mikropolutantů.
Řešení projektu je rozděleno do tří etap, přičemž první etapa, která
skončila 30. 4. 2018, zahrnovala přípravné a projekční práce. Během
druhé etapy (1. 5. 2018 až 30. 4. 2019) bude realizována poloprovozní
sušící jednotka, jejíž testování s cílem získat podrobná data pro odladění vznikajícího softwaru bude probíhat ve třetí etapě (1. 5. 2019
až 30. 4. 2020).
Ing. Lucie Houdková, Ph.D.
vedoucí střediska výzkumu a vývoje
e-mail: lucie.houdkova@kunst.cz
www.kunst.cz

2 100 mm
1–16
10–100 μm
≤ 2 500 m3/hod
Koncentrace celk. NL ≤ 5 mg/l

Katalog všech výše dobře známých zařízení společnosti INVENT,
stejně jako katalogové listy novinek jsou dostupné na webových stránkách společnosti KUNST (www.kunst.cz) nebo na vyžádání e-mailem.
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Několik poznámek k článku Posuzování profilů pro
vybudování malých vodních nádrží (Václav David
a Jan Devátý, VH 6/2018)
Tomáš Just
Příspěvek se zabýval posuzováním údolních profilů z hlediska efektivnosti případné
výstavby malých vodních nádrží (MVN).
Rozvinul přístup, porovnávající objem tělesa
hráze a množství zadržované vody a zmínil
i další možné přístupy, které například pracují
s limity měrných nákladů výstavby nádrží. Na
základě letitých zkušeností výstavby tzv. „ekologických nádrží“, podporované dotačními
programy resortu životního prostředí, nutno
říci, že posuzování efektivnosti výstavby je
užitečné a nutné. Než Program revitalizace
říčních systémů (1992 až 2007) začal pracovat s limity měrných nákladů (dnes se tento
systém označuje jako Náklady obvyklých
opatření – NOO), těžce se potýkal s projekty
nádrží, které byly dost problematické již jen
z hlediska prosté stavebně-vodohospodářské
efektivnosti. Předražení, posléze odhalované
díky nabytým představám o přiměřenosti
nákladů, mohlo být působeno nevhodnou
volbou místa nebo vodohospodářské koncepce nádrže, toporným projektovým řešením
nebo i záměrnou snahou nadsadit náklady.
V dobách, kdy zájem o dotovanou výstavbu
nových MVN byl opravdu silný, řada lidí
chtěla investovat, projekční a dodavatelská
souručenstva lovila investory nádrží a mezi zámožnými lidmi vrcholila i jakási móda vlastnit
„rybník“, vznikaly i roztodivné projekty, které
se snažily umístit – jistěže dotovanou – nádrž
na pozemky, jaké právě byly k dispozici. Jako
málo efektivní, tedy obvykle předražené, se
pak projevovaly zejména průtočné nádrže navrhované do relativně sevřených a sklonitých
údolí s poměrně vodnými toky. Bonmot říká,
že v některých takových případech bude muset
být bezpečnostní přeliv širší než celá hráz.
Přicházeli investoři, kteří chtěli mít za každou
cenu „rybník“, ale vlastnili pozemky jenom
po jedné straně potoka, což dávalo vzniknout
někdy dost problematickým projektům postranních nádrží s nepřiměřeně mohutnými
bočními hrázemi.
Tyto zkušenosti však také ukazují, že pouhé
hodnocení stavební efektivnosti vzhledem
k údolnímu profilu pro úvahy o budování
MVN nestačí. To, že někde existuje hydrotechnicky vhodný profil, ještě neznamená,
že bude vhodné, účelné, efektivní atp. stavět
v něm nádrž. Problematika v řadě aspektů překračuje rámce hydrotechniky a hydrotechnici,
zabývající se nádržemi, by měli být připraveni
spolupracovat s příslušnými jinými profesemi.
Mohlo by se zdát zbytečným říkat, že nádrž
se má stavět tam, kde je voda, ale v praxi je
třeba i tuto stránku záměrů prověřovat. Zvláště pokud existují dotace, schopné oslabovat
zainteresovanost investorů na efektivnosti
a účelnosti výstavby, mohou vznikat i projekty
„kráterů“ ve stráních, do kterých aby naváželi
vodu v lejtách a kde by bylo efektivnější sázet
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les nebo pást ovce. V problematických situacích je třeba požadovat, aby projektant prověřoval a garantoval, že navrhovaná nádrž bude
moci z hlediska zásobení vodou skutečně fungovat jako nádrž, a ne jako periodická tůň, což
by sice mohlo být zajímavé ekologicky, místa
pro listonohy není nikdy dost, ale ne za ty
peníze. Na to navazuje otázka těsnosti podloží
uvažované nádrže. Rámcově lze očekávat, že
stavba nádrže, která by vyžadovala zvláštní
dotěsňování dna jílem nebo folií, se nevejde
do limitů NOO.
Vhodnost výstavby nádrží se dále musí
prověřovat z hlediska vlivů na přírodu
a krajinu. V případě „ekologických nádrží“
je zcela samozřejmý požadavek, aby takové
dílo nepoškozovalo, ale pokud možno naopak
zvětšovalo ekologickou hodnotu dotčeného
území. Tento aspekt však je třeba přiměřeně zohledňovat u všech nádrží. Obvykle se
dospívá k tomu, že hluboké zatopení malou
vodní nádrží může být přínosné nebo alespoň
neutrální v plochách postižených intenzivnějšími formami zemědělského nebo lesnického
hospodaření a na vodních tocích, degradovaných technickými úpravami. Naopak výstavba
nádrží v lukách, hájích a lesních porostech
přírodě blízkého charakteru, v mokřadech
a na přírodních vodních tocích bývá vnímána
jako poškozující. Každý konkrétní případ by
měl být v těchto ohledech odborně přírodovědecky posuzován – což ostatně v případě
nádrží, které by dnes měly být dotovány
v rámci operačního programu Životní prostředí, je povinností.
Alespoň „ekologické“ nádrže jsou také posuzovány z hlediska přírodě blízkého provedení
– nicméně ani nádrž placená z jiných zdrojů
než „ekologických“ nemusí vždycky nutně

vypadat jako koupaliště z akce Z. Příznivé
je zejména využití přirozených tvarů terénu
k modelování břehů a zátopy a přiměřeně
velký rozsah mělkovodí.
Navazuje aspekt ovlivnění migrační prostupnosti vodního toku pro vodní živočichy,
který je rovněž třeba odborně prověřovat. Na
základě širšího ichtyologického posouzení daného vodního toku se posuzuje, zda je únosné
určitou průtočnou nádrží vytvořit migrační
překážku, nebo zda je ochrana prostupnosti
toku důvodem pro to, aby průtočná nádrž
byla vybavena zprostupňující úpravou nebo
aby nádrž byla koncipována jako obtočná.
Zde samozřejmě musí být přihlíženo také ke
stavební a funkční efektivnosti eventuálních
zprostupňujících úprav. Například rybí přechody, vložené do bezpečnostních přelivů,
nejsou neznámou věcí, ale s jejich účinností
to nemusí být vždy jednoduché. Aby to
fungovalo, musí se především bezpečnostní
přeliv délkou a sklonem přizpůsobit rybímu
přechodu, a ne naopak. Problém je také v tom,
že jako migrační překážka, přinejmenším
pro některé proudomilné druhy ryb, působí
samotná stojatá voda v nádrži.
V dnešní době se často hovoří o MVN jako
opatřeních proti suchu nebo proti povodním.
Oprávněnost takových zdůvodnění výstavby
nádrží, mezi projektanty vcelku oblíbených
a lákavých třeba uším politiků, je rovněž nutno
prověřovat. Projevuje se výrazná tendence možné efekty MVN v těchto oblastech přeceňovat
a řada lidí, kteří se orientují ve vodohospodářské problematice a dovedou si spočítat, kolik
je pět a pět, je připravena takové přeceňování
tolerovat s tím, že „když nic jiného, nakonec
se v tom aspoň dají chovat ryby“. Z hlediska
sucha je třeba posuzovat vodní bilanci MVN
se zvláštním zřetelem k výparu; přednostní
vysychání právě nejvíce zarybníkovaných potoků nemusí být jenom subjektivním dojmem.
Pokud by byla nádrž v rámci boje se suchem
navrhována jako zdroj vody pro závlahy či jiné
užitkové odběry, je podstatné, zda je takové
využití skutečně někým požadováno a zabezpečeno, nebo zda jde o výhledovou možnost,
případně zase jenom o nějaké účelové zdůvodňování. Zda například v blízkosti nádrže
skutečně existuje a je provozována závlahová
soustava, která vodu reálně odebere, odvede
kam potřeba, využije a také zaplatí. Potom je

Malá vodní nádrž s mohutnými a nákladnými objekty nejspíš nedisponuje větší povodňovou retenční kapacitou, než jakou předtím zadarmo a bez hydrotechnických rizik nabízela
prostá niva
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třeba posuzovat přiměřenost uvažovaných
odběrů z hlediska vodohospodářského a ekologického stavu jak vlastní nádrže, tak ovlivňovaného vodního toku. Nádrž může být v rámci
boje se suchem navrhována také jako zásobník
vody pro nadlepšovací vypouštění do vodního
toku. Reálnost takového konceptu je třeba
zvláště důsledně prověřovat, včetně souvislostí
s dalšími funkcemi nádrže. Nadlepšování bude
těžko fungovat, pokud majitel nádrže má zájem
na chovu ryb nebo pokud vůbec někomu dovolí
nádrž rybami osadit (typická situace obec
jako majitel versus neodbytné místní rybářské
sdružení). Těžké bude nutit někoho, kdo má
v nějaké nádrži „svoje“ ryby, aby jim zrovna za
sucha a horka odpouštěl vodu. Nadlepšovací
koncept je tedy nejspíš životaschopný, pokud
vodoprávní funkční určení nádrže i povaha
majitele v podstatě vylučují rybářské zájmy.
Dále je třeba znát, proč se vlastně má nadlepšovací vypouštění provádět. Legitimním
důvodem může být třeba zajištění průtoků,
potřebných pro ředění odtoků z nějaké čistírny odpadních vod. Pak je ale dobré vědět,
že lepším řešením nebude třeba intenzifikace

této čistírny, která by třeba byla jednodušší,
efektivnější a již jen z režimového hlediska
spolehlivější. Rovněž může být nadlepšovací
vypouštění navrhováno pro udržování přijatelných ekologických poměrů v níže ležícím
vodním toku. Obecně bohulibý záměr – ale
v takovém případě je třeba mít dobré důvody
k přesvědčení, že základem ekologických problémů daného vodního toku v obdobích sucha
není jeho degradace nevhodnou technickou
úpravou. Pak by opatřením první volby nemuselo být stavění nadlepšovací nádrže, nýbrž
revitalizace toku. Nadlepšovací vypouštění
má další aspekty, které nejsou blízké hydrotechnikům, avšak nemohou být opomíjeny. Co
se bude dít před vypouštěním a během něho
s vodou v nádrži a s jejím oživením, a když se
to spustí, jaká vlastně voda z nádrže poteče –
zda její kvalitativní vlastnosti budou příznivé
pro očekávané efekty nadlepšování.
Kdekdo také dneska lehce řekne, že se nějaká MVN postaví jako protipovodňový, retenční
objekt. Protipovodňové suché či polosuché nádrže nebo postranní poldry, doufejme, budou
navrhovány tak, aby ve své hlavní funkci byly

efektivní. Ovšem retenční schopnosti běžné
MVN rybničního typu bývají přeceňovány.
Pokud se dneska někde podaří stavět malou
vodní nádrž, obvykle bude svými rozměry,
zejména disponibilní hloubkou retenčního
prostoru, málo podobná Rožmberku – který je
často dáván za příklad schopnosti „rybníka“
ovlivňovat povodně… přestože parametricky
vlastně ani není malou vodní nádrží a mimořádně hlubokým retenčním prostorem
vyniká nejspíš díky tomu, že jeho hráz kdysi
Krčín stavěl na snad trojnásobně velký rozliv
proti dnešnímu stavu. Dneska se spíš podaří
stavět malé vodní nádrže, u nichž je bezpečná hloubka povodňové retence menší nebo
dokonce významně menší než hloubka, do
níž by mohl nastoupat přirozený povodňový
rozliv v nivě, nezastavěné nádrží. Nivní louka
tedy obvykle poskytne stejnou nebo spíš větší
povodňovou retenci než „rybník“, přičemž
tak činí zadarmo a bez rizika vzniku zvláštní
povodně v důsledku havárie nějaké hráze.

„Odpadové vody“ jsou
letos jubilejní

nad rámec svých povinností. Jmenujme Igora
Bodíka, Miloslava Drtila, Miroslava Hutňana
a nezapomeňme na dobrou duši akce, paní
Martu Onderovou. Letošní ročník konference
bude desátý v pořadí. Požádal jsem proto
kolegy o krátký exkurz do dosavadní historie,
kterého se ujmul Igor Bodík.

Po prázdninách jsme (skoro) všichni odpočinuti, nabiti elánen. Proto pravidelně bývá
podzim plný různých konferencí. Jednou z nich
jsou Odpadové vody, kterou pořádá Asociácia
čistiarenských expertov SR. Toto setkání by
ale nebylo možné bez nasazení konkrétních
lidí, kteří věci musí věnovat mnohé hodiny

Stránský: Protože jde o bienální setkání, tak
od prvého uběhlo už dlouhých 18 let, takže
vlastně konference dosáhla plné zletilosti. Vybavuje se vám ještě ten první ročník?
Bodík: Mám také hmlisté spomienky, preto
som si pomohol mojim archívom a listujem
v zborníku z prvej konferencie Odpadové vody
2000, ktorá sa konala v dňoch 26.–28. 4. 2000
v Tatranských Zruboch. Vidím tu príspevky,
ktoré boli vtedy asi nadčasové (Bilanin – MBR
technika v biologických ČOV, Derco – Využitie
ozónu pri čistení odpadových vôd, Hutňan –
Produkcia bioplynu z organických odpadov),
vidím tu príspevky už nežijúcich autorov (Juro
Buday, Dušan Rusnák, Igor Rusník), ale aj
vtedy mladučkých autorov, ktorí sú dnes zrelí
čistiarnici (Bilanin, Kratochvíl, Holba a iní).
No a usmievam sa nad mojim príspevkom,
ktorý mal v názve Y2K, pamätáte sa ešte, čo
to znamená?

Stránský: A co nějaký další ročník, vryl se
něčím výjimečným, neobvyklým do paměti?
Bodík: Každý ročník bol niečím výnimočný,
obvykle si človek pamätá veci cez „prúsery“,
ale našťastie, tie sa nám darilo eliminovať, takže navonok konferencie vychádzali ako veľmi
dobre pripravené a zorganizované, aj keď sme
to robili všetko vo vlastnej réžii. Osobne sa mi
však vybavujú dva ročníky ako výnimočné, na
ktoré si spomínam, ale tie spomienky vlastne
nesúvisia priamo s konferenciou: 2004 – tesne
potom, ako sme ukončili našu konferenciu, sa
Tatrami prehnala zničujúca víchrica, ktorej
dôsledky je v Tatrách vidno dodnes, a rok 2006
– kedy časť programového a organizačného výboru, po náročných dňoch, večeroch a hlavne
konferenčných nociach absolvovala s tatranskými sprievodcami výstup na Gerlach...
Stránský: Jak se za tu dobu změnila konference? Změnila se témata, lidé?
Bodík: Opäť som siahol po starých zborníkoch a listujem v témach... tie sa tiahnu
v dvoch líniách:
a) Skúsenosti z praxe, kde hlavne ľudia z prevádzok ČOV, z projektových firiem prezentujú
(chvália...) svoje výsledky z reálnych ČOV,
či už komunálnych alebo z priemyselných
ČOV. Tu vidno enormný progres v kvalite
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technológií od prvých konferencií a teraz
v posledných rokoch, kedy hlavne meracia
a riadiaca technika na ČOV urobila z čistiarní moderné „fabriky“ na čistenie vôd.
b) Druhá línia konferenčných príspevkov
sa nesie v rovine výskumných prác, kedy
hlavne príspevky z VŠCHT Praha a FCHPT
Bratislava v pohode znesú aj kritéria svetových konferencií. Kedysi dominovali
príspevky z rekonštrukcií komunálnych
ČOV, odstraňovanie nutrientov, postupne
prichádzalo riadenie procesov, na poslednej
konferencii dominovali napr. mikropolutanty vo vodách.
Významná zmena konferencie nastala
v mieste jej konania, kedy od roku 2008 sme
s kapacitných dôvodov vymenili Vojenskú
zotavovňu v Tatranských Zruboch za Hotel
Patria na Štrbskom Plese. Aj sme sa trochu
obávali, či zvýšenie kvality hotela neodradí
časť šetrných účastníkov, ale skôr opak bol
pravdou, pričom posledné ročníky máme
pravidelne nad 300 účastníkov.
Stránský: Lze nějak krátce popsat odbornostní strukturu účastníků (chemik versus
stavař, praktik x vědec x státní správa)?
Bodík: Nerobíme nejakú špeciálnu štatistiku,
ale odhadom možno konštatovať, že asi mierne
prevládajú chemici nad stavbármi, príspevky
sú skôr technologické ako čisto stavbárske,
aj keď odborné sekcie, venované stokovaniu

a garantované kolegami zo SvF STU, sú na vysokej úrovni. Prevládajú asi viac ľudia z praxe,
z vodárenských spoločností, z inžinierskych
firiem, ale pravidelne chodia aj ľudia zo štátnej správy, aj keď v menšej miere. Ak by sme
porovnali účastníkov SR vs. ČR, tak musíme
konštatovať, že podiel českých a moravských
kolegov bol veľmi vysoký, ich vzťah k Tatrám
bol vždy blízky a tretina až takmer polovica
účastníkov je spoza rieky Moravy.
Stránský: Liší se nějak čeští a slovenští
účastníci, mladší a starší účastníci, ženy
a muži? Já osobně mám dojem, že slovenští
posluchači jsou v diskusích více ochotní diskutovat…
Bodík: Kým v prvých ročníkoch konferencie
som poznal takmer všetkých účastníkov osobne, postupne prichádza nová generácia čistiarnikov a strácam prehľad kto-je-kto a odkiaľ
(alebo žeby to bolo mojim vekom?). Aj posledná konferencia mala veľmi vysoké zastúpenie
mladých ľudí, ktorí sú však odborne na veľmi
vysokej úrovni, takže sa nemusíme obávať, že
tu nebude mať kto prevádzkovať naše ČOV.
Účasti mladých napomáha aj súťaž „Fórum
33“ o najlepšie práce odborníkov do 33 rokov,
ktorá má dobrú úroveň a dlhú tradíciu.
A čo sa týka diskusie, tak si myslím, aj keď
sa počas prednášok a pri posteroch diskutuje
striedmo, tak o to viac sa diskutuje v kuloároch, dokonca si myslím, že časť účastníkov

Diskuse: Dostatek kvalitní pitné vody nám zajistí jen
integrovaný management vodních zdrojů
Obtížnost monetárního vyjádření některých
služeb a hodnot často komplikuje rozhodování
v řadě lidských činností. Osobně jsem velkým
příznivcem snah o vyjádření ekonomických
hodnot ekosystémových služeb. Problém je,
že se ne vždy podaří. Podobně jako v příspěvku „Dostatek kvalitní pitné vody zajišťují
přirozené lesy, ne vodní nádrže“ [1]. Obávám
se, že jde o demonstraci logického pravidla,
že z neplatného předpokladu lze vyvodit
jakýkoliv závěr, a to především není-li vůbec
dokazování provedeno.
Autoři příspěvek uvozují slovy „Naši
předci vždy považovali přístup ke kvalitní
vodě za základ své existence. Až do počátků
průmyslové revoluce to na území dnešní České
republiky nebyl zásadní problém“. Opravdu si
netroufám tvrdit, co naši předci považovali za
základ své existence, ale za pravděpodobnější
považuji, že dostupnost vody považovali za
boží dar1 a její nedostupnost za boží trest. Při
epidemiích způsobených „zkaženou“ vodou
pak byli za viníky často pokládáni židé či
čarodějnice. Rozhodně však nelze souhlasit
s tím, že přístup ke kvalitní vodě nebyl problém. Záznamy kronik o epidemiích (tyfu)
či katastrofálních dopadech sucha autory
usvědčují z omylu, nemluvě o znečištění
1

Již první známá zmínka o Slovanech od Prokopia
z Caesareie ze 6. stoleti uvádí, že: „Ctí i řeky a nymfy
a některé jiné démony“.
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studen ve středověkých městech. Obávám se,
že tato formulace je podvědomým svědectvím
o a priori názoru autorů.
Autoři rovněž tendenčně spojují odlesňování s průmyslovou revolucí: „Nástup průmyslové revoluce před cca 250 lety a snahy lidských
jedinců a skupin o rychlé získání co největšího
vlastního prospěchu začaly dramaticky měnit
podobu krajiny. Zrychlující se růst populace
vedl ve většině zemí k masivním přeměnám
přirozených lesů na zemědělské půdy“. Skutečností však je, že první známky antropogenně
akcelerované eroze v důsledku odlesňování se
na našem území objevovaly už v období Atlantiku, tedy před více než 5 000 lety. Ve středověku tento trend akceleroval a k odlesnění
a rozšiřování zemědělských ploch až na míru
srovnatelnou se současností došlo v západní
Evropě již ve 13. století a u nás pravděpodobně o cca 100 až 200 let později [2].
Za hlavní problém příspěvku však považuji
použitou metodiku a interpretaci výsledků.
Pokus o přepočet funkce lesa přes cenu náhrady ekosystémových služeb není přesně
popsán, ale lze ho nalézt v odkazované práci
autorů [3]. Celková cena je podle ní tvořena
de facto třemi podstatnými částmi.
První z nich je produkce O2, která je odvozena z ceny výroby 1 litru O2 (autory udáváno
0,5 Kč). Ta tvoří přibližně 15–17 % autory udávané celkové ceny ekosystémových služeb.

prichádza na konferenciu hlavne preto, že tu
stretne každého, kto má na Slovensku prsty
v odpadových vodách...
Stránský: Na co se lidé mohou letos na
konferenci těšit?
Bodík: Práve sme dokončili finálnu verziu
programu tohtoročnej konferencie a myslím, že
je program opäť zaujímavý a širokospektrálny.
Celkovo je v programe 60 prednášok a 26 posterov. Dozvieme sa najnovšie informácie o pripravovanej novele zákona o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách, o novej ČOV Praha,
o stave v odvádzaní a čistení odpadových vôd
na Slovensku, o moderných spôsoboch čistenia
vôd a spracovania kalov a pod.
Pozývame všetkých na našu jubilejnú konferenciu a veríme, že tu strávite tri zaujímavé
a zmysluplné dni.
Stránský: Já se na setkání těším, vřele jej
doporučuji i ostatním. Připomínám, že konference proběhne 17. až 19. 10. Více informací
naleznete na www.acesr.sk
Václav Stránský

Nejsem biolog a necítím se být povolaným
k diskusi tohoto postupu.
Druhou je funkce klimatizační. Ta je autory
pojata jako celkové odpařené množství [l.m-2.
rok-1] vynásobené hodnotou 1,4 kW. Tuto hodnotu autoři používají jako potřebnou energii
pro skupenskou přeměnu. Za poněkud diskutabilní lze považovat skutečnost, že autoři do
ní započítávají současně chlazení i oteplování
(2 x 0,7 kW). Tedy, při vypařování započítávají
jako pozitivní funkci ochlazování, s čímž lze
jistě v horkých a suchých dnech souhlasit,
současně však započítávají identický efekt na
oteplení při kondenzaci. Čili je to trochu ve
smyslu, co jsem ohřál, to ochladím a dostanu
zaplaceno dvakrát. Nezpochybňuji příznivý
vliv vegetace na snižování denních rozdílů
teploty vzduchu, avšak zvolený přístup je
zjevně založen na principu „dojděme k co
největší hodnotě za každou cenu“. Funkce
oteplení je určitě přínosná v zimním období,
ale pokládat ji za službu, již bych měl ekonomicky vyčíslovat v letním období, není úplně
v souladu se selským rozumem.
Třetí funkci podpory malého vodního cyklu
autoři definují jako množství vrácených litrů
[l.m-2.rok-1]. Aby získali finanční hodnotu, vynásobili toto množství částkou 2,85 Kč jako cenou na výrobu jednoho litru destilované vody.
Ano, výpar lze svým způsobem vnímat jako
první část procesu destilace, jeho produktem
však není destilovaná voda, ale vodní pára, při
následné kondenzaci v atmosféře samozřejmě
nevzniká destilovaná voda, ale voda dešťová.
Jinými slovy, pokud bychom měli uvažovat
nějakou finanční hodnotu, pak by měla být
rovna poplatku za užívání vod, který je však
asi 500x menší než hodnota použitá autory.
Upozorněme rovněž na skutečnost, že opětovně dochází k dvojitému započítání téže
služby – výpar chladí a současně podporuje
malý vodní cyklus.
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Nejzávažnějším prohřeškem příspěvku je
ale odtržení od reality a pominutí velkého
vodního cyklu. Role malého oběhu vody je
totiž právě v klimatizační funkci, prospívá
krajině, která je obecně příjemnější, ale... Ale
nezajišťuje čistou pitnou vodu. Prosím pěkně
autory, aby mi vysvětlili, odkud z cyklu lesní
vegetace – výpar – kondenzace – půdní vláha
– lesní vegetace si má člověk (onu destilovanou) vodu vzít pro svou spotřebu? Kolik
z tohoto nalepšení malého vodního cyklu se
dostane do studní a potoků? I v „dokonalé krajině“, kde každá její ploška podporuje výpar
a transpiraci, a tedy malý vodní cyklus jede
v denních smyčkách, malý vodní cyklus novou vodu nevyrobí. Voda se nemůže současně
vypařit, doplnit půdní vláhu a podzemní vody
a odtéci. Nezpochybňuji roli malého vodního
cyklu ve zpříjemnění krajiny a pobytu člověka
v takové krajině, v navýšení srážek nejnižších
intenzit2 (pravděpodobně spíše charakteru
horizontálních srážek), které prospívají vegetaci. Jedinou hydrologicky významnější
funkcí malého vodního cyklu však může být
efektivnější přenos vody od oceánu hlouběji
do kontinentů, například v případě Amazonie
či okolí Kilimandžára. Operovat však s tímto
v podmínkách malých povodí současné Evropy je utopie.
Výsledkem je, že autoři použitou metodikou
významně nadhodnocují ekonomické vyjádření ekologických funkcí. Bohužel si myslím, že
takovéto nadhodnocení je kontraproduktivní,
neboť velmi důležité ocenění funkcí krajiny
v monetárních jednotkách podle mého názoru zjevným „přeháněním“ znevěrohodňuje.
Výsledky totiž nutně vedou k závěru, že
největšími statky a bohatstvím byli na našem
území nadáni lidé v době na počátku neolitu,
kdy jednak došlo k výrazné progresi lesa3 a dosud se výrazně nerozšířilo zemědělství, a od
té doby kvalita života upadá. Což je v natolik
příkrém rozporu s realitou, že povede řadu
lidí bohužel k odmítnutí celého konceptu
hodnocení ekosystémů. Opravdu se autoři
domnívají, že takto nereálně vysoko ohodnocené ekosystémové služby jsou použitelné
v jakékoliv seriózní ekonomické kalkulaci,
jejímž výsledkem by nemohlo být nic jiného
než kompletní zalesnění a „návrat na stromy“
jako ekonomicky nejvýhodnější řešení?
Až potud se nicméně jedná o odbornou polemiku s autory ohledně metodiky. Nejhorší na
celém článku je však jeho název. Ten absolutně
nekoresponduje s obsahem článku, v němž
o kvalitě a množství vody zabezpečované lesem či nádržemi pro potřeby společnosti není
2

3

Čtenáři snad budou souhlasit, že například Třeboňsko lze považovat za relativně větší oblast, kde díky
rybníkům není nedostatek vody pro výpar, a tudíž
se zde podpora malého vodního cyklu projevuje
relativně více než jinde. Pohled do Atlasu klimatu
Česka [4] ukazuje, že skutečně na Třeboňsku je patrné určité zvýšení počtu dnů se srážkami většími
než 0,1 mm oproti okolí. V množství celkové sumy
srážek, ale i v počtu dní se srážkami většími než 1
mm už však nic takového nenalezneme. Malý vodní
cyklus zde tedy podporuje vznik rosy či mrholících
mlh, ale určitě ne srážek doplňujících podzemní
vody či zásobujících toky. Naopak vyhodnocení
sucha v roce 2015 ukázalo, že výpar v této oblasti
negativně ovlivnil velikost průtoku Lužnice v období
minima.
K rozvoji lesa na úkor otevřené krajiny a světlého
lesa došlo mimo jiné díky posílení velkého vodního
cyklu a výskytu celkově vlhčího období [5], navíc
vznik současného lesa s bukovými stupni je až
pozdější záležitostí.
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ani zmínka. Bohužel se tedy zdá, že název byl
zvolen tak, aby působil senzačně, a v horším
případě jde prostě o atak vodních nádrží,
respektive moderního vodního hospodářství,
a to bez jakékoliv argumentace. Je smutné, že
se tak děje zrovna v časopise nesoucím jméno
Vodní hospodářství. A je tragické, že takového
zjevného nesouladu si nepovšiml recenzent,
ani odpovědný redaktor.
Jsem přesvědčen, že dostatek kvalitní pitné
vody nám zajistí jen efektivní a dogmatickými pohledy nedeformované uplatňování
integrovaného managementu vodních zdrojů,
včetně péče o krajinu a včetně vodních nádrží, aneb jak krásně shrnul Zbyněk Hrkal [6]:
„Převládajícím důvodem, proč lidé nemají
přístup k pitné vodě, není její nedostatek
ve fyzikálním slova smyslu, ale ekonomická
zaostalost, politická nestabilita a organizační
neschopnost člověka.“
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Odpověď na kritiku J. Daňhelky
RNDr. Jan Daňhelka, PhD., se ve svém kritickém vyjádření k našemu článku „Dostatek
kvalitní pitné vody zajišťují přirozené lesy, ne
vodní nádrže“ staví do role velkého příznivce
ekonomického hodnocení ekosystémových
služeb, avšak naši metodu hodnocení funkcí
a služeb ekosystémů považuje za nepodařenou. Souhrnně ji v závěrečném odstavci své
kritiky označil za deformovanou „dogmatickými pohledy“.
Proto se v prvé řadě podívejme na pojem
dogma a na problém dogmat v měření ekosystémových služeb. Akademický slovník cizích
slov (Academia 2000) uvádí, že pojmem
dogma je v náboženství označován závazný
článek víry, obecně pak pojem označuje
ustrnulé tvrzení nepřipouštějící pochybnosti,
námitky nebo kritiku. Kritik Daňhelka vystupuje v roli znalce, který nejlépe ví, kde a kdo
se prohřešuje, co je pravdivé či nepravdivé.
Svou kritikou chce dokázat, že autoři metody
Energie–voda–vegetace „významně nadhodnocují ekonomické vyjádření ekologických
funkcí“. Sám však žádné, podle něj správné,

hodnoty neuvádí. A to je samozřejmě největší
slabina celé jeho kritiky, která tak vyznívá jen
jako jednostranná snaha odsoudit a pohanět
metodu a její autory, aniž by sám nabídl lepší
(zdůvodněnější) řešení. Z hlediska principů
etiky by podle našeho názoru taková kritika
neměla být vůbec publikována.
Pokud přesto kritika publikována bude,
pak si ve věci tzv. správných hodnot ekosystémových funkcí a služeb musíme vypomoci
impaktovými publikacemi, mezi nimiž vůdčí
postavení zaujímají týmové práce R. Costanzy. Jak uvádíme v samotném článku, tým R.
Costanzy (2014) publikoval, že v r. 2011 činily
roční služby ekosystémů temperátního a boreálního lesa 3137 USD/ha, což při směnném
kurzu za daný rok (1 USD= 17,688 Kč) činí
cca 55 tis. Kč/ha, zatímco hodnoty služeb
mokřadních a nivních ekosystémů činily 454
tis. Kč/ha a rovněž služby travních biotopů
dosáhly vyšší hodnoty než les, a to 74 tis. Kč/
ha. Více než dvojnásobné jsou i služby urbánních biotopů, cca 118 tis. Kč/ha. Sami autoři
opakovaně ve svých článcích zdůraznili, že
tyto veličiny patrně podhodnocují skutečnost.
Podstatnější než podhodnocení jsou však
pro rozhodování o krajině zkreslené cenové
relace. A s takovými cenovými relacemi lze
skutečně jen stěží prosazovat udržitelnou
obnovu antropogenizované krajiny. Nakonec
ve svém nedávném shrnujícím článku se R.
Costanza s jednostranně utilitárními metodami sám rozchází a kritizuje je jako nesprávné
(Costanza 2017). Tyto nesprávné relace plynou
především z jednostrannosti metod ekonomického oceňování, které jsou převážně svázány
dogmatem subjektivního pojetí ekonomické
hodnoty, jsou výsledkem především metod
zjišťování ochoty lidských jedinců platit za
ekosystémové služby. Je-li tedy někde skryto
dogma, pak je to právě v ochotě současných
lidí, včetně odborníků, v tomto jednostranném
hodnocení ekosystémových funkcí a služeb
pokračovat, a to i přesto, že jej odmítl na
přelomu 19. a 20. st. patrně největší z neoklasických ekonomů A. Marshall a zdůraznil, že
ekonomická hodnota se vždy tvoří jen z porovnávání užitků s náklady na jejich vytvoření,
a stejně tak jej odmítají i někteří představitelé
současné ekologické ekonomie. Onen jednostranný metodický postup vyjadřování
peněžní hodnoty prakticky vůbec neodráží
skutečnou spotřebu a poškozování biosféry.
Tuto metodickou jednostrannost měření
hodnoty ekosystémových funkcí a služeb
se snaží metoda Energie–voda–vegetace
napravit tím, že oceňuje různou míru užitečného využívání sluneční energie na živých
a neživých krajinných pokryvech a ukazuje,
že ztráty z poklesu míry užitečného využití
sluneční energie v antropogenizované krajině
jsou tak ohromné, že je lidé nedokážou ničím
nahradit. Stačí, pokud vezmeme v úvahu, že
na 1 m2 území ČR ročně přichází 1000–1200
kWh sluneční energie a přirozená vegetace
ji prostřednictvím přeměny na latentní teplo
dokáže až ze dvou třetin využít na užitečné
ekosystémové funkce a služby. Pokud budeme počítat 1 kWh za současnou nákladovou
cenu cca 3 Kč, jde o 3000–3600 Kč na každém čtverečním metru za rok. Využití dvou
třetin sluneční energie přirozeným lesem či
mokřadem pak představuje 2000–2400 Kč/
m2/rok, což v přepočtu na hektar činí každoročně 20–24 mil. Kč. A jsme i bez ocenění
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samotných ekosystémových funkcí a služeb
u částek, které tak iritují J. Daňhelku. Samozřejmě může argumentovat, že sluneční
energii bychom mohli kalkulovat s nižší
cenou, ale to nic nezmění na tom, že v ČR
vyrábíme 1 kWh energie za ony asi 3 Kč
a jako spotřebitelé nakupujeme ještě dráže.
V rámci metody nákladů náhrady je proto potřebné při hodnocení ztrát přirozené vegetace
počítat ztráty její klimatizační funkce za cenu
nákladů její technologické náhrady. A to
pomíjíme podstatný fakt, že technologická
klimatizace není plnohodnotnou náhradou
přirozené klimatizace, neboť znamená jen
převedení tepla z klimatizovaného prostředí
do bezprostředního okolí.
Za hlavní problém našeho příspěvku
považuje kritik použitou metodiku a interpretaci výsledků. Za „poněkud diskutabilní“
považuje v klimatizační funkci započítávání
současného chlazení i oteplování. Poněkud
zlehčujícím způsobem popírá základní termodynamické skutečnosti, a to kritikou, že
v klimatizační funkci si dovolujeme dvojí
započítávání: při evapotranspiraci ochlazování teplého prostředí a následně při zpětné
kondenzaci vodní páry na kapalnou podobu
oteplování v chladném prostředí. On by
v létě započítával ochlazování a v zimě
oteplování. Jen mimochodem: tak ignoruje
termodynamickou podstatu života.
Za nejzávažnější „prohřešek“ našeho příspěvku považuje „odtržení od reality a pominutí velkého vodního cyklu“ a následně
se ptá, „odkud z cyklu lesní vegetace – výpar
– kondenzace – půdní vláha – lesní vegetace,

si má člověk (onu destilovanou) vodu vzít
pro svou spotřebu?“ Kritik zjevně nechápe
udržení vody v malém vodním cyklu jako
udržení vody v ekosystému, ale jako podmíněné přímou spotřebou vody, uspokojením
poptávky po vodě. Zde jasně stojí na pozici
utilitárního jednostranného hodnocení, které je velmi kritizováno R. Costanzou et al.
v jejich nedávném článku (2017) jako zcela
nedostačující.
Takže vrátíme-li se k problému dogmatických pohledů, pak jejich hlasatelem
a zastáncem ve věci měření ekosystémových
funkcí a služeb se ve své kritice ukázal sám J.
Daňhelka, který náš metodický přístup odsuzuje jako nadhodnocující, ale sám podle něj
správné hodnoty (jako dogma mimo diskusi)
ani nepředkládá, ani nenaznačuje metody
k jejich kvantifikaci.
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Poznámka odpovědného redaktora

Snažím se do odborných diskusí nevstupovat, maximálně z nich vycházím při svých
komentářích a postřezích v Slovu úvodem.
Nyní udělám výjimku, jelikož pan RNDr. Jan
Daňhelka (kterého si vážím jako na slovo
vzatého hydrologa) v závěrečném hodnocení
diskutovaného článku napsal: „Je tragické, že
takového zjevného nesouladu si nepovšiml
recenzent ani odpovědný redaktor.“ Chci
tedy věc uvést na pravou míru a ujistit, že
recenzent mi sdělil, že článek je kontroverzní
a že v mnoha směrech lze s ním polemizovat
až nesouhlasit, že však poukazuje na dlouhodobě neudržitelný přístup ke krajině a vodním zdrojům. Že rozhodnutí, jestli článek
otisknout, či nikoliv, je v mých rukou, rukou
odpovědného redaktora. Já jsem se článek
otisknout rozhodl a doufal jsem, že vzbudí
diskusi. Takže se mi to podařilo.
Nyní si dovolím pár svých poznámek.
Co se malého oběhu týče, souhlasím s panem Daňhelkou, že voda u nás vypařená nemá
na naši hydrologickou bilanci zásadní vliv, na
rozdíl od pana Daňhelky jsem však přesvědčen, že má nezanedbatelný vliv nadregionální.
Většina té „naší“ odpařené vody spadne dále
v nitru Evropy. Peter Wohlleben v knize Tajný život stromů dokládá, že lesy fungují jako
pumpa, která velkou část srážek (u nás především oceánské) znova dostane do atmosféry,
odkud se posouvají dále do vnitrozemí. Jinak
by tam nebyla step, ale poušť. Naše voda je
takto posouvána především na Ukrajinu. Tak
je to snad správně. Byť jsem se setkal i s názorem: „Co že nám je do těch Ukrajinců!?
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Tu vodu bychom si měli hlavně zadržet my
u nás.“ Já si to nemyslím, myslím si, že je
třeba myslet globálně. Tedy lze polemizovat
s tvrzením pana Daňhelky, že „operovat však
s tímto (myšleno vliv malého vodního cyklu
na srážky) v podmínkách malých povodí
současné Evropy je utopie.“ Ostatně je třeba
připomínat třetinové pravidlo, které opakovaně připomínal profesor Sládeček: „Spadlé
srážky se přibližně z jedné třetiny vsáknou do
vod podzemních, z třetiny odtečou a poslední
třetina se vypaří.“ Z ní se pak stávají nejen horizontální srážky, ale hlavně je takto vypařená
voda posouvána dále do vnitrozemí.
Souhlasím s panem Daňhelkou podruhé, že
za určitých okolností třeba z Třeboňska odtéká
méně vody, než na něj spadne a doteče. Tedy,
že vodohospodářská bilance je negativní. Je
to důsledek množství rybníků, které tam nahradily původní mokřady. Tak je to ale podle
mého správně. Přesto jsem nedávno slyšel, že
mokřady vodu nezadržují, naopak ji vypařují
a že tedy pro potřebu obyvatel nemají pozitivní přínos. Na mě je to příliš antropocentrický
přístup…
Pan Daňhelka se i pozastavil nad názvem
článku, najmě zmínce o lese. Snad se shod-

neme v tom, že všem vodárenským nádržím
by prospěla změna obhospodařování půdy.
Změna na trvale zatravněné pozemky nebo
dokonce na zalesnění, jak je to naznačeno
v diskutovaném článku! Bohužel nejsou
ekonomické nástroje, není politická vůle ani
organizační struktura, přesměrovat dotace
z podpory řepky (a nejen jí) na podporu zdravé krajiny. Souhlasím tedy s panem Hrkalem,
kterého na konci cituje pan Daňhelka.
Dovolím si zmínit i mou vzpomínku
z doby před asi třiceti léty. Tenkrát jsem
chodil na přednášky o právu životního
prostředí k panu JUDr. Milanu Kindlovi,
kterého považuji za jednoho z našich největších právníků na poli ochrany životního
prostředí. Vysvětloval nám rozdíl mezi cenou
a hodnotu. Bylo to v době, kdy se rozšiřovala těžba uhlí v severních Čechách. Proti
rozšíření (jehož součástí by byla i likvidace
celého parku přináležejícího k zámku Jezeří,
a možná i demolice vlastního zámku) bojovaly různé odborné instituce i občanská sdružení, které se v té době končícího budování
socialismu stále více ozývaly). Těžaři navrhli
kompromis spočívající v tom, že zaplatí za
vytěžené unikátní stromy. Byl to ale špek!

Háček byl v tom, že těžaři si představovali,
že budou platit za cenu kubíků nekvalitního
dříví těch stromů, kterou odhadli na řádově
desítky tisíc tehdejších korun, kdežto druhá
strana prosazovala zaplatit za hodnotu těchto
stoletých velikánů a parku jako celku, což
bylo tenkrát ohodnoceno na desítky milionů
korun, které měly tehdy tak desetkrát menší
kupní sílu, než je tomu dnes. Jak vidno, rozdíl ceny a hodnoty byl řádově tisícinásobný.
Mám dojem, že tomu je tak i doposud, přitom
by se dle mého nejvnitřnějšího přesvědčení
měly tyto dvě hodnoty sbližovat. Nikoliv však
tak, že by hodnota složek životního prostředí
klesala k jejich ceně. Naopak by cena měla
stoupat k hodnotě!
Je mi ctí, že Vodní hospodářství bylo v roce
1997 snad prvním časopisem u nás, který
koncept ekosystémových služeb představil
(Seják J.: K základům oceňování hlavních
druhů přírodních zdrojů. Vodní hospodářství
3/1997). Zajímalo by mě, jak za dvacet let
budou jednotlivé složky životního prostředí
ceněny a ohodnocovány?!
Václav Stránský
stransky@vodnihospodarstvi.cz
solidární budou nedobrovolně platit za drahá
nebo neudržitelná řešení nerespektující realitu a nevyužívající všechny možnosti řešení.

Voda a solidarita (a další pohledy)
Karel Plotěný

Úvod
Moc se mi líbí, a jsem za to kolegovi Vykydalovi vděčný, že se téma vody začíná veřejně
probírat v jiných souvislostech než jen technických. Blízká je mi i forma pohledu – začít
s nadhledem a pak domýšlet dopady úvah na
konkrétních případech. Proto jsem se zaujetím
přečetl jeho příspěvek Voda a solidarita otištěný v květnovém čísle Vodního hospodářství.
S čím však nesouhlasím, je snaha o předčasné
zjednodušené účelové zobecnění ve smyslu
centrální = solidární = ekonomičtější. Podle
mého názoru, který je ale jen dalším subjektivním názorem, je potřebné začít úvahu
o konkrétních řešeních ještě komplexněji: je
třeba uvažovat široké spektrum různorodých
potřeb člověka. Těch příběhů a zkušeností
posbírat co nejvíce, a až pak zobecnit v celém
rozsahu, nejen v nějaké části (intervalu).
Mám i trochu problém s významem pojmu
„solidarita“ nebo „solidárnost“. Líbí se mi,
jak ten pojem vzal kolega ze všech stran. Já
jsem ho chápal trochu jinak, jako přirozenou
solidaritu, ale asi může mít solidarita (stejně
jako spolupráce) i jiné formy. „Přirozenou solidaritou“ podle mne je, když člověk přispívá
dobrovolně, protože je přesvědčen, že jde
o dobrou věc. Vědomé „dělání dobra“ jako
takového souvisí s úrovní uspokojení základních životních potřeb, přesněji s potřebou
získání uznání (https://cs.wikipedia.org/wiki/
Maslowova_pyramida). Solidarita je obvykle
přirozenou součástí hodnot, ke kterým člověk
dospěje zvyšováním schopností uspokojovat
své potřeby. Wikipedie o solidárnosti mimo
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jiné říká: „Solidarita je stav, kdy lidé jednají ve
shodě, nebo soudržnost sobě rovných…“ Ale
to už se zase s kolegou Vykydalem shodujeme.
Pokud chceme aplikovat výše uvedené do
hospodaření s vodou, pak dle mého názoru by
při posuzování například variantních řešení
zásobování vodou nebo odvádění odpadních
vod mělo být hlavním společným cílem uspokojení potřeb člověka (viz Maslow). Tedy co
nejmenší dopad do sociální oblasti, co největší
odpovědnost za celek, a ne na úkor někoho
(viz definice solidarity jako „soudržnosti sobě
rovných“). Na to navazuje, pokud má být výsledek rozhodování dlouhodobý, snaha o minimalizaci spotřebovávání zdrojů. Tedy jde
o udržitelnost jako podmínku pro dlouhodobé
jištění úrovně uspokojování potřeb.

Respektování rozdílností
Unifikované řešení (centrální = solidárnější)
za každou cenu může být tedy v rozporu
s výše uvedeným. Například tím, že vzniknou
neúměrné náklady (dopad do sociální sféry)
nebo chování bude neudržitelné (negativní
dopad na zdroje). Řešení prosazované „nařízenou solidaritou“ není podle mého vždy optimálním řešením. Ostatně i v managementu
jsou ta nejefektivnější řešení založena ne na
unifikaci a nařízené spolupráci (to úspěšně
funguje jen do určité míry a v určitých hranicích), ale na respektování rozdílností a jejich
využití (viz např. Spirálový management – Ing.
Andrej Kopčaj, CSc.). Z výše uvedeného mi
vychází, že solidarita určitě ano (to souhlasím
s autorem všemi deseti), ale ne taková, kdy ti

Širší pojetí solidarity
Myslím si také, že úvahu o používání vody,
není možné omezit jen na případy, kdy řešíme
veřejný vodovod nebo kanalizaci a napojení
nebo nenapojení se na ně. Při řešení zásobování vodou je přece možné se také oprostit
od představy, že solidárnost musí být spojená
s nějakým stavebním dílem (např. jednou vodovodní sítí nebo kanalizační sítí). Solidarita
přece může (měla by) být spojená s určitým
územím nebo dokonce celým státem (viz
i definice solidarity – společenství sobě rovných). Dokonce si myslím, že by to měla být
jedna z funkcí státu – zabezpečit rovnoprávné
podmínky pro své občany v oblasti zásobování vodou, nejen v zásobování vodou pitnou,
ale i v řešení odpadních vod. Solidárností se
přece projevuje odpovědností za celek – obec,
kraj, nebo i stát. Stát má v rukou prostředky,
jak solidárnost nastavit, přesvědčit o ní a nastavit mechanismy, aby v praxi fungovala. Jde
o to, jak nastaví právní úpravu, jak případně
dotuje nebo pomáhá vyrovnávat „nespravedlnost“ danou nějakým omezením (např.
vyčleněním lokality k ochraně vod určených
na pití). Ač se to nezdá, z praxe vyplývá, že
důležité je i to, jak jsou vychováváni úředníci.
Často jsme svědky nesociálních a nesolidárních rozhodnutí státní správy, které jsou
produkty místních, subjektivních nebo přenesených názorů a manipulativních výkladů
právních norem, a ne přímo právních norem
samotných.

Příběhy o solidaritě
Byl jednou jeden starosta malé obce, přemýšlel, kudy chodil, jak v obci vyřešit čištění tak,
aby lidem co nejlépe sloužilo. Šel proto za
kouzelným dědečkem a svěřil se mu. Dědeček
mu nabídl pro každého občana 50 tis. Kč pod
podmínkou, že řešení musí být co nejlepší
pro lidi v obci žijící. V obci měli centrální
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vodovod společný se sousední obcí. Bylo to
dobré a osvědčené řešení. Starosta uvažuje:
„Je nás 200 obyvatel x 50 tis. Kč – mám od
dědečka 10 miliónů, ještě si 3 milióny půjčím
a připojím se k sousední obci podle osvědčeného modelu. Když nám přispějí ve stočném
solidárně i občané sousední obce, tak to nějak
zvládneme“. (Poznámka – do stočného by
musel rozpočítat i těch deset miliónů od kouzelného dědečka). Obec sice bude zadlužená,
ale problém bude vyřešený a občané budou
relativně spokojení – budou platit 50 Kč/m3
jako všude (když bez solidárnosti by to bylo
víc než 150 Kč/m3!). Každý ze solidárních
sousedů nám desetikorunou na kubík přispěje
a život půjde dál.“ I přednesl to na zastupitelstvu. Co se nestalo? V koutku se ozval nějaký
pan Šťáral: „Nemohl by nám ten dědeček těch
padesát tisíc každému dát? Je nás v baráku pět,
za 250 tis. Kč bych postavil čistírnu (takovou
tu nejdražší sestavu – septik, filtr, abych nemusel platit za energii). Neplatil bych měsíčně
stočné…“ Ostatním se to líbilo, ještě jednou si
to přepočítali a jak řekli, tak udělali. Bylo to
podmíněno tím, že hydrogeolog shledal jejich
nápad bezkonfliktní, na vodoprávním úřadě
se snažili jim pomoct atd. Na dílo si půjčili
občané sami (sousedi si vypomohli a případně vypomohla i obec), dílo dokončili, ale co
se nestalo? Dědeček slibovatel nikde! Někdo
pak pro zajímavost spočítal, že i teď, když si
musejí všechno hradit sami, včetně splácení
dluhů, je z dlouhodobého hlediska přijde
kubický metr OV na 20 Kč. Sousední vesnice
si také oddychla, že nemusí být solidární a zastupitelstvo nebude muset poslouchat pořád
řeči, jak na někoho doplácejí…
Samozřejmě, že při mírné změně místních
podmínek by optimální řešení mohlo vypadat
úplně jinak, např. nejudržitelnější by byla
obecní čistírna, anebo nějaké skupinové čistírny, nebo dokonce varianta s čerpáním do
sousední obce.
Stejně tak příběh recyklace vody v paneláku, který měl v původním článku jasného
vítěze (nerecyklovat odpadní vodu), by vypadal jinak v případě, kdyby v sobotu a v neděli
večer netekla v horních patrech voda, kdyby
si občané nemohli zalévat v létě zahrádky
nebo kdyby zdroj pitné vody měl omezenou
kapacitu a hladina podzemní vody by stále
klesala a investice do nového přivaděče by
byla v desítkách miliónů korun, a navíc by
nový pramen musel být nákladně upravován.
Jak vidno, opět se nedá zobecňovat. Snad je
ale zřejmé, že jednání na úkor udržitelnosti
bude dříve nebo později po zásluze za krátkozrakost „odměněno“. Příklad z Německa.
Asi tam už zažili, že v nějaké oblasti může
být vody nedostatek, proto se v Hesensku
rozhodli, že obec dokonce může nařídit
občanům využití šedých a srážkových vod!
Potvrzuje se, že jediné, co platí univerzálně,
je to, že nejlepší řešení musí vycházet z místních podmínek.

Ještě jeden příběh
Mladý ekologicky uvažující pár s malými dětmi se rozhodl, že bude žít co nejpřírodněji.
Od rodičů dostali část starého mlýna (jak
to tak bývá, mlýn leží blízko vody) a začali
rekonstruovat. Chtěli samozřejmě vyřešit
i odpadní vody – doposud (300 let) tam byl
septik se zásakem (oficiálně jímka na vyvážení) a ohledně toho nikdy žádný konflikt
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nebyl. Když si chtěli problém vyřešit domovní čistírnou, narazili: do potoka a ani do
zásaku jim to nebylo povoleno. Buď si musejí
sami postavit 300 m kanalizace, nebo jímku
a vyvážet… Přitom v případě vypouštění do
potoka by ovlivnění toku bylo nulové (po deseti metrech po proudu by díky samočištění
nebylo možné zaznamenat změnu v kvalitě,
i kdyby tam vypouštěli nečištěnou vodu).
Připomínám, že vypouštění do vsaku tam
probíhá bezkonfliktně 300 roků a podzemní
vody jsou okolní zemědělskou činností již
ovlivněny tak, že by se vliv tohoto řešení
na koncentracích v podzemních vodách
projevil až na třetím desetinném místě, a to
jen v bezprostřední blízkosti. Z hlediska
udržitelnosti jim bylo nabídnuto to nejhorší
řešení z hlediska vlivu na prostředí – fekální
vůz to má na čistírnu tam a zpět bratru 40
km. Jsou z hlediska sociálního 2 tisíce korun
měsíčně z rodinného rozpočtu na odvážení
splašků udržitelné? Vot éto legislativa (nebo
jen její „důsledný“ výklad?)!
Řešila by tu situaci místní solidárnost?
Představuji si starostu, jak říká na zastupitelstvu: „Každý občan povinně přispěje na řešení
jímky mladé rodiny dvaceti korunami ročně!“
Přispěli by lidé rádi na řešení, které jim připadá nesmyslné? Nebo jak by uspěl s návrhem
na investici za 2 miliony korun na připojení
nemovitosti na veřejnou kanalizaci, které jim
byla navrženo jako druhá varianta? Neřekl by
mu někdo, že je mimo a že má někdo používat
při rozhodování hlavu?

Solidárnost a legislativa?
Co kdyby například systém fungoval tak, že
ten, kdo opravdu zdůvodněně musí použít
jímku na vyvážení, dostane roční jednorázový příspěvek. Situace by se otočila, vodoprávní úředník by pak posuzoval, zda není možné
jiné, pro stát ekonomičtější a pro společnost
udržitelnější řešení (dokonce již dnes je jeho
povinností, plynoucí z vodního zákona,
vyžadovat nejlepší řešení. To se ale bohužel
nerovná i vyžadování nejekologičtějšího nebo
dokonce nejudržitelnějšího řešení). Pokud
by i pak vycházela jako nejvhodnější opatření vyvážená jímka, až pak by byl přiznán
příspěvek. Stát by tím přijal odpovědnost
hned za dvě věci – motivoval by k volbě
udržitelnějších řešení, a pokud už někdo
jinou možnost nemá, pak by mu ve vlastním
zájmu solidárně přispěl. Nebylo by to tak
i logičtější, než být alibisticky ekologický, ale
na úkor někoho jiného?

Solidárnost po česku
Mimochodem, z pohledu solidarity a jejího
uplatnění by se dal vymyslet ještě jeden
pojem „česká cesta legislativně solidární“.
Možná jste sledovali debatu v Poslanecké
sněmovně a Senátu ohledně vyvážení jímek
a jeho prokazování. Na rozdíl od Němců
jsme v praxi zvolili jinou strategii řešení
decentrálu. Většina vodoprávních úřadů se
díky současnému výkladu legislativy snaží
alibisticky vyžadovat u jednotlivých nemovitostí vyvážení jímek. Protože je ale zřejmé,
že je takové rozhodování nesociální a někdy
dokonce v současnosti technicky nerealizovatelné, snaží se zákonodárci o to, aby vznikla
mezera v zákoně taková, aby se sociální dopad
dal vyřešit nedodržováním nebo obcházením
zákona…, je to také solidarita?

Rovnoprávný přístup k občanům
a solidarita

Možná by pro začátek stačilo nediskriminovat
decentrální řešení ve srovnání s jinými, centrálními řešeními. V demokratické společnosti
by měla být dodržena zásada, že nelze diskriminovat část obyvatel. Mělo by proto platit,
že ten, kdo se nemůže napojit na veřejnou kanalizaci, by neměl být diskriminován a mělo
by mu být umožněno vybrat si z nabídky
variantních řešení, která mu zabezpečí stejné
sociální podmínky, jaké mají ostatní.
Lze dokázat, že legislativa preferuje nějaká
řešení (např. jímky nebo neúměrně náročné
čištění), ač jsou k dispozici variantní řešení,
která při nižších nákladech zabezpečí obdobný dopad na lokalitu, jako je např. diskutabilní
„stoprocentní“ vyvážení jímek. Paradoxní je
to zejména na lokalitách, kde působí i další
zdroje znečištění, např. zemědělská činnost
jako pastva, hnojení, chemická ochrana rostlin, provoz na komunikacích, které zatěžují
lokalitu i stonásobně více než jednoduché
decentrální řešení, které by pro občany bylo
nejsociálnější. Legislativci si často neuvědomují, jak drobnosti (např. způsob kontroly
provozu) v jejich rozhodnutí ovlivní výsledný
náklad, a tedy dopad do sociální sféry.

Příklad solidarity z Německa
ohledně řešení decentrálu
Podle mne, následující případ je přesně tím,
kdy se stát zachoval nejen solidárně, ale i udržitelně. Německo od snahy odkanalizovat celou
zemi centrálně oficiálně odstoupilo v devadesátých letech, kdy si vyhodnotilo, že by takové
počínání bylo neekonomické, neekologické
a hlavně „neudržitelné“. Aby ti, kteří nebudou
napojeni na centrální řešení, nebyli diskriminováni, tak SRN podpořila realizaci decentrálu:
ekonomicky (dotace), právně (jednoduché
povolování a kontrola, reálné zdůvodněné
požadavky) i metodicky (byly vypracovány
postupy pro zpracování územních plánů a jejich posouzení z víceparametrových hledisek
ve formě ATV směrnic). Možná by se dal použít
pojem slušně odpracovaná státní solidarita.
Namísto centrálně nařízené solidarity pokorně
respektovalo reálný stav. Důležité je při tom to,
že jsou reálně spravedlivě nastavená pravidla
(v podstatě méně přísná než u nás), která se pak
dají dodržovat, a proto se dodržují.

Závěr poprvé
Solidárnost je nutné podporovat, ale tam,
kde jde opravdu o nejoptimálnější řešení
celku po stránce sociální i z hlediska celkové
udržitelnosti. Proto je podle mne potřebné,
než využijeme institutu solidárnosti, hledat
nejoptimálnější řešení problému s ohledem na
konkrétní lokalitu (což je zvláště u zásobování
vodou a řešení odpadních vod podstatné pro
výsledek = dopad na sociální sféru obyvatel).
Řešení (varianty) komunikovat a v ideálním
případě nechat na účastnících a přispěvatelích, aby se po seznámení se všemi dopady
vědomě rozhodli… (viz lidé jednají ve shodě).
Paradoxně pak může být nejsolidárnější řešení, kdy každý jedná sám a ostatní mu přispějí
(nebo jen umožní takto individuálně jednat).
V praxi to znamená mít více variant a ty
bez předsudků a vícekriteriálně posoudit
– přičemž roli by měly hrát jak ekologické
aspekty (nejen např. koncentrace na odtoku,
ale celkový dopad), ale i vliv na sociální sfé-
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ru – na vrcholu toho, pro koho se něco dělá
je konkrétní uživatel. Jen pro zajímavost,
nedávno jsem hledal něco k LCA a přelouskal
jsem pár konkrétních vyhodnocení pro malé
obce v USA nebo Austrálii. Dost často tam vycházelo jako nejudržitelnější řešení centrální
zásobování vodou a decentrální řešení odpadních vod, nebo někdy i využití srážkových vod
jako náhrada vody pitné (ale to je samozřejmě
dáno místními poměry).
Solidárnost by se neměla omezit v případě
vody na řešení centrálních systémů, ale na
všechny obyvatele – nejvíce diskriminováni
jsou dnes přece ti, kteří často i nesmyslně jsou
dotlačení k tomu, aby odpadní vodu řešili jímkou na vyvážení. Stejné je to i u těch, kteří na
levnější centrální čištění nemohou z důvodů
ekonomických být napojeni a nemohou tak
využít dobrodiní solidárnosti svých spoluobčanů a dotací.
Solidárností by se určitě neměla řešit situace, kdy stávající management, založený
převážně na centrálním řešení, narazil na
ekonomické hranice a neschopnost hledat
nová řešení.
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Druhý závěr

Pokud se společnost bude chovat tak, aby co
nejefektivněji byly zabezpečeny potřeby lidí,
pak teoreticky budou občané čím dál více
přirozeně solidární. Co nejefektivněji budou
jejich potřeby zabezpečeny, pokud maximálně
využijeme místních podmínek k nejsociálnějšímu a nejudržitelnějšímu řešení.
Cílem solidarity nemůže být přece to, aby
všichni byli stejně solidárně chudí, protože
budou jednat neefektivně; cílem by mělo být,
aby všichni byli (solidárně) bohatí, protože
budou jednat co nejefektivněji a bohatství,
které vytvoří (díky menším nákladům), použijí
k solidárnímu zohlednění těch, které znevýhodňují místní podmínky.
Nezačíná tak problematika solidárnosti již
například tam, kde se nastavuje legislativa
a kde by v jejím uplatnění měl jít příkladem
stát?

A do třetice ještě jeden závěr
Když jako člověk budu vědět, že přispívám na
dobrou věc, zejména dobrou pro mé děti do
budoucna, pak budu „dobrovolně solidární“.

Pokud bych ale pod rouškou solidarity měl být
„nedobrovolně solidární“ a platit buď nějaké
nesmyslné, lobbistické anebo do budoucna
neudržitelné řešení, tak proti tomu ve svém
zájmu i zájmu všech kolem musím bojovat.
I když bydlím v „paneláku“, měl bych být
solidární i s těmi, na které nejde aplikovat
řešení pro panelák nejekonomičtější a v současnosti i nejudržitelnější, nebo bych alespoň
měl respektovat odlišnost řešení. Pochopení
a respektování odlišností je znakem vysoké
úrovně kultury a dosažení vyšších úrovní
pyramidy uspokojení lidských potřeb. Proto
je dobré, když se o takových věcech začínáme
bavit. Snad je to znakem toho, že se posouváme v pyramidě uspokojení svých potřeb
směrem nahoru tj. k větší odpovědnosti za
své okolí, a tedy k přirozené solidárnosti, která může mít i tu formu, že bude tolerována/
/akceptována odlišnost řešení nebo dokonce
bude upřednostňována udržitelnost jako
nadčasové kritérium.
Ing. Karel Plotěný
ploteny@asio.cz
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Hospodaření s dešťovou vodou a zeleň Hamburku
a Kodaně
Lucie Pančíková

Severoněmecký Hamburk a dánská Kodaň
– cíle další exkurze v rámci projektu Počítáme
s vodou – patří mezi města s nejsystematičtějším a nejkoncepčnějším přístupem k adaptaci
na změnu klimatu. S tím jde ruku v ruce také
hospodaření s dešťovou vodou a otázka zeleně a jejího systému v rámci sídla. Obě města
překotně rostou, což nutně znamená navyšování rozlohy zpevněných ploch, a tím pádem
tlak na dosud nezastavěné, většinou vegetací
pokryté území. To koliduje se zvyšující se potřebou obyvatel mít na dosah parky, zahrady
či jiné formy zeleně. K problému se obě města
postavila odlišně – zatímco Kodaň v roce 2009
zafixovala minimální rozlohu ploch zeleně,
a ty tak nemohou dále ustupovat zástavbě,
Hamburk městskou strukturu zahušťuje a volné plochy zastavuje. U zeleně je tak kladen
o to větší důraz na kvalitu a hledají se nové
možnosti, jak ušlé plochy vegetace nahradit např. využitím zelených střech. V obou
případech však parky či jiné formy zeleně
ve městech neplní pouze funkci okrasnou či
rekreační jako v minulosti. Kvůli omezeným
prostorovým možnostem a zároveň snaze
o přírodě blízké hospodaření s dešťovou vodou
dnes musí být plochy zeleně multifunkční.

Hamburk
Cílem velkoměsta u ústí Labe je postavit
ročně 6 000 nových bytů v rámci stávající
rozlohy města a zároveň neztratit svůj charakter zeleno-modré metropole. Celoměstskou strategií je tak „intenzifikace“ ploch
zeleně – bude jich méně, budou muset plnit
více funkcí, ale budou kvalitnější. Toho by
mělo být dosaženo mimo jiné tím, že spolu
od raných fází plánování budou spolupraco-

vat urbanisté, krajinářští architekti, dopravní
inženýři a vodohospodáři. Hospodaření
s dešťovou vodou se zelení úzce souvisí. Příkladem je Ohlendorffs Park v městské části
Volksdorf, který byl první zastávkou exkurze.
Malý park v srdci čtvrtě dříve, nejspíše
coby zahrada, náležel přilehlé vile významné hamburské rodiny Ohlendorffů. Dnes se
zde nachází průleh, který letmo upomíná na
zaniklá okrasná jezírka. Voda do něj je svedena z nedaleké ulice přes parkoviště (obr.
1). Většinu své trasy vede otevřenými koryty
v chodníku, do průlehu se voda dostane
pouze v případě silnější srážkové události
(desetiletý déšť), kdy by hrozilo zaplavení
komunikace. Běžný déšť je sváděn do kanalizace, cílem opatření tak není primárně
využití dešťové vody například pro zálivku
rostlin, ale snaha o odlehčení kanalizaci
v případě přívalového deště.

Zelená střecha na budově úřadu –
příklad k následování
Nespornou výhodou Hamburku coby městské spolkové země je rychlejší začlenění
strategií do právně závazných dokumentů,
ale také snadnější cesta od koncepčních
plánů k realizaci.
Strategie zelených střech je celoněmecky
ojedinělým dokumentem, ačkoliv HDV i zeleným střechám se věnují takřka ve všech
městech spolkové republiky. Jejím cílem
je do roku 2020 dosáhnout rozlohy 100 ha
zelených střech. Město a zároveň spolková
země podporuje jejich budování dotací až
60 %. Pětina z těchto ploch pak má být přístupná lidem jako odpočinková zóna s hřišti,
okrasnými výsadbami nebo komunitními

Obr. 1. Ohlendorffs Park – odvod vody do parku z blízkého parkoviště. Foto: Milan Suchan
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zahradami a město jde při tom příkladem.
V rámci Mezinárodní stavební výstavy
(IBA) 2013 byla v nové čtvrti Wilhelmsburger
Mitte jižně od centra postavena budova, do
níž se následně přestěhoval Úřad pro životní
prostředí a energetiku. Nápadný objekt s rozvlněnou fasádou je zároveň příkladem uplatnění různých typů zelených střech. V rámci
exkurze jsme měli možnost vidět působivé
atrium s křivolakými cestami a bohatou trvalkovou výsadbou, které je zároveň intenzivní
střešní zahradou nad objektem garáží (obr. 2).
Koncept designu střešních zahrad vychází
z okolní flóry a krajiny – inspiruje se sladkovodními mělčinami i meandrovitými nivami
údolí Labe. Dřevěné plošiny, odkazující na
plovoucí dřevo, pak kryjí výdechy z garáží.
Střechy kancelářských budov pak kryjí extenzivní zelené střechy, které neumožňují
výsadbu dřevin, ale suchovzdorné rostliny
jako rozchodníky zde mohou vegetovat bez
nároku na složitou údržbu. Dešťová voda
z těchto povrchů je pak sváděna do nádrže
a využívána ke splachování toalet. Včelí úly
následují trend chování včel na střechách,
kterým se inspirovalo mnoho světových
velkoměst.
Existuje mnoho argumentů přesvědčujících majitele nemovitostí, aby se rozhodli pro
zelenou střechu. Poplatky za odvod srážkové
vody (stočné bylo v Hamburku rozděleno do
dvou kategorií v roce 2012) se díky zelené
střeše sníží až na 50 %, avšak samotná dotace
není podmíněna retenční schopností střechy,
roli hraje mocnost prokořenitelné vrstvy
a celková plocha, protože kromě retence má
být podporována výsadba rostlin (podpora
biodiverzity) či rekreace.

Hřiště s dešťovou vodou
Poslední hamburskou zastávkou v našem
itineráři bylo první dešťové hřiště v Hamburku, které vzniklo v městské části Neugraben-Fischbek v roce 2013. Tzv. „bobří
země“ (k názvu odkazují i dřevěné sochy
živočicha i dřevěné klády) je hřištěm a zároveň opatřením pro zadržení dešťové vody. Při
silném dešti se naplní dlážděné koryto vodou
z okolních zpevněných ploch a vznikne tak
mělké jezírko umožňující různé aktivity.
Děti mohou vodu přelévat nádobami nebo

Obr. 2. Atrium Úřadu pro životní prostředí a energii města Ham
burk je intenzivní střešní zahradou nad podzemními garážemi.
Foto: Lucie Pančíková
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Obr. 3. Náměstí sv. Anny, Sankt Anna Plads, se sníženou střední částí
pro odvod srážkové vody. Foto: Lucie Pančíková

Obr. 5. Carlsberg, retenční nádrže jako předzahrádky v nové zástavbě. Foto: Lucie Pančíková

vyzkoušet princip Archimedova šroubu.
Hřiště je vybaveno také prolézačkou, která
funguje i za sucha. Krajinářská architektka
Gudrun Lang měla kromě návrhu na starosti
také participativní plánování s veřejností.

Kodaň
Kodaň je městem, které adaptaci na klimatickou změnu staví velkou měrou na „zelených“ opatřeních. Do dvaceti let by zde
mělo vzniknout 300 projektů kombinujících
šedou (technickou) a zelenou infrastrukturu,
které významnou měrou změní obraz města.
Někteří tak tuto změnu image přirovnávají
k stejně významnému historickému milníku
v urbanismu, jako když byly od poloviny 19.
století rušeny městské hradby. „Městská příroda“ má přispět k dosažení cíle Kodaně stát
se do roku 2025 první světovou CO2 neutrální
metropolí, ale také ke zlepšení ekonomické
a sociální udržitelnosti multikulturního města. Podobně jako Hamburg ani Kodaň netrápí
sucho a nedostatek vody, ale spíše její přebytek. Zlomovou událostí byly záplavy v roce
2011, které zapříčinily urychlený vznik
plánu managementu přívalových dešťů.
Město společně s architekty, krajinářskými
architekty a energetickou společností HOFOR
definovalo škálu typů opatření v rámci sítě
ulic a prostranství, sestávajících z podzemních i nadzemních struktur. Zpravidla se
jedná o design, jehož cílem je vodu odvést (se
zpožděním) do moře, nikoliv ji dále využívat.
Tzv. přívalové (dešťové) ulice jsou primárně
bez vegetace a vodu mají odvádět, případně
rozptýlit, zatímco „retenční ulice“ mohou
sloužit i pro zadržení a zasakování. V krátkých „zelených ulicích“, které mohou být
soukromě vlastněné, pak mohou vznikat dokonce plochy pro pěstování květin či dokonce
zeleniny, jak zmiňuje architektonické studio
SLA. Rozsáhlejšími „retenčními oblastmi“ se
pak můžou stát parky, náměstí či sportoviště.
Příkladem „retenční ulice“ snad může být
Sankt Anna Plads. Rekonstrukce náměstí
v centru města navázala na obnovu navazující nábřežní promenády. Pro to, aby se stalo
účinným opatřením v případě přívalových
dešťů, bylo třeba pozměnit spády v uličním
profilu. Zatímco dříve mělo náměstí podobu
sedlové střechy a voda z vozovek stékala
k domům, v současnosti se voda shromaž-
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Obr. 4. Budova 8TALLET od architektonické kanceláře BjarkeIngels Group (BIG). Foto: Jiří
Vítek
ďuje ve středovém zeleném pásu, kde jsou
soustředěny záhony i hřiště. Zeleni zde bylo
dopřáno více prostoru na úkor odstavných
stání aut (obr. 3).
Příkladem nové výstavby je čtvrť Ørestad,
vystavěná na vysušené bažině. Na nádrže
a kanály, které zde vznikly kvůli jejímu
odvodnění, navazují kanály nové, architektonicky pojaté, zdobící uliční prostor. Jsou
zásobovány dešťovou vodou ze střech a ploch
bez silnějšího dopravního zatížení. Výstavba
v Ørestadu není unifikovaná, jako je tomu
u řady historických i současných sídlišť, také
uliční parter neokupují zaparkovaná auta,
protože individuální automobilová doprava
je ve čtvrti programově minimalizována. To
umožňuje vznik prostorů s vyšší pobytovou
kvalitou. Z hlediska krajinářské architektury
je bezesporu pozoruhodným úkazem také
zelená střecha bytového domu 8TALLET
(obr. 4) od proslulé dánské architektonické
kanceláře BjarkeIngels Group (BIG). Díky
její fotogeničnosti se objekt stal ikonou
čtvrti – pohled z jihozápadu na svažující se
rozkvetlou zelenou střechu je jistě znám nejednomu milovníkovi současné architektury.
Oproti původnímu záměru však kvetoucí
rozchodníky a netřesky zdobí pouze zlomek
rozlohy střechy.

Posledním cílem prohlídky Kodaně byla
zasakovací a retenční opaření v jednom
z obytných souborů oblasti Carlsberg. Jak
název vypovídá, jedná se o území, kde bylo
nutné počítat s převýšením. Opatření, které
jsme měli v rámci exkurze možnost vidět,
je příkladem, jak vodu ve svahu zdržet systémem terasovitě uspořádaných „bazénů“,
které jsou za sucha využívány jako jakési
předzahrádky oddělující zároveň vstupy
do jednotlivých bytových domů. Dojem
z viditelně nové, dosud nezapojené výsadby
v kombinaci s betonovými prefabrikáty stěn
retenčních nádrží je zatím poněkud surový.
Je však otázkou času, kdy možná v jednotlivých nádržích vzniknou zajímavá zákoutí
a zapuštěné zahrady (obr. 5).
Poděkování: Článek vznikl v rámci projektu
„Počítáme s vodou“ spolufinancovaného
Státním fondem životního prostředí České
republiku. V případě jakýchkoli dotazů nás
kontaktujte na destovavoda@ekocentrumkoniklec.cz.
Lucie Pančíková
Ekocentrum Koniklec
Vlkova 2725/34
130 00 Praha 3
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Nebezpečné místo? Situace v oblasti životního
prostředí v Kalifornii
Herbert Krill

Zima je v Kalifornii obdobím dešťů. Ale ani
v lednu ani v únoru letošního roku moc nepršelo. Pravdou je, že v prosinci došlo k devastujícímu dešti, ale pouze místně, v jižní Kalifornii, u oceánu. Ale stav sněhu v horách Sierra
Nevada, hlavní přírodní zásobárně vody na
východním okraji Kalifornie, byl hluboko pod
průměrem. Všichni se obávali, zda snad nejde
o nové období sucha, obdobné tomu v letech
2013–16. Naštěstí v březnu a v dubnu se deště
vrátily (i sníh na horách) a situace se vrátila
do normálu. Napájení Kalifornie vodou je
zatím uspokojivé.
Nyní je těžké říci, co je opravdu „v normálu“. Statistické údaje ukazují dlouhodobé průměry, ale realitu dnes tvoří spousty extrémů.
Zdá se, že sucho se stává delším a silnějším,
které je přerušováno daleko silnějšími srážkami než dříve. Je možné, že dny pohody
skončily. Samozřejmě „pohoda“ byla tím,
o čem Kalifornie vždy byla. Dokonce i teď je
prostředí ve „zlatém státě“, jak si rád o sobě
říká, považováno za mírné a příjemné. „V jižní
Kalifornii nikdy neprší“, tak popisuje klima
píseň (nesprávně).
Ve skutečnosti zde existuje poměrně dost
environmentálních problémů. Kalifornie není
tak laskavá, jak se zdá. Naopak, může to být
velmi drsné místo, stejně jako mnoho jiných
míst ve Spojených státech. Není v Kalifornii
nárůst přírodních katastrof příliš velký? Možná
to byl ráj před příchodem Evropanů, ale ne teď.
Nyní se zdá, že je tu stále více a více epizod
sucha, povodní, požárů, zemětřesení a eroze.
Samozřejmě to má mnoho společného
s nárůstem populace lidí. V době, kdy žilo
v oblasti dnešního kalifornského státu jen

kolem 200 000 domorodých Američanů, žádný z těchto přirozených výkyvů nebyl opravdovou katastrofou. Avšak v současnosti tady
žije čtyřicet milionů lidí. To z Kalifornie činí
zdaleka nejlidnatější stát v USA. Přitom evropské země mají vyšší hustotu obyvatelstva:
například Německo, které je asi o 20 % menší
než Kalifornie, má více než dvojnásobný počet
obyvatel. Negativním dopadům případných
katastrof nahrává i to, že v Kalifornii téměř
dvě třetiny populace jsou směstnány ve třech
relativně malých oblastech: San Francisco
Bay Area, Los Angeles Basin a oblast San
Diega (obr. 1).
Například Los Angeles County, které zahrnuje město Los Angeles a mnoho dalších menších měst, ale také dosahuje daleko do pouště,
má velikost 12 300 km2 a populaci přes 10
milionů lidí. V České republice je prakticky
stejný počet lidí rozložen na téměř osmdesát
tisíc km2. Představte si, že všichni Češi budou
soustředěni v Praze a Středočeském kraji (celkem 11 500 km2). Ano, Kalifornie má spoustu
otevřeného a prázdného prostoru, ale je také
plná lidí, kteří žijí v relativně malé oblasti.
Jedním z problémů, který z toho vyplývá,
je znečištění (obr. 2). Osm z deseti nejvíce
ozonem znečištěných měst ve Spojených
státech se nachází v Kalifornii. Kromě samotného Los Angeles jsou nejvíce postižena velká
města jako Bakersfield, Fresno a Sacramento,
nacházející se v Central Valley. Je zde příliš
mnoho aut, které navíc jezdí příliš daleko
(obr. 3). Dopravní zácpy na dálnicích L.A.
jsou legendární. Nedávná zpráva odhaduje, že
průměrný řidič L.A. stráví každý rok více než
sto hodin v dopravní zácpě. V San Francisku

je to téměř osmdesát hodin. Jistě to není nic
ve srovnání s dopravní situací ve městech,
jako je Bangkok nebo Manila, ale je to hodně
ve srovnání s jinými městy západního světa.
Z hlediska infrastruktury dálnic existuje
další problém: zatímco metropolitní oblast
Los Angeles (s přibližně 16 miliony lidí) je
rozmístěna ve dvou širokých povodích, mnoho měst, která tvoří San Francisko Bay Area
(7,5 milionů lidí) je soustředěna kolem velké
zátoky. San Francisko Bay je největším ústím
na západním pobřeží Severní Ameriky. Jeho
plocha je nejméně tisíc kilometrů čtverečních.
Pro srovnání, jezero Balaton, největší jezero ve
střední Evropě, má rozlohu 592 km2.
Bay Area je tedy obrovské město bez centra
a je poměrně málo propojeno přes prázdnotu
uprostřed. Existuje pouhých pět mostů přes
toto „jezero“, nejslavnější z nich je most
Golden Gate. Největší z mostů, Bay Bridge,
používá každý den 300 000 vozidel. Je zde
také železniční tunel a asi půl tuctu trajektových lodí pro dojíždějící do práce a pro turisty.
Pokud se to nezdá dostatečné, je to dojem
správný. Není zde dostatečná rezerva. Pokud
se něco pokazí, vytvoří to obrovské problémy.
Co se může nejspíš a snadno pokazit, je když
udeří zemětřesení. Jak většinou každý ví (ale
možná se pokouší zapomenout), Kalifornie je
umístěna podél takzvaného „Prstenu ohně“.
Na pobřeží, kde se nachází většina velkých
měst, se setkávají dvě tektonické desky, severoamerická deska a tichomořská deska.
Jednoduše řečeno, navzájem se dotýkají při
pohybu v opačném směru. To se teoreticky
děje pomalu – průměrná rychlost je měřená jen
v centimetrech ročně – ale ve skutečnosti se čas
od času objevují skoky, které uvolňují obrovské
množství energie v podobě zemětřesení.
Místa, kde k tomu dochází, se nazývají
„zlomy“ a to jsou místa, z nichž zemětřesení
pochází. Los Angeles Basin a San Francisco
Bay Area jsou plné těchto zlomů a další zlomy
se nacházejí nedaleko (obr. 4). Nejslavnější je
1200 km dlouhý San Andreas zlom (obr. 5),
ale existují zde i jiné, jako je Hayward zlom,
který je schopen způsobit zemětřesení stejně
destruktivní. Asi 25 milionů Kaliforňanů žije
v oblastech náchylných k zemětřesení.

Obr. 1 (vlevo). Rozložení hustoty obyvatelstva v Kalifornii (Wikipedie)
Obr. 2 (nahoře). Smog nad San Franciskem (Foto Herbert Krill)
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Obr. 3. Dennodenní zácpy (Foto Herbert Krill)

Obr. 4. Kalifornií se táhne několik zlomů
zemské kůry (Wikipedie)

Samozřejmě v jakémkoli místě v blízkosti
těchto zlomů jsou zemětřesení vzácná. Ale
když si počkáte dostatečně dlouho, nakonec
jedno zažijete. Mohou být prodloužena „seizmicky klidná“ období; například po velkých
zemětřeseních v polovině 19. století, která
nezpůsobila tolik škody jen kvůli tomu, že
Kalifornie byla v té době jen řídce osazena,
byla seizmická aktivita minimální. Až v roce
1906 přišlo nechvalně známé zemětřesení
v San Francisku (obr. 6). Většina města byla
zničena (většinou následnými důsledky,
zejména ohnivou bouří, která zaútočila na
město) a zemřelo tři tisíce lidí.
Poté bylo opět klidné období, které trvalo
více než půl století. Ale v roce 1971 postihlo
zemětřesení San Fernando (v severní části Los
Angeles), pak Loma Prieta (1989, nedaleko
San Franciska) a Northridge (1994, L. A. – viz
obr. 7). A ne tak dávno, v roce 2014, došlo
v blízkosti severního kalifornského vinařství
k relativně velkému zemětřesení (magnitudy
6,0) u města Napa.
Jeden zlom, který nevyvolal velké zemětřesení od roku 1868 a je „opožděn“, je
Haywardův zlom. Prochází východní částí
San Franciského zálivu, kde žije zhruba čtyři
miliony lidí. Existuje zde spousta zranitelných
infrastruktur: nejméně 150 km dálnic, mnoho
nemocnic, stovky škol a významné letiště. Velký fotbalový stadion na kampusu Kalifornské
univerzity v Berkeley se nachází právě uprostřed, ale byl „retrofitted“ (zrekonstruován
podle posledních informací a znalostí), aby
odolal zemětřesení, a to za cenu 312 milionů
dolarů. Odhaduje se, že tato hodnota by musela být trojnásobná, aby byly všechny budovy
na kampusu bezpečné.

Když mluvíme o San Franciském zálivu: je
to obrovský záliv, avšak v minulosti byl ještě
větší. V 19. století se jeho část neúmyslně
naplnila materiálem pocházejícím z hor, kde
se jako metoda těžby zlata využívala „hydraulika“. V posledních 150 letech byla třetina zálivu záměrně vyplněna, aby se získal stavební
prostor pro bydlení, dálnice a dvě hlavní letiště (San Francisko a Oakland). Při zemětřesení
se však stává toto místo nebezpečným, protože
je náchylné ke stavu zvaném „zkapalněné
podloží“. Na rozdíl od skalního podloží, které
během zemětřesení zůstává stabilní, násyp se
chová, jako by se skládal z kapalných částic.
Při zemětřesení Loma Prieta v roce 1989, poblíž San Franciska, mnoho z více než šedesáti
úmrtí bylo zapříčiněno zkapalněným podložím. Konstrukce a budovy, které by obvykle
odolaly zemětřesení, se zhroutily, protože
půda „zkapalnila“.
Nedávno se Millenium Tower (obr. 8),
mrakodrap plný luxusních bytů v centru San
Franciska, stal neblaze známým, protože se
začal mírně naklánět. Byl postaven v oblasti,
která bývala součástí zálivu, a jeho základy
nebyly dostatečně hluboké. Úředníci a inženýři tvrdí, že stavba je v bezpečí, ale domy
stejně ztratily velkou část své hodnoty, protože
by bylo obtížné je prodat. V posledních několika měsících se vyskytly zprávy, že mnoho
dalších mrakodrapů a výškových budov v San
Francisku nemusí být v bezpečí při velkém zemětřesení. Nadpis článku v časopise New York
Times zdůraznil přirozené riziko: „Seizmická
hazardní hra v San Francisku“.
Dalším důsledkem zemětřesení je oheň.
Veřejné sítě se rozpadají, zemní plyn uniká,
elektrické vedení vytváří jiskry a tak dále.

Obr. 7. Ničivé důsledky zemětřesení jsou pro nás dosti nepředstavitelné (Wikipedie)
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Obr. 5. Legendární San Andreas zlom (Wikipedie)

Obr. 6. Roku 1906 větší škody než zemětřesení způsobily následné požáry (Wikipedia)
Většina domů v Kalifornii je postavena jako
konstrukce dřevěných rámů, která dobře vydrží při zemětřesení. Ale takové konstrukce
jsou náchylné k ohni. V některých částech
San Franciska existují stovky a tisíce rodinných domů postavených přímo vedle sebe. Je
snadné si představit, že v případě požáru by
mnohé z nich skončily ve velkém ohni, stejně
jako tomu bylo v roce 1906.
Požáry mohou mít i jiné příčiny. Obrovské
požáry loňského roku v severní a jižní Kalifornii nebyly zpočátku ničím jiným než sezon-

Obr. 8. Pohled na hrdé mrakodrapy v SF. Jak velké zemětřesení by
vydržely? (Foto Herbert Krill)
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Obr. 9. Požáry jsou součástí kalifornské krajiny (Foto Herbert Krill)
ními požáry typickými pro požární ekologii
západních Spojených států. Sezona požárů
je na konci suchých letních měsíců, těsně
před nástupem dešťové sezony, běžná. Jde
většinou o září a říjen, ale nebezpečí požáru
se může v některých případech prodloužit až
do listopadu a dokonce i do prosince. Tráva,
křoviska a lesní požáry jsou v Kalifornii naprosto normální, jsou nezbytné pro životní
prostředí, zejména pro šíření určitých stromů,
jako je Redwoods. Před příchodem Evropanů
američtí Indiáni běžně spalovali části země,
aby se mohla zregenerovat.
Avšak za posledních 150 let byly požáry
často potlačeny. Tímto způsobem se vytváří
spousta hořlavého materiálu a v určitém
okamžiku příroda překonává obranu lidí.
Důvodem, proč požáry loňského roku patřily mezi největší a nejničivější v moderní
historii Kalifornie, bylo to, že i když začaly
na otevřeném neobydleném území, rychle se
dostaly i na okraj měst a metropolí (obr. 9).
To souvisí se způsoby osidlování území, které
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jsou částečně řízeny ekonomikou a umožněny automobilismem: lidé mají tendenci žít
dál a dál od městských center, protože je to
tam často levnější a krásnější. Je však za to
zaplacena cena: na okraji města Santa Rosy
se 100 000 obyvatel, asi 100 km severně od
San Franciska, bylo zničeno tisíce staveb a 41
lidí přišlo o život.
Brzy poté, na začátku prosince, tentokrát na
jihu, vypuknul druhý největší požár v Kalifornii
a spálil území o ploše 1246 km2. Město Ojai,
zhruba sto kilometrů severozápadně od Los
Angeles, dobře známé svými řemeslníky a kulturou, bylo téměř úplně obklíčeno tímto ohněm.
Kvalita ovzduší byla nesnesitelná po celé týdny,
nejen v blízkém, ale i v dalekém okolí.
Po požáru přišel déšť. Bohaté město Montecito, nedaleko slavné Santa Barbary na
pobřeží Tichého oceánu, domov mnoha hvězd
(Michael Jackson tam také žil), postihly smrtící a nákladné sesuvy půdy. Tam, kde byly
sousední kopce před několika týdny spáleny
ohni, měla půda poškozený povrch a nemohla
se vypořádat s náhlým nástupem deště.
Jak bylo zmíněno, požáry jsou v zásadě
dobré pro ekologii Kalifornie. Jsou jen špatné
z hlediska člověka. Ale sucho škodí člověku
i přírodě. Nyní se odhaduje, že čtyřleté sucho,
které skončilo v roce 2016, zanechalo více než
sto milionů stromů mrtvých, zejména v jižní
části Sierry Nevady. V budoucnosti to může
mít vážné důsledky, vedoucím k většímu počtu požárů, sesuvům půdy a erozi.
Do jaké míry je za to za všechno zodpovědné globální oteplování? Nikdo přesně neví.
Určitě tomu přispívá. Dalším problémem, který je způsoben celosvětově rostoucími hladinami oceánu, jsou stálé a rostoucí eroze pláží
a oceánu podél celého pobřeží Kalifornie. Před
rokem Geologický průzkum Spojených států

(USGS) odhadl, že ke konci století stoupající
přílivy pohltí až dvě třetiny všech pláží v jižní
Kalifornii. Také se předpokládá, že mnoho
domů podél pobřeží nepřežije déle než třicetiletý časový rámec, který je obvykle přidělen
hypotékám. Jinými slovy, v okamžiku, kdy budou tyto domovy splaceny, budou bezcenné,
i když fyzicky budou stále existovat.
Toto jsou některé z katastrof, které postihly
Zlatý stát, a budou jej postihovat i v budoucnu.
Možná, že člověk bude schopen zmírnit některé
z nich, ale možná taky ne. V určitém okamžiku
se vnímání Kalifornie jako ráje změní. Další
místa se stanou více „rajská“. Samozřejmě, že
existuje spousta popíračů těchto trendů. A stav
setrvačnosti, stejně jako hospodářské a politické
zájmy. Například je zajímavé, že po mnoho desetiletí nejznámější a nejbohatší části Kalifornie
patří mezi ty nejvíce náchylné ke katastrofě.
Malibu – známé jméno – pravidelně prochází
požáry, sesuvy půdy a devastacemi vlnami
oceánu. Bel Air (další enkláva bohatých) postihl
v roce 1961 ničivý požár, který zničil pět set vil,
mezi nimi i rezidence Burta Lancastera, Zsa Zsy
Gaborové a Aldouse Huxlyeho.
Takže, měli bychom považovat Kalifornii
za nebezpečné místo? Marc Reisner, autorita
na vodu na americkém západě (jeho kniha
„Cadillac Desert“ je klasické dílo) to tvrdil,
a to už před patnácti lety. Na konci svého života napsal „Nebezpečné místo. Znepokojující
osud Kalifornie“. V prvním odstavci své knihy
napsal přibližně to, že „nejpozoruhodnější
věcí na moderní Kalifornii je to, že většina
obyvatel se usadila a bude se nadále usazovat
tam, kde by neměla!“
Herbert Krill
San Francisco Bay Area
červen 2018
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Pozvánka na XXXIV. setkání vodohospodářů
v Kutné Hoře
Iva Kupecká
Sdružení vodohospodářů České republiky,
z.s. oblast Kutná Hora si Vás dovoluje pozvat
na XXXIV. Setkání vodohospodářů v Kutné
Hoře ve dnech 14. 5. a 15. 5. 2019.
Setkání se uskuteční tak jako již po několik
let v konferenčním sále hotelu U Kata, a to
v termínu 14. 5. a 15. 5. 2019. Přednášející
budou odborníci z ministerstev, úřadů a státních podniků, odborníci ze soukromých
firem, právníci. Pokud máte nějaký konkrétní
námět na přednášku, je něco, co by Vás zajímalo z oblasti vodního hospodářství, můžete
nám poslat námět a my se můžeme pokusit
zařadit předmětné téma do programu, pozvat
lektora, který se danou problematikou zabývá.
Můžete nám posílat (po zveřejnění programu)
i konkrétní dotazy a my je můžeme předat

příslušnému lektorovi předem. Aktualizovaný
program setkání najdete od dubna na webu
našeho sdružení www.vodakh.cz.
Zájem o naše setkání nás moc těší a zároveň
zavazuje. V letošním roce se účastníci hlásili
již od ledna a koncem dubna byla kapacita
sálu naplněna. Proto jsme nerozesílali jako
každý rok pozvánky na setkání a museli jsme
bohužel i některé zájemce odmítat. Za to se
všem dodatečně omlouváme. Přihlášky na
setkání v roce 2019 bude možné najít již od
října na našem webu.
Setkání v příštím roce bude opět orientováno jako každý rok na výklad zákonů souvisejících s vodním hospodářstvím, zejména
jejich novel, a také na praxi. Samozřejmě, že
se v rámci přednášek budeme zabývat kromě

zákonů a souvisejících předpisů i odbornými
tématy z vodního hospodářství. V prvopočátcích byla naše setkání orientovaná na podnikové vodohospodáře, ale v současné době se
nevyhýbáme žádnému vodohospodářskému
tématu, pokud je o něj zájem a mohlo by to
být přínosné pro posluchače.
Pro účastníky setkání bude uspořádán,
jako každý rok, koncert v chrámu Svaté Barbory v Kutné Hoře a komentovaná prohlídka
večerního města. Večer bude ukončen společenským posezením přímo v hotelu U Kata.
Firma ASIO, spol. s r.o., opět připraví, jak
se již stalo zvykem, druhý den ráno přesně
v 9.00 hodin milé překvapení. Setkání ukončí
odborná exkurze.
Věříme, že tato dlouholetá akce má pro
zúčastněné odborný přínos a zároveň, že se
pro ně stala místem setkávání s lidmi se stejným zaměřením, se stejnými zájmy. Slouží
k výměně informací mezi vodohospodáři,
stává se přátelským setkáním lidí z mnohých
krajů naší republiky, kterým se starost o vodu
stala posláním.
Za Sdružení vodohospodářů České republiky, z.s. oblast Kutná Hora
Mgr. Iva Kupecká
předsedkyně oblasti Kutná Hora

Setkání vodohospodářů obrazem
Miroslav Perný
Jaké bylo letošní Setkání? Organizátorům se podařilo zajistit zajímavé přednášející. Není
divu, že přihlášek bylo více, než byla kapacita sálu. Přes vysoký počet účastníků panovala
přátelská, až rodinná atmosféra. Přičtěme k tomu krásu Kutné Hory! Když to dáme dohromady,
pak odpovědět na otázku z úvodu lze i fotkami! Přesvědčte se příští rok osobně!

Účastníky přivítal starosta Kutné Hory Josef
Viktora. V pozadí organizátorka Iva Kupecká

Konference se konala v příjemném, komorním prostředí. Sál byl zaplněn

Jídlo se podávalo ve stylové restauraci U kata

Michaela Budňáková z Ministerstva zemědělství s nadhledem informovala o kalech

Emil Rudolf pravidelně informuje o souvisejících právních normách

Málokterý z účastníků si nechal ujít netradiční procházku pod názvem Hříšné Hory Kutné

Druhý den proběhla exkurze na čistírnu
důlních vod Kaňk
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11. 9. Problematika revizí domovních ČOV podle § 15a vodního
zákona. Seminář. ČVTVHS, Novotného lávka, Praha.
Info: www.sovak.cz
12.–14. 9. Mikrobiológia vody a životného prostredia 2018.
Konference. Hotel Titris, Tatranská Lomnica. Info: www.vuvh.sk
19. 9. Národní dialog o vodě 2018 – „Vodní hospodářství
a veřejné zájmy“. Seminář. Hotel Skalský Dvůr na Vysočině.
Info: www.sovak.cz
18.–22. 9. FOR ARCH. Mezinárodní výstava. PVA EXPO PRAHA
Letňany. Info: www.abf.cz
25. 9. Voda, hnojiva a pesticidy v zemědělství. Seminář.
Hotel Zlatá hvězda, Litomyšl. Info: www.ekomonitor.cz/seminare
27. 9. Základy čištění odpadních vod. Kurz. VUT Brno.
Info: bit.ly/2FGtM5W
1. 10. Seminář Adolfa Patery 2018 – Extrémní hydrologické jevy
v povodích. ČVTVHS, Novotného lávka, Praha.
Info: www.sovak.cz
2. 10. Voda, hnojiva a pesticidy v zemědělství. Seminář.
Hotel Lions, Plzeň. Info: www.ekomonitor.cz/seminare
4. 10. Domovní čistírny odpadních vod. Kurz. VUT Brno.
Info: bit.ly/2HQ3UX9
4.–5. 10. Městské vody. Konference a výstava. Velké Bílovice.
Info: ardec.cz/mestskevody
10. 10. Aktuální problematika bezpečnosti malých vodních
nádrží a nízkých sypaných hrází. Seminář. ČVTVHS,
Novotného lávka, Praha. Info: www.sovak.cz
17.–19. 10. Odpadové vody 2018. 10. bienální konference.
Hotel Patria, Štrbské Pleso. Info: www.acesr.sk
18.–19. 10. Magdeburský seminář o ochraně vod 2018. Sucho
a požadavky na užívání vod v povodí Labe. Konference. Praha.
Info: martina.voborska@pvl.cz
23. 10. Voda, hnojiva a pesticidy v zemědělství. Seminář. Hotel
Liberec, Liberec. Info: www.ekomonitor.cz/seminare
24. 10. Podzemní voda ve vodoprávním řízení XIV. Seminář.
ČVTVHS, Novotného lávka, Praha. Info: www.sovak.cz
26. 10. Dělení vod a jeho využití v praxi + lapáky tuků ... aneb
ASIO a TZB. On-line seminář. Info: www.asio.cz

Distribuce a reklamace na Slovensku:
Mediaprint–Kapa Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja,
P. O. BOX 183, Vajnorská 137, 830 00 Bratislava 3,
tel.: +421 244 458 821, +421 244 458 816, +421 244 442 773,
fax: +421 244 458 819, e-mail: predplatne@abompkapa.sk

1. 11. Adaptace na změnu klimatu v souvislostech… skutečné
hrozby a možnosti řešení. Seminář. Brno, Kongresové centrum
BVV. Info: www.asio.cz

Sazba: Martin Tománek – grafické a tiskové služby,
tel.: 603 531 688, e-mail: martin@tomanek.cz.

1. 11. Vzorkování pitných, podzemních a odpadních vod.
Seminář. Hotel Prometheus, Brno. Info: www.ekomonitor.cz

Tisk: Tiskárna Macík, s.r.o., Církvičská 290, 264 01 Sedlčany,
www.tiskarnamacik.cz

6. 11. Adaptace na změnu klimatu v souvislostech… skutečné
hrozby a možnosti řešení. Seminář. Praha, Konferenční centrum
VŠCHT, Kolej Sázava. Info: www.asio.cz
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6.–7. 11. Provoz vodovodů a kanalizací 2018. Konference. Orea
Hotel Voroněž v Brně. Info: www.sovak.cz
6.–9. 11. 19. Slovenská hydrogeologická konference. Kúpele
Nimnica. Info: www.sah-podzemnavoda.sk
12.–14. 11. 50. Medzinárodná konferencia vodohospodárov
v priemysle. Hotel Sitno, Vyhne. Info: www.evh.sk

Nová válka
Z médií se dozvídám, že jsme již zase ve válce. Ne, nemluvím
o terorismu, tentokrát je nepřítelem sucho. Ještě donedávna jsme
bojovali s povodněmi, a to ani nechci komentovat léta neutuchající
boj s globálním oteplováním. Média včetně těch, která si říkají média
veřejné služby, se ve svém vyjadřování radikalizovala, protože mají
pocit, že bez senzačních titulků nebudou vnímána. Průšvihy a katastrofy vždy zaujmou více než dobré zprávy. Proto nyní ta mediální
válka se suchem.
Myslím, že my vodohospodáři tu nejsme proto, abychom stále
s něčím bojovali, ale proto, abychom, jak říká již naše pracovní
označení, s vodou hospodařili. A dělali to racionálně a komplexně
od dopadu dešťové kapky na zem až do chvíle, kdy se odpaří, nebo
odteče z našeho území. V této souvislosti často slýchám povzdech,
že jsme střecha Evropy a že máme k dispozici jen tu vodu, která naprší. Dovoluji si ale tvrdit, že je to to nejlepší, co nás mohlo potkat.
Jsme závislí pouze na přírodě a svobodní ve svém rozhodování,
jak s vodou naložíme. Kéž bychom to mohli říci i o mnoha jiných
oblastech svého života.
K hospodaření s vodou ale potřebujeme mít patřičné nástroje.
Vůbec nezpochybňuji, že je třeba vodu prvotně zachytit v krajině
lepším hospodařením s půdou. Ale není to nástroj jediný a samospasitelný, jak je poslední dobou často prezentováno. Opatření v krajině
ovlivní odtokové poměry v řádu jednotek procent. Už také proto,
že ti takzvaní ochránci přírody, kteří tuto teorii prosazují, druhou
rukou usilovně propagují pěstování řepky a kukuřice, které nás mají
zachránit před oteplováním. Přitom z polí s těmito plodinami voda
odtéká nejrychleji a půdu poškozuje nejvíce.

S vodou zadrženou v půdě je prakticky nemožné opravdu hospodařit. Je nezbytná pro zemědělské hospodaření i pro život rostlin
a organismů v půdním prostředí. Vládou schválená opatření proti
suchu však zjevně opatření v krajině preferují a zdaleka nejméně
pozornosti věnují potřebám zajištění dostatku pitné vody pro obyvatelstvo. Je skutečně zemědělství to nejpodstatnější? Není to přece
už dávno problém potravinové soběstačnosti, v řadě komodit jsou
stanoveny celoevropské kvóty a je naopak dotováno nepěstování
určitých plodin z důvodu jejich nadbytku. Do vodovodů ale vodu
z půdy těžko dostaneme.
Proto jsem přesvědčen, že dalším nezbytným nástrojem hospodaření s vodou jsou vodní nádrže. Mám na mysli nádrže velké i malé,
kterých na našem území v minulém století zaniklo několik tisíc.
Bez prostoru vytvořeného vodními nádržemi se s vodou reálně
hospodařit nedá ani v suchých, ani v mokrých obdobích. Nejde jen
o vodu pro obyvatelstvo, ale také pro již zmiňované zemědělství,
pro organismy a rostliny navázané na vodní prostředí v řekách
a potocích, nádržích a rybnících. Zná někdo lepší způsob napájení
v současnosti tak zakleslých podzemních vod, než je infiltrace trvale
zatopené plochy nádrže?
V posledních letech se v odborných kruzích setkávám poměrně
často s, dá se říci, až strachem vyslovit pojem vodní nádrž. Často
hned po jeho vyslovení následují reakce ve smyslu „betonová lobby“
a „ničení přírodního prostředí“. Ale to jsou jen mediální klišé bez
reálných argumentů. Těch by se skuteční vodohospodáři bát neměli.
Naopak měli bychom svou činností i ten mediální, většinou laiků
nekriticky přijímaný, obraz vodního hospodářství změnit.
Ing. Jiří Valdhans
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

•
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•

autorizované zastoupení ANDRITZ Separation
dodávka, montáž a servis zařízení na zpracování kalu
více než 150 instalací v České republice a na Slovensku
více než 20 let zkušeností v tuzemsku i zahraničí

Pásové a rotační zahušťovače
přebytečného kalu

Sítopásové lisy
na odvodňování kalu

Dekantační odstředivky
na odvodňování kalu

Šnekové lisy
na odvodňování kalu

Nízkoteplotní pásové
sušárny kalu

Nízkoteplotní fluidní
sušárny kalu
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