13.–14. 4. Nové metody a postupy při provozování ČOV. Konference. Viz str. 24
7.–8. 10. Městské vody URBAN WATER 2021. Odevzdání abstraktů do 30. 4.
Info: info@ardec.cz

Předvídatelné, srozumitelné, stabilní
a opodstatněné…
Takové atributy by podle mého selského rozumu měly mít všechny
normy upravující společenské chování. Jak je tomu v oblasti vodního
hospodářství? Entá novela vodního zákona začala platit od prvního
února. Problém je už v tom slově entá… Častá změna způsobuje, že
i ti, kteří by právní normy měli mít v malíčku, především vodoprávní
úřady, tápou, nejsou si jistí. Proto mnohé i dobře myšlené počiny
raději zazdí, jen aby nenarazili. Nedávno jsem slyšel postesk jednoho vodoprávníka, že musí sledovat právní změny namísto toho, aby
sledoval případy.
Před nějakou dobou jsem se na tomto místě ptal „Kam kráčíš, vodní zákone?“. Psal jsem, k čemu bude dobré povolení k vypouštění
odpadních vod z odlehčovacích komor jednotných kanalizací, které
budou odtékat prostě proto, že prší. V enté novele tento požadavek
vzal za své – nově nebude třeba povolení k vypouštění odpadních vod
ze žádné odlehčovací komory na jednotné kanalizaci. Jako obvykle
bude každý dobrý skutek po zásluze potrestán: ti, co si za značných
administrativních, finančních obětí získali povolení, budou povinni
podle nich postupovat na své náklady. Ti, co neudělali nic, byli tehdy
sice v rozporu se zákonem, ale od účinnosti enté novely nebudou nic
potřebovat a nebudou, minimálně do skončení platnosti stávajícího
povolení k vypouštění odpadních vod, muset dělat nic. Předpokládám, že valná část těch, jejichž řízení o povolení vypouštění odpadních vod z odlehčovacích komor dosud běží, budou brát své žádosti
zpět. Ti, co taková povolení jako řádné osoby už získaly, budou žádat
o zrušení vydaných povolení. Takže všechny ty práce a náklady provozovatelů kanalizací, správců povodí, vodoprávních úřadů, MŽP
přijdou úplně vniveč. Je takovéto chování státu stabilní, spravedlivé
a předvídatelné? Odpověď nechávám na vás!
Novela přinese i další papírování. Bude třeba evidovat, sledovat i ty
malé rybníčky, nádrže někde v polích, lesích, které dosud sledovány
a evidovány být nemusely. Předpokládá se, že jich je několik desítek
tisíc. Bude to stát čas a peníze. Užitek? Nenapadá mě. Podle mě by
měl platit jakýsi princip užitečnosti a přiměřenosti. Tady ani jedno
ani druhé nenacházím!
Nebo evidence odběrů povrchových a podzemních vod. Dosud
platilo, že odběry byly evidovány od 500 m3 měsíčně nebo 6 000 m3
ročně na jeden odběr. Nyní se ta hranice snižuje na 100 mᶟ měsíčně
a 1 000 mᶟ ročně. K další byrokracii budete nuceni, pokud těch povolení (třeba velice malých) budete mít více a v součtu povolených
množství překročíte onu sníženou hranici. Pak bude muset jeden odběratel s více odběry všechny povolené odběry, ať jsou kdekoliv, měřit
měřidly, u nichž bude pravidelně ověřována správná činnost. Přispěje
to v „boji“ proti suchu? K čemu bude evidence marginálních odběrů,
k čemu bude evidence malých rybníčků… Je to tedy opodstatněné?
Některá ustanovení jsou napsána takovou úředničtinou, že než se
prokoušete ke konci věty, nutně musíte zapomenout její začátek. Stačí
si přečíst § 2 odstavec 15, který tu raději citovat nebudu – zájemci si
ho mohou nalézt. Ptám se: je srozumitelný? A až si jej přečtete, tak
si zkuste odhadnout, k čemu to lidem bude, když stačí, že oprávněná
osoba má „papír“ od ministerstva.
Ale abych nebyl nespravedlivý. „Suchou“ novelu je třeba pochválit
za novou Hlavu X. V období sucha, které zvláště u podzemních vod
rozhodně neskončilo, je důležité zavedení organizačního řešení ochrany před suchem a nedostatkem vody. To se doufám povedlo, a už jen
zpracování krajských plánů pro sucho bude důležitým podkladovým
materiálem pro rozhodování o opatřeních na ochranu před suchem.
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PRŮMYSLOVÁ & KOMUNÁLNÍ FILTRACE VODY
ŠPIČKOVÁ IZRAELSKÁ FILTRAČNÍ ZAŘÍZENÍ A TECHNOLOGIE
PRO FILTRACI, ÚPRAVU A DOČIŠTĚNÍ PITNÉ,
TECHNOLOGICKÉ A ODPADNÍ VODY.

Generátory kyslíku a možnosti jejich
využití ve vodárenství
Generátory kyslíku umožňují získávat čistý kyslík z okolního vzduchu přímo v místě použití. Představují tak zajímavou alternativu
pro ty zákazníky, kteří nechtějí nebo dokonce nemohou být závislí
na dovozu kyslíku od dodavatelů technických plynů. Přestože je
rozumné každou instalaci posuzovat individuálně, je zřejmé, že
výroba kyslíku na místě přináší provozovateli jednoznačné výhody.

Princip výroby
Oxymat generátory kyslíku (a dusíku) jsou založeny na
technologii PSA (Pressure Swing Adsorption). Základem
procesu je adsorpční médium udržované pod tlakem, zachycující buďto molekuly dusíku, nebo kyslíku obsažené
ve vzduchu proudícím přes adsorbent. Jedinou vstupní
surovinou potřebnou pro tento proces je okolní vzduch.
To činí proces PSA mimořádně čistým.

Nevýhody:
• vyšší investiční náklady (v případě, že je tlakový zásobník kapalného kyslíku v pronájmu provozovatele)
• potřeba pravidelné údržby (kompresor)

Použití ve vodárenství
Z možného uplatnění vyčnívají dvě základní aplikace:
Ozonizace pitné a odpadní vody
Ozonizace vody (jak na úpravnách, tak čistírnách) získává v poslední
době na významu zejména z důvodu potřeby likvidace
všudypřítomného mikroznečištění (pesticidy, léčiva
atp.). V drtivé většině případů je ozon vyráběn z čistého
kyslíku. Kromě obecných, již zmíněných výhod je třeba
zdůraznit, že PSA kyslík splňuje požadavky na kvalitu
kyslíku pro generátory ozonu zejména v tom, že obsahuje
potřebnou příměs dusíku, která je pro efektivní výrobu
ozonu nezbytná.
Hygienizace čistírenského kalu
Metodou ATAS (technologie: OSS – Oxyterm sludge
system a MKH – Oxyterm) lze pomocí čistého kyslíku
hygienizovat přebytečný čistírenský kal z biologické
linky ČOV na základě autotermního ohřevu zpracovávaného kalu teplem uvolněným při řízené oxidaci části
biomasy. Takovýto kal splňuje nejpřísnější požadavky
současné legislativy a je vhodný pro přímou aplikaci
do půdy nebo jej lze přidávat po odvodnění do průmyslových kompostů.

První ON-SITE výroba kyslíku pro
hygienizaci čistírenského kalu
Sestava ON-SITE výroby kyslíku

Technický popis

Generátory kyslíku jsou navrženy pro průmyslové aplikace a nepřetržitý provoz. Systémy pracují autonomně se zapnutím/vypnutím na
základě skutečné spotřeby plynu. Pokud plynný produkt není odebírán, systém jako celek přejde do režimu připravenosti.
Vlastní provedení lze přizpůsobit požadavkům zákazníka, tzn. jak
v rovině individuálního prostorového uspořádání dle místních podmínek, tak provedení na rámu, případně v kontejneru.
Standardní řada generátorů kyslíku Oxymat je k dispozici ve výkonech 0,7 až 400 Nm3/h o čistotě do 95 %.

Výhody:
• nižší provozní náklady v porovnání s kupovaným kyslíkem (odpadají náklady na nájem a pravidelné revize zásobníku kapalného
kyslíku)
• nezávislost na externích dodavatelích
• dostupnost kyslíku kdekoliv a kdykoliv
• vyšší bezpečnost díky nižšímu provoznímu tlaku (provozní tlak na
zásobníku O2 cca 4–5 bar)

Součástí projektu a následně výstavby nové ČOV pro
město Rájec-Jestřebí byla dodávka technologie pro hygienizaci kalu čistým kyslíkem vyráběným přímo na místě.
Technické požadavky:
Nominální kapacita: 11 kg/h
(cca 8 Nm3/h)
Min. čistota kyslíku: 93 %
Rozsah regulace dávkování do
procesu: 2–10 Nm3/h.
Provedení: v kontejneru
Na základě požadavků projektu byla dodána sestava Oxymat
O190 s kapacitou 9,9 Nm3/h při
čistotě min. 93 % a výstupním
tlakem 4 bar. Systém pracuje
zcela autonomně na základě požadavků z nadřazeného řídícího
systému zákazníka. Součástí
dodávky je kontinuální měření
čistoty kyslíku, která poskytuje Napájecí rozváděč, bezpečnostní
informaci o aktuální čistotě monitoring a zásobník kyslíku
kyslíku dodávaného do procesu.
V případě, že není dodržena čistota kyslíku, dojde automaticky k přerušení dávkování kyslíku do procesu a k jeho vypuštění do okolní
atmosféry. Celá technologie je umístěna ve speciálním izolovaném
kontejneru (viz titulní strana), který obsahuje kromě vlastní výrobní
technologie i napájecí a řídící rozváděč, vzduchotechnická zařízení
pro zajištění vhodných provozních podmínek a bezpečnostní měření
koncentrace kyslíku.
Na konci roku 2020 proběhla dodávka k provozu plně připraveného kontejneru na ČOV Rájec-Jestřebí. Zprovoznění je plánováno na
březen 2021. Během zkušebního provozu budou mimo jiné sledovány
provozní náklady na vyrobený kyslík. V případě zájmu o tato data
neváhejte kontaktovat autora článku.
Ing. Jiří Beneš
benes@disa.cz
DISA s.r.o.

Vnitřní uspořádání technologie v kontejneru
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Nové možnosti hodnocení
technického stavu
a produkční funkce
hydrogeologických vrtů
Jan Kukačka, Daniel Kahuda, Pavel Pech

Abstrakt

V rámci projektu INV-FLOW byl zkonstruován a otestován funkční
vzorek zařízení pro vyhodnocení správné funkce hydrogeologického
vrtu pomocí měření vertikálního proudění vody ve vrtu. Skládá
se ze dvou elektromagnetických indukčních průtokoměrů, dvou
pneumatických ucpávek a regulovatelného čerpadla. Zařízení bylo
testováno na reálných hydrogeologických vrtech určených pro
zásobování vodou zemědělského výrobního družstva. Pilotní testy
potvrdily funkčnost zařízení a možnost použití pro vyhodnocení
míry kolmatace a inkrustace hydrogeologického vrtu. Provozovatel tak může rozhodnout o potřebě daný vrt regenerovat, případně
o ukončení jeho provozu.
Klíčová slova
indukční průtokoměr – studna – životnost vrtu – podzemní voda –
kolektor – kolmatace – obsyp

Úvod
Hydrogeologickým vrtem se rozumí vodohospodářská stavba sloužící
jako jímací zdroj podzemní vody (vrtaná studna), monitorovací nebo
sanační objekt, případně jako vsakovací objekt. Ve všech případech
působí na hydrogeologický vrt řada faktorů ovlivňujících jeho životnost, která je dána zejména konstrukcí a způsobem využívání ve
vztahu s geologickým prostředím, ve kterém je situován.
Hodnocení technického stavu hydrogeologických vrtů lze provádět
souborem hydraulických a geofyzikální metod. Výhoda těch hydraulických spočívá v jejich přímosti a zpravidla i nižší instrumentální
náročnosti či nákladnosti. Základem jsou hydrodynamické zkoušky,
které lze rozšířit o hydrometrické měření vertikální složky proudění,
v každém případě však tyto metody poskytují jen minimální informaci
o případné variabilitě stanovených parametrů podél vertikálního profilu objektu. Geofyzikální metody – při použití v hydrogeologických
vrtech standardně označované jako (hydro)karotážní – jsou nepřímé,
velmi náročné z hlediska potřebného vybavení a pro vyhodnocení
naopak poskytují výhradně vertikální profil měřených charakteristik.
Výhodou je potenciálně vysoké rozlišení a možnost interpretace provozních vlastností daných objektů z hlediska fyzikálně-chemických
charakteristik příslušného kolektoru podzemní vody. Základní metodou je zde konduktometrie v různých variantách provedení, do výčtu
používaných metod patří kavernometrie, akustická karotáž, hustotní
karotáž, gama karotáž, gama-gama karotáž a neutron-neutron karotáž
a také kamerová prohlídka vrtu [1, 2, 3].

a pro dosažení dlouhé životnosti vrtu je doporučen [4]. Parametry
obsypového materiálu jsou popsány v normě Jímání pozemní vody
– ČSN 75 5115 [5].
Hlavními parametry obsypového materiálu jsou velikost zrn, šířka
obsypu a typ materiálu. Tyto parametry jsou mimo jiné zvoleny v závislosti na typu horniny, kterou vrt penetruje. Správná volba obsypového materiálu má na životnost hydrogeologického vrtu rozhodující
vliv, zvolená velikost frakce musí rozměrově převyšovat vnitřní průřez
perforace výstroje vrtu, zároveň však zohledňovat přítomnost a zrnitost pohyblivé složky rozpuštěného sedimentu v kolektoru podzemní
vody. Cílem je nalezení rovnováhy mezi zachováním maximální propustnosti, filtrační schopností a zároveň přístupností pro udržovací
a regenerační práce, a to rovněž při dlouhodobém a intenzivním čerpání z kolektorů podzemní vody v případě jímacích vrtů. Pro určení
velikosti zrn je doporučeno vycházet z křivek zrnitosti [5]. Ve skalních
horninách obsyp slouží zejména ke stabilizaci, jeho zrnitost se volí
podle velikosti vtokových otvorů výstroje vrtu [4].
Materiály, které jsou vhodné k obsypu, jsou přírodní písky a štěrky
s oblým tvarem zrn, neměly by to být drcené materiály. Vhodný je
obsyp z křemičitých materiálů s obsahem < 4 % nehomogenních
složek, jako jsou jíly, slídy, živce, vápence a železo. Optimální je používat vodárenské filtrační materiály pro pitnou vodu, jelikož u nich
je obsah příměsí minimální [6]. Šířka obsypu je ovlivněná průměrem
zrn, minimální a doporučená šířka v nezpevněných nebo jen slabě
zpevněných horninách je uvedena v normě Jímání pozemní vody –
ČSN 75 5115 [5].

Životnost hydrogeologického vrtu
V praxi je pro životnost hydrogeologických vrtů limitující především
vliv procesu kolmatace, tj. zanášení pórového prostoru filtračního
obsypu, popř. části horninového prostředí v nejbližším okolí perforovaných úseků výstroje vrtu. Jedná se zpravidla o kombinaci faktoru
mechanického (sufozi) – tj. vnosu pohyblivých sedimentární částic
vlivem unášecí schopnosti proudící vody – a chemicko-biologického,
kde se projevují oxidační procesy vysrážením v podzemní vodě roz-

Konstrukční specifika hydrogeologického vrtu
Filtrační část hydrogeologického vrtu je tvořena štěrkovým obsypem,
který se opírá zejména o perforovanou (tj. vtokovou) část výstroje.
Vedle konstrukční funkce má štěrkový obsyp především filtrační
funkci, která spočívá v omezení vtoku mechanického sedimentárního znečištění podzemní vody do vrtu (tzv. pískování). Z hlediska
konstrukce je v současné době preferována štěrbinová geometrie perforace (oproti kruhové), protože zajistí nižší minimální průřez otvorů
při zachování shodného podílu otevřené plochy. Technologicky jsou
perforované segmenty vrtných výstrojí připravovány lisováním (oproti
dříve převažující metodě frézování), existují ovšem i specializované
konstrukce, např. pro eliminaci ulpívání sedimentárních částic v otvorech perforace (typ Johnson). Filtrační obsyp hydrogeologického
vrtu bývá zpravidla sypaný a má zároveň stabilizační funkci. Dalším
typem je lepený obsyp, který je integrální součástí perforované části
výstroje. Konstruovat vrt bez obsypu je zpravidla riskantní. V principu je to možné u skalních hornin s nízkým obsahem pohyblivých
sedimentárních frakcí, ale i tam obsyp může plnit stabilizační funkci
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Obr. 1. Koncepční schéma zařízení INV-FLOW
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puštěných iontů. Na tomto ději se zpravidla
podílí řada chemolitotrofních mikroorganismů a v makroskopickém měřítku proces vede
až k tvorbě inkrustací (sraženin) uvnitř otvorů
perforace i vnitřního prostoru výstroje vrtu.
Kolmatace způsobuje zmenšení otevřené
plochy perforované části výstroje a snížení
objemu efektivních pórů ve filtračním obsypu.
Výsledkem je pokles vydatnosti hydrogeologických vrtů, který navíc může v čase eskalovat,
pokud je provozní reakcí intenzifikace čerpání
a následné zvýšení gradientu vtoku větším
snižováním úrovně hladiny podzemní vody
ve vrtu. Rychleji proudící voda unáší více sedimentárních částic a další snižování hladiny
vede k rozšiřování zóny oxidačního prostředí,
které zapříčiňuje inkrustaci minerálními
nárůsty a podporuje růst kolonií chemolitotrofních mikroorganismů [7]. I když jen málo
hydrogeologických vrtů zcela selže kvůli kolmataci nebo přímo inkrustaci, jsou tyto jevy
vždy příčinou snížené vydatnosti vrtu [8].
Koroze výstroje vrtu, která se netýká jen
kovu, ale i plastu nebo hornin, způsobuje
zvětšení otvorů v perforované části výstroje
vrtu a tím snižuje pevnost výstroje [8]. Kovy
trpí korozí nejvíce. Koroze vzniká reakcí
materiálu v oxidačně-redukčním prostředí
(zejména v kontaktu se vzdušným kyslíkem),
což může být ještě podpořeno přítomností
korozivních kontaminantů, například u sanačních vrtů.
Vrt je v případě kolmatace a inkrustace
možné regenerovat. Po nezbytné diagnostice
lze aplikovat řadu mechanických a chemických postupů [7].

Obr. 2. Výsledky měření na zařízení INV-FLOW pro funkční vrt a vrt s omezenou filtrační
funkcí

Nová metoda pro hodnocení
filtrační funkce hydrogeologického
vrtu
Pracovníci z České zemědělské univerzity
v Praze a společnosti DEKONTA, a.s., v rámci
svých výzkumných aktivit představili nové
zařízení, pomocí kterého lze provádět přímé
hodnocení technického stavu filtrační části
hydrogeologického vrtu. Tedy té části vrtu,
která se podílí na správné funkci každého
hydrogeologického vrtu. Zařízení INV-FLOW Obr. 3. Schéma k určení přítokového množství podzemní vody do vrtu výškou L
je realizováno jako přenosné a skládá se z následujících částí (obr. 1):
• 2 x průtočná pneumatická ucpávka pro utěsnění měřeného úseku
část vrtu je funkční bez kolmatace či inkrustace. V případě, že filtračv hydrogeologickém vrtu;
ním materiálem vrtu protéká pouze omezené množství čerpané vody
• čerpadlo umístěné v prostoru mezi ucpávkami s možností plynulé
regulace výkonu;
(Qo/Qc < 0,5) a závislost Qo/Qc = f(Qc) má přibližný tvar přímky
se zápornou směrnicí, můžeme konstatovat, že měřená filtrační část
• elektromagnetický průtokoměr umístěný na povrchu terénu pro
měření průtoku vody čerpané čerpadlem z hydrogeologického vrtu;
vrtu má omezenou funkci a je pravděpodobně kolmatovaná, případně
• elektromagnetický průtokoměr umístěný pod spodní ucpávkou ve
vrtu pro měření průtoku vody čerpané skrz spodní ucpávku.
Funkci zařízení INV-FLOW je možné ilustrovat pomocí obr. 1 a 2.
Zařízení je spuštěno do měřeného vrtu do příslušné hloubkové úrovně, ve které chceme hodnotit filtrační funkci vrtu, přičemž měřený
úsek vrtu odpovídá středu spodní pneumatické ucpávky (obr. 1).
Po instalaci zařízení do měřeného úseku je provedeno utěsnění
pneumatických ucpávek pomocí tlakového vzduchu. Následně čerpáním pomocí čerpadla a měřením celkového čerpaného průtoku (Qc)
a průtoku protékajícího spodní ucpávkou (Qp) měříme průtok vody
obtékající spodní ucpávku, tedy průtok vody filtračním materiálem
vrtu (Qo) v dané hloubkové úrovni. Vyhodnocením podílu Qo na celkovém čerpaném množství Qc v závislosti na intenzitě čerpání Qc, jsme
schopni určit, zda je v daném měřeném úseku filtrační část funkční (bez
kolmatace či inkrustace), nebo zda dochází k omezení filtrační schopnosti. Vyhodnocujeme tedy závislost Qo/Qc = f(Qc) (obr. 2).
V případě, že většina vody je schopna protékat filtračním materiálem vrtu (Qo/Qc > 0,5) a závislost Qo/Qc = f(Qc) má přibližný tvar
přímky s kladnou směrnicí, můžeme konstatovat, že měřená filtrační
Obr. 4. Laboratorní testování zařízení INV-FLOW
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s výskytem inkrust na výstroji vrtu. Tímto
způsobem můžeme postupně proměřit celou
filtrační část hydrogeologického vrtu a ověřit, které úseky daného vrtu mají omezenou
funkci.
Průtok vody filtračním materiálem vrtu
(Qo) v dané hloubkové úrovni vyjádříme
z hlavní bilanční rovnice pro celkové čerpané
množství:
Qc = Qo + Qp + Qin

(1)

odkud lze vyjádřit Qo
Qo = Qc – Qp – Qin

(2)

Qo

je množství vody protékající obsypem okolo
spodní ucpávky (l/s);
Qc
je čerpané množství
(měřeno) (l/s);
je průtok spodní ucpávQp
kou (měřeno) (l/s)
Qin
je přítok z kolektoru
výškou L (l/s)
Jedinou neznámou v rovnici (2) je přítok
z kolektoru výškou L – Qin (obr. 1 a 3). Tento
přítok máme možnost určit dvěma způsoby. Jednak je možné ho změřit pro danou
hloubkovou úroveň pomocí hydrokarotážní
metody – rezistivimetrie. Druhou možností je
výpočet z poklesu hladiny v pozorovacím vrtu
v průběhu měření. Situaci názorně ukazuje
schéma na obr. 3.
Použijeme rovnici pro ustálené proudění
k úplnému vrtu (Thiemova rovnice) s využitím parametrů na čerpaném vrtu a na pozorovacím vrtu PV1:
kde

(3)
kde

hV1
hV
Qpřít
rV
RPV1
K

Obr. 5. Výsledky pilotního ověření zařízení INV-FLOW na vrtu s omezenou filtrační funkcí

je výška vody v pozorovacím vrtu PV1 (m);
výška vody v čerpaném
vrtu (m)
přítokové množství vody
z kolektoru (m3.s-1);
poloměr odčerpávaného
vrtu (m);
vzdálenost pozorovacího vrtu od osy odčerpávaného vrtu (m);
hydraulická vodivost
kolektoru (m.s-1)

Z rovnice (3) vyjádříme přítokové množství
vody do vrtu
(4)

Obr. 6. Kamerový snímek vnitřní stěny výstroje měřeného vrtu HJ-3 (vpravo) a nově instalovaného vrtu HJ-4 (vlevo)

Výškou L vtéká do vrtu množství vody
(5)

Laboratorní a pilotní ověření zařízení INV-FLOW
Princip měření byl v první fázi testován v laboratorním měřítku na
Katedře vodního hospodářství a environmentálního modelování, ČZU.
Za tímto účelem byl zkonstruován fyzikální model (obr. 4) simulující
indukované vertikální proudění podzemní vody v hydraulicky neúplném vrtu se současným udržováním konstantní piezometrické úrovně
hladiny tak, aby tato problematika byla omezena na jednorozměrnou
složku bez významných vnějších vlivů. Principiálně zde byl modelován „ideální“ stav proudění při průzkumném či provozním čerpání
objektů podzemní vody pro možnost bilančního srovnání jednotlivých
složek vertikálního proudění.
Následně v rámci pilotního ověření zařízení INV-FLOW na lokalitě
Výrov u obce Hadačka na starém jímacím vrtu HJ3 s omezenou funkcí
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vlivem kolmatace (vrt původně určen pro zásobování zemědělského
družstva Kralovická zemědělská, a.s.) byl měřen vertikální profil tohoto vrtu pomocí zařízení INVFLOW. Obr. 5 ukazuje na levém grafu
výsledky měření v různých hloubkových úrovních a při různých
výkonech čerpadla a v pravé části jsou zobrazeny jednotlivé závislosti
Qo/Qc = f(Qc) v jednotlivých hloubkových úrovních. Z uvedeného
grafu lze vyhodnotit, že v úseku 11 až 15 m pod terénem dochází
k postupnému snižování podílu vody, která je schopná protékat
filtračním materiálem, z hodnoty cca 50 % až na hodnotu cca 20 %.
V tomto úseku tedy filtrační schopnost s hloubkou klesá a kolmatace
vrtu narůstá. V úseku 15–20 m pod terénem se podíl schopný protékat filtračním materiálem pohybuje trvale pod 30 %. V tomto úseku
je filtrační funkce vrtu výrazně snížena vlivem kolmatace, případně
inkrustací.
Výsledky měření potvrzují a zároveň dokumentují i fotografie
pořízené kamerovou prohlídkou měřeného vrtu HJ3, které ukazují
významné inkrusty na perforaci výstroje v měřeném úseku vrtu.
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Obr. 7. Sestava zařízení INV-FLOW použitá v rámci pilotních testů

Obr. 8. Zařízení INV-FLOW při instalaci do měřeného vrtu HJ-3 na
pilotní lokalitě

Obr. 6 (vpravo) ukazuje situaci v hloubce 15,1 m pod terénem. Obr. 6
(vlevo) ukazuje pro srovnání fotografii z kamerové prohlídky vrtu
HJ-4 (hloubka 19,8 m pod terénem), který byl na pilotní lokalitě nově
instalován v době provádění pilotních zkoušek na vrtu HJ-3 (červenec
2020), jako náhrada nefunkčního vrtu HJ-3.
Funkční vzorek zařízení INV-FLOW, testovaný v rámci pilotních
testů (obr. 7 a 8), měl následující provozní parametry:
Vnitřní průměr měřeného hydrogeologického vrtu dle použité
pneumatické ucpávky: 150–300 mm;
Rozsah měření průtoku vody čerpaného z hydrogeologického
vrtu dle použitého indukčního průtokoměru (průtokoměr DN20)
Qc = 0,032–3,2 l/s;
Rozsah měření průtoku pneumatickou ucpávkou dle použitého
indukčního průtokoměru (průtokoměr DN10) Qp = 0,01–0,98 l/s.

[3]
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[8]

Nakládal, P. (2019): Skryté a úmyslné vady ve výstroji vrtů, TZB info, dostupné na
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1990. ISBN: 978-0-471-85611-5.

Možnosti uplatnění zařízení INV-FLOW
Nově vyvinuté zařízení INV-FLOW, určené pro vyhodnocení filtrační
funkce hydrogeologického vrtu pomocí měření vertikálního proudění vody ve vrtu, je primárně určeno pro vodárenské společnosti
provozující jímací hydrogeologické vrty, případně pro environmentálně-geologické společnosti provozující sanační vrty. Provozovatel
hydrogeologického vrtu je schopen na základě přímého měření
pomocí zařízení INV-FLOW vyhodnotit míru kolmatace a inkrustace
hydrogeologického vrtu a rozhodnout tak o potřebě daný vrt regenerovat, případně o ukončení jeho provozu.
Zařízení INV-FLOW je realizováno jako modulární systém, u kterého lze změnou parametrů některé z jeho částí změnit celkové
parametry zařízení a tím i aplikační parametry. Změnou průměru
pneumatických ucpávek lze ovlivnit použití zařízení pro větší nebo
naopak menší průměry hydrogeologických vrtů a změnou měřících
parametrů průtokoměrů a výkonu čerpadla lze modifikovat zařízení
pro testování například ve velmi propustném prostředí s velkou zásobou podzemní vody.
Poděkování: Projekt INV-FLOW – Zařízení pro zonální měření vertikálního proudění podzemní vody a přímou kvantifikaci přítoků do
jímacích vrtů na principu elektromagnetické indukce, č. TH04030492
vznikl v rámci řešení aktivity, na jejíž řešení poskytnula Technologická
agentura České republiky (TAČR) finanční podporu.
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New possibilities to evaluate the technical condition and
function of hydrogeological wells (Kukacka, J.; Kahuda, D.;
Pech, P.)
Abstract

As part of the INV-FLOW project, a functional sample of equipment
was designed and tested to evaluate the functionality of a hydrogeological well by measuring the vertical water flow through its
screen and filters. The equipment consists of two electromagnetic
induction flow meters, two pneumatic seals and an adustable pump.
After an initial laboratory verification of the fundamental concept,
the equipment was successfully tested in real conditions on actual
hydrogeological wells intended for water supply to an agricultural
production plant. Pilot tests confirmed the functionality of the equipment and the possibility of using it to evaluate the degree of clogging
and encrustation of a hydrogeological well. The operator can thus

5

decide on the need of a well rehabilitation, or on altering (or even
on the termination) of its operation.
Key words
electromagnetic flow meter – pumping well – pumping well lifetime
– groundwater – aquifer – well clogging – gravel filter

Varovný systém lokálních
přívalových povodní
Jana Kalibová, Jakub Štibinger, Pavel Krejzek, Jan Petrů

Abstrakt

Přívalové povodně jsou typické rychlým nástupem a lokálním
výskytem. Tradiční varovné protipovodňové systémy založené na
sledování průtoků vody ve vodních tocích nemohou poskytnout
dostatečně včasné varování před nástupem povodně pro lokality ve
střední a horní části povodí. Výzva je většinou vydána až v momentě,
když již povodňová událost nastala. Jedním z klíčových faktorů
určujících podmínky vzniku povrchového odtoku (povodně) je infiltrační schopnost půdy. Tento příspěvek představuje nový varovný
systém, který je schopen vyhodnotit riziko vzniku přívalové povodně
v předstihu hodin, a to na základě informací o předpovídané dešťové
srážce (poskytnuty např. ČHMÚ) a informaci o aktuální infiltrační
schopnosti půdy v dané lokalitě (získané terénním měřením pomocí
simulátoru deště s automatickou kalibrací). Výsledky naměřené pomocí reálných simulací byly porovnány s hodnotami stanovenými
ověřenými numerickými metodami. Korelační koeficient prověřovaných závislostí se pohyboval v rozmezí 0,8 – 0,9. Toto poukazuje
na vhodnost použitých postupů a dokládá, že nově vyvinutý varovný
protipovodňový systém je spolehlivým nástrojem, díky kterému je
možné reagovat na hrozící riziko přívalové povodně v předstihu
několika hodin.
Klíčová slova
infiltrace – simulace deště – doba výtopy – kontinuální infiltrometr –
půdní hydraulické charakteristiky – intenzita deště – bleskové povodně

Úvod
Četnost výskytu povodní i riziko jejich vzniku neustále stoupají [3, 7].
Zvýšená pozornost je proto věnována vývoji protipovodňových varovných systémů (PVS), které mohou poskytnout cenný čas pro aplikaci
protipovodňových opatření, případně evakuaci [1, 2, 4]. Současné
PVS jsou převážně založeny na hodnotě kritického odtoku v souvislosti s modelovanými hodnotami půdní vlhkosti a srážkovými úhrny.
Kvalita výstupních modelovaných dat je však silně závislá na kvalitě
a rozlišení dat vstupních. Lokální (bleskové) povodně postihují oblasti
malého měřítka. Riziko jejich vzniku závisí zejména na charakteru
srážky, vlastnostech území, způsobu jeho využití apod. Zásadní roli
hraje aktuální infiltrační schopnost půdy. Pokud je dešťová srážka
infiltrována do půdy, snižuje se tím riziko tvorby povrchového odtoku a následně i vodní eroze a povodně. Infiltrační schopnost půdy
ovlivňuje celá řada parametrů, především předchozí nasycení půdy
vodou [5, 7]. Data nasycenosti půdy však často nejsou v lokálním
měřítku k dispozici a obtížně se modelují. Proto se využívá hodnot
z nejbližší měřící stanice, případně dat modelovaných pro danou
oblast v měřítku větším. Jak však ukazuje praxe z terénních měření,
heterogenita půdních podmínek je vysoká a může mít zásadní dopad na formování povrchového odtoku. Je tudíž výhodné infiltrační
schopnost půdy měřit přímo, v kritických bodech specifických pro
každou lokalitu, a na základě aktuální situace hodnotit riziko tvorby
povrchového odtoku v konkrétní lokalitě.
PVS založené na principu měření průtoku ve vodním toku se nehodí
pro obce a průmyslové objekty, nacházející se na horních a středních
částech povodí, které ohrožuje přítok vody z jednotlivých pozemků,
nebo drobných, často vysýchavých vodních toků. Předstih varování
před povodní odvozený z měřených průtoků je krátký, nedostatečný.
Varování je vydáno až v okamžiku, kdy již povodeň nastala.
Z tohoto důvodu byl v rámci výzkumného projektu TA ČR
TH02010802 „Systém včasné predikce přívalových povodní založe-
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Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. dubna
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A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

ný na přímém měření infiltrace“ vyvinut originální postup včasné
predikce přívalových povodní. Systém je založený na přímém měření infiltrační schopnosti půd, zohledňující zejména jejich stupeň
nasycení předchozími srážkami (jako hlavní indikátor rizika tvorby
povrchového odtoku a následných jevů). Síla tohoto postupu vychází ze vstupních dat, která jsou získávána formou lokálních měření
v dostatečném předstihu (až v řádu hodin) před přívalovou srážkou.
Vychází tedy nikoliv z plošně stanovené hodnoty, nýbrž z lokální
hodnoty aktuálního nasycení půdy vodou a její schopnosti infiltrace.
Vyhodnocení rizika je založeno na srovnání délky trvání předpovídané přívalové srážky (poskytnuto ČHMÚ) a doby výtopy způsobené
simulovanou srážkou o intenzitě odpovídající predikované srážce
(doba výtopy je stanovena reálným infiltračním pokusem). Díky tomu
je možné jasně stanovit či vyvrátit riziko vzniku bleskové povodně.
Systém umožňuje provést měření kdykoliv před předpovídanou
srážkou, zpravidla v řádu hodin, a poskytuje tak dostatek času pro
zavedení adekvátních opatření. V principu se jedná o terminální
měřící jednotky umístěné v terénu nad chráněnými lokalitami, které
přenáší data na společný server, kde dochází k vyhodnocení rizika
vzniku přívalové povodně. Preventivně působí také upozorněním
na nevhodné využívání pozemků rizikových pro vznik povodně.
Neméně významným cílem daného projektu bylo dostat vyvíjený
PVS do povědomí a užívání nevědecké veřejnosti v podobě správ
obcí či fyzických osob. Klíčem k dosažení tohoto cíle je uživatelsky
příjemné a nenáročné prostředí obsluhy měřicích přístrojů a jednoduchý proces vyhodnocení rizika vzniku bleskové povodně. Systém
spouští test automaticky na základě výstrahy. Výstraha je interní stav
VPS, který je generován automaticky aplikací na serveru, a vychází
z odhadu stupně nasycení půdy a předpokládané srážky. Na základě
výstrahy a předpokládané srážky je vygenerováno nastavení simulátoru deště a je do něj odesláno. Systém pak vyhodnotí výsledek
testu, tedy skutečnou (změřenou) nasycenost půdy a v případě rizika povodně rozešle varování formou SMS a v krátké budoucnosti
i hlasovou zprávou na relevantní telefonní čísla. Do doby, než se
vlády ujme automatika, je možné nastavit parametry ručně z webové
aplikace nebo z klávesnice simulátoru. Jestliže jsou ručně nastavené
parametry a výsledek testu využitelné pro vyhodnocení varování,
automatický test se neprovádí. Jak ukazují data, představovaná metoda poskytuje dobře fungující nástroj spolehlivě hodnotící riziko
vzniku lokální povodně v předstihu několika hodin.

Obr. 1. Simulátor deště s automatickou kalibrací vyvinutý v rámci
výzkumného projektu TH02010802: 1 – kontrolní jednotka; 2 – infiltrační jednotka; 3 – hydraulický přepínač; 4 – potrubí rozvodu
vody; 5 – solární panel – zdroj energie
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Kontinuální simulátor deště s automatickou kalibrací

Základ představovaného PVS tvoří simulátor deště s automatickou
kalibrací (obr. 1), zjednodušené schéma přístroje je uvedeno na obr. 2.
Přístroj se skládá z minimálně jedné infiltrační jednotky obsahující vymezovací válec (půdní sondu), hladinový hrot a zadešťovací
trysku. Součástí přístroje je hydraulický a elektronický přepínač,
řídící a dávkovací jednotky (čerpadla), kalibrační jednotka, datalogger
a komunikační port pro vzdálený přístup. Sestavu doplňuje zdroj
vody (volitelně s čidlem monitorujícím dostatečnost zásoby vody
pro provedení testu) a pasivní infiltrační jednotka. Technické řešení
vychází z původního Simulátoru deště pro měřící systémy dle patentu CZ 307090, který je doplněn o jednotku automatické kalibrace
a hydraulický přepínač (dle užitného vzoru 33 692 [9]), jenž umožňuje
snížit počet dávkovacích jednotek, dále o systém dálkového přístupu
a o jednotku pasivního monitoringu dosažení výtopy za reálné srážky.
Výběr monitorovaného hladinového hrotu může být konstrukčně
řešen jako součást řídící jednotky nebo odděleně. Přitom zdroj informace o úrovni hladin se přepíná buď elektronicky nebo softwarovým
výběrem vstupu. Obdobně mohou být do řídící jednotky integrovány
systémy vzdáleného přístupu či datalogger sloužící k archivaci dat.
Díky automatické kalibrační jednotce a hydraulickému přepínači je
možné současně připojit více infiltračních jednotek na jednu dávkovací jednotku. Voda použitá pro kalibraci se navrací zpět do přístroje.
Je tedy možné kalibrovat opakovaně bez snížení zásob vody pro zadešťování. Měření dosažení výtopy během infiltračního procesu lze na
základě podmínek aplikace přístroje volit formou hladinového hrotu,
mikroplováku, reflexního optického členu nebo kapacitního čidla. To
zvyšuje spolehlivost v dlouhodobém provozu v terénu i za ztížených
podmínek (eliminuje např. růst vegetace, pohyb živočichů v blízkosti
čidla atd.). Pro účely VPS bude používán pouze mikroplovák. Reprezentativnost měření lze zvýšit větším počtem infiltračních jednotek
(více opakování). Manuální ovládání přístroje doplňuje možnost
dálkového přístupu k řídící jednotce a dataloggeru pro individuální
nebo dispečerské řízení provozu. Zařízení je možné doplnit o pasivní
infiltrační jednotku monitorující proces tvorby povrchového odtoku
způsobeného právě probíhající reálnou dešťovou srážkou.
Samotný proces měření infiltrace a doby výtopy probíhá následovně: Infiltrační jednotky jsou rozmístěny v místě měření infiltrace
(lokalitě potenciálně přispívající ke vzniku povodně z předpovídané
srážky). Proběhne kalibrace přístroje. Výběr konkrétní infiltrační jednotky nebo kalibrační jednotky určuje řídící jednotka. Ta rovněž řídí
intenzitu zadešťování a dobu zadešťování (charakteristiky odpovídají
předpovídané přívalové srážce) ve vymezovacím válci. Datalogger

registruje veškeré provozní údaje, především čas provozu infiltrační
jednotky, dobu výtopy, intenzitu infiltrace a kumulativní infiltraci,
které následně sdílí pomocí systému vzdáleného přístupu. Systém
vzdáleného přístupu slouží pro přijímání povelů z dispečerského
stanoviště nebo od individuálního provozovatele.
Každou infiltrační jednotku tvoří vymezovací válec. Ten je zaražen
do půdy tak, aby vymezil oblast zadešťování a vertikálně usměrnil
proces infiltrace. Shora je instalován plovák, jenž detekuje dosažení
výtopy (resp. výšky souvislé vrstvy vody na povrchu půdy začínající
generovat povrchový odtok). Ve vnitřní části vymezovacího válce je
instalována zadešťovací tryska. Tryska přivádí do válce vodu – srážku
zvolené intenzity, dokud nedojde k výtopě (spojení hrotu s hladinou).
V tento moment se dodávka vody přeruší a je obnovena, tentokrát
už v maximální intenzitě, jakmile dojde k poklesu hladiny – ztráty
kontaktu mezi hladinou a hrotem. Přívod vody ze zdroje vody k dávkovací jednotce, k hydraulickému přepínači a dále k zadešťovací
trysce nebo do kalibrační jednotky je zajištěn potrubím rozvodu vody.
Řídící jednotka je elektrickým vedením propojena s hladinovým
hrotem příslušné infiltrační jednotky. Elektrické vedení přenáší data
k archivaci v dataloggeru a pro komunikaci se systémem vzdáleného
přístupu (obr. 1).
Přístroj je charakterizován těmito základními parametry:
– volitelná délka a intenzita zadešťování (volí obsluha nebo dispečerský systém na základě vyhodnocení aktuální meteorologické situace
a charakteristik lokality),
– nepřetržitý provoz zajištěn interním akumulátorem 12V dobíjeným
solárním panelem,
– komunikace s přístrojem buď prostřednictvím SMS zpráv (GSM)
nebo přes Internet (GPRS),
– automatické posílání varovných SMS zpráv při zhoršení schopnosti
půdy infiltrovat srážku,
– několik úrovní kontroly reprezentativnosti měření (průběh infiltrace, opakování zkoušky).

Lokální varovný systém přívalových povodní založený
na přímém měření infiltrační schopnosti půd
Obce a objekty v horních a středních částech povodí ohrožuje především přítok vody ze sousedních pozemků, případně drobných, často
vysýchavých vodních toků. PVS založené na principu měření průtoků
ve vodním toku nejsou pro tyto lokality vhodné, jelikož varování před
povodní je vydáno až v okamžiku, kdy povodeň nastala (viz obr. 3).
Předstih varování je nedostatečný.
Díky umělému zadešťování je možné hodnotit riziko tvorby povrchového odtoku v aktuálních podmínkách konkrétního pozemku
(v závislosti na stavu vegetace, vlhkosti půdy, utuženosti a propustnosti půdních vrstev atd.). Právě povrchový odtok největší měrou přispívá
ke vzniku přívalové povodně nad zájmovou lokalitou (obcí/objektem),
která má být chráněna varovným systémem. Simulátor deště s automatickou kalibrací umožňuje provést testování infiltrační schopnosti
půdy s několikahodinovým předstihem před očekávanou srážkou
(indikovanou např. interpretací radarových snímků ČHMÚ).
Zařízení umožňuje posoudit limity infiltrační schopnosti půdy na
základě přímého měření, respektující její aktuální nasycenost vodou,
což je nejhůře predikovatelným ukazatelem rizika tvorby povrchového
odtoku. V dlouhodobém měřítku umožňuje předcházet vodní erozi

Obr. 2. Zjednodušené schéma simulátoru deště s automatickou
kalibrací vyvinutého v rámci výzkumného projektu TH02010802

Obr. 3. Srovnání lokálního varovného systému založeného na infiltračním pokusu (na obrázku modrá linie) se systémem založeným na
měření průtoků ve vodním toku (na obrázku červená linie)
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Obr. 4. Schéma varovného systému přívalových povodní založený
na přímém měření infiltrační schopnosti půd (ICU – infiltrační
a řídící jednotka)
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půd a přívalovým povodním vznikajícím na pozemcích nad obcemi,
neboť může poukázat na kritické pozemky, často s nevhodným způsobem uplatňované agrotechniky.
Jednoduchá instalace zařízení následně vyžaduje pouze pravidelný dohled v týdenním režimu. Zahrnuje instalaci vymezovacích
válců o průměru 10 cm na půdní povrch, jejich kontrolu, případně
reinstalaci, a kontrolu, případně doplnění vody do zásobní nádrže.
Automatické měření využívá komunikaci v síti GSM/GPRS pro režim testování i vyhlašování varování. Dispečerský systém řízení pak
pracuje s nejaktuálnějšími dostupnými podklady (ČHMÚ, VÚMOP
v.v.i. atd.) a zohledňuje aktuální meteorologickou situaci. Vyhlášené
varování má pravděpodobnostní charakter s dostatečným předstihem,
umožňujícím organizování předpovodňových činností (obr. 4).
Vlastní měřící část systému (infiltrační a řídící jednotka – ICU) je
umístěna na vybraném kritickém bodě dané lokality. Druhou částí je
serverový systém, který je společný pro všechny do systému zařazené
ICU. ICU jsou do značné míry schopny pracovat autonomně. V případě, že ICU přijme požadavek ze serveru (datově) nebo z mobilního
telefonu (formou SMS), spustí testování na předpovídaný typ srážky
(stávající systém simuluje déšť o konstantní intenzitě, simulace deště o proměnné intenzitě dle ČHMÚ, AVČR apod. bude předmětem
dalšího výzkumu). V případě, že testovací intenzita srážky překročí
měřenou intenzitu infiltrace, analogicky, překročí-li doba trvání srážky
dobu výtopy, hrozí riziko tvorby povrchového odtoku. ICU pošle tuto
informaci na mobilní telefon formou SMS a do serverového systému,
který tuto informaci rozešle koncovým uživatelům. V případě, že
srážka již probíhá a nestačí se půdou vsakovat, je stejným způsobem
rozeslána i tato informace.

Diskuse
Pro zhodnocení spolehlivosti varování byla naměřená data (doba výtopy, sorptivita) porovnána s hodnotami stanovenými numerickým výpočtem, a to jak tradičními metodami, tak novou inovativní metodou
stanovení sorptivity – viz níže. Výsledky naměřené pomocí reálných
simulací byly porovnány s hodnotami stanovenými ověřenými numerickými metodami. Korelační koeficient prověřovaných závislostí se
pohyboval v rozmezí 0,8–0,9. Toto poukazuje na vhodnost použitých
postupů a dokládá, že nově vyvinutý varovný protipovodňový systém
je spolehlivým nástrojem, díky kterému je možné reagovat na hrozící
riziko přívalové povodně v předstihu několika hodin.
Stanovení aktuálních hydraulických vlastností půdy ve stavu před
plným nasycením hraje klíčovou roli při popisu dynamiky půdní
vody a vyhodnocování rizika vzniku povrchového odtoku, potažmo
povodně. Klíčovým faktorem určujícím infiltrační schopnost půdy je
sorptivita. Dle Philipovy teorie [6] lze sorptivitu vypočítat z infiltrační
křivky po době výtopy. Ovšem takto stanovená sorptivita se limitně
blíží nule (s rostoucím nasycením půdy klesá sorptivita, výtopa tedy
snižuje sorptivitu). Je tedy nasnadě, zda sorptivita stanovená za podmínek plného nasycení půdy může mít dostatečně spolehlivou vypovídací hodnotu při modelování rizika vzniku povrchového odtoku
(přívalové povodně). Novou a časově nenáročnou metodu stanovení
již zmíněné sorptivity před srážkovou událostí z hodnot doby výtopy,
intenzity deště a nasycené hydraulické vodivosti autoři tohoto příspěvku předložili v samostatném příspěvku, který se aktuálně nachází
v recenzním řízení Vodního hospodářství. Takto početně stanovené
hodnoty sorptivity velmi blízce korespondují s teoretickými hodnotami uvedenými v literatuře, a navíc poskytují zásadní informaci
o výchozím stavu povodí při modelování rizika vzniku povrchového
odtoku neboli přívalových povodní.

– automatizovaný a libovolně opakovatelný proces kalibrace přístroje,
– několik alternativ technického řešení hladinového hrotu,
– dobrou manipulovatelnost (doprava, instalace, nízká spotřeba
vody),
– snížení nároků na kvalifikaci obsluhy při využití dispečerského
způsobu řízení provozu díky systému vzdáleného přístupu (při
současném zachování možnosti individuálního způsobu řízení
přístroje uživatelem),
– možnost realizovat následně nebo souběžně více měření s cílem
zvýšit reprezentativnost dat,
– schopnost monitorovat proces infiltrace a podmínky vzniku povrchového odtoku během reálné srážky na pasivní infiltrační jednotce.
Simulátor deště s automatickou kalibrací lze využít v automatizovaných varovných systémech popisujících riziko tvorby povrchového
odtoku na konkrétním pozemku a s tím související riziko vodní eroze
nebo vzniku povodně. Lze jej také využít při testování limitů provozování závlah (čistou vodou nebo hnojivých), při měření hydrofyzikálních charakteristik půd (kromě infiltračního potenciálu i hodnot
nasycené hydraulické vodivosti) a pro nepřímé stanovení vlhkosti
půdy v podmínkách jednoho hydropedologického okrsku. Zařízení
podle technického řešení [9] má využitelnost v oblasti zemědělství,
vodního hospodářství a životního prostředí i v oblasti budování
a provozu lokálních výstražných a varovných systémů měst, obcí
nebo průmyslových objektů. Zařízení lze průmyslově vyrábět buď
jako autonomní čidlo monitorovacích a varovných systémů, nebo jako
samostatné zařízení s manuální nebo dálkovou obsluhou. Výsledkem
výzkumu a vývoje je jednoduchý, ale účinný nástroj predikce přívalových povodní s relativně nízkými pořizovacími náklady, nízkou
náročností na provoz a údržbu, vhodný jak pro vědecké instituce
a rozsáhlé správní celky, tak pro správce jednotlivých objektů z řad
veřejnosti. Ruku v ruce s prevencí povodní přichází i eliminace dopadů vodní eroze.
Poděkování: Tento výzkum byl financován z prostředků výzkumného
projektu Technologické agentury České republiky TH02010802.
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Warning system of local flash floods (Kalibova, J.; Stibinger, J.; Krejzek, P.; Petru, J.)
Abstract

Flash floods are characterized by their rapid onset and local occurrence. Traditional flood warning systems based on monitoring water
flows in watercourses cannot provide a sufficiently early warning
against the onset of floods for sites in the middle and upper parts of
the river catchment. The warning is usually issued only when the
flood event has already occurred. One of the key factors determining
the conditions of surface runoff (floods) is the infiltration capacity of
the soil. This paper presents a new warning system that can assess
the risk of flash floods in advance, based on information about the
predicted rainfall (provided by CHMI) and information on the cur-

Srovnání kalibrace
a verifikace spolehlivosti
různě schematizovaných
srážko-odtokových
simulačních modelů
Anna Špačková, David Stránský, Vojtěch Bareš

Souhrn

Simulační modely jsou základním nástrojem k popisu srážko-odtokových procesů v urbanizovaném prostředí. Úroveň schematizace
modelů ovlivňuje nutné náklady, rozsah potřebných vstupních dat
a časovou náročnost. Hlavním cílem tohoto článku je porovnání
výsledků kalibrace a verifikace dvou různě schematizovaných simulačních modelů popisujících srážko-odtokové procesy na povodí
experimentální lokality města Čelákovice. Koncepční hydrologický
model je založen na systému kaskád lineárních rezervoárů. Detailní
deterministický model vytvořený v programu PCSWMM je založen
na nestacionárním povrchovém odtoku aproximovaném kinematickou vlnou a stokovou sítí řešenou Saint-Venantovými rovnicemi.
Kalibrace a verifikace obou modelů vychází z dat získaných během
tříměsíční monitorovací kampaně v zájmovém povodí. K hodnocení
kvality kalibrace a verifikace je využito šesti objektivních funkcí
(Nash-Sutcliffe koeficient, relativní odchylky objemu, maximálních
průtoků, maximálních hladin v odlehčovacích komorách a absolutní
časové odchylky maximálních průtoků či hladin a délek doby přepadu) v pětistupňové hodnotící stupnici. Modelem kaskád lineárních
rezervoárů byly zjištěny srovnatelné výsledky kalibrace a verifikace
s detailním deterministickým modelem.

rent infiltration capacity of the soil in the locality (obtained by field
measurements using a rain simulator with automatic calibration).
The results measured by real simulations were compared with the
values determined by verified numerical methods. The correlation
coefficient of the examined dependencies ranged from 0.8 to 0.9. This
points to the suitability of the procedures used and demonstrates
that the newly developed flood warning system is a reliable tool
for responding to the imminent risk of flash floods several hours
in advance.
Key words
infiltration – rainfall simulation – single ring infiltrometer – soil hydraulic properties – rainfall intensity – flash floods
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. dubna
2021. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

požadovaný detail a cíl použití modelu, rozsah a kvalitu dostupných
vstupních dat, časovou a finanční náročnost a přijatelnou míru nejistoty.
Detailní deterministický model umožňuje sledovat chování stokového systému v konkrétních úsecích potrubí, tak i řešení otázek
týkajících se provozu stokové sítě. Koncepční hydrologický model
naopak slouží k získání základní obecné představy o vztahu mezi
srážkou a odtokem z povodí, jako jsou celkové odteklé objemy či kulminační průtoky v uzávěrových profilech povodí (statistika přepadů
odlehčovacích komor, přítok na ČOV atp.).
Rychlost simulace, další rozdíl mezi oběma přístupy, může být pro
některé aplikace zásadní. Například pro operativní řízení systému
odvodnění je nutné maximálně zkrátit výpočetní čas simulace, kdy
je rychlost předpovědi odtoku z povodí podstatná pro efektivní řízení
(např. plnění a prázdnění retenčních prostor či technologických procesů na ČOV). Právě koncepční modely nabízí v tomto směru výhodný
kompromis mezi přesností výsledků a dobou trvání simulace [7].
Koncepční modely totiž mohou dosáhnout i o několik řádů kratších
výpočetních časů [12], což lze s výhodou použít i pro dlouhodobé
simulace či propagaci nejistot pomocí metod Monte Carlo.
Se zvyšující se komplexitou modelu se zvyšuje i počet vstupujících
parametrů a přibývá i nejistot spojených s těmito parametry (obr. 1)
[3].
Modely zahrnující více parametrů nemusí nutně přinášet lepší
výsledky. Naopak různé kombinace nastavení parametrů mohou
produkovat stejné výsledky. Tento jev se nazývá equifinalita [1].
Bylo prokázáno, že pro efektivní práci často nejsou potřeba všechny
parametry v simulačních modelech využívajících složitějších metod
[1, 8, 13]. Se zvyšující se komplexitou modelu je též komplikovanější
porozumět struktuře modelu a všem nejistotám modelu a dat včetně
jejich propagace modelem. Je proto příhodné kvantifikovat citlivost
modelu na změny parametrů, které berou v potaz i jejich nejistoty
a nejistoty dat, kterými jsou kalibrovány [4, 6].

Klíčová slova
stokový systém – srážko-odtokové modelování – schematizace modelu
– kalibrace a veriﬁkace modelu

Úvod
V inženýrské praxi běžně užívané simulační softwary obsahují zpravidla dva typy modelů – hydrologický a hydraulický. Hydrologický
model popisuje povrchový odtok z povodí a efektivní déšť. Hydraulický model se zabývá transportem vody v systému odvodnění [11].
Obě vrstvy je možné různě schematizovat. Volba správné míry schematizace jak probíhajících procesů, tak i fyzických rysů modelované
oblasti (a to zejména v urbanizovaném prostředí, které je z principu
velice heterogenní), přináší mnoho výzev (např. při operativním
řízení systémů).
Vyšší míra schematizace modelů znamená snížení jejich prostorového rozlišení. Koncepce vybraného modelu by měla reflektovat
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Obr. 1. Vztah kompexity a nejistot modelu. Upraveno dle [3]
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Pro zkoumání úrovně detailu potřebné k úspěšné simulaci srážko-odtokového procesu byly pro povodí experimentální lokality města
Čelákovice vytvořeny dva principiálně odlišné srážko-odtokové modely. V rámci této práce bylo zkoumáno, zda je možné na identické
experimentální oblasti pomocí kalibračního procesu dospět dvěma
rozdílnými přístupy simulace k podobné shodě simulovaných a naměřených hodnot. Jelikož koncepční hydrologický model neumožňuje
detailní popis proudění v jednotlivých úsecích stokové sítě bylo hlavním cílem porovnání spolehlivosti obou modelů na úrovni uzávěrových profilů podpovodí (odlehčovacích komorách a spojné komory,
do které přitéká voda z celé západní části Čelákovic). Implicitně též,
zda může být přínosné využít koncepčního modelu pro některé méně
detailní otázky simulace srážko-odtokových jevů či je možné výrazně
zkrátit čas výpočtu.

Materiály a metody
Město Čelákovice se nachází ve Středočeském kraji, přibližně 25 km
na severovýchod od Prahy na levém břehu řeky Labe, která je i recipientem vyčištěných odpadních vod. Stoková síť je převážně jednotná,
oddílná stoková síť je především v novější zástavbě. Z místních částí
Sedlčánky a Císařská Kuchyně je splašková voda dopravována přes
přečerpávací stanice odpadních vod a částečně též tlakovou kanalizací. Zástavba je povětšinou tvořena rodinnými domy, v centru se nachází panelové domy. Z průmyslových areálů je plošně významný TOS
Čelákovice. Na stokové síti je vybudováno celkem 6 odlehčovacích
komor. Plocha odvodňované oblasti jednotnou kanalizací je 194 ha.

Monitoring stokové sítě v experimentální lokalitě
Měrná kampaň probíhala 12 týdnů od začátku září do konce listopadu 2019. Cílem monitoringu bylo získat vhodná data použitelná
ke kalibraci a verifikaci obou modelů. Zároveň byla zaznamenaná
data využita k simulaci bezdeštných průtoků, tvořících základ
hydrogramů. Monitorovány byly srážky, průtoky před vybranými
odlehčovacími komorami a hladiny v odlehčovacích komorách. Na
pěti lokalitách byly průtoky měřeny průtokoměry s rychlostní sondou
a měřením hloubky proudění v časovém rozlišení 1 až 5 min (Hach
Sigma 950, HydroVision Q-Eye, Fiedler KDO a Nivus Nivuflow mobile
750). Všechny průtokoměry byly v měrných profilech kalibrovány
v průběhu monitorovací kampaně hydrometrováním. Změny hladin
v odlehčovacích komorách byly měřeny ultrazvukovými hladinoměry
v časovém rozlišení 1 až 5 min (Fiedler 4016 US3200, resp. US1200).
Srážky byly zaznamenávány třemi kalibrovanými člunkovými srážkoměry (Fiedler M4605, srážkoměr Meteoservis, SR03, záchytná plocha
500 cm2, rozlišení 0,1 mm, časové rozlišení 1 min). Rozmístěny byly
v oblasti do rovnoramenného trojúhelníku, tak aby pokrývaly monitorovanou oblast. Obr. 2 prezentuje schéma monitoringu na povodí
města Čelákovice.
Celkový zaznamenaný srážkový úhrn za pozorované období byl
186,7 mm. Z monitorovaného období byly vybrány srážko-odtokové
události (viz tab. 1), které měly minimální úhrn 5 mm (minimální
úhrn používaný v praxi pro hydrotechnické výpočty) či způsobily přepad na odlehčovacích komorách. Vybrány byly jak krátké intenzivnější
deště, tak i méně intenzivní dlouhotrvající srážky. Kalibrační události
byly tři. Pro verifikaci byly vybrány dvě jiné události a počáteční
část další srážkové události (8.–9. 9. 2019), jejíž průběh nebyl ovšem
celý zaznamenán na všech instalovaných přístrojích ve stokové síti
z důvodu vybití baterií na profilech Q2 a Q4, nemožnost stažení dat
na profilu Q1 a vytržení sondy s obručí na profilu Q5.

Simulační modely

Obr. 2. Schéma monitoringu stokové sítě. Červeně jsou označeny monitorované lokality (odlehčovací komory a spojná komora) a lokality
srážkoměrů, modře nemonitorované objekty (přečerpávací stanice
odpadních vod a odlehčovací komory OK02A a OK01B). Stoková síť
je převážně jednotná (žlutě), oddílná splašková (zeleně) je v novější
zástavbě. Růžovou jsou naznačena výtlačná potrubí
odtok je formován pomocí metody podpovodí s definovanými preferenčními cestami. Nestacionární povrchový odtok je aproximován
kinematickou vlnou. Celkem 518 podpovodí spolu s daty z digitálního
modelu reliéfu určují hlavní geometrii odvodňované oblasti. Počet
podpovodí je násobně vyšší než u koncepčního hydrologického modelu a prostorové rozlišení modelu je proto podrobnější. Dle polohy
podpovodí byla pomocí Thiessenových polygonů přiřazena srážková
informace z nejbližšího srážkoměru. Metodou vzorových hektarů byl
každému podpovodí určen odtokový součinitel. Odtok z podpovodí
byl následně přiřazen konkrétním vtokovým šachtám a tvořil tak základ pro hydraulický model stokové sítě. Pro popis nerovnoměrného
proudění ve stokové síti je v programu využito Saint-Venantových
rovnic s aproximací dynamickou vlnou. Časový krok výpočtu hydrologické části modelu byl 1 min a hydraulické byl 5 s se záznamem
výsledků simulace v rozlišení 1 min.
Pro sestavení modelu byla využita data z pasportu kanalizace obsahující informace o stokové síti a objektech na ní. Oblast průmyslového
areálu TOS Čelákovice (cca 50 % z plochy podpovodí nad SK01 – Q5)
nebyla v pasportu zkoumána, a proto je stoková síť náležející profilu
Q5 zatížena poměrně velkou nejistotou vstupních dat potřebných
pro stavbu modelu.
Koncepční hydrologický model
Koncepční hydrologický model simuluje odtokový hydrogram v čase
v konkrétním uzávěrovém profilu pomocí kaskády lineárních rezervoárů. Průběh odtoku z naplňovaného a vyprazdňovaného rezervoáru
má podobné charakteristiky jako odtok z povodí způsobený krátkými
dešti (prudší stoupající část a mírnější klesající část). Pro rozsáhlejší
území je využíváno modelu kaskády lineárních rezervoárů. Hlavním
popisným vztahem modelu je funkce okamžitého jednotkového hydrogramu h(t), kterou lze vyjádřit jako:
(1)

!

Kalibračními parametry funkce h(t) [s-1] jsou retenční konstanta KSp [s]
a počet lineárních rezervoárů N [-] [2, 10]. Koncepční hydrologický
model popisuje odvodňovanou oblast jako systém navazujících kaskád
lineárních rezervoárů. Model se soustředí na modelování průtoků
v uzávěrových profilech (všechny odlehčovací komory včetně nemonitorovaných a spojná komora) a nepopisuje pohyb vody v jednotlivých
úsecích potrubí. Časově je model schematizován výpočtovým krokem
1 minuta, který odpovídá časovému kroku záznamu srážek. Nástro-

Použité matematické modely se liší svou komplexností, povahou
řídících rovnic, počtem modelovaných objektů a množstvím jejich
parametrů. S tím se váže množství a podoba matematických vztahů
popisujících srážko-odtokový proces.
Vzhledem k relativně nízkým srážkovým Tab. 1. Přehled kalibračních a verifikačních událostí
úhrnům vybraných kalibračních a verifikačních událostí nebyly do modelu zahrnuty
doba trvání
počátek
konec
propustné plochy a jejich parametry, jelikož se
[min]
tyto plochy na odtoku reálně nepodílely.
1602
30.09.2019 01:46
01.10.2019 04:28
Detailní deterministický model

Kalibrační

Detailní deterministický model byl vytvořen
v programu PCSWMM. Na rozdíl od koncepčního hydrologického modelu řeší popis průtoků v celém systému stokové sítě. Povrchový

Verifikační
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05.10.2019 02:08
08.10.2019 10:24
08.09.2019 19:42
01.10.2019 23:26
01.11.2019 19:09

06.10.2019 03:20
11.10.2019 01:42
09.09.2019 02:54
03.10.2019 00:00
02.11.2019 15:42

1512
3798
432
1474
1233

úhrn
[mm]

max. intenzita
[mm/min]

4,4
8,3
9,7
16,7
3,9
7,5

0,292
0,194
0,497
0,707
0,194
0,098
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jem pro tvorbu koncepčního hydrologického
modelu byl MS Excel.
Obr. 3 zachycuje rozdělení odvodňované
oblasti do sedmi podpovodí. Oblasti vlivu
tří srážkoměrů byly rozděleny dle Thiessenových polygonů. Jednotlivým podpovodím
byla určena srážková intenzita váženým
průměrem dle oblastí vlivu srážkoměrů. Odtok z podpovodí byl vypočten vynásobením
transformační funkce se srážkovou intenzitou
a plochou podpovodí.
Jelikož samotný systém kaskády lineárních
rezervoárů neprodukoval uspokojivé výsledky, byly do modelu implementovány další
parametry, které bylo též nutné kalibrovat.
Prvním je parametr počátečních ztrát, který Obr. 3. Schéma podpovodí koncepčního hydrologického modelu abstrahujícího odvodňovazabránil neodpovídajícím vzrůstům průtoků nou oblast města Čelákovice s vyznačením monitorovaných profilů (zeleně)
na počátku kalibračních událostí. Druhým
parametrem je procento trvalých ztrát daného
podpovodí přibližující reálný podíl plochy Tab. 2. Kritéria kvality výsledků
podpovodí podílející se na odtoku. Dále byla
vynikající
dobrý
uspokojivý
neuspokojivý
špatný
zavedena doba dotoku po povodí, která hydrogram posunula v čase, aniž by byl jakkoliv
E [-]
<0,45
⟨1; 0,8⟩
(0,8; 0,65⟩
(0,65; 0,5⟩
(0,5; 0,45⟩
změněn tvar jeho průběhu. Pro napojení
δV [%]
>20
⟨0; 5⟩
(5; 10⟩
(10; 15⟩
(15; 20⟩
jednotlivých kaskád lineárních rezervoárů (ve
[%]
>30
δQ
⟨0;
10⟩
(10;
15⟩
(15;
20⟩
(20;
30⟩
skutečnosti propojení jednotlivých odlehčomax
vacích komor potrubím) byl zaveden parametr
>30
δHmax [%]
⟨0; 10⟩
(10; 15⟩
(15; 20⟩
(20; 30⟩
doby dotoku k dalšímu uzávěrovému profilu.
>10
Δtpeak [min]
⟨0; 2⟩
(2; 5⟩
(5; 7⟩
(7; 10⟩
Aby byla zajištěna porovnatelnost výsledků, byla v obou modelech zachována stejná
>10
Δtpřep [min]
⟨0; 2⟩
(2; 5⟩
(5; 7⟩
(7; 10⟩
odvodňovaná plocha, převzatá z detailního
Pozn.: E – Nash-Sutclife koeficient, δV – relativní odchylka proteklého objemu, δQmax – relativní
deterministického modelu. Obdobně bylo
odchylka maximálních průtoků, δHmax – relativní odchylka maximální výšky hladiny, Δtpeak – časové
přistoupeno k průtokům odváděným ze stoodchylky maximálních průtoků či hladin, Δtpřep– časové odchylky doby trvání přepadu
kové sítě v odlehčovacích komorách. Pro koncepční hydrologický model byla z programu
PCSWMM získána závislost přitékajících a odtékajících průtoků na
odlehčovacích komorách a tím i odlehčované množství odpadní vody.
Toto množství nebylo následně zahrnuto v přítoku k níže položenému
uzávěrovému profilu.

Kalibrace a verifikace modelů
Hlavními parametry koncepčního hydrologického modelu jsou dva
parametry kaskády lineárních rezervoárů. Jak je uvedeno výše, byl
pro reálnější simulaci průběhu hydrogramů odtoku model rozšířen
o další procesy, což vedlo k zavedení dalších čtyř parametrů modelu:
parametr počátečních ztrát, procento trvalých ztrát daného podpovodí, doba dotoku po povodí a doba dotoku k dalšímu uzávěrovému
profilu. Celkem bylo tedy kalibrováno šest parametrů, kalibrace probíhala metodou pokus-omyl.
Parametry detailního deterministického modelu se týkaly převážně
hydrologického modelu. Kalibrovanými parametry byly: sklon terénu,
podíl nepropustných ploch, drsnost nepropustných ploch, hloubka
(kapacita) povrchové retence, podíl plochy bez povrchové retence
a délka (přeneseně i šířka) podpovodí.
Pro každé podpovodí byly stanoveny odborným odhadem uvedené
parametry, tzn. pro různé jednotlivé lokality nabývají parametry jiných, realitě odpovídajících hodnot. V procesu kalibrace již pracujeme
s tzv. multiplikátory, kdy plošně přes celou oblast náležející k monitorovanému profilu měníme všechny hodnoty daného parametru
daným multiplikátorem. To znamená, že plošná heterogenita daného
parametru v oblasti nad monitorovaným profilem je dána odborným
odhadem na základě dostupných podkladů.
Sedmým, a jediným parametrem vztahujícím se k hydraulickému
modelu, byla drsnost potrubí.
Pro kalibraci tohoto modelu bylo využito kalibrační pomůcky Sensitivity-based Radio Tuning Calibration (SRTC), kterou nabízí software
PCSWMM. Díky ní nebylo nutné model po každé změně parametrů
znovu spouštět, což práci urychlovalo.
Jako hodnotící objektivní funkce kalibrace a verifikace byly zvoleny
Nash-Sutcliffe koeficient E, relativní odchylka proteklého objemu δV,
relativní odchylka maximálních průtoků δQmax a absolutní časové
odchylky maximálních průtoků či hladin Δtpeak. V případě detailního
deterministického modelu byla též sledována doba trvání přepadu
na přelivných hranách Δtpřep a relativní odchylka maximální výšky
hladiny δHmax.
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Obr. 4. Ukázka průběhu simulovaných průtoků obou modelů v porovnání s monitorovaným průtokem na nejníže položeném uzávěrovém profilu před odlehčovací komorou před ČOV (Q1) během
verifikační události 1. 11. 2019

Obr. 5. Ukázka průběhu simulovaných průtoků obou modelů v porovnání s monitorovaným průtokem na profilu před odlehčovací
komorou OK01AE (Q2) během verifikační události 1. 11. 2019
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Objektivní zhodnocení, zda je model uspokojivě nakalibrován (a verifikován) či nikoliv,
je značně obtížné. I odborná literatura uvádí
řadu postupů a hodnot, které se navzájem
poměrně liší. Často je hodnocení binární
(vyhovuje/nevyhovuje). Proto pro hodnocení
kvality výsledků v této studii byla na základě
literatury [11, 9, 5] vytvořena hodnotící stupnice pro každou sledovanou objektivní funkci.
V literatuře uváděná přísnější kritéria byla
přiřazena ke kategorii „vynikající“ a ta méně
přísná jako „uspokojivé“. Navíc byla stupnice
doplněna o další kategorie, aby bylo možné
výsledky podrobněji klasifikovat. Jelikož
s výjimkou Nash-Sutclife koeficientu mohou
kritéria nabývat i záporných hodnot, byla kritéria uvedená v tab. 2 aplikována symetricky
i do záporných hodnot (pro přehlednost jsou
uvedeny jen kladné rozsahy).

Výsledky
Výsledky kalibrace a verifikace nebyly mezi
simulačními modely v objektivních funkcích
dramaticky rozdílné. Koncepční hydrologický
model se naopak výsledky dobře blížil detailnímu distribuovanému modelu. Příkladem
může být vývoj průtoků před odlehčovací komorou před ČOV během verifikační události
1. 11. 2019 (obr. 4). Ačkoliv se silně projevuje Obr 6. Srovnání kalibrace (vlevo) a verifikace (vpravo) průtoků obou modelů, E – Nashzávislost na kumulaci chyb z kalibrací výše -Sutclife koeficient, δV – relativní odchylka proteklého objemu, δQmax – relativní odchylka
položených profilů, je zřejmé, že koncepční maximálních průtoků a Δtpeak – časové odchylky maximálních průtoků. Q1–Q5 odkazují na
model dokázal průběh uspokojivě předpově- jednotlivé uzávěrové profily
dět. Obr. 5 zachycuje průběh hydrogramu na
horním profilu Q2, který není ovlivňován výše položenými profily.
odborným odhadem. Parametry v koncepčním hydrologickém modelu
U obou profilů je problematický vývoj průtoku na počátku verifikační
navíc ovlivňují tvar hydrogramu zpravidla přímočaře, což u detailního
události, kdy po dlouhou dobu nevyčerpaná kapacita nakalibrovaného
modelu neplatí. Největší účinek v detailním deterministickém modelu
modelu počátečních ztrát bránila odtoku vody z povodí.
měl parametr podílu nepropustných ploch a drsnost potrubí, nejméně
Následující graf (obr. 6) srovnává výsledky kalibrace a verifikace obou
odtokový hydrogram ovlivňovaly změny délek podpovodí a sklonu
modelů se zaměřením na průtok, který byl simulován v obou modelech,
terénu. V koncepčním modelu byl efekt změny některého z parametrů
ačkoliv v detailním deterministickém modelu byla kalibrace provedena
vždy znatelný. Parametry obou modelů se tak liší svým významem
též na hladiny v odlehčovacích komorách. Kvalitativně žádný z modelů
i charakterem chování.
výrazně nevyčnívá, naopak se často velmi dobře shodují.
Čas potřebný ke kalibraci byl u obou modelů přibližně stejný.
Vliv hydraulického modelu v detailním deterministickém modelu
U detailního deterministického modelu bylo nicméně nutné provést
se projevil na profilu Q5, jelikož odvodňovaná plocha nad tímto profikalibraci i s ohledem na měření hladiny v odlehčovacích komorách.
lem je zatížena značnými nejistotami spojenými s topologií a popisem
Stavba detailního deterministického modelu byla pracnější, náročná
stokové sítě a odvodňovaného území (zmiňovaný areál TOS Čelákobyla především tvorba podpovodí (518 ks oproti 7 ks) a preferenčvice). Výpadky monitoringu ovlivnily oba modely v případě průtoků
ních cest odtoku (1379 ks) a také stanovení bezdeštných průtoků pro
na profilu Q3. U obou modelů se podařilo na všech profilech velmi
všechna podpovodí. Zároveň bylo potřeba vypořádat se i s množstvím
dobře kalibrovat časy kulminace průtoků, u všech byla průměrná čadat o objektech na stokové síti. Koncepční hydrologický model byl co
sová odchylka do 5 min. Nejníže položený uzávěrový profil Q1 vyšel
do stavby jednodušší.
v mnoha ohledech také dobře, Nash-Sutcliffe okolo 0,54 a relativní
Závěr
odchylka proteklých průtoků okolo -7,8 %. Odvodňovaná oblast
k tomuto profilu je nejmenší, a proto jsou výsledky převážně závislé
Úroveň schematizace simulačního modelu by měla odpovídat jeho
na kvalitě kalibrace ostatních výše položených profilů.
požadované přesnosti, jelikož ne vždy je žádoucí abstrahovat realitu
Při verifikaci se projevila citlivost Nash-Sutcliffe koeficientu na
do jednoduchých schémat. Ani jedna z použitých schematizací
časové odchylky, které jsou výraznější než při kalibraci (v některých
neselhala, ale ani nevynikala. Naopak příjemným překvapením jsou
případech i přes 10 min). Navíc proměnlivější průběh hydrogramu
výsledky koncepčního hydrologického modelu, který se srovnateljedné z verifikačních událostí tento citlivostní efekt ještě umocňoval.
nými odchylkami predikoval průtoky za dešťových událostí. Což je
Ačkoliv maxima průtoků byla v kontextu všech kalibračních událostí
v kontextu podstatně nižší náročnosti (kratší čas potřebný k sestavení
poměrně náročná na kalibraci, nedošlo při verifikaci k výraznému
modelu, méně vstupních dat, není potřeba speciálního softwaru) zazhoršení kvality výsledků. Velmi příznivé jsou též výsledky verifikojímavou alternativou pro posouzení odtoku z povodí při srážkových
vaných celkových proteklých objemů, které jsou zpravidla s relativní
událostech (funkce OK, přítok na ČOV), které je často základním cílem
odchylkou do 12 %.
hydrologické simulace v urbanizovaném území. Nicméně je třeba klást
V průměru byla relativní odchylka proteklých objemů -5,1 %
důraz na kvalitu vstupních dat, stejně tak na rozsah dat pro kalibraci,
u koncepčního modelu a 1,8 % u deterministického. Pro maximální
jelikož právě ty jsou stěžejní pro konečnou spolehlivost modelu. Pro
průtoky dosáhla odchylka v průměru -4,8 % u koncepčního modelu
řešení problémů, které jsou přímo navázány na samotný stokový
a -9,7 % u deterministického. Přepady na odlehčovacích komorách
systém (např. kapacita jednotlivých úseků potrubí) bude přesto nutné
jsou tedy mírně podhodnocovány.
využít detailního deterministického modelu.

Diskuse
Rozšířením koncepčního hydrologického modelu se rozdíl počtu
kalibrovaných parametrů mezi oběma simulačními modely snížil
na jeden. Nicméně ani tak není možné oba modely považovat za
srovnatelně komplexní, protože u detailního modelu se jedná o tzv.
multiplikátory, kdy je heterogenita parametrů v rámci povodí dána
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Poznámka: Článek vychází z diplomové práce dostupné na: https://
dspace.cvut.cz/handle/10467/86445.
Poděkování: Autoři děkují Ing. Lukáši Novákovi a zaměstnancům
Project ISA za poskytnuté podklady, zaměstnancům 1. SčV, a.s.,
a městu Čelákovice za součinnost při monitorovací kampani.
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Abstrakt

Studium organismů podzemních vod je poměrně opomíjenou oblastí
zájmu i v České republice. Živočišstvo podzemních vod se přitom
živí mikroorganismy a přispívá tak k čištění podzemních vod od organických látek, čímž plní zásadní ekosystémové služby. Přítomnost
těchto živočichů ve zvodnělých hydrogeologických vrstvách má velký
význam pro tvorbu jakostní pitné vody. V literatuře doposud prakticky
schází informace o vlivu změn klimatu na podzemní živočichy. Z těchto důvodů jsme začali sledovat společenstva bezobratlých živočichů
podzemních vod ve vrtech státní pozorovací sítě podzemních vod
Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v jižních Čechách
a v oblasti u Sokolova. Zde předkládáme první výsledky, které budou
podkladem pro výběr míst nadcházejících sledování. I když jsme živočichy určovali jen do vyšších taxonomických úrovní, zjištěné ekologické vztahy jsou zjevné. Nízké koncentrace rozpuštěného kyslíku nejsou
pro podzemní živočichy limitující, na rozdíl od organického uhlíku.
Výskyt bezobratlých živočichů byl nejvyšší v místech s nejvyšší koncentrací organického uhlíku. Vztahy se živinami mohou naznačovat,
jaké děje se odehrávají pod povrchem země i jaký je přísun látek
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Comparison of calibration and reliability verification of
differently schematized rainfall-runoff simulation models
(Spackova, A.; Stransky, D.; Bares, V.)
Abstract

Simulation models are a basic analytical tool to describe rainfall-runoff processes in urban catchments. The level of model schematization influences the costs, the extent of input data and time
requirements. The main goal of this study is to compare the results
of calibration and verification of two different rainfall-runoff models
with two different levels of schematization in the catchment area
of the experimental location, the town of Čelákovice. The conceptual hydrological model is based on a system of cascades of linear
reservoirs. The detailed deterministic model is processed in the
PCSWMM software which is based on non-stationary surface runoff
approximated by a kinematic wave and a sewage system solved by
Saint-Venant equations. The calibration and veriﬁcation is based
on data obtained from a monitoring campaign in the experimental
location. To assess the quality of calibration and verification, a five-grade rating system based on six objective functions (Nash-Sutcliffe
coefficient, relative standard deviation of the volumes, maximum
flows and maximum water levels in combined sewer overflows, and
absolute time deviation of maximum flows or water levels and duration of overflows) is presented. The linear reservoir cascades model
provides comparable results of model calibration and verification
to the detailed deterministic model.
Key words
sewerage systems – rainfall-runoff simulation – model schematization – calibration and veriﬁcation
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. dubna
2021. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

z povrchu. Nadcházející výzkum bude zaměřen na provedení opakovaných odběrů ze stejných lokalit, na základě čehož budeme moci
vyhodnotit proměnlivost výskytu živočichů v podzemních vodách.
Klíčová slova
podzemní voda – podzemní živočichové – potravní síť – hydrogeochemie – biogeografie – živiny – uhlík

Úvod
Historie
Ekologické studie podzemních systémů jsou obvykle zanedbávány,
protože do podzemí není vidět, a máme tak jen mlhavé představy
o probíhajících procesech a jejich významu. Ekosystémy podzemních
vod však mohou být stejně fascinující jako hluboká moře, kde jsou
zastoupeny fylogeneticky prastaré organismy, které se přizpůsobily
svému prostředí, mezi nimiž je mnoho endemitů (druhy, které se
vyskytují pouze v geograficky omezené oblasti). Podzemní vody jsou
domovem předků a přechodných forem současných druhů organismů,
čímž lze získávat informace i o vývoji druhů na Zemi. Příležitostná
pozorování ukazují, že v podzemních vodách jsou přítomni charismatičtí živočichové, jako slepé jeskynní ryby, například jeskyňovka
yucatánská (Typhliasina pearsei) v Mexiku [1], či druh mřenky (Barbatula sp.) objevený teprve v roce 2015 v systému Dunaj–Aach [2], nebo
z obojživelníků macarát jeskynní (Proteus anguinus) obývající jeskyně
u pobřeží Jaderského moře [3]. Za zakladatele moderní ekologie
podzemních vod je považován prof. František Vejdovský [4, 5]. Mezi
nejvýznamnější objevy prof. Vejdovského patří popsání rodu korýšů
bezkrunýřek (Bathynella) z pražských studní. Zástupci tohoto rodu
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jsou dnes známi z oblastí po celém světě a zahrnují téměř výlučně
podzemní druhy, z nichž jsou některé využívány jako citlivé ekologické indikátory [6]. Po prvních výzkumech na území Čech v 19. století se
těžiště výzkumu ekologie podzemních vod přesunulo do jiných částí
světa [7, 8, 9] a poznatky o české podzemní vodě jsou omezeny pouze
na několik málo vzorků (např. [10, 11, 12]). V současné době jsme znovu začali navazovat na dědictví Vejdovského a vzorkujeme živočichy
ve vrtech monitorovaných Českým hydrometeorologickým ústavem
(ČHMÚ). Díky desetiletím odběrů vzorků ČHMÚ jsou k dispozici údaje o geologických a hydrogeochemických charakteristikách, a máme
tak k dispozici dobrý materiál pro ekologické studie podzemních vod.

Ekosystém ohrožený změnou klimatu
Ekosystémy podzemních vod jsou charakterizovány relativní stabilitou. Teplotní změny a všechny ostatní vlivy z povrchu jsou s rostoucí hloubkou a vzdáleností od povrchu postupně tlumeny. Avšak
dlouhodobé změny klimatu na povrchu země se promítají i pod její
povrch, a může tak dojít ke změnám diverzity a struktury potravní
sítě podzemních vod [13], chování živočichů [14] a následně ekosystémových služeb. Těmito službami zde uvažujeme čištění vody
přinášející užitek lidské společnosti, na které má pozitivní vliv aktivita
zkoumaných podzemních bezobratlých živočichů. Když dojde k negativnímu ovlivnění fauny ve vodonosné vrstvě (tj. v geologickém či
půdním útvaru, kterým voda protéká), příslušné ekosystémové služby
přestávají fungovat, a toto narušení trvá až do doby, kdy vodonosnou
vrstvu osídlí odolnější druhy, což může být dlouhodobý proces. Vstup
nových odolnějších druhů je navíc zpomalován různými mechanismy,
jako je například efekt uvolnění niky [15].

Organismy podzemních vod
Mezi organismy podzemních vod, které obývají porézní a popraskané
horniny kolektorů, patří bakterie, archea, houby, prvoci a živočichové,
jako jsou hlístice, máloštětinatci, mnohoštětinatci, želvušky, roztoči
a korýši (převážně různonožci, klanonožci a stejnonožci – zejména
beruškovití). Rostliny a další organismy, které vyžadují energii ze
slunečního záření, v podpovrchových systémech nežijí. Obecně jsou
v podzemních vodách zastoupeny téměř
všechny živočišné kmeny, zejména pokud
zahrneme jeskynní podzemní vody. Větší
živočichové, jako jsou obojživelníci a ryby,
vyžadují „krasové prostory“, které lze nalézt
výhradně v jeskyních. U některých skupin,
např. členovců, se v podzemních vodách
vyskytují druhy s odlišnou morfologií oproti
druhům přizpůsobeným životu na povrchu
země. Lze je tedy snadno odlišit od povrchové
fauny, i v případě, kdy se identifikace druhů
jeví jako obtížná. Stejně jako u mnoha jiných
stanovišť v současné době nabývá na významu identifikace druhů pomocí moderních
molekulárních technik, jako je sekvenace
DNA [16].

zabezpečuje zhruba 48 % pitné vody přímo z podzemních vod a 52 %
z toků a nádrží [22]. Započítání domovních studní pro individuální
zásobování obyvatelstva – dle Českého statistického úřadu 5,3 %
obyvatel není zásobováno z veřejných vodovodů [23] – může tento
poměr převážit na stranu podzemních zdrojů. V porovnání s velkými
povrchovými vodními zdroji (řeky a nádrže) je v některých oblastech
výrazně více vody uloženo v podzemí. Praha s 1,25 mil. obyvatel
mimo jiné spoléhá od šedesátých let 20. století na umělé doplňování
podzemní vody pro čtvrtinu distribuované pitné vody [24] a umělá
infiltrace nabývá stále na důležitosti. Změna klimatu by mohla způsobit snížení jakosti surové vody z povrchových zdrojů (například
v období sucha, toxické vodní květy), čímž by se zvýšil význam zdrojů
podpovrchových. Aktuální výzkumy varují před zvýšenou intenzitou
výskytu toxických vodních květů [25] a takzvaným hnědnutím vod
[26, 27], které jsou spojovány se změnou klimatu. Rovněž povrchové
vody jsou obvykle částečně spjaty s podpovrchovými vodami a jejich
jakost tedy ovlivňuje kvalitu vod v řekách, jezerech a nádržích [28].

Příležitosti k výzkumu
Kvalita podzemní vody není dána pouze kvalitou infiltrující vody,
hydrogeologickým prostředím a podnebím, ale také ekosystémovými
službami živočichů. Podmínky, za nichž ekosystém podzemních
vod poskytuje ekosystémové samočisticí služby, doposud nejsou
dopodrobna známy. Stejně jako opylení hmyzem (klíčové pro většinu
produkce ovoce a zeleniny) je i tato ekosystémová služba obvykle
považována za samozřejmost. Ovšem stejně jako opylení, přirozené
samočištění podzemní vody je ohroženo změnou klimatu a zvyšující
se kontaminací rozličnými látkami. Změny teploty podzemní vody
mění rozmanitost a složení potravního řetězce podzemních vod [13],
chování živočichů [14] a následně plnění ekosystémových služeb.

Toky energie v potravní síti
Hlavním zdrojem energie pro organismy podzemních vod je rozkládaná půdní organická hmota. Většina těchto látek je v půdě
transformována na oxid uhličitý (CO2) a metan (CH4) [29]. Zbývající
sloučeniny se spolu s živinami rozpouštějí do podzemní vody [30]

Podzemní organismy přispívají
k čistotě vody
Důležitější než druhová či tvarová rozmanitost, biogeografické rozšíření či schopnost
přežít v omezeném prostředí je příspěvek
organismů podzemních vod k samočisticí
funkci vod. Tyto organismy tak poskytují
zásadní ekosystémové služby [17] tím, že
rozkládají organickou kontaminaci (přirozený útlum; [18]). Fauna podzemních vod dále
přispívá k rozkladu požíráním mikroorganismů a současně udržuje volnou pórovitou
strukturu vodonosných vrstev (bioturbace;
[19]). Variabilita prostoru vede ke zvýšené
variabilitě průtoku, což má za následek vyšší
okysličování podzemní vody [19]. Celkově
podzemní organismy přispívají k vysoké kvalitě vody pro tvorbu pitné vody [20].

Podzemní voda jako zdroj pitné vody
Celosvětově podzemní voda představuje polovinu zdrojů pitné vody [21]. Česká republika
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Obr. 1. Struktura potravní sítě podzemních vod. A: Průřez krajinou. Z.v. = Zvodnělá vrstva:
horniny kolektoru podzemních vod; nepropustná vrstva: vrstva nepropouštějící vodu (jíl,
nepropustná hornina); hnědý trojúhelník: vertikální pokles obsahu organického uhlíku (C-org). B: Schéma potravní sítě. Zelené šipky: přenos látek mezi trofickými úrovněmi. Zobrazen
je pouze výběr možných vztahů. Téměř veškerá fauna podzemní vody se může příležitostně
také živit organickým uhlíkem (C-org, zde detritem). Pozice jedince v potravní síti se může
měnit během životního cyklu. Pouze větší jedinci mohou být konzumenty vyššího řádu, v závislosti na velikosti přijímacího otvoru. Podrobnosti jsou doposud většinou neznámé. C-anorg
= anorganický uhlík; DOC = rozpuštěný organický uhlík. (Foto: L. Zappia, S. Schmidt, G.
Colm, K. Euringer, P. Hirsch, U. Eisendle)
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a jsou heterotrofně degradovány mikroorganismy (bakterie, archea, houby). Předpokládá
se, že mikroorganismy jsou hlavním zdrojem
potravy pro živočichy podzemních vod (schéma potravní sítě na obrázku 1). Živočichové
jejich konzumací omlazují mikrobiální společenstvo a tím podporují bakteriální přeměny
[17]. To zvyšuje celkový rozkladný potenciál
zvodnělé vrstvy. Čím více organického uhlíku
pronikne do podzemních vod, např. v důsledku antropogenního znečištění na povrchu, tím
významnější je degradace mikroorganismy,
a důležitější se stává role živočichů.

Cíl studie českých ekosystémů
podzemních vod
Cílem naší studie je odpovědět na otázku, Obr. 2. Mapa lokalizace vzorkovaných vrtů. Černé kruhy představují celkovou početnost
jakou strukturu potravních sítí můžeme živočichů, červeně je početnost klanonožců. a) jižní Čechy (s obrázkem klanonožce v rámečočekávat za různých podmínek prostředí ku), b) dva vrty v okolí Sokolova
a které ekosystémové služby budou probíhat
za různých okolností. Řešení těchto otázek
vyžaduje komplexní pojetí zahrnující také studium mikrobiálních
společenstev, trofických úrovní, požíracích schopností živočichů,
parametrů prostředí a mnohých dalších ukazatelů. V prvním kroku
je nezbytné zmapovat výskyt živočichů a zjistit parametry daného
prostředí s výskytem konkrétních taxonů. Proto zde uvádíme doposud
zjištěný přehled živočichů podzemních vod v Čechách. Zvolili jsme
dvě oblasti sledování: 1) jižní Čechy a 2) oblast u Sokolova, kde bylo
vytvořeno umělé experimentální povodí. Podzemní fauna se pravděpodobně do umělého povodí dostane podpovrchovými toky, a proto
je užitečné mít přehled o zástupcích živočichů v jeho okolí. Kromě
těchto cílů je důležitý i aspekt ochrany. V Červeném seznamu České
republiky jsou jako zranitelné či ohrožené druhy uvedeny pouze čtyři
druhy různonohých korýšů podzemních vod [31], pátý druh nelze
z důvodu nedostatku informací vyhodnotit. Je možné, že podrobnější
výzkumy přinesou nové nálezy, a vyhodnocení, že se druh vyskytuje
často a není tak třeba zvláštní ochrany. Ovšem stejně tak je možný
Obr. 3. Schéma postupu odběru vzorků. Úzká planktonní síť podle
opačný scénář a výsledky ukáží nutnost vyšších ochranných opatření.
návrhu Cvetkova [37] o velikosti ok 74 µm nebo 50 µm je spuštěna
do vrtu a následně vytažena

Hypotézy

Rozpuštěný kyslík, uhlík a živiny jsou obvykle limitujícími faktory
pro mikroorganismy, a tak nepřímo omezují rovněž živočichy, kteří
se jimi živí [32]. V jižním Německu Griebler a jeho spolupracovníci
zjistili statisticky průkazné pozitivní vztahy mezi početností fauny
a koncentracemi rozpuštěného organického uhlíku (DOC) ve zvodnělých vrstvách. V povodí Marblingerského potoka byly koncentrace
dusičnanů významně vyšší ve zvodnělých vrstvách, kde byla detekována přítomnost živočichů [33]. Tyto závislosti jsou však nepřímými
vztahy, neboť stygofauna (živočichové závislí na podzemní vodě)
se neživí přímo DOC nebo dusičnany, ale živí se mikroorganismy
spotřebovávajícími DOC a dusičnany [19]. V tomto předběžném výzkumu tak považujeme zvýšené koncentrace DOC a živin za ukazatel
potenciálně vyšší mikrobiální biomasy. V následném výzkumu však
bude přínosné stanovovat přímo mikrobiální biomasu. Koncentrace
DOC a živin obvykle klesají v důsledku omezení přímé výměny s povrchem, tedy se vzdáleností či časem výměny [34]. Hlavním důvodem
poklesu biomasy živočichů směrem od povrchu je pokles potravních
zdrojů [35]. Proto jsme si stanovili následující hypotézy: 1) vzorky
společenstev podzemních bezobratlých živočichů se kvantitativně
i kvalitativně liší v závislosti na použité metodě odlovu, tedy sítě
nebo pumpy, 2) zásadní rozdíl mezi živočichy v mělkých (převážně
kvartérních) a hlubokých vrtech, 3) nárůst četnosti jejich početnosti
s koncentrací DOC, 4) nárůst celkové i relativní početnosti s koncentrací rozpuštěného kyslíku, 5) nárůst celkové i relativní početnosti
s rostoucími koncentracemi dusičnanů, amonných iontů a fosforečnanů, ale malý nebo žádný vliv kolísání pH. Protože tyto chemické
vlastnosti závisejí alespoň částečně na hydrogeologickém prostředí,
předpokládali jsme také, že 6) živočichové se nevyskytují ve všech
hydrogeologických rajonech.

Metodika
Vzorky podzemních vod byly odebrány v jižních Čechách (obrázek 2a) a v okolí Sokolova (obrázek 2b) ve vrtech sledovaných v rámci
státní pozorovací sítě jakosti podzemních vod ČHMÚ. V rámci této sítě
jsou vzorky vody z vrtů pro chemické analýzy odebírány v dynamic-
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kém stavu čerpáním pumou a analýzy jsou prováděny v laboratořích
akreditovaných dle ČSN EN ISO/IEC 17025 v platném znění [36].
Přehledové mapy na obrázku 2 zobrazují první výsledky, viz níže.
Během sledování ČHMÚ na podzim 2019 a na jaře 2020 byly odebrány
vzorky živočichů ponořením úzké planktonní sítě (obrázek 3, [37]) na
dno či do určité hloubky, následně byla síť 10x vyzvednuta na délku
paže k promísení vody, a tažením k povrchu docházelo k filtraci vody.
Ačkoli tato metoda není zcela kvantitativní, poskytuje dostatečný
přehled o společenstvu živočichů žijících v konkrétním objektu [38].
Vrty jsou „okna“ do vodonosných vrstev. Zjištění živočichové jsou
původem buď z navazující podzemní vody, nebo jsou suchozemského
původu a do vrtu náhodně spadli a rychle hynou [39]. S výjimkou
roztočů a chvostoskoků jsou rozdíly mezi živočichy původu suchozemského a z podzemní vody zřejmé. Příspěvek živočichů z povrchu
samozřejmě ovlivňuje živočichy v podzemí jako potravní zdroj. Tyto
okolnosti způsobují, že vrty nikdy kvantitativně nemohou být pro
okolní podzemní vody zcela reprezentativní. Stále však platí, že živočichové podzemních vod se mohli do vrtu dostat pouze z podzemní
vody v okolním prostředí a lze očekávat, že relativní četnost může být
mezi vrty a okolními podzemními vodami alespoň podobná. Vzorky
z vrtů je proto možné považovat za dostatečně informativní a způsobilé ke statistickým analýzám.
U některých vrtů (které nepatří mezi objekty monitorované
ČHMÚ) nebyly k dispozici údaje o přesné hloubce. Pro porovnání
počtů živočichů mezi vrty přepočítaných na jednotky objemu byla
v takových případech předpokládána hloubka 20 m. Vlastní vstupní
otvor planktonní sítě měří 3,2 cm, což odpovídá válci o poloměru
1,6 cm. Objem přefiltrované vody tak činí (0,016 m)2 × 3,1416 (π)
× 20 m = 0,016 m3, zhruba 16 litrů. Pokud byla hloubka vrtu větší,
vzorkovaný objem byl vypočítán s přesnou hloubkou. Tento výpočet
je pouze přibližný, jelikož sediment studny je nejprve rozvířen, aby
byli zachyceni alespoň nějací živočichové vázaní na dno vrtu. Vzorek
lze tedy považovat za semikvantitativní, avšak i tyto informace jsou
užitečné pro přiblížení standardizované početnosti.
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2
1

8

Různonožci

Klanonožci

Lasturnatky

Roztoči

Želvušky

50
27
100
100
6
100
6,43
100
40
100
50
5
50
8
100
150
150
30
100
8
50
20
20

Mnoho-štětinatci

P
N
P
P
N
P
N
P
P
P
P
N
P
N
P
A
A
N
P
N
P
P
P

Málo-štětinatci

7,5
33
"
7,5
7,5
"
8
"
10
11
4
6
"
10
"
190
65
37
"
10
"

Hlísti

m
m
"
m
m
"
m
"
m
m
m
m
"
h
"
h
h
h
"
h
"

Objem (l)

T
K
"
B
B
"
O
"
O
O
K
S
"
B
"
T
T
B
"
S
"

Vzorkování: Síť
(N), artézská (A),
nebo pumpa (P)

Hloubka (m)

10
5
"
5
5
"
5
"
5
5
5
4
"
5
"
10
10
5
"
4
"
6
1

Vrt

2019
2020
"
2020
2020
"
2020
"
2020
2020
2020
2020
"
2020
"
2019
2019
2020
"
2020
"
2020
2020

HR

Měsíc

Objekt
VP0814
VP0820
"
VP0901
VP0903
"
VP1113
"
VP1115
VP1117
VP1143
VP1854
"
VP7615
"
VP7620
VP7621
VP7627
"
VP8306
"
Nahořany
Netolice

Rok

Tab. 1. Standardizovaná početnost živočichů (jedinci/100 l) rozdělených na vyšší taxonomické úrovně zjištěných v jednotlivých vrtech. Šedě
jsou podbarveny vrty bez detekce živočichů. HR označuje Hydrogeologické rajony. T = Třeboňská pánev – jižní část; K = Krystalinikum
v povodí Horní Vltavy a Úhlavy; B = Budějovická pánev, O = Kvartér Otavy a Blanice; S = Sokolovská pánev. Vrt: m = mělký; h = hluboký

6
11,3
6

1

27
15,5

15,5
6

15,5
8
111

6
41,4
40

82,9
84
24,9

70
5

5

*Z logistických důvodů nebylo někdy možné odebrat vzorek pomocí sítě.

Kromě odběru vzorků planktonní sítí přímo z vrtu byly odebrány
i vzorky při čerpání vody čerpadly. Objem 10 až 50 litrů vody byl filtrován přes stejnou planktonní síť jako ve výše popsaném vzorkování.
Musíme doplnit, že tyto vzorky jsou zatíženy selektivitou určitých
skupin živočichů. Například hlísti se často vyskytují v jemných sedimentech a čerpadlem zavěšeným nade dnem nejsou postiženi. Obdobně mohou být podhodnocováni velmi mobilní různonožci, a opačně
klanonožci ve volné vodě mohou být nadhodnocováni [40]. Proto by
měly být v ideálním případě provedeny odběry vzorků pomocí planktonní sítě a čerpáním současně. Kromě vrtů ČHMÚ byla čerpána voda
také z některých vesnických studní, pro které však nebyly k dispozici
další informace; tato data jsou brána v úvahu pouze pro tabulku 1.
Z chemických veličin měřených v podzemní vodě byly pro vyhodnocení použity pH, rozpuštěný organický uhlík (DOC) a živiny,
fosforečnany PO4-P, NH4-N a NO3-N. Naměřené hodnoty z let 2019
a 2020 byly zprůměrovány pro každý monitorovací objekt. Někteří
živočichové mohou žít až 10 let, proto i starší hodnoty mohou být
relevantní. Pro zjednodušení analýz jsme vybrali jen aktuální hodnoty.
K řešení první hypotézy, zda se standardizovaná početnost bezobratlých živočichů liší mezi vzorky odebrané sítí či pumpováním, byl
použit neparametrický Brunne–Munzelův t-test pomocí funkce npar.t.
test [41]. Dále byl použit neparametrický ekvivalent testu MANOVA
pomocí funkce adonis [42] pro určení rozdílu mezi společenstvy
(vyjádřené relativní četností jednotlivých taxonů a upravené dvojitou
odmocninovou transformací hodnot) vzorků získanými výše zmíněnými metodami odběru. Vizualizace společenstev byla provedena
analýzou mnohorozměrného škálování (Multidimensional Scaling,
MDS) s Bray–Curtisovou maticí vzdáleností, přičemž nulové početnosti byly nahrazeny hodnotou 0,00001, aby se algoritmus spustil.
Byly testovány závislosti početnosti živočichů na chemických parametrech prostředí, hloubce vrtu a hydrogeologickém rajonu t-testem
a lineární regresí. Rozdíly v početnostech vztažených na objem vody
mezi mělkými a hlubokými vrty byly provedeny neparametrickým
Brunne–Munzel t-testem a rozdíly mezi společenstvy mezi mělkými
a hlubokými vrty neparametrický ekvivalentem MANOVA. Analýzy
byly provedeny v programu R [43].
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Výsledky
Početnosti zjištěných organismů zařazených do vyšší taxonomické
úrovně jsou uvedeny v tabulce 1. Rozdíly mezi standardizovanými
početnostmi bezobratlých živočichů odebraých sítí či pumpováním
se statisticky nelišily (t = 0,30, 0,77; obrázek 4a). Vizualizace relativního množství jednotlivých taxonů neukázala větší podobnost
společenstev odebraných sítí či pumpováním (obrázek 4b). Obdobně
test mezi relativním výskytem živočichů z obou metod nebyl statisticky významný (adonis R2 = 0,02; p = 0,80) a první hypotéza tak
byla zamítnuta.
V souladu s druhou hypotézou byly pozorovány nižší četnosti (často
absence) živočichů v hlubokých vrtech a naopak nejvyšší početnosti
byly zaznamenány v mělkých vrtech (t = 4, 437, p = 0,0; tabulka 1,
obrázek 5a). Statisticky průkazný byl i rozdíl v relativní početnosti
jednotlivých taxonů mezi hlubokými a mělkými vrty (adonis R2 =
0,22, p = 0,041). Početnosti živočichů se zvyšovaly se zvyšující se
koncentrací DOC (obrázek 5b), což potvrzuje třetí hypotézu. S rozpuštěným kyslíkem došlo k mírnému (statisticky neprůkaznému) poklesu
početnosti (obrázek 5c), což je v rozporu se čtvrtou hypotézou.
Početnosti živočichů mírně (statisticky neprůkazně) klesaly s nárůstem koncentrace dusičnanů a amonných iontů (obrázek 5d, e), což je
v rozporu s hypotézou 5 pro tyto dvě živiny. Závislosti jsou ale silně
ovlivněny odchýlenými hodnotami a při větším počtu vzorků by se
mohly změnit. Početnost narůstala s nárůstem koncentrace fosforečnanů, ačkoliv je vztah statisticky neprůkazný, trend podporuje hypotézu číslo 5. V souladu s hypotézou 5 není pH významným faktorem
ovlivňujícím početnosti živočichů podzemních vod (obrázek 5g).
Proti očekávání v rámci hypotézy 6 byli živočichové nalezeni ve
všech sledovaných hydrogeologických rajonech (obrázek 5h). Hlavním rozdílem mezi početností v jednotlivých rajonech byly zjevně
odlišné podmínky. Například dva ze tří vrtů v Třeboňské pánvi byly
extrémně hluboké artéské studny (hloubka 190 a 320 m), kde početnosti mikrobiálních společenstev dosahovaly hodnot laboratorní ultra-čisté vody (T. Shabarová, osobní sdělení). V takových podmínkách
nemají živočichové dostatečné množství potravních zdrojů.
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Diskuse

Tento příspěvek uvádí předběžné výsledky
pilotního vzorkování společenstev živočichů
podzemních vod. Odebírání vzorků nejen
pomocí sítě z vrtu, jak se děje při běžných
monitorovacích studiích [např. 6], ale také
odběr velkých objemů čerpáním vody během
půlročního sledování vrtů ČHMÚ, nabízí
unikátní možnost porovnání, zda se fauna
ve vrtech systematicky liší. Autoři předešlých prací nejčastěji uvádějí, že rozdíly
mezi společenstvy živočichů vlastního vrtu
a okolní zvodnělé vrstvy jsou velmi malé,
přičemž tyto dřívější studie pracovaly se
vzorky získanými pumpami na menší objemy
(pneumatické pístové čerpadlo: [44], [45];
odstředivé čerpadlo: [46]; čerpadlo oběžného
kola: [47]; čerpání s pěchovacím systémem:
[48]). Shodně s dřívějšími studiemi ani v této Obr. 4. a) Krabicový diagram standardizované početnosti živočichů ve vzorcích získaných
nebyly zjištěny rozdíly mezi společenstvy ži- síťovými odběry a pumpováním, b) Diagram mnohorozměrného škálování (MDS) relativní
vočichů získaných sítí a (částečně) intenziv- početnosti ve vzorcích. Kolečka zobrazují síťové vzorky a trojúhelníky pumpované vzorky.
ním pumpováním. Rozdíly ve vrtech a okolní Vážení taxonů ve vícerozměrném prostoru je zobrazeno šedě. Označení taxonů a symboly
zvodnělé vrstvě vody byly prokázány pro byly přesunuty tak, aby se nepřekrývaly. Elipsou jsou označeny vzorky, které náleží témuž
bakterie [48], které jsou však výrazně méně centroidu, neboť v nich nebyli zjištěni žádní živočichové.
mobilní a nelze u nich očekávat přesuny
mezi oblastmi s optimálními podmínkami.
Živočichové vyskytující se ve vrtu jsou s největší pravděpodobností
nemusí být na první pohled zcela zjevná. Žádný z vrtů však nebyl
zvláště mělký anebo v blízkosti povrchových vod, a tak nelze očepůvodem z okolní zvodnělé vrstvy, a proto lze očekávat při použití
odběrové sítě či intenzivním pumpování (zahrnující i okolní prokávat, že by dostávaly pravidelné dotace kyslíku. V takovýchto podmínkách jsou společenstva živočichů dobře přizpůsobena nízkým
středí) změny pouze v relativním zastoupení taxonů.
koncentracím kyslíku [49].
Schéma vzorkování jednotlivých hydrogeologických rajonů
Zvodnělé vrstvy jsou stále častěji považovány za značně proměnlidoposud nebylo zcela vyvážené k pokrytí mělkých a hlubokých
vé prostředí, zejména v mikroměřítku [19]. Je pravděpodobné, že i na
vrtů. Výsledky jsou tak především orientační. I tak výsledky podprvní pohled anoxické prostředí poskytuje prostory s obsahem kyslíporují některé naše hypotézy, jako například o nízké početnosti
ku. Většina živočichů je do jisté míry pohyblivá a mohou krátkodobě
živočichů v hlubokých vrtech a lokálně velmi vysoké početnosti
migrovat mezi mikrostanovišti, obdobně jako to bylo prokázáno
ve vrtech mělkých. Hlavním důvodem nízké početnosti živočichů
v povrchových vodách u korýšů, kteří vstupují do anoxického
v hlubokých vrtech je nedostatek potravy. Malá úživnost byla
prostředí při hledání potravy [50]. Fišer a kolektiv [35] došli k zázjištěna v souvislosti s nejnižšími koncentracemi DOC a fosforečvěru, že koncentrace kyslíku zpravidla neomezuje výskyt živočichů
nanů, zatímco koncentrace sloučenin dusíku v mělkých vrtech
v podzemních vodách. Tento trend je opačný než ve společenstvech
vykazovaly různé hodnoty. Živiny a potravní zdroje pro živočichy
povrchových vod, která jsou zvyklá na pravidelný přísun kyslíku,
mohly být v hlubokých objektech vyčerpány již dříve. Amonné
ionty jsou produktem převážně rozkladu organických látek, který
např. v hyporheické zóně [51]. Naše zjištění o negativním vztahu je
pravděpodobně artefaktem z důvodu relativně malého počtu vzorků.
je stabilní v podmínkách vyčerpání rozpuštěného kyslíku a nízkéJediný odběr vzorků může poskytnout pouze částečný obrázek
ho redoxního potenciálu. Avšak ani při zvýšených koncentracích
o výskytu živočichů v podzemních vodách. Podle zjištění Gutjahra
amonných iontů a dusičnanů nebyly zaznamenány větší početnosti
a kolektivu [52] a Hancocka a Boultona [53] jsou opakovanými
živočichů; tedy, i pokud by amonné ionty nebo dusičnany mohly
sloužit jako živina pro mikroorganismy, které by byly potravou
odběry (až do čtvrtého vzorkování) detekovány stále nové druhy.
Každý další odběr vzorků tak může zvýšit počet zjištěných druhů
pro živočichy, jiný faktor zabránil rozvoji společenstva živočichů
a možná i mikroorganismů.
a může dojít ke změně pohledu na četnosti výskytu druhů a tím
Bez ohledu na hloubky vrtů amonné ionty ani dusičnany nebyly
i zařazení do stupně ochrany, např. v Červeném seznamu ohrožepozitivně korelovány s početností živočichů. V dalším výzkumu je
ných druhů [31].
třeba se zaměřit na zjištění závislosti biomasy mikroorganismů na
V této fázi byla identifikace provedena pouze na úrovni tříd.
Přesné určení druhů je časově velmi náročné a je plánováno na
koncentraci dusíku ve specifických podmínkách podzemních vod.
následující období. Pro identifikaci živočichů podzemních vod jsou
Zajímavý je výsledek pozitivní závislosti početnosti živočichů na
koncentraci fosforečnanů. Skutečnost, že početnost živočichů se
aktuálně hledány specifické sekvence DNA, které budou využívány
zvyšuje s koncentrací fosforu, ale nikoli s koncentracemi dusíku, by
v molekulárních metodách jako alternativa k morfologické identimohla naznačovat, že dusík nebyl limitujícím faktorem, na rozdíl
fikaci [54] a budoucí projekty budou tuto metodu jistě zahrnovat.
od fosforu. Tyto hypotézy je třeba v nadcházejícím výzkumu se
Výhled
společenstvy mikroorganismů řádně otestovat.
Ačkoli naměřené pH dosahovalo hodnot od kyselých po mírně
Na základě těchto prvních výsledků budeme nadále pokračovat
zásadité, nebyl zjištěn vliv na početnost živočichů. Podzemní vody
v mapování biogeografického rozšíření živočichů podzemních
mají častěji kyselé pH a živočichové podzemních vod jsou tomu
vod. Některé taxony jsou vynikajícími ukazateli kvality vody [55].
prostředí dobře přizpůsobeni.
Protože žijí měsíce a roky, lze jejich relativní hojnost považovat
za integrující dlouhodobější podmínky prostředí, kde měření cheHydrogeologické rajony doposud nebyly dostatečně vzorkovány,
aby bylo možné porovnat kvantitativní výskyty. I při zohlednění
mických vlastností představují pouze čas odběru vzorků. Znalosti
těchto nedostatků je výsledek zjištění živočichů ve všech typech
o společenstvech organismů tak mohou dále informovat o střední
monitorovacích objektů velmi nadějný. Nadcházející přesná deteraž dlouhodobé situaci.
minace jednotlivých druhů ukáže, zda se jejich složení mezi rajony
Větší soubor údajů nám pomůže objasnit strukturu společenstev
odlišuje a zda podzemní živočichy bude možné využít k definici
živočichů podzemních vod na našem území. Na základě těchto inforstygoregionů, jež by sloužily jako ekvivalenty ekoregionů podpovrmací vybereme reprezentativní druhy pro laboratorní experimenty,
chových vod [6].
ve kterých budeme stanovovat míru požírací aktivity a dýchání. Tyto
Na rozdíl od bakterií, u nichž je mnoho linií přizpůsobeno anoúdaje jsou nezbytné pro výpočet toků látek ve zvodnělé vrstvě. To
xickým podmínkám (anaerobióza), téměř všichni živočichové jsou
umožní objasnit ekosystémove služby poskytované společenstvem
podzemních vod, přesněji, kolik uhlíku a živin, a jakého typu, spozávislí do určité míry na přítomnosti kyslíku. Zjištěná negativní
závislost mezi početností živočichů a rozpuštěným kyslíkem tak
lečenstvo transformuje. Jinými slovy, na které druhy se nejvíce spo-
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Groundwater ecology, on František Vejdovský’s tracks
(Schmidt, I. S.; Kodes, V.; Svatkova, M.; Blabolil, P.)
Abstract

Groundwater organisms have so far only been studied sporadically
in Bohemia. Groundwater fauna feeds on microbes which provide
the ecosystem service of cleaning the groundwater from organics.
Grazing by fauna may increase such degradation. This ecosystem
service is the basis for drinking water production. However, there
is lack of knowledge on how this service is threatened by global
changes. Therefore, we have started an investigation in wells of
national groundwater observation network of the Czech Hydrometeorological Institute in South Bohemia and near Sokolov on
existing invertebrates’ groundwater communities and present here
first results which will also be the basis for choosing groundwater
ecological monitoring sites. We characterized the fauna communities on a coarse level. Even on this coarse level, however,
relationships become apparent. Dissolved oxygen did not limit
groundwater fauna, but organic carbon did. The abundance of
invertebrates was highest where organic carbon reached highest
levels. Relationships with nutrients may indicate further, which
type of exchange occurred with the surface. The coming research
will focus on performing repeated sampling from the same localities, on the basis we will be able to evaluate the variability of the
fauna occurrence in groundwater.
Key words
groundwater – groundwater organisms – food web – hydrogeochemistry
– biogeography – nutrients – carbon
Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 30. dubna
2021. 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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Vážení čtenáři časopisu Vodní hospodářství,
s letošním ročníkem tohoto odborného
vodohospodářského časopisu začíná vycházet
nová pravidelná rubrika Správci vodních toků
informují. V každém čísle Vodního hospodářství tak budete mít možnost si přečíst krátká
sdělení o činnostech správců vodních toků –
státních podniků Povodí a Lesy ČR.
Ministerstvo zemědělství iniciovalo toto
pravidelné zpravodajství s cílem šířit informace o spektru činností, které jsou spojeny
s managementem vodních poměrů v krajině
k zajištění našich omezených vodní zdrojů
a vedou k ochraně před následky hydrologických extrémů. Záměrem je uvádět nejenom
stručný popis nejrůznějších akcí a projektů,
ale zejména na fotografiích dokumentovat, jak
probíhaly realizace a jaký je jejich výsledný
efekt i vzhled. I když je časopis Vodní hospodářství určen především pro vodohospodáře,
dostává se do knihoven výzkumných institucí
i vysokých škol, kde rozšíří obzory studentů.

Ti se tak dozví, že zdaleka nejde jen o jakési
rutinní činnosti, které poškozují vodní ekosystémy a životní prostředí. Již v tomto prvním uvedení se snoubí prezentace jak ryze
technického projektu, tak přírodě blízkého
komplexu opatření v povodí, resp. v úsecích
vodních toků.
Tomuto souběhu obou typů činnosti bude
především věnována pozornost, neboť jsou
podstatné pro udržitelnost dostatečných

Projekty Povodí Moravy získávají uznání odborníků
i veřejnosti
Petr Chmelař
Povodí Moravy, s. p., získal cenu Agentury
ochrany přírody a krajiny (AOPK) ČR za revitalizační a renaturační projekty. Ocenění
má upozornit na počiny správce toků, které
pomáhají zlepšit stav naší přírody. Nejedná
se však o jedinou cenu, kterou správce toků
za péči o přírodu a krajinu během posledního roku získal.
„Každý rok udílíme Cenu Agentury ochrany
přírody a krajiny ČR za přínos k ochraně a péči
o naši přírodu a krajinu. S radostí oznamuji,
že Povodí Moravy, s. p., bylo radou AOPK ČR,
tj. předními odborníky v oboru, vybráno jako
společnost, která si za některé své projekty
z posledních let tuto cenu zaslouží. Děkuji za
dlouhodobou práci pro zdravou krajinu a pří-

Revitalizace Baštýnského potoka u Novosedel
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rodu,“ ocenil přínos Povodí Moravy ředitel
AOPK ČR František Pelc.
V kategorii Počin Cenu AOPK ČR získalo
Povodí Moravy za realizaci tří projektů, vybraných z řady přírodě blízkých akcí, které
státní podnik v povodí řek Morava a Dyje
úspěšně realizoval. Na Dyji, na státní hranici,
vodohospodáři vrátili tři odstavená ramena
řece. Řeka tak získala zpět 900 metrů délky,
o kterou v minulosti přišla. S Dyjí souvisí
i další projekt v Novosedlech, kde Povodí
Moravy na více než 10 ha vytvořilo lužní
les. Ten bude společně s rozvlněním toku
a odstraněním hráze přispívat ke zvýšení
zásob vody v krajině a současně ke zlepšení
situace za povodně. Významným počinem

vodních zdrojů, k ochraně před povodněmi,
a pro posílení vody v krajině. Bohužel, i v tzv.
odborné veřejnosti se objevují polarizované
názory na některé činnosti správců vodních
toků. Často vycházejí z nedostatečných informací anebo ze zkreslených představ o způsobech zajištění dostatečného množství vody
pro zachování kvality života obyvatel, pro
stabilitu ekonomiky státu a současně pro stav
vodních ekosystémů a jejich biodiverzitu.
Heslo letošního Světového dne vody „Valuing water“, tedy vyjádření hodnoty vody,
přímo vybízí k tomu, aby si každý uvědomil,
že „hodnota“ je to nevyčíslitelná. Trvale se
potvrzuje tisícileté poznání lidstva, že „voda
je život“. Z tohoto poznání vycházejí zásady
Evropské vodní charty, přijaté před více než
50 lety, a málokdo si uvědomuje, že je správci
vodních toků svojí činností naplňují.
Přál bych si, aby nově zavedená rubrika
přispěla ke zvýšení povědomí o činnostech
správců vodních toků, neboť jejich význam
narůstá s ohledem na předpokládaný vývoj
klimatu, který nepříznivě dopadá zejména na
hospodaření s vodou.
Ing. Aleš Kendík
náměstek ministra zemědělství pro řízení
Sekce vodního hospodářství
správce toků je i podpora renaturace řeky
Moravy u Štěpánova, kde bylo odstraněno
opevnění břehů, a z těžkých balvanů byly
vytvořeny prvky, které podporují vývoj řeky.
Tímto ovšem výčet ocenění za péči o přírodu a krajinu pro Povodí Moravy nekončí.
Dva projekty Povodí Moravy získaly i další
ocenění z řad odborníků, veřejnosti či zástupců samospráv. Napojení odstavených ramen
Dyje na podzim slavilo úspěch v rámci hned
dvou kategorií Adapterra Awards, soutěže
vyhlašované Nadací Partnerství. Renaturace
Moravy u Štěpánova získala Cenu hejtmana
Olomouckého kraje.

Napojení odstavených ramen Dyje
a cena Adapterra Awards 2020
Projekt napojení odstavených ramen Dyje,
které Povodí Moravy společně s rakouskými
partnery dokončilo v loňském roce na Břeclavsku, prodloužil cestu Dyji o 900 metrů
napojením tří meandrů zpět do koryta řeky.
Napojením odstavených ramen na vodní tok

Renaturace Moravy u Štěpánova
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opatření a musí být prováděny v souladu
s opatřeními pro posílení vodních zdrojů. Je
proto důležité mít na paměti, že revitalizace
vodních toků a přírodě blízká opatření nenahradí funkci vodních nádrží a vodní nádrže
nenahradí funkci přírodě blízkých opatření
a revitalizací. Každé z nich má svoji nezastupitelnou úlohu a musí se v době klimatické
změny vzájemně doplňovat a navazovat
na sebe,“ říká generální ředitel Povodí Moravy
Václav Gargulák.
V současnosti Povodí Moravy realizuje řadu
revitalizačních opatření. Tato opatření vedou
ke zlepšení kondice krajiny a posílení její
funkce zadržet vodu. Mezi nejvýznamnější
současné projekty Povodí Moravy patří například čerstvě dokončená revitalizace Knínického potoka u Veverských Knínic, probíhající
revitalizace Bečvy u Černotína a Skaličky,
revitalizace Trkmanky u Velkých Pavlovic či
připravovaná revitalizace vodohospodářského
uzlu u Nedakonic.

Napojená odstavená ramena Dyje u Břeclavi
vodohospodáři zabránili jejich vysychání,
úhynu vodních živočichů a zániku na vodu
vázaných ekosystémů. Zároveň došlo ke zpomalení odtoku vody z krajiny.
Soutěž Adapterra Awards hledá inspirativní
projekty, které pomáhají přizpůsobit města,
domy a krajinu klimatické změně. V loňském
roce posuzovala odborná porota 78 projektů,
z nichž vybrala nejlepších 21. Projekt Povodí
Moravy zvítězil u odborníků v kategorii Volná
krajina a navíc si odnesl Cenu sympatie, ve
které projekt ocenila veřejnost prostřednictvím hlasování.

Renaturace Moravy a Cena
Olomouckého kraje za životní
prostředí
V minulosti nevhodně upravený úsek
Moravy v těsné blízkosti CHKO Litovelské
Pomoraví se po zásahu správce toku doslova

POVODÍ MORAVY Přírodě blízké
nadechnul. Povodí Moravy revitalizovalo
2,7 km vodního toku, přičemž ovšem dosáhlo
pozitivního efektu pro celou říční nivu, ve
které došlo ke zvýšení zásoby vody. Projekt
ukazuje, že i zdánlivě přirozený tok může
při bližším pohledu vyžadovat zásah vodohospodářů a že vnímaní přirozeného toku je
do určité míry zkreslené a mnohdy za přirozený považujeme i jen částečně zpřírodněný
upravený tok.
Za realizaci tohoto projektu převzalo Povodí
Moravy na podzim Cenu hejtmana Olomouckého kraje za životní prostředí v kategorii voda.
„Velmi mě těší, že si společnost začíná všímat našich projektů, v rámci kterých řekám
vracíme původní charakter. Realizujeme
přírodě blízká opatření a revitalizujeme řeky
v povodí Moravy v místech, kde jsou taková
řešení možná. Aby měly podobné přírodě blízké úpravy smysl, musí být součástí komplexu

Rekonstrukce vodního díla Hněvkovice pokračuje
podle plánu
Ondřej Hrazdíra
Státní podnik Povodí Vltavy odstartoval
v polovině loňského roku významnou stavbu ve prospěch ochrany před povodněmi
pod názvem VD Hněvkovice – zabezpečení
před účinky velkých vod. Stavbu pro státní
podnik Povodí Vltavy jako investora provádí
vítěz veřejné zakázky Divize 6 společnosti
Metrostav.
Vodní dílo Hněvkovice se nachází pět kilometrů jižně od Týna nad Vltavou a 29 kilometrů severně od Českých Budějovic a spolu
s vodním dílem Kořensko jsou nejnovějšími
stupni Vltavské kaskády vybudovanými
v letech 1986–1991. Účelem rekonstrukce
přehrady Hněvkovice, která letos slaví 30
let od svého dokončení, je zajistit bezpečné
převedení tzv. kontrolní maximální povodně,
která je v případě VD Hněvkovice (vodní dílo
I. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu) definována jako desetitisíciletá
povodeň (pQ = 0001, Q10 000 = 600 m3/s).
Předmětem rekonstrukce je konkrétně
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zkapacitnění dvou ze tří polí bezpečnostního
přelivu, a to snížením prahů přelivu a zvětšením hradicích segmentových uzávěrů,
a umožnění průtoku přes plavební komoru.
To bude docíleno snížením záporníku horních vrat komory spolu se zvětšením vlastní
konstrukce vrat a změnou dolních vrat pro
možnost jejich manipulace při nevyrovnaných hladinách.
Po předání staveniště v květnu 2020 byly
zahájeny práce na bourání prvního přelivného pole bezpečnostního přelivu, zároveň
byly zahájeny činnosti na provedení dočasné
jímky v horní vodě u téhož přelivného pole.
Zhotovitel také zahájil projektové činnosti
na výrobně-technické dokumentaci pro
nové konstrukce segmentů bezpečnostního
přelivu, provizorního hrazení a také nových
vrat plavební komory. Po ukončení plavební sezony 1. 10. 2020 byly zahájeny práce
na úpravách plavební komory, a to práce
na dočasné jímce v horní vodě, demontáž

V uplynulých deseti letech Povodí Moravy
realizovalo nebo se podílelo na realizaci několika desítek revitalizací a přírodě blízkých
opatření, která podporují retenci vody v krajině, přirozený rozliv vody, migraci vodních
živočichů a jejich soužití s člověkem. Celková
výše investic do těchto opatření překračuje
více než půl miliardy korun a projekty za
další více než půl miliardy připravuje. Tyto
projekty Povodí Moravy představuje v publikaci POVODÍ MORAVY Přírodě blízké, která
je volně ke stažení na webu státního podniku
www.pmo.cz.
Petr Chmelař
Dřevařská 11
602 00 Brno
chmelar@pmo.cz

původních vrat plavební komory a bourací
práce na záporníku horních vrat.
V současné době je již vybetonována nová
přelivná plocha prvního pole přelivu, je
dokončena betonáž horního ohlaví plavební

Plavební komora – pohled proti vodě z úrovně sníženého záporníku horních vrat na
konstrukci dočasné jímky
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Betonáž sníženého povrchu přelivného pole

Betonáž sníženého povrchu přelivného pole

Celkový pohled na úpravy prvního pole bezpečnostního přelivu –
na mostovce k vidění ložisko nového segmentu před uložením do
pilíře přelivu

Úpravy bezpečnostního přelivu pod ochranou dočasné jímky – montáž prahů nového segmentu přelivu

komory a nyní jsou realizovány technologické části vrat tak, aby v dubnu 2021 mohla být
zahájena plavební sezona.
A jak vypadá realizace v číslech? V roce
2020 jsme prostavěli cca 63 milionů korun
z celkových nákladů ve výši cca 250 milionů
korun bez DPH. Akce je realizována v rámci dotačního programu 129 360 „Podpora
prevence před povodněmi IV“ Ministerstva
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zemědělství, a to s předpokladem finančního
příspěvku 235 milionů korun. Rekonstrukce
bude dokončena do června roku 2022 a výsledkem bude významné zvýšení stupně
ochrany vodního díla Hněvkovice před velkými vodami a tím posílení funkce Vltavské
kaskády v ochraně před povodněmi.
Tento článek je v rozšířené variantě rovněž ke stažení na webu Svazu vodního hos-

podářství ČR www.svh.cz a státního podniku
Povodí Vltavy www.pvl.cz
Ing. Ondřej Hrazdíra
Povodí Vltavy, státní podnik
Holečkova 8
150 24 Praha 5
ondrej.hrazdira@pvl.cz
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Představujeme vám Xylem!

a čerpadlo Flygt je využíváno k čerpání odpadní vody na jeho konci.
Pokud výrobní podnik produkuje velké množství odpadní vody, je
vysoce pravděpodobné, že se před vypuštěním vody zpět do vodního
toku použije řešení Wedeco pro úpravu odpadní vody využívající
ultrafialové záření nebo ozon. Takto může zákazník řešit všechny
své požadavky s jedinou společností, a to s námi! Výhodou je, že
Xylem, jako dodavatel navrhuje řešení při znalosti celého systému
a souvislostí.
Již zavedené značky a jejich odkaz zůstávají, jen budeme na českém
trhu působit jako jedna společnost: Xylem Česká republika. Pod
hlavičkou společnosti Xylem budeme postupně na český trh přinášet
technologie světového formátu jak v oblasti hardware (smart měřidla,
smart pumpy apod.), tak v oblasti software a služeb (pokročilá diagnostika potrubí PipeDiver, SmartBall aj.).

Vážení čtenáři Vodního hospodářství, Xylem je společnost, která dlouhodobě směřuje k tomu, aby byla předním globálním poskytovatelem
efektivních a udržitelných technologií a aplikací pro vodní hospodářství. Xylem je celosvětový lídr v oblasti technologií využitelných pro
aplikace s čistou i odpadní vodou.
Působíme ve více než 150 zemích včetně České republiky. Mnozí
z vás nás znají pod značkou Sensus, která se roku 2016 stala členem
skupiny Xylem, jež pod sebou sdružuje více značek se zaměřením na
řešení nejnáročnějších problémů s vodou v různých průmyslových
odvětvích.
Naším cílem je vystupovat na trhu jako jeden celek s cílem nabízet
nejlepší produkty, odborné znalosti v oblasti aplikací a poprodejní
podporu zákazníkům. Vyrábíme celou řadu produktů, které jsou
součástí mnoha stavebních a výrobních procesů.
Cítíme, že nastal správný čas na to, abychom všechny značky
spojili do jedné společnosti, která zákazníkům nabídne společné
propojení všech možných aplikací. Například je možné, že čerpadlo
Lowara čerpá čistou vodu na začátku určitého výrobního procesu

Těšíme se na řešení všech výzev, které nás čekají.
Vlastimil Dvořák
generální ředitel
Xylem Česká republika
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25. ročník odborného semináře

NOVÉ METODY
A POSTUPY
PŘI PROVOZOVÁNÍ
ČOV
více informací na
www.vhos.cz

13. - 14. 4. 2021
On-line webinář

Naše voda. Náš život.
Člen skupiny ENERGIE AG BOHEMIA

doc. Ing. Jaroslav Hlaváč,
CSc. (*1940)
Přední odborník na vodárenství doc. Ing. Jaroslav Hlaváč, CSc., oslavil na sklonku loňského
významné jubileum – narodil se 5. 10. 1940
v Brně. Tam i absolvoval veškerou výuku: základní vzdělání v Brně – Líšni, 1957 maturita
na Jedenáctileté střední škole (gymnázium)
v Brně – Židenicích, 1957–1963 Vysoké učení
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technické v Brně, Fakulta inženýrského stavitelství, po reorganizaci Fakulta stavební.
V průběhu studia měl i praxi u různých firem
(Moravské zeměvrtné závody, Zetor, Krajský
podnik zemědělských a lesnicko-technických
meliorací, Hydroprojekt, Ředitelství vodohospodářského rozvoje). Po absolvování byl v letech 1963–1964 zaměstnán v podniku Vodní
stavby, n. p. Plzeň (přípravář, stavbyvedoucí),
1964–1993 Vodohospodářská správa města
Brna, po reorganizaci Jihomoravské vodovody
a kanalizace, po další reorganizaci Brněnské
vodárny a kanalizace (provozní technik,
technolog, samostatný inženýr specialista,
vodohospodář, vedoucí vodohospodářského oddělení, vedoucí technickoprovozního
útvaru, technicko-provozní náměstek),
1993–1996 Vysoké učení technické v Brně,
Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí (pedagogicko-vědecký pracovník),
1996–2013 Vodárenská akciová společnost,
a.s., (technický náměstek generálního ředitele,
generální ředitel, vedoucí kanceláře generálního ředitele). Do roku 2013 byl členem
redakční rady časopisu SOVAK, dosud (do r.
2022) technický auditor zapsaný v seznamu
Ministerstva zemědělství. Má přes 150 publikačních titulů, po dosažení tohoto počtu už
další nebyly evidovány.
Jak jste se dostal k vodě a pitné vodě
zejména?
Dalo by se říct, že shodou okolností a postupným vývojem. V rodinné tradici tato
profese není, maturoval jsem v roce 1957, to
mi bylo teprve 16 let a o budoucnosti jsem

měl jen mlhavé představy. Jednou mi v té době
otec řekl, že syn jeho kamaráda ze Sokola je
hydrobiolog a že by to mohla být zajímavá
práce. Později jsem se s tímto asi o 10 let
starším hydrobiologem setkal v zaměstnání.
Ale v době rozhodování o vysokoškolském
studiu jsem považoval za perspektivnější
zvolit technický obor a z důvodů praktických
to vedlo na VUT v Brně, tehdejší Fakultu inženýrského stavitelství. Zvolil jsem obor hydrotechnika, který jsem taky vystudoval, i když
po 2. ročníku jsme byli vyzýváni k přestupu
na obor hydromeliorace, což byl tehdy trend.
To jsem neakceptoval s tím, že pokud bych
nemohl dokončit hydrotechniku, zvolil bych
zdravotní inženýrství, ale na tomto oboru byl
stav naplněn. Absolvoval jsem na začátku
roku 1963, tehdy ještě byly umístěnky, jako
jeden z úspěšnějších absolventů jsem si mohl
vybrat a zvolil jsem významnou brněnskou
projekční firmu. Ta však požadovala členství
v KSČ, to jsem nesplňoval a nastoupil jsem do
Vodních staveb, n. p., stavební správa Plzeň,
kde jsem pracoval v přípravě výroby (mj. např.
pro ČOV Sušice), brzy jsem však byl vyslán na
tehdy rozestavěnou přehradu Skalka na řece
Ohři u Chebu. Tam jsem pracoval jako dílčí
stavbyvedoucí až do nástupu na vojnu.
Po vojně už byly významné vodní stavby
v tomto regionu ukončeny a naskytla se
možnost návratu do Brna, konkrétně do Vodohospodářské správy města Brna, což byla
předchůdkyně Brněnských vodáren a kanalizací. Práce tam byla rozmanitá, lidé vstřícní,
solidní a spolehliví. Tam jsem si uvědomil, že
vodárenství je fascinující disciplína, mnoho-
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tvárná, krajně užitečná, perspektivní, stabilní
i dynamická a že služba občanům města Brna
a přilehlého regionu má nepochybně smysl.
Stal jsem se celoživotním fandou oboru. V této
firmě, která několikrát změnila název, ale
nikdy obsah, jsem setrval 29 let a 5 dní. Měl
jsem štěstí na výborné a tolerantní šéfy i spolupracovníky, mohl jsem při zaměstnání postgraduálně vystudovat obor životní prostředí
na brněnské Přírodovědecké fakultě a následně absolvovat vědeckou aspiranturu na
své „domovské“ Stavební fakultě VUT v Brně
v oboru hydrologie a vodní hospodářství. Po
roce 1989 mi bylo umožněno manažerské studium v Německu a několik stáží v Rakousku
a v Německu. V roce 1993 se ve vedení firmy,
jehož jsem už byl tehdy členem, rozdělily
názory na privatizaci podniku, a přešel jsem
proto na Ústav vodního hospodářství obcí
Stavební fakulty VUT v Brně. Tam jsem se habilitoval pro obor vodní hospodářství a vodní
stavby, učil vodárenství a management a bádal
tam tři roky na plný úvazek a pak ještě několik
let na částečný úvazek. V roce 1996 jsem byl
povolán do managementu Vodárenské akciové
společnosti, v této firmě jsem vydržel 16 let.
Kdo byl Vaším vzorem?
Když tak nad tím přemýšlím, v dobách
studentských to byli převážně matematici.
Na druhém stupni základního vzdělání to
byl obdivovaný učitel matematiky Jan Bartoš,
který se později v mém zralém věku stal mým
přítelem, na střední škole to byl tehdy mladý
matematik Mgr. Růžeslav Hoda a také fyzik
Vratislav Hlaváček. Na vysoké škole to v nižších ročnících byl opět matematik prof. Jiří
Klapka, dále pak geolog prof. Miloš Pokorný,
a statik prof. Ladislav Mejzlík, u něhož jsem
dělal „pomvěda“. Ve vyšších ročnících pak
nepochybně titánská osobnost prof. Jiřího
Kunštátského, který učil hydrauliku a jezy,
a pak i prof. Vilibald Bezdíček a jeho asistent
(pozdější docent) Jaroslav Maleňák, hydrologové. V počátcích stavbařské praxe jsem vzory
neměl, tam to bylo spíš o potýkání, ale v brněnském vodárenství byl mým prvním guru
Ing. Věroslav Klimeš, můj nadřízený po cca 10
let, později pak chemik a polyhistor Ing. Jiří
Hádek, od nějž jsem čerpal mnoho technologických znalostí. Ovšem člověk nežije jenom
studiem a prací, takže si neodpustím jmenovat
prof. Petra Skácela, u nějž jsem 7 let studoval
výtvarné umění. Ale samozřejmě nejvíce kaž
dého zpravidla formují rodiče, také pro mne
byli morální autoritou, i teď, kdy jsem sám
dědečkem, si ve složitých situacích říkám, co
by tomu řekl táta. Měl jsem štěstí, že jsem se
ho mohl ptát až do svých 59 let.
Co zásadního se během Vaší profesní kariéry v oboru stalo?
Přes 50 let působení v oboru je dlouhá
doba, takže není jisté, zda si na vše důležité
vzpomenu. Především to bylo několikeré reorganizování odvětví vodního hospodářství
a oboru vodovodů a kanalizací obzvlášť. Byli
jsme svědky organizace oboru podle krajů, pak
podle okresů, pak opět podle krajů (ale větších) a nakonec diverzifikace podle způsobů
odstátnění, případně privatizace. Přitom vodárenství je ze své podstaty obor s dlouhodobým
reprodukčním cyklem, zejména v oblasti
stavební infrastruktury. Historie nám ukazuje,
že i personální obsazení je málo dynamické,
řada lidí tráví v oboru dlouhá období, jsou
známy i celé vodárenské dynastie. Má to tu

vh 2/2021

výhodu, že tito lidé překonají i různé organizační změny. V posledních letech, při nástupu
nových technologií, zejména informačních, se
personální dynamika zvyšuje.
V technické oblasti můžeme zaznamenat
využívání moderních stavebních materiálů,
sofistikovaných strojních, elektrotechnických,
chemických i informačních celků. Zrychluje
se tempo zavádění nových technologických
zařízení. Také kvalita stavebních prací je
v současné době v porovnání s dobou před
přelomem století výrazně lepší. Za významné
změny, které přinesla moderní doba, můžeme
považovat vývoj v oblasti norem. Normy
technické přestaly být obecně závazné, což
na jedné straně otevřelo prostor pro realizaci
inovativních řešení, která se nemusejí norem
striktně držet, na druhé straně to klade vyšší
nároky na kvalifikaci těch, kteří s normami
pracují. Ovšem závaznosti některých norem
lze v konkrétních případech dosáhnout, pokud na ně odkáže jiný závazný předpis nebo
pravomocné rozhodnutí příslušného úřadu.
Právní normy doznaly také řady změn.
Už jen několikerá zásadní obměna vodního
zákona, oddělení problematiky vodovodů a kanalizací do samostatného zákona, stále nové
podzákonné normy, časté novelizace – to vše
vyžaduje, aby vodárníci byli neustále ve střehu
a kromě toho, že sledují technický, organizační
a ekonomický vývoj oboru, je potřeba, aby se
vyznali alespoň zčásti i v právní problematice.
Dalším významným mezníkem bylo odstátnění, organizační diverzifikace a částečná
privatizace oboru v devadesátých létech. Ne
vše se ideálně povedlo, ale vývoj se nezastavil
a dnes můžeme porovnávat výhody, slabiny
a efektivitu různých řešení. S tím souvisí
i ekonomizace oboru, tj. postupný přechod
na reálné ceny produktů. To vedlo na jedné
straně k růstu cen, ale i k poklesu poptávky
spojenému s omezením plýtvání. Vodárenství
je přirozený monopol, který vyžaduje ze své
podstaty regulaci, o jejíž formě a rozsahu se
stále diskutuje.
Také jsme mohli pozorovat vývoj strategického plánování, které má v prostředí
monopolu, kritické infrastruktury a dlouhého
reprodukčního cyklu nepochybně význam.
Od centrálního závazného Státního vodohospodářského plánu v padesátých létech
(jedním z jeho autorů byl již zmíněný profesor
Bezdíček) šel vývoj ke Směrnému vodohospodářskému plánu a postupně k plánům povodí
a krajů. I když se daří tyto dokumenty naplňovat pouze zčásti, mají svůj význam v bilancování potřeb, možností řešení a zpracován dat.
Tím se dostáváme k vlivu rozvoje informačních technologií, které významně a kvalitativně
zlepšily znalosti a orientaci v problematikách,
které pracují s velkým množstvím dat. Nepřinesly sice nějaké masivní zlevnění a zefektivnění, protože samy o sobě nejsou levné, ale
umožnily lépe využívat znalosti pro řízení provozu i v nerutinních situacích a pružně měnit
dle potřeby nejen dokumenty, ale i metody ve
všech oblastech managementu oboru.
V užším slova smyslu na poli vodárenství
můžeme považovat za významné zejména
rozšíření membránových technologií, ale
i analytických metod, znalostí o kvalitě vod
a jejím ovlivňování a již zmíněný pokrok
v kvalitě materiálů a zařízení.
Jaká byla Vaše studentská léta a jak se
díváte na dnešní vzdělávání na vysokých

školách i jako vyučující, člen komisí pro
obhajoby atd.?
V době mého studia na vysoké škole (1957–
1963) byly akademické svobody do značné
části symbolické, účast ve výuce se často
kontrolovala i v případech, kdy to ve vyšších
ročnících nebylo povinné, na druhé straně
chyběly učebnice nebo byly obtížně dostupné,
takže jsme si přenášky zapisovali, protože jsme
věděli, že jejich obsah bude zkoušen. Považoval
jsem to za efektivní, protože poznámky z přednášek objemu tištěných učebních textů málokdy dosahovaly. Kdo měl dobrou paměť a na
přednášky chodil, měl přípravu na zkoušky
hodně usnadněnu. Absolventi gymnázií měli
v prvních dvou ročnících výhodu, měli lepší
základy teoretických předmětů – matematiky,
fyziky, chemie, deskriptivy a jazyků. S tím
průmyslováci bojovali, karta se obrátila cca od
3. ročníku, kdy se gymnazisté museli naučit
rýsovat a zvládnout větší rozsah odborných
předmětů. Přednášející byli charakteristické
figury, řada z nich byli ještě prvorepublikoví
experti, to byli převážně džentlmeni, kteří
nás trápili jen přiměřeně, i když na zásadních
znalostech trvali, až na sadistické povahy, pro
které byly zkoušky celodenní a často opakovanou záležitostí, kterou si užívali. S asistenty
takové problémy byly výjimečné, byli nám
věkově bližší a vyžadovali zpravidla jenom to,
co bylo pro praxi užitečné. Ale v mládí jsou lidé
zpravidla psychicky odolní, i když jsem zažil
v ročníku 2 případy psychického zhroucení
a cca 10 procent z nás studium nedokončilo. Taky jsem byl svědkem vyloučení dvou
studentů z politických důvodů. V porovnání
s dnešními studijními poměry se dá říci, že tehdy bylo studium sevřenější, studijní programy
byly pevně dány, volitelné předměty ve formě
nepovinných byly ojedinělé. Žádný bakalářský
stupeň nebyl, profesní profil absolventů byl
uniformní, ale i pro praxi dobře čitelný.
Současné vysokoškolské studium je pružnější, přizpůsobilo se světovému trendu, o nedostatku učebnic, resp. obecně informačních
zdrojů nemůže být řeč, k úkolům pedagogů
přibyla potřeba orientovat studenty v kvalitě
informací, jichž je někdy spíše přebytek. Jistě
záleží i na konkrétní fakultě, pracovní, studijní i kolegiální ovzduší se může lišit, kromě
VUT jsem měl možnost působit několik let
i na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy
univerzity a okrajově i na Mendelově univerzitě, ČVUT, STU Bratislava a dokonce i na
civilní větvi předchůdkyně Univerzity obrany.
Zkušenosti říkají, že vždy záleží na vůdčích
osobnostech oboru, ti mohou studenty za
ujmout, nadchnout nebo naopak demotivovat.
Osobní příklad je důležitý. Za přínos považuji
jednoznačně mezinárodní výměnu informací,
ať již formou studijních pobytů nebo hostování zahraničních expertů či spolupráci na
různých grantech a výzkumu.
Mám-li se vyjádřit k tomu, zda současní
studenti jsou jiní než před 50 lety, musím
říci, že se liší málo. Pořád jsou to mladí, dynamičtí, převážně bystří a pracovití lidé, ti
dnešní mají situaci usnadněnu dostupností
znalostí, ale i ztíženu nároky na samostatnost.
Ovšem výjimky se najdou vždycky. Dlouhodobě platí, zejména pro technické obory,
že absolvent bakalářského i magisterského
studia není pro praxi bezvýhradně připraven,
to mu umožní teprve zkušenosti, je-li bystrý,
nadaný a motivovaný může zkušenosti získat
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během relativně krátké doby. U absolventů
doktorandského stupně je to trochu jiné, jsou
to vyzrálejší osobnosti a dle mých zkušeností
se v praxi orientují docela rychle a bývají pro
svoje pracoviště přínosem.
V té souvislosti mě i napadá: jak pohlížíte
na distanční výuku, konference na dálku,
jednání na dálku…?
Určitá distance byla na vysokých školách
vždycky. Jsou známy případy (nejen ze
studentského humoru), že si před zkouškou
student musel nechat od kolegů ukázat, kdo
ho bude zkoušet. Ale vážně – rozvoj komunikačních technologií je obdivuhodný, s minimálním vybavením je možné absolvovat
přednášky a diskuse na dálku, ušetří se tím čas
a náklady na cestování a pro běžné situace je
to dost často postačující. Co se nedá na dálku
tak snadno zajistit, jsou např. laboratorní rozbory, měření v terénu, zpracování či realizace
choulostivých částí stavebních i technologických projektů. Na druhé straně jsem zmínil
důležitost osobního příkladu při výuce, to
se dá plnohodnotně realizovat jen při osobní
komunikaci, byť by byla časově či tematicky
omezená. Mám zkušenost, že prozkoumání
problému v terénu (na místě) je přínosné i tehdy, když bychom to předem nepředpokládali.
V praxi pak, jak známe ze zkušenosti, se řada
problémů vydiskutuje lépe u kávy nebo pracovního oběda, kromě toho, že se tím posilují
kolegiální a někdy i přátelské vazby.
Jaké bylo Vaše nejzajímavější dílo či realizace ve vodárenství?
Tak tato otázka je útok na skromnost. Při habilitaci už v roce 1996 jsem dokládal nějakou
tu desítku významných realizací, tím samozřejmě vývoj nekončil, musíme však vnímat
to, že skutečně významné realizace nebývají
dílem jednotlivce. Příkladně bych uvedl dva
významné projekty.
Ke konci osmdesátých let vyvstala naléhavá potřeba modernizace ochrany vodního
zdroje Březová nad Svitavou. S ohledem na
důležitost tohoto zdroje pro Brno a další obce
a města, rozsáhlé povodí s komplikovanými
hydrogeologickými poměry a znepokojivý
vývoj po stránce kvalitativní i kvantitativní
to byl úkol odpovědný, ale i zajímavý, měl
charakter výzvy. Výhodou bylo, že existovaly
velmi solidní geologické podklady a dlouhodobá měření hydrologická i sledování kvality
vody. Co chybělo, bylo zmapování povodí po
stránce antropogenních aktivit, které vodní
zdroj ovlivňují. Bylo třeba je popsat, zbilancovat a kvantifikovat jejich působení. Na to
pak navázala opatření včetně metodiky jejich
hodnocení. To nemělo ve své době precedens,
což vedlo k vyhledání, odzkoušení a aplikaci
matematických metod, zpočátku jednodušších
korelačních a vícerozměrných regresních
výpočtů, přes neuronovou síť až k vektorové
a diferenciální analýze. Byla to práce nepočetného týmu, který jsem měl čest řídit, ale
také řady externích spolupracovníků a konzultantů. Vedlejším výstupem byla úspěšně
obhájená disertační a později i habilitační
práce a řada publikovaných textů.
Druhým za zmínku stojícím dílem je první
česká elektronická učebnice vodárenství.
Původně byla zamýšlena jako vnitrofiremní
příručka pro pracovníky působící v oblasti
jímání a úpravy vody. Využila sice četných
citací z existujících knižních učebnic, ty však
byly vydány již před delší dobou, takže bylo
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třeba sáhnout i k různým firemním podkladům i poznatkům ze zahraničí. Podařilo se
sestavit početný tým renomovaných expertů
a autorů zcela původních pasáží. CD, na němž
byla učebnice vydána, bylo použito při výuce
a různých přednáškách mimo firmu, vzbudilo
velký zájem. Ohlasy z praxe i další nové poznatky z oboru vedly k aktualizovanému 2.
a 3. vydání. Produkt byl mj. distribuován (myslím, že v roce 2006) i jako příloha časopisu
Vodní hospodářství a ze 3. vydání z roku 2012
čerpala též Příručka provozovatele úpravny
pitné vody vydaná sdružením SOVAK.
Jaký vývoj ve svém oboru očekáváte v budoucnosti?
Odpověď na tuto otázku by vydala na
samostatný článek. Ostatně názor na část
strategických problémů je uveden v příspěvku
na konferenci Pitná voda Tábor, která je už
opakovaně odložena kvůli mimořádnému
stavu. Takže stručně:
Zdroje pitné vody jsou ohroženy dvěma
hlavními faktory, a to vývojem klimatu a růstem antropogenních aktivit. Oběma se dá čelit
velmi obtížně, pokud vůbec. Po stránce kvantitativní to směřuje k akumulaci vod, pokud
možno v málo zasažených oblastech s dostatečnými srážkami a jejich ochraně, to se týká
jak povrchových, tak i podzemních vod. Není
vyloučeno, že ve vzdálenější perspektivě bude
zapotřebí hledat zdroje i mimo území státu,
které je celkem malé. Po stránce kvalitativní
můžeme předpokládat, že preventivní opatření budou mít v exponovaných a intenzivně
využívaných územích jen omezený účinek.
Perspektivnější se jeví alokace zdrojů do odlehlejších lokalit a tam spojit jejich ochranu
s aktivitami ochrany přírody.
Technologie úpravy vody bude muset
zvládnout stále náročnější požadavky spojené
též s rozvojem poznání o polutantech. Dá se
očekávat rostoucí důraz na procesy založené
na membránové filtraci, sorpci a jiných technologiích, schopných zachytit i takové kontaminanty, které klasická úprava propustí. Tradiční
technologie ovšem budou i nadále používány,
potenciál separace suspenzí není vyčerpán
a můžeme tam sledovat stále další inovace.
V distribuci vody se nelze vyhnout propojování vodárenských soustav, dopravě vody na
velké vzdálenosti a s tím spojené akumulace
v distribučních sítích včetně péče o kvalitu
vody ovlivněnou dopravou. Progresivní výběr
používaných materiálů potrubí, vodojemů
a ostatních objektů bude klást stále větší důraz
na nezávadnost interakce s pitnou vodou. Lze
očekávat další rozvoj fyzikálních metod pro
hygienické zabezpečení vody.
Dispečerské řízení, automatizace, telemetrie
a telemechanika spojená též s bezpečnostními
prvky je na rozsáhlých systémech nezbytná
a její význam dále poroste. S tím je spojená
digitalizace provozní dokumentace s možností
komunikace z terénu do úložišť prostřednictvím vyspělých komunikačních technologií
a nástrojů.
V oblasti spotřebišť jsme svědky na jedné
straně koncentrace do velkých aglomerací, na
druhé straně potřeby řešit i malá rozptýlená
spotřebiště. Městské systémy mnohdy svou
složitostí a náročností jsou srovnatelné s regionálními vodárenskými soustavami, tento
trend bude pokračovat. Na druhé straně se
dá očekávat i rozvoj spotřebišť mimo velké
aglomerace jako důsledek hledání klidnějšího

usídlení s možností práce na dálku ze strany
určité části městské populace. Specifická
spotřeba vody klesá, to by mělo pokračovat
nebo se stabilizovat, je empiricky zjištěno, že
čím je organoleptická kvalita vody horší, tím
víc se jí spotřebuje. Neměl by být pominut
efekt substituentu (vlastních zdrojů odběratele), bude i nadále využíván tam, kde není
použití pitné vody nezbytné. Koncept dvojího
(pitného a užitkového) vodovodu se zdá být
v našich podmínkách opuštěn, ale fenomén
balených vod a doúpravy ve spotřebišti bude
okrajově přetrvávat.
Cena vody bude i v budoucnosti hlavním
faktorem regulace potřeby vody, ovšem za
předpokladu průběžného sledování sociální
dostupnosti tohoto produktu.
Jak hodnotíte dnešní organizaci vodního
hospodářství a specificky systém organizace
firem věnující se zásobování pitnou vodou?
Dnešní organizační stav je velmi diverzifikovaný jako důsledek vývoje už v devadesátých
létech, kdy se zpočátku kladl důraz na privatizaci a otevřenost zahraničním akvizicím. To
odpovídalo tehdejší politické situaci založené
především na velmi liberálním přístupu. Nebyly tehdy všeobecně známy a uplatňovány
poznatky moderního pojetí managementu
veřejného sektoru, zejména důraz na veřejný
zájem, regulace přirozeného monopolu a řídící role spotřebišť v celém systému.
Moderní pojetí ekonomiky a řízení technické infrastruktury uvedené zásady využívá
s přihlédnutím k tomu, že veřejná ekonomie
má určitou tendenci k neefektivnosti. To však
není důvod ji odmítnout, ale důsledně zajišťovat zpětnou vazbu cestou jak regulace, tak
i otevřenosti veřejné kontrole. Ve veřejném
sektoru (ale nejen v něm) platí, že smyslem
podnikání není jen zisk, ale hlavně uspokojování zákazníků, vlastníků i zaměstnanců.
Z tohoto zornéhu úhlu není organizační
forma prioritní, neboť uvedené cíle, konkretizované podle místních a regionálních podmínek, lze naplnit při různých organizačních
i vlastnických formách. Důležitý je odborně
zdatný, morálně vyspělý a motivovaný ma
nagement a důvěryhodný a svého úkolu si vědomý vlastník. Organizační forma a do určité
míry i vlastnická struktura se může měnit, co
je stabilní, je infrastruktura vyžadující odbornou péči z hlediska spolehlivosti a rozvoje.
Co by pomohlo zavádění novinek a inovací
ve vodárenství?
Jednoznačně vzdělávání, a to i celoživotní,
komunikace a motivace. Vzdělání je úplně
nejnutnějším předpokladem, čím důkladnější, tím lepší. Jako základ by mělo být formální
odborné vzdělání, ať již vodohospodářské,
chemické, či jiného technického nebo přírodovědného směru, na to by mělo navázat
vzdělávání následné a průběžné. Součástí
vzdělávání jsou i zkušenosti. Významný je
i multidisciplinární přístup, inspirace pro
inovace se často najdou v jiných oborech.
S tím souvisí komunikace, jak uvnitř oboru,
tak i mezioborová a mezinárodní. To předpokládá i přiměřené jazykové vybavení, nejméně dva cizí jazyky můžeme považovat za
minimum. Také významnou roli hrají různé
platformy, odborná sdružení a jejich nástroje
– časopisy, odborné konference i prostá kolegiální rozprava. Nepominutelná je motivace
pro zavádění inovací. Je potřeba nejen vědět,
kde inspiraci získat, případně jak něco pří-
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nosného vymyslet, ale také mít motivaci, což
může být např. odborná prestiž, častěji pak
vyřešení konkrétního problému a zejména
ekonomické zajištění. Bez toho se nákladnější
inovace zpravidla neobejdou.
Co si myslíte o vztahu mezi vodohospodáři
a ekology?
Všechno záleží na konkrétních lidech. Jako
vodohospodář mám pro ekology značné pochopení, možná i jako jeden ze zakládajících členů

MUDr. Vladimír
Feierabend
Některé příběhy je třeba
si připomínat obzvláště, jelikož jejich nositeli
byli lidé nejen odborně
zdatní, ale i mravně silní.
Mezi ně patří i Vladimír
Feierabend, který zemřel
loni 13. září v požehnaném věku 96 let. Narodil se 7. července 1924
v Praze a jeho strýcem byl
významný prvorepublikový národohospodář
a exilový ministr financí Ladislav Karel Feier
abend. V Praze vystudoval Vladimír učitelský ústav a poté začal
navštěvovat gymnázium. Středoškolská
studia mu ukončilo zatčení celé rodiny
v červenci 1942. Rodina Feierabendů byla
zpočátku vězněna na Malé pevnosti Terezín. Poté byla mužská část odtransportováno do koncentračního tábora Dachau a část
ženská do tábora Ravensbrück. V Dachau
se Vladimír dočkal koncem dubna 1945
osvobození americkou armádou. Po návratu do Prahy dokončil Vladimír ve zkráceném studiu gymnázium a poté se rozhodl
pod dojmem otřesných zážitků z války pro
studium medicíny.

Vzpomínka na pana
Ing. Petera Lischkeho,
CSc.
S velkou lítostí jsme obdrželi smutnou zprávu, že
dne 6. ledna 2021 zemřel
v Praze ve věku 80 let pan
Ing. Peter Lischke, CSc.,
dlouholetý pracovník sekretariátu Mezinárodní
komise pro ochranu Labe
(MKOL).
Peter Lischke se narodil
dne 1. června 1940 v Praze. V roce 1962 absolvoval
katedru technologie vody na Vysoké škole
chemicko-technologické v Praze. Vědecké
práci spojené s pedagogickou činností se
na VŠCHT věnoval takřka třicet let. V roce
1971 dokončil na VŠCHT vědeckou aspiranturu. Absolvoval studijní pobyty na
Technické univerzitě v Santiago de Chile
(1964), Technické univerzitě v Mnichově
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Českého svazu ochránců přírody, i když jsem
později tento spolek opustil, i jako absolvent
vůbec prvního postgraduálu zaměřeného na
životní prostředí na brněnské Přírodovědecké fakultě, kde vznikly kontakty na tehdejší
spolužáky – geology, chemiky, biology, meteorology, geografy a další odborníky. Důležitý
pro vztahy mezi ekology a vodohospodáři je
vzájemný respekt a otevřená diskuse s korektní
argumentací, bez vyhrocených emocí a s vůlí
Po nacistické perzekuci byl vystaven perzekuci za strany komunistů. Po promoci v roce
1951 dostal umístěnku na Ostravsko. V roce
1952 nastoupil vojenskou
službu, kterou absolvoval
jako pétépák (černí baroni)
zase v dolech, byť pro tentokrát v severních Čechách.
Ani to však nebyl konec
ústrkům, rodina byla nucena vystěhovat se z Prahy.
MUDr. Vladimír Feierabend
i po vojně sloužil jako lékař
v dolech, ovšem poté si
našel práci na hygienické
službě v Praze, kde v letech
1956 až 1981 významně formoval praxi komunální hygieny ve Středočeském kraji.
Postupně zastával funkci
vedoucího oddělení, vedoucího hygienického
odboru a později zástupce krajské hygieničky.
Specializoval se na hygienu vody a významně
se podílel na budování největšího vodárenského díla u nás – Želivky, zásobující Prahu
a částečně i Středočeský kraj. Spoluutvářel
hygienické požadavky na akumulační prostor,
na preventivní opatření v povodí a stanovení
pásma hygienické ochrany. Vytvořil se svými
spolupracovníky systém monitorování kvality
vody v nádrži během provozu a zřídil k tomu
samostatnou hygienickou laboratoř disponující i lodí pro odběr vzorků. Tehdejší spartánské
podmínky na straně jedné a entuziasmus na
(1980) a na Univerzitě ve Stuttgartu (1986).
Dne 1. srpna 1991 nastoupil do tehdy se
zakládajícího sekretariátu MKOL v Magdeburku. Ve funkci vědeckého pracovníka podporoval činnost
pracovních skupin „Výzkum
Labe“ (F), „Programy měření
a průzkumu“ (M) a pracovních podskupin „Analytika
a zabezpečení kvality výsledků“ (MA) a „Provoz měřicích
stanic“ (MB). Dne 1. února
1996 převzal funkci vedoucího sekretariátu MKOL,
kterou vykonával do konce
roku 2003. V tomto období
MKOL mimo jiné realizovala
dlouhodobý „Akční program
Labe“ a připravila „Akční plán povodňové
ochrany v povodí Labe“. Po odchodu do
důchodu působil jako tlumočník na vodohospodářských akcích s německou účastí, jako
např. na konferencích „Vodní toky“ v Hradci
Králové.
V říjnu 2020 se v německé Desavě (Dessau)
měl uskutečnit 19. ročník Magdeburského

po nalezení konsenzu. Je třeba dávat přednost
odborným jednáním, zapojování laické veřejnosti je sice ve svobodné zemi možné, někdy
i žádoucí, ale je potřeba jí vysvětlovat problémy srozumitelně, zajímavě, z oboustranného
pohledu a hlavně pravdivě při zohledňování
lokálních a regionálních potřeb.
Ing. Václav Stránský

straně druhé dosvědčuje i to, že sledování
nepřestávalo ani v zimě. Když nádrž zamrzla, loď nahradily sáně a sekery, kterými se
prosekávaly do ledu otvory.
Své občanské postoje a neohroženost
projevil Feirabend tehdy, když komunistický špion v Rádiu Svobodná Evropa, agent
StB Minařík, si po návratu do Československa koupil opuštěné nádraží v pásmu
hygienické ochrany vodárenské nádrže
Želivka. Proti tomu pan doktor Feierabend
protestoval, nakonec však krajská hygienička podlehla tlaku komunistických funkcionářů a změnila část ochranného pásma
tak, aby Minaříkovo nádraží z nich bylo
vyjmuto. Na protest se Feierabend v roce
1981 rozhodl využít výhodu, kterou měli
vězňové koncentračních táborů, a odešel
do předčasného důchodu. Několik let měl
potom malý úvazek na 1. lékařské fakultě
UK a dále se intenzivně angažoval v Mezinárodním výboru vězňů Dachau a ve
Svazu osvobozených politických vězňů
a pozůstalých.
Ano, loni v září zemřel obětavý odborník
a čestný občan. Tací jsou živou vodou naší
země.
Za použití nekrologu od doc. MUDr.
Jaroslava Kříže v časopise Hygiena a informací na www.pribehynasichsousedu.cz
zpracoval
Ing. Václav Stránský
semináře o ochraně vod, na kterém měl
být samostatný programový blok věnován
30. výročí založení MKOL. Peter Lischke
se do Desavy velmi těšil. Nejenom na
setkání s bývalými i současnými členy
MKOL, ale i na historické prostory architektonického stylu Bauhaus, o který
se velmi zajímal. Nebylo mu to bohužel
dopřáno. Opatření přijatá v ČR a Německu k zabránění šíření koronaviru
přinutila organizátory posunout termín
semináře o rok.
V kolegovi Peteru Lischkem jsme ztratili člověka, který se po řadu let s velkým
zaujetím zasazoval o česko-německou
spolupráci v oblasti ochrany vod v povodí Labe a významnou měrou se podílel
na činnosti a směřování MKOL. Člověka
s mimořádným odborným i společenským
rozhledem. A také člověka obdivuhodně
skromného a slušného.
Slavomír Vosika
Mezinárodní komise
pro ochranu Labe
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Letos se rozhodne o podobě VD Skalička
Vojtěch Bílý

Příprava protipovodňových opatření na řece
Bečvě pokračuje výkupy pozemků pod budoucím vodním dílem Skalička, technickými
i přírodě blízkými opatřeními. Letos bude také
dokončena analýza, na základě které bude
vybrána nejvhodnější varianta vodního díla
Skalička. Materiál o stavu protipovodňových
opatřeních na Bečvě dnes Ministerstvo zemědělství předložilo vládě.
Příprava a realizace protipovodňové
ochrany v Pobečví byla rozdělena do dvou
etap. V rámci I. etapy se připravují technická a přírodě blízká opatření, která zajistí
převedení padesátileté vody. Ve II. etapě
dojde k výstavbě vodního díla Skalička,
které zvýší povodňovou ochranu daného
území na úroveň povodně z roku 1997, tedy
na více jak stoletou vodou. Opatření I. etapy
budou celkem stát více než 1,7 miliardy
korun. Ministerstvo zemědělství pokračuje
i v přípravě II. etapy, tedy výstavbě vodního
díla Skalička.

„Vzhledem ke změně klimatu a k potřebě zajištění dostatečných vodních zdrojů jsme došli
s Ministerstvem životního prostředí ke shodě,
že se posoudí varianty technického řešení
vodního díla, které umožní reagovat na oba
hydrologické extrémy, tedy povodně i sucho. Na
základě analýzy letos vyhodnotíme pět variant
technického řešení vodního díla Skalička a vybereme nejvhodnější variantu. V letošním roce
rozhodneme, zda bude nejvhodnější vybudovat
suchý poldr nebo víceúčelovou nádrž,“ řekl
ministr zemědělství Miroslav Toman.
Analýzu vypracuje České vysoké učení
technické v Praze, Biologické centrum Akademie věd ČR a Vysoké učení technické
v Brně. Jde o první zpracování takto rozsáhlé
a podrobné analýzy v oblasti vodního hospodářství v ČR. Pro zajištění objektivity a kvality
výstupů byla pro zpracování oslovena výlučně
akademická pracoviště, která jsou zastoupena
předními kapacitami v dané oblasti, vychází
se rovněž ze zkušeností v zahraničí.

Ministerstvo zemědělství rozšiřuje projekty na
zlepšení kvality pitné vody
Vojtěch Bílý
Ministerstvo zemědělství (MZe) rozšíří
od letošního roku pilotní projekty na šetrné
hospodaření zemědělců v ochranném pásmu
vodárenské nádrže Švihov na Želivce. Nově
budou zemědělci používat méně přípravků
na ochranu rostlin i na polích u nádrží Římov (Jihočeský kraj), Vrchlice (Středočeský
kraj) a Opatovice (Jihomoravský kraj). Ročně
vynaloží MZe na šetrné zemědělské postupy
u vodárenských nádrží přibližně 70 milionů
korun.
Pilotní projekty MZe na šetrné hospodaření a nižší spotřebu přípravků na ochranu
rostlin mají snížit přísun pesticidů, a tím
zlepšit kvalitu vod ve vodárenských nádržích.
„Zemědělské hospodaření u vodárenských
nádrží má přímý dopad na kvalitu zdroje
pitné vody. Je nezbytné zemědělce motivovat, aby omezovali používání přípravků na
ochranu rostlin, zejména pesticidů, pouze
na nezbytně možnou míru. Proto jsme projekt
šetrného hospodaření u Želivky rozšířili i na
vodárenské nádrže Římov, Vrchlice a Opatovice. Některé dosud používané prostředky
tam budou zcela zakázány, použití jiných
bude omezeno,“ řekl ministr zemědělství
Miroslav Toman.
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MZe vypracovalo metodiku zemědělského
hospodaření, které přispěje ke zlepšení kvality vod, a nastavilo podrobné procesy v rostlinné výrobě obsahující povolené přípravky
a podmínky jejich aplikace.
Zemědělci, kteří se zapojí do dobrovolného
projektu, musí používat nižší dávky účinných
látek na ochranu rostlin. Tím mají ztíženy podmínky hospodaření, proto jsou pro ně určeny
dotace jako náhrada za nižší výnosy. Ročně
MZe poskytne na projekty 70 milionů korun.

V povodí Bečvy nelze kvůli terénu zabezpečit odpovídající protipovodňovou ochranu
zastavěných území pouze využitím rozlivů
v údolní nivě, lokálním zkapacitněním koryta
nebo vybudováním ochranných hrází. Výkupy
pozemků pro vodní dílo Skalička začaly v roce
2016 a měly by být dokončeny v roce 2023. Do
konce roku 2020 se podařilo vykoupit pozemky za 690 milionů korun.
Technická a přírodě blízká opatření I. etapy
protipovodňové ochrany v Pobečví mají podobu například protipovodňových ochranných
hrází, terénních valů, zkapacitnění jezů, rybích
přechodů, revitalizace toků nebo obnovu rybníků. Stav jejich přípravy ovlivňuje více faktorů,
jako například řešení vlastnických vztahů, požadavky dotčených subjektů, ochota a součinnost jednotlivých obcí a ostatních chráněných
subjektů podílet se na přípravě a částečně
také na spolufinancování protipovodňových
opatření. Specifická situace je na území města
Přerov, kde se připravuje dálnice D1. Příprava
části protipovodňových opatření byla z tohoto
důvodu pozastavena, aby nedošlo ke komplikacím při povolovacím procesu dálnice D1.
I. etapa protipovodňové ochrany v povodí
řeky Bečvy jako jednoho z nejvíce povodněmi
ohrožených území v České republice byla
zahájena v roce 2011, její dokončení se předpokládá v roce 2027.
Vojtěch Bílý
Ministerstvo zemědělství ČR
Projekt šetrného hospodaření začal u Želivky v roce 2019, rozšíření o další tři nádrže
je naplánováno na roky 2021 až 2023. Poté se
vyhodnotí přínos pro životní prostředí, konkrétně, jak se změnilo množství pesticidních
látek ve vodách. Záměrem je šetrné způsoby
hospodaření zavést u vodárenských zdrojů,
tzn. nádrží i podzemních vod.
V EU patří Česká republika, spolu s Irskem
a Portugalskem, k trojici států, ve kterých
nejvíce klesá spotřeba přípravků na ochranu
rostlin proti škůdcům. Za poklesem stojí především zákaz některých insekticidů na bázi
neonikotinoidů a omezené použití účinné
látky glyfosát. Podle posledních dostupných
údajů evropského statistického úřadu Eurostat poklesla spotřeba pesticidů v ČR za devět
let o 27 procent, naopak například ve Francii
vzrostla ve stejném období skoro o 40 procent
a v Rakousku dokonce o 53 procent.
Vojtěch Bílý
Ministerstvo zemědělství ČR

Světový den vody
Tématem březnového Světového dne vody je „valuing water“, které lze chápat různě. Jak jej
chápete Vy? Budu rád, když o tom napíšete na stransky@vodnihospodarstvi.cz
Václav Stránský
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Vyhodnocení stavu životního prostředí
v r. 2019
Kvalita ovzduší i kvalita povrchových vod se v ČR zlepšují. Rok
2019 je evidovaný jako druhý nejteplejší na území ČR za historii
měření. Stav životního prostředí a ekosystémů stále více ovlivňují
projevy změny klimatu, zejména na poklesu druhové rozmanitosti
a zhoršování stavu lesů. Hovoří o tom hodnotící Zpráva o životním
prostředí za rok 2019 ve zkrácené verzi (plná vychází od r. 2018
jednou za dva roky) zpracovaná agenturou CENIA. Zpráva za rok
2019 vychází se tříměsíčním zpožděním, které je dáno koronavirovou
pandemií. MŽP v loňském roce z důvodu pandemie posunulo termín
pro ohlašovatele povinných informací o životním prostředí, které jsou
rovněž podkladem pro Zprávu o životním prostředí.
I když byl předloňský roční úhrn srážek v mezích normálu, kvůli
vysokým teplotám postihlo značnou část území ČR půdní i hydrologické sucho. Rok 2019 byl podle Zprávy druhým nejteplejším od
roku 1961 (rekord drží rok 2016). Devět z deseti nejteplejších let od
roku 1961 se datuje až po roce 2000. Ačkoli regionálně, především
vlivem přeshraničního znečištění, dochází k překračování imisních
limitů pro znečišťující látky v ovzduší, zmenšila se v roce 2019
plocha území i klesl počet obyvatel v oblastech s nadlimitními
koncentracemi.
Zlepšuje se kvalita tekoucích vod díky efektivnějšímu čištění
odpadních vod. Zvyšuje se podíl obyvatel připojených k veřejnému vodovodu a ke kanalizaci zakončené čistírnou odpadních vod.
Povrchové i podzemní vody jsou však stále znečišťovány pesticidy,
které se do nich dostávají z intenzivně obhospodařované zemědělské půdy.
Stav lesních porostů je v důsledku zhoršující se kůrovcové kalamity a sucha alarmující, což je jeden ze zásadních negativních závěrů
letošní Zprávy s dopady na lidskou společnost a stav ekosystémů.
Objem evidovaného smrkového dřeva napadeného kůrovci se za rok
2019 téměř zdvojnásobil. I proto podíl nahodilé (kalamitní) těžby na
celkové těžbě byl 95 %. Poprvé v historii bylo vysazeno více listnáčů
(14,7 tis. ha) než jehličnanů (14,0 tis. ha), nejčastěji vysazovanou
dřevinou byl stále smrk (8,7 tis. ha).
Produkce odpadů vzhledem k růstu ekonomiky a s ní spojenou
průmyslovou a stavební výrobou dlouhodobě roste. Pro přechod na
oběhové hospodářství je dobrou zprávou, že v nakládání s odpady
převažuje materiálové využití, ale pokud se týká komunálních odpadů, nadále téměř polovina z nich končí na skládkách.
Publikování a aktualizace dat Zprávy o životním prostředí za rok
2019 probíhá na webovém portále Informačního systému statistiky
a reportingu (ISSaR, https://issar.cenia.cz).

Výběr z hlavních zjištění Zprávy
Klimatický systém
• Rok 2019 byl na území ČR teplotně mimořádně nadnormální
(průměrná roční teplota 9,5 °C byla o 1,6 °C vyšší než normál
1981–2010) a srážkově normální (napršelo 92 % ročního srážkového
normálu 1981–2010).
• Ve srovnání s dlouhodobým průměrem byly v polovině léta 2019
hodnoty dostupné zásoby vody v půdě na velké části území ČR pod
25 % dlouhodobého normálu 1961–2010, jednalo se tedy o silně
podnormální stav.
• Emise skleníkových plynů poklesly v období 1990–2018 o 35,6 %
a o 1,3 % v meziročním srovnání (hodnoty 2019 budou známy
později).
Ovzduší
• Meziročně došlo k poklesu emisí všech základních znečišťujících
látek, největší zaznamenaly emise SO2 o 17,2 %.
• Stále dochází k překračování některých imisních limitů.
Vodní hospodářství a jakost vody
• Za období let 2000–2019 se ve vodních tocích ČR podařilo zredukovat znečištění amoniakálním dusíkem (pokles průměrné koncentrace o 66,7 %) a fosforem. (pokles o 38,9 %).

• Vodou z veřejných vodovodů bylo zásobováno 94,6 % obyvatel ČR.
• Výrazně roste počet ČOV s terciárním stupněm čištění, jejich počet
dosáhl 1 538, tj. o 1 038 ČOV více oproti roku 2002.
Příroda a krajina
• Dlouhodobě ubývá zemědělské půdy, v období 2000–2019 poklesla
její rozloha o 1,8 %. V rámci zemědělské půdy však vzrostla plocha
trvalých travních porostů o 5,9 %. Přibývá zastavěných ploch, od
roku 2000 o 1,8 %, ostatní plochy vzrostly o 4,4 %.
• Od roku 1982 setrvale klesá početnost ptačích populací v ČR. Zatímco početnost populací běžných druhů ptáků mezi lety 1982–2019 se
výrazně nemění, u lesních druhů ptáků poklesla o 13,4 % a u ptáků
zemědělské krajiny klesla dokonce o 42,3 %.
Lesy
• V posledních letech dochází ke zhoršování zdravotního stavu lesů,
které je způsobeno především poškozením stromů suchem a hmyzími škůdci. Objem evidované těžby dřeva překonal dosavadní rekord
z roku 2018 a činil 32,6 mil. m3 (bez kůry).
• V roce 2019 bylo v lesích poprvé v historii vysazeno více listnáčů
(14,7 tis. ha) než jehličnanů (14,0 tis. ha), nejčastěji vysazovanou
dřevinou byl stále smrk (8,7 tis. ha).
• Za poslední rok se zdvojnásobila plocha certifikovaná dle systému
FSC. Ke konci roku 2019 bylo v ČR certifikováno dle FSC 4,0 %
lesních pozemků.
Půda a zemědělství
• Spotřeba minerálních hnojiv meziročně poklesla (o 4,9 % na
116,8 kg.ha-1 čistých živin).
• Meziročně stoupla spotřeba rodenticidů v důsledku přemnožení
populace hraboše polního.
• Celková spotřeba vápenatých hnojiv se ve srovnání s rokem 2018
zvýšila o 18,2 % na 402,0 tis. t a dosáhla tak nejvyšší hodnoty od
roku 2000.
Průmysl a energetika
• Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů byla historicky nejvyšší.
V roce 2019 bylo z OZE vyrobeno 10,1 TWh. Podíl výroby elektřiny
z obnovitelných zdrojů na celkové výrobě elektrické energie tak
v roce 2019 činil 11,6 %.
• Za období 2010–2019 byly při splnění podmínek nápravných
opatření ukončeny sanace 590 lokalit starých ekologických zátěží,
přičemž v roce 2019 byly ukončeny sanace 221 lokalit.
Doprava
• Výkon osobní dopravy vzrostl v období 2000–2019 o 31,1 %, v meziročním srovnání o 2,3 %. Podíl veřejné dopravy na přepravním
výkonu osobní dopravy stagnuje (33,0 % v roce 2019). V nákladní
dopravě zajišťuje zhruba dvě třetiny přepravního výkonu doprava
silniční s výrazným vlivem na kvalitu ovzduší a hlukovou zátěž
obyvatel.
Materiálové toky
• Domácí materiálová spotřeba v ČR po roce 2000 kolísá bez výraznějšího trendu, v roce 2019 v meziročním srovnání DMC mírně
vzrostla o 0,4 %.
• Materiálová náročnost hospodářství ČR dlouhodobě klesá, v období
2000–2019 se snížila o 44,2 %.
Odpady
• Celková produkce odpadů od roku 2009 vzrostla zejména v souvislosti
s rozvojem stavební činnosti na 37 362,3 tis. t v roce 2019.
• Míra skládkování komunálních odpadů je stále vysoká (45,9 % v roce
2019), a to i přesto, že se snižuje ve prospěch jejich materiálového
využití (41,0 % v roce 2019) a také energetického využití (11,7 %
v roce 2019).
Financování
• Objem veřejných výdajů na ochranu životního prostředí z centrálních
zdrojů (tj. zejména ze státního rozpočtu a státních fondů) v roce 2019
meziročně vzrostl o 15,8 % na 52,6 mld. Kč.
• V rámci OPŽP pro programové období 2014–2020 bylo v roce 2019
vyhlášeno celkem 20 nových výzev ve výši 17,2 mld. Kč a pokračovalo se ve financování tzv. kotlíkových dotací.
• Investice na ochranu životního prostředí vzhledem k HDP jsou v ČR
dlouhodobě nad průměrem EU28.
Tisková zpráva MŽP

NENECHTE TO PLAVAT
Připravte si projekt proti suchu a povodním.
Pomohou vám dotace na projektovou přípravu.
Ušetříte prostředky z obecního rozpočtu.
Usnadníte si cestu k dotacím z Operačního programu Životní prostředí.
Získáte rychleji peníze z evropských fondů na realizaci projektu.
Zlepšíte životní prostředí ve své obci či městě.
Z celkových výdajů
dotace pokryje až

Dotace až
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zálohou
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Tůně a mokřady

Meandrující koryta řek

Travnaté pásy a průlehy

Remízky

Malé vodní nádrže, rybníky

Výměna nepropustných povrchů

Zelené střechy
Podzemní nádrže a vsakovací zařízení, suché
retenční nádrže

