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PROTIPOVODŇOVÁ
OCHRANA
PÍSEK
Protipovodňová ochrana města Písek, levý břeh Otavy, sídliště Portyč – ústí potoka
Jiher, je další z řady akcí protipovodňového liniového charakteru, která byla letos
dokončena státním podnikem Povodí Vltavy. Toto opatření kompletně ochrání
levobřežní zástavbu intravilánu města Písek. Celkové náklady činily 55,5 mil. Kč

SÁZAVA

Opatření na ochranu před povodněmi se nachází v intravilánu města Sázavy. Ochrání
obyvatele a jejich majetek v částech města na pravém i levém břehu řeky až před
stoletou povodeň. Součástí opatření je i ochrana proti vodě z levostranného přítoku
řeky Sázavy – Dojetřického potoka. Stavební náklady stavby činily 86,6 mil. Kč.

Obě tato opatření byla realizována v rámci programu
Ministerstva zemědělství 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III.“

www.pvl.cz

Kéž by
Pan profesor Broža ve slově na závěr se zamýšlí nad tím, jak přistupujeme k povodním a jak přistupujeme k suchu. Jeho pohled je
hydrotechnický. Musím přiznat, že i já si stále častěji připouštím
případnou výstavbu nějaké té větší vodní nádrže. Jedním dechem však
musím dodat, že pořád jsem přesvědčen, že primárně by se mělo jít
do plochy, do krajiny.
Říká se, že povodně a sucha jsou rub a líc jedné věci. Ano i ne.
Povodně devastují relativně malé liniové plochy kolem vodních toků
a devastují ji jen řádově dny, možná týdny. Kdežto sucha jsou ničivá
dlouhodobě, měsíce a jak se ukazuje asi i roky. Navíc sucho útočí
a devastuje v ploše. Protipovodňová opatření uspokojující starosty
a občany mohou být bodová (třeba poldr, nádrž, stěny apod.). Je to
však řešení následků. Kdežto opatření v ploše, která by řešila velkou
část příčin, jsou marketingově hůře prodejná, pro mnohé nepříjemná,
proto se upozaďovala a upozaďují. Sucho to je věru jiný protivník!
Asi částečně by nové nádrže pomohly, ale pokud se nezmění přístup
ke krajině v extravilánu i v intravilánu, tak jsme opravdu odsouzeni
k žíznění. Do prosazování těchto opatření se nikomu z politiků nechce,
protože by opravdu bolela a muselo by se šlápnout různým mocným
lobby na kuří oko. Tak se diskutuje, chodí se kolem toho jako kolem
horké kaše a nikomu se do vosího hnízda nechce šťournout!
Hezky to napsal pan profesor Broža: „Konkrétní vodohospodářské
projekty zaměřené na zmírnění škod ze sucha jsou ojedinělé, dlouhodobý program tu až dosud chybí. Rozpracovávají se metodiky pro
adaptaci společnosti na negativní dopady změny klimatu, v rámci
EU se zpracovávají různé směrnice. Souhrnně řečeno: úřadování
soustavně rozvíjíme.“
Ostatně tomu, jak si stát stojí v „boji proti suchu“, se věnoval i Nejvyšší kontrolní úřad. S jeho zprávou se můžete seznámit na https://
bit.ly/2Cyu67q. Za pozornost stojí najmě sdělení: „Otázku sucha
a nedostatku vody měly resorty řešit pomocí 49 úkolů stanovených
vládou v roce 2015. Obsahem těchto úkolů bylo v mnoha případech
jen například připravit analýzu, vypracovat návrh, zhodnotit potenciál
a podobně – zavádění věcí do praxe a skutečné změny, které by mohly
reálně pomoci, už na tyto úkoly ale nenavazovaly“.
Myslím si, že by pomohlo, pokud by bylo více nasloucháno lidem
z praxe, těm „obyčejným“ pěšákům. Třeba konkrétní opatření v ploše,
která by dokonce ani nebyla dle mého tak bolestivá, navrhuje jeden
z našich čtenářů na straně 30. Měli bychom si zase vzít k srdci Karla
Havlíčka Borovského, který napsal: „Kéž by nám Pán Bůh všeliké to
vlastenčení z huby do rukou vraziti ráčil!“

• průmyslové
úpravny vod
• komunální úpravny vod
• reverzní osmózy
• ultrafiltrace

Někdy by stačilo docela málo. Toto autobusové nádraží vzniklo po
roce 2015. Přesto je zde plocha zakryta nepropustnými prvky, přitom
si myslím, že zde mohly vzniknout zelené plochy a vodní plochy pro
zachytávání vody z rozlehlých okolních vybetonovaných, zaasfaltovaných, zadlaždicovaných ploch. Město nebudu konkretizovat. Myslím,
že každý nějaké obdobné město ve svém okolí zná…

G-servis Praha, s.r.o.
Třanovského 622/11
163 00 Praha 6 – Řepy
www.g-servis.cz
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!!!V tomto čísle je vložen zálohový list na
předplatné časopisu Vodní hospodářství
pro rok 2020!!!
Předejte jej prosím účtárně k proplacení.

tradièní spoluorganizátor konference Vodní toky
již po sedmnácté
srdeènì vítá vodohospodáøe v Hradci Králové,
mìstì na soutoku Labe a Orlice

Státní podnik Povodí Labe již více než 20 let systematicky
buduje protipovodòová opatøení pro ochranu lidských životù
a majetku obyvatel, obcí i státu. Od roku 1999 bylo nejprve
v rámci pøechodného programu a následnì v rámci programù
Podpora prevence pøed povodnìmi I a II realizováno celkem
63 investièních akcí za 4,66 mld. Kè, které významnì pøispìly
ke zvýšení protipovodòové ochrany ohrožených sídel.
V souèasnì probíhající etapì programu Podpora prevence
pøed povodnìmi III je zaøazeno k realizaci dalších 8 staveb
v celkové hodnotì 434 mil. Kè (stav 10/2019). V r. 2019 bylo též
zahájeno financování staveb z programu Podpora prevence
pøed povodnìmi IV. Povodí Labe v rámci této etapy již zahájilo
realizaci 2 staveb o celkovém objemu 531 mil. Kè.
Povodí Labe, státní podnik,
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Pøedmìstí, 500 03 Hradec Králové 3
Tel. 495 088 111, www.pla.cz, IDDS: dbyt8g2

Přehled metod modelování
porušení zemních hrází
Stanislav Kotaška, Jaromír Říha

Abstrakt

V článku je uveden souhrn a rozbor modelových postupů používaných u nás i v zahraničí pro predikci parametrů průlomové vlny
v profilu sypané hráze. Zahrnuty jsou nejjednodušších metody
založené na porovnání se skutečnými poruchami děl, postupy založené na regresní analýze i složitější metody zohledňující komplexní
hydrodynamiku a erozní procesy na sypaných hrázích. Přehledně
jsou uvedeny příčiny poruch hrází a stručný postup modelování
průběhu průlomové vlny. Jednotlivé modely jsou rozděleny do skupin s uvedením jejich výhod a nevýhod. Tabelární sestavy zahrnují
typy modelů s uvedením odkazu na literaturu umožňující jejich
podrobnější studium. V závěru jsou uvedena základní doporučení
pro použití jednotlivých skupin modelů v praxi.
Klíčová slova
porušení zemní hráze – kulminační průtok – průlomová vlna – matematický model

1. Úvod
Pro plány ochrany území, varovná opatření a sestavení krizových
a evakuačních plánů pod vzdouvacími stavbami (určená vodní díla)
je třeba znát parametry zvláštní povodně a rozsah ohroženého území
pod dílem. Zkušenost ukazuje, že největší hrozbu představují extrémní povodňové situace, při nichž dochází pravidelně k poškození,
případně haváriím hrází malých vodních nádrží, tj. vodních děl III.
a IV. kategorie [46]. Charakteristiky průběhu zvláštní povodně pod
vodním dílem se řeší pomocí vhodných hydraulických a transportních modelů, které vycházejí z různých předpokladů. Tento článek je
zaměřen zejména na modelování porušení sypaných hrází a stanovení
hydrogramu zvláštní povodně v profilu hráze.
Při hodnocení způsobu porušení přehradních hrází je třeba přihlédnout k jejich typu a konstrukčnímu řešení. U betonových hrází
je patrná značná odolnost tělesa hráze vůči mechanickému poškození
při jejich přelití. V případě poruchy betonové hráze dojde obvykle
k okamžitému kolapsu hráze a vzniku povodňové vlny vyznačující
se strmým čelem a prakticky okamžitým dosažením maximálního
kulminačního průtoku. Typickým příkladem je protržení betonové
hráze Malpasset ve Francii (obr. 1). Naopak porušení sypaných hrází
bývá postupné a může v závislosti na výšce hráze, materiálu tělesa
hráze a objemu vody v nádrži trvat od několika minut až po řadu
hodin (obr. 2). Typickým příkladem je porušení 93 m vysoké zemní
přehrady Teton v USA, kde nebezpečí bylo identifikováno cca 4,5
hodiny před protržením hráze.
Problematikou modelování porušení hrází se zabývala řada autorů.
V 70. letech 20. století shromáždil Cristofano [14] data z historických
poruch sypaných hrází do roku 1965, na základě nichž provedl
simulaci počátku eroze zemní hráze. V roce 1967 představili Harris
a Wagner [40] jednoduchý model simulující porušení hráze erozí při
přelití koruny a pro případ vývoje průsakové cesty. Pro simulaci eroze
autoři začali v 70. letech 20. století využívat upravené transportní
rovnice. Pokračováním práce [40] byl model BRDAM [5], sloužící pro
simulaci postupné eroze zemní hráze při porušení přelitím či vnitřní
erozí. Ponce a Tsivoglou [74] zlepšili model vývoje průlomového
otvoru zemní hráze při jejím přelití, kdy je počátek eroze simulován
v nejnižším místě koruny a na vzdušní straně tělesa hráze. Lou [53]
navázal svojí prací na práci [74] vylepšením o predikci hydrogramu
zvláštní povodně vycházející z porušení hráze. Model využívá rovnice
kontinuity, pohybové rovnice, rovnice transportu sedimentu a vztahy
pro postupné formování průlomového otvoru. Nogueria [66] následně
představil 1D model využívající Saint-Venantových rovnic pro popis
neustáleného proudění a Exnerova a Meyer-Peter a Mullerova vztahu
pro transport sedimentů. Prakticky ve stejné době publikoval Fread
numerické modely BREACH a DAMBRK [24, 25], z nichž první umožňoval numerickou simulaci porušení hráze jak přelitím, tak vývojem
průsakové cesty s možností zahrnout do řešení vliv bočních sesuvů
svahů průlomového otvoru do průtočného profilu. Tento model posti-
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huje časový vývoj a tvar průlomového otvoru a průtok průlomovým
otvorem při porušení sypané hráze. Zjednodušený model SMPDBK
[106], vycházející z modelu DAMBRK, umožňoval rychlou predikci
porušení a odhad parametrů zvláštní povodně. Výhodou byla rychlost
a nízké nároky na výpočetní techniku. V témže roce představil Fread
[80] numerický model NWS BREACH založený na komplexní hydrodynamice a erozních procesech, kdy do modelu vstupují pevnostní
charakteristiky zeminy. Následoval vylepšený model BEED [82] rovněž
simulující erozní procesy při porušení hráze. Všechny uvedené modely vyvinuté do roku 1996 jsou podrobněji popsány v monografii [83].
Dosavadní empirické a numerické postupy souhrnně zpracoval
Wahl [97], který navrhl program pro vývoj dalšího zlepšení numerických modelů. Následovaly práce [79, 87] a další využívající různé
schematizace proudění a eroze na vzdušním svahu sypané hráze.
V roce 2002 Mohamed publikoval numerický model HR BREACH
[61], umožňující zadání intervalů parametrů charakterizujících materiálové vlastnosti zemin, následné simulace Monte-Carlo jsou použity
k nalezení nejnepříznivějšího výsledku simulace. V roce 2005 Hanson
a spol. vyvinuli model WINDAM/SIMBA [37], který proces porušení
rozděluje do 4 fází, model byl ověřen na modelech menších zemních
hrází od výšky 1 m do několika desítek metrů.
Jeden z posledních komplexních numerických modelů vyvinul
Zhong a kol. [117].
V poslední době vývojáři začlenili zjednodušené moduly porušení
sypaných hrází do programových systémů HECRAS, MIKE11, WOLF
pro modelování proudění vody ve vodních tocích a inundačním
území [16, 119].

2. Příčiny poruch hrází
Příčiny porušení sypaných hrází a jejich četnost jsou odvozovány
ze statistik porušení hrází sestavovaných jednotlivými autory. Costa
[13] odvodil z poruch přehrad evidovaných do roku 1985 následující

Obr. 1. Protržená betonová hráz přehrady Malpasset, Francie. Foto
Jaromír Říha

Obr. 2. Porucha zemní hráze rybníka Luh přelitím. Foto Jaromír Říha
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příčiny poruch zemních hrází: 35 % přelitím,
21 % poruchy zavázání, 38 % filtrační deformace, 6 % ostatní vlivy. Práce [120] uvádí,
že v letech 1850–1950 bylo porušení hrází
procentuálně zastoupeno následovně: 30 %
přelití, 43 % filtrační deformace, 15 % ztráta
stability usmýknutím části tělesa hráze, 12 %
ostatní vlivy. Foster a Fell [21] uvádí jiné statistické údaje porušení hrází do roku 1986, a to:
48 % přelití, 46 % filtrační deformace, 5 %
vady v zavázání, 1 % ostatní vlivy. Vyhodnocením uvedených údajů lze identifikovat dvě
nejčastější příčiny porušení sypaných hrází,
kterými jsou přelití a filtrační deformace v tělese hráze, popř. podloží [46]. Přehledně jsou
jednotlivé způsoby porušení patrné z obr. 3.

1.1 Přelití koruny hráze

Obr. 3. Příčiny poruch sypaných hrází – upraveno dle [126]

K přelití koruny hráze může dojít v případech
nedostatečné kapacity funkčních objektů, popř. jejich ucpání, při
nesprávné manipulaci nebo při sesuvu svahů nádrže. Porušení začíná erozí vzdušního svahu, ke které dochází po překročení odolnosti
materiálu povrchu. Progresivní vývoj porušení probíhá zpětnou povrchovou erozí rozebíráním koruny a vzdušního svahu a postupným
odnosem materiálu hráze (obr. 3). K porušení obvykle dojde v místě
nejvyššího přepadového paprsku, tj. v nejnižším místě koruny hráze.
Tím bývá u zemních konstrukcí místo s nejvyšší výškou hráze v křížení s údolnicí, místo v křížení hráze s funkčním objektem nebo také
místo hrázového či nouzového přelivu.

1.2 Filtrační deformace
K vzniku průsakové cesty v důsledku filtrační nestability zeminy
může dojít vlivem nekontrolovaného průsaku vody v tělese, popř.
podloží hráze. Porucha začíná lokálním defektem projevujícím se
obvykle koncentrovaným výronem vody s výnosem zeminy, většinou
na vzdušní straně hráze. Iniciační okolností může být také vnitřní
nestabilita na kontaktu vrstev s rozdílnou zrnitostí (kontaktní sufoze,
popř. eroze). Častým případem je vývoj průsakové cesty podél funkčních objektů jako důsledek nedostatečného zhutnění, případně vznik
trhlin vlivem nerovnoměrného sedání tělesa či podloží hráze (obr. 3).
Porucha v podloží bývá spojena s jeho nedostatečným utěsněním.
V neposlední řadě může být privilegovaná průsaková cesta iniciována
činností živočichů, vzrostlou vegetací, případně činností lidí [21]. Dle
světových statistik lze jako další příčinu uvažovat vznik tahových zón
v těsnicím prvku hráze vzniklých v důsledku konsolidace hráze, zavěšování tenkého těsnicího jádra na stabilizační část, popř. nevhodný
způsob zavázání hráze na nedolámaný skalní podklad s ostrými lomy
či převisy. Tyto okolnosti byly patrně příčinou protržení přehrady Teton v USA v roce 1976 a také problémů na vodním díle Mostiště v ČR.

1.3 Ztráta stability
Ke ztrátě stability dochází obvykle usmýknutím svahu hráze podél
smykové plochy, v níž se materiál plasticky přetváří. Počátek porušení
vznikne obvykle v místě tělesa hráze, kde smykové napětí překročí
hodnotu odpovídající meznímu napětí pro vznik plastického tečení.
Typickým scénářem je ztráta stability návodního svahu v důsledku
rychlého poklesu hladiny vody v nádrži. Sesuvy vzdušního svahu
jsou často důsledkem zatékání povrchové vody do tělesa hráze v kombinaci s materiálem s nízkou smykovou pevností, popř. příliš strmým
sklonem svahu hráze.
Do této skupiny poruch patří také prolomení málo propustných vrstev
vztlakem. Tento defekt obvykle doprovází vyplavování zeminy z podloží hráze, které patří do skupiny filtračních deformací (kapitola 2.2).

1.4 Další příčiny
Dalšími, v našich podmínkách spíše výjimečnými příčinami jsou
zemětřesení nebo sesuv svahu do nádrže s následným přelitím hráze.
Ve světovém kontextu nejsou výjimkou teroristické útoky či sabotáže.

2. Metody stanovení charakteristik průlomové vlny
Cílem řešení je stanovení základních parametrů charakterizujících
průběh porušení sypané hráze. Jsou to:
• časové charakteristiky poruchy,
• tvar a rozměry průlomového otvoru,
• průběh porušení tělesa hráze,
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• kulminační průtok.
Uvedené charakteristiky závisí na hydraulickém zatížení v průběhu
porušení (průtok, rychlost vody, smykové napětí) a na typu a parametrech hráze, vlastnostech příslušných materiálů tělesa hráze, popř.
podloží (smyková pevnost, erodibilita).
Pro předběžný odhad výše uvedených parametrů porušení lze
použít jejich porovnání s konkrétními skutečně porušenými vodními
díly uvedenými v databázích ICOLDu [127] nebo lze použít empirické vztahy a parametrické rovnice odvozené z výsledků historických
pozorování poruch hrází (tab. 1). Pro odvození průběhu porušení
a průběhu jednotlivých veličin v čase je třeba použít některý ze sofistikovanějších modelů založených buď na analytickém řešení [79,
83] nebo numerických metodách (tab. 3).
Prvním krokem při modelovém řešení porušení zemní hráze je
předběžná analýza problému, při níž se stanoví místa a způsoby
porušení hráze. Následuje formulace zjednodušujících předpokladů
a vymezení stavových veličin, které jsou předmětem výpočtu. K nejčastějším zjednodušením patří snížení dimenzionality, schematizace
tvaru průlomového otvoru, zjednodušení výpočtového schématu pro
proudění vody průlomovým otvorem, úprava tvaru erozních a transportních rovnic, apod.
Cílem analýzy je stanovit časově proměnné charakteristiky porušení, které se vztahují jak k samotné nádrži, tak k průlomovému otvoru.
Jde o časový průběh tvaru a rozměrů průlomového otvoru, průlomového průtoku (hydrogram), dobu trvání porušení. Výčet souvisejících
stavových veličin je v zápatí tab. 1. Charakteristiky porušení jsou
obecně závislé na výšce hráze, objemu nádrže, vlastnostech materiálů
tělesa hráze (smyková pevnost, erodibilita a další), kapacitě a umístění
funkčních objektů, apod.
Při odvození charakteristik porušení zemní hráze se doporučuje
použít více nezávislých postupů a výsledné hodnoty stanovit porovnáním výsledků získaných jednotlivými metodami.
V současné době je k dispozici celá řada postupů, jejichž přehled je
prezentován v následujícím textu a tabulkách. Jde o srovnávací analýzu, parametrické modely a pokročilé matematické metody založené
na numerickém řešení úlohy proudění a transportu splavenin. Pro
ověření jednotlivých metod byly na četných pracovištích provedeny
experimentální výzkumy protržení sypaných hrází. Ty byly prováděny jak v laboratorních podmínkách na zmenšených modelech, tak
v polních podmínkách na hrázích s měřítkem blízkým prototypu.

2.1 Srovnávací analýza
Pro první představu o velikosti maximálního průlomového průtoku
je vhodné provést jeho stanovení porovnáním s průtokem identifikovaným při protržení skutečných přehrad. V databázích protržených
hrází [12, 13, 21, 83] je třeba vyhledat vodní dílo s obdobnými parametry, jako je řešená přehrada, zejména co se týká typu a výšky hráze
a celkového objemu nádrže.

2.2 Parametrické modely
Parametrické modely jsou založeny na statistickém vyhodnocení
(obvykle regresní analýzou) historických poruch hrází. Typickými
parametry vstupujícími do rovnic jsou objem nádrže, výška hráze,
výška průlomového otvoru, šířka průlomového otvoru, sklony svahů
průlomového otvoru, apod. (tab. 1). Nevýhodou je, že tyto modely
nezahrnují materiálovou skladbu a erodibilitu tělesa hráze [6, 38, 47,
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99]. Modely zahrnující erodibilitu materiálů
hráze popisují práce [95, 98, 114].
Výsledkem řešení jsou maximální - kulminační průlomový průtok Qb, popř. doba porušení hráze. Výhodou parametrických modelů
je jejich jednoduchost a rychlost, nevýhodou
je špatná korelace mezi vypočtenými a skutečnými hodnotami. Potíží je také absence
a malá přesnost dat získaných na skutečně
porušených dílech. Tak například Froehlich
[30] a Xu a Zhang [114] zdokumentovali 111
a 182 poruch hrází z období sahajícího až do
18. století, u kterých je dokumentace parametrů protržení historických hrází nejistá, často
jsou vstupní parametry pouze odhadnuty
(např. objem vody v nádrži při protržení,
velikost a tvar průlomového otvoru). Potíží
je také skutečnost, že většina poruch byla
zaznamenána u hrází nižších než 15 m a při
použití rovnic pro vyšší hráze může docházet
k větší nepřesnosti [29].
Souhrn parametrických modelů pro odhad
kulminačního průtoku a doby trvání do porušení s odkazem na autory a jejich práce jsou
uvedeny v tab. 1.
V práci [120] bylo provedeno shrnutí
skutečných poruch nízkých hrází a vyjádření kulminačního průlomového průtoku
v přehledných grafech (obr. 4 a 5), v nichž
je průlomový průtok vztažen k výšce hráze
a k ploše zátopy.

2.3 Fyzikální experimenty

Tab. 1. Přehled parametrických modelů porušení sypaných hrází
Autor

Odhad kulminačního průtoku Qb a doby trvání do
porušení hráze tf

Reference

Thomas (1972)

[89]

Kirkpatrick (1977)

[49]

Soil Conservation Services
(1981)

[123]

Hagen (1982)

[36]

U.S. Bureau of Reclamation
(1988)

[124]

Singh, Scarlatos (1985)

[82]

MacDonald, LangridgeMonopolis (1984)

[55]

Costa (1985)

[13]

Evans (1986)

[19]

Von Thun, Gillete (1990)

[95]

Molinaro, Fenaroli (1990)

[62]

Froehlich (1995a, 1995b)

[26;27]

Polní a laboratorní testování na fyzikálních
[98]
Walder, O´Connor (1997)
modelech je důležité pro zlepšení pochopení
procesů probíhajících při porušení hrází.
Přehled těchto pokusů provedl Wahl [96],
Vischer, Hager (1998)
[92]
který identifikoval více než 325 provedených
fyzikálních testů.
[44]
Holomek, Říha (2000)
Laboratorní experimenty byly nejčastěji
zaměřeny na homogenní náspy výšky 0,15 až
[29]
Froehlich (2008)
1 m. Pokusy na nehomogenních tělesech např.
s vnitřním těsněním, popř. na rockfillových
hrázích nebyly dosud realizovány. Výsledky
laboratorních měření jsou často ovlivněny
[114]
Xu, Zhang (2009)
měřítkem a zjednodušeními, která činí fyzikální pokusy málo použitelnými pro aplikaci
na reálných hrázích výšky několika desítek
[73]
Pierce a kol. (2010)
metrů. Laboratorní pokusy a studie prokázaly
značný rozdíl v erozních procesech pro různé
druhy zeminy (soudržné, nesoudržné) [37, 83]
a také rozdíly v dosažených hydrogramech
[30]
Froehlich (2016a)
průlomového průtoku [109].
V roce 2005 byla dokončena rozsáhlá
studie z hlediska počtu i rozsahu testů jako
Poznámka:
součást evropského projektu IMPACT [63].
Parametry průlomového otvoru: b šířka dna; B šířka v koruně hráze; Ba průměrná šířka; hb hloubka;
Tyto projekty vedly k vývoji nových numehw hloubka vody; M rozšířený součinitel přepadu; Ver objem erodovaného materiálu hráze, Qb průtok
rických modelů. Přezkoumáním údajů získavody průlomovým otvorem, tf doba do porušení hráze.
ných v rámci velkých laboratorních testů se
Parametry nádrže: Br průměrná šířka; h maximální hloubka vody; Vw celkový objem vody na začátku
podařilo vyvinout a sestavit seznam priorit
porušení; Vmax maximální objem nádrže; Vr objem nádrže.
pro budoucí experimentální pokusy. Mezi
Ostatní charakteristiky: hd výška hráze; tf doba trvání protržení; Cb koeficient závislý na objemu
hlavní priority patří dokumentace vlivu míry
nádrže.
zhutnění násypů, stanovení erodovatelnosti
materiálu na reálných hrázích [109], podrobDruhá skupina obsahuje modely, které umožňují simulovat interakci
nější záznamy o časovém vývoji a velikosti průlomového otvoru. Je
také třeba zaměřit se na pokusy poruch hrází vnitřní erozí. Z toho
mezi hydraulickými a erozními jevy jako dvojrozměrný (2D), popř.
trojrozměrný (3D) proces. K jejich popisu využívají řídících rovnic
pohledu jsou významné pokusy na hrázích blížících se svou velikostí
mechaniky kontinua. Modely vždy obsahují hydrodynamickou
prototypu, kdy není třeba aplikovat přepočty do reálného měřítka. Tyto
a erozně-transportní část. Přitom se využívá empirických rovnic
pokusy mohou následně sloužit ke kalibraci parametrů, vstupujících
obsahujících parametry odvozené z reálných protržení hrází nebo
do numerických modelů. Přehled experimentů a odkazy s referencemi
jsou uvedeny v tab. 2.
z experimentů.
Nejjednodušší typ modelu odvozuje průtok průlomovým otvorem
2.4 Komplexní numerické modely
v zemní hrázi z rovnice pro přepad přes širokou korunu, kdy je úloNumerické modely lze dělit do dvou skupin [48]. První skupina obsaha formulována jako počáteční problém v neznámé funkci Qb(t). Na
huje modely dekomponované na jednorozměrný (1D) problém [46].
vzdušním svahu je řešeno proudění v erozní rýze s využitím rovnic
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Tab. 2. Přehled provedených fyzikálních experimentů porušení sypaných hrází
Organizace, stát
Washington State University, USA

Čína
Bureau of Reclamation, USA
Technical University of Graz, Rakousko
Čína
Simons, Li & Assoc. for USDOTFHWA

Japonsko
USBR, USA
Colorado State University, USA
Federal Armed Forces Univ., Německo
Delft Univ. of Technology, Nizozemí
University of Birmingham, Velká Británie
Brno Univ. of Technology, Česká republika
Univ. of Auckland, N. Zéland
Technical University of Lisbon, Portugalsko
St. Petersburg State Technical University,
Rusko
Norsko
USDA-ARS-HERU Stillwater, USA

IMPACT-HR Wallingford, Anglie

IMPACT, Norsko
Thajsko
École Polytechnique de Montréal, Kanada
Norsko
Jihoafrická republika
Nový Zeland/Švýcarsko
FLOODsite, Německo
Kanada
VAW, Švýcarsko
Nanjing Hydraulic Research Institute, Čína
Università di Padova, Itálie
Wuhan University, Čína

Popis a účel zkoušky
odplavitelné hráze
odplavitelné hráze – velké měřítko
odplavitelné hráze – test počátku eroze
odplavitelné hráze – velké měřítko
odplavitelné hráze
porušení přelitím rockfillové hráze – různé sklony a výšky tělesa
hráze
porušení – rockfillové hráze – laboratorní měřítko
modely náspů dálnic sloužících jako hráze, předpovídání
poškození erozí
vyhodnocení poškození hrází a jejich opevnění
porušení ochranných hrází – laboratorní měřítko
porušení přelitím – modely pro vyhodnocení erozních
charakteristik a opevnění
porušení přelitím
porušení přelitím – nesoudržné materiály –laboratorní měřítko
porušení – písčité hráze
kvalitativní hodnocení – porušení přelitím – písčité hráze
porušení přelitím – nesoudržné zeminy, soudržné zeminy a hráz
s návodní plastovou fólií
porušení přelitím – nesoudržné zeminy
porušení přelitím – rockfillové hráze

Odkaz
[88]
[-]
[76]

22

[81]

N.A.

[-]

35

[11]

57
32

[8]
[22]

9

[18]

2
7
5
2

[1]
[51]
[91]
[52]

6

[46]

9
22

[12]
[23]

porušení přelitím – nesoudržné zeminy

4

[78]

porušení přelitím – rockfillové hráze
eroze strmých svahů, soudržné zeminy – holé a porostlé vegetací
porušení přelitím – koheze
rozšiřování průlomového otvoru – soudržné zeminy
série 1 – porušení přelitím – homogenní nesoudržný materiál –
laboratorní měřítko
série 2 – porušení přelitím – homogenní soudržný materiál –
laboratorní měřítko
série 3 – piping – vznik a vývoj průsakové cesty – laboratorní
měřítko
porušení přelitím a vnitřní erozí (piping) – soudržné, nesoudržné
materiály, zonální hráze – velké měřítko
porušení přelitím – nesoudržné zeminy
porušení přelitím – morény
porušení přelitím – rockfillové hráze
porušení přelitím – nesoudržné zeminy
porušení přelitím – přírodní hráz (sesuvová hráz)
porušení přelitím – pobřežní hráz – malé a velké měřítko
porušení přelitím – efekt zhutnění na vznik průlomového otvoru
porušení přelitím – nesoudržné zeminy – laboratorní měřítko
porušení přelitím – soudržné zeminy, vrstvené, velké měřítko
kritéria pro porušení přelitím – přírodní hráz (sesuvová hráz) –
malé mětítko
porušení přelitím — přírodní hráz (sesuvová hráz) – laboratorní
měřítko

2
4
7
3

[90]
[39]
[37]
[45]

Obr. 4. Kulminační průtoky pro hráze z nesoudržné zeminy dle
[120], plocha je v m2
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Počet
testů
10
1
2
>50
8

9
8

[63]

5

4
1
23
24
2
11
14
60
5

[63, 90,
118]
[87]
[115]
[118]
[71]
[15]
[31, 32]
[2, 67]
[80]
[116]

168

[34]

50

[7]

5

Obr. 5. Kulminační průtoky pro hráze ze soudržné zeminy dle [120],
plocha je v m2
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Tab. 3. Přehled programových produktů pro simulaci porušení zemních hrází (tabulka pokračuje na následující straně)
Model (rok)
Cristofano (1965)

Geometrie porušení
lichoběžník, konst. šířka dna a sklon
vzdušního svahu
Harris, Wagner (1967)
parabolický tvar, konstantní sklon
vzdušního svahu
BRDAM (1981)
parabolický tvar, konstantní sklon
vzdušního svahu
Ponce, Tsivoglou (1981) tvar a vývoj závisí na hloubce
přepadového paprsku
Lou (1981)
tvar a vývoj závisí na hloubce
přepadového paprsku
Nogueira (1984)
tvar a vývoj závisí na hloubce
přepadového paprsku
DAMBRK (1984)
obdélník, trojúhelník, lichoběžník;

Hydrodynamika
přepad přes širokou korunu
přepad přes širokou korunu
přepad při přelévání koruny, výtok
otvorem pro vnitřní erozi
nerovnoměrné ustálené proudění St.
Venantovy rovnice
nerovnoměrné proudění St.
Venantovy rovnice
nerovnoměrné proudění St.
Venantovy rovnice
přepad přes širokou korunu, výtok
otvorem
přepad přes širokou korunu
přepad přes širokou korunu
přepad přes širokou korunu
přepad přes širokou korunu

SMPDBK (1991)
BEED (1987)
EMBANK (1986)
Fujita, Tamura (1987)

obdélník
lichoběžník
tvar neurčitý
trojúhelník nad hladinou vody a
lichoběžník pod hladinou vody

Singh, Scarlatos (1988)

obdélník, trojúhelník, lichoběžník

přepad přes širokou korunu

NWS BREACH (1988)

obdélník, lichoběžník

Giuseppetti, Molinaro
(1989)
Havnø a kol. (1989)

trojúhelník

přepad přes širokou korunu, výtok
otvorem (piping)
přepad přes širokou korunu

Bechteler, Broich (1991)
Tingsanchali, Hoai
(1993)
SITES (1997)

DEICH_A (2005)
ED Breach (1998)
DEICH_N1 (2005)

lichoběžník
tvar je proměnný v čase

tři doby poruchy : 1) Porucha krycí
vrstvy, 2) formace nátrže na vzdušní
straně, 3) erozní činnost vzdušní
strany
lichoběžník
lichoběžník

přepad přes širokou korunu
přepad přes širokou korunu
křivka prázdnění nádrže

přepad přes širokou korunu
přepad přes širokou korunu
1D rovnice

DEICH_N2 (2005)

tvar určen difuzní metodou

2D rovnice mělkého proudu

NCP – Breach (2002)
RUPRO (2002)

přepad přes širokou korunu
Bernoulliho rovnice

BRES (1998)

parabolický tvar
kruhový popř. obdélníkový tvar
trubice, piping
lichoběžník

Peviani (1999)
Říha, Daněček (2000)

lichoběžník
lichoběžník

Tingsanchali,
Chinnarasri (2001)
ERODE (2002)

přepad přes širokou korunu
1D rovnice
analytické řešení pro průtok a objem
v nádrži
1D rovnice

neuvažuje se

průtok trubicí

HR BREACH (2002)

měnící se v čase, závisející na erozi
zeminy

FIREBIRD (2002)

lichoběžník

Rozov (2003)

obdélník

přepad přes širokou korunu jezu, 1D
ustálené nerovnoměrné proudění,
výtok otvorem (piping)
nerovnoměrné proudění St.
Venantovy rovnice
přepad přes širokou korunu
2D rovnice mělkého proudu
přepad přes širokou korunu

DaveF (2004)
RoDaB (2004)
Kraus, Hayashi (2005)
WinDAM/SIMBA

obdélník
obdélník, lichoběžník

1D Keuleganova rovnice
přepad přes širokou korunu

(2005)
Wang, Bowles (2006
a, b)
D´Eliso (2007)
DL Breach 1D (2007)
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2D rovnice mělkého proudu
obdélník s přechodem v lichoběžník
měnící se v čase, závisející na erozi
zeminy

přelití vlnou nebo přelévání koruny Bernoulliho vztah
1D rovnice

Transport sedimentů

Odkaz

empirické vztahy

[14]

modifikovaná rovnice dle Schoklitsche

[40]

modifikovaná rovnice dle Schoklitsche

[5]

Meyer-Peter a Müller

[74]

DuBoy a Einstein

[53]

Meyer-Peter a Müller

[66]

lineární eroze

[24]

N.A.
Einstein-Brown, Meyer-Peter a Müller
DuBoy a Shieldsův diagram
odhad za předpokladu že spotřeba
energie klesá pouze vlivem transportu
sedimentu
eroze vyjádřená jako funkce rychlosti
průtoku
Meyer-Peter a Müller modifikované
Smartem

[106]
[82]
[11]

Engelund a Smart

[33]

Engelund a Hansen, Meyer-Peter a
Müller
Meyer-Peter a Müller, Smart

[22]
[82]
[80]

[43]
[3, 14]

Meyer-Peter a Müller

[86]

1) a 2): oddělený model, 3): disipace
energie

[121,
122]

Meyer-Peter a Müller
Meyer-Peter a Müller
různé rovnice popisující transport
sedimentu
různé rovnice popisující transport
sedimentu
empirický vztah

[4]
[54]

dle Meyer-Peter and Müller
Engelund a Hansen, Van Rijn a
Bagnold-Visser
Di Silivio a Peviani

[4]
[4]
[12]
[68,
69, 70]
[91]
[72]
[79]

různé rovnice

[87]

rovnice transportu pro minimální
potřebnou sílu průtoku

[58]

Yang, Visser pro soudržné a
nesoudržné zeminy

[11,
41, 42]

rovnice transportu sedimentu nebo
míra erodovatelnosti
transport sedimentu jako funkce
rychlosti proudu a hloubky
WEPP a USDA
transport sedimentu jako funkce
rychlosti proudu
empirické rovnice
parametrické rovnice pro vývoj eroze
u paty hráze a její postup po vzdušní
straně

[100,
101]
[78]
[28]
[23]
[50]
[37,
84, 85]
[102,
103]

transport sedimentu dle [11]

[17]
rovnice pro celkový odnos materiálu

[107]
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Tab. 3. (dokončení)
Faeh (2007)
Macchione Breach
(2008)
Wang a kol. (2008)
Reoelvink a kol. (2009)
MIKE-11 (2010)
DL Breach 2D (2010)

měnící se v čase, závisející na erozi
zeminy
lichoběžník, trojúhelník
měnící se v čase, závisející na erozi
zeminy
měnící se v čase, závisející na erozi
zeminy
lichoběžník;

Cao a kol. (2011)

měnící se v čase, závisející na erozi
zeminy
závisí na erozi zeminy

EMBREA (2011)

lichoběžník

AREBA (2012)
BASEMENT (2012)
Mizutani a kol. (2013)
DL Breach Simplified
(2013)
Guan a kol. (2014)
DL Breach 3D (2016)
Zhong a kol. (2017)

2D Exnerovy rovnice

obdélník, trojúhelník, lichoběžník

závisející na erozi zeminy
lichoběžník

2D rovnice mělkého proudu
přepad přes širokou korunu
2D rovnice mělkého proudu

rovnice mělkého proudu
přepad přes širokou korunu, 1D
rovnoměrné proudění
přepad přes širokou korunu
2D rovnice mělkého proudu
2D rovnice mělkého proudu
přepad přes širokou korunu, výtok
otvorem pro vnitřní erozi
2D rovnice mělkého proudu
3D -Reynoldsovy rovnice
přepad přes širokou korunu

4. Závěry a doporučení
V současné době je k dispozici celá řada modelů umožňujících simulaci protržení zemních hrází jak přelitím, tak v důsledku filtračních
deformací (vnitřní eroze). V článku je uveden přehled jednotlivých
parametrických modelů, experimentálních výzkumů a také programových produktů pro řešení porušení zemních hrází. Tento ucelený
přehled má řešitelům usnadnit výběr vhodné metody při řešení průlomových vln na konkrétním vodním díle.
Přitom je třeba zdůraznit roli vlastního řešitele – výpočtáře a přehradního inženýra, který musí při volbě vhodného modelu přihlédnout ke specifikům příslušného vodního díla, v úvahu připadajícím
způsobům porušení a místům, kde k iniciaci poruchy dojde. Přitom je
třeba zohlednit další faktory, jako je role funkčních objektů, omezení
průlomového otvoru objekty a zavázáním do rostlého terénu apod.
Při řešení úlohy protržení vzdouvací stavby se vždy doporučuje
použití několika různých metod, následné porovnání dosažených
výsledků a inženýrské zhodnocení jejich reálnosti včetně posouzení
souvisejících nejistot.
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Hodnocení stavu
příbřežních biotopů jako
podklad pro plánování
jejich managementu
Jiří Jakubínský, Michal Pástor, Ondřej Cudlín, Jan Purkyt,
Lenka Štěrbová, Pavel Cudlín

Abstrakt

Příbřežní zóna vodních toků představuje území, které může v optimálních podmínkách plnit řadu významných funkcí, avšak zároveň
jde o prostor výrazně degradovaný antropogenní činností. Degradace
příbřežních zón toků je nejvýraznější v zemědělské a urbanizované
krajině a souvisí obvykle se snahou majitelů přiléhajících pozemků
o intenzivní využívání tohoto území. Z těchto důvodů je příbřežní
zóna dnes obvykle tvořena velmi úzkým pásem vegetace v nevyhovujícím ekologickém stavu, který neumožňuje plnění ekosystémových funkcí a služeb v plném rozsahu a kvalitě. Cílem článku
je představit čtenářům nově vyvinutou metodiku pro hodnocení
aktuálního stavu příbřežních biotopů, která vznikla jako reakce
na absenci informací, týkajících se stavu využití příbřežních zón
a jejich kvalitativních parametrů. Metodika byla experimentálně
aplikována v zájmovém území – povodí drobného vodního toku,
protékajícího leso-zemědělskou krajinou s různou mírou antropogenního tlaku na krajinu v rámci povodí. Výstupy metodiky lze
v praxi využít například při plánování revitalizačních akcí v nivách
vodních toků, při plánování rutinní údržby břehových porostů ze
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Survey of methods for embankment dam breach modelling
(Kotaska, S.; Riha, J.)
Abstract

This paper presents a summary and brief analysis of models for
the prediction of breach wave parameters in the profile of an embankment dam. The models comprise the simplest methods based
on comparison with real dam failures, formulae based on regression analysis of real incidents as well as more complex numerical
methods taking into account hydrodynamics and erosion processes.
The causes of dam failures and a brief procedure of the modeling
of breach waves are presented. Individual models are listed with
reference to literature for more detailed study. The summary of
laboratory and field dam breaching experiments are listed as well.
In the conclusions, brief recommendations for the practical use of
models are attached.
Key words
dam break – breach outflow – breach wave – mathematical model
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. ledna
2020. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

strany správců vodních toků, pro potřeby identifikace kriticky degradovaných úseků nebo v obecné rovině při analýze proměnných,
ovlivňujících klíčové funkce říčních ekosystémů.
Klíčová slova
příbřežní zóna – příbřežní biotop – vodní tok – hodnotící metodika

Úvod
Příbřežní zóny vodních toků představují jádrové území říčních krajin,
které se obvykle vyznačuje vyšším stupněm ekologické stability v porovnání se zbývajícími složkami prostředí říčních krajin. Při studiu
říčních krajin je velký důraz kladen zejména na existenci vzájemných
vazeb mezi jednotlivými složkami poříčního ekosystému – nejčastěji
mezi vlastním vodním tokem a terestrickou částí říční krajiny, která se
obvykle (zvláště v případě území méně ovlivněného lidskými aktivitami) z hlediska plošného rozsahu shoduje s tradičně vymezovaným
areálem nivy. Prostor nivy je v rámci diskutovaného konceptu chápán jako jedna z dílčích součástí říční krajiny, spolu s řadou dalších
složek – např. prameny toků, řečiště samotného, veškerých bočních
ramen a tůní v nivě nebo také podpovrchovou částí dna toků (tzv.
hyporeálem) a podpovrchovou částí nivy (aluviem).
K vnímání unikátního území podél sítě vodních toků jako samostatného krajinného typu významně přispěl zejména rozvoj krajině-ekologických poznatků v rámci ekosystémového přístupu ke studiu krajiny.
V této souvislosti je velmi důležité především pochopení říční krajiny
jako ekosystému, který je silně ovlivněný svým okolím, a to na různých prostorových úrovních [1, 2]. Ačkoliv se jedná o relativně dlouhodobě rozvíjenou problematiku (ovlivnění vodních toků prostředím,
jímž protékají, je předmětem studia „fluviálních ekologů“ již po delší
dobu – viz např. Hynes [3] nebo Vannote a kol. [4]), její význam však
výrazně vzrostl až s rozvojem krajinné ekologie jako vědní disciplíny
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a s tím souvisejícím zvýšeným zájmem o studie, zaměřené na krajinu
tailní postup, který však jen velmi okrajově zohledňuje hydromorfolov úrovni jednotlivých povodí [5]. Na říční krajinu je v tomto smyslu
gický stav příslušného vodního či jeho hydrologický režim (byť s ním
nahlíženo jako na komplexní mozaiku habitatů, charakterizovanou
do jisté míry samozřejmě koresponduje charakter pobřežní vegetace).
vysokou mírou konektivity a ekologické integrity [6].
Cílem tohoto článku je především informovat čtenáře o nově vzniVelmi specifických vlastností nabývá potom především území na
kající metodice pro hodnocení ekologického stavu příbřežních zón
rozhraní obou jmenovaných složek říční krajiny, které je označováno
vodních toků, možnostech její aplikace při řešení praktických otázek,
termínem „příbřežní zóna“ (nebo také tzv. „ripariální zóna“ z anglickésouvisejících nejčastěji s plánováním realizace či obnovy managemenho originálu „riparian zone“). Jedná se o území, v jehož rámci probíhá
tu břehových porostů. Předmětem hodnocení ekologického stavu je
většina interakcí mezi korytem vodního toku a okolní krajinou, a z topředevším kvalita plnění ekostabilizační funkce příbřežními biotopy
hoto důvodu je velmi náchylné k častým přírodním i antropogenně
a vodním tokem, metodika tedy nebere v potaz např. chemický stav
podmíněným disturbancím. Graf [7] definoval příbřežní zónu jako
vod a další indikátory, užívané pro vyhodnocení celkového ekolooblast uvnitř nebo v těsné blízkosti koryta toku, která je přímo ovlivgického stavu vodních útvarů podle požadavků Rámcové směrnice
něná procesy souvisejícími s přítomností vody.
o vodách (2000/60/ES).
Příbřežní zóna zahrnuje podle Naimana a kol. [8, 9] koryto toku
Charakteristika zájmového území
mezi rozpoznatelnými liniemi nejnižší a nejvyšší úrovně vodní hladiny a také určitou částí suchozemské nivy od úrovně vodní hladiny
Zájmovým územím, ve kterém byla experimentálně aplikována nově
v korytě směrem do inundačního území toku, kde se může vyskytovat
vytvořená metodika, je povodí toku Všeminka na Zlínsku (přesná polovegetace ovlivněná zvýšenými vodními stavy. Definice příbřežní zóny
ha povodí je znázorněna v přehledové mapě na obr. 1), resp. mapování
se stále vyvíjí, a dokonce i termín „příbřežní“ se začal používat až nebyly podrobeny příbřežní biotopy lemující páteřní tok tohoto povodí.
dávno, v souvislosti s definicí konkrétních vegetačních společenstev.
Všeminka je vodní tok IV. řádu o délce přibližně 10,3 km, který praV různých evropských jazycích se v polovině minulého století vyskymení na svazích Kopřivné v nadmořské výšce zhruba 550 m a ústí do
toval často odkaz na lužní lesy, které byly nazývané jako „ripariální“
řeky Dřevnice ve Slušovicích s průměrným průtokem u ústí 0,22 m3.s-1
či „aluviální“ dřevinné porosty, nicméně konkrétní definice se velmi
[23]. Povodí o rozloze zhruba 21,8 km2 se vyznačuje pahorkatinným
lišily [10, 11]. Příbřežní zóny a jejich klasifikace vegetace jsou dnes
až kopcovitým reliéfem, který v okolí pramenné oblasti přechází
stále častěji multidisciplinárně a hierarchicky strukturované, a proto
v hornatý reliéf. Geologické poměry území jsou určeny soustavou
pravděpodobně budou přetrvávat mírně odlišné definice, specifické
Vnějších Západních Karpat, konkrétně magurským příkrovem, který je
pro daný region a účel [12].
vnitřní tektonickou jednotkou flyšového pásma Karpat. Klimaticky leží
Kromě chápání příbřežní zóny jako ekotonu, je důležité zmínit
povodí Všeminky v oblasti mírně teplé, přičemž specifický reliéf hraje
také význam v podobě koridoru [4, 13, 14], který podporuje výměnu
důležitou roli při utváření lokálního mezoklimatu v hlubších údolích
látek, informací a energie napříč regiony v podélném profilu říční
a kotlinách. Z hlediska charakteru využití území se jedná v převážné
sítě. Oba uvedené významy jsou rovnocenné a z jejich fungování lze
většině o leso-zemedělskou krajinu, která ve vyšších a členitějších
odvodit několik základních ekologických funkcí, které příbřežní zóna
partiích povodí přechází do krajiny lesní. Samotný páteřní vodní tok
plní. Jedná se zvláště o podporu zachování biodiverzity, protierozní
protéká jen třemi sídly – obcemi Všemina, Neubuz a městem Slušovia vodo-retenční funkce, schopnosti zachycování sedimentů, živin či
ce, přičemž v rámci urbanizovaných území se koryto toku vyznačuje
znečišťujících látek a v některých případech také pozitivní vliv na
poměrně značnou degradací hydromorfologických struktur (souviutváření mikroklimatu. Řada autorů se věnovala ekonomickým a sosející nejčastěji s umělým zahloubením koryta a betonovým opevněciálním aspektům významu příbřežní zóny (např. Meyer [15]) či jejich
ním břehů a dna). Mimo zastavěná území se naopak tok vyznačuje
estetickým a rekreačním hodnotám. V současnosti velmi aktuálním
relativně dobrým hydromorfologickým stavem, přesněji 1.–2. třídou
tématem je také otázka vlivu příbřežních biotopů na kvalitu služeb,
hydromorfologického stavu – tj. přírodě blízký až slabě modifikovaný
poskytovaných ekosystémem vodního toku lidské společnosti – již
stav, dle metodiky HEM 2014 („Hydroekologický monitoring“) [24].
Roberts a Lant [16] například studovali nepřímý ekonomický význam
Metodika
příbřežní zóny pro zachování kvality vody v příslušném toku.
Příbřežní zóna v převážné většině zahrnuje svažité pobřežní ploVlastní metodika RHQI („Riparian Habitat Quality Index“) je koncipováchy, jejichž vegetační pokryv obvykle přechází i za hranu vlastního
na jako soubor v terénu hodnocených indikátorů (celkem 16 indikátorů
koryta a jejich rozsah je ovlivněn charakterem využití okolní krajiny.
+ 2 obecné charakteristiky), přičemž její uživatel v protokolu u každého
Vymezení příbřežní zóny jako samostatného ekotonu bývá častěji reindikátoru vybírá jednu z nabízených možností – jedná se tedy o princip
alizováno bez zohlednění šířky koryta v příslušné části toku, přičemž
skórování. Hodnoty u několika vybraných indikátorů jsou následně náza optimální rozměr je považována vzdálenost přibližně 5–10 m od
sobeny váhami, které berou v potaz například konkrétní polohu úseku
hrany koryta [17]. Podle Erftverband [18]
by maximální šířka příbřežní zóny neměla
přesahovat 15 m. Matoušková [19] v případě
malých a středních toků navrhuje minimální
šířku příbřežní zóny 10 m. Šířka příbřežní
zóny a rozmanitost jejích funkčních atributů
však samozřejmě souvisí s velikostí toku,
polohou sledovaného úseku v rámci povodí,
hydrologickým režimem toku a místními geomorfologickými podmínkami (např. Décamps
[11]). Příbřežní zóna hraje zásadní úlohu
při poskytování ekosystémových služeb,
obnovách degradovaných ekosystémů i při
ochraně kvality vody v toku před difúzními
zdroji znečištění [20]. Řada autorů příbřežní
zónu považuje za jakýsi „hotspot“ živinového
cyklu [21].
V České republice se problematice příbřežní zóny vodních toků věnoval v nedávné
minulosti (2009–13) především tým řešitelů
projektu NAZV QI92A207 „Břehové porosty“,
jehož klíčovým výsledkem byla metodika
péče o břehové porosty, která se zaměřovala
primárně na problematiku určení stanovištně
odpovídajících společenstev a na návrhy dřevinné sklady porostů v příbřežních zónách
[22]. Jedná se tedy o značně komplexní a de- Obr. 1. Ekologický stav příbřežní zóny toku Všemínka podle metodiky RHQI
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Tab. 1. Přehled indikátorů vstupujících do hodnocení celkového
ekologického stavu příbřežních biotopů podle metodiky RHQI
Identifikační údaje mapovaného úseku toku
W
W1
W2
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Obecné charakteristiky pro potřeby stanovení vah
Lokalizace úseku v rámci povodí (horní/ střední/ dolní tok)
Přirozenost břehů (korytotvorný materiál a geometrie koryta)
Morfometrické charakteristiky koryta a příbřežní zóny
Průměrný sklon břehů v úseků [zohledňuje se váhový indikátor W2,
udává se ve stupních]
Průměrné zahloubení vodního toku v úseku [W1, udává se
v metrech]
Břehotvorný materiál
Stabilita břehů
Hydrologický režim
Četnost vybřežení toku do inundačního území
Potenciál vybřežení toku do inundačního území
Regulace průtoku v korytě
Biotické charakteristiky příbřežní zóny
Průměrná šířka vegetačního pásma od přibližné úrovně Qa* [W1]
Pokryvnost příbřežní zóny dřevinnou vegetací [W1]
Struktura vegetace příbřežní zóny
Konektivita (těsné sousedství) příbřežní zóny s fluviálně
podmíněným ekosystémem (lužní les, mokřad)
Počet vegetačních pater vyvinutých v příbřežní zóně [W1]
Druhová rozmanitost dřevin v příbřežní zóně úseku
Zastoupení nepůvodních dřevin
Převažující charakter využití území za hranicí příbřežní zóny
Převažující typy biotopů v příbřežní zóně [%]

* Přibližná úroveň průměrného dlouhodobého průtoku v daném úseku toku

Tab. 2. Minimální délka vymezeného úseku vodního toku (a příbřežní zóny) v závislosti na řádu vodního toku podle Strahlera [25]
Řád toku dle klasifikace Strahlera

Minimální délka úseku [m]

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

50
70
100
200
300
400
500
500

Tab. 3. Přehled biotopů s potenciálním výskytem v příbřežní zóně
vodních toků, včetně kódu biotopu podle Chytrého a kol. [26]
Název biotopu
Štěrkové náplavy bez vegetace
Štěrkové náplavy s židoviníkem německým
Štěrkové náplavy s třtinou pobřežní
Devětsilové lemy horských potoků
Bahnité říční náplavy
Bylinné lemy nížinných řek
Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů
Vrbové křoviny štěrkových náplavů
Mokřadní olšiny
Horské olšiny s olší šedou
Údolní jasanovo-olšové luhy
Tvrdé luhy nížinných řek
Měkké luhy nížinných řek
Rašelinné a podmáčené smrčiny
Nepřírodní kanalizované vodní toky
Přírodě vzdálené vodní toky

Kód
M4.1
M4.2
M4.3
M5
M6
M7
K2.1
K2.2
L1
L2.1
L2.2
L2.3
L2.4
L9.2
X1.2
XV2

v rámci povodí (horní, střední či dolní tok) a převládající charakter
břehů (přirozené vs. antropogenně modifikované břehy). Přehled jednotlivých hodnocených indikátorů je uveden v tab. 1. Závěrem uživatel
metodiky sečte příslušné hodnoty pro jednotlivé vybrané možnosti
a dostává výslednou informaci, poukazující na celkový stav příbřežní
pro jednotlivé řády vodních toků (tabulka 2). Z hlediska plošného
zóny v rámci hodnoceného úseku vodního toku.
rozsahu příbřežní zóny (tj. šířky příčného profilu) jsou při terénním
Mapování stavu příbřežních biotopů metodikou RHQI probíhá ve
šetření brány v potaz hodnoty, uvedené v tabulce 4, které vycházejí
dvou fázích – první fázi představuje samotný terénní průzkum vybraz výsledků distančního průzkumu provedeného v rámci náhodně
ného vodního toku, resp. jeho příbřežní zóny a vyplnění příslušného
vybraných vodních toků na území České republiky.
formuláře, druhou fází je potom zpracování získaných terénních dat
Terénní mapování může být realizováno v jakémkoliv ročním obdoa jejich vyhodnocení. Pro potřeby snazšího zpracování dat (včetně
bí, avšak z důvodu zajištění přehlednosti situace v terénu a snazším
automatizovaného získání dat distanční povahy, volně poskytovaných
určení typu biotopu či převažujících dřevinných druhů je doporučeno
příslušnými autoritami) a výpočtu výsledného stavu příbřežních
průzkum provádět během vegetační sezony, nejlépe potom na jejím
biotopů je autory této studie aktuálně vyvíjen specializovaný nástroj
začátku, kdy jsou příbřežní zóny toků dobře dostupné a zároveň je již
(software), který bude volně dostupný na internetu počátkem roku 2021.
možné relativně spolehlivě určit konkrétní typ biotopu, vyskytujícího
Terénní sběr dat probíhá v podobě detailního průzkumu stavu
se v daném úseku příbřežní zóny (v rámci indikátoru 3.9 uživatel
příbřežní zóny a nivy vybraného toku, ve směru od pramene po
metodiky uvádí do formuláře přibližné zastoupení nejčastěji se vyústí, přičemž během průzkumu mapovatel rozděluje tok na jednotskytujících biotopů, které jsou uvedeny v tab. 3). V případě realizace
livé úseky. Stanovení přesné hranice mezi úseky je často značně
terénního průzkumu v letním období je nutné brát v potaz skutečnost,
subjektivní záležitost, avšak cílem je vymezit relativně homogenní
že některé vodní toky se mohou vyznačovat i výrazně sníženým vodním stavem oproti průměrným hodnotám, a toto je třeba zohlednit
úseky z hlediska charakteru morfologie koryta a břehů (upravenost
břehů, břehotvorný materiál, atd.) a převažujícího stavu biotopů
při určování indikátorů vycházejících z dlouhodobého průměrného
v příbřežní zóně. Délka úseků je tedy přímo ovlivněna charakterem
vodního stavu v lokalitě.
využití území v nivě toku a nelze stanovit její
přibližnou hodnotu. K četnějšímu střídání Tab. 4. Průměrné šířky příbřežní zóny vodních toků (vždy pro jeden břeh, zaokrouhlené
stavů dochází typicky v rámci urbanizova- na 0,5 m) ve vybraných typech krajiny pro jednotlivé řády vodních toků dle klasifikace
ných území (zde je běžná délka úseku v řá- Strahlera [25]
dech stovek metrů). Naopak v zemědělské,
Průměrná šířka příbřežní zóny vodního toku [m]
leso-zemědělské či lesní krajině se mohou
Řád
toku dle
vyskytovat homogenní úseky i v délce jednoZemědělská
Leso-zemědělská
Lesní
Urbanizovaná
Strahlera
krajina
krajina
krajina
krajina*
tek kilometrů. Z důvodu zajištění efektivity
mapování jsou však stanoveny minimální
I.
< 2,0
< 2,0
< 2,0
< 1,0
délky úseků s homogenním stavem koryta
II.
< 2,0
< 2,5
< 2,5
< 1,0
a příbřežní zóny, které jsou při mapování
III.
< 3,0
< 3,5
< 4,0
< 1,5
brány v potaz. Veškeré kratší úseky jsou tedy
IV.
< 3,5
< 5,0
< 4,5
< 2,0
generalizovány. Jelikož se v závislosti na
V.
< 5,5
< 7,5
< 7,0
< 2,5
velikosti toku liší rozměry úseků, které moVI.
< 8,0
< 10,0
< 9,0
< 3,5
hou ovlivnit například hydrologický režim
VII.
< 10,0
< 13,0
< 12,0
< 5,0
či obecně kvalitu plnění vybraných funkcí
VIII.
< 11,0
< 15,0
< 14,0
< 6,0
daným vodním tokem, byly stanoveny rozdílné minimální délky homogenních úseků * V případě že příbřežní zóna není zcela degradována
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Výsledky

Tab. 5. Výsledné hodnoty ekologického stavu příbřežních biotopů (a dílčí výsledky pro tři
Jak již bylo nastíněno v úvodní části článku, skupiny indikátorů) podél toku Všemínka (VS 01 je pramenný úsek, VS 28 ústí do Dřevnice),
poměrně klíčovým problémem, souvisejícím zjištěné metodikou RHQI
s jakýmkoliv hodnocením příbřežní zóny
Hydromorfologické
Biotické
Hydrologický
vodních toků, je její samotné prostorové
Úsek charakteristiky koryta
charakteristiky
RHQI
režim
vymezení. V rámci představené studie byla
a příbřežní zóny
příbřežní zóny
uskutečněna analýza distančních datových
VS 01
0,10
0,70
2,10
2,90
zdrojů (mapových podkladů, resp. leteckých
VS 02
1,92
2,00
6,20
10,12
snímků) v náhodně vybraných lokalitách
VS 03
3,00
2,00
4,00
9,00
v České republice, vyznačujících se rozVS 04
1,34
2,20
2,70
6,24
dílnými přírodními podmínkami a mírou
VS 05
4,25
2,00
7,55
13,80
antropogenního tlaku působícího na krajinu.
VS 06
2,07
2,00
4,45
8,52
Cílem této analýzy bylo na základě přítomVS 07
3,15
2,20
6,80
12,15
nosti specifické pobřežní vegetace zjistit
VS 08
3,65
2,20
5,10
10,95
přibližný průměrný rozsah příbřežních zón,
lemujících vodní toky v našich podmínkách.
VS 09
3,05
2,20
5,50
10,75
Ze vzorku celkem 50 úseků různých vodních
VS 10
4,25
2,00
3,90
10,15
toků, s alespoň minimálně vyvinutou příbřežVS 11
1,56
2,00
3,50
7,06
ní zónou, byly zjištěny průměrné hodnoty
VS 12
3,65
2,00
4,85
10,50
uvedené v tab. 4. Výsledné hodnoty jsou dále
VS 13
2,55
2,20
3,95
8,70
využívány při hodnocení stavu příbřežních
VS 14
3,65
2,20
4,70
10,55
zón v rámci metodiky RHQI (je však předpoVS 15
2,67
2,00
3,50
8,17
kládáno, že tyto hodnoty budou v průběhu
VS 16
2,85
2,00
2,30
7,15
dalšího vývoje metodiky ještě upřesňovány).
VS 17
0,85
0,30
1,55
2,70
Metodika RHQI byla experimentálně aplikována na vybrané zájmové území – povodí
VS 18
1,85
0,30
1,55
3,70
toku Všeminka na Zlínsku. Během terénního
VS 19
1,96
0,30
1,00
3,26
mapování byly vymezovány úseky toku
VS 20
3,10
2,00
2,00
7,10
homogenní z hlediska převládajícího stavu
VS 21
4,25
2,00
10,40
16,65
vegetace příbřežní zóny a rovněž morfoloVS 22
3,95
1,50
5,00
10,45
gického stavu koryta, přičemž bylo zjištěno,
VS 23
3,70
2,00
4,90
10,60
že se jedná o území velmi rozmanité, s velmi
VS 24
2,10
1,50
1,10
4,70
často se měnícím stavem uvedených vlastVS
25
2,61
1,50
2,50
6,61
ností. Významná prostorová variabilita byla
VS 26
2,90
2,00
2,10
7,00
pozorována zejména v rámci urbanizovaných
VS 27
4,60
2,00
10,40
17,00
území, kde dochází ke střídání charakteru koryta a příbřežní zóny v řádech desítek metrů.
VS 28
2,42
2,00
2,70
7,12
Oproti tomu v zemědělské krajině ve střední
části povodí byly vymezeny i úseky o více než
ty jsou platné pro studovanou lokalitu a území v její těsné blízkosti
kilometrové délce. Nejhoršího stavu příbřežní zóny dosáhly podle
(např. povodí řeky Dřevnice), kde lze očekávat obdobný charakter
očekávání úseky toku v rámci zastavěných území, kde je příbřežní
zóna velmi často zcela degradována (viz obr. 2 vpravo). Naopak
antropogenního tlaku na krajinu, v závislosti na místních přírodních
podmínkách. Konkrétní hodnoty zjištěné pro jednotlivé analyzované
poměrně neočekávané je zjištění, že vodní tok protékající místními
četnými průmyslovými areály disponuje relativně vyvinutou příbřežní
úseky toku jsou uvedeny v tab. 5.
zónou, která obvykle na hodnotící stupnici dosáhla středních hodnot.
Diskuse a závěr
Prostorovou distribuci sledovaného stavu příbřežní zóny v povodí
Všeminky přibližuje mapa na obr. 1. Pro potřeby určité kategorizace
Jelikož příbřežní vegetace přímo ovlivňuje strukturu a fungování vnivýsledných hodnot byly na základě uvedených dat stanoveny hranice
trokorytových proměnných, je důležité při posuzování komplexního
jednotlivých kategorií ekologického stavu příbřežní zóny (viz tab. 6).
environmentálního stavu vodních toků brát v úvahu právě stav těchto
Je však nutno zmínit, že využitá vstupní data zatím nepředstavují
biotopů, lemujících vodní toky [28]. Význam příbřežních biotopů
reprezentativní vzorek, který by vystihoval podmínky relevantní pro
a jejich charakteristik bere v potaz rovněž Evropská rámcová směrnice
celé území ČR, a do budoucna tedy tyto hodnoty budou upraveny na
o vodách (2000/60/ES), zejména z toho důvodu, že hodnocení stavu
základě rozšíření vzorku experimentálních lokalit. Současné hodnovodních toků je částečně založené také na hydromorfologických kri-

Obr. 2. Stav příbřežní zóny Všemínky na střední části toku nad obcí Neubuz (vlevo) a v centru obce Všemina (vpravo)
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tériích kvality, která zahrnují hodnocení struktury a stavu příbřežních
zón [29]. Sofistikovanější hodnocení příbřežních zón však poměrně
často není součástí hodnocení ekologického stavu vod (obvykle je zjišťován jen charakter využití území v rámci příbřežní zóny). Důvodem
může být právě již nastíněné společenské neuvědomění si existence
vzájemných interakcí mezi příbřežní zónou a vnitro-korytovými ekologickými vlastnostmi. Kromě toho je pro příbřežní biotopy typická
značná prostorová heterogenita (což potvrdila i námi realizovaná
experimentální studie v povodí Všeminky), která představuje značnou
komplikaci při evaluaci stavu pomocí standardizovaných protokolů
různých hodnotících metodik [30, 31]. Tuto skutečnost lze také vnímat
jako určitou výzvu pro koncipování dalších postupů do budoucna,
které by umožňovaly kvalitnější reflexi diverzity struktur příbřežní
vegetace, vyskytující se dokonce i podél urbánních vodních toků či
jejich dílčích úseků.
Důvodem náročnosti hodnocení příbřežní vegetace je i fakt, že
tento prostor bývá považován za „nejkomplexnější ekologický systém
biosféry“ [32]. Hlavním problémem je přitom již uvedená heterogenita
tohoto prostředí a dále také jejich značná časová nestabilita, což způsobuje jejich obtížné klasifikování do různých předem vymezených
entit. Neporozumění a následný nevhodný management tohoto území
velmi často vedl ke snižování kvality zde se vyskytujících biotopů
a zvyšování jejich zranitelnosti vůči dalším zásahům v jejich těsné
blízkosti (v prostoru říční krajiny).
Poděkování: Příspěvek vznikl v rámci realizace projektu LTC 18069
„Management malých vodních toků a příbřežních biotopů pro
zmírnění dopadů environmentální změny (SMART2Envi)“ a dále
za finanční podpory MŠMT v rámci programu NPU I, číslo projektu
LO1415. Za pomoc při terénním sběru dat v povodí Všeminky děkují
autoři článku Bc. Natálii Kupčíkové a za provedené korektury textu
Ing. Vladaně Procházkové.
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Assessment of the riparian habitat status as a basis for planning in water management issues (Jakubinsky, J.; Pastor, M.;
Cudlin, P.; Cudlin, O.; Purkyt, J.; Sterbova, L.)

Abstract

The riparian zone is an area which, under optimal conditions, can
perform a number of important functions, but at the same time it
is an area significantly degraded by anthropogenic activity. The
degradation of riparian zones is most significant in the agricultural
and urbanized landscape and is usually related to the efforts of
the landowners of adjacent lands to intensively utilize this area.
For these reasons, the current riparian zone is usually made up of
a very narrow strip of vegetation in an unsatisfactory ecological
state that does not allow the performance of ecosystem functions
and services to the full extent and quality. The aim of the article
is to present a newly developed methodology for assessing the
current state of riparian habitats, which was created in response
to the absence of information concerning the state of utilization of

Komplexní
vodohospodářské řešení
nových vodních nádrží
a dalších opatření
před suchem v povodí
Rakovnického potoka
a Blšanky
Pavel Fošumpaur

Abstrakt

Povodí Rakovnického potoka a Blšanky patří mezi nejzranitelnější
oblasti z hlediska nedostatku vody, které byly vyhodnoceny v rámci materiálu Koncepce ochrany před následky sucha pro území
České republiky [3]. Od roku 2009 byla připravována v různém
stupni přípravy dílčí opatření v těchto povodích. V roce 2018 byla
státním podnikem Povodí Vltavy zadána u ČVUT v Praze Fakulty
stavební studie komplexního vodohospodářského řešení souboru
všech opatření. Studie vyhodnotila navržená opatření ve více variantách a doporučila optimální způsob jejich nasazení a propojení
do vodohospodářské soustavy. Výsledky přinesly závěr, že navržená
kombinace technických a přírodě blízkých opatření je dostatečně
spolehlivá pro současné hydrologické podmínky a také pro podmínky ovlivněné očekávanou klimatickou změnou.
Klíčová slova
vodní nádrž – převod vody – hydrologické sucho – klimatická změna

1. Úvod
S ohledem na deficitní vodní poměry v nejrizikovějších oblastech ČR
bylo usnesením vlády č. 727 z 24. srpna 2016 uloženo neprodleně
zahájit projektovou přípravu a uplatnit požadavek na zajištění souladu
územně plánovací dokumentace ve vztahu k vodním dílům Senomaty
na Kolešovickém potoce a Šanov na Rakovnickém potoce. Současně
bylo uloženo zpracovat komplexní návrh přírodě blízkých opatření
jako součást systému opatření v daných povodích. V letech 2009 až
2017 bylo zpracováno několik koncepčních studií za účelem posílení
vodních zdrojů v povodí Rakovnického potoka a Blšanky. Navržená
opatření uvažují s realizací souboru přírodě blízkých opatření, nových
akumulačních nádrží a převodu vody z povodí Ohře. Jednotlivé studie
vesměs posuzovaly navržená opatření izolovaně, bez zahrnutí jejich
vzájemných interakcí. Na základě prvních vodohospodářských studií
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riparian zones and their qualitative parameters. The methodology
was applied experimentally in the area of interest – the basin of a
small watercourse flowing through the forest-agricultural landscape
with varying anthropogenic pressure on the landscape within the
basin. The outcomes of the methodology can be used in practice, for
example, to plan restoration actions in floodplains, to plan routine
maintenance of riparian vegetation by water authorities, to identify
critically degraded stream reaches or, in general, to analyse variables affecting key functions of river ecosystems.
Key words
riparian zone – riparian habitat – watercourse – evaluation methodology

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. ledna
2020. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

se ukázalo, že realizace samotných nádrží Senomaty a Šanov řeší
současnou nevyhovující situaci na Rakovnicku pouze částečně. Další
usnesení vlády č. 243 z 18. dubna 2018 proto uložilo zpracovat komplexní vodohospodářské řešení na zmírnění vodního deficitu v oblasti
Rakovnicka do 31. prosince 2018 a následně do 31. března 2019 předložit vládě návrh komplexního řešení sucha (kombinace technických
a přírodě blízkých opatření) v oblasti Rakovnicka. V návaznosti na
toto usnesení vlády zadal státní podnik Povodí Vltavy Fakultě stavební ČVUT v Praze vypracování studie Komplexní vodohospodářské
řešení nových akumulačních nádrží v povodí Rakovnického potoka
a Blšanky a dalších opatření na zmírnění vodního deficitu v oblasti
[1]. Vzhledem k tomu, že obdobné problémy se suchem má i sousední
povodí pravostranných přítoků Ohře, zejména Blšanky, spolupracoval
státní podnik Povodí Vltavy při řešení těchto problémů se státním
podnikem Povodí Ohře.

2. Hydrologické podklady
Rekonstrukce řady průměrných denních průtoků v profilu limnigrafické stanice (LGS) Rakovník na Rakovnickém potoce vychází z výsledků
studie [10]. Pracovníci VÚV TGM, v.v.i., provedli pod vedením Ing.
Ladislava Kašpárka, CSc., v letech 2008 až 2017 řadu vlastních hydrometrických pozorování [2, 9, 10] v povodí Rakovnického potoka
s cílem ověření a kritického posouzení vhodnosti použitých vstupních
hydrologických řad pro dosud zpracované studie proveditelnosti
vodního díla (VD) Senomaty a VD Šanov. Pro komplexní vodohospodářské řešení soustavy ČVUT je použit rozsah hydrologických dat za
reprezentativní období 1981–2017 v denním kroku, které dostatečně
spolehlivě reprezentuje aktuální hydrologické podmínky a hydrologické podmínky nejbližší budoucnosti v souladu s aktuální praxí ČHMÚ.
Řada denních průtoků v LGS Rakovník byla již dříve rekonstruována
[2]. V první fázi rekonstrukce průtokové řady se jednalo zejména
o aplikaci změn měrných křivek po povodních. V další fázi byla řada
denních průtoků LGS Rakovník očištěna o vypouštění odpadních vod
z čistírny odpadních vod Rakovník.
Pro zohlednění vlivu očekávané klimatické změny byly využity
scénáře vývoje klimatu podle paralelně řešeného projektu Zajištění
dostupnosti vodních zdrojů ve vybraných oblastech Karlovarského
kraje, který je zpracováván v rámci programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství (KUS) administrovaného Ministerstvem
zemědělství. Na řešení tohoto projektu se podílí Výzkumný ústav
vodohospodářský TGM, v.v.i., a Povodí Ohře, státní podnik. Simulace
ovlivněných průtokových řad byla zaměřena na oba hlavní analogony,
tedy LGS Rakovník v povodí Rakovnického potoka a LGS Stránky
v povodí Blšanky. Pro modelování hydrologické bilance na povodích
byl použit konceptuální model BILAN simulující hydrologickou bilanci v měsíčním časovém kroku. Pro modelování hydrologické bilance
byly využity tři zdroje informací: (1) regionální klimatické modely
z projektu ENSEMBLES; (2) regionální klimatické modely z projektu
CORDEX; (3) globální klimatické modely z projektu CMIP5. Jako kontrolní bylo uvažováno období 1981–2010, scénáře byly odvozeny pro
období 2021–2040, 2041–2060 a 2081–2100. Tato období byla zvolena
zejména proto, aby byla zajištěna konzistence se scénáři Ústavu pro
výzkum globální změny AV ČR, v. v. i. Pro potřeby vyhodnocení vlivu
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vodních zdrojů a ohrožení dodávek vody pro
obyvatelstvo, průmysl a zemědělství. Bude
proto nezbytné tento návrh ještě důkladně
zvážit.

4. Navržená opatření

Obr. 1. Vzorový příčný řez hrází VD Senomaty [8]
klimatické změny na komplexní vodohospodářské řešení a opatření
v oblasti Rakovnicka a v povodí Blšanky se přistoupilo k výběru jednoho pravděpodobného scénáře. Tato úloha je poměrně komplikovaná,
neboť scénářů je k dispozici celkem 34 a každý klade různé nároky
na vodní zdroje. Návrhový model byl vybrán na základě režimových
křivek sestrojených pro modely projektu ENSEMBLES. Kritériem
pro výběr návrhového modelu bylo, aby jeho režimová funkce ležela
přibližně v mediánu svazku všech režimových funkcí. Je však zřejmé,
že současné modely klimatické změny se vyznačují takovou mírou
nejistoty, že jejich využití pro dlouhodobé rozhodovací procesy strategicky významných staveb je velmi omezené. Na základě výše uvedené úvahy byl vybrán model z projektu ENSEMBLES, který je řízen
emisním scénářem SRES A1B s prostorovým rozlišením 25×25 km.
Jako regionální klimatický model (RCM) byl zvolen model HadRM_Q0
vyvinutý organizací Met Office Hadley Centre, UK.

3. Nároky a požadavky na vodu
Bylo provedeno nové šetření aktuálních nároků a požadavků na vodu
formou rekapitulace platných povolení k nakládání s vodami. V povodí Rakovnického potoka je v současnosti vydáno 51 platných povolení
k nakládání s vodami, z toho 27 představuje odběry podzemní vody,
šest odběry povrchové vody a osmnáct vypouštění do povrchových
vod. V povodí Blšanky je aktuálně vydáno devět povolení k odběru
podzemních vod, jedenáct povolení k odběru povrchových vod a šestnáct povolení k vypouštění do povrchových vod. V rámci studie byly
také u správce Rakovnického potoka a Blšanky ověřovány výhledové
potřeby vody. V této souvislosti je možné v povodí Blšanky odkázat
na Výhledovou studii potřeb a zdrojů vody v oblasti povodí Ohře
a dolního Labe – východní část [9].
Pro potřeby odhadu nároků na odběry povrchové vody byly využity
potřeby vody pro závlahy chmele podle studie Převedení vody z povodí Ohře do povodí Blšanky a Rakovnického potoka [4]. Tyto hodnoty
potřeby povrchové vody byly stanoveny pro maximální využití všech
ploch určených k pěstování chmele a pro standardní technologie
závlahy. Uvažována byla potřeba pro suchý rok za vegetační období
od 1. dubna do 20. srpna ve výši 150 mm. Dne 16. dubna 2018 proběhla schůzka Povodí Ohře, státní podnik, se zástupci Svazu pěstitelů
chmele ČR, která potvrdila pokračující zájem chmelařů o zajištění
závlahové vody v chmelařské oblasti Žatecko.
Do potřeb a nároků na vodu je třeba uvážit také hodnoty minimálních zůstatkových průtoků (MZP), které musí být stanoveny
v místech nakládání s povrchovou vodou. V současné době není
v povodí Rakovnického potoka ani v povodí Blšanky žádný profil se
stanoveným MZP. Po realizaci navržených opatření bude však třeba
uvažovat se stanovenými MZP pod vodními nádržemi a odběrnými
profily. Pro stanovení MZP byl v rámci této studie využit aktuálně
platný postup podle Metodického pokynu odboru ochrany vod č.
9/1998 Ministerstva životního prostředí (MŽP). Protože v současné
době probíhá proces novelizace postupu pro stanovování MZP, byl
také využit aktuální návrh MŽP. Ze srovnávacích analýz vyplývá, že
důsledky aplikace navrhovaného postupu ke stanovování MZP by se
projevily ve velkém množství případů právě ve významném zvýšení
hodnot MZP. To ve svém důsledku vede ke snižování spolehlivosti
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V povodí Rakovnického potoka v současnosti
není provozována žádná vodní nádrž hospodařící s vodou v zásobním prostoru. V horním
povodí Rakovnického potoka se nachází
soustava šesti jesenických rybníků. Největší
z rybníků, Velký rybník, byl založen již v roce
1507 a disponuje celkovým objemem 606
tis. m3. Ostatní rybníky a malé vodní nádrže
v povodí jsou z hlediska vodohospodářské
bilance nevýznamné. V povodí Blšanky
v současné době operuje jediná vodní nádrž:
VD Vidhostice s objemem zásobního prostoru
860 tis. m3. V povodí Blšanky se nacházejí tři
významnější rybníky, které ovšem nehospodaří s vodou v zásobním prostoru a využívají
se pro rybochovné účely. Jedná se o rybník
Blatno a Stebenský rybník na Podvineckém potoce a rybník Očihov
na Valovském potoce. Základními navrhovanými opatřeními v povodí Rakovnického potoka jsou nádrže Senomaty a Šanov. V povodí
Blšanky jsou to nádrže Kryry a Mukoděly.

VD Senomaty
Nádrž Senomaty je v současné době připravena v úrovni dokumentace
pro územní rozhodnutí [8]. Hráz je navržena jako zemní s vnitřním
zemním těsněním podle obr. 1. Vzhledem k vlastnostem podloží bude
třeba realizovat jeho těsnění jílocementovou těsnicí stěnou a skalní
injektáží. Pro manipulaci s vodou v nádrži je navržen objekt výpustí
a pro převádění povodňových průtoků boční bezpečnostní přeliv, na
který navazuje skluz a vývar. Objem zásobního prostoru nádrže je
200 tis. m3. Základní parametry stavby jsou následující:
Maximální výška hráze:		
7,6 m
Kóta koruny hráze:			
338,00 m n. m.
Délka hráze v koruně:		
385 m
Šířka hráze v koruně:		
4,0 m
Sklon návodního líce:		
1:3
Sklon vzdušného líce:		
1:2,5

VD Šanov
Nádrž Šanov je v současné době připravena také v úrovni dokumentace pro územní rozhodnutí [7]. Hráz je navržena jako zemní s vnitřním
zemním těsněním. Podloží hráze bude vyměněno za únosnější v dostatečné mocnosti a dále bude těsněno jílocementovou těsnicí stěnou
a skalní injektáží. Pro manipulaci s vodou v nádrži a pro převádění
povodňových průtoků je navržen sdružený objekt, ze kterého bude
voda dále odváděna odpadní chodbou. Kinetická energie proudící
vody bude dále tlumena ve vývaru a odváděna odpadním korytem.
Vodní dílo je navrženo tak, aby bezpečně převedlo průtok Q1000. Objem
zásobního prostoru nádrže je 201 tis. m3. Obr. 2 znázorňuje vizualizaci
VD Šanov. Základní parametry stavby jsou následující.
Maximální výška hráze:		
7,8 m
Kóta koruny hráze:			
351,00 m n. m.
Délka hráze v koruně:		
335 m
Šířka hráze v koruně:		
4,0 m
Sklon návodního líce:		
1:3
Sklon vzdušného líce:		
1:2,5

VD Kryry
Základní návrh technického řešení VD Kryry vychází ze studie
proveditelnosti zpracované VRV a. s. a Sweco Hydroprojekt a. s. [6].
S ohledem na výšku hráze se jedná o přehradu, jejíž profil vychází
z Generelu lokalit pro akumulaci povrchových vod. Účelem vodního
díla bude zajištění minimálního zůstatkového průtoku, zajištění odběru vody pro závlahy zemědělských pozemků a ochrana území pod
hrází VD před povodněmi. V rámci studie proveditelnosti byly hodnoceny celkem tři varianty umístění hráze vodního díla. S ohledem
na vodohospodářský efekt nádrže byla doporučena varianta A, která
umožňuje zajištění optimálního efektu ve smyslu zásobování vodou
a ochrany před povodněmi. Ve variantě A je možné uvažovat s velikostí zásobního prostoru 6,233 mil. m3. Těleso hráze je uvažováno
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Obr. 2. VD Šanov – pohled na vzdušní líc hráze při maximálním
zásobním prostoru, vizualizace záměru [7]
pro jednotlivé varianty umístění ve dvou typech, a to jako kamenitá
hráz se zemním těsněním, nebo sypaná hráz se zemním těsněním.
Vzhledem k výšce hráze je v tělese uvažována injekční a kontrolní
chodba. Bezpečnostní přeliv je navržen jako boční v místě levostranného zavázání hráze. Bezpečnostní přeliv je navržen pro převedení
návrhové povodně Q1000 s následným posouzením na převedení
kontrolní povodňové vlny s dobou opakování kulminace 10 000 let.
Obr. 3 znázorňuje vizualizaci hráze VD Kryry. Základní parametry
přehrady jsou následující.
Maximální výška hráze:		
19,4 m
Kóta koruny hráze:			
327,20 m n. m.
Délka hráze v koruně:		
360 m
Šířka hráze v koruně:		
5,0 m
Sklon návodního líce:		
1:1,5/1:3
Sklon vzdušného líce:		
1:1,5/1:2
V rámci komplexního vodohospodářského řešení [1] byly podrobně
zhodnoceny reálné možnosti navrhovaných nádrží a dalších opatření
pro zmírnění vodního deficitu v povodí Rakovnického potoka a Blšanky. Mezi významná technická opatření se řadí kromě nádrží také
převody vody mezi povodími. Posuzované převody jsou znázorněny
společně s nádržemi ve schématu na obr. 4. Jedná se o tyto převody
vody mezi povodími:
– přivaděč VD Kryry – Kolešovický potok s dotací nádrže Senomaty;
– přivaděč VD Kryry – Rakovnický potok s dotací Velkého rybníku
a nádrže Šanov;
– převod vody z Ohře do VD Kryry;
– převod vody z Berounky do povodí Rakovnického potoka.
Simulace ukázaly, že za současné situace nelze zajistit požadované zabezpečenosti minimálních zůstatkových průtoků (MZP) ani
při nulových odběrech pro závlahy. Po realizaci VD Šanov a VD
Senomaty s rozdělením nádržních prostorů podle dokumentace pro

Obr. 3. Vizualizace hráze VD Kryry [6]
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vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) je možné zajistit hodnoty
MZP pod nádržemi a cca 12 % závlahové potřeby. Pouze pokud bude
v povodí Blšanky realizováno VD Kryry, lze za současné hydrologické
situace přečerpávat vodu z této nádrže do oblasti Rakovnicka (tj. do
Rakovnického a Kolešovického potoka). VD Kryry je schopné zajistit
příznivé vodní poměry jak v povodí Blšanky, tak i v povodí Rakovnického potoka v součinnosti s existujícím VD Vidhostice a plánovanými
VD Senomaty a Šanov.
Pro posouzení vlivu klimatické změny bylo napřed vodohospodářsky vyhodnoceno celkem 34 regionálních klimatických modelů.
Podstatným zjištěním je poznatek, že také v případě pravděpodobného
vývoje klimatické změny budou opatření v podobě realizace VD Kryry
a případně kombinace VD Kryry a VD Mukoděly dostatečně účinná
pro zabezpečení požadavků na vodu v povodí Blšanky. Pro podmínky
klimatické změny umožní VD Kryry a VD Mukoděly (ve spolupráci
s VD Vidhostice) převádět vodu na Rakovnicko, aby byly zajištěny
požadované potřeby pro závlahy pouze v případě provozování nádrží
Šanov a Senomaty s maximalizací zásobních prostorů (vymezení
zásobních prostorů podle DUR nestačí). Další podmínkou je stanovení MZP podle stávající metodiky. Vzhledem k tomu, že neurčitost
klimatických modelů je značná, je třeba paralelně sledovat opatření
v podobě převodů vody z Ohře nebo z Berounky a počítat s jejich
realizací v závislosti na reálném vývoji klimatu v budoucnosti. Rozhodnutí o převodu vody bude v takovém případě třeba realizovat na
základě vícekriteriální analýzy z pohledu proveditelnosti, ekonomické
efektivnosti se zahrnutím investičních a provozních nákladů, vlivů
na životní prostředí, majetkoprávní poměry a další kritéria. Realizace
přivaděče z Ohře nebo z Berounky je bilančně spolehlivé řešení i pro
případ pesimistického vývoje klimatické změny.
Pro spolehlivou funkci navržených technických opatření je však
třeba mít na zřeteli také kvalitativní hledisko a zabývat se zajištěním
dobré jakosti vody, a to zejména ve smyslu omezení zanášení nádrží
splaveninami a eliminace eutrofizačních procesů v nádržích. Součástí
souboru technických opatření na zajištění dostatku vody v povodí
Rakovnického potoka a Blšanky je proto také soubor přírodě blízkých

Obr. 4. Schéma vodohospodářské soustavy v povodí Rakovnického
potoka a Blšanky
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opatření. Komplexní návrh přírodě blízkých opatření byl zpracován
firmami Sweco Hydroprojekt a. s. a VRV a. s. [5]. Podobný soubor
přírodě blízkých opatření se připravuje také v povodí nádrže Kryry.
Navržená opatření lze rozdělit podle charakteru na: (1) opatření na
vodních tocích; (2) opatření na zemědělské půdě v ploše povodí; (3)
opatření ke snížení znečištění z bodových zdrojů.

5. Závěr
Významná suchá perioda z let 2014 až 2018 otevřela v ČR celospolečenskou diskusi s cílem přípravy účinných opatření proti nedostatku
vody. Výčet těchto opatření je shrnut ve strategickém dokumentu
Koncepce na ochranu před následky sucha pro území České republiky
schváleném usnesením vlády v roce 2017. Článek se primárně zabývá
technickými opatřeními s cílem ochrany společnosti před následky
hydrologického a socioekonomického sucha. Z tohoto pohledu je třeba
na základě zkušeností s proběhlou víceletou suchou periodou usilovat o přípravu nových povrchových vodních zdrojů – víceúčelových
vodních nádrží a jejich propojování přivaděči do vodohospodářských
soustav. Také je velmi účelné vhodně kombinovat technická opatření
s opatřeními přírodě blízkými v povodí vodních nádrží, a to zejména
z kvalitativního hlediska a z hlediska zajištění dobré jakosti povrchových vod. Příprava uvedených opatření byla demonstrována na příkladu komplexního vodohospodářského řešení nových akumulačních
nádrží a dalších opatření v povodí Rakovnického potoka a Blšanky.
Oblast patří mezi nejsušší v ČR a zpracovaná studie dokládá, že při
realizaci navrženého souboru technických a přírodě blízkých opatření
lze vyrovnat současné deficitní poměry a zajistit dostatek vody pro
uživatele nejenom pro současné hydrologické podmínky, ale také pro
podmínky ovlivněné očekávanou klimatickou změnou.
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Comprehensive water management solution to new water
storage reservoirs and other measures against hydrological
drought in the Rakovnický and Blšanka stream catchment
areas (Fosumpaur, P.)
Abstract

The catchment areas of the Blšanka and Rakovnický streams are
amongst areas most impacted by droughts along the Czech reaches
of the Elbe river. Therefore, the issue of drought in this area is being
paid great attention to in the Czech Republic. Over the past decade,
a number of partial measures have been proposed in the catchment
areas of the Rakovnický stream and the Blšanka in order to mitigate
the consequences of drought. In 2018, the state-owned enterprise Povodí Vltavy commissioned a construction study of a complex water
management solution of a set of all measures at the Czech Technical
University in Prague. This assessment required a comprehensive water management solution for the entire area, especially with regard
to the discussions over the proposed measures with water users and
the public. The results concluded that the proposed combination of
technical and nature-friendly measures is sufficiently reliable for
the current hydrological conditions as well as for the conditions
affected by the expected climate change.
Key words
water reservoir – water conduit – hydrological drought – climate
change
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. ledna
2020. 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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Bissona Praga vyplula poprvé v historii na slavnosti
Ragata Storica
Kateřina Crhová

Bissona Praga reprezentující hlavní město
Prahu vyplula poprvé v historii na benátské
slavnosti Regata Storica. Spolu s dalšími deseti původními bissonami se tak zúčastnila
největší tradiční benátské slavnosti. Bissona
Praga, neboli bissona Nepomuceno, představuje největší řezbářské dílo, které vzniklo
v posledních 60 letech. Světový unikát
propojuje benátské lodní a české řezbářské
řemeslo, které je inspirováno slavným obdobím baroka. Pražané se mohou těšit na tuto
jedinečnou loď na Svatojánských slavnostech
NAVALIS 2020.
Bissona Praga byla předána Zdeňkem
Bergmanem, převozníkem pražským, městu
Benátky přímo na slavnosti Regata Storica za
přítomnosti starosty města Benátek Luigiho
Brugnara, radního pro kulturu Giovanniho
Giusta, patriarchy benátského Francesca
Moraglia, velvyslance Spojených států amerických Lewise M. Eisenberga, velvyslance
Ruské federace Sergeye Razova a mnoha
dalších významných osobností politického a
kulturního života Itálie. Zdeněk Bergman, otec
myšlenky vytvoření tohoto jedinečného díla,
byl i mezi veslařskou posádkou bissony Praga,
loď tak osobně doručil k rukám benátského
starosty, ten jako výraz díků předal převozníku
pražskému symbol Benátek: skleněného lva
svatého Marka.
Pražané uvidí poprvé v životě bissonu Praga na Svatojánských slavnostech NAVALIS
2020. Celé dílo je organizováno Svatojánským
spolkem a je hrazeno ze soukromých zdrojů
převozníka pražského, Zdeňka Bergmana,
a to bez jakýchkoliv dotací či příspěvků
měst, států nebo Evropské unie. Svatojánský
spolek v obnovené, více jak třísetleté tradici
organizuje každoročně v Praze na Vltavě Svatojánské slavnosti NAVALIS. Na Svatojánské
slavnosti přijíždějí nejen benátští gondoliéři

a benátské lodě typu sandolo, mascareta,
caorlina, quattordesona, ale v roce 2018 se
zúčastnily oslav i dvě barokní lodě typu bissona: Geografia a Cavalli, které opustily slané
vody laguny a domovskou loděnici Arsenale,
aby se historicky poprvé účastnily slavností
mimo Benátky.

Kateřina Crhová
crhova@navalis.cz

Představení bissony Praga veřejnosti v italských Benátkách

Starosta italských Benátek Luigi Brugnaro předává pamětního
lva sv. Marka (symbol Benátek) převozníku pražskému, Zdeňku
Bergmanovi
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Dekorativní výzdoba bissony Praga je provedena poctivou původní barokní technologií
ruční řezby. Svatý Jan Nepomucký, který na
přídi symbolizuje Prahu, je nejen evropským
světcem, ale jako jeden z patronů Benátek
i hlavním pojítkem mezi Prahou a Benátkami. To je také důvod, proč Benátčané bissonu
Praga nazývají Nepomuceno. Bissona je
doplněna floristickými dekoracemi a celá je
vyzdobena dle inspirace původní barokní
benátské ikonografie. Na přídi lodi je umístěn
mimo sochu sv. Jana Nepomuckého i erb Prahy a dvě lunety s vyobrazením Malé Strany,
Karlova mostu a Starého Města. Celý přední
kastel bissony je lemovaný po bocích dvěma
masivními volutami, které umocňují výraz
celé přídě. Zadní kastel lodi symbolizuje
Prahu a Českou republiku. Na zádi je umístěn
erb českého lva jako symbol českých králů. Po
bocích na krajích paluby lodě jsou umístěny
v závoji rozety pražských ledňáčků, které
symbolizují vzkříšení a českou světici Ludmilu. V celé délce poté lemují loď dřevěné
drapérie s ornamentními prvky imitujícími
textilní řasení.
Benátčané přijali bissonu Praga neboli
Nepomuceno s nadšením. Není zvykem,
aby Benátčané, potomci hrdé starobylé námořní velmoci, pochvalovali, co je jiné nežli
benátské. 1. září 2019 učinili výjimku, když
nadšeně přijali novou bissonu do flotily deseti
stávajících lodí tohoto typu. Ty vyplouvají na
vodu výhradně v den akce Ragata Storica, která se koná vždy první zářijovou neděli a připomíná tradici benátského veslování sahající
do 13. století. Díky aktivitám Svatojánského
spolku ožívá tisíciletá historická vazba mezi
městy Prahou a Benátkami! V tomto případě
je to tradiční české výtvarné umění a řemeslná
tvorba, které Prahu a Českou republiku reprezentují ve světě!

Bissona Praga poprvé v historii na slavnosti Regata Storica
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Změna uspořádání správy vodního hospodářství
v Polsku
Petr Březina, Daniel Pokorný

S prohlubující se změnou klimatu na území České republiky, v jejímž důsledku se čím
dál častěji setkáváme s důsledky hydrologických extrémů (povodně a sucha), je i u nás
stále častěji diskutována otázka ideálního
institucionálního uspořádání vodního hospodářství. V Polsku přistoupili k její razantní
úpravě přijetím nového vodního zákona.
Byl založen nový Státní vodohospodářský
podnik Polské vody, který zcela inovátorsky
a odvážně sloučil veškeré správce státního
vodohospodářského majetku vč. orgánů
státní správy ve vodním hospodářství do
jednoho subjektu. Autoři si dávají za cíl
seznámit čtenáře s touto revoluční změnou,
která v Polsku nastala.
Od 1. 1. 2018 je v Polsku účinný nový
vodní zákon. Představuje nové právní,
organizační a ekonomické řešení zajištění
ochrany před povodněmi a suchem, vodohospodářských služeb, státní správy, zajištění
péče o majetek státu v tomto sektoru a také
kvality a množství povrchových i podzem-
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ních vod. Polsko tímto způsobem provedlo
implementaci zejména tří významných
evropských směrnic vodního hospodářství
– Směrnice ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, Směrnice
o vyhodnocování a zvládání povodňových
rizik a Směrnice nitrátové. Dále mělo přijetí
nového vodního zákona vztah k implementaci dalších pěti směrnic – o čištění městských
odpadních vod, o řízení jakosti vod ke koupání, o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu, o rámcové strategii
pro mořské prostředí a o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky [1].
Kromě tohoto legislativního cíle šlo navrhovatelům změn také o překonání územní
i organizační roztříštěnosti správy vodního
hospodářství v zemi. Bylo běžné, že například správcem vodního toku byla instituce
státní, ale souběžnou ochrannou hráz spravovala organizace regionální – krajská. Šlo
o rozsáhlou právní změnu, která si vyžádala
úpravy dalších 40 zákonů [1].

Největší organizační změnou byl vznik
Státního vodohospodářského podniku Polské
vody (Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie – dále jen „podnik Polské vody“) pod
Ministerstvem námořního hospodářství a vnitrozemské plavby [1]. Podnik byl vytvořen
z celostátně působícího Státního úřadu pro
vodní hospodářství (KZGW), 11 regionálních
úřadů pro vodní hospodářství a 16 krajských
(wojwodskich) úřadů pro meliorace a vodní
stavby. Organizační struktura podniku Polské
vody je nyní čtyřstupňová. Na celostátní úrovni podnik řídí z Varšavy Státní úřad pro vodní
hospodářství, tomu podléhá 11 regionálních
správ vodního hospodářství, které se člení na
50 správ povodí a ty dále na 330 vodních úřadů (viz obr. 1). Aktivity podniku Polské vody
řídí prezident, který má čtyři viceprezidenty
pro následující úseky:
• ochrany před povodněmi a suchem,
• vodohospodářské služby,
• ochrany vodního prostředí,
• ekonomiky a organizace [2].
Nově založený podnik Polské vody zajišťuje
zejména následující činnosti:
• přípravu plánovacích dokumentů pro:
– plány povodí, pořizované podle rámcové směrnice o vodní politice,
– plány pro zvládání povodňových rizik,
– plány pro zvládání sucha,
– přípravu a realizaci investic.
• vytvoření systému poplatků za vodohospodářské služby s cílem podpořit racionální
nakládání s vodou a chránit obyvatele před
neodůvodnitelným zvyšováním jejich cen
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Obr. 1. Mapa územní působnosti jednotlivých částí podniku Polské vody [2]

•
•

•
•

(regulační orgán na úseku vodovodů a kanalizací),
zajištění administrace vydávání vodních
povolení pro vybrané stavby a činnosti ve
vztahu k vodním dílům a řekám obecně,
výkon vlastnických práv k majetku státu
v oblasti vodního hospodářství (správa cca
100 000 km vodních toků, 32 792 vzdouvacích staveb, 8 638 km protipovodňových
hrází), vodohospodářská správa a řízení
vodních děl za povodní i sucha včetně
technickobezpečnostního dohledu u vzdouvacích staveb, dohled nad hydrologickým
monitoringem, vydávání vyjádření k vodohospodářským stavbám,
výběr poplatků za vodohospodářské služby,
další činnosti spojené s plavbou, hydroenergetikou, zemědělstvím, ochranou vod
a jejího prostředí, informačními systémy
a podobně [2].

Podnik Polské vody vybírá poplatky za
různé činnosti spojené s vodami. Jde o platby:
1) za služby spojené s vodou (odběry vod,
vypouštění znečištěných vod a další nakládání),
2) pokuty při užívání služeb bez povolení nebo
nad jeho rámec,
3) za využívání pozemků vodních ploch, za
snížení možnosti vsaku vod oproti přirozeným podmínkám (snížení retence),
4) za využívání vnitrozemských vodních cest
a s nimi spojených zařízení v majetku státu,
5) za nájem a podobné druhy užití státního
majetku,
6) za vykonávání a držení rybářského práva,
amatérský lov ryb,
7) za participaci na nákladech za péči o vodu
a zařízení spojených s vodou,
8) za udělení vodoprávního souhlasu,
9) za informace z informačního systému [2].

Poplatky za služby spojené s vodou jsou
složeny z částky pevné a variabilní. Pevnou
část určuje ročně podnik Polské vody hlavně
z údajů vodoprávního povolení. Variabilní
část platby je odvozena od množství odebírané nebo vypouštěné vody. Pokuty za odběr
nad rámec povolení nebo zcela nepovolený
odběr se pohybují od pěti do desetinásobku
platby za odběr. Polské vody jsou oprávněny
nepovolenému odběru okamžitě zabránit [1].
Podnik Polské vody vykonává také rozsáhlé
kompetence státní správy. Je oprávněn vydávat
povolení a souhlasy ke stavbám a činnostem
přibližně v rozsahu našich vodoprávních úřadů
na úrovni krajů a obcí s rozšířenou působností – například k odběrům a vypouštění vod,
vzdouvání vody, úpravám toků, využití hydroenergetického potenciálu, snížení hladiny podzemních vod, změnám terénu a staveb s vlivem
na vodní poměry – mosty, lávky, terénní úpravy
apod. Povolení a souhlasy ke stavbám podniku
Polské vody vydává přímo Ministerstvo životního prostředí. Žadatel může svoji žádost podat
na kterémkoliv působišti podniku Polské vody,
podnik tuto žádost administruje sám svou
územní či vertikální strukturou. [1]
Reformu systému řízení vodního hospodářství v Polsku lze charakterizovat jako
odvážný pokus celostátního a zároveň celosektorového sloučení velké většiny činností
vodního hospodářství do kompetence jednoho subjektu, a to ještě při vědomí územní
a populační velikosti Polska. Reforma správy
vodního hospodářství v Polsku je samotnými
polskými odborníky označována spíše za
revoluční než evoluční a bude vyžadovat čas
pro své zavedení a hodnocení její úspěšnosti.
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Upozornění
!!!V tomto čísle je vložen zálohový list na předplatné časopisu Vodní hospodářství pro rok 2020!!!
Předejte jej prosím účtárně k proplacení.
Zálohový list mají obdržet všichni, kteří si časopis objednávají přímo v redakci. Pokud přesto nebyl zálohový list součástí časopisu,
nebo pokud chcete změnu na dokladu, kontaktujte nás prosím na administrace@vodnihospodarstvi.cz.
Posíláte-li nám objednávku, kterou pokračujete v dosavadním odběru, snažně Vás prosíme: upozorněte, že jde o pokračování odběru
a uvádějte identifikační údaje dosavadního odběru, abychom jednoznačně věděli, který odběr máme zrušit, nebo nám sdělte, že zálohový
list, který jste právě obdrželi, nebudete platit. Ušetříte nám tím velice moc práce s dohledáváním. Děkujeme za ochotu.
Snažně prosíme i ty, kteří z jakýchkoliv důvodů už v odběru nechtějí pokračovat, aby věci věnovali pár minut a tuto skutečnost nám
na výše uvedenou e-mailovou adresu dali na vědomí. Ušetříte nám tím práci a prostředky za vystavování upomínek.
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Nejvyšší sypaná hráz suché nádrže
v Moravskoslezském kraji je dostavěna
Výstavba nejvyšší sypané hráze suché nádrže Jelení, která je součástí protipovodňových opatření realizovaných na horní Opavě, je
dokončena. Zajistí tak ochranu obce Karlovice před velkými vodami
Kobylího potoka a současně přispívá k ochraně Široké Nivy a Nových
Heřminov. Finanční náklady na zhotovení hráze jsou ve výši necelých 150 mil. Kč. Tyto finanční prostředky byly z velké části hrazeny

z dotace MZe Prevence před povodněmi III a také z vlastních zdrojů
státního podniku Povodí Odry. Vodní dílo je zařazeno do III. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu. Hráz je navržena
jako nehomogenní s těsnicím jádrem, nasypaným z jílových zemin
a obsypaným přechodovou a stabilizační zónou z hrubších materialů.
Hráz má lichoběžníkový příčný profil s přímou osou a s maximální
výškou 16 m. Koruna hráze má šířku 4 m, délku 273 m, sklon návodního líce 1:3,2 a vzdušního líce 1:2,5. Podloží hráze je zatěsněno
injekční clonou. Funkci bezpečnostního a výpustného zařízení plní
sdružený objekt.
Pro zajištění vysoké provozní spolehlivosti je v úrovni dna navržena průtočná spodní výpust čtvercového průřezu s provozním
uzávěrem. Druhá výpust leží osově nad dolní výpustí a je tvořena
krátkým ocelovým potrubím se dvěma šoupátky. Bezpečnostní přeliv
je navržen na stoletý průtok při výšce přepadového paprsku 0,8 m.
Odtok z něho je napojen na odpadní štolu, která je obdélníkového
průřezu o rozměrech 3 x 4 m, délce 45,5 m a převede dvojnásobek
stoletého průtoku bez zahlcení. V pravém zavázání hráze je zhotoven
nouzový přeliv s výškovým situováním přelivné hrany 65 cm pod
úrovní koruny hráze.
Vytvořený objem suché nádrže kolem 800 tisíc m3 zajišťuje tlumení
stoleté povodňové vlny z 33,5 m3/s na 4,4 m3/s, tj. na jednoletý průtok.
Součástí stavby je měření základních veličin na nádrži a na Kobylím
potoku pod ní s kontinuálním přenosem údajů na vodohospodářský
dispečink státního podniku Povodí Odry do Ostravy.
Ing. Břetislav Tureček
Povodí Odry, státní podnik
technický ředitel

Pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana
a ministra životního prostředí Richarda Brabce
vyhlašuje Svaz vodního hospodářství ČR, z.s.
ve spolupráci se
Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s.

SOUTĚŽ „VodohospodÁŘská stavba roku 2019“
A.V rámci soutěže budou hodnoceny stavby v kategoriích:
I. Stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění
odpadních vod
II. Stavby sloužící k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky
vod, úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaným zákonem o vodách.
V každé kategorii budou oceněny stavby v podkategoriích dle
investičních nákladů do 50 mil. Kč a nad 50 mil. Kč, a to v každé
této podkategorii maximálně dvě stavby.
B. Do soutěže mohou být přihlášeny vodohospodářské stavby
nebo jejich ucelené části realizované na území České republiky,
u kterých byl oznámen záměr o užívání dokončené stavby nebo
u kterých byl vydán kolaudační souhlas, a to v období od 1. 1.
2019 do 31. 12. 2019.
C. Základním kritériem pro hodnocení bude komplexní posouzení
přínosů staveb z hlediska jejich
– koncepčního, konstrukčního a architektonického řešení,
– vodohospodářských účinků a technických a ekonomických
parametrů,
– účinků pro ochranu životního prostředí,
– funkčnosti a spolehlivosti provozu,
– využití nových technologií a postupů zejména v oblasti
ochrany životního prostředí a úspory energií,
– estetických a sociálních účinků.
D.Závaznou přihlášku do soutěže mohou podávat investoři vodohospodářských staveb, firmy pověřené inženýrskou činností,
zhotovitelé projektových, stavebních nebo technologických prací
(dále jen navrhovatelé). Navrhovatelé podají závaznou přihlášku
do soutěže v zapečetěné obálce s nadpisem „Vodohospodářská
stavba roku 2019“ na adresu: Svaz vodního hospodářství, z.s.,
Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1, současně s dokladem
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o zaplacení vložného do soutěže, a to na účet u KB Praha, č. účtu
510125040217/0100.
E. Vložné do soutěže se diferencuje pro jednotlivé podkategorie, a to:
• 30 000,– Kč + DPH v platné výši (podkategorie staveb o investičních nákladech nad 50 mil. Kč)
• 10 000,– Kč + DPH v platné výši (podkategorie staveb o investičních nákladech pod 50 mil. Kč).
F. Požadované doklady:
1. Popis stavby na 2 až 4 stránky, který se orientuje na její priority
z hledisek uvedených v odstavci C v písemné i elektronické
podobě na CD;
2. Doklad, že je stavba užívána v souladu s právními předpisy
(kolaudační souhlas, popř. čestné prohlášení, že příslušný úřad
nezakázal užívání stavby ve smyslu § 120 stavebního zákona);
3. 3 až 5 fotografií stavby v elektronické podobě na CD ve formátu
JPG;
4. Reference provozovatelů, uživatelů, nezávislých expertů apod.
Organizátor soutěže má právo požadovat od navrhovatele doplňující informace, případně doklady.
G.Organizátor soutěže má právo soutěž zrušit.

Závaznou přihlášku včetně dokladů a vložného
zašlete do pátku 14. února 2020
Formulář závazné přihlášky a další podrobné instrukce pro podání závazné přihlášky jsou zveřejněny na webových stránkách
SVH ČR, z.s. a SOVAK, tj. www.svh.cz a www.sovak.cz. Další bližší
informace a podrobnosti k vyhlášení soutěže poskytne sekretariát
SVH ČR, z.s., tel. 257 325 494 nebo na adrese info@svh.cz.
Mediálními partnery soutěže jsou časopisy Vodní hospodářství
a SOVAK.
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Ohlédnutí za Dnem otevřených dveří na přehradě
Les Království
Hana Bendová

Den otevřených dveří při příležitosti stého
výročí dokončení přehrady Les Království
proběhl v sobotu 28. září 2019. Pro návštěvníky byl otevřen nově zrekonstruovaný dům
hrázného s expozicí o výstavbě přehrady,

o její minulosti i současnosti. Zájemci měli
možnost vystoupit i na vyhlídku na šoupátkové věži, která je součástí domu hrázného.
Domem prošlo za celý den více než 800
návštěvníků.

Živý zájem byl také o přítomné odborníky,
kteří na několika místech na celé přehradě
poskytovali výklad a odpovídali na dotazy
návštěvníků.
Vědomostního kvízu, za jehož absolvování
bylo možno získat pamětní razítko a pamětní
minci, se zúčastnilo 350 zájemců.
O klidném, přátelském průběhu celého
slavnostního dne vypovídají nejlépe obrázky.
Hana Bendová
tisková mluvčí
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové

Návštěvníci během celého dne přicházeli pěšky a přijížděli různými dopravními prostředky.

Generální ředitel Povodí Labe Marián Šebesta přivítal hosty před domem hrázného a pak je provedl expozicí uvnitř.

Akci poctil návštěvou čestný předseda Českého přehradního výboru profesor Vojtěch Broža i bývalý vedoucí hrázný Josef Fejk.
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Návštěvníci chvíli čekali na vstup do domu hrázného, aby se pak mohli odměnit výhledem na okolí. Zájemci o výklad průběžně přicházeli
k levé šoupátkové věži a diskutovali s přítomnými specialisty.

Hráz přehrady se stala místem pro rodinné fotografování i pro spolupráci při řešení vědomostního kvízu.

Někteří problematiku raději ještě zkonzultovali s odborníkem a pak si teprve došli pro odměnu: razítko a pamětní minci.

Odpoledne všechny vodohospodáře potěšila intenzivní přeháňka, ovšem po ní se opět rychle vyčasilo.
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Příklady realizace, správy a údržby poldrů
z Rakouska
Kateřina Kujanová, Jan Macháč

Výměna zkušeností s kompenzačními
mechanismy na zadržení povodní byla předmětem mezinárodního workshopu, který se
konal 15. a 16. října 2018 v Rakousku. Setkání
se konalo v rámci projektu COST Action –
CA16209 Natural Flood Retention on Private
Land (LAND4FLOOD; více o projektu najdete
na stránkách www.land4flood.eu/). Realizace
protipovodňové ochrany v podobě suchých
retenčních nádrží (poldrů) byla diskutována
z pohledu různých oborů. Území určená
k řízeným rozlivům povodní vyžadují existenci dostatečně velkého volného prostoru
– zpravidla zemědělské půdy v soukromém
vlastnictví a zároveň představují pro vlastníka omezení využívání, popř. narušení nebo
snížení hodnoty majetku, které je třeba kompenzovat. Účastníci workshopu měli možnost
navštívit realizovaná opatření na ochranu obcí
Altenmarkt im Pongau a Mittersill a diskutovat s místními zainteresovanými osobami
z řad vlastníků půdy, ochráněných obyvatel,
samosprávy, správců povodí a správců opatření zkušenosti s realizací poldrů na pozemcích soukromých vlastníků a implementaci
kompenzačních nástrojů pro vlastníky půdy
v zátopě poldru z hlediska politického, administrativního i organizačního.

při zjišťování a uplatňování náhrady škody
je ošetřen nařízením vlády č. 203/2009 Sb.
Žádost o náhradu škody se podává Ministerstvu zemědělství, které vyčíslí výši náhrady.
Podle Ministerstvem zemědělství každoročně
zveřejňovaného seznamu bylo k 1. 1. 2018 na
území ČR 336 suchých nádrží pro uplatňování
náhrady škody v územích určených k řízeným
rozlivům povodní podle § 68 vodního zákona.
Vlastníkem (a zpravidla i provozovatelem)
jsou nejčastěji obce, podniky Povodí nebo
Lesy ČR.

Navštívená území v Rakousku
V rámci workshopu byly navštíveny dvě obce,
které využívají kompenzační schémata. Na
realizaci opatření i na samotné kompenzační
platbě se podílí místní obyvatelé a vlastníci
ochráněných nemovitostí. V každé obci je

schéma nastavené odlišně. Příklady z jiných
zemí pak byly zmiňovány v rámci půldenního bloku. V tomto článku se ale zaměříme
na dvě navštívená území v Rakousku s cílem
představit opatření realizovaná ve spolupráci
s místními obyvateli a vlastníky půdy. Níže
uvedené zkušenosti by mohly nalézt uplatnění také v rámci protipovodňové ochrany
na území ČR, kde sice existuje odpovídající
legislativa, máme řadu území určených k řízeným rozlivům povodní i nastavený princip
kompenzací povodňových škod, ale pozemky
nejen pod hrází i v zátopě suchých nádrží jsou
stále téměř výhradně vykupovány.

Protipovodňová ochrana obce
Altenmarkt im Pongau
Obec Altenmarkt s 4 200 obyvateli leží na
horním toku řeky Enns (obr. 1). Obec byla
významně povodněmi zasažena naposled
v letech 1965 a 1966. Na základě modelu
průtoku stoleté vody (Q100 = 63 až 80 m3/s),
podle kterého by při Q100 došlo k zaplavení
velké části zastavěného území, se místní
samospráva rozhodla přistoupit k zajištění povodňové ochrany obyvatel a jejich majetku [1].
Rakouský vodní zákon obsahuje ustanovení,
že si ochránění vlastníci majetku přispívají na
realizaci opatření (obdobné ustanovení je i v §
86 českého vodního zákona). Jako nejvhodnější řešení se ukázala realizace bočního poldru

Situace v ČR
V rámci ČR jsou kompenzace upraveny zákonem. Územími určenými k řízeným rozlivům
povodní a náhradami za škodu vzniklou na
půdě, polních plodinách, lesních porostech
a stavbách rozlivem povodní v tomto území
se zabývá § 68 zákona č. 254/2001 Sb. (vodní
zákon). Náhrady škod zahrnují především
náklady spojené s uvedením do původního
stavu, tržní ceny plodin včetně jejich likvidace, pozbytí nároku na dotaci atp. Postup

Obr. 1. Lokalizace popisovaných realizovaných opatření

Obr. 2. Rozšíření koryta řeky Enns bezprostředně nad zastavěným
územím včetně umožnění rozlivů pravého břehu
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Obr. 3. Rozčlenění koryta řeky Enns
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Obr. 4. Pastviny bezprostředně navazující na zástavbu obce určené
k rozlivu
nad obcí (s kapacitou 380 000 m3), jehož hráz
je tvořena valem dálnice, a zároveň dílčími
úpravami koryta řeky Enns. Původní regulované koryto řeky Enns bylo bezprostředně
nad zastavěným územím rozšířeno (obr. 2)
a rozčleněno obnovou přirozeného charakteru břehů, lavicemi, výhony (obr. 3) tak, aby
zpomalovalo chod velkých vod a umožňovalo
rozliv na přilehlé pastviny bezprostředně
navazující na zástavbu obce (obr. 4). Kapacita
rozlivové plochy pastvin byla zvýšena provedenými terénními úpravami. Protipovodňová
ochrana obce Altenmarkt zde byla posílena
obnovením přirozeného charakteru koryta
a zároveň vznikl nový prostor pro rekreaci.
Ani bezprostředně přiléhající místní komunikace není „za zdí“ nebo valem (obr. 5).
Ochranné zdi byly doplněny pouze v zástavbě
stejně jako individuální opatření vlastníků nemovitostí zabraňující zatopení garáží a jiných
suterénních částí domů.
Diskuse o realizaci opatření začala v roce
2004. V roce 2016 byla veškerá opatření dokončena (obr. 6) [2]. Celkové náklady 10 mil.
eur byly z 84 % hrazeny státem, na zbývajících 16 % nákladů se podílela obec (627 000
eur) a jednotliví ochránění vlastníci (864 000
eur). Obec založila podle možnosti rakouského vodního zákona vodní družstvo. V součas-

né chvíli sdružuje cca 1 200 členů (vlastníků
nemovitostí) v záplavovém území stoleté
vody ochráněných plánovanými a následně
realizovanými opatřeními, kteří se finančně
podíleli na realizačních nákladech opatření.
Kdo se odmítal zapojit dobrovolně, byl zapojen zákonnou možností povinného členství.
Výše příspěvku byla stanovena expertem individuálně pro každého vlastníka na základě
v Rakousku běžně používané metody zohledňující přínos realizace opatření, parametry
nemovitosti, způsob využívání – k bydlení/
komerčně atp. Příspěvek na realizaci opatření
byl rozpočítán pouze pro ochráněné obyvatele
Altenmarktu, přestože ochrana se projeví
i níže po toku (nastavit úhradu příspěvků dále
po toku by bylo nesmírně obtížné stejně jako
zohlednění budoucího vývoje ochráněného
území a nových obyvatel). Realizovaná opatření jsou nyní ve vlastnictví vodního družstva.
Vyjma jednorázového finančního příspěvku
na realizaci opatření, ochránění vlastníci dále
hradí individuálně stanovený roční příspěvek
na udržování opatření (včetně vyplácení kompenzací). Pro ilustraci vlastník domu se 4 byty
a obchodem v přízemí jednorázově přispěl na
vybudování částkou 4 000 eur, ročně pak přispívá okolo 100 eur na kompenzace a údržbu
opatření. Vlastníkům pozemků v záplavovém

Obr. 6. Napouštěcí objekt poldru nad obcí Altenmarkt im Pongau,
vodní tok zůstal průchodný migračně i pro sedimenty
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Obr. 5. Místní komunikace přiléhající k rozšířenému korytu toku

území poldru je vyplácena „trvalá“ kompenzace 0,25 eur/m2/rok a v případě povodňové
události jsou kompenzovány vzniklé škody
(navrácení do původního stavu).

Protipovodňová ochrana města
Mittersill
Město Mittersill s cca 5 400 obyvateli na
horním toku řeky Salzach (obr. 1) bylo již
mnohokrát v historii postiženo povodněmi
(např. 1931, 1966, 1985, 2002). Poslední
devastující povodeň zasáhla Mittersill v červenci 2005 jen několik málo dnů po schválení
realizace protipovodňových opatření. Při této
povodni bylo zaplaveno 353 objektů, z toho
108 kontaminováno topnými oleji a škody
dosáhly 30 mil. eur. Protipovodňová opatření
zahrnují vybudování hráze poldru s kapacitou 1,7 mil. m3 (obr. 7) a doplňková liniová
opatření v podobě lokálních rozšíření koryta,
ochranných zdí atp. [1].
Ze strany 64 dotčených vlastníků půdy
v zátopě poldru i prostoru hráze nepřicházelo v úvahu pozemky odprodat, bylo tedy
třeba nastavit podmínky pro realizaci opatření
i v případě zaplavení půdy přijatelné pro
všechny strany. Hospodařící farmáři požadovali např. pozvolné sklony hráze poldru (možnost obhospodařování technikou), zpracování

Obr. 7. Pohled z hráze poldru nad městem Mittersill na pastviny
v zátopě
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mapy kvality půdy (pro posouzení škod vzniklých povodní), ocenění půdy, hospodářských
budov a odvodňovacích zařízení dotčených
zátopou, další podmínkou bylo ocenění škod
po povodni nezávislým expertem a jejich
kompenzace (navrácení zaplavené půdy do
původního stavu včetně produktivity a vyčištění odvodňovacího systému atp.).
S ohledem na proběhnuvší povodně v roce
2005 bylo třeba jednat urychleně, proto zde
nebylo založeno vodní družstvo obdobně
jako v Altenmarkt im Pongau, ale obec přímo vyjednala kompenzační schéma se všemi dotčenými vlastníky (v prostoru poldru
i ochráněnými). Celkově bylo ochráněno cca
500 budov. Snížení hodnoty půdy a omezení
výnosů v zátopě poldru je kompenzováno
podle nastaveného schématu, na kterém se
finančně podílejí ochránění vlastníci. Realizace opatření mimo jiné zvýšila i hodnotu
zemědělských pozemků pod hrází poldru,
které byly převedeny do kategorie zastavitelných ploch. Celkové náklady 12,5 mil. eur
byly z 82 % hrazeny státem, z 15 % vodním
svazem Salzach Oberpinzgau a zbývající 3 %
ze strany obce. I zde byla původně představa,
že se na pokrytí nákladů bude podílet ten, kdo
je ochráněn před povodněmi. Model uplatněný v Altenmarkt se zde ukázal politicky neprůchozí. Ochránění vlastníci zemědělských
pozemků pod hrází, jejichž hodnota se zvýšila
v souvislosti s rekategorizací půdy, přispívají

každoročně na kompenzace na základě přidané hodnoty pozemků a míry redukce povodňového rizika při Q30 a Q100. Ostatní ochránění
vlastníci přispívají dobrovolně. Vlastníkem
tělesa hráze je obec (realizována z veřejných
prostředků), pozemky pod hrází ale zůstaly ve
vlastnictví hospodařících zemědělců a obec je
má dlouhodobě pronajaté (na 99 let).
Pozemky v záplavě poldru nad obcí Altenmarkt im Pongau byly původně určeny ke
komerčním účelům a rozvoji obce, přesto
zdejší obyvatelé dali přednost protipovodňové ochraně, jsou na zrealizovaná opatření
poměrně hrdí a otevření podělit se o nabyté
zkušenosti. Realizovaná protipovodňová
opatření města Mittersill, která již v roce 2014
prověřila povodeň, zafungovala velmi dobře
a obec tak již významně zúročila rychlé jednání při přípravě projektu.

Závěry
V obou případech se jednalo o proces, který
si od úvodních modelů až po finální realizaci
opatření vyžádal 10 let. Ačkoliv do financování byli významně zapojeni vlastníci nemovitostí, realizace samotných protipovodňových
opatření se bez prostředků poskytnutých
státem neobešla. Každoroční kompenzace
a údržba opatření jsou již ale kryty převážně
z prostředků místních. V obou případech
došlo k dohodě se stávajícími vlastníky
pozemků, které slouží k rozlivu. Nebylo tak

„Stavba tůní…..“…. ke kvalitě a efektivnosti přírodě
blízkých vodohospodářských opatření
Tomáš Just

Pan šéfredaktor Ing. Stránský ve VH 8/2019
informoval o problematickém projektu vodních ploch, napodobujících staré říční rameno. Vyjádřil pochybnosti o této realizaci
a návazně o některých obecnějších aspektech
provádění a hlavně podpory takových opatření. Bohužel projekt nelokalizoval, aby místa
znalí mohli porovnat jeho a svůj pohled na
věc a pokud je řešení opravdu špatné, aby si
pachatelé plně užili zasloužené kritiky. Laděním textu se také dopustil jistého navádění
ke generalizaci na základě jednotlivé zkušenosti… ale komu z nás se to někdy nestane?
Dlužno však říct, že se článek dotýká některých z problémů, jimiž je skutečně zatíženo
dotování, navrhování a provádění přírodě
blízkých vodohospodářských opatření. Tyto
problémy by měly být probírány a řešeny.
Zvláště revitalizace vodních toků někdy budí
dojem, že pokud by se měly provádět ve větším rozsahu, jaký by se mohl alespoň vzdáleně
porovnávat s desetitisíci kilometrů technicky
upravených koryt potoků a řek, musely by být
podstatně jednodušší a lacinější. Nejspíš by
musely jít podstatně razantněji a odvážněji,
bez zbytečných výmluv a okolků a bez serepetiček, zděděných třeba po hrazení bystřin, za
těmi nejdůležitějšími efekty, jakými jsou mělkost, plochost a velká členitost koryt, a musely
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by se víc spoléhat na přírodu, tedy především
na koncept přirozené dynamické stability a na
následné samovolné dotvarování koryt.
Nenadšení z dotované výstavby rybníků,
fungujících jako „kapří hnojáky“, kterým
Václav Stránský svůj článek uzavírá, není
neopodstatněné. Toto nenadšení neoslabují
nynější podivuhodné náměty ke změnám
právní úpravy, podle nichž by se i poměrně
velké malé vodní nádrže měly stavět jenom
v režimu ohlášení. To sotva nesníží tlak na
kvalitu přípravy i provádění projektů. Ale
nádrže tentokrát nechme stranou – nejde
o typická přírodě blízká vodohospodářská
opatření.
Některé projekty tůní a mokřadů se nepovedou i při dobré snaze, protože, aniž by to
dopředu muselo být zcela zřejmé, v daném
místě není dost vody a ne každou takovou
tůň pak lze chválit jako periodickou. Některé
projekty jsou zatíženy tím, že si projektant
prostě neumí dobře představit, že nejlepší tůň
je úplně jednoduchá jáma, přirozeně zapadající do tvarů terénu, pokud možno po okraj
naplněná vodou, která z ní volně promokvává
silně zamokřeným terénem. Vylepšuje svůj
návrh obvodovými hrázkami, opevněním
břehů a technicky řešenými odtokovými
objekty, až z tůně udělá ne právě povedený,

nutné realizovat výkupy. Území je i nadále
využíváno pro zemědělské účely. Zapojení
místních obyvatel do financování pak může
vést k větší odpovědnosti a akceptovatelnosti
opatření. Na příkladech z Rakouska je patrné,
že významnou roli hrají samotné obce, které
se významně podílí na vyjednávání podmínek
kompenzací a finanční účasti vlastníků ochráněných pozemků/nemovitostí.
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jistě však dost drahý malý rybník. Některé
projekty tůní jsou pochybné z podstaty věci,
když je rovnou cílem postavit cosi na způsob
rybníka, ale se stoprocentní dotační podporou,
odpovídající tůním.
Tůně, mokřady, rehabilitace starých říčních
ramen a revitalizace vodních toků jsou toho
času opravdu, v podmínkách operačního
programu Životní prostředí (OPŽP), dotovány
100 % uznatelných nákladů. Děje se tak na
základě v minulosti proběhnuvších programových experimentů, které zřetelně prokázaly, že bez plné finanční dotace do těchto
nevýnosových opatření prakticky nikdo nejde.
O jejich potřebnosti však přinejmenším na
„ekologické frontě“ málokdo pochybuje, plná
podpora je tedy vnímána jako opodstatněná.
(Třeba u malých vodních nádrží, lidově rybníků, které jsou dnes v OPŽP běžně dotovány
ze 60 %, existuje historická zkušenost v tom
smyslu, že pro seriózní zájemce, kteří nejsou
primárně motivováni čerpáním dotace, může
být zajímavá i podpora na úrovni zhruba 40 %
uznatelných nákladů.)
Existují důvodné obavy, aby snižování míry
podpory, předpovídané pro nové programové
období OPŽP, opatření žádoucích typů zcela
neumrtvilo. Lze si ovšem také představit, že
by se zejména opatření ke zlepšování morfologicko-ekologického stavu vodních toků,
k jejichž provádění jsou kompetentní v první
řadě správci toků, tedy revitalizace a podpora
renaturačních procesů, poněkud posouvala
od dotačního k rozpočtovému financování.
Takový posun od zvláštního ke standardnímu,
od evropských peněz k národním, by snad,
proboha, mohl znamenat i jistý posun od
překombinovaného k trochu méně komplikovanému. Pro stát by takový přesun byl jednou
z příležitostí ukázat, že to s ochranou vody
v krajině myslí vážně.
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Tůně Josefov, které město Milovice nechalo vyhloubit v ruderalizované nivě Mlynařice, na okraji někdejšího vojenského prostoru.
Stav jedné z lagun po dokončení výstavby, v roce 2014. Financováno
v rámci operačního programu Životní prostředí

Chmurou současných dotačních programů
jsou komplikované a stále se měnící vymezující a omezující podmínky poskytování podpor,
které mohou v určitých pohledech zpracování
projektů deformovat. Schopnost koncipovat
projekt jako logický celek a tak i hodnotit jeho
vhodnost a efektivitu ustupuje posuzování
velkého počtu jednotlivostí. Celková logika
řešení se pak může poněkud zamlžovat. Do
nastavování pravidel programů asi mluví
příliš mnoho lidí, včetně osob zjevně málo
obeznalých, a občas vymýšlejí věci podivné,
které než mohou být korigovány, dovedou
zaškodit. Druhdy třeba někdo vymyslel, že
podpory na zeleň mají v OPŽP dostávat obce
až od 500 obyvatel. Pokud již má být podporována zeleň v obcích, pak je takové vymezení,
které dokázalo program ovlivnit na několik
let, nejen zbytečné, ale vysloveně nepatřičné
a diskriminační. Pozor je třeba dávat na ekologicky uvědomělé šikuly, kteří snad nikdy nebyli na staveništi, ale hýří dobrými nápady, jak
zachránit svět. Dokázali vymyslet třeba i takovou perlu, jako že dotovatelná „ekologická“
malá vodní nádrž je taková, která je vybavena
„přírodě blízkým bezpečnostním přelivem“,
míněno přelivem zemním. To naštěstí od
začátku nikdo nebral vážně. Ale současně je
třeba chápat, že „zdokonalování“ vymezujících podmínek dotačních programů je reakcí
na neustálé snahy těchto programů všelijak
špatně využívat nebo vysloveně zneužívat.
Tak například v OPŽP výrazné omezení podpory odstraňování stávajících dřevin, které se
z hlediska rozumně stavěných projektů jeví
často jako nemístné, vzniklo v reakci na řadu
projektů, které se snažily programu využít ke
zcela nedostatečně kompenzované likvidaci
nějakých porostů, typicky břehových porostů
podél větších řek. Nebo nastavování nákladových limitů pro výstavbu tůní: V minulosti
se odvozovaly od objemu zadržované vody.
Ale na to naříkali investoři, že ne všechny
tůně budou po okraj zaplněny vodou, což je
znevýhodňuje. Program vyhověl a dneska se
limit nákladů odvozuje od kubatury zeminy,
vytěžené při výstavbě tůně. Teď ale stojíme
přede dvěma problémy. Do limitů se špatně
vejdou jinak zajímavé projekty adaptací sta-

vh 11/2019

Momentka z tůní Josefov u Milovic z léta roku 2019. Oproti někdejším obavám nebyly tůně pohlceny podivným pralesem invazního
javoru jasanolistého, který v nivě Mlynařice připomíná nejspíše
dávné „meliorační“ výsadby. Žlutě kvetoucí zlatobýl je také invazní
rostlinou, ale přírodně hodnotný prostor tůní neovládá

rých menších rybníků na tůně nebo vytváření
tůní v přirozených terénních proláklinách,
protože těžené objemy zemin jsou v těchto
případech malé. A jako „krajinotvorné tůně“
jsou někdy hloubeny krátery, chovající na dně
jenom skromná množství vody.
Když byl někdy kolem roku 2007 dotační
Program revitalizace říčních systémů střídán
novým OPŽP, zrušily se staré tzv. regionální
poradní sbory. Posuzování projektů sešlostí
optimálně 11 obeznalých lidí z více odborných organizací a úřadů bylo označeno za
subjektivní a opuštěno. Nově se posuzování
projektů stalo věcí úředníka, který v počítači
odklikává, že projekt vyhovuje jakési škále dílčích kriterií… což má být pokládáno
za přístup objektivní. Na starý systém lze
vzpomínat mimo jiné pro lepší schopnost
komplexního pohledu na kvalitu a efektivnost projektů. Bezprostřední komunikace
s investory a jejich projektanty také lépe
svědčila předběžné kultivaci projektů než
dnešní odklikávání ano x ne v odosobněném
počítačovém systému.

Ale zpět k dnešním problémům. Pokud
mají občas investoři a projektanti pocit, že jim
komplikované programové podmínky upírají
část jejich svéprávnosti, pak bohužel nutno
vyslovit názor, že v některých případech se tak
neděje zcela nezaslouženě, jakkoliv by obecně
bylo třeba více tlačit na odborné a věcné aspekty řešení a méně na formality. Svou roli jistě
hraje obecná, materiálně motivovaná tendence
vytvářet spíše projekty nákladné, než jednoduché a laciné. Podstatná je ale také znalostní
způsobilost – s přírodě blízkými opatřeními si
někdy nemusí dobře vědět rady ani projektant,
ani investor. Školy hydrotechnických směrů
stále dostatečně nepřipravují svoje absolventy
pro péči o přírodě blízký stav vodních toků,
o nějakých tůních a mokřadech ani nemluvě. Vodohospodářská sféra se o to pomaleji
zbavuje předsudků minulosti, jako je starost
o tzv. dobré průtokové poměry ve smyslu co
největší kapacity koryt, obava z nejasného
rozmezí vody a souše, strach ze zamokření
terénu nivy, obava z nestability koryt, která
nejsou bytelně technicky opevněna, nedůvěra

Malá vodohospodářská slavnost, konaná 3. září 2019. Prvně se napouští voda do nového
revitalizačního koryta Říčanky pod Dubčí, pod současně rekonstruovaným rybníkem Lítožnice. Akce Magistrátu a Lesů hl. m. Prahy, financovaná z prostředků města
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v říční dřevo. Přístupy starých úprav vodních
toků se stále připomínají konceptem koryt
tvarově neměnných a stabilizovaných až po
úroveň návrhové průtokové kapacity, zatímco
koncept přirozeně se vyvíjejících, dynamicky
stabilních koryt v některých vodohospodářích
dosud vyvolává nepřiměřeně obavy. Stále nás
straší staré pojetí hrazení bystřin, podle něhož
nezahrazený vodní tok je z principu podezřelý
a splaveninový režim náš nepřítel. Přesvědčení
o tom, že tak zvané inženýrské přístupy mají
navrch nad přírodou a že co se nedá přesně
spočítat, je nepoužitelný blivajz, se stále
nenechává poučit z utrpěných neúspěchů.
Neobtěžujeme se zajímat se o to, jak vypadal
daný vodní tok v době před technickou úpravou a jaký je jeho přirozený hydromorfologický
vzorec, nepospícháme dělit se o honorář s odborníky přírodovědných profesí, kteří by mohli
poradit, jak projekt optimalizovat z hlediska
nabídky příležitostí pro říční biotu. Morfologie
přirozených vodních toků se vyučuje na geografických směrech přírodovědeckých fakult,
odkud však absolventi do sféry vodohospodář-

ského projektování příliš nepronikají, zatímco
absolventi hydrotechnici si podle všeho stále
ze škol odnášejí představu, že přirozené koryto
je v první řadě potenciálním staveništěm nějakých vodních děl. Nezdá se, že by směrem
k péči o přírodě blízký stav vodních toků
působil nějaký efektivní systém doškolování
vodohospodářů, ať už na půdě profesních
sdružení nebo organizací, vykonávajících
správu vodních toků. Potom snadno vznikají
i projekty revitalizací vodních toků, zatížené
některými z následujících závad:
• koryto je příliš hluboké, resp. běžná hladina
vody v korytě je zbytečně zaklesnutá proti
okolnímu terénu (to bývá nejhorší pochybení);
• koryto je nevhodně úzké;
• koryto je nadměrně kapacitní;
• koryto není dostatečně zvlněné;
• koryto není dostatečně členěno proměnlivostí šířek, hloubek (dnové tůně) a sklonů
břehů;
• zbytečně a z hydromorfologického hlediska
nevhodně jsou opevňovány nárazové břehy

K reakci MŽP ČR ohledně odlehčovacích komor v čísle
9/2019 (str. 15)
…pokud má ministerstvo za to, že něco
„dostatečně projednat“ znamená poslat to
do vlády a do Sněmovny, pak skutečně není

potřeba se nás, odborníků, ptát. Koneckonců
v Poslanecké sněmovně možná jeden nebo dva
vodaři sedí. Vnucuje se však otázka, proč tedy

K článku Jde to i jinak v čísle 6/2019 od pana
Tomáše Havlíčka
Vážený pane inženýre,
velmi se mi líbí počin Davida Voverky. Myslím, že toto je přístup skutečného hospodáře,
který naší krajině často chybí. Od doby, co
není potřeba lidských rukou na poli a v lese,
se vymýšlejí otravné zbytečnosti.
Myslím si, že nevyužitý potenciál se skrývá v pozemkových úpravách. Často se jen
smrsknou na zpřístupnění pozemků a dále
neobsahují žádnou další přidanou hodnotu,
která by byla ku prospěchu krajiny. Vím, že
jsou častou brzdou vlastnické poměry, ale
v těchto případadech bych práva vlastníků
dosti omezil.
Umím si představit, že by se při pozemkových úpravách dala vymezit nová kategorie
pozemku „biotechnické úpravy“. A nebo
mimo pozemkové úpravy územním souhlasem s následným zápisem do katastru. Pro
tuto novou kategorii pozemku by existoval katalog opatření, která tam lze udělat bez dalšího
papírování (tůně, průlehy, vsakovací pásy,
meze apod.). Nebo úplně jednoduše: pokud
ještě nikde není napsáno, že se tato opatření
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dají dělal volně na zemědělské půdě, tak to
jen dopsat do zákona na ochranu ZPF. Úřad
by neschvaloval žádný projekt, podmínkou by
byl jen dohled krajinného inženýra. Nic by se
nekolaudovalo. Plocha by se mohla ponechat
samovolné sukcesi nebo ji v případě potřeby
postupně doutvářet.
Pokud by plocha vznikla na zemědělské
půdě, bral by na ni zemědělec dále dotace.
O dotaci na realizaci by se dalo požádat
zpětně, podle skutečného přínosu akce, např.
podle zmenšení erozního odnosu podle matematického modelu.
Je to, jak píšete: úplně bez papírů to nelze
dělat vždy. Ale vždy by měl být nastavený jasný a co nejjednodušší postup. Také si myslím,
že by to chtělo mnohem aktivnější metodický
přístup a koordinaci MZe a MŽP, která by
měla pořádat pro úředníky (ochrana ZPF, vodaři, lesaři, SFŽP, pozemkový úřad...) povinné
semináře s výjezdy za příklady dobré praxe.
O suchu (a erozi) by se mělo konečně přestat
jen mluvit, ale začít i něco ve velkém dělat.
Ať se Vám daří.

vlnitého koryta;
• šetří se na stabilizačních záhozových nebo
pohozových pásech ve dně koryta a na
štěrkové výplni dna;
• koryto není členěno instalací říčního dřeva;
• není vyvíjena odpovídající snaha revitalizovat nejen samotné koryto, ale také jeho říční
pás.
Po projektantech se rozhodně nežádá, aby
zahodili svoji profesi, všechno přenechávali
šikovnému bagristovi a přírodě a jenom
umísťovali svoje razítko někam na kraj nějakého papíru. Naopak měli by si uvědomit, že
schopnost rozlišovat, co se může přenechat
bagristovi, co přírodě a co musí být řešeno důsledně inženýrsky, představuje žádoucí vyšší
úroveň jejich kvalifikace. Ta jistě potřebuje být
vyztužována zkušeností a v neposlední řadě
také citem, protože třeba zrovna modelování
přírodě blízkých koryt vodních toků je prací
do jisté míry uměleckou.
Ing. Tomáš Just
vodohospodář, Praha 7
ta promyšlená koncepce neprošla v plné verzi,
tedy s navýšenými poplatky za vypouštění.
Není potřeba koncepci přehodnotit, když z ní
vypadla taková klíčová část?
A také je smutné, když ministerstvo nerozeznává rozdíl mezi „vlastníkem“ a „provozovatelem“ a používá tyto termíny jako
synonyma.
Autor je redakci znám. Přál si zůstat
v anonymitě s ohledem na svoje postavení
vysokého vodařského manažera.
Jméno autora je redakci známo. Děkuji
panu Havlíčkovi i autorovi dopisu, že souhlasili s jeho uveřejněním na stránkách
Vodního hospodářství.
Jsem potěšen, že dopis obsahuje i podněty,
které by mohly vést k zlepšení situace po
stránce formální i věcné. Bude mi ctí, pokud
se odpovědné orgány nad návrhy zamyslí.
Pokud by chtěly i reagovat písemně, časopis
jejich stanovisko rád otiskne.
Na druhou stranu si dovolím tento článek
a vlastně i článek pana Tomáše Justa „okomentovat“ fotografií „kráteru“ kousek od
mého bydliště v lokalitě Sudslavice, poblíž
Volyňky. Místo dlouhodobě znám. Byl tam
takový člověkem neudržovaný, pro lidské oko
nevzhledný, ale diverzifikovaný a na různé
breberky bohatý mokřad zásobený malým
čůrkem, který však letos byl po většinu doby
suchý. Nějak mi tedy uniká, jak toto dílo
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má být vodou dotované v době sucha, kvůli
němuž asi hlavně bylo stavěno. Jsem tedy
přesvědčen, že původní (skoro přirozený) stav
zachytával minimálně stejné množství vody,
jako toto technické řešení – po většinu roku
tedy půjde o ony krátery, o nichž psal kolega

Just. Náklady znám jen neoficiálně, ale jestli
jsou pravdivé, tak bych to, v nadsázce řečeno,
dělal s kolečkem a lopatou…
Níže po toku Volyňky, u Malenic, má být
prý podobnými způsobem upraveno jedno
krásné zákoutí, u kterého mé děti trávily

několik krásných letních táborů. Jestli tomu
tak bude, škoda toho místa a škoda i těch vynaložených peněz. Myslím, že by se někdo (z)
odpovědný měl ještě nad záměrem zamyslet.
Václav Stránský
a nadregionální, proto tato kniha jistě bude
patřit k těm odborným publikacím, po kterých
budou odborníci sahat i po mnoha letech.

Kdo to byl Theodor Ježdík?

Prof. Kvítek obdržel Diplom akademika Ježdíka
Václav Stránský

1

ních povodích v oblasti VN Švihov na Želivce,
je zde mnoho názorných fotografií, schémat
a příkladů znázorňujících pohyb i jakost vody.
Zachycené výsledky výzkumu mohou být
aplikovány i na jiných lokalitách krystalinika
České republiky. Dopad publikace je nadčasový

Ing. Václav Stránský

V ČR

LET

Česká vědecko-technická vodohospodářská
společnost pravidelně uděluje Diplom akademika Ježdíka. Při letošní valné hromadě,
která se uskutečnila 26. září 2019, toto ocenění
obdržel profesor Tomáš Kvítek, editor monumentální monografie Retence a jakost vody
v povodí vodárenské nádrže Švihov na Želivce:
s podtitulem význam retence vody na zemědělském půdním fondu pro jakost vody a současně
i průvodce vodním režimem krystalinika. Při
přebírání ocenění profesor Kvítek zdůraznil,
že ocenění patří všem spoluautorům; bylo jich
několik desítek. Poděkoval i vedení Povodí
Vltavy, státní podnik, které vznik publikace
umožnilo a všemožně podpořilo. O potřebnosti
publikace svědčí i to, že publikace se dočkala
druhého vydání. Monografie je naplněna mnoha informacemi z výzkumu na experimentál-

Narodil se roku 1889 v Kladně. Techniku
měl v genech. Jeho otec byl u firmy Lanna
stavbyvedoucím. Po maturitě na reálce v roce
1907 začal studovat stavařinu na ČVUT. Po
absolvování začínal jako praktikant, postupně
zaujímal stále důležitější pozice. Podílel se
na projektech úpravy mnoha vodních toků
a stavbách na nich.
Pedagogickou činnost zahájil v roce 1924.
Zpočátku externě, ale v roce 1930 se stal
stálým zaměstnancem Vysoké škole inženýrského stavitelství ČVUT v Praze. V roce 1934
byl jmenován řádným profesorem hydrologie
a úprav vodních toků a základů vodního
stavitelství a vodního hospodářství. V letech
1955–1960 byl rektorem ČVUT. Je autorem
vědeckých prací z oborů hydraulika, úpravy
toků, stabilita přehrad a vodní hospodářství.
Zemřel v Praze 1967.
Zdrojem pro tento medailonek byly informace na Wikipedii.

MBBR
Moving Bed Biofilm Reactor

PRO-AQUA CZ, s.r.o. | www.pro-aqua.cz
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Ohlédnutí za 13. bienální konferencí
CzWA VODA 2019

čištění zdrojů pitných vod pesticidy a léčivy“. Tím bylo plynule navázáno na příspěvky přednesené v průběhu konference (jako např. Kodeš,
Liška, Grabicová, Váňa), které, souhrnně řečeno, dokazovaly, že zhruba
v polovině zdrojů vody pro výrobu na vodu pitnou jsou pozitivní
nálezy pesticidních látek (PL), v téměř třetině je alespoň jedna látka
nad limit (0,1 µg/l) a ve 20 % přesahuje limit suma pesticidních látek.
Z diskuse vyplynulo, že v současné době jsme ve fázi, kdy není potřeba dále dokazovat, že PL jsou pro vodárenství aktuálním problémem, ale
je potřeba se zaměřit na adresný monitoring a zejména prevenci vniku
do životního prostředí. Je potřeba nepolevit v tlaku na ministerstvo
zemědělství, aby byla zavedena plošná povinnost registrace použití

Třináctý ročník bienální konference VODA 2019 pořádané Asociací
pro vodu ČR (CzWA) se již tradičně konal v Poděbradech, a to 18.–20.
září 2019.
Konference se zúčastnilo přes 280 delegátů, což je dosud nejvyšší
počet ze všech ročníků bienálních konferencí VODA. Zajímavé
je poměrně rovnoměrné zastoupení delegátů z řad konzultačních
a projekčních firem a výrobců, univerzit a výzkumných ústavů,
provozovatelů vodovodů a kanalizací i veřejné správy; přítomni byli
i zástupci médií (graf 1). Součástí konference byla i výstava, na které
letos představovalo své produkty 16 firem.
Konferenci zahájil předseda CzWA doc. David Stránský s aktualitami z činnosti CzWA. Následovalo přivítání předsedkyně programového výboru doc. Ivany Kabelkové, která účastníky seznámila s novinkami v programu letošního ročníku konference, a poté se slova ujal
člen organizačního výboru Dr. Vojtěch Bareš s organizačními pokyny.
Pak již následovaly přednášky v plenární sekci.
Pozvání do plenární sekce přijali renomovaní odborníci z oboru
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., Mgr. Vít Kodeš, prof. Ing. Pavel Jeníček,
CSc., a doc. Ing. David Stránský, PhD. Jejich přednášky přinesly nejnovější poznatky z oblastí problematiky recyklace odpadních vod,
pesticidů, mikroplastů a srážkových vod. Rozhovory s plenárními
řečníky budou postupně zveřejňovány na www.ivodarenstvi.cz.
Další příspěvky byly uspořádány do 8 standardních tematických
sekcí:
1. Pitná voda
2. Kvalita vody na odtoku z ČOV
3. Specifické polutanty v pitných vodách a ekosystémech
Zastoupení účastníků na 13. bienální konferenci CzWA VODA 2019
4. Stokové sítě a ochrana vod
5. Specifické polutanty v pitné a odpadní vodě
6. Opětovné využívání odpadních vod a kalů
7. Dešťové vody ve městech
8. Odpadní vody v rurálních územích a průmyslových zónách, čerpání a zpracování
kalů
Standardní sekce probíhaly v obou dnech
konference a byly velmi zaplněné.
Bleskové tematické sekce byly zařazeny do
programu za účelem zvýraznění posterových
sdělení. Ta byla teď nově uváděna tříminutovými prezentacemi, po nichž následoval
společný diskusní blok u posterů. Bleskové Zahájení konference VODA 2019 – předseda CzWA doc. Stránský (vlevo), předsedkyně protematické sekce byly čtyři. Ve středu probíhaly gramového výboru doc. Kabelková a člen organizačního výboru Dr. Bareš (vpravo)
paralelně sekce Specifické polutanty a Kvalita
vody na odtoku z ČOV, technologie a kaly,
kde se sešlo nejvíce příspěvků, ve čtvrtek pak
sekce Dešťové vody ve městech a Vodárenství
a ochrana vod. Všichni prezentující nový formát zvládli a publikum ho chválilo.
Konferenci završila čtyři paralelní diskusní
fóra, která se již osvědčila na minulém ročníku konference. Výstupy z diskusí na těchto
fórech přinášejí podněty pro další práci odborných skupin CzWA.
Diskusní fórum Specifické polutanty a vodárenství uvedla přednáška M. Václavíkové
(Halešová a kol.) z ALS Czech Republic „Zne- Zcela zaplněný sál při plenární sekci (vlevo) a bohatá diskuse u posterů (vpravo)
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PL na adresný půdní blok. To konvenuje i s potřebou zpracovat řádně
Naneseno bylo téma údržby zeleně a organizace prací v rámci města
rizikovou analýzu vodovodů, což lze jen těžko bez znalosti potenciáli otázka, zda by čistírenský kal nemohl být vhodným substrátem do
ní kontaminace zdrojů PL. Je proto velmi důležité, že CzWA má své
měst díky značnému množství organické hmoty a tím schopnosti zadrzástupce v Národním akčním plánu na snížení používání pesticidů.
žovat vodu. Poukázáno však bylo na rizika stability umělých substrátů
Znamená to ale také, že současný (pokrokový) vodárník musí být
vzhledem k vyplavování znečištění a na nutnost hledat vhodnou
také odborně zdatným partnerem v diskusi se zemědělcem, měl by
podobu takových substrátů (pravděpodobně biouhel). Pak se diskuse
tedy znát základy zemědělských postupů, možná negativa pěstování
stočila ke kolizi technické infrastruktury a modrozelené infrastrukurčitých plodin, rizikovost používaných přípravků apod. Dobrým nátury, a to na normy, legislativu i reálné problémy. Důležité je změnit
strojem v budoucnu by mohla být novelizace směrnice EU pro pitnou
myšlení a pochopit, že stromy a další modrozelená infrastruktura
vodu, která by měla zavést povinnost zpracovávat rizikovou analýzu
patří také k městské infrastruktuře a že je nutno hledat kompromisy.
na úrovni povodí. Tím by se měla prohloubit spolupráce vodárníků
Důležitým diskutovaným bodem byla bezpečnost systému odvoda správců povodí.
nění obsahujícího velké množství objektů hospodaření se srážkovými
Rovněž výskyt farmak v životním prostředí, a tím i v surových vovodami či prvků modrozelené infrastruktury, které jsou v soukromém
dách, potažmo ve vodách upravených, je realitou. Koncentrace farmak
vlastnictví a obtížně kontrolovatelné. Dosud ani neumíme takové sysjsou sice o mnoho řádů nižší než účinné koncentrace, ale samotná
témy správně modelovat a navrhovat, zkušenosti jsou pouze z Brna,
detekce je alarmující a znamená, že se tomuto problému musíme
kde probíhal monitoring na šesti takových lokalitách.
zcela seriózně věnovat. Tato problematika je navíc nevšední v tom,
Diskusní fórum Opětovné využívání odpadních vod a kalů zaháže v podstatě rozděluje dosud homogenní skupinu vodárenských
jila přednáška Ing. Miroslava Kose, CSc., ze skupiny SMP CZ „Kalové
a čistírenských technologů a provozních pracovníků. Právě čistírny odpadních vod a dešťové odlehčovače jsou zdrojem kontaminace
přírodních vod farmaky. Vodárníci pak čelí
nebo budou čelit nutnosti farmaka z pitné
vody bezpečně eliminovat.
Pro budoucí rozhodovací procesy bude
potřebné doplnit údaje o největších zdrojích
znečištění farmaky. Dnes neumíme zatím
posoudit, zda má smysl zavádět opatření na
potenciálních zdrojích kontaminace, jako
jsou nemocnice nebo domy pro seniory, zda
je potřeba věnovat úsilí hledání technologií
na odstranění na ČOV nebo zda je největším Předávání cen vítězům soutěže do 35 let – za nejlepší posterové sdělení (vlevo) a za nejlepší
problémem odlehčování vod z dešťových přednášku (vpravo)
oddělovačů.
České vodárenství je na velmi dobré úrovni,
drtivá většina vyrobené vody je stabilně kvalitní a bezpečná. Specifické polutanty jsou ale
reálným nebezpečím, které bezpečnost pitné
vody může ohrozit. Vodárny musí být technologicky připraveny se s tímto ohrožením
vypořádat, i když to bude znamenat zvýšení
nákladů na výrobu vody a tedy zvýšení ceny.
I proto je potřeba vyvolat společenskou poptávku po prevenci vstupu znečišťujících
látek do životního prostředí. A také proto,
že na výskyt nebezpečných látek nemůžeme
nahlížet jen z pohledu zdraví člověka. Na Doprovodná výstava
samotném začátku potravního řetězce jsou
organismy, pro které už současné koncentrace
polutantů mohou znamenat vážné ohrožení.
Co toto může do budoucna znamenat pro živočišné druhy ve vyšších řádech potravního
řetězce, člověka v to počítaje, v současnosti
zatím neumíme říci.
Diskusní fórum Dešťové vody ve městech
otevřela prezentace Ing. Vítka z JV PROJEKT
VH s.r.o. na téma „Adaptace na změnu klimatu
prostřednictvím modrozelené infrastruktury
na úrovni obcí“, která vyzdvihla nutnost
vytvoření Plánu adaptace na změnu klimatu
a zapojení modrozelené infrastruktury jako Společenský večer – Duo Bohéma (vlevo) a dobrá zábava při rautu (vpravo)
velmi účinného adaptačního nástroje.
Následná diskuse pak nejprve přímo navázala na úvodní prezentaci. Prvním diskutovaným
bodem byl index modrozelené infrastruktury
představený v prezentaci, který není shodný
s indexem zeleně, jehož hodnoty předepisují
některá města, ale postihuje komplexněji
účinnost opatření modrozelené infrastruktury
a zjednodušuje poskytované ekosystémové
služby do jednoho parametru. Dále se diskutovalo, jak ocenit kvalitu životného prostředí,
což je nesmírně obtížné, ale důležité i např.
pro metodiku, kterou ve své prezentaci ve
standardní sekci představil Ing. Macháč.
Výlet parníkem s hudebním večerem
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hospodářství ČOV na prahu období cirkulární
ekonomiky“. Přednáška byla velmi vhodným
zahájením fóra, neboť svým alarmujícím
a razantně definovaným poselstvím k diskusi přítomné přímo vybízela. Z přednášky si
mohli posluchači vyvodit tyto hlavní vzkazy:
i) Současný způsob přímé aplikace kalů na
zemědělskou půdu je neudržitelný, údajným důvodem je zhoršující se kvalita kalů
z hlediska zbytků léčiv, biocidů a genů
antibiotické rezistence.
ii) Budoucnost zpracování čistírenských kalů
je pouze v jejich energetickém využívání.
iii) Bude nezbytné provést úpravy techno- Hydrogeopark Pátek – prezentace lokality
logií čištění odpadních vod na procesy, (vlevo) a zařízení na oddělování a čištění
které podporují regeneraci fosforu (např. prvního splachu ze střech (vpravo)
biologická eliminace fosforu) a snížení
srážení fosforu železitými solemi (srážení
zhoršuje dostupnost recyklovaných živin).
iv) Nové EU nařízení o certifikovaných hnojivech otevírá trh EU pro transformované
materiály z kalů.
V následné diskusi k problematice kalů se
objevovaly k přednášce tyto připomínky či
otázky:
• Současné metody zpracování čistírenských
kalů kompostováním umožňují zajistit
požadavky platné legislativy pro aplikaci
na půdu a zemědělci tento materiál rádi
odebírají k zvýšení obsahu organické hmoty Národní hřebčín Kladruby nad Labem
i vláhy v půdě.
• Kde bude u nás ekonomicky přijatelná
hranice pro svoz kalů k centrálnímu energetickému využívání či
Doba vyměřená pro diskusi byla velmi krátká, a tak došlo pouze
k získávání fosforu? Bylo poukazováno na to, že i v Německu či Rak nastínění základních směrů pro řešení v dalším období:
kousku se to týká jen velkých ČOV, které obsluhují cca ½ populace.
• Hodnoty BAT, tak jak jsou v současnosti prezentovány, nejsou
motivační. Hodnoty byly zakonzervovány a neodpovídají realitě.
Zbývající produkce kalů bude patrně i nadále aplikována v nějaké
formě na půdu.
• Přechod ze sankčního na motivační systém (mohlo by se uplatnit
• Směrem k argumentu o přenosu antibiotické rezistence do prostředí
především u dávkování síranu).
čistírenskými kaly bylo konstatováno, že jejich daleko významněj• Určování emisních limitů s ohledem na další (navazující) nakládání
ším „přenášečem“ jsou statková hnojiva. Pokud nebude současně
s odtokovými vodami a nejen podle velikosti lokality.
• Otázkou je, zda vytvořit kategorie pro různou kvalitu na odtoku a tu
zakázáno používání statkových hnojiv, samotný zákaz aplikace
předepisovat pro různé lokality dle citlivosti
čistírenských kal na půdu v tomto ohledu nic neřeší.
V závěrečné části se diskusní fórum vrátilo k problematice recyklace
• Další možností je stanovit několik poplatkových hranic pro jednotodpadních vod. Diskusi na toto téma lze shrnout do následujících
livá znečištění tak, aby byly poplatky motivační.
bodů:
• Jak kompenzovat zvýšení nákladů na čištění odpadních vod oby• Technologie pro bezpečnou recyklaci odpadní vod existují. V první
vatelům citlivějších lokalit při legislativních požadavcích na vyšší
řadě by se mělo začít alespoň dezinfekcí odtoků z městských ČOV.
kvalitu odtoku (lokálně (Želivka) anebo celostátně přes SFŽP)?
• Nejednotnost panuje ohledně významu zbytkových organických
• Do legislativy přidat možnost vypouštění odpadních vod do nivy,
látek typu léčiv, hormonů či prostředků osobní péče jako hrozby
když u ČOV není řádný recipient.
pro opětovné využívání vyčištěných odpadních vod.
• Kvalita vody pro znovuvyužití bude limitována hlavně obsahem
• V podmínkách ČR je pociťována velmi negativně absence ukotspecifických mikropolutantů.
vení opětovného využívání odpadních vod do vodního práva.
Účastníci se shodli, že na jaře 2020 by měl proběhnout v rámci
skupiny „Kvalita vody na odtoku z ČOV“ interní kulatý stůl, kde by
Účastníci diskusního fóra navrhovali, aby CzWA v této záležitosti vyvinula potřebnou aktivitu směrem k MŽP ČR. Je určitým
tyto otázky byly dále rozpracovány.
paradoxem, že toto ministerstvo dotacemi podporuje výstavbu
V rámci konference byly uděleny ceny předsedy CzWA, nově za
domovních ČOV s následným využíváním vyčištěné odpadní
nejlepší přednášku a za nejlepší posterové sdělení pro autory do 35 let.
vody pro závlahy, ale u centrálních obecních a městských ČOV
Velmi nás těší, že zájem o účast v této soutěži byl velký. Přihlásilo se
celkem 33 uchazečů (12 prezentujících ve standardních tematických
tomu brání.
Předsedající diskusního fóra prof. Wanner shrnul na konci diskusi
sekcích a 21 v bleskových tematických sekcích). 1. cenu za nejlepší
k problematice opětovného využívání kalů a vod následovně: Až se
přednášku získala Markéta Chlumecká z Vysoké školy chemicko-techzde sejdeme za dva roky, budeme toho o diskutované problematice
nologické v Praze s příspěvkem „Vliv geometrie plynového prostoru na
vědět víc. Budeme určitě víc zděšeni a bude nás to stát víc peněz. Lze
odstranění H2S z bioplynu v mikroaerovaném fermentoru“. Z postejen doufat, že tyto problémy začnou řešit se stejnou intenzitou i ve
rových sdělení se na 1. místě umístila Kristína Pániková z Vysokého
světě, protože Evropu to začíná stát hodně peněz.
učení technického v Brně s příspěvkem „Chování terbuthylazinu za
Úvodní příspěvek diskusního fóra Kvalita vody na odtoku z ČOV
denitrifikačních podmínek“. Gratulujeme!
přednesl Ing. Lederer z Technické univerzity v Liberci o čištění odpadSpolečenský program konference byl hudebně zaměřený. Stalo se
ních vod z komerční zóny v Dobrovízi až do úrovně pro pitné vody
již milou tradicí, že společenský večer zahajuje koncert vážné hudby.
(„Vysoce efektivní čištění odpadních vod s využitím BAT na limity pitné
Letošním hudebním bonbónkem bylo vystoupení Duo Bohémo housvody – případová studie ČOV Amazon“).
listy Matouše Pěrušky a violoncellistky Kristiny Vocetkové. Zaplněný
Navazující diskuse se od možného použití technologie obecně na
sál aplaudoval jejich mistrovské a emocemi nabité interpretaci hudby
další lokality stočila na problematiku určování emisních limitů. Byl
W. A. Mozarta, Bohuslava Martinů a Ondřeje Kukala. Poděbrady jsou
na srdce, naše srdce patří vodě a tito mladí interpreti nám ukázali,
konstatován nekoncepční přístup v práci státních orgánů (požadavky
na odtok), ale i projektantů (různá řešení) v jedné lokalitě. Pokud
jaké to je, když se srdce vloží do muziky.
totiž projektant navrhne přísnější limity než BAT, úřad tyto hodnoty
Neformálním ukončením konference byl výlet parníkem Polabím
neposuzuje.
s hudebním večerem. Ve čtvrteční podvečer se v přístavišti pod zám-

vh 11/2019

35

kem téměř stovka příznivců country hudby nalodila na výletní loď
Král Jiří a vydala se pod bezpečným vedením kapitána lodi na plavbu směr Kolín a zpět. O skvělou náladu se na horní palubě postaral
Franta Kasl a jeho trio, v podpalubí zase výborné jídlo a pití. I přes
velmi chladný večer se mnozí účastníci často přidali k Frantovi nejen
svým zpěvem, ale i tancem. Závěr plavby se nesl zcela romanticky
pod hvězdnou oblohou.
Tradiční páteční exkurze letos směřovaly do Terénního hydrogeologického centra Pátek nebo do Národního hřebčína v Kladrubech
nad Labem.
Hydrogeopark Pátek vznikl na místě staré zátěže chlorovanými
ethyleny. Během realizace sanace bylo vytvořeno přes 20 hydrogeologických objektů. Lokalita nyní slouží pro potřeby výzkumu, vývoje
i výuky. Je zde meteorologická stanice a hydrogeologický radar, poskytující v on-line režimu data o parametrech podzemní vody. RNDr.
Špaček z Chemcomexu, a.s., a Ing. Mikeš z Teramed, s.r.o., kteří lokalitu provozují, nás seznámili se zajímavými výzkumnými projekty
v této lokalitě a viděli jsme i zařízení na oddělování a čištění prvního
splachu ze střech s kovovými instalacemi a stripovací kolonu.

Program v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem, který se letos
zařadil na Seznam světového dědictví UNESCO, byl zaměřen kulturně-historicky a účastnilo se ho přibližně 25 účastníků konference.
Areálem nás provedl bývalý učitel místní Střední školy chovu koní
a jezdectví. Zasvěceným a poutavým výkladem doplnil prohlídku
stájí, jízdárny, kočárovny i expozice o historii hřebčína.
Všem účastníkům konference děkujeme za účast a za plodné diskuse. Poděkování patří též vystavovatelům a partnerům konference. Ti,
kteří se konference nemohli zúčastnit, si mohou objednat elektronický
sborník na sekretariátu CzWA. A pokud jste zvědaví na další foto,
podívejte se na web konference www.czwa.cz/voda2019.
Ivana Kabelková
Jiří Wanner
Jiří Paul
Břetislav Krňávek
Jitka Malá
Jana Šmídková
Ivana.Kabelkova@cvut.cz

GENERÁLNÍ PARTNER:

Jak se u nás žije mladým
vodohospodářům?
Článek vznikl na základě ankety mezi účastníky semináře „Čištění
průmyslových odpadních vod“ konaném 13. 6. – 14. 6. 2019 v Kyjově.
Spolupráce s mladými kolegy je pro CzWA velmi významnou
aktivitou. Na seminář OS POV v Kyjově jich přijelo potěšitelně velké
množství. Následující anketa vznikla díky neformální a velmi přátelské atmosféře po skončení odborného programu. Zajímalo nás, jak
se mladým vodohospodářům žije, zda vyjdou se svými výdělky, zda
nelitují výběru studijního oboru, jak užitečné jsou pro ně informace
získané během studia, co jim naopak ve studiu chybělo, na které
osobnosti ze školy rádi vzpomínají a jaké klíčové otázky k řešení
vidí v oblasti vodního hospodářství. Zásadním, a zcela pozitivním
výsledkem naší ankety je zjištění, že mladí kolegové svou práci
považují za smysluplnou, jsou stále ochotni se zdokonalovat a vzdělávat a o změně oboru neuvažují. Pro vysokoškolské pedagogy bude
jistě zajímavá zpětná vazba týkající se kvality znalostí nabytých ve
škole, zkušenosti z hledání prvního zaměstnání a první zkušenosti
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z praxe. Kromě oceňovaného přínosu pedagogů z VŠ byla zahrnuta
mezi významné osobnosti profesního růstu i učitelka ze základní
školy, což akcentuje význam kvalitních pedagogů na všech úrovních
vzdělávání. Podnětné jsou odpovědi na aktuální problémy lokálního
a globálního vodního hospodářství. Neočekávaným výstupem ankety
je obtížnější hledání místa v oboru pro většinu respondentů – bylo
obtížnější, než čekali. Nicméně pokud někdo uvažuje o studiu technologie vody, tak z odpovědí níže vyplývá, že může očekávat smysluplnou zajímavou práci, ze které lze bez obav uživit rodinu. V tabulce
1 jsou základní profesní informace o našich respondentech, včetně
jejich zaměstnavatelů, kterým gratulujeme k jejich odvaze zaměstnat
lidi s minimální praxí, leč, jak je zřejmé z odpovědí níže, získali do
budoucna pro svou společnost perspektivní a loajální zaměstnance,
kteří velmi oceňují nabídnutou šanci ukázat, co dokáží, i podporu
dalšího vzdělávání (např. formou odborných seminářů CzWA). Následuje příklad dovětku e-mailu od jednoho z respondentů ankety,
která se týká přímo semináře v Kyjově: „Na závěr bych Vám chtěl
poděkovat za skvělou konferenci v Kyjově. Moc jsem si to užil a dozvěděl jsem se spoustu užitečných informací.“
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Vzdělání

Tab. 1. Naši respondenti
Július: STU Bratislava – Fakulta chemickej
Jméno
Vzdělání
Zaměstnavatel
Vodohospodářská praxe
a potravinárskej technológie – Oddelenie
Július
STU Bratislava
ASIO s.r.o.
neuvedeno
environmentálního inžinierstva – odbor:
Technológie ochrany životného prostredia.
Simona
VŠCHT Praha
AQUACONSULT, s.r.o.
3 roky
Simona: VŠCHT Praha, FTOP, Obor TechnoTomáš
Mendelova univerzita
IN-EKO TEAM s.r.o.
6 měsíců
logie vody.
Radek
VŠB – TU Ostrava
VÍTKOVICE ENVI a.s.
1 rok
Tomáš: Mendelova univerzita, Agronomická
Jiří
SOU Strážnice, VUT Brno
ŠEBESTA, s.r.o.
6,5 roku
fakulta, Technologie a management odpadů.
Stanislav
VUT Brno
ENVITES, s.r.o.
2 roky
Radek: VŠB-TUO, Hornicko-geologická fakulEva
ČZU Praha
PATOK a.s.
4 roky
ta, obor Technologie a hospodaření s vodou,
Dominik
STU
Bratislava
HYDROTECH
s.r.o.
2 roky
následně Úpravnictví.
Jiří: Střední odborná škola Strážnice (starý
název, poté proběhlo sloučení škol). Technické
lyceum ukončené maturitní zkouškou. Poté jsem zkoušel 3 semestry
na VUT Brno, fakulta Strojního inženýrství, obor Průmyslový design
zkušenosti z letní praxe, kterou jsem absolvovala u Středočeských
ve strojním inženýrství. Studium jsem ukončil na vlastní žádost, obor
vodáren a.s., během níž jsem se dostala na mnohé reálné provozy
mě nezaujal.
a nahlédla jsem i do laboratoří.
Stanislav: Střední škola obchodu a služeb Jihlava, obor analýza poTomáš: Vysoká škola mi kromě teoretických znalostí v oboru dala
ještě mnohem více, a to hlavně touhu se neustále v životě posouvat,
travin, Vysoké učení technické v Brně, fakulta chemická.
Eva: Gymnázium Václava Hlavatého Louny, Česká zemědělská unidál na sobě pracovat, vzdělávat se ve svém oboru a mít všeobecný
verzita v Praze – fakulta životního prostředí, obor aplikovaná ekologie.
přehled. Co trochu postrádám v praktickém životě, je větší důraz na
kvalitu technického vzdělání, technického kreslení, který by se na
Dominik: Gymnázium Terézie Vansovej Stará Ľubovňa, STU Bratislava, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie.
naší univerzitě mohlo zlepšit.
Radek: Chybí mi zkušenosti z reálné aplikace v praxi, ale to je pro
Osobnost/osobnosti, na které vzpomínám
„čerstvého“ absolventa samozřejmé. Proto se zajímám o semináře
Július: Najradšej spomínám na pána prof. Drtila a na prof. Bodíka,
CzWA průmyslových odpadních vod.
Jiří: Z věcí, co jsem se na škole naučil, se mi nejvíce hodí matematika
s ktorými dodnes sme si zachovali dobré vztahy.
Simona: Ráda vzpomínám na své učitele, kteří se snažili nás na práci
a fyzika. Co mě mrzí, že mě více nebavila chemie, se kterou se setkávám denně. Při nástupu do zaměstnání jsem tak šel vlastně „od nuly“
v oboru připravit. Zmínila bych pana prof. Ing. Jiřího Wannera, DrSc.,
který mi vedl obě vysokoškolské práce, na Ing. Martina Pečenku,
a vše, co dnes znám, jsem se naučil pouze praxí.
Ph.D., se kterým jsem pracovala ve školní laboratoři, a na pana Ing.
Stanislav: Znalosti ze školy jsou užitečné, nicméně získané znalosti
Jana Bindzara, Ph.D., k jehož přednáškám se ještě dnes při návrhu
z praxe jsou mnohem efektivnější.
průmyslových ČOV vracím. Nedokážu však zde zmínit všechny, díky
Eva: Vysoká škola mě naučila, kde vyhledat potřebné informace.
S praktickými znalostmi to bylo horší.
kterým jsem schopná svojí práci vykonávat tak jako nyní.
Dominik: Prínosné boli najmä skúsenosti ľudí z praxe, ich prednášky,
Tomáš: Nejvíce vzpomínám na doc. Ing. Tomáše Vítěze, Ph.D.
Radek: Vzpomínám na doc. Silvii Heviánkovou, Ph.D., prof. Dr. Ing.
praktické skúsenosti, ukážky, exkurzie. Konkrétne riešenia problémov
Miroslava Kyncla, Ing. Pavla Rašku, Ph.D., doc. Ing. Petra Prause, CSc.
skúsenejších profesorov z praxe/výskumu často pomáhajú viac ako
– velmi oceňuji odborný a zároveň lidský přístup, přiblížili mi chemicteória, ktorú treba v praxi trochu korelovať „inžinierským“ odhadom.
K záujmu o tento odbor prispel aj ľudský prístup profesorov na Odko-technologické aspekty dějů a mechanismů, které se využívají při
delení environmentálneho inžinierstva.
úpravě a čištění vod a kalových suspenzí. Celkově hodnotím přístup
fakulty (pracovníků fakulty) ke studentům jako odborný a zároveň
Jak snadno/těžko se mi hledalo zaměstnání v oboru?
vstřícný a přátelský.
Jiří: Rád vzpomínám na třídní učitelku ze střední školy, paní JaníkoJúlius: Záujem firiem je velký, bolo jednoduché nájst zamestnanie.
vou. Dokázala nás povzbudit a nadchnout pro další sebezdokonaloSimona: Zaměstnání v oboru se mi po škole nehledalo úplně snadno,
vání – naučil jsem se učit (bohužel pouze to, co mě baví).
protože jsem měla podmínku zůstat v Praze, což mé možnosti značně
Stanislav: Mgr. Renata Komendová, Ph.D.; RNDr. Jaroslav Mega, Ph.D.
omezilo. Navíc ne všechny společnosti chtějí zaměstnávat absolventy
Eva: doc. Mgr. Martina Vítková, Ph.D. – vedoucí diplomové práce.
bez odborné praxe.
Dominik: Prof. Drtil, Prof. Hutňan, prof. Bodík, Ing. Fuentés.
Tomáš: Už na škole jsem se chtěl více zaměřit na vodní hospodářství.
Najít zaměstnání v tomto oboru nebylo úplně snadné, ale po třech
Znalosti ze školy – co se mi hodilo, co mi teď chybí
měsících hledání práce v tomto oboru jsem uspěl.
Július: Špecializované predmety na čistenie odpadových vod.
Radek: Pro to, co mě nejvíc zajímá z oboru technologie a hospodaření
Simona: Ze školy se mi hodily hlavně praktické znalosti získané při
s vodou, poměrně těžko.
přípravě bakalářské a diplomové práce. Jsem opravdu ráda, že obě
Jiří: K oboru jsem se dostal vyloženě náhodou. Po škole jsem hledal
mé práce byly praktické a vycházely ze skutečných ČOV. Dále pak
práci ze strojírenského oboru (jakákoliv práce konstruktéra, nebo
operátora CNC strojů) a v reklamním oboru
(tvorba vizitek, etiket apod.). Celkově jsem
hledáním práce strávil asi 3 měsíce – tedy
jsem ji našel vcelku rychle.
Stanislav: Zaměstnání v oboru jsem našel
během 1 měsíce hledání.
Eva: Práci jsem našla pár měsíců po ukončení
magisterského studia, ale musím se přiznat,
že to bylo přes známou.
Dominik: Po ukončení VŠ som nastúpil na
Erasmus+ odbornú stáž v mojom obore v zahraničí (Brno), kde som po skončení stáže
ostal pracovať na TPP.

Na čem teď pracuji?

Respondenti ankety – účastníci semináře Čištění průmyslových vod do 35 let
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Július: Pracujem ako obchodný zástupca,
zameriavam sa na priemyselné čistiarne odpadových vod
Simona: Navrhuji průmyslové ČOV, plánuji
technologické testy a pracuji na studiích řeše-
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ní potíží našich zákazníků s odpadní, technologickou či pitnou vodou.
Tomáš: Jemné a hrubé předčištění, terciární dočištění v procesu ČOV.
Flotační proces.
Radek: Rekonstrukce stávající ČOV v Moravskoslezském kraji.
Jiří: Aktuálně pracuji na neutralizačních stanicích (výroba i vývoj)
a krátkodobě na flotační stanici (vývoj).
Stanislav: Návrhy technologických celků.
Eva: Naše společnost se zabývá zpracováním kapalných odpadů,
zejména zaolejovaných vod a emulzí či pracích a oplachových vod.
Těchto odpadů je čím dál více a jejich charakter je čím dál tím horší,
v některých případech velmi proměnlivý. Navíc svozem těchto odpadů od různých původců, jsou vstupní koncentrace znečištění různé
a zvolení vhodného postupu zpracování je komplikovanější. Proto se
chceme zaměřit na lepší parametrizaci od zákazníka a lepší plánování
zakázek. Ale hlavně bychom chtěli zefektivnit, případně inovovat
naši technologii, abychom byli schopni lépe reagovat na požadavky
zákazníků. Toto byl také jeden z důvodů návštěvy semináře – abych
si rozšířila obzory a navázala kontakty s odborníky.
Dominik: Momentálne pracujem na intenzifikácií rôznych ČOV, najmä
anaerobným predčistením odpadových vôd. Jedná sa o priemyselné
podniky z rôznych oblastí odvetvia po celej Českej republike (potravinárske podniky, konzervárne, spracovanie zeleniny, automotive).

Co mě v praxi překvapilo?
Július: Najviac ma prekvapilo to, že v obore stačí hydrochemický
sedliacky rozum, aby člověk našiel dobré a poctivé riešenie na problematiku.
Simona: Překvapilo mě, že průmyslové podniky neplánují dopředu.
Většinou jsou situace řešeny až ve chvíli, kdy je už vážný problém. Je
to trochu škoda, že voda zůstává až nakonec. Bohužel u nás prozatím
táhne pouze zvyšující se zisk firem, a ne zodpovědnost k životnímu
prostředí.
Tomáš: Někdy až banální problémy, které vznikají z nedostatečné
komunikace mezi lidmi z různých oddělení. Za nějaký čas z těchto
malých problémů vznikají velké problémy.
Radek: Rozpor teorie vs. praxe je předpokládaný, i když se domnívám,
že ve fyzice, chemii a biologii jsou odpovědi na jakýkoliv stav sytému.
V praxi na to bohužel nezbývá moc času a zjišťuji, že pořád rozumím
řekněme obecným základům.
Jiří: Nejvíce smutné je, jak funguje většina státních zakázek. Pokud
vaše zařízení nepoužije přímo projektant (tedy většinou si je přímo
neporučí investor), tak nemáte šanci zakázku získat ani s nejlepším
řešením a nejnižší cenou. Děláte pouze „křoví“ předem domluvené
firmě. Podle mě by v tomto oboru měla mít největší váhu funkčnost,
poté peníze a až nakonec „známost a kontakty“. Vodu totiž čistíme
hlavně pro další generace, a když něco nefunguje už na papíře, v praxi
to nebude jinak. Naopak se mi líbí, že i konkurenční firma dokáže
nabídnout použitelnou radu.
Stanislav: Bez odpovědi.
Eva: Množství legislativních požadavků, administrativní požadavky.
„Nejednotnost“ státní správy a mnohdy neznalost praxe. Každý kraj
a každý úředník má jiný pohled na danou problematiku, často chybí
praktické znalosti (alespoň u odpadového hospodářství).
Dominik: Občas sa v praxi nájdu prekážky napr. v podobe konzervatívneho myslenia ľudí – či už sa jedná o odborníkov z odboru alebo
úradnikov. Prekvapuje ma však aj ignorácia technologických doporučení pracovníkmi jednotlivých ČOV (napr. doporučená teplota, pH,
zaťaženie reaktoru apod.) – častou argumentáciou je to, že takto to
doteraz fungovalo a bolo to v poriadku. To, že to môže byť však lepšie,
už počuť nechcú.

Je to na uživení? Ano/Ne – ale očekávám postupné
zlepšení/Bohužel nevystačím(e) bez podpory rodičů či
úspor/Ne.
Július: Mám dôstojný život, možem si dovolit čo si prajem, ale určite
v časovom horizonte očakávám postupné zlepšenie viazané na osobný
výkon. Mňa obor, v ktorom pracujem, baví a rád pracujem v mladom
kolektíve, kde taháme za jeden koniec.
Simona: Jistě existují obory, ve kterých jsou příznivější platové podmínky, ale v současné době jsem ráda, že dělám práci, ve které vidím
hluboký smysl a uživím se s ní. Očekávám, že se mi postupem času
a přibývající praxí budou zlepšovat i platové podmínky.
Tomáš: Ano. Jako poměrně čerstvý absolvent VŠ se spíše snažím zdokonalovat v praktických znalostech. Věřím tomu, že s přibývajícími
znalostmi se bude moje finanční ohodnocení zlepšovat.
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Radek: Ano, vystačím na základní své a rodinné potřeby, ale dělám to
hlavně proto, že mě tenhle obor chytl, peníze teď pro mě nerozhodují.
Časem to bude zřejmě jiné.
Jiří: Ano, ale vždy může být lépe a nikdo by se za to nezlobil. Nevím,
v jaké výši se pohybují platy v ostatním firmách z oboru, ale já osobně
si vyloženě nestěžuji. Mám rodinu (manželka, roční dítě a další na
cestě), platím hypotéku na dům a s tím spojené náklady na provoz
domu. Manželka má pouze rodičovský příspěvek, tedy ne moc peněz,
ale zatím nám nechybělo a ani jsme se nemuseli nějak uskromnit (ano,
vypadlo dovolenkování u moře, ale s tak malým dítětem jsme ani nic
neplánovali). Menší neočekávané výdaje také nejsou problém. Ten by
asi nastal, kdybych musel znenadání shánět jiný vůz, ale to už jsou samozřejmě vysoké náklady a poznala by to každá rodina. Už jsem i měl
nabídky na líp placená místa, dokonce blíž mého bydliště. Vím ale,
že bych tam dlouho nevydržel. Potřebuji stále se měnící práci, pořád
dělat něco nového, abych se nenudil, práci, která zaujme. A přesně
taková je práce v našem oboru. Jak se říká, žádná voda není stejná.
Stanislav: Uživit se v oboru je možné, nicméně záleží na člověku
a jeho nasazení.
Eva: Na uživení to je, akorát se občas člověk musí trochu uskromnit
Dominik: Myslím, že momentálna situácia na trhu práce umožňuje
v danej oblasti pre začínajúcich/menej skúsených normálny život,
uvidíme, ako to bude po nástupe najbližšej hospodárskej krízy.

Vodohospodářské otázky dneška. Co vy osobně
považujete za problém hodný pozornosti – globální,
český, specifická technická řešení...
Július: Dneska dve témy rezonujú na konferenciách – nedostatok vody
a špecifické polutanty. Nedostatok vody vo všeobecnosti vnímám,
za globálnu hrozbu, ktorý má východisko len spoločným riešením.
Odstranovanie špecifických polutantov (hormony, liečivá apod.) do
budúcna predstavujú obrovskú výzvu (technickú aj legislatívnu). Zaujíma ma výzkum a vývoj nových cenovo dostupnejších technologii.
Dnešné technologie – ozonizácia, Fentonová reakcia, elektrochemické
oxidačné metódy – sú mimoriadne drahé a zložité na obsluhu.
Simona: Nechápu paradox dneška, kdy se na nás z každé strany
valí informace o suchu a nedostatku vody a zároveň vidíte na každé
zahradě bazén a super zelený anglický trávníček. Věřím tomu, že je
nutná osobní zodpovědnost každého z nás. Bohužel se zdá, že dokud
z kohoutku poteče nějaká voda, mnoho lidí si potíže neuvědomí.
Dalším problémem je stále se zvyšující množství různých chemických
látek ve splaškových odpadních vodách – nebudu se zabývat mikropolutanty, i když to bude potřeba v budoucnosti řešit. Technologie,
které byly instalovány dříve, na „typické“ komunální splaškové vody,
dnes dostávají zabrat ohromným množstvím různých chemických
látek, které dnes masivně používáme v každé domácnosti. Například
taková chemie do myčky nádobí je poměrně agresivní a v době, kdy
myčku vlastní téměř každá druhá domácnost, se jedná i o poměrně
velké objemy. Tato chemie může poškozovat biologické procesy čištění
odpadních vod i použitá zařízení v technologii.
Tomáš: V současnosti se ve volném čase snažím vzdělávat v problematice odstraňování hormonů a farmak z odpadních vod. Snažím se
číst nejrůznější články z odborných časopisů. To je podle mého názoru
jeden z největších problému současného dění ve vodním průmyslu.
Radek: Toho je moc: např. legislativní rozhodnutí – úřední nastavení legislativy je vždy rychlejší než vyřešení technologické otázky
s jednoznačným příznivým ekonomickým a ekologickým dopadem
(konkrétně třeba zákaz aplikace kalu na půdu).
Globální problém, který zastavit nelze, je vývoj nových „divokých“
látek, které mají nízký biodegradační potenciál, mimo akumulaci
hlavně fakt, že nevíme, jaký budou mít dohromady dopad, obecně
např. biocidy v podzemní vodě, stanovení konkrétní látky v řádu
nanogramu je OK, ale jak se chronicky projeví směs reaktivních látek
antropogenního původu? Připadá mi, že si odjakživa lidstvo zadělává
na pořádný problém, a na to dříve či později dojedeme.
Jiří: Velkým problémem je, že se stále najde dost firem, které nejsou
napojeny na městskou kanalizaci a ani nemají vlastní komunální
čistírnu. Pak se řeší vypouštění vod z chemické čistírny přímo do
řeky/potoku a to je v hodně případech nereálné. Zaprvé se téměř nedá
dostat na stanovené limity pouze fyzikálně-chemickou cestou (proto
se těmto provozům snažíme vyhýbat), které jsou i tak dost vysoké,
a i když firma limity neplní, tak do řeky prostě vypouští. To už je ale
záležitostí úřadů (chybou je, že na úřadech nenajdete téměř nikoho
z oboru… většina lidí jen ví, že „voda teče a je mokrá“).
Pak se ale setkáte s provozem, který má vlastní komunální čistírnu,
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z ní ještě vypouští do městské kanalizace a v tomto provozu vám
nastaví limity téměř srovnatelné s „pitnou vodou“ (je to nesmyslné,
zbytečně se pak prodražuje celý chod čistírny a ve výsledku úplně
zbytečně).
Stanislav: Membránové procesy jsou stále na vzestupu, nicméně již na
několikáté konferenci/semináři/přednášce jsem nenašel uspokojující
odpověď co s koncentrátem.
Eva: Osobně považuji za velký problém sucho a ignorování této problematiky částí společnosti, ať už jde například o zemědělské molochy
a jejich intenzivní hospodaření, či jednotlivce v domácnostech – např.
spotřeba, splachování pitnou vodou, používání chemikálií. Vím, že
jsou to maličkosti, oproti znečištění v průmyslových subjektech, ale
když se to posčítá, může být efekt velký. Dále si myslím, že jsou velkým problémem léčiva v odpadních vodách, která se dostávají dále
a ovlivňují celé ekosystémy.
Dominik: Globánou otázkou dneška je určite rastúci počet tropických
dní a s ním spojené čím ďalej, tým väčšie sucha. Klesá hladina podzemných vôd. Je dôležité venovať sa čím ďalej, tým intenzívnejšie
možnosti recyklácie vyčistených odpadových vôd a s tým spojený
rozvoj technológií, legislatívy apod. Nebolo to tak dávno, keď nám na
VŠ tvrdili, že máme veľké bohatstvo podzemných vôd. O pár rokov
tomu už tak nemusí byť.

Jsem členem CzWA? Uvažuji o členství?

11th Eastern European Young Water
Professionals Conference

Konference se zúčastnilo téměř 200 účastníků (195) nejen z východní Evropy, jak by se podle názvu konference mohlo zdát. Mezi
účastníky se kromě Evropanů našli také zástupci z Austrálie, Mexika,
Brazílie, Jižní Koreje, Jihoafrické republiky nebo Indie. Hlavní program
konference byl v rámci dvou dní rozdělen do dvou paralelních sekcí
– pitná voda a voda odpadní. Zaznělo mnoho zajímavých přednášek,
mezi kterými bylo i české a slovenské zastoupení. Prezentováno bylo
také 58 posterů, jejichž autoři měli možnost bleskové, tříminutové
prezentace.
V rámci konference byla zástupci programového výboru vybrána
nejlepší přednáška z každé sekce a nejlepší poster. I zde bylo české
a slovenské zastoupení – ocenění za nejlepší přednášku ze sekce pitná
voda převzal Ing. Ronald Zakhar ze Slovenské technické univerzity
v Bratislave s přednáškou Comparison of different adsorpiton materials
for pentavalent arsenic removal from drinking water a ocenění za nejlepší poster Ing. Vojtěch Kouba z VŠCHT Praha s posterem Pilot-scale
experiences with partial nitritation treating anaerobically pre-treated
sewage. Výherci budou mít možnost zúčastnit se zdarma dalšího ročníku konference, který se bude konat v hlavním městě Lotyšska, Rize.
Poslední den konference byly na programu exkurze na Úpravnu
vody Podolí a prohlídka pražského centra. Konference byla i vyvrcholením dosavadní aktivity české kapitoly YWP, během konference
byla oznámena její oficiální registrace v Mezinárodní asociaci pro
vodu IWA.

Ve dnech 1.–5. října se v Praze konal 11. ročník mezinárodní IWA
Eastern European Young Water Professionals Conference, na které
se organizačně podílela česká kapitola Young Water Professionals
a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT Praha).
Záštitu konferenci kromě několika univerzit udělily také SOVAK ČR
a Asociace pro vodu ČR z.s. (CzWA).
Program konference byl zahájen workshopem Water Utility 2030,
který vedl Dipl. Ing. Hasenleithner, generální ředitel ENERGIE AG
BOHEMIA s.r.o., která byla jedním ze sponzorů konference. Podpořily
ji také společnosti Endress + Hauser Czech, s.r.o., Veolia Česká republika, a.s., a WTE Wassertechnik GmbH. Před hlavním programem
konference se dále konaly workshopy Utility Benchmarking a How to
present a exkurze na Nové vodní lince Ústřední čistírny odpadních
vod v Praze.
Účastníci konference se setkali již v její předvečer dne 2. 10. na neformální párty, kde účastníky konference přivítal předseda programového výboru prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., předsedkyně organizačního
výboru Dr. Ing. Maryna Feierabend, prorektor VŠCHT Praha prof. Dr.
RNDr. Pavel Matějka a zástupci YWP CZ Ing. Petra Vachová s Ing.
Filipem Harciníkem. Slavnostní zahájení proběhlo ráno 3. 10. ve velkém sále Kongresového centra Českého vysokého učení technického
v Praze v Masarykově koleji. Kromě výše jmenovaných byli přítomni
i předseda výboru CzWA doc. Ing. David Stránský, Ph.D. a zástupci
sponzorujících společností.

Július: Nie som členom a ani o tom neuvažujem.
Simona: Nejsem členem CzWA, ale zaměstnavatel je členem. Doposud
jsem o členství neuvažovala.
Tomáš: Nejsem. Po absolvování konference v Kyjově o tom uvažuji.
Radek: Osobně nejsem. Členem CzWA je vedoucí útvaru projekce V.ENVI pan Ing. Martin Vavrečka a rovněž i firma VÍTKOVICE ENVI a.s.
Jiří: Naše firma je členem CzWA, já osobně nejsem. Zatím jsem nad
členstvím nějak neuvažoval, ani jsem si nezjišťoval výhody členství.
Stanislav: Ano, jsem členem YWP CZ (CzWA ad hoc skupina pro
mladé odborníky do 35 let: Young Water Professionals Czech Republic
– pozn.autora).
Eva: Nejsem členem CzWA, zatím o tom neuvažuji, nejsem odborníkem na vodní hospodářství. Nicméně mám zájem se dále vzdělávat
i v této oblasti.
Dominik: Nie som zatiaľ členom žiadnej odbornej skupiny – či už
CzWA, AČE SR alebo akejkoľvek inej. O vstupe však uvažujem ak mi
to pracovné, či rodinné okolnosti dovolia.
Dr. Ing. Monika Heřmánková
OS POV
monikastavelova33@gmail.com

Ing. Filip Harciník
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Společná fotka účastníků 11th Eastern European Young Water Professionals Conference
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Projektování, výroba a realizace čistíren
odpadních vod
Dodávka smaltovaných, nerezových
a komaxitových nádrží pro ČOV
Čistírny odpadních vod
HYDROVIT
Vyhnívací nádrže
Dosazovací nádrže
Plynojemy

Vodojemy
Ocelové skladovací
nádrže
Aerační systémy
Bioplynové stanice

Vítkovice Envi a.s.
Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava – Vítkovice, Česká republika
T +420 595 954 315
E sales.envi@vitkovice.cz
www.vitkovice-envi.cz

V minulém díle se Arnošt pokoušel skamarádit s bakterií Rózou. Představil se jako nitrifikační bakterie z ČOV na konci obce, vzpomínáte?
Jak to, že se dnes Arnošt rozhodl denitrifikovat? Je to ve skutečnosti vůbec možné? Může si nitrifikační bakterie jen tak začít denitrifikovat?
Nebo si Arnošt dělá, co chce a porušuje pravidla vesmíru a tak vůbec? Anebo ty pravidla porušuje sám autor komiksu? Kdo z nich to má
víc na háku? A může bakterie prdět?

Zveme zájemce na Kalový den. Cirkulář vložen v časopise.
Listy CzWA – pravidelná součást časopisu Vodní hospodářství
– jsou určeny pro výměnu informací v oblastech působnosti CzWA

Redakční rada: prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. – předseda
Ing. Markéta Hrnčírová; prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc.; Ing. Martin
Koller; Ing. Karel Plotěný; Ing. Karel Pryl; Ing. Pavel Příhoda; doc.
RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.; Ing. Helena Sochorová;
Ing. Petra Vachová; Ing. Miroslav Váňa; Ing. Jan Vilímec; Ing.
Tomáš Vítěz, Ph.D.

Listy CzWA vydává Asociace pro vodu ČR – CzWA
40

Kontaktní adresa:
Asociace pro vodu ČR z.s., Traťová 547/1, 619 00 Brno
+420 737 508 640
e-mail: czwa@czwa.cz
Příspěvky do čistírenských listů zasílejte na adresu:
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., VŠCHT Praha,
Ústav technologie vody a prostředí, Technická 5,
166 28 Praha 6, telefon 220 443 149 nebo
603 230 328, fax 220 443 154,
e-mail: jiri.wanner@vscht.cz
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water
management®

Sledujte časopis
Vodní hospodářství
na Twitteru!
Odemčené články, diskuze,
komentáře, průběžně aktualizovaný
seznam vodohospodářských akcí.

twitter.com/vodni_hosp
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27. 11. POČÍTÁME S VODOU 2019.Ve Velkém sále
Novoměstské radnice v Praze se bude konat mezinárodní
konference POČÍTÁME S VODOU, která již pátým rokem
umožnuje zviditelnit vždy vybranou oblast týkající se
hospodaření s dešťovou vodou. Letošní ročník se zaměří na
revitalizace veřejných prostor se zapojením modro-zelené
infrastruktury. Konferenci organizuje 01/71 ZO ČSOP
Koniklec pod záštitou ministra životního prostředí Richarda
Brabce.
Domácí i zahraniční řečníci se podělí o své zkušenosti
s integrací modro-zelené infrastruktury při stavbě měst, její
nezastupitelnou úlohou při zvyšování odolnosti měst vůči
změně klimatu a s ní spojených vln veder i přívalových
srážek i s problematikou omezeného prostoru, o nějž se
modro-zelená infrastruktura musí dělit s inženýrskými
sítěmi a dopravními stavbami. Závěrečná panelová diskuse
širokého spektra odborníků se bude týkat klíčových momentů
revitalizace měst.
Konference POČÍTÁME S VODOU 2019 chce vytvořit
příležitost diskutovat a zároveň být prostorem, který umožní
navázat spolupráci a iniciovat koncepční řešení veřejného
prostoru. Info: www.pocitamesvodou.cz
5.–6. 11. Provoz vodovodů a kanalizací. Konference. Parkhotel
Congress Center v Plzni. Info:www.sovak.cz
7. 11. Úspory vody v průmyslu. Řešení nedostatku vody
v průmyslu. Budova Pivovaru Staropramen, Praha.
Info: www.bids.cz
12. 11. Nové trendy v čistírenství a vodárenství. Konference.
Soběslav. Info: www.envi-pur.cz/cz/
19. 11. Vzorkování pitných, podzemních a odpadních vod.
Seminář. Brno, hotel Prometheus. Info: www.ekomonitor.cz
26. 11. Vodní zákon a novela stavebního zákona. Seminář.
Praha, EA hotel Populus. Info: www.ekomonitor.cz
26.–27. 11. Vodní toky 2019. Konference. Hotel Černigov,
Hradec Králové. Info:www.vrv.cz
29. 11. Energie a OZE. Webinář (on-line seminář) ASIO bude
probíhat od 9:30 do cca 10:30 na YouTube www.youtube.com/
user/ASIOczechrepublic/live. Info: www.asio.cz/cz/seminare
13. 12. ASIO NEW a TZB. Webinář. Info: www.asio.cz/cz/seminare
4.–5. 2. 2020 Financování vodárenské infrastruktury 2020.
Konference. Praha 6, hotel DAP. Info: www.bids.cz

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

5.–6. 2. 2020 VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2020. Konference.
Hotel Olympik, Praha 6. Info: www.ekomonitor.cz
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4.–8. 5. 2020 IFAT 21. světový veletrh pro vodu, odpadní vodu
a odpadové hospodářství. Mnichov. Info: www.expocs.cz
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Prosíme pořadatele různých konferencí, seminářů, kurzů apod.,
aby o svých plánovaných akcích v roce 2020 informovali redakci
časopisu Vodní hospodářství (stransky@vodnihospodarstvi.cz).
Základní informace o akcích (název, datum, místo, informace)
zveřejníme zdarma. Informujete tím nejen naše čtenáře, ale
i pořadatele obdobných akcí. Tím se alespoň trochu zabrání tomu,
aby se podobné akce pořádaly ve velice blízkých termínech.

Sucho pokračuje?! V mnoha oblastech
nízké průtoky ve vodních tocích
neustále trvají!
Po roce 1997, kdy se v povodích našich vodních toků po léta
vyskytovaly extrémní povodně, se postupně realizoval velký počet
protipovodňových opatření (převážně staveb) v rámci státem podporovaného programu povodňové prevence. Ze strany představitelů
obcí byl vyvíjen velký tlak, konkrétní realizace se staly významným
politikum. Některé projekty pokračují i v současné době, kdy naopak
více než pět let zažíváme výrazně suchá období, rovněž s mimořádně
negativními škodlivými průvodními jevy.
Konkrétní vodohospodářské projekty zaměřené na zmírnění škod
ze sucha jsou ojedinělé, dlouhodobý program tu až dosud chybí.
Rozpracovávají se metodiky pro adaptaci společnosti na negativní
dopady změny klimatu, v rámci EU se zpracovávají různé směrnice.
Souhrnně řečeno: úřadování soustavně rozvíjíme.
Je to jistě zvláštní stav. Sucho postihuje podstatně větší rozlohu
našeho státu i větší počet obyvatel než povodně. Proto vodohospodáři již v tzv. povodňových letech zdůrazňovali, že oba hydrologické
extrémy je nutno řešit společně, přičemž upozorňovali, že sucho je
v našich podmínkách horší.
Podporuje se rozvoj mokřadů, drobných i větších rybníků, rozvolňují se koryta menších vodních toků. Nosným tématem je rehabilitace
krajiny, narušené čtyřiceti léty kolektivizovaného zemědělství. Je to
výlučná priorita, zajišťující prý zásadní přínos k řešeni existujících
potíží. Taková opatření mají jistě svůj význam, možnost zajistit chybějící vodu v době po léta pokračujícího sucha však nedávají.
Skutečností je, že v průběhu suchých let se často po týdny i měsíce
vyskytovaly úseky koryt i poměrně významných vodních toků bez
patrných stop přítomnosti vody (o proudění vody nemluvě). Četnost
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výskytu takových stavů je až zarážející, jejich společenský dopad,
ohlas v médiích apod. byl ovšem mizivý. Pokud se v televizi objevil
opakovaně záběr na tzv. hladový kámen na dolním Labi, bylo to za
stavu, kdy průtok byl více než dvojnásobný ve srovnání se stavem
např. v roce 1934. Bylo to díky nadlepšovacímu efektu nádrží vybudovaných výše v povodí Labe.
Vodní toky přitom naši vodohospodářští předchůdci považovali
za mimořádně významnou součást kvalitní krajiny i urbanizovaného prostředí. Zdůrazňovali, že přínos vodních toků pro duchovní
hodnoty prostředí, v němž žijeme, je nenahraditelný (dnes se v této
souvislosti připomínají převážně církevní a historické památky, popř.
zvláštní morfologické útvary). Jejich přínos v konkrétních lokalitách
spoluvytváří genius loci a napomáhá lidem, aby se v takovém prostředí cítili dobře.
Dnes se neobjevují žádné iniciativní návrhy, které by bylo možno
považovat za opatření pro trvalé zmírnění potenciálních negativních
dopadů sucha jako konkrétní důkaz prevence proti suchu – na rozdíl
od povodní.. Současný stav je sice lepší, než by tomu bylo v případě
tzv. neovlivněných vodních toků, protože jednak díky minimálnímu
zabezpečenému odtoku z dříve vybudovaných nádrží s funkcí hospodaření s vodou (v desítkách případů), jednak v důsledku návratu
vody odebrané pro potřeby lidí zpět do vodních toků (v řádově větším
počtu vypouštění rozptýlených v říční síti), je výskyt suchých koryt
přece jen trochu redukován.
Pro zlepšení situace by stačilo postupně realizovat program další
akumulace vody v dílčích povodích, aby s ní bylo možno programově
hospodařit i ve víceletých suchých periodách ve prospěch minimálních průtoků ve vodních tocích.
Dnes by zřejmě byly výhrady proti klasickým údolním nádržím,
zejména z důvodů ekologických. Účelná by byla menší vodní díla
např. s bočními, popř. postranními nádržemi (v případě nutnosti
i hloubenými), jejichž realizace by byla možná i v povodích, kde se
tipy na vhodné lokality až dosud nehledaly. Jistě by je bylo možno
považovat za víceúčelová, protože vedle programového hospodaření
s vodou ve prospěch kvalit vodního toku by došlo ku zlepšení vodních
poměrů v rámci poříčních zón (i v zájmu podzemních zdrojů v kontaktu s vodními toky) a samozřejmě podmínek pro obecné využívání
vodních toků.
Zůstává otázka kvantifikace. Připomeňme si, že pro potřeby společnosti odebíráme v rámci zajištění pitné vody zhruba 600 milionů m3
ročně, je to asi 2 % z ročního objemu srážek spadlých na území ČR
ve výrazně suchém roce. Dá se odhadnout, že realizací akumulačních
objemů v dílčích povodích (samozřejmě diferencovaně podle konkrétních odtokových poměrů), které by zajistily lepší stav vodních toků, by
se celostátně zapojil obdobný objem akumulované vody jako v zájmu
pitné vody – navíc nebylo by to v každém roce. Takové projekty by
stály v souhrnu jistě miliardy Kč – ale asi podstatně méně, než budou
stát ty, které se na nás valí v rámci požadovaného omezení emisí, likvidace odpadů, změn v energetice, automobilovém průmyslu atd. apod.
Dělejme něco pro naši vodu. Dělejme něco, co může trvale pomoci
zmírnit negativní dopady hydrologických extrémů, zejména sucha,
a nepromarněme další léta.
prof. Vojtěch Broža
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