
!!! V tomto čísle je vložen zálohový list na předplatné  
časopisu Vodní hospodářství pro rok 2018!!!

Předejte jej prosím účtárně k proplacení.
Další info na straně 28.
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Rád vodohospodářské obci připomínám,…

… že prof. Ing. Jaroslav Pollert, DrSc., obdržel 28. října u příležitosti 
státního svátku medaili Za zásluhy o stát v oblasti vědy „pro jeho práci 
pedagogickou a vědeckou v oblasti hydrodynamiky disperzních sou-
stav“. Nepamatuji si, kdy naposledy byl takto vysoko oceněn nějaký 
vodař. Bylo by hezké, kdyby příští rok, kdy uplyne sto let od vzniku 
Československa, mezi oceněnými zase někdo z oboru byl. Když se 
rozhlédnu kolem sebe, vidím těch lidí, kteří by si to ocenění zasloužili, 
několik. Obávám se však, že vodařina je obor, který není tak mediálně 
zajímavý, aby si na nějakého jeho představitele v blízké budoucnosti 
jakýkoliv prezident vzpomněl!

Vodařina, nakládání s vodou, je obor kontroverzní a k diskusi. 
O tom se v tomto čísle můžeme přesvědčit několikrát. Třeba jak moc 
mají v dnešním světě sloužit řeky k plavbě? Jsou politici, kteří horují 
pro její rozvoj a sní o kanálu Dunaj–Odra–Labe, jsou jiní, kteří jsou 
skeptičtí, či přímo tento záměr zavrhují. Někteří jsou zapáleni pro 
splavnění Vltavy až do Českých Budějovic, nebo ještě lépe až do Čes-
kého Krumlova, kam by prý zajížděly lodě s turisty. Situaci kriticky 
a objektivně zhodnotil Jaroslav Kubec, kterého nikdo nemůže pode-
zřívat z ekologismu. Vždyť je to technik, který se celý život plavbou 
zabýval. Věříme, že Ředitelství vodních cest se k autorově skeptické-
mu postoji, který, jak se říká, je vyfutrován logickými, racionálními 
argumenty, vyjádří. Jelikož jsem skeptický k tomu, že by většinová 
společnost dnes řeku mohla a chtěla nahlížet spíše jako přírodní 
fenomén než z pohledu utilitaristického, tak by se alespoň podle 
mého mělo na vodní plavbu nahlížet podle onoho otřepaného rčení, 
že „peníze jsou až na prvním místě“ a uvědomit si, kolik to bude stát, 
kolik to asi tak přinese (a komu!). Požadovat, aby komerční plavba byla 

zpoplatněna tak, aby – když už ne ty miliardové investice – alespoň 
náklady na provoz byly pokryty provozovateli té rekreační (a výdě-
lečné) plavby. Představa, že by někdy mohlo dojít třeba na té Vltavě 
k rozvoji vodní dopravy zboží, patří v dnešní době do říše utopie.

Dalším diskutabilním tématem je hledání cesty, jak udržet vodu 
v krajině a jak ji poskytnout člověku. Zastánci výstavby nových vod-
ních děl argumentují i tím, že – volně řečeno – „úprava krajiny je fajn, 
ale z mokřadů tu vodu do trubek nedostaneme.“ Hovoří o tom pan 
doktor Punčochář. Ano, podle mého bude (omezená) výstavba nádrží 
třeba, ale nemyslím si, že vodu z krajiny, z mokřadů, z půdy do trubek 
nedostaneme. Pokud by se zásadně zlepšila retenční schopnost kraji-
ny, pak by srážky neodtekly z krajiny rychle (a pokud rychle odtečou, 
pak je nutné pro zadržení této vody nové nádrže budovat) a namísto 
toho by v krajině zůstávaly zasáknuty a odtékaly do řek a do stávají-
cích nádrží pomalu. Nebylo by podle mého třeba rozsáhlé výstavby 
nových nádrží. Podle odhadů by krajina mohla zadržet o tři miliardy 
kubíků srážek více než dosud, pokud by byla správně udržována. To 
číslo představuje obsah asi devíti Orlických nádrží, přičemž je třeba 
připomenout, že využitelný zásobní objem této nádrže představuje 
asi 85 milionů kubíků, to je číslo více jak třicetkrát menší, než jsou 
ony tři miliardy kubíků, které by v půdě mohly být „uschovány“ na 
dobu sucha. Je mi jasné, že k ideálnímu stavu se už nevrátíme, ale 
změnili-li bychom exploataci krajiny na její obhospodařování, pak 
by určitě bylo možné zadržet řekněme jednu miliardu kubíků vody 
v krajině a tu pak nechat přirozeně pomalu „popouštět“ do nádrží 
a z nich do trubek k lidem. 

Budu citovat jednoho recenzenta, který k článku o případné výstav-
bě VN Pěnčín v shrnutí napsal: „… se zněním článku a s jeho širší 
vizí, tedy dvakrát měř a jednou řež, plně souhlasím.“ Ano, je třeba 
dvakrát měřit a jednou řezat. Na druhou stranu se nemůžeme utápět 
v nekonečných diskusích, ale jednou to bude muset někdo rozseknout. 
Bude to muset být člověk moudrý a s vizí. Takový by si zasloužil to 
nejvyšší státní vyznamenání.

Ing. Václav Stránský
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A KNOW-HOW V OBLASTI ÚPRAVY VODY.

WATERA Czech spol. s r.o.
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Reverzní osmóza je jedna z technologií pro zpracování vody 
dle požadovaných standardů a Watera ji úspěšně používá již 
více než 40 let. 

Důkazem vysoké kvality a rozsáhlých zkušeností s touto 
technologií je celková kapacita nainstalovaných odsolovacích 
jednotek přesahující 150 000 m3 za den.
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Evidence příčných staveb 
na vodních tocích v rámci 
Databáze migračních 
překážek (DAMIPR)
Milan Hladík, Svatopluk Škuta, Aleš Zbořil, Jiří Musil

Abstrakt
V rámci projektu TA04020765 „Vývoj metodických, plánovacích 
a monitorovacích opatření pro řešení problematiky fragmentace říč-
ní sítě ČR“, řešeného s finanční podporou TA ČR, byla vybudována 
databáze migračních překážek na vybrané síti vodních toků v ČR 
(DAMIPR). Objekty nacházející se na vodních tocích, které mohou 
ovlivňovat volnou migraci ryb, byly do současné doby evidovány 
nejednotně, navíc byly prostřednictvím portálu ISVS Voda zveřejňo-
vány informace pouze o objektech vyšších než 1 m, což je z hlediska 
migrace ryb nedostatečné, protože migračně neprůchodné mohou 
být objekty mnohem nižší. V rámci projektu byly shromážděny in-
formace o všech objektech a na významné části vodních toků byla 
posouzena i jejich migrační průchodnost a doporučeno řešení jejich 
migrační průchodnosti.

Klíčová slova
migrace ryb – rybí přechod – migrační průchodnost – legislativa – da-
tabáze – Technologická agentura České republiky – Rámcová směrnice 
o vodách – dobrý ekologický stav vod

Úvod
V rámci projektu TA04020765 „Vývoj metodických, plánovacích 
a monitorovacích opatření pro řešení problematiky fragmentace říční 
sítě ČR“, který v létech 2014 – 2016 řešil tým složený z firem Vodohos-
podářský rozvoj a výstavba, a.s., Výzkumný ústav vodohospodářský 
TGM, v.v.i., a MGE Data, spol. s r.o., ve spolupráci s podniky Povodí 
byla analyzována data o příčných překážkách na vodních tocích. Bylo 
shledáno, že tato evidence je vzhledem ke snaze o dosažení dobrého 
ekologického stavu vod, a tedy podélné průchodnosti vodních toků 
pro ryby, nedostatečná. Proto byla vytvořena jednotná databáze, která 
umožňuje evidenci dat o všech objektech, nacházejících se na vybrané 
síti vodních toků v ČR, které mohou ovlivňovat možnosti migrace ryb, 
a která zároveň umožňuje jejich prezentaci a také filtrování a statis-
tické vyhodnocení. Dále byly testovány metody vyhodnocení stavu 

příčných překážek vzhledem k jejich migrační průchodnosti. Databáze 
je dostupná na adrese www.damipr.cz.

Dosavadní stav evidence příčných objektů na vodních 
tocích
V současné době informace o příčných objektech na vodních tocích 
evidují správci vodních toků, tedy především státní podniky Povodí 
a Lesy ČR. Primárně bylo pracováno s toky ve správě státních podniků 
Povodí. Objekty, které mohou ovlivňovat migraci ryb, jsou různého 
charakteru, na základě analýzy bylo shledáno, že se jedná o objekty 
těchto typů: objekt v korytě, brod, jez, rybí přechod, hráz, malá vodní 
elektrárna, plavební komora.
Jako migračně neprůchodně jsou evidovány objekty vyšší než 1 m 

a informace o nich jsou reportovány do vodohospodářského portálu 
ISVS Voda, v rámci kterého jsou zveřejňovány na internetu. To je však 
z hlediska hodnocení možnosti migrace  ryb nedostatečné,  jelikož 
i překážky vysoké okolo 0,3 m mohou být při nižších průtocích zcela 
neprůchodné pro většinu druhů ryb. Tyto relativně nízké překážky 
navíc  většinou  slouží  pouze  k  stabilizaci  podélného profilu dna, 
například v rámci úprav vodních toků, a proto je možné je technicky 
jednoduše nahradit za migračně průchodné skluzy a tak významně 
napomoci volné migraci ryb. 
Kvalita  informací o jednotlivých objektech  je  různá, u překážek 

vyšších než  1 metr  jsou  informace  většinou přesné.  Pokud  jsou 
toky podélně geodeticky zaměřeny, většinou jsou informace přesné 
i u nižších objektů. U těch nižších se však stává, že pokud byly stupně 
vybudovány například v rámci ucelené podélné úpravy toku, v data-
bázích samostatně evidovány nejsou. Naopak, některé stupně mohou 
být poškozeny při povodních a postupně zanikají, ale v databázích 
stále evidovány jsou. 
Rybí přechody jsou evidovány nejednotně, některé jako vlastnosti 

jezů, některé jako typy propustí, některé jako samostatné objekty.

Databáze migračních překážek
Aby byl napraven  tento  stav,  byla  v  rámci  projektu  vybudována 
„Databáze migračních překážek“ zkráceně „DAMIPR“. Nejprve byly 
vybrány vodní  toky, které  jsou  relevantní  z hlediska migrace  ryb. 
Tato podmnožina samozřejmě obsahuje i toky zařazené jako prioritní 
v rámci Koncepce zprůchodnění vodních toků v ČR. 
V rámci projektu byla stanovena říční síť toků, které jsou významné 

z hlediska migrace ryb (obr. 1). Vycházeli jsme z vrstvy CEVT. Celkem 
bylo zařazeno 333 vodních toků, které jsou evidovány jako význam-
né vodní toky dle vyhlášky, s délkou větší než 20 km. Dále bylo do 
projektu zařazeno 3 937 náhonů a odbočení z těchto toků a přítoky, 
které tvoří recipient náhonů (338 toků).
Pro jednotlivé toky byla stanovena i rybí pásma. Nejedná se o přes-

né stanovení struktury rybí obsádky na základě dat z monitoringu, 
ale spíše o charakteristiku cílového rybího společenstva na základě 

dostupných dat  a charakteru vodních  toků 
ve vazbě na konstrukční parametry  rybích 
přechodů. 
Dále byly ve spolupráci s podniky Povodí 

vyexportovány  z  databází  ISYPO všechny 
objekty, které se nacházejí na těchto vodních 
tocích a jsou  relevantní  z hlediska migrace 
ryb (brod, vodní elektrárna, hráz, jez, nádrž, 
objekt v korytě, plavení komora a rybí pře-
chod) – viz tab. 1. 
Evidenci  základních  údajů  o lokalizaci 

a technických parametrech a migrační prů-

Obr. 1. Výběr toků pro databázi migračních překážek

Typ objektu Počet

brod 1597

vodní elektrárna 856

hráz 763

jez 2740

nádrž 581

objekt v korytě 7479

plavení komora 62

rybí přechod 184

Tab. 1. Celkový počet objektů na vybraných 
vodních tocích
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chodnosti evidovaných objektů zajišťují správci vodních toků. Data 
jsou exportována do portálu ISVS Voda a dále jsou sdílena do Data-
báze migračních překážek. Databáze je připravena na oboustrannou 
výměnu dat poté, co bude realizován projekt nové struktury portálu 
e-Agri – ISVS Voda. Práce s daty je tak umožněna široké veřejnosti; je-
likož data jsou prezentována formou běžného GIS prostředí, je možné 
vytvářet si vlastní mapy a zapínat a vypínat různé tematické vrstvy. 
Rozsah vrstev vychází ze zadání projektu, ale je možné na základě 
požadavku další vrstvy doplnit.

Hodnocení migrační průchodnosti
V rámci projektu byly testovány různé způsoby vyhodnocení mig-
rační průchodnosti příčných objektů včetně  leteckého  skenování, 
ale nakonec bylo shledáno, že je pro objektivní hodnocení objektů 
nezbytné místní šetření. V rámci místního šetření je potřeba vychá-
zet z dat evidovaných správci vodních toků. Ta se týkají především 
lokalizace a základních  technických parametrů objektů  (obr. 2).  Je 
třeba konstatovat, že v současnosti jsou tato data zejména u objektů 
lokalizovaných na významných vodních  tocích na vysoké úrovni 
přesnosti. Jak již bylo řešeno výše, k nepřesnostem dochází většinou 
pouze u stabilizačních objektů vybudovaných v  rámci podélných 
úprav vodních toků, kde nejsou někdy jednotlivé stupně separátně 
evidovány, jindy jsou naopak evidované stupně poškozeny a postupně 
jsou přirozenou renaturací přeměněny na různé balvanité stupínky či 
peřeje a netvoří bariéry pro migraci ryb. V rámci místního šetření je 
v první řadě nutné ověřit základní technická data, dále pak posoudit 
technický stav objektu, jeho technické řešení, polohu vzhledem k ose 
toku. Pokud jsou objekty o výšce i jen 30 cm řešeny formou kolmého 
stupně, navíc s minimálním paprskem vody na přelivné hraně, jsou 
pro většinu druhů ryb za běžných průtoků zcela neprůchodné. Dále 
je možné v jednoduchosti navrhnout způsoby řešení migrační prů-
chodnosti. Je třeba si uvědomit, že za současné hydrologické situace 
se často střídají povodňové stavy a dlouhá období nízkých průtoků, 
tedy možnosti migrovat jsou pro ryby velmi omezené, ale velmi po-
třebné. Ryby migrují nejen před obdobím rozmnožování na svá trdliště 
s vhodným substrátem pro uložení jiker, ale také v době sucha nebo 
v zimním období, nebo v době tlaku ze strany rybožravých predátorů, 
vždy hledají vhodná útočiště. 
Výsledné hodnocení migrační průchodnosti jednotlivých objektů 

může nabývat tří hodnot: průchodný/částečně průchodný/neprůchod-
ný. Částečně průchodné jsou objekty, které jsou pro ryby průchodné 
například při optimální průtokové situaci a jejich úplné zprůchodnění 
vyžaduje  technickou úpravu, nebo na  lokalitě byl vybudován  rybí 
přechod, ale je nutné další opatření nebo jeho úprava. 
Pokud nebylo stanoveno expertním posudkem jinak, u všech objek-

tů je nastavena automaticky hodnota „neprůchodný“.

Migrační překážka, návrh řešení zprůchodnění
V rámci projektu byla na významné části vodních toků zpracována 
studie proveditelnosti zprůchodnění migračních překážek a byl zpra-
cován návrh technického řešení migrační průchodnosti a odhadnuta 
jeho realizovatelnost. Byla zahrnuta i data z přechozích projektů a pro-
jekt umožňuje jejich doplnění a aktualizaci. 
Za  tímto účelem byl vytvořen pojem „mig-
rační překážka“, tedy identifikátor, který vždy 
reprezentuje objekty, které jsou lokalizovány 
na jednom místě, tvoří většinou společně je-
den problém z hlediska migrace ryb a je nutné 
je zprůchodnit jako celek. Těchto objektů na 
toku je ve vztahu k migrační překážce vždy 
jeden  a více,  tedy  součástí  jedné migrační 
překážky může být i více objektů, například 
jez, vodní elektrárna, plavební komora a rybí 
přechod. Řešení migrační  prostupnosti  se 
proto navrhuje pro celou migrační překážku 
a ne pro jednotlivé objekty separátně. 
Pro navržené řešení, které je někdy zpraco-

váno  i ve variantách, byla odhadnuta  i jeho 
realizovatelnost.  Nabyde-li  položka  reali-
zovatelnost hodnoty „ano“,  znamená  to,  že 
nejsou známy překážky pro možnost realizace 
zprůchodnění migrační překážky. Nabyde-li 
realizovatelnost hodnoty „ne“,  znamená  to, 
že  se  vyskytly  zjevné problémy  s realizací 
navrženého  řešení  a je  potřeba  přistoupit 

k vyplnění položek „Nakládání“, „Technické řešení“ a „Vlastnictví“, 
tedy konkretizovat, v které oblasti se vyskytly problémy znemožňující 
realizovatelnost navržených opatření.

Nakládání  – hodnota  „ano“ v  tomto poli  znamená,  že  realizace 
zprostupnění migrační překážky není za současných podmínek možná 
vzhledem ke konfliktu s platným povolením k nakládání s povrcho-
vými vodami například za účelem výroby elektrické energie na vodní 
elektrárně a tím pádem nedostatku vody pro rybí přechod

Technické řešení – hodnota „ano“ v tomto poli znamená, že tech-
nická realizace zprostupnění migrační překážky standartním rybím 
přechodem není  za  současných  podmínek možná  vzhledem ke 
stávajícím technickým podmínkám v dané lokalitě, kdy není možné 
realizovat standartní rybí přechod ani překážku odstranit. 

Vlastnictví  – hodnota  „ano“ v  tomto poli  znamená,  že  realizace 
prostupu migrační překážkou není za současných podmínek možná 
vzhledem k pozemkově-majetkové situaci na dané lokalitě.
Věříme, že položka „ne“ u parametru realizovatelnosti neznamená 

„nikdy“, ale znamená spíše  „obtížně  realizovatelné“  řešení,  jelikož 
nějaké technické řešení je možné nalézt vždy, jen je nutné ustoupit 
z některých požadavků. 
Výsledné hodnocení migrační překážky je v zjednodušené formě 

prezentováno i graficky v podobě čtyř barev:
zelená – průchodná
žlutá – částečně průchodná
oranžová – neprůchodná, řešení je realizovatelné
červená – neprůchodná, řešení není realizovatelné
Databáze také poprvé umožňuje celkový pohled na podélnou prů-

chodnost vodních toků a umožňuje i statistické vyhodnocení. V  ta-
bulce 2 uvádíme základní počty na vybraných úsecích vodních toků.

Stávající rybí přechody
V rámci projektu byly shromážděny informace o stávajících rybích 
přechodech. Dále bylo posouzeno, zda jsou tyto rybí přechody funkční 
nebo ne. Bohužel drtivá většina z nich nebyla dostatečně monito-

Obr. 2. Objekty na vodních tocích

Obr. 3. Rybí přechody
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rována,  tedy hodnověrné  informace o jejich 
funkčnosti chybí, ale to je téma na samostat-
ný článek. V rámci projektu byla jako jeden 
z výsledků vytvořena metodika pro hodnocení 
funkčnosti rybích přechodů.
Funkčnost RP byla posouzena z hlediska 

konstrukčních  parametrů,  tedy  zda  jsou 
z hlediska současných znalostí postaveny na 
správném místě, ve  správném sklonu a zda 
v  nich  je  odpovídající  návrhový  průtok. 
Významná část rybích přechodů byla navští-
vena  osobně  v  rámci  zpracování  projektu 
nebo jiných projektů, informace o ostatních 
byly získány z různých zdrojů a od správců 
vodních toků. 
V rámci projektu byla sjednocena evidence 

rybích přechodů v rámci všech podniků Po-
vodí  (obr. 3). Tyto byly původně evidovány 
buď  jako  samostatné objekty na  toku, nebo 
jako  typy propustí, případně  jako vlastnosti 
jezů. Nově jsou všechny rybí přechody evido-
vány jako samostatné objekty s následujícími 
vlastnostmi:
Bylo sjednoceno názvosloví rybích přecho-

dů ve vazbě na technické řešení i lokalizaci 
objektu: 
Odstranění objektu 
RP dnová peřej;
RP obtokové koryto;
RP žlabový komůrkový;
RP žlabový štěrbinový;
RP žlabový s balvanitými přepážkami  (mig-
rační rampa) (Speciální případy RP – úprava 
brodu, limnigrafického profilu, prahu);
RP  žlabový  kartáčový  nebo  kombinovaný 
(kartáčový + s balvanitými přepážkami);
RP žlabový Denilův;
RP žlabový Larinierův;
Dvojitá Archimedova spirála;
Rybí zdviž;
Úprava plavební komory;
Rybí komora.
Detaily k jednotlivým typům rybích přecho-

dů včetně fotodokumentace je možné nalézt 
v  rámci databáze DAMIPR v příloze  zvané 
„Katalogové  listy  doporučených  opatření 
k zajištění migrace ryb přes příčné překážky 
na vodních tocích“. U rybích přechodů jsou 
evidována následující data: typ, šířka, délka, 
spád a návrhový průtok.
Během zpracování projektu nebylo možné 

zinventarizovat všechny rybí přechody, data-
báze je připravena pro vložení nových údajů, 
byl  k  tomu připraven  jednoduchý manuál 
a formulář, který je možné využít.

Možnost běžných uživatelů
Mapová  prezentace Databáze migračních 
překážek je dostupná na URL www.damipr.
cz a je řešena formou standartního GIS pro-
středí (obr. 4).
Základní stránka obsahuje několik oken pro 

práci s databází a tvorbu mapových a tabul-
kových výstupů. 
Největší  je mapové okno (A),  ve  kterém 

je zobrazený mapový podklad se zvolenými 
vrstvami, orientační měřítko, ovládací prvky 
pro  pohyb  v mapovém  okně  a přiblížení 
a oddálení mapové kompozice. Ve  spodní  části mapového okna  je 
pak stavový řádek se souřadnicemi kurzoru (udávané v souřadném 
systému S_JTSK a WGS 84),  informace o právě zvoleném měřítku 
a počtu vybraných objektů. 
Objekty importované z GISYPO jsou označeny čtverci, barva čtverce 

označuje typ objektu. Migrační překážky, u nichž byla vyhodnocena 
migrační průchodnost a navrženo řešení, jsou označeny kruhy o vět-
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Bečva 35 19 5 10 1  

Berounka 27 14 6 9 22  

Blanice 4 4   1  

Blanice 24 7 1 2 20  

Bystřice 23 8 1 12 2  

Cidlina 12 2  8 2  

Divoká Orlice 18 5  4 9  

Hamerský potok 15 5 3 1 7  

Javorka 3 1  1 1  

Jihlava 7 2  10   

Jizera 46 4 6 11 25  

Kamenice 24 15 2   7

Kamenice 6   4 2  

Labe 26 3 5 5 13  

Lužická Nisa 44 10 5 23 6  

Lužnice 36 4 5 24 22  

Malá Voda (Mlýnský pot.) 8 1  1 11  

Malše 18 4 2 14 7  

Morava 38 11  22 20  

Moravice 28 13 3 7 5  

Morávka (rameno Moravy) 1    1  

Mže 7 1  1 9  

Náhon Litovel 3 2   1  

Nežárka 24 6  23 13  

Nová řeka 1    1  

Odlehč.ram. Ostroh-Vnorovy 2   1 1  

Odra 23 9 2 12   

Ohře 14 3 6   5

Opava 13 3 2 5 3  

Orlice 6 3   3  

Otava 30 1  21 28  

Plavební kanál Petrov-Veselí 
n. M. (Baťův kanál) 6    6  

Ploučnice 30 8 4   18

Radbuza 5   3 4  

Rokytná 47 11  32 4  

Rožnovská Bečva 239 15 21 22 4 178

Sázava 32 4 9 12 34  

Střední Morava – Mlýnský 
potok 7 1  3 5  

Střela 16 6  6 8  

Tichá Orlice 45 8 2 12 23  

Třemošná 11 3 1 1 8  

Úhlava 37 3  13 34  

Úslava 29 3 3 12 14  

Vejprnický potok 3   3   

Vltava 24 9 3 9 13  

Vsetínská Bečva 209 80 61 41  28

Zlatý potok 10 7   9  

Žirovnice 8 1  3 5  

Tab. 2. Vyhodnocení stavu migračních překážek na vybraných úsecích vodních toků

ším poloměru a je barevně odlišen výsledek hodnocení. Rybí přechody 
jsou znázorněny hvězdičkou.
Vlevo od mapového okna se nachází okno (B) pro práci s mapo-

vými vrstvami. V závislosti na zvoleném měřítku  je v něm možno 
zvolit nebo zakázat zobrazení mapového podkladu a dále zobrazení 
tematických vrstev migračních překážek, příčných překážek a rybích 
přechodů a toků. 
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Obr. 4. Mapové okno databáze migračních překážek

Obr. 5. Výběr objektů

Vpravo  od mapového  okna  se  nachází 
panel (C), kde jsou tlačítka nástrojů pro práci 
s mapou a objekty v ní. Dále jsou zde umístě-
ny odkazy na metodické dokumenty týkající 
se obsluhy a funkce databáze samotné (je zde 
i uživatelská příručka databáze) a týkající se 
také řešení problematiky rybích přechodů. 
Vybranou mapovou kompozici  si může uživatel aplikace vytisk-

nout pomocí tiskové funkce webového prohlížeče. Pro tisk je vhodné 
nastavit vzhled stránky „Na šířku“, vybrat příslušnou tiskárnu (např. 
PDF) a zvolit „Tisk“.
Při výběru jednoho objektu nebo více objektů v mapě je možné po-

mocí tlačítka pro výpis informací k vybraným objektům do spodního 
datového okna (D) vypsat základní informace o těchto objektech.
Po kliknutí na ikonu „PDF“ v prvním sloupci je pak možné k vybra-

nému objektu exportovat katalogový list migrační překážky ve formátu 
„.pdf“, který obsahuje podrobné údaje k danému objektu, které jsou 
dostupné v databázi, fotodokumentaci, hydrologii, návrh migračního 
zprůchodnění. Exportují se pouze tabulky, které jsou vyplněny, a pří-
lohy, které jsou dostupné.

Závěr
V rámci projektu byla snaha získat a zaktualizovat co nejvíce dat, ale 
samozřejmě se nepodařilo naplnit vše a databáze  je připravena na 
doplňování dalších údajů, aktualizaci údajů i možné úpravy tak, aby 
byla užitečná všem uživatelům. Zpracovatelům projektu je jasné, že 
databáze ještě žádný rybí přechod nepostavila, ale alespoň umožní 
věrohodný pohled na nepříliš příznivou situaci na našich vodních 
tocích a také  se, doufejme,  stane užitečnou metodickou podporou 
všech, kteří jsou ve výstavbě rybích přechodů a zlepšení ekologické-
ho stavu vodních toků zainteresováni. Na závěr je třeba poděkovat 
zástupcům Ministerstva zemědělství, Odboru státní správy ve vodním 
hospodářství a správy povodí, a zástupcům všech podniků Povodí za 
všestrannou podporu během zpracování projektu a Technologické 
Agentuře ČR za podporu financování projektu. 
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Evidence of transverse structures on watercourses within the 
Migration Obstacle Database (DAMIPR) (Hladik, M.; Skuta, 
S.; Zboril, A.; Musil, J.)

Abstract
Within the project TA04020765, “Development of methodological, 
planning and monitoring measures for solution of the fragmenta-
tion of the river systems in the Czech Republic”, which  ran from 
2014–2017 and which was co-financed by the Technology Agency 
of the Czech Republic, a central database (DAMIPR, www.damipr.
cz) was established in order to cumulate  relevant data (localisati-
on and technical data of migration barriers, hydroelectric power 
plants and FP; status of ichthyofauna) which so far had been not 
uniformly operated in the rivers in the Czech republic. During the 
project, there was also a feasibility study of building an FP for all 
migrations barriers in the “National priority migration corridors” to 
streamline and ensure  their passability. The results of these studies 
and also other projects were imported into the database, and it is 
now possible to import results of any future project. Also, a system 
of actualisation of data was developed. This database will enable 
the effective usage and evaluation of data for a wide range of profe-
ssional, scientific and public subjects.
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Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. ledna 
2018. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků.
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Key words
fish migration – passage of fish – methodology – ecological potential 
– databases, Technology Agency of the Czech Republic – Water Fra-
mework Directive – good ecological status of waters

Hydrotechnický výzkum 
sektorového uzávěru
Martin Králík

Abstrakt
Příspěvek se zabývá hydraulickým a statickým posouzením sek-
torového uzávěru v Českém Krumlově na základě vyhodnocení 
experimentálních měření provedených na fyzikálním hydraulickém 
modelu ve vodohospodářské laboratoři Fakulty stavební ČVUT 
v Praze. V roce 2013 byla dokončena rekonstrukce jezu „Jelení 
lávka“ v Českém Krumlově. V rámci rekonstrukce byla provedena 
přestavba pevného jezu na jez pohyblivý hrazený hydrostatickým 
sektorem. Stavba je součástí komplexu protipovodňových opatření 
v Českém Krumlově. Pevný jez, který tvořil překážku při povod-
ních, byl odstraněn. V místě původního pevného jezu vybudovalo 
Povodí Vltavy, státní podnik, zcela nový pohyblivý jez. Jde o ocelový 
hydrostatický sektor na železobetonové spodní stavbě doplněné 
kratším zalomeným úsekem pevného jezu v napojení na levobřežní 
sportovní propust. Přelivné pole jezu tvoří kratší zalomené pole 
pevného jezu a pole pohyblivé hrazené ocelovým hydrostatickým 
sektorem s dřevěným opláštěním. Prostorové uspořádání jezu vy-
žaduje komplexní přístup k výpočtům měrné křivky jednotlivých 
částí (sportovní propust, pevný jez, pohyblivý jez, jalová propust 
a elektrárna) a tím i celého jezu. Z tohoto důvodu je vhodné zjed-
nodušené teoretické hydraulické výpočty ověřit pomocí fyzikálního 
hydraulického modelu.
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1. Úvod
Jez „Jelení lávka“ je vzdouvacím stupněm na Vltavě v tradiční lokalitě 
centra Českého Krumlova s vysokou pohledovou expozicí. Původní 
jediný a základní účel jezu – hydroenergetické využití průtoku a spá-
du v pravobřežním objektu mlýna s návazným mlýnským odpadem 
mimo koryto Vltavy – je dnes nutně spojen s účelem estetického vzdutí 
hladiny řeky podél městského centra.
V rámci protipovodňových opatření v Českém Krumlově byl v le-

tech 2012 až 2013 rekonstruován jez „Jelení Lávka“. Při této rekon-
strukci byl původní pevný jez nahrazen pohyblivým jezem hrazeným 
hydrostatickým sektorem. Rekonstrukce pevného jezu na pohyblivý 
byla provedena s ohledem na zlepšení průchodu povodní historickým 
centrem města. 
Půdorysně  šikmý  jez vůči ose  toku,  zahrnující pevné a sklopné 

(vyhraditelné) pole, zahrnuje širokou propust u levého břehu. Propust 
zajišťuje  smíšenou  funkci  koridoru  sportovní  či  rekreační plavby 
a rybího přechodu přes spádový stupeň. U pravého břehu je vytvo-
řen oddělením od  řečiště nornou  stěnou  s lávkou přítokový kanál 
k objektu mlýna. Tento kanál přivádí vodu do 
dvou kašen vertikálních turbín, oddělených 
vzájemně užší  jalovou propustí  s osazeným 
vodním kolem,  odtok  od  turbín  je  realizo-
ván odpadním kanálem mimo  říční koryto. 
Odkalení  přítokového  kanálu  je  zajištěno 
další  jalovou propustí, hrazenou zdvižným 
stavidlem v prodloužené ose jezu.

2. Hydrostatický sektorový uzávěr
Hydrostatický sektor je typ jezové konstruk-
ce, jehož pohyb se ovládá propojením tlačné 
komory  s horní nebo dolní  vodou. Spodní 
stavba  jezu  je navržena  tak,  aby  se hradicí 
těleso  zvedalo  přetlakem  vody  spojením 
vyvozeným horní  vody  s tlačnou komorou 

a sklápělo se při jejím spojením s dolní vodou. Hlavní výhodou hyd-
rostatického sektoru je úspora pohybovacích mechanizsmů, protože 
pohyb hradicího tělesa je zajištěn spojením různými polohami horní 
nebo dolní vody. Tlačná komora je tedy umístěna ve spodní stavbě 
jezu a podstatně  se ušetří na výšce pilířů,  což  se příznivě projeví 
i při  začlenění  jezu do  rámce krajiny. Rozhodujícími podmínkami 
pro správnou funkci je vytvoření dostatečného rozdílu hladin horní 
a dolní vody ve všech polohách hradicího uzávěru. Dále je potřeba 
zajistit podmínky pro zdvih při udržování  stálého vzdutí  a udržet 
hradicí uzávěr v nejnižší poloze při stoupání průtoků. Zvláštní pozor-
nost nutno věnovat vlivu dolní vody a tvaru spodní stavby na funkci 
uzávěru. K dokonalé funkci hydrostatického sektoru je nutné, aby jeho 
vnitřní prostor byl stále naplněn vodou nebo aby vniklý vzduch byl 
z tohoto prostoru odváděn. Hydraulické charakteristiky jsou podobné 
jako u jezů se strojním pohybem. Budování hydrostatických jezů je 
možné i v místech s omezeným prostorem, neboť prostorové nároky na 
technologii jsou malé. Jsou to pouze kanálky se šoupaty pro propojení 
tlačné komory s horní a dolní vodou a jejich ovládání. Umísťování jezů 
může být i do míst s mírně nepříznivými hydraulickými podmínkami, 
které je potřeba prověřit na hydraulickém modelu.

3. Jez „Jelení lávka“ – Český Krumlov
Vodní dílo je tvořeno pohyblivým jezem, plavební propustí se sou-
časnou funkcí rybího přechodu při levém břehu a vtokovým zálivem 
– přítokovým kanálem k MVE, umístěné pod budovou mlýna, na 
pravém břehu (obr. 1)
V úseku 40 m od pravobřežního pilíře  je  jez  řešen  jako sklápěcí 

pohyblivé pole s osazením ocelového hydrostatického sektoru s dře-
věným opláštěním viditelné přelivné plochy. Zbytek délky jezu po 
levobřežní propust se zalomením osy koruny je řešen jako pole pev-
ného jezu s vnitřní přístupovou chodbou k levému okraji pole sektoru. 
V běžném  (nepovodňovém) provozu bude  sektorový uzávěr  trvale 
zaaretován v horní poloze z pravé strany. Po nástupu povodňových 
průtoků ve stanovený okamžik bude ručně uzávěr odaretován a sklo-
pen. Po konci povodně bude uzávěr v určený okamžik opět vztyčen 
a zaaretován. Tvar hydrostatického sektoru je atypický, prodloužený 
v přelivné ploše – pohyblivé pole tak odpovídá vizuální podobě spod-
ní stavby pevného jezu.
Pohyb hydrostatického  sektoru nahoru a dolů  je  řešen  trubním 

propojením jeho tlačné komory s horní či dolní vodou. Pro některé 
přechodové  stavy  je plnění  i prázdnění  tlačné komory podpořeno 
čerpáním. Armaturní komora je umístěna v pravém dutém pilíři jezu. 
Levé zavázání sektoru zahrnuje pouze horní aretaci uzávěru pro účel 
revize tlačné komory při jejím vyčerpání. Přístup k aretaci je možný 
chodbou od šachty v pilíři propusti v konstrukci pevného jezu.
Jezová propust u levého břehu má smíšenou funkci vodácké propus-

ti a rybího přechodu. V šířce propusti je vytvořena plavební snížená 
kyneta s větším přeronem vody. Zdrhla v propusti, které zpomalují 
i čeří proud v propusti, zároveň vytváří mezilehlé tišiny jako útočiště 
ryb v pohybu proti proudu. Jsou vytvořena z poměrně vysokých plas-
tových polí kartáčů. Výška kartáčů ve střední snížené plavební kynetě 
je 50 cm, v přidružených bočních polích pak 30 cm.

Obr. 1. Foto jezu „Jelení lávka“
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Na pravém břehu v břehové linii nadjezí je 
před vtokem do mlýna osazena norná stěna 
s možností osazení hrubých česlí světlosti 30 
cm. Norná  stěna  je vytvořena  jako  srubová 
konstrukce s horní lávkou a jednoduchým 
dřevěným zábradlím. Po  lávce  je umožněn 
přístup obsluhy k armaturní komoře, v kon-
strukci v chráničkách pod mostovkou vedou 
i kabely NN přípojky k jezu. Za stěnou navá-
zanou na pravobřežní pilíř jezu s armaturní 
komorou  je  prostor  přiváděcího  kanálu  ke 
kašnám dvou  turbín,  pod objektem mlýna 
s navazujícím derivačním odpadem, zaústě-
ným dále do Vltavy.

4. Popis konstrukce 
hydrostatického uzávěru (obr. 2)
Hydrostatický pohyblivý jez je tvořen pevnou spodní stavbu s tlač-
nou komorou a ocelovým pohyblivým uzávěrem. Tvar spodní stavby 
odpovídá požadavku osazeného typu pohyblivého jezového uzávěru 
– hydrostatického sektoru. Tlačná komora jezu je spojena vodotěsnými 
dveřmi s armaturní komorou a s přístupovou chodbou pod pevnou 
částí jezu od dělicího pilíře propusti. V tlačné komoře jsou na povod-
ním prahu zakotvena ložiska sektoru. V ozubech spodní stavby jsou 
dále zakotveny profily prahových těsnění sektoru.
Část spodní stavby jezu tvoří Jamborův práh. V rámci prahu jsou 

do spodní stavby zakotveny patky slupic provizorního hrazení jezu. 
Povrch spodní stavby za odtokem z přelivné plochy sektoru je dlážděn 
lomovým kamenem. Odtrhovou hranu tvoří kotvené hrubé kopáky. 
Základní parametry pohyblivého pole  jezu  (v běžném provozu) 

– délka 40 m, kóta přelivné hrany vztyčeného sektoru 480,30 m n. 
m. V případě očekávání povodňových průtoků bude sektor sklopen 
do úrovně  Jamborova prahu na kótu 478,50 m n. m. Obě polohy 
sektoru jsou vybaveny mechanickou aretací. Veškeré ovládací prvky 
a instalace jsou umístěny v armaturní komoře – šachtě pravobřežního 
pilíře. Pro zahrazení bude použito čerpadlo, sání čerpadla je vyústěno 
v horní vodě.
Sektor tvoří svařovaná konstrukce, sestávající z 19 trojúhelníkových 

žeber, spojených na návodní straně krycím nerezovým plechem tl. 
10 mm zakřiveným v poloměru R = 4100 mm, na povodní straně 
nerezovým půlobloukem z trubky Ø 194 mm a sítí podélných výztuh 
plechů. Horní přelivná plocha  je  celistvá,  z plechu  tl.  10 mm. Do 
plechu jsou vrtány závitové díry pro upevnění dřevěného obložení. 
V krajních žebrech  jsou otvory pro mechanickou aretaci. Dosedací 
plocha dorazu horní polohy sektoru je součástí rámu bočního těsnění. 
Ze spodní strany je v místě žeber 5 dorazů spodní polohy. Přelivná 
plocha je pokryta dubovými prkny s přepásáním několika průvlaky 
z ploché oceli, přelivná hrana je tvořena příčným ocelovým profilem 
– nárazníkem proti plovoucím předmětům.
Boční těsnění oblasti přelivné a návodní válcové plochy je uchy-

ceno  šrouby na hydrostatickém  sektoru.  Je provedeno pryžovým 
hranolem 80 x 80 mm, přitlačovaným k těsnící ploše bočního štítu 
ocelovou lištou a řadou šroubů M16 v rámu těsnění. Návodní i povod-
ní práh je tvořen svařovaným tělesem, kotveným do betonu. V tělese 
je vytvořena komora pro instalaci pryžového hranolu a přítlačné lišty 
se závitovými otvory pro přitlačovací šrouby.
Boční štíty jsou tvořeny pláty TEFLONU tl. 10 mm, přišroubovaný-

mi k podkladnímu štítovému plechu sítí šroubů. Podkladní vyztužený 
plech tl. 10 mm je kotven do stěn pilíře.

5. Kapacita jezu
Za běžných průtoků nebude s hydrostatickým sektorovým uzávěrem, 
zaaretovaným v horní poloze, nijak manipulováno. Výjimkou mohou 
být krátkodobé kontrolní  funkční  zkoušky  a revizní prohlídky. Za 
povodně bude hydrostatický sektorový uzávěr sklopen a zaaretován 
v dolní poloze. Krajním okamžikem počátku  sklápění  je dosažená 
úroveň stoupající hladiny v jezové zdrži 25 cm pod niveletou plata 
pravého pilíře (481,05 m n. m.).
Měrná křivka  jednotlivých  částí  jezu  (jez pohyblivý,  jez pevný, 

sportovní propust a jalová propust od elektrárny) i celek byla počítána 
na základě hydraulického výpočtu pro přepad vody: 

kde  Q   – průtok [m3.s-1],

 σz   – součinitel zatopení,
 m   – součinitel přelivu,
 b0   – účinná šířka přelivu [m],
 g   – tíhové zrychlení [ms-2],
 h0   – přepadová výška [m].
Měrné křivky  jednotlivých objektů byly počítány pro dvě krajní 

polohy hydrostatického sektoru – poloha sektor vztyčen a sklopen.
Nutno poznamenat, že přesnost výpočtů je dána geometrií, složitostí 

stavebních konstrukcí a velikostí zatopení dolní vodou, která má pří-
mý vliv na kapacitu objektů. Při hydraulických výpočtech bylo nutno 
zohlednit tvary přelivných ploch jednotlivých částí jezu součinitelem 
přepadu a dispozičního uspořádání stavebních konstrukcí odpovída-
jícími součiniteli bočního zúžení. Zohlednit všechny ukazatele, které 
ovlivňují kapacitu přelivu, při různých hladinách vody ve zdrži, je 
prakticky nepostihnutelné a oddělit od sebe součinitele pro jednotlivé 
části jezu (včetně přelévaných pilířů) je nemožné.

6. Hydrotechnický modelový výzkum
Hydraulické jevy, proudění vody a jeho hydraulické charakteristiky 
je možno zkoumat na postaveném vodním díle, nicméně z objektiv-
ních příčin je tento výzkum značně ztížen, proto se často přistupuje 
ke zkoumání na zmenšeném modelu vodního díla v  laboratorních 
podmínkách. Počáteční,  okrajové  a limitující podmínky  jsou dány 
rozměrovou, silovou a hmotnostní analýzou, které vychází z podmí-
nek zkoumání jevů na modelu pomocí Froudova zákona mechanické 
podobnosti. Pokud existuje alespoň částečná rozměrová podobnost, 
je možno použít  pro hydraulické  výpočty  analogii  z předchozích 
výzkumů. Přepočet jednotlivých charakteristik z původního modelu 
na skutečné vodní dílo lze provést pomocí vzorců:
měřítko délek    Ml

měřítko rychlostí    Mv = Ml
1/2

měřítko průtoků    MQ = Ml
5/2

měřítko sil    MF = Ml
3

Měřítko modelu  jezu s hydrostatickým sektorem bylo určeno na 
základě mezních podmínek modelové podobnosti, možnostech  la-
boratoře, konstrukčních možnostech a podmínek reprezentativnosti 
výzkumu. Zvolená měřítka byla podle vzorců stanovena takto: délek 
Ml = 1 : 16, rychlostí je Mv = 1 : 4, průtoků je MQ = 1 : 1024 a sil je 
MF = 1 : 4096.
Celý model měl délku L = 1 m, výšku H = 0,4 m a šířku B = 0,5 m. 

Voda byla k modelu hydrostatického sektoru přiváděna rozváděcím 
potrubím v laboratoři, průtok byl měřen pomocí magneticko-indukč-
ního průtokoměru, voda byla uklidněna v uklidňovací nádrži. Voda 
z modelu byla odvedena sběrnou nádrží do podzemních prostor vo-
dohospodářské laboratoře, kde je umístěna centrální akumulace vody.
Cílem modelového výzkumu bylo ověřit  a zpřesnit hydraulické 

výpočty jezu s hydrostatickým sektorem. Kapacitu jezu ovlivňuje tvar 
přelivné plochy, drsnost přelivné plochy, pilíře mezi jednotlivými poli, 
předpolí jezu a dolní voda v korytě pod jezem. Všechny tyto detaily 
bylo potřeba zohlednit při fyzikálním modelování, aby výsledky byly 
co nejvěrohodnější.

7. Výsledky experimentů
Výsledky pokusů všech měření  jsou zaznamenány pomocí měrné 
křivky hydrostatického sektoru a pomocí grafů se silami působícími 
na hydrostatický sektor.
Celková konzumpční křivka  jezu byla vypočtena  z dílčích částí 

–  sportovní propust, pevná část  jezu, hydrostatický sektor  (poloha 
vztyčeno a sklopeno) a vodní elektrárna. Do výpočtu byl používán 

Obr. 2. Výkresová dokumentace spodní stavby a hydrostatického sektoru
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součinitel přepadu dle jednotlivých částí: 
–  sportovní propust m = 0,15 až 0,45 (v závislosti na hloubce vody 
protékající skrz a přes kartáče)

–  pevný jez m = 0,46 (lichoběžníkový tvar přelivné plochy)
–  hydrostatický sektor zdvižený m = 0,47 (trojúhelníkový tvar pře-
livné plochy)

–  hydrostatický sektor  sklopený m = 0,35  (tvar přelivné plochy – 
široká koruna).
Po odměření kapacity hydrostatického sektoru na fyzikálním mo-

delu byl zpřesněn součinitel přepadu:
–  hydrostatický sektor zdvižený m = 0,49 (měření – varianta 1)
–  hydrostatický sektor sklopený m = 0,40 (měření – varianta 7).
Pro úplnost měření byly změřeny a vyhodnoceny konzumpční křiv-

ky hydrostatického sektoru v mezipolohách mezi úplným vztyčením 
a úplným sklopením (obr. 3), i když manipulace v mezipolohách na 
jezu „Jelení lávka“ není pravděpodobná a technicky velmi náročná. 
Při úplném sklopení hydrostatického sektoru byl do výpočtu zahrnut 
součinitel zatopení dolní vodou. Součinitel zatopení dolní vodou byl 
uvažován pro polohu hladiny dolní vody nad přelivnou hranou sklo-
peného hydrostatického sektoru. Na hydraulickém modelu byla dolní 
hladina nastavována podle konzumční křivky dolní vody. Zpřesnění 
průtokově dominantní části jezu (hydrostatický sektor) vede k výrazně 
lepšímu konečnému výsledku pro celkové vyhodnocení převádění 
vody přes jez.
Na hydrostatický sektor působí vnější síly od vlastní tíhy, statického 

a dynamického působení vody a třecí  síly v  ložiscích a těsněních. 
Měření vnějších sil působících na hydrostatický sektor bylo provedeno 
v místě u vrcholu přelivu ve svislém směru pro všechny varianty jeho 
sklopení a pro všechny průtoky (obr. 4). Síly byly měřeny siloměrem 
s časovým záznamem. 
Pro  spolehlivost naměřených dat pro vyhodnocení  vnějších  sil 

byla každá varianta manipulace uzávěru zatěžována třemi stejnými 
zatěžovacími stavy (eliminuje se vliv tření v místě těsnění a vliv tře-
ní v ložisku). Vnější síly byly přepočítány na skutečnost a na jeden 
metr délky hydrostatického sektoru. Velikost vnějších sil závisí na 
přepadové výšce a tvaru přelivné plochy (manipulaci hydrostatickým 
sektorem) – obr. 5, 6.

8. Závěr
Hydraulické fyzikální modelování má své opodstatnění při řešení slo-
žitých úloh návrhu a posouzení hydrotechnických děl. Při posouzení 
stávajícího stavu jezu a navazujících objektů byl použit hydraulický 
model,  který věrně popisuje proudění na  jednotlivých objektech. 
Výsledky řešení stávajícího stavu byly znázorněny ve formě grafic-
kého zpracování měrných křivek a křivek vnějších sil působících na 
konstrukci hydrostatického sektoru. Výsledky těchto měření mohou 
být použity pro posouzení a optimalizaci všech dílčích částí jezu. 
Určení měrné křivky pohyblivého jezu s hydrostatickým sektorem 

se opírá rovněž o výsledky předchozích výzkumů, které ale neposti-
hovaly konkrétní  tvar přelivné plochy a podmínek proudění vody 
před hydrostatickým sektorem jezu „Jelení lávka“. Proto je součinitel 
přepadu odlišný od původního výpočtu. Rozdíl původního součini-
tele přepadu zjištěného z literatury [3] ve srovnání se součinitelem 
vypočteným z naměřených hodnot průtoku a přepadové výšky je 4 % 
při zdviženém sektoru a 12,5 % při sklopeném sektoru.
Na hydrostatický sektor působí vnější síly od vlastní tíhy, statického 

a dynamického působení vody a třecí  síly v  ložiscích a těsněních. 
Model hydrostatického sektoru byl vyroben z plastů a těsnění po-
třebné pro správnou funkci z pryže, která při stejném zatížení vodou 
může vykazovat různé tření mezi konstrukcí pilířů a sektorem a tím 
znehodnotit měření vnějších sil. Pro měření reakcí sil byly pokusy 
opakovány třikrát po sobě a výsledky vykazovaly naprostou shodu, 
což je důkaz pro korektnost naměřených údajů a nezávislost postupu 
na možných diferencích třecích sil. Měření reakce sil od působení 
proudící vody přes hydrostatický  sektor ukázalo výrazně  rozdílné 
zatížení při všech polohách uzávěru. Největší rozdíly změřené síly 
při vrcholu přelivu  jsou v krajních polohách manipulace uzávěru 
(zdvižený x sklopený sektor) a dosahují 53 % maximální změřené 
síly při největší přepadové výšce. Vyhodnocení sil je možno použít 
při výpočtu zatížení na hydrostatický sektor a pro návrh manipulace 
pomocí vztlakové síly v tlačné komoře.

Poděkování: Tento článek vznikl za podpory grantu Ministerstva vni-
tra VG20102014056 „Zvýšení spolehlivosti manipulačních uzávěrů“.

Obr. 3. Měrná křivka jezu „Jelení lávka“ – výpočet Králík x mani-
pulační řád

Obr. 4. Měření vnějších sil na modelu hydrostatického sektoru

Obr. 5. Vnější síly na hydrostatický sektor

Obr. 6. Vnější síly na hydrostatický sektor
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Hydrotechnical research of closing a sector (Kralik, M.)

Abstract
The article deals with the hydraulic and structural assessment 
of sectoral closure in Český Krumlov based on the evaluation of 
experimental measurements performed on the physical hydraulic 
model in the Water Management Laboratory of the Faculty of Civil 
Engineering (CTU) in Prague. In 2013, the reconstruction of the „Je-
lení lávka“ (“deer bridge”) weir in Český Krumlov was completed. 
The project included the rebuilding of a fixed weir into a movable – 
drum weir. The structure is part of flood control measures installed 
in Český Krumlov. The fixed weir body, which had formed a barrier 
during floods, was removed. A completely new, movable weir drum 
was built in the place of the original fixed weir by the Vltava River 
Basin Authority, a state company. It is a hydrostatic steel sector 
on a reinforced concrete substructure complemented by a shorter 
cranked fixed weir section connected to the left-bank sluiceway. 
The spillway opening of the weir structure is formed by a shorter 

cranked fixed weir opening and a movable opening controlled by 
a steel sector gate with a wooden lining. The spatial arrangement 
of the weir requires a complex approach to the consumption curve 
calculations of its individual parts (sports chute, fixed weir, movable 
weir, excess water sluice and power house) and thus of the whole 
weir. For this reason, it is advisable to verify the above simplified 
theoretical hydraulic calculations on a physical hydraulic model.

Key words
flood discharge – hydraulic model – consumption curve

MULTIFUNKČNÍ 
ZAŘÍZENÍ

Jednotka pro kombinované předčištění 
odpadních vod od shrabků a písku
s možností provzdušňování a lapání tuků,
s kapacitou od 5 do 250 l/s. MZ_II_10 
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Po katastrofální povodni v srpnu r. 2002, věnoval 
státní podnik Povodí Vltavy mnoho úsilí i finančních 
prostředků na odstranění povodňových škod  
způsobených touto povodní.  Následně v rámci 
programu Ministerstva zemědělství „Podpora  
prevence před povodněmi I. a II.“ realizoval státní 
podnik Povodí Vltavy celkem 54 staveb na ochranu 
před povodněmi v celkovém finančním objemu 
2,39 mld Kč. Tyto stavby ochrání životy více než 
108 000 obyvatel a jejich majetek v hodnotě vyšší 
než 5,40 mld Kč. Tam, kde to hydrologické poměry 
umožňují a je to účelné, realizujeme opatření ke 
zvýšení ochrany před povodněmi přírodě blízkým 
způsobem. Nelze ale ani opomíjet hrozbu nedostatku 
vody a sucha. Proto se již nyní snažíme provádět 
opatření zaměřená na retenci vody v krajině.  
Mějme na paměti, že bez vody to nepůjde …
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Výstavba plavebních zařízení na Vltavě a její smysl 
v aktuálních podmínkách

Jaroslav Kubec

V těchto dnech  informovala media o pro-
blémech rekonstrukce památkově chráněného 
mostu v Týně nad Vltavou, jimiž se zabývají 
vedle  investora,  tj. Ředitelství  vodních cest 
ČR, také zastupitelé tohoto města. Dalo by se 
říci,  že  se  jedná pouze o „lokální“ problém 
(pokud  ovšem budeme pokládat  investice 
v řádu stamilionů za drobnost). Jedná se ov-
šem pouze o dílčí záměr v rámci širšího pro-
gramu, který nebyl smysluplný ani při svém 
vzniku – a současný vývoj jej stále zřetelněji 
posunuje do kategorie  zbytečných projektů, 
které  je nutno důsledně přehodnotit, nemá-
-li docházet k dalším a nesmyslným únikům 
miliard korun z veřejných prostředků. Spory 
o budoucnost historického mostu jsou proto 
inspirací k širší úvaze. 

„Splavnění“ Vltavy do Českých 
Budějovic
Uvozovky,  použité  v  titulu,  jsou  zcela  na 
místě. Samozřejmě, Vltava byla kdysi dávno 
dopravní osou Čech a inspirovala projektanty 
k fantaskním návrhům na její plavební spojení 
s Dunajem. Myšlenka  splavnění  přežívala 
velmi dlouho, až do poloviny minulého sto-
letí. Dostala se  tak nutně do střetu s  jinými 
prioritami, konkrétně  se  záměrem výstavby 
vltavské kaskády, upřednostňující vysoké, tj. 
energeticky optimálně využitelné stupně. Při 
vzájemném přetahování mezi zastánci vodní 
dopravy a propagátory vysokých přehrad  se 
tak vynořila myšlenka  „malé plavby“, která 
měla sloužit k uchlácholení prvé z uvedených 
soupeřících skupin. Vznikla chiméra „splav-
nění“ bez jakéhokoliv prokazatelného doprav-
ního významu. Nabízela ovšem příležitosti 
k úvahám o realizaci zajímavých stavebních 
objektů či dokonce lodních zdvihadel.

Vodní cesty s „minimálními“ 
parametry a jejich pozice 
v evropské klasifikaci
Uvažovaná  „malá  plavba“  na  Vltavě  by 
z hlediska  parametrů  odpovídala  (přibliž-
ně)  historickým vodním  cestám v  Evropě, 
především  staré  francouzské průplavní  síti 
„Freycinetova gabaritu“ pro čluny o nosnosti 
300 t. V padesátých letech minulého století 
měla tato síť ještě jistý dopravní význam, byť 
její  využívání  již  začínalo povážlivě klesat. 
Přesto nebylo tehdy možno při tvorbě meziná-
rodní klasifikace vodních cest1 existenci této 
sítě pominout a byla do „škály“ vodních cest 
zařazena jako „regionální“ vodní cesta nejnižší 
třídy I. Klasifikace definuje v daném případě 
rozměry plavidel jakožto kriterium pro di-
ferenciaci a hodnocení úrovně historických 
1   Dokument Evropské hospodářské komise při OSN 

ECE/TRANS/WP3/R.14  z  10.  června  1992,  resp. 
Resolution No. 92/2 on New Classification of Inland 
Waterways (CEMT/CM(92)6/Final) z 11. a 12. června 
1992, resp. následný dokument Resolution No. 30 
z 12. listopadu 1992.

vodních cest. Tím samozřejmě neposkytuje 
žádný návod pro jejich výstavbu, a tím méně 
doporučuje jakékoliv její parametry. Předpo-
kládá naopak, že jejich další rozvoj či výstavba 
již nemají  smysl,  a tedy k nim  již nedojde. 
Další vývoj dal autorům klasifikace za pravdu: 
komerční vodní doprava na „malých vodních 
cestách“ i na rozsáhlé francouzské průplavní 
síti buď zcela zanikla, anebo se zákonitě blíží 
svému konečnému zániku.  Podobné  vodní 
cesty se nikde nebudují.

Český přístup je ovšem „specifický“
Strašidlo „malé plavby“ mělo však v ČR bez 
ohledu na evropský vývoj obdivuhodně tuhý 
život,  k němuž přispěly  i nesmyslné práv-
ní normy,  zejména Zákon  č.  114/1995 Sb., 
o vnitrozemské  plavbě,  ze  dne  25.  května 
1995  a navazující  Vyhláška Ministerstva 
dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, 
plavebním provozu v přístavech,  společné 
havárii dopravě nebezpečných věcí,  ze dne 
14. září 1995. Uvedený zákon např. definuje 
v § 3 vodní cesty dopravně významné (odst. 
2),  z nichž dále odděluje kategorii  vodních 
cest  dopravně významných  a využívaných 
(odst. 3). Posléze do kategorie dopravně vý-
znamných a využívaných vodních cest řadí 
i řeku Vltavu od Třebenic  (Slap)  po České 
Budějovice  (odst. 4)2,  i když bylo  již v době 
vzniku  těchto  právních  norem  zřejmé,  že 
v tomto úseku se nic nedopravuje a nikdy 
dopravovat nebude3. Příslušná vyhláška ne-
jen předpokládá, že jakési vodní cesty I. třídy 
v ČR existují: vážně dokonce počítá s  jejich 
rozvojem, neboť předpisuje parametry pla-
vební dráhy a plavebních komor, které mají 
být při jejich výstavbě dodrženy (§ 5 a 6). Tím 
vlastně odporuje duchu mezinárodní klasifi-
kace vodních cest. Navíc se neopírá o žádný 
věrohodný ekonomický průkaz jejich potřeby. 
Podobně zcela bezdůvodně uvádí podjezdnou 
výšku mostů hodnotou 525 cm (§ 8, odst. 6), 
zatímco přijatá evropská klasifikace pokládá 
u vodních cest  třídy  I za kritérium hodnoty 
300, resp. 400 cm.

Je v ČR reálný rozvoj osobní lodní 
dopravy?
Úsilí autorů výše citovaných právních norem 
o anachronickou a v Evropě unikátní realizaci 
vodní cesty třídy I na Vltavě mohlo být sotva 
zdůvodněno představami o rozvoji komerční 
nákladní dopravy. Jako vhodný argument se 
nabízela osobní lodní doprava, která měla na 
Vltavě – zejména mezi Prahou a Štěchovicemi 
– dlouholetou tradici. Na této frekventované 
lince lodní doprava ještě v prvé polovině mi-
2   S doložkou „jen pro plavidla o nosnosti do 300 t“.
3   Na tomto místě je si patrně třeba klást otázku, co 

je vlastně doprava. Snad nejpřesněji  to vyjadřuje 
heslo „dopravovat“ v Oxfordském slovníku:  „Take 
or carry (people or goods) from one place to another 
by means of a vehicle, aircraft, or ship“. 

nulého  století  fakticky existovala  a nabízela 
uspokojivou obsluhu obcí vzdálených od že-
leznice (autobusová doprava byla v plenkách 
a vlastnictví osobního auta bylo nevídaným 
luxusem). Pasažéři  tehdejších parníků byli 
tedy skutečně přepravováni z „jednoho místa 
do druhého“ v souladu s uvedenou definicí 
v Oxfordském slovníku. To je zřejmé např. ze 
zajímavého citátu z Plavební ročenky4: „Paro-
plavba zahájena byla na trati Praha – Štěcho-
vice 1. dubnem 1925… Byla provozována 22 
parníky a to: osmi velkými a dvěma středními 
kolesovými, čtyřmi většími a sedmi menšími 
šroubovými parníky a jedním turbinovým. Do-
praveno bylo na této trati do 9. prosince 1924 
1,191.779 osob a 2.000 tun zboží (potravin, 
ovoce, drůbeže atd.). Kromě toho dopraveno 
bylo 28.929 kusů nůší a 102 trakařů s různým 
zbožím, 566 velocipedů, 7.976 psů a 1.712 
menších zásilek.“
Nedá se skutečně předpokládat, že trhovci 

se zbožím v nůši či na trakaři využívali par-
níků proto, aby se kochali krásami Povltaví či 
za účelem kratochvilného svezení. Paroplavbu 
využívali jako regulérní dopravní prostředek.
Je třeba dodat, že ve dvacátých letech ještě 

nestály jezy ve Vraném a v Modřanech, takže 
se kapitáni parníků museli spokojit s nedosta-
tečnými a kolísajícími hloubkami. Dnes mají 
osobní lodi k dispozici perfektní trať a plavba 
je navíc prodloužena až do Slap, takže se dá 
proplouvat také atraktivní krajinou bývalých 
Svatojánských proudů. Přesto  je provoz ve 
srovnání s dvacátými lety mizivý, jak svědčí 
plavební řád pro rok 2017. Podle něj se za celý 
rok (od 29. dubna do 10. září, a to nejprve jen 
o sobotách,  později  o sobotách  a nedělích) 
uskuteční jen málo přes 30 plaveb. Počet jejich 
účastníků se dá zatím odhadnout jen zhruba, 
sotva však dosáhne za  rok 20 000 osob,  tj. 
necelé 1 % rekordních přeprav ve dvacátých 
letech. To je skutečně kvalitativní změna. Ne-
jde však pouze o počet osob, které této nabídky 
využijí. Otázka zní: jedná se alespoň vzdáleně 
o dopravu? Lapidární odpovědí může být vel-
mi – až příliš – živá rekreační plavba v Praze. 
Propagační materiály provozovatelů např. té-
měř vůbec neinformují o trase plaveb (vždy se 
jedná o jakýsi okruh), dávají však zájemcům na 
výběr především jejich trvání nebo rozsah na-
bízených kulinářských zážitků. Dopravní funk-
ce osobní plavby zcela zanikla bez ohledu na 
to, že termín „osobní lodní doprava“ přežívá. 
Ve skutečnosti jde o rekreační (výletní), často 
okružní plavby probíhající v rámci jedné 
zdrže či přehradní nádrže. Významný rozvoj 
plavby na dlouhých linkách – např. z Českých 
Budějovic do Prahy – je iluzorní a očekávání, 
že se stanou významným faktorem pro rozvoj 
turistického ruchu, je sotva oprávněné. Vývoj 
na lince Praha–Štěchovice–Slapy to přesvědči-
vě dokazuje. Průběžná vodní cesta vltavskými 
nádržemi proto není pro rekreační či výletní 
plavby potřebná.
Existují  samozřejmě  výjimečné případy, 

kdy osobní plavba na řekách dopravní funkci 
objektivně má. První se týká přívozů, jež jsou 
při nedostatku  jiných  spojení přes  řeku pl-
nohodnotnou  součástí dopravního  systému. 
O dopravě  se  snad  dá  hovořit  i v  případě 
dálkových několikadenních plaveb kajutových 

4   Československý plavební úřad: Plavební  ročenka 
1925. Z plavebních ročenek lze zjistit, že rekordní 
přeprava na této lince přesáhla dokonce 2 mil. osob 
za rok.
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lodí, jež zažívají na evropských vodních ces-
tách opravdový boom. Kajutové lodi odpoví-
dají svým vybavením hotelům vyšší kategorie; 
jejich velikost se ovšem – pokud mají nabíd-
nout dostatečný komfort  –  zdaleka vymyká 
možnostem řeky Vltavy proti proudu od Slap5. 
Je  třeba  také  zmínit  „přechodné“  přípa-

dy, k nimž patří běžné  rekreační plavby na 
slapském přehradním  jezeře  či  na  nádrži 
Orlík. Provozují  se na krátkých a turisticky 
atraktivních  trasách,  např. mezi  zámkem 
Orlík  a hradem Zvíkov  a mají  často  funkci 
„přívozů“ mezi oběma břehy nádrží. K jejich 
rozvoji  však vytvoření  souvislé vodní  cesty 
nijak nemůže přispět.

Fenomén individuální rekreační 
a sportovní plavby
Jednou z forem individuální rekreační a spor-
tovní plavby  jsou plavby dálkového charak-
teru, jejichž obliba v Evropě roste, a to jak na 
komerčně využívaných vodních cestách, tak 
na historických a dopravně již nevyužívaných 
průplavech. V tomto případě je – na rozdíl od 
„hromadné“ rekreační a výletní plavby – zá-
jem na zajištění průběžné splavnosti Vltavy 
pochopitelný a měl by být v mezích ekono-
mických a technických možností uspokojen. 
To samozřejmě nijak neznamená dodržování 
parametrů podle již zmíněné Vyhlášky Minis-
terstva dopravy č. 222/1995 Sb. Požadavky na 
rozvoj dálkových plaveb malých rekreačních 
a sportovních lodí jsou totiž značně rozdílné:
•  První a značná odlišnost vyplývá z velikosti 
lodí.  Ta  se  pohybuje  ve  velmi  širokých 
mezích. Proto vznikla  speciální pracovní 
skupina Stálé mezinárodní  asociace pla-
vebních kongresů (Permanent International 
Association of Navigation Congresses – PI-
ANC),  která  analyzovala účelné  rozměry 
sportovních lodí (v celosvětovém měřítku) 
a navrhla logickou škálu jejich parametrů ve 
formě přehledné tabulky (tab. 1). Výsledky 
práce expertů PIANC převzala  i Evropská 
hospodářská  komise při OSN  a doplnila 
v  tomto  smyslu mezinárodní  klasifikaci 
evropských vodních cest6. 

•  Parametry podle uvedené  tabulky vcelku 
dobře odpovídají praxi. Dosvědčují to např. 
parametry plavidel, která nabízejí turistům 

5  V současné době se v Evropě rozšiřují hlavně kaju-
tové lodi řady Viking, nabízející špičkový komfort 
pro 190 pasažérů a zároveň přizpůsobené průjezdu 
průplavem Mohan – Dunaj, takže mohou nabídnut 
i transkontinentální plavby. Tento  typ má ovšem 
rozměry 135 x 11,5 m.

6  Dokument ECE/TRANS/SC.3/164/R.52  z 12.  října 
2012.

půjčovny v síti historických francouzských 
průplavů. Vžilo  se pro ně  označení  „pé-
nichettes“. K nejmenším  (v této kategorii) 
patří  typ  1022 FB,  jehož parametry  jsou 
o něco větší, než předpokládá klasifikace 
u třídy RB (10,2 x 3,55 m, nejvyšší pevný 
bod  2,76 m). Horní  hranici  představuje 
patrně v této kategorii nájemních lodí typ 
1400 FB (obr. 1), který svými rozměry (14 
x 3,85 m, ponor 0,85 m a nejvyšší pevný 
bod 2,9 m nad hladinou) odpovídá třídě RC. 
Staré plavební komory na francouzské síti 
by samozřejmě připustily i podstatně větší 
rekreační plavidla,  limit  jejich velikosti  je 
však dán možností jejich bezpečného ovlá-
dání neprofesionální posádkou.

• Výstižným měřítkem  jsou  také  rozměry 
speciálních plavebních komor pro sportovní 
lodě na  evropských vodních  cestách. Na 
Mohanu mají  tyto  komory  rozměry 12 x 
2,5 m, což vyhovuje jen třídě RA, na Mosele 
18 x 3,4 m, takže bezpečně vyhovují třídě 
RB a na průplavu Mohan–Dunaj 20 x 4 m. 
Posledně  jmenované objekty  se  tedy blíží 
již  požadavkům  třídy RC  (s ohledem na 
obvyklou velikost sportovních lodí na této 
vodní  cestě  jsou však  „předimenzované“, 
jak naznačuje obr. 2).
Z uvedeného přehledu vyplývá,  že  indi-

viduální  sportovní  a rekreační plavba nevy-
žaduje ani zdaleka parametry,  jaké uvádí 
Vyhláška Ministerstva dopravy  č.  222/1995 
Sb.,  zejména pokud  jde  o rozměry plaveb-
ních komor (45 x 6 m) či o podjezdnou výšku 
mostů (525 cm). Neexistuje tedy např. žádný 
relevantní  důvod pro  zdvihání  památkově 
chráněného mostu  v  Týně  nad  Vltavou, 
jehož spodní hrana je na kótě 355,878 m n. 
m., přičemž hladina nejvyššího plavebního 

stavu  je na kótě 352,650 m n. m.  –  je  tedy 
k  dispozici  podjezdná  výška  3,228 m,  jež 
prakticky odpovídá  třídě RB podle uvedené 
tabulky (3,250 m), nejvyššímu pevnému bodu 
velké pénichette 1400 FB (2,900 m) i dalším 
rozumným  limitům. Ostatně  také komerční 
rekreační plavba  se  „umí“ nízkým mostům 
přizpůsobit,  jak svědčí např. rozsáhlá flotila 
turistických lodí, nabízející atraktivní zážitky 
na amsterdamských „grachtech“ (obr. 3). Veli-
kost této flotily (asi 200 plavidel) a její obliba 
(ročně  ji využijí více než 3 miliony  turistů) 
svědčí  o tom,  že  stísněné mosty  rozmachu 
turistických plaveb nebrání. 
V sportovní  a rekreační plavba na Vltavě 

nepotřebuje zejména navrhovaná monstrózní 
lodní zdvihadla u přehrad Orlík a Slapy ne-
jen s ohledem na nadměrnou velikost žlabů 
zdvihadel. Nevhodný je samotný konstrukční 
princip těchto zdvihadel7, neboť:
• Sportovní  a rekreační  plavidla  je mož-
no přepravovat  i při  vysokých  stupních 
„v suchu“ – nevyžadují tedy žlab naplněný 
vodou, a to bez ohledu na to, mají-li ploché 
dno nebo pevný kýl (plachetnice).

•  Princip „suché“ přepravy zůstává (na rozdíl 
od zdvihadel  s vodou naplněnými žlaby) 
zcela  jednoduchý  i při  značném kolísání 

7   Princip šikmého zdvihadla s podélným pohybem 
a žlabem naplněným vodou, aplikovaný u zdvihadla 
Orlík,  se  objevil  počátkem 19.  století. Zdvihadla 
tohoto typu se uplatnila na průplavech (tj. v pod-
mínkách konstantní hladin ve zdržích) a vyhovovala 
plavidlům nepatrných  rozměrů.  Prakticky  žádné 
z nich nebylo již ve 20. století v provozu. Pokusy 
o renesanci  těchto  konstrukcí  a jejich  uplatnění 
i pro větší plavidla (belgické zdvihadlo Ronquières 
z  roku 1968 a ruské u Krasnojarsku z téhož  roku) 
neprokázaly,  že  by  tento  princip mohl mít  širší 
uplatnění. Podobný princip, založený na příčném 
pohybu žlabu (a podobně limitovaný jak parametry, 
tak požadavkem na nekolísající hladiny), je mladší: 
první  zdvihadlo  tohoto  typu u Foxtonu ve Velké 
Británii bylo dokončeno v roce 1900 a fungovalo jen 
10 let. Druhým je zdvihadlo u Arzvilleru ve Francii, 
dokončené roku 1969. Tento pokus o vzkříšení staré 
myšlenky rozhodně neprokázal její životnost. Třetím 
by tedy mělo být podle představ ŘVC ČR zdvihadlo 
ve Slapech,  lišící  se  od obou předešlých  tím,  že 
by mělo  fungovat  i při  značnějším kolísání horní 
a dolní hladiny. To jeho konstrukci natolik zkompli-
kovalo, že adjektivum monstrózní je zcela na místě. 
Bylo by nesporně světovým unikátem, ovšem spíše 
v pejorativním slova smyslu. 

Třída Charakteristika plavidla
Hlavní rozměry (m) Výška 

mostů (m)Délka Šířka Ponor

RA Otevřený člun 5,50 2,00 0,50 2,00

RB Kajutová loď 9,50 3,00 1,00 3,25

RC Motorová jachta 15,00 4,00 1,20 4,00

RD Plachetní jachta 15,00 4,00 2,10 30,00

Tab. 1. Škála parametrů sportovních lodí

Obr. 1. Pénichette typu 1400 FB vyhovuje 
optimálně 8, maximálně 10 osobám. Pohodlí 
zajišťují mj. tři oddělené toalety se sprchami 
(podle propagačního materiálu půjčovny 
Alpha-croisiere)

Obr. 2. Plavební komora pro sportovní lodě 
u stupně Kelheim (průplav Mohan – Dunaj)

Obr. 3. Turistická loď proplouvá mostem na 
amsterdamském grachtu (pohlednice)
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dolní  i horní  hladiny  –  důkazem  je mj. 
existující zdvihadlo (či výtah) pro sportovní 
lodě na přehradě Orlík (obr. 4). Toto zdvi-
hadlo (či šikmý výtah) vyhovuje sportovním 
lodím rozměrů až 8,5 x 3 m,  takže  téměř 
odpovídá parametrům třídy RB. Maximální 
přípustná hmotnost lodí je 3,5 t.

• Možná velikost lodí, jež mohou být efektiv-
ně „proplavovány“ zdvihadly bez žlabu, je 
sice menší než u klasických lodních zdviha-
del, v každém případě však až mnohonásob-
ně větší, než by bylo v případě Vltavy vůbec 
potřebné. Příkladem je „suché“ zdvihadlo 
Big Chute v Kanadě, které bylo zřízeno na 
průplavu Trent  – Severn,  aby  se  zajistila 
průběžná splavnost tohoto nedokončeného 
průplavu – když na něm komerční vodní 
doprava  zanikla  –  alespoň pro  sportovní 
lodě  (obr. 5).  To může proplavovat  lodě 
o rozměrech 30 x 7,3 m a hmotnosti až 91 t. 

•  Prakticky neomezená adaptibilita  šikmých 
výtahů na kolísání hladiny,  zejména však 
na zaklesávání horní hladiny je ve srovnání 
se  šikmými zdvihadly  (s nimiž se uvažuje 
na Vltavě) mimořádnou výhodou. Zatímco 
uvažované zdvihadlo u přehrady Orlík by 
bylo  funkční při horní hladině snížené až 
na kótu 347,60 či  snad až 347,20 m n.m., 
funguje existující výtah i při horní hladině 
na kótě 345,60 m n. m. tj. o 1,6 až 2 m nižší. 
Navíc není vůbec problémem jakékoliv pro-
dloužení dráhy výtahu v horní vodě a zajiš-
tění jeho funkce i při hladinách podstatně 
nižších. Paradoxně jsou tedy pro sportovní 
plavbu lepší jednoduché výtahy než o jeden 
až dva řády nákladnější zdvihadla8. 

Dřívější, současný a budoucí 
hladinový režim na vltavských 
nádržích
Daleko  vážnější  důsledky na  smysluplnost 
„splavnění“ má vývoj  hladinového  režimu 
v  nádržích Orlík  a Slapy,  který  –  bohužel 

8  Prodloužením dráhy výtahu v horní vodě se dá za-
jistit funkce výtahu prakticky za všech okolností. Na 
možnost dosažení dalšího stupně (např. Kořenska 
v případě nádrže Orlík) to však samozřejmě nemá 
vliv.

–  v  atmosféře  oslavných  řečí  při  dokonče-
ní  plavební  komory Hněvkovice  (viz  klišé 
typu „Českým Budějovicím se otevřela cesta 
k moři“,  omezíme-li  se na projev pana mi-
nistra dopravy  Ing. Ťoka) uniká pozornosti. 
Důsledky tohoto vývoje je třeba upřesnit:
•  Představa o „malé plavbě“ vycházela z pů-
vodní  prioritní  funkce  vltavské  kaskády. 
V duchu priorit  „socialistického“ hospo-
dářství a dobrozdání sovětských odborníků, 
s nimiž projektanti kaskády konzultovali její 
manipulační řád, to mělo být využití vodní 
energie  při  současném potlačení  jiných 
funkcí  včetně ochrany před povodněmi9. 
K maximalizaci užitků – tj. co největší výro-
by energie a pokud možno vysokého poho-
tového výkonu – bylo žádoucí udržování co 
nejvyšších hladin v nádržích Slapy a Orlík. 
To  vyhovovalo  představám  o průběžné 
plavbě: bylo  jen málo pravděpodobné,  že 
hladiny poklesnou na delší dobu natolik, 
aby vzdutí Slap nedosahovalo k plavební 
komoře  v Kamýku  a vzdutí  nádrže Orlík 
nezajišťovalo plavbu až k plavební komoře 
Kořensko10. 

• V současnosti se však konečně (a – bohužel 
– pozdě, tj. teprve „zásluhou“ dvou katastro-
fálních povodní v letech 2002 a 2013) jasně 
prokázalo, že další rigidní uplatňování ener-
getické funkce na úkor funkcí ostatních je 
neúčelné, neodpovídá aktuálním potřebám 
a je v přímém rozporu se zájmy obcí podél 
Vltavy  a Labe  (včetně  hlavního města), 
ohrožovaných povodněmi. 

• Zkušenosti s uvedenými katastrofálními po-
vodněmi nastolily tedy oprávněnou otázku, 
zda není potřebná zásadní revize manipu-
lačního řádu stupňů Slapy a Orlík. Podkla-
dem pro tuto revizi byla zejména důkladná 
studie  doc. Dr.  Ing.  Pavla  Fošumpaura11. 

9  Ministerstvo lesního a vodního hospodářství, Praha: 
Vltavská kaskáda, 1969.

10  V  této  souvislosti  je  třeba  zdůraznit,  že dnes  již 
historické úvahy o faktickém splavnění Vltavy do 
Českých Budějovic počítaly s řešením tohoto problé-
mu vložením ponořených nebo „poloponořených“ 
stupňů,  tj. poměrně nákladným způsobem,  jehož 
aplikace v zájmu „malé“ plavby nepřichází v úvahu.

11   Fošumpauer Pavel (České vysoké učení technické 

Autor studie si vytýčil 8 variant (0 až 7) hos-
podaření vodou v nádržích Slapy a Orlík, li-
šících se mírou zvýšení ochranných objemů 
na úkor objemů zásobních. Nultá varianta 
odpovídala statu quo a poslední vycházela 
z předpokladu úplného zrušení zásobního 
objemu v nádrži Orlík a v jeho konverzi na 
objem ochranný. U všech variant podrobně 
posuzoval vliv změny manipulačního řádu 
na jednotlivé funkce těchto nádrží, od funk-
ce ochranné přes vodohospodářskou  (za-
jištění potřebného průtoku v profilu Vrané 
nad Vltavou), energetickou (roční dodávka 
energie  a zajištění  pohotového  výkonu), 
rekreační  a také plavební,  a to  z hlediska 
zabezpečenosti průběžné plavby od Slap 
až po stupeň Kořensko.

• Pokud jde o zabezpečení průběžné plavby, 
prokázaly se jako vyhovující pouze varianta 
nulová (současný stav) a varianta 1, podle 
níž by byl zásobní objem nádrže Orlík sní-
žen o cca 30 mil. m3 – o stejnou hodnotu by 
byl zvýšen objem ochranný. Touto změnou 
by  nedošlo  k  úplnému  vyloučení  nebo 
podstatnému omezení průběžné plavby, její 
zabezpečenost by se však snížila, zejména 
v závěru „plavebního období“,  tj. v srpnu 
a v září. 

• Výsledky studie byly podkladem pro změnu 
manipulačního řádu, ke které došlo v roce 
2015. Spočívala ve  smyslu varianty 1 ve 
snížení hladiny zásobního prostoru z kóty 
351,20 m n. m. na kótu 348,90 m n. m., 
což odpovídá „přesunu“ 31,35 mil. m3 ze 
zásobního objemu do objemu ochranného. 
Efekt  takové  změny  není  ovšem  velký, 
představuje zvýšeni ochrany před nižší než 
desetiletou vodou na ochranu před vodou 
deseti-  až  dvacetiletou  (za  předpokladu 
spolehlivé prognózy). 

•  Proti  této  změně  protestovali  starostové 
měst  a obcí dolního Povltaví,  a to  zřejmě 
zcela  právem,  protože  zvýšení  stupně 
ochrany oblasti pod kaskádou je skutečně 
jen  „kosmetické“  a povodňové  ohrožení 

v Praze, Fakulta stavební): Prověření strategického 
řízení Vltavské kaskády – parametry manipulačního 
řádu, prosinec 2014. Zadavatel: st.p. Povodí Vltavy. 

Obr. 4. Lodní zdvihadlo u přehrady Orlík. Proplavování kajutové 
lodi typu Viking 800. Tato loď má rozměry 8 x 2,8 m (a odpovídá 
zhruba třídě RB.) Je optimální pro 4 osoby. Je vybavena 5 lůžky, 
kuchyní s chladničkou, toaletou se sprchou atd. Nejedná se tedy 
o jakési skromné plavidlo a jistě vyhovuje jak možnostem běžných 
entuziastů dálkových plaveb, tak nabídce půjčoven lodí na Vltavě

Obr. 5. Zdvihadlo Big Chute je řešeno velmi jednoduše: kolejová drá-
ha i vodicí systém lan se např. v úrovni kříží s frekventovanou silnicí
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v jejich obcích dostatečně neřeší. Požado-
vali další přesun ze zásobního do ochran-
ného objemu ve výši cca 30 mil. m3. To by 
zhruba odpovídalo variantě 2 podle  cito-
vané studie, která  je z hlediska ostatních 
funkcí kaskády vcelku přijatelná, ovšem 
s výjimkou průběžné plavby. Tato varianta 
v pojetí  autora  studie,  tj.  za předpokladu 
„rezervování“ dalších 30 mil. m3 pro účely 
ochrany před povodněmi v nádrži Slapy, 
totiž průběžnou plavbu v celém plaveb-
ním období apriorně vylučuje. I když tedy 
orgán, který schvaloval změnu manipulač-
ního řádu (tj. Krajský úřad Středočeského 
kraje)  připomínkám uvedených  starostů 
nevyhověl,  je budoucnost průběžné plav-
by na kaskádě založena na přinejmenším 
„chatrných“ předpokladech. 

• V  souvislosti  se  změnou manipulačního 
řádu vzneslo požadavky i MD ČR (a shod-
ně s ním i Státní plavební správa), ovšem 
v opačném smyslu než uvedení starostové 
měst a obcí. Z vyjádření MD ČR ze dne 29. 
dubna 2015  stojí  za citaci požadavek,  že: 
„… s ohledem na vyhlášku č. 67/2015 Sb., 
je nezbytné garantovat minimální plavební 
hydrostatickou hladinu na úroveň 347,65 
m n. m. v současnosti v období 01.05. až 
30.09. kalendářního roku, výhledově však 
bude nezbytné garantovat uvedenou hladinu 
v období od 01.04. až 31.10. kalendářního 
roku, a to z důvodu sjednocení doby provozu 
na vltavské vodní cestě. Ministerstvo dopravy 
uvádí, že v dané oblasti vodního toku Vltavy 
realizovalo a v současnosti ještě realizuje 
řadu infrastrukturních investičních akcí 
na podporu rekreačního využití dopravně 
významné vodní cesty. Nedodržením 
minimální plavební hydrostatické hladiny 
na úrovni 347,65 m n. m. v profilu vodního 
díla by byla zásadním způsobem snížena 
ekonomická efektivnost těchto veřejných 
investic. Zásadní podmínkou ekonomické 
efektivnosti realizovaných projektů bylo 
dosáhnout možné plavební hladiny na 

úrovni 1,6 m.“ Jinými slovy: resort dopravy 
konečně připouští, že došlo k neefektivní 
investici,  dává však najevo,  že  jakási ne-
smyslná vyhláška má větší důležitost než 
reálné povodňové ohrožení.

• Krajský  úřad  Středočeského  kraje  tento 
požadavek  samozřejmě  odmítl,  neboť  je 
nerealizovatelný. Nastává tedy otázka, zda 
MD ČR vyvodí důsledky z toho, že vlastní 
vinou a neprozřetelností připustilo únik ve-
řejných prostředků na neefektivní investice, 
jak explicitně přiznalo v poslední citované 
větě  (dodatečně  zvýrazněné),  či  alespoň 
zabrání další a ještě větší škodě, kterou by 
způsobila výstavba  extrémně nákladných 
zdvihadel. Současná situace je jasným dů-
kazem, že zařazení daného dopravně zcela 
nevyužitelného úseku Vltavy do kategorie 
dopravně významných vodních cest bylo 
vážnou a trapnou chybou, za niž by někdo 
měl přijmout odpovědnost.

  Konstatování doc. Dr. Ing. Pavla Fošumpaura 
v citované studii o snížení zabezpečenosti 
plavebního období zejména v srpnu a v září 
nečekaně potvrdil – hned po dokončení stu-
die – suchý rok 2015, kdy se celková délka 
„plavebního  období“  snížila  na  pouhou 
nulu, jak dokumentuje obr. 6. O mnoho lep-
ší není ani současný rok: hladina v nádrži 
Orlík klesla pod kótu 347,65 m n. m., kterou 
požaduje resort dopravy, již 27. června, tj. 
již 4 týdny po zahájení „plavebního období“ 
a cca  5  týdnů po  odeznění  slavnostních 
projevů při příležitosti dokončení plavební 
komory Hněvkovice; tím dala pronášeným 
frázím  výstižný  punc.  V  následujících 
dnech trvale klesala a v závěru „plavebního 
období“ (30. září) se ocitla na kótě 343,87 m 
n. m. Byla tedy o 3,78 m pod požadovanou 
úrovní.

  Dalo  by  se  jistě  a oprávněně namítnout, 
že  jak  suchý  rok 2015,  tak  současný  rok 
představují  extrémy, které by neměly být 
objektivním měřítkem. Existují však i další 
souvislosti, které nelze pouštět ze zřetele, 

neboť  současnou  situaci mohou  zhoršit 
a nepochybně zhorší:

• Úsilí povodněmi ohrožených obcí o další 
zvýšení  stupně  ochrany  bude  nesporně 
trvat  a případná další povodeň  toto úsilí 
podpoří.  Jak  je výše uvedeno,  jiné funkce 
kaskády – až na plavbu – nejsou s dalším 
zvýšením ochranného prostoru a snížením 
hladin zásobních prostorů v rozporu, takže 
je  velmi pravděpodobné,  že  se přece  jen 
může prosadit varianta 2. Pak nebude prů-
běžná plavba reálná ani  jeden den v roce 
(s výjimkou povodní,  což  je  samozřejmě 
možnost teoretická, protože za povodní se 
plavba podle platných vyhlášek zastavuje). 
Ostatně všechny prognózy vlivů globální 
klimatické změny varují před větší rozkolí-
saností toků a zvýšeným povodňovým ohro-
žením, takže zvyšování účinnosti ochrany 
před povodněmi bude stále naléhavější.

• Klimatická změna bude mít ovšem – a pře-
devším – nepříznivý vliv na nízké průtoky, 
takže se dá očekávat růst nároků na zásobní 
objemy nádrží. Kalkulace nároků na nový 
nádržní  prostor,  který  by  kompenzoval 
veškeré  vlivy  globální  změny  klimatu, 
uskutečněná pracovníky VÚV TGM12, vedla 
dokonce k závěru, že v povodí Labe bude 
potřebný nový zásobní objem 6 584 mil. 
m3. Na první pohled se může takový výsle-
dek jevit jako nadsazený, neboť v současné 
době dosahuje ovladatelný13 objem nádrží 
v celém českém povodí Labe jen cca 2 000 
mil. m3. Bez ohledu na pochyby či odlišné 
názory (k nimž patří také odpor k řešení bu-
doucí hydrologické bilance další výstavbou 
nádrží)  však nemůže být  zpochybňována 
potřeba maximálního využívání těch nádrž-
ních prostorů, které již existují, tj. zejména 
zásobních  objemů  vltavské  kaskády,  jež 
mají klíčový význam. Prakticky to znamená, 
že zaklesávání hladin v nádrži Orlík bude 
stále častější a významnější14, a může dosa-
hovat až k hladině stálého nadržení na kótě 
329,60 m n. m. (obr. 6). Jinými slovy: mož-
nost zajištění průběžné plavby vltavskými 
nádržemi je zcela iluzorní (i kdyby snahy 
o prosazení varianty 2 neuspěly).

•  Je proto nejvyšší čas uznat objektivní sku-
tečnosti a konečně přestat s prosazováním 
výstavby lodních zdvihadel ve Slapech a na 
Orlíku. Vznik extrémně nákladných a zcela 
nefunkčních „pomníků“  lidské pošetilosti 
hrozí  s pravděpodobností, hraničící  s  jis-
totou. Bohužel, setrvačnost po léta propa-
govaných  a naivních představ  o jakýchsi 
„high-tech“ objektech trvá a promítá se i do 
oficiálních prohlášení15:

 „Dělám si naději, že podobný stavební počin 
se podaří i ve Středočeském kraji, že se dočká-
me dokončení lodních zdvihadel na Orlíku 

12  Kašpárek  L.,  Peláková M.,  Boersema M.: Odhad 
objemu nádrží potřebného pro kompenzaci poklesu 
odtoku vlivem klimatické změny. Výzkumný ústav 
vodohospodářský TGM, Praha, listopad 2005.

13  Zásobní objem  je ovšem o něco menší než objem 
ovladatelný, do něhož patří  i objem ochranný, ur-
čený ochraně před povodněmi.

14  Je třeba zdůraznit, že ve studii doc. Dr. Ing. Pavla 
Fošumpaura k budoucím vlivům nepřihlíží, neboť 
její autor výslovně uvádí, že: „…odvozené dlouhé 
modelované řady nepředstavují prognózu hydrolo-
gického režimu do vzdálené budoucnosti“. 

15  Zeman Miloš: Zdravice prezidenta  republiky Mi-
loše Zemana. Vodní cesty a plavba, roč. 2017, č. 2 
(zvláštní číslo k otevření plavby plavební komorou 
Hněvkovice). 

Obr. 6. Vývoj výšky hladiny v nádrži Orlík v roce 2015. Graf dokumentuje, že faktická délka 
„plavebního“ období rekreační plavby byla nulová: do Kořenska nebylo možno doplout ani 
jediný den a plánované lodní zdvihadlo by nebylo vůbec schopné provozu. Ani existující 
výtah by nefungoval déle než necelou polovinu „plavebního“ období. Hladina zaklesla až 
pod kótu 339 m n. m., manipulační řád by však dovoloval další pokles až k hladině stálého 
nadržení, tj. o dalších cca 10 m
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a ve Slapech. Tak se pro rekreační plavbu 
otevře závratná možnost plout z Českých Bu-
dějovic třeba až do Hamburku, nebo kamkoliv 
jinam po evropských vodních cestách“.

Východisko ze slepé uličky existuje
Účelem této úvahy by neměla být negace snah 
o podporu individuální rekreační a sportovní 
plavby na Vltavě. Naopak: měla by upozornit 
na to,  jaké cíle  jsou skutečně potřebné a při 
uvážení existujících limitů reálné, resp. jaký-
mi cestami je jich možno dosáhnout. Také by 
měla poukázat na objem zatím uvažovaných 
nesmyslných investic,  jejichž další příprava 
(natož realizace) je vlastně zneužíváním veřej-
ných zdrojů. Je třeba vycházet z těchto zásad:
•  Je  nesporné,  že  individuální  sportovní 
a rekreační plavba si zaslouží podporu, a to 
zejména na Vltavě, kde se pro ni vytvořily 
v důsledku výstavby nádrží a vzniku  roz-
sáhlých umělých jezer vhodné podmínky.

• Hranice této podpory je dána jednak únos-
nými investičními náklady, jednak objektiv-
ní skutečností, že průběžnou plavbu spor-
tovních plavidel lze sice zabezpečit lépe než 
u plavidel větších, nikoliv však absolutně, 
přičemž míra  tohoto  zabezpečení  (resp. 
pravděpodobnost udržení  souvislé  splav-
nosti od Slap až do Českých Budějovic) je 
nízká a v souladu s potřebou kompenzace 
vlivů klimatické změny bude nutně klesat.

•  Je třeba vycházet z rozumných a ekonomic-
ky přijatelných parametrů, pro jejichž volbu 
se nabízejí tři varianty, a to existující para-
metry výtahu u přehrady Orlík  (základní 
varianta), parametry třídy RB podle platné 
mezinárodní klasifikace a parametry  třídy 
RC podle téže klasifikace (tab. 1). Ve všech 
případech  je  samozřejmě  třeba uvažovat 
s překonáváním stupňů Orlík a Slapy „su-
chou“ cestou (pomocí výtahů). 
Potřebné zásahy u stupně Orlík by byly tyto:

• Základní varianta: ponechání existujícího 
výtahu, přiměřené prodloužení dráhy v hor-
ní  vodě pro  zajištění  funkce  i při  větším 
poklesu hladiny.  Investiční náklady zcela 
zanedbatelné.

• Varianta RB: úprava existujícího výtahu (při-
způsobeného plavidlům rozměrů 8,5 x 3 m 
s ponorem 1,15 m) podle požadavků dané 
třídy, předpokládající plavidla rozměrů 9,5 
x 3 m s ponorem 1 m. V podstatě jde pouze 

(navíc k základní variantě) o přizpůsobení 
plavidlům o 1 m delším, a to při zachová-
ní  existující  dráhy. Vážnější  je  současné 
omezení hmotnosti existujícího výtahu na 
3,5 t (tuto hodnotu by mohla podstatně pře-
kračovat  i dnes přípustná plavidla):  zatím 
limitující hodnotu by proto bylo vhodné 
zvýšit, což by si zřejmě vyžádalo větší zása-
hy do pohonu výtahu, točny atd. Investiční 
náklady by byly již citelné a pohybovaly by 
se asi v řádu desítek mil. Kč.

• Varianta RC: Vzhledem k podstatně většímu 
nároku na délku plavidla (15 m) by patrně 
již nevyhověla existující strmá dráha (sklon 
22o) a bylo by nutno zřídit kompletně nový 
výtah včetně nové dráhy pro plavidla veli-
kosti 15 x 4 m, ponoru 1,2 m a hmotnosti 
přiměřené daným  rozměrům.  Investiční 
náklady by byly už citelné, v každém pří-
padě však asi o jeden až dva řády nižší než 
u plánovaného lodního zdvihadla.
U stupně Slapy je situace poněkud kompli-

kovanější; obdobný výtah jako v předchozím 
případě neexistuje, ovšem současný improvi-
zovaný způsob přepravy sportovních lodí na 
podvozcích, tažených traktorem, zvládá stejné 
úkoly  jako výtah na  stupni Orlík.  Potřebné 
úpravy se dají charakterizovat zhruba takto: 
• Základní varianta: Ponechání statu quo, bez 
nároků na investice.

• Varianta RB: v tomto případě přichází v úva-
hu – zejména s ohledem na potřebu zvýšení 
nosnosti podvozku – přechod na zavedení 
speciálního zařízení, tzv. travel liftu, který 
může převážet plavidla po pozemní komu-
nikaci  a zajistit  jejich  vyzdvižení  z  vody 
i spouštění na hladinu (obr. 7). Náklady na 
úpravu existující komunikace, vybudování 
manipulačních plošin a nákup travel  liftu 
by patrně nepřekročily desítky milionů Kč.

• Varianta RC: převážení  lodí  této kategorie 
se dá bez problémů zvládnout travel liftem 
příslušné nosnosti. Alternativně se dá uva-
žovat o obdobném zařízení  jako u stupně 
Orlík v dané variantě (tj. výtahem). Inves-
tiční náklady nelze zatím odhadovat, v ka-
ždém případě by však byly asi o jeden až 

dva řády nižší než u plánovaného lodního 
zdvihadla.
Jiné významné náklady na celém úseku od 

Slap do Českých Budějovic se nedají u žádné 
z variant očekávat. Pouze v případě varianty 
RC by  teoreticky  (při  „kategorickém“ uplat-
ňování klasifikace) nastala potřeba  zvýšení 
historického mostu v Týně nad Vltavou asi 
o 75 cm; prakticky by však  realizace  tohoto 
opatření neměla význam. 

Srovnání s „oficiálním“ přístupem 
resortu dopravy
Užitečné je srovnání výše nákladů, které by 
zajistily optimální podmínky  rozvoje  rekre-
ační plavby na Vltavě, s náklady, jež plánuje 
– pro dosažení v podstatě stejného cíle – resort 
dopravy podle zveřejněné koncepce16:
Lodní zdvihadlo Orlík   1 067 mil. Kč;
Lodní zdvihadlo Slapy  2 159 mil. Kč;
Další  opatření  (prodloužení  plavební 

komory Kamýk,  zdvíhání mostů  atd.)  data 
o nákladech koncepce neuvádí.
Vedle toho stojí za připomenutí, že rezigna-

ce na výstavbu nepotřebných zdvihadel nabízí 
výhodné využití dříve vybudovaného žlabu 
zdvihadla u přehrady Orlík  pro  převádění 
extrémně vysokých povodňových průtoků, 
což by vedlo k významné úspoře. Povodí Vl-
tavy totiž zvažuje zvýšení kapacity přelivných 
polí, jejíž nedostatečnost při povodni v srpnu 
2002 způsobila nekontrolovatelné zvyšování 
hladiny v nádrži až o 1,57 m nad přípustné 
maximum.  Řešením má  být  výstavba  no-
vých  přelivných  polí  a návazného  skluzu 
při pravém břehu. Toto dodatečné opatření 
má mít kapacitu 1 500 m3s-1, a zaručit tak ve 
spolupráci s dosavadními poli bezpečné pře-
vedení povodně s pravděpodobností výskytu 
jedenkrát za 10 000 let. Náklady se odhadují 
na 830 mil. Kč (obr. 8). Již letmý pohled na 
tento obrázek vyvolává nutně otázku, proč se 
má budovat na pravém břehu vedle přehrady 
další betonový žlab vedle již existujícího torza 
zdvihadla  pro malou plavbu. Nemůže  být 

16   Ministerstvo dopravy ČR: Koncepce vodní dopravy, 
leden 2016.

Obr. 8. Vizualizace navrhovaného doplnění hráze Orlík: vlevo uvažovaný skluz pod novými 
přelivnými poli, uprostřed stávající zdvihadlo (výtah) pro sportovní lodě a dráha nedo-
končeného zdvihadla pro malou plavbu, vpravo existující přelivná pole (podle zveřejněné 
informace Povodí Vltavy)

Obr. 7. Příklad travel liftu pro zdvíhání, 
spouštění a převážení sportovních a rekreač-
ních lodí. Nabízená zařízení mají nosnost od 
15 do 1 000 t, takže v případě slapského stup-
ně by se vystačilo i s některým z nejmenších 
„modelů“. Travel lift na obrázku má nosnost 
25 t (z nabídky italské firmy Hitalo)
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pochyb o tom, že rekonstrukce existujícího be-
tonového „žlabu“ na kapacitní skluz by mohla 
vést k úspoře značné části uvedeného nákla-
du. Současně by  využitím  torza  zdvihadla 
v pohledu na vodní dílo zmizelo nepotřebné 
a rozumně nevyužitelné torzo.
Celkově se tedy dá říci, že prosazováním 

prokazatelně  nepotřebných  a patrně  zce-
la  nefunkčních  lodních  zdvihadel  hrozí 
zneužití  veřejných prostředků  ve  výši  cca 
4 miliardy Kč.

Jedná se však pouze o neúčelné 
plýtvaní veřejnými prostředky?
Uvedená suma ohrožených prostředků před-
stavuje pouze pověstnou špičku ledovce. Má-li 
být Ministerstvo dopravy ČR garantem rozvoje 
dopravy a také vodní dopravy, dalo by se oče-
kávat, že jeho aktivity jsou v jasném souladu 
s rozvojovými cíli EU, specifikovanými v tzv. 
Bílé knize z roku 201117. Tento dokument v ka-
pitole 2.5. (s názvem „Deset cílů pro vytvoření 
konkurenceschopného dopravního systému, 
který  umožní  snížení  emisí  skleníkových 
plynů  o 60 %“)  navrhuje mj.  optimalizaci 
výkonu multimodálních logistických řetězců 
větším  využitím  energeticky  účinnějších 
17   White Paper – Roadmap to a Single European Trans-

port Area – Towards a competitive and resource effi-
cient transport system. COM (2011) 144, 28. 3. 2011. 

druhů dopravy. V rámci této optimalizace je 
podle EU třeba, aby bylo převedeno do roku 
2030 30 % přeprav nákladů na vzdálenost přes 
300 km ze silnic na železnice a vodní cesty; 
do roku 2050 by se měl obdobný převod týkat 
již 50 %. V citované koncepci MD ČR však zá-
měry, které jednoznačně, přímočaře a účinně 
směřují k takovému cíli, prakticky nelze najít. 
Zato tam však dominují záměry, spojené s vý-
stavbou zajímavých vodních děl, k nimž patří 
i „splavnění Vltavy“ a vltavská zdvihadla. Na 
tomto místě nelze hledat a posuzovat motiv 
takového zaměření koncepce: třeba má resort 
zájem hrozící  úplný kolaps  vodní dopravy 
v ČR uspíšit, aby už „nepřekážela“, a uspokojit 
stavební lobby něčím jiným, pro tento zájem 
„neškodným“.
Vážnější  ovšem  je,  že  tohoto  podivného 

přístupu  si  všímají  i orgány  EU,  sledující 
přístup  k  plnění  cílů  uvedené Bílé  knihy. 
Z dokumentu Evropského účetního dvora18 
stojí proto za citaci:

„Tři projekty, které byly klasifikovány jako 
projekty v oblasti vnitrozemské vodní dopravy, 
nebyly pro zlepšení podmínek splavnosti na 
vnitrozemských vodních cestách relevantní.“

18    Evropský účetní  dvůr: Zvláštní  zpráva. Vnitro-
zemská vodní doprava v Evropě. Od roku 2001 se 
významně nezvýšil podíl tohoto způsobu dopravy 
ani se nezlepšila splavnost. 2015.

Dále dokument uvádí jako typický příklad 
neúčelného vynakládání prostředků výslovně 
právě „splavnění“ Vltavy: „Cílem projektu ne-
bylo zlepšit vnitrozemskou vodní nákladní do-
pravu. Dokončení Vltavské vodní cesty v úseku 
České Budějovice – Hluboká (Česká republika) 
stálo 32 milionů EUR, z toho 20,5 milionu EUR 
bylo financováno z EFRR v rámci operačního 
programu Doprava. I když byl tento projekt 
klasifikován jako projekt v oblasti vnitrozemské 
vodní dopravy, souvisel především s cestovním 
ruchem. Tato vodní cesta má pouze regionální 
význam a není součástí evropské dopravní sítě. 
Toto problematické místo navíc není uvedeno 
v seznamech problematických míst zveřejně-
ných EHK OSN a v rámci projektu PLATINA.“
Je  třeba  urychleně  hledat  nápravu,  ne-

máme-li  být  v  EU nadále  jakýmsi  exotem. 
Náprava musí začít jasným vymezením rele-
vantního rozvojového cíle vodní dopravy v ČR 
v souladu s evropským vývojem. Cesta  jeho 
dosažení jistě nebude ani snadná, ani rychlá. 
Může však být úspěšná, bude-li upřednost-
něn zdravý rozum před frázemi a návraty do 
minulých století.

Ing. Jaroslav Kubec, CSc.
Vrané nad Vltavou

jaroslav.kubec31@gmail.com

RNDr. Pavel Punčochář, 
CSc., Sekce vodního 
hospodářství Ministerstva 
zemědělství 

v povodí Vltavy a Labe v roce 2002, ale rov-
něž 10 let od přijetí povodňové směrnice EU 
(2007/60/ES  –  o vyhodnocování  a zvládání 
povodňových rizik). Zejména tento dokument 
ukazuje,  jak  společnost  a politici  reagují na 
výskyt historických povodní, s jejichž počtem 
v Evropě narůstala potřeba nové  legislativy 
pro zvýšení povodňové prevence.
Nejinak  tomu bylo  také u nás, několik po 

sobě jdoucích povodní v letech 1997–2002 (viz 
přehled v tab. 1) vedlo k přípravě kompletního 
souboru zákonů, který po několika noveliza-
cích představuje jednu z nejlepších legislativ 
na ochranu před povodněmi v Evropě:
• nařízení vlády č. 100/1999 Sb., o ochraně 
před povodněmi (nahradilo nařízení vlády 
č. 27/1975);

•  zákon  č.  238/2000 Sb.,  o Hasičském  zá-
chranném sboru České republiky a o změně 
některých zákonů; 

•  zákon  č.  239/2000  Sb.,  o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých 
zákonů;

•  zákon č.  240/2000 Sb.,  o krizovém řízení 
a o změně některých zákonů (krizový zákon); 

•  zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon); 

•  zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při ob-
nově území postiženého živelní nebo jinou 
pohromou a o změně zákona č. 363/1999 
Sb., o pojišťovnictví a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnic-
tví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon 
o státní pomoci při obnově území);

•  vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 
236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpraco-
vávání návrhu a stanovování záplavových 
území.
Společně  s  tím  se  rozbíhala  příprava 

konkrétních opatření v  terénu v  souladu se 
„Strategií ochrany před povodněmi pro území 
České republiky“, která byla přijata usnesením 
vlády č. 382 ze dne 19. dubna 2000. Je pozoru-
hodné, že v následujících letech nebylo třeba 
tento věcně-politický dokument měnit nebo 
aktualizovat a vyhovuje dodnes.

Stránský: V letošním roce si připomínáme 
kulatá výročí povodní, které ve větším rozsahu 
přišly po přibližně sto letech. Připomeňte, jak 
jsme, celá společnost, na tyto přírodní pohromy 
byli (ne)připraveni. Politici, záchranný systém 
i běžní občané. Jak jsme na tom dnes? Jak, 
podle Vašeho odhadu, na tom bude společnost 
za několik desetiletí?

Punčochář: Připomínáme si nejenom výročí 
našich  extrémních povodní,  tedy 20  let  od 
první katastrofické povodně v povodí Moravy, 
Odry a části Labe, 15 let od největší povodně 

Povodňová situace 
(rok)

Počet ztrát 
na lidských 

životech

Povodňové škody (mil. Kč)

celkové
z toho na 

vodohospodářských dílech  
v majetku státu

1997 60 62 600
6 600

1998 10 1 800

2000 2 3 800 606

2001 0 1 000 100

2002 16 75 100 4 630

2006 9 6 200 2 238

2009 15 8 500 1 392

2010 8  15 200 3 400

2013 15 15 400 2 196

Celkem 135 189 600 21 162

Tab. 1. Přehled povodní a jejich následků v období 1997–2013
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Ihned po povodni v roce 1997 zahájilo Mi-
nisterstvo zemědělství program na podporu 
vymezení záplavových území a studií odtoko-
vých poměrů, díky kterým byla během něko-
lika let identifikována záplavová území podél 
85 % délky významných vodních toků (zbytek 
jsou horní  části povodí,  kde  je údolní niva 
zanedbatelná). V návaznosti na mezinárodní 
spolupráci (zejména s Dánskem a Nizozemím) 
byly  aplikovány  a rozvíjeny matematické 
modely průběhu povodní k identifikaci účin-
ných protipovodňových  opatření  a využití 
srážko-odtokových modelů pro zlepšení pre-
dikce povodňového nebezpečí. Ministerstvo 
zemědělství  založilo  v  roce  2002  dotační 
program  „Podpora prevence před povodně-
mi“ na realizaci technických opatření, který 
probíhá dosud.  První  dvě  etapy programu 
byly vyhodnoceny a ukončeny,  aktuální  III. 
etapa je orientovaná na opatření v oblastech 
s potenciálně významným povodňovým rizi-
kem a s důrazem na retenci vody v povodích. 
Ministerstvo životního prostředí prostřednic-
tvím Operačního programu Životní prostředí 
přispívá k realizaci povodňové ochrany pře-
devším přírodě blízkými opatřeními. 
Od roku 1997 do současnosti bylo investo-

váno na protipovodňovou ochranu v povodích 
přes  25 mld. Kč,  což představuje přibližně 
50 % částky, kterou odhadli generální ředitelé 
státních podniků Povodí (s. p. Povodí) v roce 
2006 jako potřebnou pro výrazné zkvalitnění 
povodňové ochrany.
K omezení povodňových škod a zejména ke 

snížení ohrožení  lidských životů  je  zásadní 
předpověď a dostupnost  informací o povod-
ňovém nebezpečí a průběhu povodní. Z inici-
ativy Ministerstva zemědělství a s. p. Povodí 
byl založen Informační systém veřejné správy 
(ISVS-VODA),  jehož velmi podstatnou částí 
jsou údaje o vodních stavech a průtocích ve 
vodních tocích s vyznačením stupňů povod-
ňové aktivity. Tyto údaje  jsou od roku 2005 
dostupné všem na adrese www.voda.gov.cz 
nejenom v České republice, ale i v okolních 
státech, neboť je publikován v šesti jazykových 
verzích. Stal se tak příkladem pro ostatní ev-
ropské státy a např. v SRN byla jeho obdoba 
rovněž zavedena.
Od roku 1997 se připravenost na povodně 

a povodňová  ochrana  výrazně  zkvalitnily, 
připravenost veřejné správy a vodohospodá-
řů i řízení záchranných prací jsou na vysoké 
úrovni a integrovaný záchranný systém byl od 
roku 2000 opakovaně úspěšně prověřen všemi 
dalšími povodněmi (tab. 1).
Využívání matematických modelů se stalo 

standardní rutinní činností Českého hydrome-
teorologického ústavu a s. p. Povodí. Podobně 
jsou modelová řešení základem pro vyhodnoce-
ní účinnosti navrhovaných technických opat-
ření, jejichž výstavba pokračuje, i když velmi 
zdlouhavě. Je to kvůli odporu orgánů ochrany 
přírody včetně  jejich nevládních organizací 
a rovněž následkem obtížného  vypořádání 
majetkoprávních vztahů s obcemi a vlastníky 
pozemků, které jsou nezbytné pro realizaci jak 
technických, tak přírodě blízkých opatření. 
Nicméně  lze konstatovat,  že připravenost 

obyvatel  na  povodně  se  výrazně  zlepšila 
a  vybudovaná konkrétní  opatření  v mnoha 
lokalitách snížila  rozsah škod z případných 
budoucích povodní. Efektní  jsou například 
technická opatření podpořená v I. a II. etapě 
programu Podpora prevence před povodněmi 

Ministerstva  zemědělství  (v letech  2002 až 
2015), jak vyplývá z údajů v tab. 2.
Období  po  povodni  je  jen  období  před 

další povodní, a je nutné ho využít k přípra-
vě. Mnohá protipovodňová opatření mohou 
zároveň přispět  k  omezení následků  sucha 
a nedostatku  vody  –  jde  zejména  o vodní 
nádrže s možností manipulace zásobními ob-
jemy, zlepšení stavu krajiny a kvality půdního 
profilu k omezení rychlého odtoku a retardaci 
vody v ploše povodí.
Toto je vize potřebných aktivit celé společ-

nosti a zejména vodohospodářů do budouc-
nosti. Je totiž třeba reagovat v rámci předběžné 
opatrnosti na  scénáře vývoje klimatu, které 
nasvědčují zvýšenému výskytu jak povodní, 
tak i sucha. Příčinou bude především jiné ča-
sové rozložení srážek (jejichž průměrné roční 
úhrny se příliš nezmění) a zároveň očekávaný 
růst teplot vzduchu, který zhorší bilanci vody 
v povodích růstem odparu a evapotranspirace. 
Proto je třeba orientovat pozornost na zvýšení 
akumulace vody pro posílení vodních zdrojů, 
což znamená budovat přehradní nádrže tam, 
kde  je  již  nyní  vodohospodářská  bilance 
nedostatečná. Pouze zvýšení množství vody 
v půdním profilu a v krajině k  řešení nedo-
statku vody ve vodních zdrojích v podstatě 
nepomůže.

Stránský: Některé lokality byly postiženy 
opakovaně, přesto se na nich znova a opa-
kovaně staví. Mnozí v těchto lokalitách nejen 
staví, ale ani se nepojistí, nebo dokonce pojiš-
ťovny pojistku neposkytnou. Mám dojem, že 
stavebníci (lidé, firmy, obce…) předpokládají, 
že když se něco stane, tak stát přece pomůže… 
Jakou ingerenci by měly hrát stát, kraje, obce? 
A hrají ji?

Punčochář: Výstavbu v záplavových úze-
mích  je  bezpochyby nutné  regulovat  pro-
střednictvím orgánů státní správy ve vodním 
hospodářství, s cílem zabránit škodám jak na 
nově realizovaných investicích, tak zejména 
zabránit  zhoršenému průběhu dalších po-
vodní  nevhodným využitím údolních  niv. 
Proto byl  zaveden, na základě mezinárodní 
spolupráce s Nizozemskem, institut „aktivní 
zóny záplavových území“, kde není dovoleno 
provádět jakékoliv změny v konfiguraci terénu 
a stávající historické zástavby. 
Ačkoliv  se  jedná o ochranu vlastníků no-

vých investic v rámci opatrnosti ve veřejném 
zájmu a s využitím poznatků o rozsahu zápla-
vy,  žadatelé, podpořeni  často  samosprávou, 
usilují  o  investování  právě  v  záplavových 
územích.  Jejich  snahy  jdou  tak  daleko,  že 
odmítají souhlasit se stanovením záplavových 
území  identifikovaných pomocí moderních 

modelů  a znalostí  s.  p.  Povodí.  Zda  je  to 
zvykem kvůli dřívější benevolenci z období 
téměř sta let bez povodní anebo snaha movi-
tých zájemců umístit investice v atraktivních 
místech poblíž  vodního  toku,  lze  jen  těžko 
posoudit. Zatímco  striktní  zákaz platí  „jen“ 
pro aktivní zóny záplavových území, mimo 
ně může být  výstavba povolena,  ovšem za 
podmínek,  které musí  eliminovat  jakékoliv 
zhoršení průběhu povodně. Zároveň by měly 
tyto podmínky zohlednit i škody na investici, 
které mohou vznikat při případném zatopení, 
i varování, že v případě škody nebude možné 
očekávat veřejnou, zejména státní, podporu na 
její odstranění. Rizika v záplavových územích 
jsou veliká a není divu, že pojišťovny majetek 
nepojistí,  eventuálně výše pojistného  je  tak 
vysoká, že pojištění není uzavřeno. 
To samozřejmě platí pro nové stavby. Slo-

žitější a obtížně řešitelná  je situace u staveb 
existujících,  postavených  na  nevhodných 
místech v období, kdy nikdo povodně takové-
ho rozsahu nepamatoval. V těchto případech 
je řešení skutečně problematické. Na nabídku 
státu (resp. Hlavního města Prahy) v několika 
lokalitách, opakovaně zasažených povodně-
mi, vykoupit stávající ohrožené nemovitosti 
a usadit se jinde, více jak polovina vlastníků 
nepřistoupila  (s paradoxním  očekáváním 
nebo vyžadováním zvýšené ochrany, která je 
nereálná)! 
Spíše  teoretickou možností,  jak  vlastní-

kům nemovitostí historicky  situovaných do 
záplavových území ulevit, by bylo zavedení 
povinného pojištění všech obyvatel v zápla-
vových územích proti povodňovým škodám. 
Úroveň pojistek  by  se  tím mohla  výrazně 
snížit. Historie ukázala, že vlastně nikdy ne-
bylo povodněmi zasaženo celé území České 
republiky,  tedy ohrožení  extrémních výplat 
pojistného by nemělo hrozit. Tento přístup 
zástupci Ministerstva  zemědělství  s  pojiš-
ťovnami projednávali,  ale  reakce pojišťoven 
byla zamítavá. Z jejich stanoviska vyplynulo, 
že jedině v případě pojištění všech obyvatel 
proti  povodním  (tedy na  celém území)  by 
bylo možné o něčem  takovém uvažovat. To 
je evidentně nereálné, neboť naprostá většina 
obyvatel žije mimo záplavová území, mnohdy 
ve vyšší nadmořské výšce, kde nelze ani teo-
reticky povodňové riziko čekat. 
Zavedení  zmíněné  povodňové  směrnice 

by vedlo k vymezení lokalit se zvýšeným po-
vodňovým rizikem a možná by stálo za úvahu 
zvážit znovu uvedený postup alespoň pro tato 
území. Ve 3 006 obcích a městech dotčených 
stoletou povodní  žije  cca 8,5 mil.  obyvatel. 
Povodní  této úrovně  je přímo dotčeno při-

Etapa programu I. 
(2002–2007)

II. 
(2007–2015)

Dotační podpora (mld. Kč) 4,08  10,13 

Počet realizovaných opatření (ks) 483  549 celkem 
379 stavební

Ochráněný majetek (mld. Kč) 240 snížení škod majetku 
o 77 %

Počet ochráněných obyvatel  315 000  466 000

Průměrné zvýšení míry ochrany před povodněmi Q50–Q100 Q5–Q100 

Tab. 2. Údaje o přínosu I. a II. etapy programu Podpora prevence před povodněmi Minister-
stva zemědělství, jehož financování ze státního rozpočtu podpořila půjčka státu od Evropské 
investiční banky
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bližně 400 tis. obyvatel. Z diskusí s obyvateli 
v regionech ohrožených povodněmi vyplývá, 
že  počet  pojištěnců  by  zřejmě  významně 
nenarostl.
V celé této záležitosti je dalším velmi nepří-

jemným faktem, že vstřícnost obyvatel umožnit 
protipovodňová opatření na katastru  svých 
obcí a měst k ochraně obyvatelstva níže podél 
toku je velmi nízká (nehodlají poskytnout vý-
kup svých pozemků za úhradu, nesouhlasí se 
změnou části území výstavbou poldru nebo 
nádrže). Poněkud paradoxní  je skutečnost, že 
se vlna solidarity pomoci postiženým po po-
vodni opakovaně zvedá, a to jak materiální, tak 
i finanční. Situaci by mohlo postupně i změnit 
posílení vzájemné spolupráce mezi obcemi za 
současné podpory krajů. Ponechat vyjednávání 
výhradně na vodohospodářích, kteří se snaží 
vyhovět správným, avšak z uvedených důvodů 
nerealizovatelným, požadavkům na zajištění 
protipovodňové ochrany mnohých měst a obcí 
(viz realizace protipovodňové ochrany v povodí 
Horní Opavy s realizací přehrady Nové Heřmi-
novy), není možné.

Stránský: Druhou stránkou vodohospodář-
ských extrémů jsou sucha. Jak je předvídat, 
jim předcházet, jejich vliv eliminovat? Existuje 
mnoho způsobů, jak se vypořádávat s povod-
němi a suchy (vodní nádrže, poldry, revitaliza-
ce, mokřady, vhodné nakládání se srážkovými 
vodami v intravilánu, znovuvyužití odpadních 
vod). Jaká váha by měla být přisuzována jed-
notlivým možnostem?

Punčochář: Suchu, podobně  jako povod-
ním, zabránit nelze, ale je možné připravit se 
na omezení jeho následků. To je podstatně ná-
ročnější a zabírá výrazně delší časové období 
než ochrana před povodněmi realizací proti-
povodňových opatření, u nichž lze efektivitu 
předem určit  a následně  je  relativně  rychle 
uskutečňovat. K  zabezpečení  dostatečných 
zdrojů vody pro zmírnění následků sucha je 
nutné velmi pečlivě  vyhodnotit nejohrože-
nější území (což již bylo pro naše území pro-
vedeno) a následně zvolit efektivní opatření, 
kterými  se může pokrýt  očekávaný deficit 
ať předpokládané anebo existující negativní 
vodní bilance.
V tomto směru v současnosti existují výraz-

né odlišnosti názorů mezi vodohospodáři (= 
techniky) a ochránci životního prostředí (a ze-
jména přírody). Obecně  se  totiž nerozlišuje 
mezi nedostatkem vody, tedy vodních zdrojů 
(„water  scarcity“),  a zemědělským půdním 
suchem („drought“). Změna stylu hospodaření 
na zemědělské půdě, zkvalitnění „odpřírod-
něného“ stavu krajiny, retardace srážkových 
vod v půdním profilu území  –  to  vše  jsou 
bezpochyby velmi potřebná opatření k ome-
zení rychlého nástupu sucha zemědělského, 
které rovněž postihuje krajinné suchozemské 
ekosystémy. Zvýšením objemu vody v půdě, 
omezením eroze  a snížením  rychlostí povr-
chového odtoku srážkových vod  lze nástup 
i  rozsah zemědělského sucha omezit,  avšak 
pro  zajištění  dostatečnosti  vodních  zdrojů 
nejsou tato opatření příliš (pokud vůbec) účin-
ná. Poslední výzkumy ukázaly, že se ani tak 
výrazná změna hospodaření v zemědělství, ke 
které došlo po roce 1951, dramaticky nepro-
jevila na situaci základního odtoku a rozsahu 
infiltrace do podzemních vod v povodí Labe, 
jak vyplynulo z porovnání s obdobím do roku 
1951 (viz Vodní hospodářství, 6/2017, str. 6–9). 
Zajištění dostatku vodních zdrojů pro udr-

žení životního komfortu obyvatelstva a úrovně 
hospodářství lze docílit výhradně zadržením 
atmosférických srážek na našem území aku-
mulací ve vodních (přehradních) nádržích. To 
ostatně prověřila historicky politika vodního 
hospodářství na území Československa, kdy 
přehradní nádrže od počátku minulého století 
byly opatřením k vyrovnání následků povodní 
a sucha. To potvrzuje  aktuálně  funkce  165 
významných přehradních nádrží  za období 
suchých  let  2003,  2014–2017. Z nich  je 49 
vodárenských a slouží k výrobě pitné vody 
a z cca 50 % pokrývají  její spotřebu a pouze 
díky nim nedošlo k žádnému výpadku v sys-
témech veřejných vodovodů, které zásobují.
Realitou je, že se celkové mínění společnosti 

nejenom u nás, ale i v řadě dalších evropských 
zemí, orientuje na odpor proti výstavbě pře-
hrad, ačkoliv v zemích postihovaných pravi-
delně suchem jedině ony umožňují efektivní 
hospodářství  (viz  Španělsko). V některých 
případech dochází k rychlému obratu názorů 
a přístupu, pokud se dlouhodobý nedostatek 
vody naplno projeví  a voda chybí nejenom 
v zemědělství, ale např. i na hašení požárů. 
Pak, se zpožděním, nastává rychlé rozhodo-
vání o nutnosti výstavby přehradních nádrží 
(viz Itálie v letošním roce).
Z  uvedených  důvodů  je  nutné  záměnu 

„řešení  sucha“  od  „zajištění  dostatečných 
vodních  zdrojů“ politikům,  veřejné  správě 
a hlavně široké veřejnosti trpělivě objasňovat 
a vysvětlovat, pokud možno na evidentních 
příkladech.
Často  propagovaným mýtem  je  obnova 

mokřadů,  rybníků,  tůněk a malých vodních 
nádrží  jako efektivní ochrana před následky 
nedostatku vody a vodních zdrojů. Tyto vodní 
útvary  jsou bezpochyby účelné pro udržení 
a zlepšení biodiverzity krajinných biocenóz, 
neboť lokálně a především ve svém nejbližším 
okolí přispívají k udržení  skladby  rostlinné-
ho pokryvu za  suchých období,  tedy  slouží 
k ochraně před suchem v krajině. Proto svými 
dotačními tituly Ministerstvo zemědělství ryb-
níky a malé vodní nádrže podporuje. K posílení 
kapacity vodních zdrojů však mohou přispět 
jen velmi omezeně. Nejlépe to vyplývá ze srov-
nání možností nadlepšování vodních zdrojů 
nebo udržení průtoků ve vodních tocích aku-
mulacemi v rybnících a přehradních nádržích.
Naše přehradní vodní nádrže akumulují cca 

3 360 mil. m3 vody pod plochou cca 30 000 ha. 
Rybníky (s počtem cca 23 000) pod plochou 
cca  51  000  ha  představují  akumulaci  cca 
600 mil. m3, z čehož cca 10–20 % (údaje Ry-
bářského sdružení České republiky) vyplňují 
sedimenty. Tedy v optimistickém předpokladu 
je objem vody v  rybnících cca 500 mil. m3. 
Disponibilní  retenční  objem z  této  akumu-
lace však činí jen velmi malou část, protože 
rybníky  slouží  k  chovu  ryb  a nelze  je  tedy 
prázdnit neomezeně.  Jde o objem prakticky 
vymezený rozdílem hladiny v úrovni bezpeč-
nostního přelivu a obvyklé provozní hladiny. 
Ta ostatně za sucha trvale klesá, jak ukázaly 
události letošního roku na jižní Moravě, kde 
mnohé  rybníky vyschly anebo výlov musel 
proběhnout  předčasně  z  důvodů  ohrožení 
rybí  obsádky. Vymezení  takto  odvozeného 
„disponibilního“ zásobního prostoru rybníků 
bylo zveřejněno v tisku jako sdělení bývalého 
ministra životního prostředí Ladislava Miko. 
Z uvedených údajů plyne, že onen disponibil-
ní objem lze předpokládat v nejlepším případě 

cca 10–15 % celkového objemu vody rybníků, 
tedy 50–75 mil. m3. Jen pro představu a porov-
nání: s. p. Povodí Moravy na podporu průtoků 
ve vodních tocích pod nádržemi nadlepšoval 
vypouštěním více než 250 mil. m3,  aniž by 
byly ohroženy  funkce  těchto nádrží. Pokud 
k tomu ještě připojíme velký odpar z plochy 
hladin rybníků (která je nejenom téměř dvoj-
násobkem povrchu hladiny nádrží, ale určitě 
s  vyšší  teplotou vody), dostáváme ne příliš 
radostný obraz o funkci rybníků pro omezení 
důsledků sucha.
Z uvedených důvodů,  bohužel,  nemohu 

souhlasit  s  názorem,  že  nedostatku  vody 
a následkům sucha zabrání úprava hospoda-
ření v krajině, obnova rybníků, mokřadů atd. 
a zvýšení objemu půdní vody, který dle údajů 
Výzkumného  ústavu meliorací  a ochrany 
půdy klesl o cca 3 mld. m3 v důsledku změ-
ny hospodaření  v zemědělství.  Z  půdního 
profilu se voda k hospodářskému využití bez 
akumulace nedostane. Všechna  tato dopo-
ručení stabilizují vzhled a charakter krajiny, 
posílí biocenózy a bezpochyby oddálí nástup 
zemědělského sucha, nepřispějí však výrazně 
k zajištění vodních zdrojů při dlouhodobém 
suchu. Komplexní přístup k omezení následků 
sucha a nedostatku vody prostřednictvím sou-
borů opatření  obsahuje  „Koncepce ochrany 
před následky sucha pro území České repub-
liky“, kterou schválila vláda usnesením č. 528 
z 24. července 2017. Vysvětlování uvedených 
skutečností se stává podstatným úkolem vo-
dohospodářů a rozumní ochránci  životního 
prostředí  by  se měli  připojit,  neboť  cílem 
akumulace  vody  v nádržích  není  zabránit 
zlepšení vodního režimu v krajině, ale zajistit 
dostatečné vodní zdroje, jejichž zranitelnost 
ohrožuje pokračující vývoj změn klimatu.

Stránský: Jsem stále více přesvědčen, že 
rozsah povodní a sucha zásadně negativně 
ovlivňuje stav krajiny (velké lány, zhutnění, 
pěstované plodiny). Napomáhá tomu podle 
odborníků i politika státu a Evropské unie 
v oblasti dotací, kontroly, přílišné agendy. 
Chystají se nějaké změny? V souvislosti s tím 
jsem od naší význačné odbornice na stav kra-
jiny slyšel bonmot: Dotace na devastace. Co si 
o něm myslíte?

Punčochář: Upozornění  na  neblahou 
skutečnost, že stav krajiny bezpochyby silně 
ovlivňuje hydrologické extrémy, jako jsou po-
vodně a sucho, je jistě správné. Je však nutné 
odlišit efekty zvažovaných opatření na omeze-
ní zemědělského (půdního) sucha a zajištění 
vodních zdrojů k řešení nedostatku vody, jak 
jsem již zmínil v předchozích reakcích. 
Politika  Evropské  komise,  promítaná do 

zemědělství a do péče o životní prostředí, by 
měla být lépe koordinovaná a tato skutečnost 
byla  opakovaně  zmiňovaná  na  jednáních 
„vodních  ředitelů“.  Zároveň  bylo  snahou 
vyvolat  průběžná  setkání  a diskuse  se  „ze-
mědělskými řediteli“ členských států EU, ke 
kterému došlo  za  předsednictví  Slovenské 
republiky v roce 2016. Podpory zemědělství 
nejsou  orientované  na  ochranu  vodních 
zdrojů a na péči o jejich množství a kvalitu. 
Naopak požadavky ochrany životního prostře-
dí na renaturalizaci vodních toků, na úpravy 
krajiny a na dosahování dobrého ekologického 
stavu nebo dobrého ekologického potenciálu 
vodních útvarů narážejí na přirozenou snahu 
zemědělců udržet využívání svých pozemků 
pro efektivní produkci. 
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Současná politika Ministerstva zemědělství 
České  republiky  cíleně prosazuje  omezení 
eroze,  podporuje uplatnění  širšího  spektra 
plodin do osevních postupů a vede k posí-
lení organické hmoty v půdě (to vše umožní 
nově zpracovaná tzv. protierozní kalkulačka, 
která je metodickým nástrojem podporujícím 
návrat ke klasickému, řekněme ekologickému, 
stylu zemědělství). Zvyšuje se rovněž podpora 
specializované produkce,  zeleniny a ovoce, 
a rovněž „greeningu“ i živočišné výroby jakož-
to producenta nezbytné organické hmoty pro 
zkvalitnění půdy s vyšším zadržením vláhy. 
Významnou součástí politiky zemědělství  je 
urychlení pozemkových úprav prováděných 
Státním pozemkovým úřadem se zaměřením 
na tzv. společná zařízení na zadržování vody 
v krajině  a na  strukturální  protipovodňová 
opatření typu poldrů. 
Mnohé kroky se postupně daří uplatňovat 

a nemělo by se opomenout, že se podařilo ze-
fektivněním opatření k omezení zátěže dusič-
nanů ve vodách zastavit hrozící infringement 
(sankční vynucování) České republiky za tzv. 
nitrátovou  směrnici. Podobně  je  realizován 
akční  plán na  omezení  aplikace  pesticidů 
a hledají  se způsoby,  jak vyrovnat zeměděl-
cům ztráty vyplývající z omezování rozsahu 
hospodaření v ochranných pásmech vodních 
zdrojů tak, aby nevedly k zatěžování spotře-
bitelů pitné vody nutností zavádět náročnější 
technologie úpravy.
O uvedeném výroku „dotace je devastace“ 

se  často  diskutuje,  ale  faktem  zůstává,  že 
členské  státy EU  tyto dotace využívají  řadu 
let, jejich orientace je regulována pro všechny 
a představa, že by Česká republika tyto dotace 
odmítla, je nesmyslná. Hlavně je třeba hledat 
jejich využití  ve prospěch udržitelného  ze-
mědělství se zohledněním ochrany životního 
prostředí.  K  tomu např.  směřuje  podpora 
v Programu  rozvoje  venkova na  zachycení 
srážkových vod ze střech a zpevněných ploch 
zemědělských hospodářství a jejich následné 
provozní nebo závlahové využití.
Uvedené cíle a záměry zemědělské politiky 

jsou obsaženy ve „Strategii resortu Minister-
stva zemědělství pro období do roku 2030“, 
která byla  schválena vládou dne 2.  května 
2016 a je dostupná na internetových strán-
kách www.eAgri.cz. 
K problematice  recyklování  vyčištěných 

odpadních vod pro podporu závlah  je nut-
né uvést,  že  s  ohledem na  obsah  širokého 
spektra mikropolutantů  (zbytků  léčiv,  par-
fémů, psychotropních  látek) nelze  zásadně 
aplikace doporučit až do doby, kdy uvedené 
kontaminující látky budou technologiemi čiš-
tění odpadních vod zachyceny. V Izraeli nyní 
zahájili  intenzivní  výzkum,  jak nepříznivé 
účinky  závlah  vyčištěnými/předčištěnými 
odpadními vodami řešit (neboť tam až dosud 

70 % vyčištěných odpadních vod tvoří závla-
hu). Totéž nyní začíná platit i pro využívání 
kalů  z  čistíren odpadních vod,  které  se na 
zemědělskou půdu zásadně nebudou využívat 
ze stejného důvodu. Světová strategie naklá-
dání s kaly směřuje obecně k jejich spalování 
s energetickými efekty a k následnému získá-
vání sloučenin fosforu, který bude v budouc-
nosti v zemědělství nedostatečným zdrojem 
s ohledem na dočerpání přírodních zásob. 

Stránský: Jaké projekty lze v dohledné době 
očekávat?

Punčochář: Přehled  projektů  z  oblasti 
vodního hospodářství v resortu Ministerstva 
zemědělství zacílených na podporu konkrét-
ních opatření k omezení následků sucha, ale 
i povodní, obsahoval materiál „Návrh opatření 
k omezení následků sucha a nedostatku vody 
v  České  republice  a vyjádření  finančních 

Název programu

Výše podpory (mld. Kč)
dotace + vlastní zdroje

Etapa 1
2016–2021

Etapa 2
2022–2027

Etapa 3
2028–2033

129 280 – Podpora retence vody v krajině – rybníky 
a vodní nádrže 1,0 + 0,25 1,0 + 0,25 1,0 + 0,25

Realizace vodního díla Skalička v povodí Bečvy 0,1 2,7 + 0,2 --

Příprava a realizace přehradních nádrží v regionech 
postihovaných suchem a nedostatkem vodních zdrojů 0,4 + 0,05 2,0 + 0,2 2,3 + 0,23

129 290 – Podpora opatření na drobných vodních 
tocích a malých vodních nádržích 1,6 + 0,4 1,6 + 0,4 1,6 + 0,4

Podpora výsadby melioračních a zpevňujících dřevin 1,5 1,5 1,5

129 310 – Podpora konkurenceschopnosti 
agropotravinářského komplexu – závlahy II. etapa 1,1 + 0,5 1,4 + 0,5 1,5+ 0,5

Odstraňování sedimentů z přehradních nádrží, 
výstavba přehradních nádrží 1,5 + 0,3 1,5 + 0,3 1,5 + 0,3

Program na podporu rekonstrukce, 
oprav a modernizace hlavních odvodňovacích zařízení 0,2 + 0,01 0,2 + 0,01 0,2 + 0,01

Program pro podporu propojení vodohospodářských 
soustav k zabezpečenosti vodních zdrojů 0,5 + 0,1 0,5 + 0,1 0,5 + 0,1

129 300 – Podpora výstavby a technického zhodnocení 
infrastruktury vodovodů a kanalizací II 4,8 + 2,07 4,8 + 2,7 4,8 + 2,7

I. I – Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných 
sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách 0,1 0,1 0,1

Program na vytvoření nástrojů pro zhodnocení 
technické, vodohospodářské a ekonomické efektivnosti 
opatření na ochranu před suchem a nedostatkem vody

0,4 0 0

Náhrady z lesního zákona – Opatření meliorací 
a hrazení bystřin v lesích 0,25 0,25 0,25

Podpora ekologických a k přírodě šetrných technologií 
při hospodaření v lesích 0,6 0,6 0,6

Obnova lesů postižených imisemi 0,15 0,15 0,15

Předpoklad celkem 14,2 + 3,68 - -

Tab. 3. Přehled dotačních titulů v gesci Ministerstva zemědělství financujících opatření na 
zmírnění negativních dopadů sucha. (Finančním zdrojem jsou státní rozpočet a vlastní zdroje 
investorů), zdroj: MZe

potřeb  jejich  realizace“,  schválený  vládou 
usnesením č. 479 z 30. května 2016. Obsahuje 
12 programů (viz tab. 3), osm z nich bylo již 
zahájeno  a další  budou postupně  spuštěny, 
a  to v  rozsahu, který závisí na dostatečném 
objemu finančních prostředků uvolněných 
ze  státního  rozpočtu,  neboť  jde  o národní 
podpory. Návrhy se soustředí na účinná opat-
ření k zajištění pitné vody pro obyvatelstvo 
i ochranu vod před znečištěním odpadními 
vodami z dosud nedořešených malých aglo-
merací  (cca 1 000 ekvivalentních obyvatel), 
podporu závlah  i přípravu realizace nových 
zdrojů vody akumulací v nádržích. Všechny 
uvedené programy jsou obsaženy v již citova-
né  „Koncepci ochrany před následky  sucha 
pro území České republiky“.

Ing. Václav Stránský

Časopis Vodní hospodářství je mediálním partnerem těchto akcí v roce 2018:

6.–7. 2. Vodárenská biologie. Konference. Hotel DAP, Praha. Info: www.enviweb.cz/voda
28. 5.–31. 5. Pitná voda. Konference. Tábor. Info: www.wet-team.cz
10. 4.–11. 4. Provozování čistíren odpadních vod XXIII. Seminář. Moravská Třebová.  
Info: vla.langer@gradienteko.cz

18.–19. 10. Sucho a požadavky na užívání vod v povodí Labe. Konference. Praha.  
Info: martina.voborska@pvl.cz
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Filtrační technika Culligan znovu bourá 
ustálené konvence v úpravách vod

Zastoupení předního světového výrobce zařízení na úpravy vod Cu-
lligan® je v České republice aktivní již od roku 1991. Za dobu svého 
působení realizovala pobočka Culligan téměř 2400 technologických 
instalací zařízení na úpravy vod Culligan nejrůznějšího charakteru 
a velikosti.  Je především předním výrobcem filtrační  techniky, kde 
má ve své produkci některá speciální patentovaná řešení, která se 
uplatňují především v oblasti úpravy pitných vod a vod pro průmy-
slové účely. 
Především použití vícevrstvých filtračních náplní aplikovaných do 

vyspělé filtrační techniky staví Culligan na čelní post v řadě výrobců 
v tomto oboru. V tomto článku bychom se chtěli především věnovat 
speciální technice vyvinuté firmou Culligan pro úpravu povrchových 
vod. Jedná se o dvoustupňovou filtračně koagulační jednotku, dodá-
vanou pod obchodním označením OFSY – Omni Filtration System. 
Stručný popis technologického postupu je následující:

•  dávkování koagulantu (Al, někdy i Fe),
• úprava pH do optimální oblasti (je-li nutná),
•  přímá koagulační filtrace I. stupeň,
• dávkování pomocného flokulantu (ne vždy),
•  přímá koagulační filtrace II. stupeň,
• hygienické zabezpečení nebo další úpravy.
Filtrační technika firmy Culligan využívá vícevrstvých filtrů s pa-

tentovaným složením filtračních vrstev. Jednotlivé filtrační minerály 
jsou poskládány se snižující se velikostí zrn odshora dolů. Takto je 
dosaženo vysoké kalové kapacity, filtr nepracuje pouze ve vrchní vrst-
vě jako běžné jednovrstvé filtry. Tímto způsobem je možné provádět 
filtrační proces postupně, protože větší suspenzní částice neucpou filtr 
příliš brzy. Průchodem přes zmenšující se filtrační částice se příznivě 
modifikuje perikinetická i ortokinetická fáze koagulace. Tím pádem 
není u běžně koagulujících látek nutné předřazovat koagulační reaktor 
a fázi rychlého míchání. Omezením této techniky je možný únik sus-
penzních látek před nasycením prvního filtru. Systém OFSY však toto 
limitování překonává, protože u sériové filtrace je před vstupem na 
druhý stupeň dávkován pomocný organický flokulant, který zabezpečí 
zvětšení nedokonale vyvinutých flokulí a jejich vyfiltrování v mase 
filtrační vrstvy druhého stupně. Postupná regenerace filtrů zabezpečí 
optimální využití kapacit filtrů a hospodárné využití prací vody. Limi-
tací tohoto procesu je velmi vysoké znečištění zelenými organismy.
Celá regenerace je řízena programovatelnou elektronickou jednot-

kou. Tu je možno spouštět i dálkově. 
Sled regeneračních kroků je naznačen ve schématu. Toto uspořá-

dání šetří prací vodu
Značnou výhodou je možnost plné automatizace a potažmo mini-

malizace provozních nákladů na obsluhu.
Ve speciálních případech – především při výskytu vysokého mecha-

nického zákalu, vysokém obsahu látek huminového charakteru nebo 
CHSK vyžadujícího vysoké dávky koagulantu – se používá „klonu“ 
jednotky OFSY, tzv. OFSY Colour. Podstatou je použití prvního filtru 
většího průměru tak, aby pojal vyšší dávky koagulantu či vyšší zákal.
Příkladem typické aplikace může být aplikace jednotky OFSY 120 

v kombinaci s filtrem s aktivovanou náplní na odstranění Fe a Mn 
a sorpčního filtru pro zachycení organických  látek na nově  rekon-
struované úpravně vody Landštejn – foto viz obálka tohoto časopisu. 
Jednotka byla ve dvou fázích instalována za provozu úpravny vody 
naším partnerem KUNST spol. s r.o. Hranice , podle projektu Eko Eko 
České Budějovice. Provozovatelem je ČEVAK a.s. České Budějovice. 
Jedná se o třístupňový proces úpravy surové vody z přehradní nádrže 

na vodu pitnou. Jednotlivé kroky procesu úpravy vody jsou: 
•  dvoustupňová koagulační filtrace OFSY 120, dávkování Al koagu-
lantu a pomocného flokulantu, vápnění,

•  zvýšení pH, dávkování chlornanu sodného a filtrace filtrem s akti-
vovanou náplní na odstranění Fe a Mn,

•  sorpční  filtrace  na  granulovaném  aktivním uhlí  filtrem GAC 
s vysokou vrstvou. Kapacitně je navržena úpravna vody na 48 l/s, 
provozována je na 2 x 20 l/s.
Reprezentativní přehled kvalitativních ukazatelů surové a upravené 

vody z odběru 4. 10. 2017:

pH CHSKMn 
(mg O2/l)

Absorbance Mn (mg/l) Fe (mg/l)

Surová 6,8 3,8 0,079 0,12 0,52

Upravená 8 1,6 ˂0,010 0,05 0,02

Původní prostor pro úpravnu

Sled regeneračních kroků: protiproudé praní prvního filtru, protiproudé praní druhého 
filtru a vymývání prvního filtru, zapracování obou stupňů

Druhou aplikací  jednotek OFSY  je  kontejnerová úpravna pitné 
vody Nový Bor. Zde byla  surová voda ze zářezů často  zatěžována 
organickým znečištěním – zabarvením, zákalem a mikrobiologickým 
znečištěním při přívalových deštích. Pro instalaci úpravny vody byl 
k dispozici naprosto minimální prostor za vodojemem. Úpravna je 
plně automatická  s dálkovým monitoringem hodnot výkonu a vý-
stupu měřících analyzátorů (zákal, pH, volný chlor, UV absorbance). 
Na konci procesu úpravy vody je výkonný UV zářič s automaticky 
stíranou křemennou trubicí. Kapacitně je navržena úpravna na 10 l/s, 
provozována je na cca 7–7,5 l/s.
Tato instalace v atypickém velmi vysokém kontejneru je ukázkou 

stupně automatizace a minimalizace prostoru, kterého lze u standard-
ních úpraven vody dosáhnout jen obtížně.

Ing. Karel Slavík
Culligan CZ s.r.o.
K Vodojemu 140

252 19 Chrášťany
kslavik@culligancz.cz

www.culligan.cz

Technologie v kon-
tejneru
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Konference Vodní nádrže 2017

Antonín Tůma

Ve dnech 3. a 4. října 2017 se v Brně v ho-
telu Holiday  Inn konala  v pořadí  již  čtvrtá 
konference Vodní nádrže. Konferenci připra-
vilo Povodí Moravy, s.p., společně s ostatními 
podniky Povodí a Českou vědeckotechnickou 
vodohospodářskou společností. Stejně jako se 
v nádrži odehrává řada vodohospodářských, 
biologických a dalších procesů, tak také kon-
ference hostila  přední  odborníky  z  oblasti 
vodního hospodářství, hydrobiologie a  lim-
nologie,  a to  jak  z praxe,  akademické  sféry, 
tak  i z  oblasti  výzkumu. Cílem konference 
byla vzájemná výměna zkušeností a výsledků 
výzkumu v oblastech, které s existencí vod-
ních nádrží souvisejí. Vodohospodáři tak měli 
možnost nahlédnout do oblasti chemických 
a biologických procesů, a naopak limnologo-
vé a hydrobiologové do oblasti hospodaření 
s  omezenými  vodními  zdroji,  do  procesů 
manipulací, zvládání povodní, nebo opatření 
k překlenutí období sucha.
Konference měla vysokou odbornou i spo-

lečenskou úroveň, danou zejména vhodným 
výběrem témat přednášek a jejich uspořádá-
ním. Byl  to náročný úkol, neboť konference 
dosáhla  takového  odborného  věhlasu,  že 
zájem o prezentaci nových zkušeností  a vý-
zkumu několikrát  překročil  kapacitu  dvou 
dnů konference. Vysoká úroveň konference je 
výsledkem snažení Programového výboru pod 
vedením specialisty a limnologa Povodí Mo-
ravy, s.p., Mgr. Dušana Kosoura. Programový 
výbor nejen dokázal z přibližně 40 přihláše-
ných příspěvků vybrat ty nejhodnotnější, ale 
i uspořádat  je  za  sebou  tak,  že  se  obsahem 
doplňovaly, a tam, kde jedna přednáška byla 
výzvou pro další obor, následující přednáška 
svým zaměřením již ukazovala cestu. 
Složení  Programového výboru  je  již  tra-

diční, s velmi malými změnami. Poděkování 
patří všem členům Programového týmu, a to 
konkrétně:  prof.  Ing. Miloši  Starému, CSc. 

(Vysoké učení technické v Brně); prof. RNDr. 
Jaroslavu Vrbovi, CSc. (Přírodovědecká fakulta 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích); 
doc.  Ing.  Josefu Hejzlarovi, CSc.  (Biologické 
centrum AV ČR); doc. Ing. Radovanu Koppovi, 
Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně); RNDr. 
Jakubu Borovcovi, Ph.D. (Biologické centrum 
AV ČR);  RNDr.  Jindřichu Durasovi,  Ph.D. 
(Povodí Vltavy,  státní  podnik); RNDr.  Janu 
Daňhelkovi, Ph.D.  (Česká vědeckotechnická 
vodohospodářská  společnost); Mgr.  Pavlu 
Rosendorfovi  (Výzkumný ústav vodohospo-
dářský T. G. Masaryka);  Ing. Davidu Fínovi 
(Povodí Moravy, s.p.) a Mgr. Dušanu Kosou-
rovi, Povodí Moravy, s.p.
Konference byla rozdělena celkem do šesti 

bloků.  První  blok  konference  byl  věnován 
zkušenostem od povodní v roce 1997 a vedle 
připomenutí  a shrnutí  zkušeností  ve video-
dokumentu byla v přednáškách prezentována 
i předpovědní  povodňová  služba  po  roce 
1997,  současnost,  očekávané  trendy vývoje 
a matematické modelování k popisu průbě-
hů povodní  společně  se  srážko-odtokovými 
modely.
Druhý blok konference byl věnován správě 

vodních nádrží a jejich funkcím. Přednášky 
tohoto bloku reagovaly na oba hydrologické 
extrémy – povodně i sucha. Právě nádrže se 
zásobním prostorem  jsou  schopny  s  vodou 
hospodařit – v době nadbytku ji akumulovat 
a v době dlouhodobého  sucha nadlepšovat 
průtoky pod nádržemi a zabezpečit požado-
vané odběry vody pro obyvatelstvo, průmysl 
a zemědělství.  Pokles  zásob  podzemních 
vod,  větší  rozkolísanost  srážek  a opakující 
se dlouhodobé sucho vedou vodohospodáře 
k účelnému využívání  omezených vodních 
zdrojů a k hledání cest, jak vodní zdroje posílit 
v oblastech  s nedostatkem vody. Příkladem 
je předprojektová příprava vodního díla Vla-
chovice na Zlínsku, kde dopady sucha na stav 

podzemních  i povrchových vod  jsou  jedny 
z největších. Přednáška Jaké chtějí občané ČR 
vodní nádrže a kolik jsou ochotni za ně zaplatit 
ukázala názory  široké veřejnosti k výstavbě 
vodních nádrží v rámci dotazníkového šetření 
Centra pro otázky životního prostředí Univer-
zity Karlovy. Výsledky nám všem ukazují, jaký 
význam na šíření osvěty, ale i nepravdivých 
tvrzení mají veřejná média. Veřejnosti chybí 
základní  znalosti  o vodním hospodářství, 
o koloběhu vody v přírodě a efektech dílčích 
adaptačních opatření na dlouhodobé sucho. 
Mám-li vody jako základu všeho života velký 
nedostatek, měl bych hledat  všechny cesty 
k tomu, jak toho mála co nejlépe využiji, jak 
budu s omezenými vodními zdroji hospoda-
řit (jak jsem schopen vodu v době nadbytku 
akumulovat, omezit ztráty a jak účelně budu 
s  vodou následně hospodařit,  jde  zejména 
o dobu dlouhodobého sucha). Je potěšující, že 
stále větší část veřejnosti si nedostatek vody 
uvědomuje a vnímá potřebu posílení vodních 
zdrojů i za cenu, že se budeme všichni muset 
ekonomicky na posílení těchto zdrojů podílet. 
Při správě vodních nádrží nejde jen o hospo-
daření  s  vodou,  ale  také o řešení průchodu 
povodní, ledových jevů, která byla obsahem 
příspěvku Slovenského vodohospodářského 
podniku.
Třetí  blok  konference  se  nesl  v  duchu 

vodohospodářského plánování,  Rámcové 
směrnice  o vodách.  Prezentovány  byly 
zkušenosti z  již dokončeného druhého plá-
novacího cyklu, schválených Plánů povodí 
(mezinárodních, národních i dílčích), progra-
mů opatření a byly shrnuty i slabiny celého 
procesu, jak na úrovní EU, tak národní. I zde 
je zřejmé, že na vodní hospodářství je nutno 
pohlížet  komplexně  –  není možno  oddělit 
kvalitu  (dobrý  ekologický  stav,  potenciál) 
od současného řešení množství a využívání 
povrchových a podzemních vod. A tak vedle 
Plánů pro zvládání povodňových rizik bude 
nutno do činností  zařadit  i Plány pro zvlá-
dání nedostatku vody. Součástí  bloku bylo 
i téma  zmírňujících  opatření  na  vodních 
nádržích.
Samostatným  čtvrtým  blokem  byl  blok 

České fosforové platformy, který byl věnován 
eutrofizaci nádrží, transportu a zdrojům živin 
a ukázal tak po předchozích blocích, že kvalita 
vody je spolu s kvantitou rovnocennou a vel-
mi důležitou podmínkou pro její využitelnost. 
Tato  témata  nejenže  zajímají  obyvatelstvo 

Konferenci zahájil MVDr. Václav Gargulák, generální ředitel Povodí 
Moravy, s.p.

Účastníci se zájmem pročítali vystavené postery
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v  letních měsících a jsou stále větší výzvou 
pro  akademickou  a výzkumnou  sféru,  ale 
stávají  se  zásadním globálním problémem. 
Přednášky tohoto bloku byly největším příno-
sem konference. Poskytly nejenom podrobný 
monitoring řady významných nádrží z pohle-
du přísunu živin, jejich šíření, ukládání v se-
dimentech,  ale  zejména komplexní  analýzy 
emisí  fosforu v povodí, historii  koncentrací 
fosforu např. v nádržích Orlík a Slapy. Přiblí-
žily také vliv samočisticích procesů v povodí 
vodárenské nádrže Švihov  a vliv plošného 
zemědělského znečištění na zanášení vodních 
toků a nádrží. Velmi důležitým se ukázal ze-
jména pečlivý, dlouhodobý monitoring, který 
přináší nenahraditelné vědomosti. V  rámci 
bloku byla  rovněž představena Česká  fosfo-
rová platforma, která  se v ČR zabývá  trvale 
udržitelným hospodařením s  fosforem,  jeho 
recyklací a omezením vstupu této živiny do 
vodního prostředí.
Kdo si počkal na poslední přednášky prv-

ního dne,  nelitoval. Kolegové  z Výzkumné 
infrastruktury SoWa Biologického centra AV 
ČR, v.v.i., přednesli výsledky vlivu sedimentů 
přítokové části nádrže na  trofii nádrže  (vliv 
dostupnosti  akceptorů  elektronů na  biolo-
gické procesy a cyklus fosforu v sedimentu). 
Výsledky výzkumu zodpověděly řadu otázek, 
které si klademe u mnoha nádrží z pohledu 
jejich vývoje či úspěšných nápravných opat-
ření. Poslední přednáška Petra  Jana  Juračky 
byla  částečným odlehčením od vysoce od-
borných a vědeckých témat. Zůstali jsme sice 
u hydrobiologie,  ale  formou cestopisu  jsme 
měli  všichni možnost nahlédnout do práce 
a dobrodružství tohoto vynikajícího odborníka 
a popularizátora vědy. 
Do druhého dne konference byly  zařaze-

ny dva odborné bloky,  kterým předcházela 
posterová  sekce. Pátý blok byl věnován ak-
tuálním otázkám nedostatku vody  –  vlivu 

sucha na vodní systémy a lidskou spotřebu. 
Úvodní přednáška Centra pro otázky životní-
ho prostředí Univerzity Karlovy nám ukázala 
na výsledcích dotazníkového  šetření  3 666 
respondentů postoje  a preference  obyvatel 
ČR vůči  adaptačním opatřením na  snížení 
dopadů povodní a sucha. Více než polovina 
dotázaných si uvědomuje, že budeme v nej-
bližších  letech  více  čelit  dopadům  sucha 
a povodní, jsou nakloněni podporovat změnu 
hospodaření v lesích a zemědělské půdě. Jsou 
ochotni nést i ekonomickou zátěž, a to nejvíce 
u opatření k ochraně před povodněmi a dále 
na  snížení  dopadů  sucha.  Veřejnost  více 
preferuje přírodě blízká opatření ve srovnání 
s  technickými, výstavbě velkých víceúčelo-
vých nádrží je nakloněno 38 % dotázaných ve 
srovnání s 5 %, kteří si tato opatření nepřejí. 
Celých 47 % je svým názorem někde ve stře-
du. Co veřejnost odmítá, jsou daně a poplatky 
za nadměrnou spotřebu vody. 
Alarmující  výsledky  jsou pozorovány  ve 

vodní  bilanci  a jejím výhledu  ve  vazbě na 
potřebu vody v zemědělské krajině, jak ji pre-
zentoval prof. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D., 
za kolektiv autorů Ústavu výzkumu globální 
změny AV ČR, v.v.i., Mendelovy univerzity 
v Brně, VÚV TGM, v.v.i., České zemědělské 
univerzity, ČHMÚ a VUT v Brně. V současných 
podmínkách lze zajistit z 90 % odběry vody pro 
již vybudované závlahové soustavy, v případě 
výskytu pětiletého sucha již tomu tak nebude 
v povodí Dyje, v oblasti Rakovnicka a Lounska. 
V případě desetiletého sucha se k těmto oblas-
tem ještě přiřadí mezipovodí v oblasti Horního 
Labe  a Horní Vltavy. Navazující  přednáška 
Vláhová bilance jako ukazatel dostupné vody 
v krajině prezentovala výsledky výpočtů záso-
by využitelné vody v půdě nejenom dostupné 
pro rostliny (odhad výše úrody), ale také jako 
ukazatel pro odhad množství vody v nádržích, 
tocích a výšky hladiny podzemních vod. Jistým 

řešením ke zmírnění dopadů sucha může být 
i modrozelená  infrastruktura.  Prezentovány 
byly ukázkové příklady, praxe v zavádění však 
u nás velmi zaostává.
Poslední – šestý blok byl věnován dalším 

funkcím nádrží a jejich ochraně, dynamice 
vyplavování pesticidních  látek  i dynamice 
fytoplanktonu nádrže vlivem biomanipulace. 
Zejména problém pesticidů se ukazuje  jako 
velmi palčivý a upírá se k němu čím dál větší 
pozornost. Nádrže plní i řady dalších účelů, 
všechny  však nebylo možno do dvou dnů 
zařadit. Konference byla uzavřena prezentací 
ředitelky Státní plavební  správy Mgr. Kláry 
Němcové  o využití  nádrží  k  vnitrozemské 
plavbě a všech aspektech plavby.
Závěrem  je nutno  shrnout,  že konference 

splnila  očekávání  organizátorů  – umožnila 
hlubokou  výměnu  zkušeností mezi  vodo-
hospodáři, hydrobiology,  limnology  s  cílem 
nahlédnout  do  poslání  té  druhé  skupiny. 
Vodní  nádrže  se  zásobním  prostorem  zů-
stávají  významným adaptačním opatřením 
k překlenutí dlouhodobého sucha,  zejména 
v  období,  kdy  lze  očekávat  stále  rostoucí 
teplotu vzduchu, proměnlivost počasí a zvý-
šenou  frekvenci  výskytů povodní  a sucha. 
Na druhé  straně však nádrže vyžadují  stále 
větší nároky na udržení kvality vody, rovno-
vážného stavu ekosystému a nutnost opatření 
v povodí k omezení eroze, vnosu živin do sítě 
vodních toků a nádrží. Současné poznání je 
tedy výzvou pro akademickou sféru i vědecká 
pracoviště pro pokračování přípravy opatření 
k dosažení dobrého stavu povrchových vod, 
z našeho pohledu zejména nádrží. O úspěch 
konference se zasloužil celý organizační tým, 
kterému náleží velké poděkování.

Dr. Ing. Antonín Tůma
Povodí Moravy, s.p.

tuma@pmo.cz

Překvapivé informace z vodního hospodářství Polska

Aleš Kendík, Pavel Punčochář, Jiří Duda, Ladislav Faigl, Jiří Pagáč

Ve dnech 17.–19. května t. r. se uskutečnilo 
pracovní  setkání  představitelů  ústředních 
vodoprávních úřadů České republiky a Polska 
v Krakově (obr. 1–2). Jednalo se o reciproční 
návštěvu, neboť polská delegace vedená Mari-
uszem Gajdou, státním tajemníkem pro vodní 
hospodářství Ministerstva životního prostředí 
Polska, navštívila Ministerstvo  zemědělství 
na jaře v r. 2016. Pokračují tak dvoustranná 
setkání  zástupců ústředních  vodoprávních 
úřadů zemí Visegradské 4 (V–4), zahájená již 
před několika lety.
Složení delegací bylo následující:
Česká republika: Pan Aleš Kendík, náměs-

tek ministra zemědělství, vedoucí delegace; 
členové delegace: p. Pavel Punčochář, p. Jiří 
Duda, p. Ladislav Faigl (pracovníci MZe) a p. 
Jiří Pagáč (generální ředitel Povodí Odry, s. p.).

Polská republika: Pan Mariusz Gajda, státní 
tajemník Ministerstva  životního prostředí, 

vedoucí delegace; členové delegace: pí Iwona 
Koza (prezidentka Národního úřadu vodního 
hospodářství),  p. Mateusz Balcerowicz,  p. 
Artur Kroc, p. Wojciech Nasiłowski, p. Piotr 
Piórkowski,  pí Agnieszka Delis-Szeląg  a pí 
Elżbieta Lewczuk (pracovníci polského Mini-
sterstva životního prostředí). Další účastníci 
jednání – zástupci Regionálního úřadu vod-
ního hospodářství v Krakově: pí Małgorzata 
Owsiany (ředitelka) p. Stefan Sawicki, pí Ka-
tarzyna Biegun, p. Mieczysław Krzyżanowski 
a p. Andrzej Parecki (tlumočník).
Z přehledu je patrné, že se jednání v polské 

delegaci zúčastnili, kromě pracovníků Minis-
terstva životního prostředí z Varšavy, také zá-
stupci Regionálního úřadu vodního hospodář-
ství se sídlem v Krakově, kteří setkání delegací 
výborně připravili. Je třeba uvést, že struktura 
vodohospodářských  institucí  a  uspořádání 
péče o vodní  zdroje  se v posledních  letech 

značně změnily. Vrcholnou institucí je Národ-
ní úřad pro vodní hospodářství (NZGW), který 
prostřednictvím Regionálních úřadů  (správ) 
pro vodní hospodářství (RZGW) zabezpečuje 
správu vodních zdrojů a péči o vodohospo-
dářskou  infrastrukturu. Tyto úřady  (správy) 
v resortu životního prostředí jsou v podstatě 
obdobou našich státních podniků Povodí, mají 
však postavení  „organizačních složek státu“ 
a jejich územní členění není zcela identické 
s povodími spravovaných vodních toků. Re-
gionální úřad v Krakově spravuje vodní zdroje 
v povodí Horní Visly (představuje cca 25 % 
celkového povodí Visly) a náleží k němu také 
dvě malá okrajová povodí náležející Dněstru 
a Černé Oravě.
Hlavním  účelem  letošního  pracovního 

setkání  byla diskuse o přístupu obou  států 
k  implementaci  směrnice  o čištění měst-
ských odpadních vod (91/271/EHS), o vývoji 
Rámcové  směrnice  o vodách  (2000/60/ES) 
a naplňování  jejích  požadavků  a rovněž 
porovnání přístupů ke zpracování a obsahu 
plánů  povodí,  jejichž  pořizování  z  druhé 
zmíněné směrnice vyplývá.
V prezentaci „Polská zkušenost s implemen-

tací směrnice 91/271/EHS“ poradce prezidenta 
Národní  rady vodního hospodářství  (což  je 
institut poradců pro vodohospodářské úřady 
nejen na  státní,  ale  i na všech  regionálních 
úrovních), Wojtech Nasilkowski,  uvedl,  že 
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Obr. 1. Z průběhu pracovního jednání české a polské delegace 
v Krakově

Obr. 2. Účastníci setkání na hrázi nově napouštěné přehradní nádrže 
Swinna Poreba

Obr. 3. Pohled na hráz nádrže Swinna Poreba z návodní strany, v popředí vlevo výrazný 
bezpečnostní přeliv

Obr. 4. Pohled na informační panel

rozvoj  infrastruktury vodovodů a kanalizací 
v Polsku vychází  z obdobného dokumentu, 
jako je Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na 
území krajů v České republice. V letech 2003–
2015 bylo v Polsku vybudováno 83,3  tisíce 
km kanalizačních  sběračů  a vystavěno 410 
nových čistíren odpadních vod (celkové ná-
klady činily cca 416 mld. Kč). Další investice 
budou pokračovat (odhadované na 165 mld. 
Kč) a zde je třeba uvést, že přechodné období 
pro  splnění  požadavků uvedené  směrnice 
Polsko vyjednalo do r. 2015 a stejně jako u nás 
je celé území „citlivou oblastí“ s ohledem na 
zaústění většiny vodních toků do úmoří Bal-
tického moře, které je již nyní silně eutrofizo-
váno. Z hlediska připojení obyvatel i v malých 
aglomeracích  se  snaží  dodržet  doporučení 
Evropské komise o dosažení minimálně 98 %. 
Přístup k plnění požadavků této směrnice je 
tedy obdobný jako u nás, s výjimkou připojení 
obyvatel na kanalizační síť v malých obcích, 
které u nás akceptuje  i nižší napojenost než 
výše uvedenou, ale za předpokladu existence 
jiných vyhovujících systémů, které zajistí, aby 
nebylo zatíženo životní prostředí.
Dalším diskusním bodem bylo porovnání 

přístupů v plánování  v  oblasti  vod v  obou 
státech. Proces plánování probíhá v Polsku 
se zpožděním  (plán pro období 2009–2015 
byl  schválen až v  r. 2011, plán pro období 
2015–2021 v r. 2016). Také reporting druhých 
plánů  povodí  dokončili  až  o rok  později, 
v  březnu 2017. Na  vysvětlenou pan  státní 
tajemník Gajda uvedl, že proces schvalování 
druhých plánů povodí po svém nástupu do 
funkce přerušil, protože obsah neodpovídal 
představám polské  vlády. Nekriticky  totiž 
naplňoval  požadavky  Rámcové  směrnice 
o vodách a byl tak striktně zaměřen na ochra-
nu  životního  prostředí,  zatímco možnost 

rozvoje využívání vodních zdrojů a ochrany 
před negativními účinky vod byla minimální. 
Proto jsou do plánů povodí nyní zahrnovány 
také realizace vodních nádrží a dalších vo-
dohospodářských záměrů. Vodohospodářská 
opatření neuvedená v plánech povodí totiž 
v Polsku nemohou získat kladné stanovisko 
EIA. V druhých  plánech  povodí  v  Polsku 
udělili asi 600 výjimek dle čl. 4.7 směrnice 
(převážně  pro  protipovodňová  opatření). 
V plánech  povodí  přitom  neuvádí  pouze 
záměry, které výjimku obdržely, ale i záměry, 
které ji neobdržely, a potenciálně rizikové zá-
měry. Plnění podmínek potřebných k udělení 
výjimky dokládá investor.
Zástupce  české delegace,  Ladislav Faigl, 

informoval  o probíhajícím  řízení EU Pilot, 
které Evropská komise  s Českou  republikou 
zahájila kvůli  aplikaci  článku 4.7  směrnice. 
Zaměřeno  je  jak  obecně  na  implementaci 
tohoto ustanovení, tak na konkrétní, povětši-
nou již realizované, záměry (protipovodňová 
opatření, malé vodní elektrárny, plavební pro-
jekty), na nichž má být správná implementace 
demonstrována.
Již ze stručného obsahu diskusí je zřejmé, 

že výměna zkušeností a zejména pozic k ně-
kterým výhradám Evropské komise k imple-
mentaci  směrnic EU  je velmi významná  jak 
pro formulaci jednotného postupu zemí V-4, 
tak pro zkvalitnění argumentace jednotlivých 
států při obhajobě svých přístupů k naplnění 
požadavků směrnic. Oba vedoucí delegací se 
proto shodli na potřebě pokračování vzájem-
né  spolupráce  jak na bilaterální úrovni,  tak 
v rámci formátu V-4. Aktuálně tato koordinace 
probíhá  například  při  zpracování  nového 
směrného dokumentu k aplikaci  článku 4.7 
směrnice, který by měl být hotov do konce 
roku 2017, a jehož podobu mají členské státy 

možnost ovlivnit. Zásadní pak bude blížící se 
novelizace Rámcové směrnice o vodách. K je-
jímu přezkumu by podle čl. 19 směrnice mělo 
dojít do roku 2019. Podle vyjádření Evropské 
komise však bude návrh představen až v roce 
2021, přičemž k transpozici by mělo dojít v po-
lovině roku 2024. Plány povodí pro roky 2021 
až 2027 tak budou zpracovávány, aniž by bylo 
dopředu jasné, jaká situace bude po roce 2027, 
který je v tuto chvíli konečným termínem pro 
dosažení environmentálních cílů směrnice.
Z  celého průběhu  setkání  vyplynulo,  že 

stanoviska polské strany k plánování, prevenci 
povodní  a k  ochraně před hydrologickými 
extrémy jsou prakticky shodná s pozicí zastá-
vanou v České republice Ministerstvem země-
dělství. Překvapením ovšem je skutečnost, že 
v Polsku lze využívat k ochraně před negativ-
ními účinky povodní a sucha bez výrazných 
problémů různé realizace efektivních technic-
kých opatření. Např. výstavbu poldrů nepo-
važují za prioritní aktivitu v protipovodňové 
ochraně, neboť nijak neposlouží  k  ochraně 
před druhým negativním fenoménem – před 
suchem a nedostatkem vody.
Důkazem tohoto přístupu se stala exkurze 

k nově vybudované a nyní napouštěné pře-
hradní nádrži Swinna Poreba na řece Skawě 
(obr. 3–4). Jedná se o vodní dílo zaměřené na 
ochranu před povodněmi (Q100 transformuje 
na neškodný průtok, dokonce i pro Q1000 sníží 
úroveň  povodňové  hladiny  při  průchodu 
Krakovem o 40–60 cm, což nezpůsobí škody). 
Původním účelem této nádrže bylo zásobová-
ní vodou (obdobně jako u naší přehrady „Nové 
Heřminovy“ na Horní Opavě), avšak násled-
kem poklesů spotřeby po r. 1990 se stala hlav-
ním účelem protipovodňová ochrana a rovněž 
zajištění  dostatečných  průtoků  v  případě 
sucha. Nádrž  garantovaným  vypouštěním 
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průtoku 6,4 m3/s stabilizuje biodiverzitu (pře-
devším rybích populací) v biorezervaci podél 
vodního toku Skawy pod nádrží. Instalovaná 
turbína  navíc  produkuje  14,8 GWh  ročně, 
což  také přispívá k pozitivním ekologickým 
efektům vodního díla. Základní parametry 
přehrady přináší  tab. 1.  Příprava přehrady 
byla zahájena v r. 1986, avšak po přerušení 
v devadesátých letech bylo až zákonem v r. 
2006 zabezpečeno financování do ukončení 
stavby v r. 2013. Součástí výstavby byl značný 
rozsah vyvolaných  investic  (přeložky želez-
nice a silnic, včetně výstavby dvou mostů). 
Pozoruhodná je skutečnost, že z plochy zátopy 
se bez velkých komplikací podařilo přesunout 
několik desítek zemědělských usedlostí včetně 
výkupů zemědělské půdy, na které obyvatelé 
hospodařili.  Pod  přehradou  vznikla  nová, 
velmi moderně vybavená  ichtyologická  sta-
nice, orientovaná na produkci násad druhů 
ryb, které se v řece Skawě v lososovém úseku 
vyskytují (především rheofilních druhů – po-
douství, parem, pstruhů a rovněž jeseterů). To 
spolu se zachováním zajištěných ekologických 
průtoků představuje  kompenzaci  ovlivnění 
toku řeky novou přehradou.
A dalším překvapením pro naši  delegaci 

bylo  sdělení,  že  se nyní  intenzivně připra-
vuje výstavba další přehrady  s názvem Ka-
ty-Miscowa  (historický název byl Krempa) 

úspěšně rozvíjí bez trvalých dohadů a odporu 
ochránců přírody o přístupu k  efektivnímu 
řešení hydrologických extrémů, které naopak 
u nás provázejí  jakákoliv  vodohospodářská 
řešení. 

Ing. Aleš Kendík, náměstek ministra
RNDr. Pavel Punčochář, CSc.  

(autor pro korespondenci)
Ing. Jiří Duda

Mgr. Ladislav Faigl
Ministerstvo zemědělství

sekce vodního hospodářství
pavel.puncochar@mze.cz 

Ing. Jiří Pagáč, generální ředitel
Povodí Odry, s. p.

Tabulka 1. Základní charakteristiky přehrady Swinna Poreba

Celkový objem 160 mil. m3

Retenční objem (k zachycení povodně) 24–60 mil. m3

Zásobní objem (k nadlepšování průtoků) 86–122 mil. m3

Neškodný odtok 240 m3/s

Maximální výška hráze 54,0 m

Délka hráze 604,0 m

Šíře koruny hráze 8,0 m

Plocha zátopy cca 1 000 ha

Plocha povodí nad hrází 802 km2

na  řece Wisloce.  Je však menší než Swinna 
Poreba (celkový objem 19,5 mil. m3) s výškou 
hráze  43,4 m.  Příprava  byla  také  zahájena 
v  osmdesátých  letech  a po přerušení došlo 
k obnovení záměru a nyní probíhá hodnocení 
EIA. Účelem této nádrže bude jednak ochrana 
před  suchem  (zajistí  průtok 2,25 m3/s a tím 
vyloučí  dopady minimálních  průtoků  na 
vodní  ekosystémy  řeky,  neboť  dosahovaly 
úrovně 0,06 m3/s)  a zároveň přispěje k pre-
venci  povodní,  neboť  sníží  o 78 % úroveň 
kulminačního povodňového průtoku. Rovněž 
bude i zde instalována malá vodní elektrárna 
s instalovaným výkonem 1,5 MW.
Závěrem lze shrnout, že toto velmi přátelské 

setkání přineslo poučení, že vodní hospodář-
ství v resortu životního prostředí se v Polsku 

Pod garancí Ministerstva zemědělství 
a Ministerstva životního prostředí

vyhlašuje Svaz vodního hospodářství ČR
ve spolupráci se

Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR

SOUTĚŽ „VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVBA ROKU 2017“

A. V rámci soutěže budou hodnoceny stavby v kategoriích:
I.  Stavby pro  zásobování pitnou vodou,  odvádění  a  čištění 

odpadních vod 
II.  Stavby sloužící k umělému vzdouvání, zadržování a usměr-

ňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky 
vod, úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledova-
ným zákonem o vodách.

  V každé kategorii budou oceněny stavby v podkategoriích dle 
investičních nákladů do 50 mil. Kč a nad 50 mil. Kč, a to v každé 
této podkategorii maximálně dvě stavby.

B. Do  soutěže mohou  být  přihlášeny  vodohospodářské  stavby 
nebo jejich ucelené části realizované na území České republiky, 
u kterých byl oznámen záměr o užívání dokončené stavby nebo 
u kterých byl vydán kolaudační souhlas, a to v období od 1. 1. 
2017 do 31. 12. 2017. 

C. Základním kritériem pro hodnocení bude komplexní posouzení 
přínosů staveb z hlediska jejich 
–  koncepčního, konstrukčního a architektonického řešení,
–  vodohospodářských účinků a technických a ekonomických 

parametrů,
–  účinků pro ochranu životního prostředí, 
–  funkčnosti a spolehlivosti provozu,
–  využití  nových  technologií  a  postupů  zejména  v  oblasti 

ochrany životního prostředí a úspory energií,
–  estetických a sociálních účinků.

D. Závaznou přihlášku do soutěže mohou podávat investoři vodo-
hospodářských  staveb, firmy pověřené  inženýrskou  činností, 
zhotovitelé projektových, stavebních nebo technologických prací 
(dále jen navrhovatelé). Navrhovatelé podají závaznou přihlášku 
do soutěže v zapečetěné obálce s nadpisem „Vodohospodářská 
stavba roku 2017“ na adresu: Svaz vodního hospodářství, z.s., 
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, současně s dokladem o za-

placení vložného do soutěže, a to na účet u KB Praha, č. účtu 
510125040217/0100. 

E. Vložné do soutěže se diferencuje pro jednotlivé podkategorie, a to: 
•  30 000,– Kč (podkategorie staveb o investičních nákladech 

nad 50 mil. Kč)
•  10 000,– Kč (podkategorie staveb o investičních nákladech 

pod 50 mil. Kč).
F. Požadované doklady:
1.  Popis stavby na 2 až 4 stránky, který se orientuje na její priority 

z hledisek uvedených v odstavci C v písemné i elektronické 
podobě na CD;

2.  Doklad, že je stavba užívána v souladu s právními předpisy 
(kolaudační souhlas, popř. čestné prohlášení, že příslušný úřad 
nezakázal užívání stavby ve smyslu § 120 stavebního zákona);

3.  3 až 5 fotografií stavby v elektronické podobě na CD ve formátu 
JPG;

4.  Reference provozovatelů, uživatelů, nezávislých expertů apod.
  Organizátor soutěže má právo požadovat od navrhovatele dopl-
ňující informace, případně doklady.

G. Organizátor soutěže má právo soutěž zrušit.

Závaznou přihlášku včetně dokladů a vložného  
zašlete do 16. února 2018

Formulář závazné přihlášky a další podrobné instrukce pro podání 
závazné přihlášky  jsou zveřejněny na webových stránkách SVH 
ČR,  z.s.  a SOVAK,  tj. www.svh.cz  a www.sovak.cz. Další  bližší 
informace a podrobnosti k vyhlášení soutěže poskytne sekretariát 
SVH, tel. 257 325 494 nebo na adrese info@svh.cz.

Mediálními partnery soutěže jsou časopisy SOVAK a Vodní hos-
podářství.
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Provozovna Hradec Králové

Adresa: Povodí Labe, státní podnik, 
OVHL - laboratoř Hradec Králové,
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3

Telefon: + 420 495 088 740 Fax: + 420 495 088 742
+ 420 495 088 777 
E-mail: medekj@pla.cz 

Provozovna Ústí n. L.

Adresa: Povodí Labe, státní podnik, 
OVHL - laboratoř Ústí nad Labem,
Pražská 49/35,
400 01, Ústí nad Labem - Vaňov, 

Telefon: + 420 475 259 781 Fax: + 420 475 259 783
E-mail: subrtj@pla.cz 

VODOHOSPODÁŘSKÉ LABORATOŘE

- analýzy povrchových, odpadních, pitných a technologických vod
- analýzy říčních sedimentů, plavenin, sedimentovatelných plavenin, zemin
- analýzy čistírenských kalů a odpadů včetně výluhů
- analýzy biologických materiálů, ryb a bioty
- práce vzorkařské a hydrometrické
- monitoring jakosti vody, plavenin a sedimentů v tocích a nádržích
- monitoring vypouštěných odpadních vod
- provoz a údržba měřících stanic jakosti vody na významných říčních profilech
- odborné, poradenské a expertní služby 

POVODÍ LABE, státní podnik

Odběr vzorku makrozoobentosu Kapalinový chromatograf LC/MS/MS

Odbor vodohospodářkých laboratořích Povodí Labe, státní podnik
nabízí široké spektrum zkoušek:

Odbor vodohospodářských laboratoří nabízí ve svých provozovnách v Hradci Králové a v Ústí n.L.:
komplexní laboratorní služby:

Podrobnější infromace o rozsahu poskytovaných služeb Vám podají pracovníci laboratoře, nebo je najdete na webových
 stránkách našeho podniku (www.pla.cz). 

Speciální organické parametry:
- sumární organické parametry (TOC, DOC, AOX, NEL, C10-C40)
- TOL těkavé organické látky                           - PCB polychlorované bifenyly 
- PAU polycyklické aromatické uhlovodíky    - OCP organochlorové pesticidy 
- NPP dusíkaté a organofosfátové pesticidy     - polární pesticidy pomocí LC-MS/MS 
- fenoxyalkánové pesticidy                               - bipyridyly a kvarterní amoniové soli 
- glyfosát a jeho degradačn? produkt AMPA      
- alkylfenoly a chlorfenoly                                - komplexotvorné látky (EDTA, NTA, PDTA) 
- syntetické mošusové látky                              - ftaláty
- polybromované difenylethery                         - chlorované parafiny (C10-C13)
- organostannany                                               - vybraná léčiva 
 

- aniliny, nitroaromáty a haloethery 

 - z oblasti chemických analýz
 - základní ukazatele  
 - skupinové ukazatele  
 - anorganické ukazatele  
 - kovy a metaloidy  
 - specifické organické látky  
 - radiochemické ukazatele  
 - z oblasti hydrobiologických a mikrobiologických 
   analýz
 - z oblasti ekotoxikologických analýz
 - z oblasti hydrometrování

Z naší nabídky vybíráme:
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Revitalizace dolního úseku řeky Traisen – největší 
vodohospodářská revitalizace v Rakousku

Tomáš Just

Traisen patří k nejvýznamnějším dolnora-
kouským přítokům Dunaje. Ústí do něj zprava 
mezi městy Krems a Tulln. Odvodňuje Vápen-
cové Alpy  (Kalkalpen),  povodí  zaujímá cca 
1000 km2, celková délka řeky činí 80 kilometrů. 
Střední průtok  (v německých zdrojích MQ) 
v profilu Windpassing, 36 kilometrů nad ústím, 
se uvádí v hodnotě 14,2 m3/s. Největší změřený 
povodňový průtok tam činil 747 m3/s. Již od 19. 
století prodělávala řeka různé technické úpravy 
zejména protipovodňového zaměření.
Dolní  úsek Traisen, mezi městem Trais-

mauer  a Dunajem,  probíhající  již  nivou 
Dunaje,  nabyl  svoji  poslední  předrevitali-
zační podobu v 70.  letech minulého  století 
v souvislosti s výstavbou dunajského vodního 
díla Altenwörth. Hladina Dunaje nad  tímto 
stupněm je přinejmenším po Krems výrazně 
vzdutá  proti  okolní  nivě,  řeku  ve  značné 

druhů,  obývajících  zdejší  Dunaj,  jenom 
velmi malá  část nacházela příznivé  životní 
podmínky v geometrizovaném korytě Traisen, 
vynikajícím malou  tvarovou a hydraulickou 
členitostí. Vážné přípravy revitalizačního pro-
jektu byly započaety někdy kolem roku 2003, 
stavět se začalo o deset let později, stavební 
část  realizace vlastního koryta Traisen byla 
ukončena  14.  10.  2016. Dílčí  revitalizační 
zásahy,  jako hloubení poměrně  rozsáhlých 
nivních  tůní, mají dle veřejných prezentací 
probíhat až do roku 2019. 
Dominantním  investorem stavby  je  ener-

getická společnost Verbund, která provozuje 
také vodní dílo Altenwörth. Tato společnost 
v rámci svých ekologických kompenzačních 
programů  vložila  do  revitalizace  Traisen 
zhruba polovinu z celkových nákladů, které 
činily  cca 30 milionů eur. Z  celkových ná-
kladů 18 % poskytla Evropská unie v rámci 
programů LIFE – Příroda a biodiverzita. O zby-
tek  se dělili  spoluinvestoři  –  stát Rakousko 
zastupovaný Spolkovým ministerstvem pro 
zemědělství, lesnictví, životní prostředí a vod-
ní hospodářství, vláda země Dolní Rakousko 
a Zemský  rybářský  svaz Dolní  Rakousko. 
Pozemkové pozadí revitalizace není v běžně 
dostupných prezentacích  objasňováno,  lze 
však předpokládat, že rozhodující roli hrálo 
držení,  respektive  nabytí  potřebných  po-
zemků společností Verbund a zúčastněnými 
veřejnosprávními úrovněmi. 

délce doprovázejí vysoké boční hráze. Vody 
z  vnějšku  těchto hrází musejí  být  svedeny 
až pod vzdouvací stupeň Altenwörth. Takto 
jsou zleva pod vodní dílo svedeny řeky Krems 
a Kamp a zprava Traisen. Ta dostala k  roku 
1976 od Traismauer po ústí do Dunaje podobu 
přímého, důsledně geometrizovaného kaná-
lu. Většina délky  tohoto kanálu procházela 
rozsáhlým komplexem lužního lesa dunajské 
nivy,  který  je  dnes  chráněn  jako  evropsky 
významná lokalita Tullnerfelder Donau Auen.
Kolem  roku  2000,  s  rostoucím  zájmem 

o ekologický  stav vodních  toků, počalo být 
nahlíženo, že upravený stav Traisen nepřináší 
vlastně žádné vodohospodářské ani jiné pří-
znivé efekty, avšak působí značné ochuzení 
krajinného  systému  z  hlediska  přírodního 
i rybářského. Dostupné internetové prameny 
například uvádějí,  že  ze  zhruba  60  rybích 

Obr. 1 (nahoře). Staré, technicky upravené 
koryto řeky Trasien, ponechané jako povod-
ňová průtoková rezerva
Obr. 2 (vpravo). Mapové schéma starého 
a revitralizovaného průběhu dolního úseku 
Traisen (upraveno ze snímku veřejné infor-
mační tabule)

Obr. 3. Nové, přírodě blízké koryto Traisen. Pasáž se strmějšími 
erozními břehy

Obr. 4. Obrázek ku strašení hydrotechniků. Revitalizační koryto 
Traisen s instalovanými výhony z mrtvých stromů… těsně nad 
silničním mostem. Stromy jsou kotveny ke břehu ocelovými lanky
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Obr. 5. Pasáž rozkladitého revitalizačního koryta s instalovanými 
strukturami mrtvého dřeva

Obr. 6. Pasáž revitalizované Traisen s hnízdním břehem, jesepem 
a strukturami říčního dřeva

Revitalizace  pokryla  více  než  polovinu 
úseku řeky mezi Traismauer a ústím do Du-
naje. Vytvořila přírodě blízké koryto Traisen 
v délce 9,4 km. Celková  revitalizovaná plo-
cha, představovaná korytem a jeho  širokým 
doprovodným přírodě  blízkým pásem,  se 
uvádí v rozsahu 150 hektarů. Nové koryto bylo 
vymodelováno mimo koryto staré, je zvlněno 
ve  velkých,  výrazných  obloucích. Hlavní 
povodňové koryto bylo rozsáhlým těžením ze-
min, respektive štěrků vytvarováno jako velmi 
široké. Při tvarování koryta bylo přemístěno 
800 000 m3 hlín a písků a 1,9 mil. m3 štěrku. 
(Veřejné prezentace uvádějí „přemístění“, ale 
ze situace vyplývá, že většina těchto objemů 
byla  z prostoru nivy vyvezena –  a nejspíše 
nějak  využita.  Autor  zatím  nenalezl  údaj 
o tom, jakou roli hrálo případné využití písků 
a štěrků v  rozpočtu  stavby. V principu  ale 
nelze nic namítat proti  tomu,  že by využití 
těchto materiálů vytvářelo pozitivní položku 
v účetní  bilanci  revitalizace. Také  odjinud 
známe situace, kdy vhodně směrovaná těžba 
přináší i významné přínosy pro tvorbu kraji-
ny.) K výrazně rozvolněně tvarované kynetě, 
vedoucí běžné průtoky, se terén někde svažuje 
táhlými svahy, které po obnažení svrchních 
úživných zemin představují rozlehlá štěrko-
viska, jinde byly naopak záměrně vytvořeny 
strmé  nátržové  břehy,  nabízející  rozsáhlé 
hnízdní příležitosti břehovým ptákům. Kyneta 
je plochá, proměnlivých tvarů. Členitost ky-
nety byla posílena instalací poměrně velkého 
množství neodvětvených stromů, kotvených 
ocelovými lanky.
Staré koryto, po nezbytných  stabilizacích 

křížení s korytem novým, bylo převážně po-
necháno v dřívější podobě s  malým běžným 
průtokem jednak jako biotop klidné vody, jed-
nak jako povodňová průtoková rezerva. Takto 
nehrozí,  že by  revitalizace mohla například 
vytvářet nežádoucí zpětná povodňová vzdutí 
směrem k městu Traismauer.
Revitalizace Traisen byla silně motivována 

zájmy ochrany přírody. Projevuje se to mimo 
jiné tím, že mimo několik nezbytných křížení 
její  trasy  s pravobřežní podunajskou cyklo-
stezkou,  jinak převážně vedenou po koruně 
říční  hráze,  je  revitalizované  území  spíše 

chráněno před návštěvnickým ruchem, než 
aby do něj byli  lidé  zaváděni  a revitalizace 
jim předváděna k obdivování. Naopak, v létě 
2017, kdy území navštívil  autor  tohoto pří-
spěvku, visely všude na přístupových cestách 
do nivního lesa cedule, zakazující vstup… pod 
jakousi pochybnou bezpečnostní záminkou.
Při  návštěvě nebylo možné přehlédnout 

pokročile  letní  aspekt  dunajského  lužního 
lesa, kterému dominuje žlutý květ invazních 
zlatobýlů. Ostatně,  na  základě povrchního 
laického pozorování si autor dovoluje vyslo-
vit domněnku, že dunajský lužní les, alespoň 
v této oblasti, je z botanického a dendrologic-
kého hlediska  celkově  v horším  stavu, než 
třeba některé dobře dochované luhy českého 
středního Polabí. Četný výskyt stejnověkých, 
často  geometricky  pravidelně  zakládaných 
porostů  nasvědčuje,  že  tento  luh  dlouho 
byl  a mnohde nejspíše  stále  je  intenzivněji 
hospodářsky  využíván,  než  by  odpovídalo 
ochranářským zájmům. Mnohde jsou dosud 
porosty  obnovovány  výsadbami  plantážo-

Obr. 7. Výrazně rozvolněné řečiště Traisen nad ústím do Dunaje

vého  charakteru,  s  využitím  podezřelých 
kultivarů. Vedle byliny zlatobýlu jsou hojně 
přítomny také invazní dřeviny, hlavně akáty 
a pajasany.
Návštěvník může  k  revitalizované  řece 

Traisen pronikat nejspíše od východu z po-
dunajské pravobřežní cyklostezky. Tam potká 
nepřehlédnutelnou místní  zajímavost  – po-
stavenou a nikdy neprovozovanou  jadernou 
elektrárnu Zwentendorf. Cyklostezka  vede 
přes  její  nádvoří,  ve  stínu  elektrárny  stojí 
příjemná výletní restaurace ve stylu alpského 
srubu. Otevřeno  jenom v  sezoně,  výborný 
hovězí guláš. 

Autor příspěvku děkuje za tip na revitalizaci 
řeky Traisen, který mu dal Ing. Pavel Vrána, 
Ph.D., odborný pracovník Českého rybářského 
svazu.

Ing. Tomáš Just
vodohospodář

Praha 7
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POVODÍ MORAVY, s.p.
zajišťuje správu, provoz a údržbu vodních toků a vodohospodářských objektů v povodí Moravy.  
Na území o rozloze 21 132 km2 spravuje celkem: 

10 820 km vodních toků  • 
(z toho 3 754 km významných vodních toků) 
1 082 km ochranných hrází• 
29 významných vodních nádrží • 
133 malých vodních nádrží• 
174 jezů a 96 stupňů • 
13 plavebních komor • 
15 malých vodních elektráren• 

www.pmo.cz

UPOZORNĚNÍ
!!!V tomto čísle je vložen zálohový list na předplatné časopisu Vodní hospodářství pro rok 2018!!!

Předejte jej prosím účtárně k proplacení.

Zálohový list mají obdržet všichni, kteří si časopis objednávají přímo v redakci. Pokud přesto nebyl zálohový list 
součástí časopisu, nebo pokud chcete změnu na dokladu, kontaktujte nás prosím na administrace@vodnihospo-
darstvi.cz.

Posíláte-li nám objednávku, kterou pokračujete v dosavadním odběru, snažně Vás prosíme: upozorněte, že jde 
o pokračování odběru a uvádějte identifikační údaje dosavadního odběru, abychom jednoznačně věděli, který odběr 
máme zrušit, nebo nám sdělte, že zálohový list, který jste právě obdrželi, nebudete platit. Ušetříte nám tím velice 
moc práce s dohledáváním. Děkujeme za ochotu.

Snažně prosíme i ty, kteří z jakýchkoliv důvodů už v odběru nechtějí pokračovat, aby věci věnovali pár minut 
a tuto skutečnost nám na výše uvedenou e-mailovou adresu dali na vědomí. Ušetříte nám tím práci a prostředky za 
vystavování upomínek.



Ty budou zajišťovat lokální 
ochranu obcí v povodí řeky 
Opavy. Jsou navrženy na 
transformaci stoleté povod-

ně na neškodný odtok, zpravidla jednoletý průtok, a dopl-
ňují klíčový prvek souboru opatření, kterým je nádrž Nové 
Heřminovy. V letošním roce byly stavebně dokončeny dvě 
nádrže, a to Lichnov III a Lichnov V.

SN Lichnov III s výškou hráze 9,9 m, délkou koruny 
hráze 235 m a retenčním objemem 78 tisíc m3 se nachází na 
Tetřevském potoce a chrání obec Lichnov před lokálními pří-
valovými srážkami. Náklady na stavbu, která byla zahájena 
v 8/2015 a dokončena v 8/2017, byly ve výši 38,2 mil. Kč.

Suchá nádrž Lichnov V, dokončená v červenci 2017 
s náklady ve výši 22,5 mil. Kč chrání před lokálními příva-
lovými srážkami obec Lichnov. Hráz vysoká 5,7 m, v koruně 
hráze dlouhá 200m s retenčním objemem nádrže 60,1 tisíc m3 
byla vybudována za dva roky. 

V roce 2017 byly zahájeny stavby dalších dvou su-
chých nádrží, a to SN Loděnice a SN Jelení. 

SN Loděnice bude chránit místní část obce Holasovice 
před účinky povodní na toku Lipinka, a to až do úrovně Q100. 
Nádrž při výšce hráze 5,5 m a retenčním objemu 68 500 m3 
bude transformovat průtok 4,56 m3/s na neškodný odtok 
0,54 m3/s. Těleso hráze bude sypané, homogenní, k převádění 
vody bude sloužit sdružený betonový objekt, zajišťující funk-
ci spodních výpustí i bezpečnostního přelivu. Objekt bude 
z převážné části skryt hrázovým tělesem, aby nenarušoval 
vzhled okolí. Pro zajištění maximální bezpečnosti nádrže je 
v pravém zavázání hráze do terénu navržen nouzový přeliv 
ve formě terénního průlehu. Stavba této nádrže za 30 mil. Kč 
byla zahájena 2/2017 s dokončením 10/2018. 

Letos byla zahájena výstavba největší suché nádrže se sypanou hrází v Moravskoslezském kraji. 
SN Jelení má výšku hráze v nejvyšším místě až 16 m. Svým účinkem přispívá jak k tlumení regionálních povodní, tak 

přívalových srážek. Koncepčně byl neškodný odtok z nádrže stanoven podle kapacity Kobylího potoka přes obec Karlovice 
s přírůstkem o velké vody z Adamovského potoka. Retenč-
ní prostor nádrže taktéž omezí odnos splavenin a účinně 
utlumí lokální přívalové srážky. Pro regionální srážky je 
navržen tak, aby byla zajištěna transformace teoretické sto-
leté povodňové vlny (Q100 = 33,5 m3/s) na neškodný odtok 
Q1 = 4,41 m3/s. Maximální objem SN na toku Kobylí potok 
přibližně 460m nad soutokem s Adamovským potokem je 
navržen na 865 000 m3 (retenční objem 757 000m3)s max. 
hladinou na kótě 523,70 m n. m.. Stavba této nádrže byla 
zahájena v 2/2017 a bude dokončena v 4/2019. Náklady 
jsou ve výši 150 mil. Kč.

Mgr. Miroslav Janoviak, LL.M.
Investiční ředitel státního podniku Povodí Odry

miroslav.janoviak@pod.cz

V rámci protipovodňových opatření na horní Opavě 
státní podnik Povodí Odry realizuje čtyři suché nádrže 
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12. bienální konference a výstava 
VODA 2017. Poděbrady, 20.–22. září 
2017

Zpráva z jednaní

Konference VODA 2017 je již dvanáctou bienální konferencí CzWA. 
Tyto konference se konají od roku 2011 v krásném lázeňském městě 
Poděbrady. Mottem předchozích „poděbradských“ bienálních konfe-
rencí mohlo být konstatování „Vodu máme jen jednu“. Chtěli jsme tím 
naznačit, že i přes velkou rozmanitost odborného zaměření skupin 
působících v CzWA je předmětem našeho společného zájmu pořád 
voda. Při pohledu na program letošní konference by se mohlo toto 
motto modifikovat na „Voda v celé její rozmanitosti“, přičemž slovo 
voda by se mohl doplnit adjektivem „stále vzácnější“. 
V roce 2017 jsme se s CzWA nejenže opět vrátili do Poděbrad, ale 

zachovali jsme – byť s určitými významnými inovacemi – koncepci 
„poděbradských konferencí“. K těmto inovacím patří zejména:
i)  Obsazení úvodní plenární sekce, kde letos přednášelo více zahra-

ničních než domácích účastníků. Vzhledem k tomu, že se na dobu 
20.–23. 9. 2017 podařilo CzWA získat do ČR zasedání hlavních 
výborů Mezinárodní asociace pro vodu IWA následované Valným 
shromážděním národních členů IWA, což je bezpochyby velký 
úspěch „diplomacie CzWA“, mohli jsme pro plenární sekci pozvat 
dva přednášející z nejpovolanějších, a sice stávající prezidentku 
IWA paní Diane d’Arras z Francie a předchozího prezidenta Hel-
muta Kroisse z Rakouska. Profesora Kroisse zná většina našich 
odborníků  jako experta  spojeného  s vývojem,  stavbou a inten-
zifikací Hlavní ČOV města Vídně a o posledním vývoji na  této 

čistírně  referoval prof. Kroiss  i v Poděbradech. Z Rakouska byl 
i třetí  zahraniční přednášející dr. Stefan Winkler,  který  shrnul 
nejnovější poznatky z řízení provozu vodáren a čistíren. 

ii)  Závěrečná plenární sekce s referáty moderátorů jednotlivých od-
borných sekcí budila v minulých ročnících u některých účastníků 
rozpaky, proto byla v letošním roce nahrazena dalším experimen-
tem, a sice moderovanou diskusí účastníků konference. Progra-
mový výbor vytipoval na základě témat zaslaných přednášek i na 
základě diskusí na různých odborných fórech čtyři témata, o kte-
rých se domníval, že dnes rezonují mezi našimi vodohospodáři, 
a každý účastník se mohl zúčastnit jednání té diskusní skupiny, 
jejíž téma ho nejvíce zaujalo. Každou diskusní sekci vedl zkušený 
moderátor, který na úvod nadnesl základní témata, která by měla 
být v diskusi pojednána. Jednalo se o experiment programového 
výboru konference s cílem zapojit aktivně do výměny názorů co 
nejvíce účastníků. Byla diskutována tato témata:
1)  Propojení vědy a praxe ve vodním hospodářství  (Moderátor: 

prof. Ing. Igor Bodík, Ph.D.);
2)  Hospodaření s vodou v krajině a ve městech (Moderátoři: doc. 

Ing. David Stránský, Ph.D. & Mgr. Jiří Paul);
3)  Opětovné využívání odpadních vod a čistírenských kalů – le-

gislativa, specifické polutanty, hygienizace (Moderátor: Ing. Bc. 
Filip Wanner, Ph.D.);

4)  Bodové a plošné zdroje znečištění, dosažitelné limity, reflexe 
ve Vodním zákoně a navazujících předpisech (Moderátor: prof. 
Ing. Jiří Wanner, DrSc.).

  Moderátoři jednotlivých diskusních bloků připravili vlastní zprávy 
o průběhu diskuse, které  tvoří  samostatný příspěvek do  těchto 
listopadových Listů CzWA. Z vyjádření účastníků po skončení 
diskusních bloků se zdá, že se jednalo o experiment úspěšný a vět-
šinu účastníků diskuse zaujaly a také se jich aktivně zúčastnili.

Předseda CzWA doc. David Stránský zaha-
juje konferenci

Úvodní slovo předsedy programového vý-
boru

Prezidentka IWA paní Diane d’Arass

Minulý prezident IWA Helmut Kroiss Štefan Winkler z Rakouska Mgr. Paul v sekci Úprava a zásobování vodou
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iii) Další novinkou letošního ročníku bylo, že vyhlášení vítězů po-
sterových  sekcí  (opět dvě kategorie,  a sice  „Aplikovaná věda, 
technologie  a inženýrství“  a „Věda  a výzkum“)  se  odehrálo už 
první den na slavnostním společenském večeru za přítomnosti 
našich hostů z IWA a zástupce generálního sponzora Linde Gas. 
Vyhlášení výsledků  soutěže  je  shrnuto v dalším  samostatném 
příspěvku těchto Listů. 
Bienální konference VODA 2017 se konala na závěr dalšího velmi 

suchého léta a tato tematika byla obsažena přímo nejen v několika 
příspěvcích, ale byla projednávána jak v kuloárech, tak v rámci závě-
rečných moderovaných diskusí. Konference vydala určitý jasný signál 
odborné veřejnosti,  že úspěšná  a dlouhodobě udržitelná opatření 
vyžadují fundovaná řešení založená na seriózních analýzách a hlubo-
kých znalostech problémů z nejrůznějších oblastí od vody v krajině, 
hospodaření s vodou v městech přes smysluplné využívání dešťových 
vod po čištění  a opětovné využívání vod odpadních. CzWA  touto 
konferencí ukázala, že těmito odbornými předpoklady disponuje a má 
příslušným orgánům co nabídnout při efektivním boji proti suchu. 
Kromě otázek, spojených s adaptací vodního hospodářství na možné 

periody dlouhotrvajícího sucha, byla bienální konference VODA 2017 
věnována i dalším důležitým oblastem, zejména pak:
• Spolehlivé a efektivní provozování čistíren odpadních vod a zavá-
dění nových technologií do čistírenské praxe;

• Zavádění moderních postupů do úpraven pitné vody (dezinfekce 
směsnými oxidanty, odstraňování mikropolutatntů, membránové 
technologie);

• Nové přístupy a technologie v odvádění a čištění odpadních vod 
(alternativní procesy odstraňování dusíku, regenerace fosforu z od-
padních vod, aplikace membránových technologií, decentralizované 
čištění odpadních vod aj.);

• Ochrana vodního prostředí obecně, např. monitoring prioritních 
polutantů, ochrana vodárenských nádrží, ochrana vod v chráně-
ných krajinných oblastech, rezistence bakterií na antibiotika, apod. 
Konferenci doprovázela již tradičně i výstava firem spolupracujících 

s CzWA. Firemní stánky byly umístěny v sále, kde probíhala i poste-
rová  sekce  a catering,  což dávalo dostatek příležitostí účastníkům 
konference diskutovat  s  vystavujícími. Zároveň výstava potvrdila 
inovační potenciál našich firem  i jejich  schopnost  reagovat  rychle 
na vývoj v oboru. 
Za zmínku stojí i doprovodný program konference. Slavnostního 

večera první den konference se zúčastnila  i delegace strategického 
výboru IWA a správní rady IWA v počtu 30 lidí vedená prezidentkou 
paní Diane d’Arras z Francie. Večer začal koncertem klasické hudby 
v podání dámského tria (příčná flétna, violoncello, harfa) a pokračoval 
slavnostním udílením cen předsedy CzWA za nejlepší posterové sdě-
lení (viz samostatný článek). Poté následoval raut a diskuse s delegáty 
z  IWA. Druhý večer byla pro zájemce připravena plavba  lodí Král 
Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět s hudbou ve stylu country. Odborná 
část konference pokračovala  ještě v pátek zdařilými exkurzemi do 
vodárenských a čistírenských provozů VaK Nymburk v Poděbradech.
Pro účastníky konference byl vydán sborník založený na příspěv-

cích autorů přednášek  i posterových  sdělení  vybraných z došlých 
abstraktů programovým výborem konference. Tento sborník je ještě 
do konce roku k dispozici na sekretariátě CzWA. Všem autorům patří 
dík za tuto aktivní podporu konference. Ocenit  je nutno i mnohdy 

až mravenčí práci editorů sborníku, zejména Ing. Andrey Benákové, 
Ph.D., a Ing. Ivety Růžičkové, Ph.D. 
Poděkování patří i členům programového výboru konference, kteří 

pečlivě pročetli a ohodnotili všechny došlé abstrakty a posléze je rozdě-
lili na příspěvky do odborných sekcí nebo do sekce posterové. Odborný 
program byl během sestavování konzultován i s příslušnými odbornými 
skupinami CzWA. Na programu sekcí  se projevilo  i spojení CzWA 
s Asociací vodárenských expertů začátkem roku 2017, takže se podařilo 
naplnit vodárenskými tématy celou jednu odbornou sekci. Zde patří 
poděkování OS Vodárenství a jejímu vedoucímu Mgr. Jiřímu Paulovi. 
Na úspěchu konference se podíleli i konferenční partneři, spolupra-

cující univerzity a mediální partneři, kterým všem patří poděkování 
za veškerou podporu, kterou konferenci poskytli. 

prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.
předseda programového výboru 

Cena předsedy CzWA za nejlepší posterové sdělení
Již  tradičně byla součástí 12. bienální konference VODA 2017 po-
sterová sekce. Posterová sdělení byla vybírána stejně jako přednášky 
programovým výborem konference. Podle převažujícího zaměření 
byla posterová sdělení rozdělena do dvou kategorií: „Aplikovaná věda, 
technologie  a inženýrství“  a „Věda a výzkum“. Kvalita posterových 
sdělení byla hodnocena přítomnými členy programového výboru:
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. – předseda
doc. Ing. David Stránský, Ph.D. – místopředseda
Ing. Andrea Benáková, Ph.D.
prof. Ing. Miroslav Drtil, Ph.D.
Dr. Ing. Ivana Kabelková
Ing. Martin Koller 
Ing. Martin Srb, Ph.D.
Hodnoceny byly tyto aspekty sdělení:
• Odborná úroveň textu ve sborníku;
• Odborný obsah vlastního plakátu, aktuálnost a inovativnost studo-
vaného problému;

• Grafická úroveň vlastního posteru a srozumitelnost popisu přínosu 
řešení či výzkumu popsaného v posterovém sdělení.
Každý člen hodnotící komise mohl každému posterovému sdělení 

přidělit maximálně 10 bodů za hodnocené stránky posterových sdě-
lení. Body se poté sečetly a cenu získala první tři posterová sdělení 
s nejvyššími součty bodů. Vyhlášení oceněných posterových sdělení 
se konalo v rámci společenského večera konference.  Jako vždy vý-
sledky vyhlašoval předseda programového výboru a ceny předával 
předseda výboru CzWA a zástupce generálního partnera konference 
Linde Gas pan Mgr. Vlček. V letošním ročníku konference byl předá-
vání cen o to slavnostnější, že se ho zúčastnila i stávající prezidentka 
IWA paní Diane d’Arras a minulý prezident IWA pan Helmut Kroiss. 
Zde je pořadí vítězných posterů v jednotlivých sekcích: 

Sekce APLIKOVANÁ VĚDA, TECHNOLOGIE A INŽENÝRSTVÍ
1. místo
Diaz-Sosa V., Turolla A., Wanner  J., Antonelli M. – VŠCHT Praha, 
Politecnico di Milano: Disinfection by UV radiation for wastewater 
reuse: optimisation and control;

Posluchači v jedné z paralelních sekcí konference Prezidentka IWA na slavnostním večeru
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2. místo
Harašta L., Hlavatý D., Stránský D. – ČVUT Praha: Optimální stupeň 
centralizace vodohospodářské  infrastruktury v malých obcích: pří-
padová studie;
3. místo
Bílková Z., Hrich K., Kriška M., Schrimpelová K., Malá J. – VUT Brno: 
Holistický přístup k hodnocení denitrifikačních bioreaktorů.

Sekce VĚDA A VÝZKUM
1. místo
Ivanová L., Szabová P., Sameliaková Z., Mackuľak T., Bodík I. – STU 
Bratislava: Odstraňovanie mikropolutantov z odpadových vôd pomo-
cou čistého kyslíka a ozónu;
2. místo
Míchal P., Švehla P., Vargas C. L. M., Tlustoš P. – ČZU Praha: Zhod-
nocení možnosti získávat procesní vodu při  tepelném zahušťování 
kapalné frakce fermentačního zbytku;
3. místo
Soukupová K., Nábělková J., Pollert J. – ČVUT Praha: Význam che-
mických ukazatelů pro identifikaci bodových a nebodových zdrojů.

prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.

Zprávy moderátorů z diskusí

Hospodaření s vodou ve městech a přírodě

První téma, které se v debatě otevřelo, se týkalo odlehčovacích komor. 
Jedná se sice o nezbytný prvek stokové sítě, který zajišťuje ochranu 
kanalizačního systému, ale zároveň se odlehčováním dešťových vod 
z  jednotné kanalizace významně zatěžuje  životní prostředí. Bude 
proto nutné v budoucnu hledat legislativní i provozní opatření, jak 
tyto dopady co nejvíce snížit. Samozřejmě tato řešení nebudou jedno-
duchá s ohledem na to, že většina oddílných kanalizačních systémů 
je v původní historické zástavbě bez volných prostor k řešení tohoto 
problému, o to více bude důraz soustředěn na plošné snížení nátoku 
srážkových  vod do  jednotných  kanalizací  pomocí  decentrálních 
opatření. 
Vypouštění odpadních vod z  odlehčovacích komor tedy velice úzce 

souvisí i s celkovou koncepcí nakládání s dešťovými vodami v urba-
nizovaném území. Zpomalování odtoku, co možná největší využití 
v místě, nebo vsak či výpar jsou v dnešních vyspělých společnostech 
již naprostou zásadou a samozřejmostí. Bohužel v ČR máme stále co 
dohánět a je nezbytné, aby všichni zapojení odborníci  tuto situaci 
přijmuli a přispěli svým dílem ke vzdělávání nejen veřejnosti laické, 
ale i odborné, kterou jsou myšleny pracovníci úřadů a představitelů 
měst a obcí. 
Další okruh debatovaných otázek se točil kolem ceny vody, zda je 

cena za vodu nízká, nebo naopak. Zde se účastníci shodli na tom, 
že je nezbytné lépe vysvětlovat důvody zvyšování cen tak, aby bylo 
možno garantovat, že všechny vodohospodářské systémy budou zcela 

funkční a bezpečné jak pro lidské zdraví, tak 
pro životní prostředí. 
Tomu bohužel nepomáhá  současné  vyu-

žívání  tohoto  tématu  jako politického boje. 
Každé  takové  zneužití  vody  jako  tématu 
v politice zastavuje, nebo možná vrací vývoj 
celého oboru. 
Naopak pozitivní přínos pro vzdělávání lidí 

a pochopení důležitosti nakládání s vodou by 
mohl mít program „Dešťovka“, jehož skutečný 
dopad na hospodaření s vodou je sice mini-
mální, ale může pomoci ve snaze toto téma 
správným způsobem zviditelnit. 
Co se vody v krajině týče, tak je v tuto chvíli 

asi nejsilnějším tématem vztah mezi způso-
bem využívání zemědělské půdy a ochranou 
vody. V tuto chvíli je naprosto nedostatečně 
ošetřeno  používání  pesticidních  látek,  jak 
dokládají stále častější nálezy zvyšujících se 
koncentrací pesticidních látek a jejich metabo-
litů. Samostatným problémem je i fosfor, který 
má vztah k již dříve diskutovanému nakládání 
s odpadními vodami v urbanizovaných úze-
mích. S tím ostatně také souvisí výskyt zbytků 
léčiv a produktů osobní potřeby ve vodě z čis-

tíren odpadních vod. Zde bude velkým tématem, do jaké míry bude 
mít vůbec smysl snažit se odstraňovat tyto látky z odpadní vody na 
čistírnách, pokud se do vodního prostředí dostávají ve významném 
množství i z odlehčovaných vod při dešťových událostech.
Dále vyplynulo z diskuse, že by bylo velmi vhodné vybrat povodí, 

nebo část povodí a na takovém území udělat pilotní studii, která by 
naznačila možnosti  šetrného hospodaření  se  zemědělskou půdou 
a odvodňování obcí. Mělo by se tedy jednat o území, které má vo-
dárenský význam, aby se na tomto pilotním projektu mohla ukázat 
i možnost využití stanovení ochranných pásem k ochraně vodního 
zdroje. Ideálním by bylo některé z menších povodí náležejících do 
širšího povodí nádrže Želivka, vzhledem k tomu, že se jedná o jeden 
z nejdůležitějších zdrojů pitné vody v ČR a zároveň o jeden z nejlépe 
popsaných a prozkoumaných. 
Zajímavou připomínkou byla možnost ovlivňovat celý obor pro-

střednictvím normotvorby, a to pomocí technických norem ve vodá-
renství. Bylo by proto vhodné, aby se představitelé Asociace setkali 
s týmem, který tyto normy tvoří, a zkusili zjistit, jaká témata se budou 
v nejbližší době zapracovávat do technických norem, a do procesu se 
následně zapojit.

David Stránský, Jiří Paul

Bodové a plošné zdroje znečištění, dosažitelné limity, 
reflexe ve Vodním zákoně a navazujících předpisech
V první  „otevírací“  části  sekce moderátor  shrnul  současné platné 
právní předpisy pro oblast vodního hospodářství se zaměřením na 
ochranu podzemních  a povrchových vod  z  bodových  i plošných 
zdrojů (zemědělství). Byl shrnut také vývoj novel Zákona o vodách č. 
254/2001 Sb. za poslední legislativní období a zmíněny očekávané no-
vely tohoto základního zákona v nejbližší budoucnosti. V návaznosti 
na vodní zákon byl shrnut i vývoj novel nařízení vlády č. 61/2003 Sb. 
po poslední platný předpis na úseku vypouštění odpadních vod, na-
řízení vlády č. 401/2015. Jednání této sekce se zúčastnil i pracovník 
Odboru ochrany vod MŽP  Ing. Evžen Zavadil, který doplnil  tento 
přehled o pohled ministerstva, které tyto novely právních předpisů 
připravovalo. 
Ohledně Vodního zákona bylo konstatováno,  že  snahy o moder-

nizaci toho přepisu v posledním legislativním období nebyly příliš 
úspěšné a zákon stále platí ve znění podle předchozích novelizací. 
Diskuse se stočila zejména na dvě novely: novelu poplatkové části 
zákona a novelu zahrnující ochranu před dlouhotrvajícím suchem. 
Situaci s nepřijetím poplatkové novely měli všichni ještě v živé pa-
měti. Tato novela, která měla racionální jádro a kterou principiálně 
podpořila i CzWA, se stala do značné míry předmětem předvolebního 
boje před podzimními volbami do krajských zastupitelstev v r. 2016. 
Podle přítomných diskutujících ovšem naznačená cesta ochrany zdro-
jů podzemních vod jejich progresivním zpoplatněním byla krokem 
správným směrem. Diskutováno bylo i připravované razantní zvýšení 
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poplatků za vypouštěné sloučeniny dusíku a fosforu. I zde byla shoda 
v tom, že určité zvýšení je nutné, ovšem většinová shoda již nebyla 
ohledně míry  razantnosti  tohoto navýšení. V  této  souvislosti byla 
probírána i vazba na chystanou změnu nařízení vlády č. 401/2015 Sb. 
a bylo konstatováno,  že kombinace  těchto dvou předpisů by měla 
na majitele a provozovatele ČOV působit motivačně a nikoli likvi-
dačně. Bylo rovněž konstatováno, že i razantní zvýšení poplatků za 
tyto ukazatele samo nezastaví nepříznivý stav ve vývoji eutrofizace 
našich povrchových vod, pokud nebude zvýšeným tlakem státních 
orgánů snížen vnos obou nutrientů z plošných zdrojů, zejména ze 
zemědělství. V diskusi k tomuto problému byla otevřena polemika 
s oficiálním postojem MŽP, že vnos fosforu plošnými zdroji nehraje 
v eutrofizaci povrchových vod v ČR významnou roli. Ukazuje se totiž, 
že nejnovější studie v ČR, např. z povodí vodárenské nádrže Mostiště, 
potvrzují údaje našich sousedů např. z Maďarska či Německa, že vnos 
fosforu z bodových zdrojů je daleko menší než oněch 90 %, o která se 
opírá ve své argumentaci MŽP. Naopak, velmi významný zdrojem se 
ukazují právě plošné zdroje, zejména ve spojení s erozí ze zemědělsky 
obhospodařovaných ploch, jejíž míra je v ČR již alarmující. 
Dalším fenoménem přispívajícím k znečištění povrchových i pod-

zemních vod jsou „bioplynové stanice“. Tento velice diskutabilní zdroj 
energie je zároveň i zdrojem kapalného zbytku po anaerobní stabilizaci 
organické hmoty, tzv. digestátu. Tento kapalný zbytek obsahuje celou 
škálu  zbytkových organických  látek  a zejména  látek minerálních 
včetně důležitých nutrientů i mikronutrientů. Tento materiál vyka-
zuje  jisté hnojivé vlastnosti, ovšem při špatné aplikaci na půdu či 
jiné nevhodné manipulaci může být významným zdrojem znečištění 
nutrienty. V diskusi bylo poznamenáno, že tomuto problému nevěnují 
příslušné orgány dostatečnou pozornost. 
V souvislosti se znečištěním nutrienty se diskuse stočila k připra-

vené novele Přílohy č. 7 nař. vl. 401/2015 Sb. Tato novele byla připra-
vena již v r. 2016, ale vyvolala řadu kontroverzních reakcí a nebyla 
do voleb vládou schválena. Nicméně jak indikoval i Ing. Zavadil, je 
velmi pravděpodobné, že  tato novela  se brzy po volbách nějakým 
způsobem vrátí do hry. 
Přijetí této novely by znamenalo při použití BAT dosahovat u čistí-

ren s kapacitou 10 000 až 100 000 ekvivalentních obyvatel odtokových 
koncentrací PCELK v rozsahu 0,2–0,8 mg/l a u čistíren s kapacitou nad 
100 000 dokonce v  rozsahu 0,15–0,5mg/l. K  těmto  číslům se  roz-
proudila živá diskuse o jejich dosažitelnosti a za jakých podmínek. 
Většina přítomných  se  shodla na  tom,  že bude nutno přistupovat 
k terciárnímu čištění, i když již dnes existují ČOV 10 000–100 000 
EO, které  se požadovanému rozmezí koncentrace PCELK blíží  či ho 
splňují. Není to však všeobecně rozšířená skutečnost, z další diskuse 
vyplynulo, že dosahování těchto hodnot již v biologické stupni ČOV 
závisí na složení odpadní vody, intenzitě simultánního srážení, ale 
i na řadě jiných faktorů 
Diskuse se dále stočila k očekávané novele vodního zákona, na které 

začalo pracovat Ministerstvo zemědělství a která se věnuje úpravě hos-
podaření v situaci sucha. Tato novela je nutná, tak jako svého času byla 
zapotřebí úprava týkající se ochrany před povodněmi. Stále se totiž 
ukazuje jako vysoce pravděpodobné, že dalším projevem změn klima-
tu v Evropě budou kromě častějších povodní i frekventovanější a delší 
periody sucha. Zapotřebí je kodifikovat administrativní a organizační 

opatření ke zmírnění dopadů sucha do zásobování vodou a vytvořit 
právní rámec pro použitelná technická opatření. V této souvislosti 
byla zmíněna absence právních předpisů ČR pro oblast opětovného 
využívání vyčištěných odpadních vod. Ovšem u nás, na rozdíl od řady 
zemí v Evropě i zámoří, neexistují ani potřebné technické normy pro 
všechny oblasti opětovného využívání vyčištěných odpadních vod. 
Tím se v závěru  stočila diskuse od obecních právních předpisů 

k technické normalizaci na úseku vodního hospodářství. Česká norma 
ČSN 75 6401 pro navrhování ČOV větších než 500 EO se dnes jeví 
již  jako zastaralá, neobsahuje potřebné detailní výpočty a aktuální 
hodnoty sledovaných parametrů. Navíc některé výpočtové postupy 
nejsou jednoznačné či jednoznačně vysvětleny, takže vedou k chyb-
ným výpočtům, jak bylo dokumentováno přítomnými technology i na 
konkrétních příkladech. Převzatá euronorma ČSN EN 12255 je sice 
rozsáhlá, ale i tak neposkytuje návod k řešení všech úkolů, zejména 
pro technologie, které jsou specificky používané v ČR. Účastníci toho-
to diskusního bloku v závěru konstatovali, že CzWA by se měla kromě 
konzultacím právních předpisů věnovat více i technické normalizaci, 
např. připravit aktualizaci ČSN 75 6501, která by měla reflektovat 
nejnovější trendy v navrhování čistíren podobně jako poslední mo-
difikace návrhové směrnice DWA A131. 

Jiří Wanner 

Prepojenie vedy a praxe vo vodnom hospodárstve
Stretnutia s diskusnou témou prepojenia vedy a praxe vo vodnom 
hospodárstve sa zúčastnilo asi 20 účastníkov konferencie, väčšinou 
pracovníkov českých a slovenských univerzít, ale boli tam aj  ľudia 
z praxe, starší a mladší, takže z hľadiska „štatistickej“ vzorky diskutu-
júcich to bolo dobré vyvážené. Diskusiu moderoval prof. Bodík STU 
Bratislava v snahe zapojiť do aktívnej debaty všetkých zúčastnených.
Diskusia začala provokatívnou otázkou moderátora, či  také malé 

ekonomiky  ako v Čechách a na Slovensku vôbec potrebujú dávať 
peniaze na vedu, či nám nestačí v tichosti preberať vedecké poznatky 
z bohatšieho zahraničia. Celkový konsenzus bol, že veda je potrebná, 
len ju treba vhodne a efektívne podporovať, teda hlavne financovať. 
„Kto ju ale má financovať?“, bola ďalšia otázka moderátora. Základ-

ný výskum by mal byť podporovaný štátom, ale aplikovaný výskum 
by mali podporovať firmy, ktoré výsledky aplikovaného výskumu 
budú využívať. Problém našich krajín je často aj to, že štát čaká na 
aktivity firiem a firmy zase čakajú, kedy sa vo výskume rozhýbe štát, 
a takto čakajú obaja. Mnoho veľkých firiem má totiž materskú firmu 
v zahraničí a výskum jej zabezpečuje výskumná skupina v materskej 
krajine, a preto naše pobočky výskum vôbec nemajú v rozpočte a teda 
ho nerobia a ani nepodporujú. Systematický výskum sa často nahrádza 
iba zadávaním externých úloh na vyriešenie drobných prevádzkových 
problémov. 
Spolupráca vedy a praxe je však obvykle nedocenená z tzv. pub-

likačného hľadiska,  čo  je pre  výskumníkov veľmi dôležité. Ak  aj 
zadá nejaká firma riešenie problému univerzite alebo výskumnému 
ústavu, vyriešenie problému obvykle nie je publikovateľné vo vysoko 
impaktovaných svetových časopisoch. Preto sa výsledky týchto štúdií 
publikujú „iba“ v záverečnej správe, ktorá je často interná pre daný 
podnik, alebo „iba“ v časopise Vodní hospodářství alebo SOVAK alebo 
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ako príspevok na odbornej konferencii. No a tu je problém, lebo pre 
výskumníka je takáto publikácia hodnotená na úrovni blízkej k 0,0. 
Výskumníci u nás (ČR/SR) nie sú motivovaní predávať svoje znalosti 
a  skúsenosti  z praxe odbornej  verejnosti. Odmenou  je možno  iba 
potlesk po prednáške alebo pár obdivných slov od kolegov z praxe. 
Motiváciou pre takúto činnosť je často iba kontakt s praxou a mož-
nosť  si privyrobiť  trochu peňazí k  lukratívnemu výskumníckemu/
učiteľskému platu...
A práve kontakt s praxou je často dôležitý pre udržanie odbornej 

úrovne učiteľa/výskumníka. Z vlastnej skúsenosti viem, že suché pred-
nášanie teórie študentom je dosť nezáživné. Klipkajúce oči študentov 
sa často preberú, keď sa hovorí o skúsenostiach z praxe, príklady, keď 
sa niečo pokazilo, havarovalo, zachraňovalo pred „prúsermi“ a pod. 
Ale bez kontaktu s praxou takéto príklady sa zháňajú ťažko. Ak to 
pedagóg a výskumník rozpráva z vlastnej skúsenosti, získava si väčší 
rešpekt študentov. 
Ideálne spojenie vedy a praxe by bolo, aby sa po 10–15 rokov vrátil 

na akademickú pôdu človek, ktorý prešiel praxou, pozná detailne tech-
nológie, má to všetko v krvi, zažil víťazstva aj prehry na čistiarni a má 
čo ponúknuť fakulte alebo ústavu. Ale žiaľ, podľa našich kritérií je to 
neschopák, ktorý za tie roky nemá žiadne tituly, impakty, citácie, poby-
ty na renomovaných univerzitách, tak takého na fakultu nechceme...
Pritom človek,  ktorý píše  články do  svetových časopisov,  často 

nevie vypočítať vek kalu, je zavretý vo svojom výskumnom svete bez 
kontaktu s praxou, prevádzkari ho nepoznajú, no ale doba si vyžaduje 
čiarky, tak je cenený viac ako ten, ktorý rieši iba problémy na reálnych 
prevádzkach. Vedátor spojený s praxou by možno sa mohol orientovať 
na patenty a úžitkové vzory, tie sú však často komplikované a dlho 
schvaľované, platí sa za ne a ich chránenie je často boj s veternými 
mlynmi...
Výchova mladých vedcov – PhD študentov – je často takisto účelovo 

orientovaná, bolo by mnoho prác, v ktorých by sa riešili problémy 
z praxe, ale ak to nie je publikované v časopisoch s dostatočným im-
paktom, tak je riziko, že by boli problémy pri obhajobách PhD – tak 
potom predsa radšej budeme riešiť niečo menej reálne ale obhájiteľné. 
Spojenie vedy a praxe vo vodnom hospodárstve ČR a SR je cha-

rakterizované aj dopytom firiem po ľuďoch s PhD titulom – ak niekto 
videl inzerát, že firma hľadá absolventa s PhD v oblasti technológie 
vody, tak to, prosím, oznámte...
Vo výskume vo vodnom hospodárstve sa netočí toľko peňazí ako 

vo farmácií. Pri výskume liekov sa vyvinie 100 liečiv a iba jedno sa 
dostane na trh a to zaplatí výskum ostatných. Vo vodarine to takto 
nefunguje, aby sme vyvinuli a testovali 100 technológií a iba jedna sa 
podarí a tá zaplatí ostatné nepodarené, takto to nejde v našom fachu. 
Aj preto to musí nejako podporovať štát formou grantov. 
Na Slovensku máme veľký problém hodnotiť projekty, každý kaž-

dého pozná a zraziť body projektu niekoho známeho sa nedá. Potom 
máme desiatky projektov, ktoré majú maximálny počet bodov a  je 
problém vybrať tie najlepšie. Preto potom dávame riešiť metalurgické 
projekty lekárom, poľnohospodárske baníkom, vodarinu astronómom 
a pod. No a potom to pre istotu celé zrušíme, aby sme vyzerali spra-
vodlivo – príklad z praxe z nedávnej minulosti.
No a takto sme to celé preberali, diskutovali, ani sme sa nenazdali 

a už bolo treba končiť. Asi sme nič svetoborné nevyriešili, pofrflali 
sme si, že by to mohlo byť určite lepšie s tou našou vedou, ako to 
na tom západe robia, že sú lepší, odkiaľ berú peniaze... proste mi to 
pripomínalo naše pivné debaty na konferenčných večeroch, keď tu 
zahlásil najstarší člen našej debaty: Pro příště: chybí tu pivo, lépe by 
se diskutovalo...

Igor Bodík
(s pomocou poznámok Ivy Johanidesovej)

Opětovné využívání odpadních vod a čistírenských kalů – 
legislativa, specifické polutanty, hygienizace
Jedním ze čtyř připravených témat moderované diskuse naplánované 
na druhý den konference Voda 2017, konané ve dnech 20.–22. 9. 2017 
v Poděbradech, bylo i téma týkající se problematiky opětovného vyu-
žívání odpadních vod a čistírenských kalů. Vysoká účast jednotlivých 
účastníků konference v  této diskusní  sekci  značila  skutečnost,  že 
zvolené téma zaujalo širší odbornou veřejnost a bude i nadále nosným 
tématem i dalších odborných konferencí.
Pro  řádné  rozproudění diskuse  jsem si  jako moderátor připravil 

krátkou prezentaci, ve které jsem shrnul základní poznatky v oblasti 

opětovného  využívání  odpadních  vod  a kalů. V prezentaci  jsem 
uvedl, že na základě dostupných informací lze konstatovat, že opě-
tovné využívání odpadních vod je ve světě vysoce rozšířené. Řada 
států ve světě v současné době opětovně využívá vyčištěné odpadní 
vody v objemu přesahujícím stovky mil. m3 za rok (Kalifornie – 1 000 
mil. m3/rok, Čína – 10 000 mil. m3/rok, Španělsko 347 mil. m3/rok, či 
Itálie 233 mil. m3/rok). Opětovné využívání odpadních vod je rovněž 
již dnes součástí evropských směrnic a národních zákonů. Směrnice 
Rady o čištění městských odpadních vod 271/91/EHS v článku 12 
stanovuje: „Kdykoli je to vhodné, měly by být vyčištěné odpadní vody 
znovu použity. Způsoby zneškodňování musí minimalizovat nepříznivé 
účinky na životní prostředí.“ Také zákon č. 254/2001 Sb. – Vodní zákon 
v § 38 Odpadní vody, odstavec 9 stanovuje: „Při povolování vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních vodoprávní úřad; 
b) posuzuje možnosti omezování znečištění u jeho zdroje i omezování 
emisí do životního prostředí jako celku a možnosti opětovného využí-
vání odpadních vod.“ Ve své přednášce jsem diskutující informoval 
o vývoji  legislativy na úrovni EU spočívající především v přípravě 
speciální směrnice, která by měla stanovit minimální požadavky na 
kvalitu vyčištěných odpadních vod pro zemědělské závlahy a obnovu 
podzemních aquiferů. Vývoj legislativy EU lze sledovat zde: http://
ec.europa.eu/environment/water/reuse.htm. V prezentaci jsem se rov-
něž věnoval jednotlivým možnostem využití vyčištěných odpadních 
vod (kromě výše zmíněných i v průmyslu, k závlahám či i jako zdroj 
pitné vody) a jednotlivým nutným technologiím (dezinfekce, mikro-
filtrace, reverzní osmóza, UV-AOP). V případě čistírenských kalů jsem 
se věnoval stávajícímu rozdělení jednotlivých metod a dopadu nové 
vyhlášky č. 437/2016 Sb., o použití čistírenských kalů na zemědělské 
půdě včetně technologií nutných k hygienizaci kalů.
V následné diskusi byly probírány jednotlivé možnosti opětovného 

využití vyčištěných odpadních vod. Účastníci diskuse se shodli na 
možnosti využívání v zemědělství, závlah městských parků či využí-
vání v domácnostech na účely, které nevyžadují kvalitu vody pitné. 
Naopak znovu využívání vyčištěných odpadních vod jako zdroj pitné 
vody či doplnění zásob podzemních vod není v podmínkách České 
republiky žádoucí (vysoké nebezpečí kontaminace zásob kvalitních 
podzemních vod specifickými polutanty). Účastnící diskuse byli ve 
shodě v názoru, že přestože stávající legislativní úprava v obecné 
rovině umožňuje  využívání  vyčištěných odpadních vod,  pro  její 
rozšíření v praxi je potřebné přijmout příslušné minimální standardy 
kvality, které budou ve shodě s připravovanou směrnicí EU. Velký 
úkol CzWA do budoucna  lze  spatřovat ve  spolupráci  s  ostatními 
dotčenými  organizacemi  (SOVAK ČR,  SZÚ)  v  přípravě  návrhů 
těchto minimálních standardů kvality. Z diskuse rovněž vyplynula 
potřeba se intenzivně věnovat i osvětové činnosti. Jakkoliv lze sni-
žování stávající spotřeby pitné vody z environmentálního hlediska 
považovat za prospěšné, a to i přesto, že co do spotřeby pitné vody 
v objemu 88,3 litrů na osobu a den patří ČR k zemím s vůbec nejnižší 
spotřebou pitné vody v Evropě, toto další snižování spotřeby pitné 
vody vedlo a bude vést k dalšímu nárůstu jednotkové ceny vody. To 
je dáno především skutečností, že zásobování obyvatel pitnou vodou 
a odvádění a čištění odpadních vod je spojeno s vysokým podílem 
(až  80 %) fixních nákladů,  které nejsou ovlivněny  aktuální  výší 
spotřeby pitné vody. Druhým, neméně velkým problémem, kterému 
je nutné se do budoucna věnovat, je dimenzování především vodo-
vodních sítí, které byly v řadě případů vybudovány v dobách s více 
jak dvojnásobnou spotřebou pitné vody, a další snižování průtoku 
vody v potrubí může být doprovázeno nutností častějších propla-
chů a produkce vyššího objemu nefakturované vody. V extrémním 
případě pak může nastat  situace, kdy objem ušetřené pitné vody 
použitím vyčištěných odpadních či dešťových vod bude prakticky 
stejný co objem dodatečně spotřebovaných proplachových vod pro 
zajištění potřebné kvality dodávané pitné vody. V průběhu diskuse 
zazněly i úvahy o povinné dezinfekci vypouštěných odpadních vod 
do budoucna.
V druhé části jsme se s jednotlivými účastníky diskuse zaměřili na 

využívání čistírenských kalů. Nakládání s kaly je do budoucna pro 
řadu provozovatelů menších ČOV potenciální problém, protože budou 
postaveny před klasickou nerudovskou otázku Kam s ním? Ukládání 
na zemědělskou půdu bude minimálně od roku 2020 podléhat daleko 
přísnějším požadavkům na kvalitu kalů (především v mikrobiologic-
kých parametrech),  řada kompostáren přestala přijímat  čistírenský 
kal již dnes. Přitom na kal je nutné se dívat nejen z pohledu výskytu 
problematických látek (specifické polutanty, patogeny), ale i jako na 
cenný zdroj látek, především organického uhlíku a fosforu.
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Problematikou znovuvyužívání vyčištěných odpadních vod by se 
měla CzWA i nadále intenzivně zabývat, a to především v legislativní 
rovině. V dalším ročníku konference pak toto téma opět v tomto for-
mátu otevřít (úvodní souhrnná přednáška + diskuse). Za ještě daleko 
potřebnější lze považovat nastolení otázky zpracování čistírenských 
kalů s ohledem na platnou legislativu v nejbližší budoucnosti. V tomto 
ohledu obor čistírenství v České republice stojí před řadou závažných 
rozhodnutí, kterým je potřeba se věnovat.

Filip Wanner 

Jednání vedení IWA v České republice
Jak čtenáři Listů CzWA vědí z pravidelných informací z Asociace, 
je CzWA aktivní i v rámci IWA. Kromě toho, že jsme poslední do-
bou pořádali v Praze dvě významné konference, ucházela se CzWA 
i o pořádání světového kongresu CzWA v roce 2020. Český projekt 
postoupil až do užšího výběru, kde jsme ovšem neuspěli vzhledem 
k nedokonalé podpoře projektu ze strany vládních orgánů, zejména 
MŽP a MZe, i k nedostatečnému finančnímu zjištění akce ze strany 
velkých sponzorů. Nicméně vedení IWA vedlo v patrnosti aktivity 
CzWA a v roce 2017 zařadilo Českou republiku a Prahu do výběru 
míst  pro  konání  výročního  zasedání  svých vrcholných orgánů  – 
strategického výboru, správní rady a zejména valného shromáždění 
národních členů. Hlasování členů správní rady nakonec vybralo za 
místo konání Prahu, což se stalo do roku 2003 již podruhé. Jednání 
bylo určeno na termín od 20. do 23. září. Tento termín se tedy kryl 
s  termínem 12.  bienální  konference VODA 2017 v Poděbradech. 
Organizátoři konference proto nabídli prezidentce IWA paní Diane 
d’Arras, aby spojila cestu do Prahy s návštěvou zahájení konference. 
Paní prezidentka tuto nabídku přijala a navrhla, že by na konferenci 
přednesla i odbornou přednášku. K této iniciativě se za IWA připojil 
i předchozí prezident Helmut Kroiss. Po sérii  jednání se nakonec 
jejich program v ČR upravil tak, že oba přijeli do Prahy už den pře-
dem, tj. v úterý 19. 9. 2017. 
CzWA již delší dobu spolupracuje při organizaci mezinárodních 

akcí s kongresovou agenturou C-IN. Tato agentura organizačně zajiš-
ťovala i akce IWA v ČR. C-IN zajistil tedy transport obou představitelů 
IWA do Poděbrad v doprovodu zástupců YWP České republiky, kteří je 
provedli i po Poděbradech. V předvečer konference se oba zúčastnili 
i tradiční večeře výboru CzWA, což byla výborná příležitost seznámit 
oba hosty s aktivitami CzWA. 
Ve středu 20. 9. Diana d‘Arras i Helmut Kroiss odjeli po svých před-

náškách do Prahy na jednání výboru a správní rady IWA. Ovšem ještě 
téhož večera se do Poděbrad vrátili na společenský večer konference 
spolu s dalšími asi 30 zástupci těchto orgánů IWA. Jednání strategic-
kého výboru a správní rady pak v Praze pokračovala až do pátku 22. 
9., kdy do Prahy dorazili ještě další účastnící, a sice delegáti Valného 
shromáždění IWA, které se koná jednou ročně a schvaluje základní 
dokumenty připravené výbory a správní  radou a provádí potřebné 
volby funkcionářů. Ještě v pátek se pak všichni sešli večer na slavnost-
ní večeři v hotelu Corinthia, kde ostatně probíhala všechna jednání 
IWA v Praze. Vlastní zasedání Valného shromáždění CzWA se konalo 
v sobotu 23. 9. s agendou běžnou pro tato jednání. Proběhla i volba 
prezidenta IWA na období 2018–2020. Do funkce byla opětovně zvo-
lena stávající prezidentka Diane d’Arras. Kromě běžné agendy se pro-
jednávaly i další aktuální body a byly k nim přijaty i potřebné závěry:
•  Podpora hnutí Young water professionals v rámci IWA i v jednotli-
vých členských zemích;

• Zvýraznění pozice IWA v zemích střední a východní Evropy a pro-
hloubení aktivit asociace v tomto regionu;

• Plnění strategických cílů rozvoje hospodaření s vodou v jednotli-
vých členských zemích. K projednání tohoto bodu byly účastníci 
rozděleni do diskusní kroužků, které formulovaly návrhy na zlepše-
ní situace v dosahování těchto cílů. Tyto návrhy byly zaznamenány 
přítomnými pracovníky sekretariátu IWA a budou použity v tvorbě 
dalších dokumentů IWA. 
Jednání Valného shromáždění IWA se z ČR zúčastnili prof. Ing. Jiří 

Wanner, DrSc., a Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D., za výbor CzWA a Ing. Iva 
Johanidesová za YWP ČR. 

Jiří Wanner

Předávání daru CzWA delegaci IWA před večeří v Poděbradech 
(kniha o Staré ČOV v Praze-Bubenči)

Prezidentka zahajuje slavnostní večeři IWA

Jednání Valného shromáždění IWA

Delegátky YWP s prezidentkou IWA, Iva Johanidesová druhá zleva
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12. bienální konference
Poděbrady, 20. — 22. září 2017

Exkurze s Koniklecem do Rakouska 
za příklady dobré praxe hospodaření 
s dešťovou vodou

Letošní exkurze s Koniklecem v rámci projektu Počítáme s vodou  
směřovala v říjnu 2017 za příklady dobré praxe hospodaření s deš-
ťovými vodami (HDV) do Rakouska – do Vídně a do Lince. Cestou 
z Prahy  jsme však zastavili  již v Brně, protože  i zde  jsou k vidění 
zajímavé realizace.

Jiří Vítek z firmy  JV PROJEKT VH s.r.o. nás provedl moderním 
kampusem Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích, kde jeho firma 
navrhovala odvodnění dle principů HDV na celém území o rozloze 35 
ha. Srážkové vody odtékající z nepropustných zpevněných ploch mezi 
pavilony jsou zaústěny do zasakovacích průlehů s retenčními rýhami 
(obr. 1).  Podobným způsobem  je  odvodněno  i přilehlé parkoviště 
podél ulice Akademické o celkové rozloze 1,5 ha a areál Moravského 
zemského archivu v Brně.
 Další zastávkou byl Aquapark Brno-Kohoutovice (obr. 2). Vody, 

které odtékají při dešti  z komunikací  a parkoviště,  jsou odváděny 
povrchově do zatravněných průlehů, z nichž se voda vsakuje do re-
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Obr. 1. Průlehy s retenčními rýhami mezi 
pavilony kampusu Masarykovy univerzity 
v Brně–Bohunicích (Foto I. Kabelková)

Obr. 2. Jiří Vítek při výkladu HDV v areálu 
Aquaparku Brno-Kohoutovice (Foto I. Ka-
belková)

Obr. 3. Průlehy v areálu Aquaparku Brno-Kohoutovice jsou vyu-
žívány i dětmi. Uprostřed průlehu vidíme bezpečnostní přeliv do 
retenční rýhy (Foto I. Kabelková)

tenční rýhy. Průlehy slouží ke zdržení odtoku 
přívalových  srážek  a předčištění dešťových 
vod. V průlezích jsou umístěny bezpečnostní 
přelivy navržené pro případy překročení vsa-
kovací kapacity nebo zamrznutí terénu, jimiž 
voda může přepadat do rýhy. Vody ze střech, 
které jsou poměrně čisté, jsou do retenční rýhy 
svedeny přímo potrubím ze střešních odpadů 
přes šachtu s lapačem splavenin. Z retenční 
rýhy pak voda odtéká přes regulátor odtoku 
do přípojky dešťové kanalizace.
Průlehy – kromě HDV  funkce a zlepšová-

ní mikroklimatu  –  jsou  i architektonickým 
prvkem v parku a hrají si v nich děti (obr. 3).

Vídeňská část exkurze  začala na magist-
rátu, kde nás Jürgen Preiss (obr. 4) seznámil 
se Strategickým plánem Vídně na potírání 
tepelných ostrovů  a na  adaptaci na  klima-
tickou změnu. Strategie obsahuje 37 přírodě 
blízkých adaptačních opatření. Velký důraz 
je kladen na ozeleňování fasád a střech, které 
díky evapotranspiraci odebírají teplo z okolí 
a ochlazují ho tak. Město si nechalo zpraco-
vat databázi  s potenciálně vhodnými domy 
k ozelenění střech a fasád (https://www.wien.
gv.at/umweltgut). V budoucnu má být v zá-
stavbě povinný podíl zelených fasád a střech 
minimálně 60 %. Zajímavá byla informace, že 
zelené střechy nekolidují se solárními panely, 
naopak,  díky  ochlazení  okolního  vzduchu 
zvyšují jejich účinnost až o 5 %.
Navštívili  jsme nejprve  zelenou  střechu na magistrátní  budově 

a pak několik budov s ozeleněnými fasádami ve vlastnictví magistrátu.
Železobetonová kancelářská budova oddělení MA 31 v ulici 

Grabnergasse ze 60. let (obr. 5) má před fasádou postavený ocelový 
policový systém, na němž jsou zavěšeny truhlíky s 12 druhy rostlin, 
a který slouží i k zastínění oken shora a ze strany. Automatické za-
vlažování je řízeno pro každé patro zvlášť pomocí senzorů měřících 
teplotu a vlhkost půdy v truhlících (obr. 6). 
Památkově chráněná budova obecního úřadu Amtshaus Margareten 

na Schönbrunner Str. je částečně popnuta popínavými rostlinami za-
sazenými v červených truhlících na chodníku (rostliny nešlo zasadit 
přímo do půdy z důvodu netěsností sklepů) (obr. 7).

Dům oddělení MA 48 vídeňského městského úřadu v Einsiedler-
gasse byl  renovován v  r.  2010, kdy bylo vytvořeno 850 m2  zelené 
fasády pomocí 15 tisíc rostlin v 2685 truhlících. Truhlíky jsou zavě-

Obr. 4. Jürgen Preiss a tlumočnice Pavla Vol-
trová při přednášce na vídeňském magistrátu 
(Foto V. Cápalová)

Obr. 5. Vera Enzi z GrünStattGrau (Svaz pro 
ozeleňování staveb) ukazuje původní vzhled 
budovy oddělení MA 31 před rekonstrukcí 
a ozeleněním fasády (Foto J. Vítek)

Obr. 6. Budova oddělení MA 31 s policovým 
systémem osázených truhlíků (Foto J. Vítek)

Obr. 7. Budova obecního úřadu Amtshaus 
Margareten je popnuta rostlinami zasazený-
mi ve velkých truhlících na chodníku (Foto 
V. Cápalová)
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Obr. 8. Zelená fasáda domu oddělení MA 48 vídeňského městského 
úřadu (Foto J. Vítek)

šeny na ocelové konstrukci  tak, aby větrání 
fasády a tím její ochlazování bylo umožněno 
i zezadu. Kapková závlaha ve 12 okruzích je 
řízena pomocí 6 vlhkostních senzorů v půdě. 
Zavlažování probíhá  i v  zimě,  aby  rostliny 
nezaschly (obr. 8).
V  zavlažovacích  systémech všech  těchto 

fasád se používá pitná voda, které má Vídeň 
dostatek,  a podle magistrátu  je  její  použití 
jednodušší než použití vody dešťové.
Jinak  je  tomu u ekologického hotelu Bou-

tiquehotel Stadthalle  v Hackengasse,  který 
má ze  strany ulice  i dvorku zelenou  fasádu 
(obr. 9)  a přístavba  i levandulovou  střechu 
sloužící  jako  terasa. Dešťová voda ze  střech 
a nepropustných ploch  je  zachytávána do 
nádrže  s kapacitou  10  000  l  a slouží  pro 
zalévání  veškeré  zeleně  (obr. 10).  Původně 
byla používána i na splachování toalet, což se 
však neosvědčilo, protože hosté ji považovali 
za špinavou. Nyní  jsou  toalety splachovány 
vodou z vlastní  studně. Hotel  je  ekologický 
i co se týče energií – má tepelné čerpadlo na 
získávání tepla z podzemní vody a na střeše 
fotovoltaické panely. Je to zelená oáza klidu 
a příjemného mikroklimatu ve středu města, 
kde chovají i včely a hosty ruší jen cvrčci.
Pan  Preiss  nám ukázal  též park Bruna 

Kreiskyho, kde byl po rekonstrukci vytvořen 
nový průleh na  zasakování  dešťových  vod 
z  okolních nepropustných ploch. Průleh  je 
osázen převážně rákosím a prosakující voda 
zavlažuje i stromy v okolí (obr. 11). Dešťové 
vody jsou do průlehu odváděny jen v létě, kdy 
klapka v šachtě zabraňuje jejich odtoku do kanalizace. V zimě je na-
opak klapka otevřena a dešťové vody odtékají do kanalizace (obr. 12).
Na  závěr  dne  jsme  v  doprovodu  Thilo  Lehmanna  z Wiener 

Wasserkanal (Vídeňská kanalizace) navštívili nově budovanou vídeň-
skou čtvrť Seestadt Aspern (jezerní město Aspern), která se svými 240 
ha patří k největším rozvojovým plochám v Evropě. 
Ve čtvrti nás poněkud překvapil nízký podíl zelených ploch, např. 

náměstí bylo zcela vybetonované (obr. 13). Ani zelené fasády jsme 
nikde neviděli. Jako by čtvrť byla budována trochu v rozporu se stra-
tegickým plánem Vídně na potírání tepelných ostrovů... Alespoň že 
60 % střech je prý vegetačních.
Provozovatel kanalizace požaduje minimalizovat vtok dešťové vody. 

Viděli jsme pilotní projekt tzv. duálního systému, který je realizován 
na Edith-Piaf-Straße  (obr. 14). Znečištěná voda z prvního  splachu 
vozovek a v zimě tající sníh se solí odtékají do jednotné kanalizace, 
jejíž šachty však mají škrticí klapky (plech s 3 cm otvorem), které ne-
propustí vyšší odtok z přívalových dešťů. Tato již poměrně čistá voda 
se ze šachty vzdouvá a přes snížený okraj vozovky odtéká do průlehu, 
kde se vsakuje přes 30cm humusovou vrstvu a před odtokem do pod-
zemní vody je tak dále čištěna. Část vody z průlehů se vypařuje, a to 
i prostřednictvím stromů. Na animaci systému je možno se podívat na 

Obr. 9. Dvorek ekologického hotelu Boutiquehotel Stadthalle (V. 
Cápalová)

Obr. 10. Zachycená dešťová voda v hotelu 
Boutiquehotel Stadthalle je následně použí-
vána na zalévání zeleně (Foto V. Cápalová)

Obr. 11. Vsakovací průleh v parku Bruna 
Kreiskyho (Foto J. Vítek)

Obr. 12. Šachta je opatřena klapkou, která je 
v létě zavřena, a dešťová voda je odváděna do 
vsakovacího průlehu v parku Bruna Kreisky-
ho (Foto J. Vítek)

Obr. 13. Překvapivá absence HDV na náměstí 
v Seestadt Aspern (Foto V. Cápalová)

Obr. 14. Thilo Lehmann popisuje funkci duálního systému na Edith-
-Piaf-Straße v Seestadt Aspern; vpravo je detail šachty a sníženého 
obrubníku (patrná je eroze v oblasti nátoku do průlehu) (Foto I. 
Kabelková)
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https://club.wien.at/magazin/fortschritt/wiener-modell-versickerung/. 
Pokud se duální systém osvědčí, bude použit nejen v Seestadt Aspern, 
ale i v dalších vídeňských čtvrtích.
Rozvinula  se  široká diskuse, proč  je  systém  tak komplikovaný, 

když by stačilo v zimě nesolit, navíc, když ve Vídni téměř nesněží. 
Pak by bylo možno veškerou  dešťovou vodu z málo frekventovaných 
komunikací (a takových tam je většina) přímo vsakovat v průlezích. 
Pan Lehmann nám však vysvětlil,  že ve Vídni  je  zakázáno v zimě 
používat inertní posypové materiály a že se musí solit i při námraze. 
Jinak prý dopravnímu odboru hrozí vysoké pokuty od občanů, kteří by 
se na komunikaci zranili. A všichni úředníci jsou osobně zodpovědni. 
Z Aspernu  jsme odjížděli  s poněkud smíšenými pocity z vídeňské 
byrokracie…
Chuť jsme si spravili následující den v solarCity Linec. Provázeli 

nás Ewald Reinthaler z magistrátu města Lince, který je koordinátorem 
projektu, a geolog, který spolupracoval na HDV. Pan Reinthaler nám 
nejprve podrobně popsal koncept a historii solarCity (obr. 15).
Důvodem vzniku solarCity byla nutnost město Linec rozšířit, která 

se v 90. letech ukazovala stále naléhavěji, a najít prostor pro budoucí 
bydlení 25 000 lidí. Městská rada se rozhodla vybudovat udržitelné 
město a hledat nové cesty založené současně na třech pilířích udr-
žitelnosti: ekonomice, ekologii a sociální oblasti (přátelskosti k oby-
vatelům). Bylo nutno realizovat architektonicky a ekologicky vysoce 
kvalitní projekt, a to jak co se týče energie, tak přírody a vody.
O vytvoření územního plánu městské části Pichling byl v r. 1992 

požádán renomovaný rakouský urbanista Roland Rainer. Rozdělil úze-
mí do 5 okrsků a stanovil potenciál pro 5 000–6 000 bytů s veškerou 
infrastrukturou. Návrh byl  inspirován zelenými zahradními městy 
s plynulými přechody mezi zahradami, parky a krajinou. Zástavba 
je navržena  jako nízkopodlažní s 2–4 podlažími a nízkou hustotou 
(index podlahové plochy 0,65).
V r. 1994 město Linec za podpory čtyř největších stavebních firem 

získalo prostředky pro  výstavbu prvních 630 nízkoenergetických 
bytů. Přizváni byli slavní architekti Norman Foster, Richard Rogers 
a Thomas Herzog a projektant energetiky Norbert Kaiser. V r. 1995 
bylo pro spolupráci získáno dalších osm stavebních družstev, takže 
bylo možno plánovat realizaci celkem 1294 bytů na ploše 32 hektarů. 
V architektonické soutěži v následujícím roce zvítězil specialista na 
solární architekturu, vídeňský architekt Martin Treberspurg. Výběrové 
řízení na návrh krajinných úprav vyhrál v r. 1997 ateliér Dreiseitl, 
který se specializuje na ekologické návrhy v oblasti krajiny a vody.

Obr. 15. Ewald Reinthaler ukazuje plán solarCity (Foto I. Kabelková) Obr. 16. Podle všech komunikací v solarCity jsou průlehy (Foto J. 
Vítek)

Obr. 17. Veřejné parkovací stání v solarCity se zatravňovacími tvár-
nicemi položenými na 30cm humusové vrstvě a s odtokem do šachty 
a drenážního potrubí (Foto I. Kabelková)

Stavbě bytů, která probíhala v letech 2001–2005 ve čtyřech etapách, 
předcházelo od r. 1999 budování krajinných prvků, završené v r. 2008 
otevřením sportovního parku. První fáze projektu je realizována na 
32,5 hektarech stavebních pozemků a poskytuje bydlení 4 500 obyva-
telům včetně  nezbytné infrastruktury a 20 hektarů parku.
Pan Reinthaler nám také vysvětlil, že obzvláštní důraz byl kladen 

i na zapojení udržitelného hospodaření s dešťovou vodou do celko-
vého konceptu a na soulad přírody a vody. Základní podmínkou bylo 
zachovat původní bilanci vody v území, neohrozit jakost a množství 
podzemní vody a přírodní mokřady. Principem hospodaření s dešťo-
vou vodou je nakládat s ní v místě jejího spadu a co nejvíce jí vypařit 
a vsáknout. Použit je převážně  povrchový decentralizovaný systém 
skládající se z otevřených koryt, retenčních příkopů a zatravněných 
průlehů, které jsou integrovány do veřejného prostoru tak, aby přiro-
zený cyklus vody byl viditelný a obyvatelstvu pochopitelný. 
Pak následovala procházka po solarCity a prohlídka jednotlivých 

prvků systému hospodaření s dešťovou vodou přímo na místě, s dal-
ším podrobnějším výkladem.
U dešťových vod odtékajících z veřejných prostranství a komunikaci 

je kladen velký důraz na  jejich předčištění a na bezpečnost  systé-
mu. Zatravněné průlehy podél komunikací  (dimenzované na 1letý 
déšť)  jsou pečlivě udržované, bez keřů a stromů,  jejichž kořeny by 

Obr. 18. Vsakovací nádrž v solarCity se při 
velkých přívalových deštích může přelít do 
potoka na levé straně (Foto J. Vítek)

Obr. 19. Voda ze střech odtéká v solarCity do 
průlehů kanálky po povrchu (Foto J. Vítek)

Obr. 20. Zaústění dešťového svodu v solarCi-
ty na povrch (Foto J. Vítek)
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Obr. 21. Soukromá parkovací stání v solar-
City mívají poškozenou zatravněnou vrstvu, 
a proto je dešťová voda z nich ještě odváděna 
do průlehů (Foto J. Vítek)

Obr. 22. Dešťový odtok v solarCity přebírá 
systém průlehů (Foto J. Vítek)

Obr. 23. Cesty pro odtok dešťové vody parkem v solarCity (Foto J. Vítek)

mohly vytvářet zóny preferenčního proudění 
(obr. 16). Parkovací stání jsou tvořena zatrav-
ňovacími  tvárnicemi položenými na  30cm 
humusové  vrstvě  na  štěrkovém podkladu 
a následně zatravněnými, aby zachycení zne-
čištění při vsakování bylo co nejdokonalejší 
(obr. 17).  Při  větších deštích voda přepadá 
do šachet a je odváděna drenážním potrubím 
do vsakovací nádrže (dimenzována na 10letý 
déšť), z níž ev. přepadá do revitalizovaného 
potoka Aumühl v jižní části území (obr. 18). Je 
to pěkný příklad řetězení HDV opatření smě-
rem k opatřením se zvyšující se bezpečností.
Asi 1/3 budov na soukromých pozemcích 

má zelené střechy. Voda ze střech je povrchově 
odváděna do průlehů u domů  (obr. 19, 20). 
Soukromá parkovací stání mají zatravňovací 
tvárnice položené jen na 8 cm humusu, a pro-
tože toto předčištění je nedostatečné (i proto, 
že tráva je zde často částečně uhynulá, pokud 
zde  auta parkují  delší  dobu,  či  v důsledku 
poškození teplem z motorů), je dešťový odtok 
odváděn  ještě do průlehů  (obr. 21). V části 
území je na soukromá parkovací stání sváděn 
za úplatu  i odtok  z  veřejných  komunikací. 
Vyšší  odtoky přebírá  systém dalších průle-
hů,  které  jsou  do  otevřeného  prostranství 
zapojeny velmi harmonicky a spoluvytvářejí 
obraz zvlněné krajiny (obr. 22). I v přilehlém 
kopcovitém parku, který vznikl z vytěženého 
materiálu při zvětšení původního jezírka Wei-
kerlsee o 70 %, je patrné, kudy může odtékat 
voda… (obr. 23). Konečným recipientem jsou 
aluviálních louky v severní části čtvrti.
Prosakující dešťové voda přispívá i k napá-

jení jezera Weikerlsee (obr. 24). Část jezerního 
břehu  slouží  ke  koupání,  část  je  přírodní. 
V parku je mnoho hřišť, včetně atraktivního 
dětského vodního hřiště (obr. 25).
SolarCity je krásným a přívětivým místem 

pro život. Nikomu z nás  se odtud nechtělo 
domů. A v zimě se zde nesmí solit, ale je pře-
depsáno používat inertní posypové materiály. 
A pak že to nejde!

Dr. Ing. Ivana Kabelková
Obr. 24. Jezero Weikerlsee v solarCity (Foto 
J. Vítek)

Obr. 25. Dětské vodní hřiště v solarCity (Foto 
J. Vítek)

Listy CzWA – pravidelná součást časopisu Vodní hos-
podářství – jsou určeny pro výměnu informací v oblastech 
působnosti CzWA

Redakční rada: prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. – předseda
Ing. Václav Hammer, Ing. Markéta Hrnčírová, doc. Ing. Pavel 
Jeníček, CSc., Ing. Martin Koller, doc. RNDr. Dana Komínková, 
Ph.D., prof. Ing. Blahoslav Maršálek, Ph.D., Ing. Tomáš Vítěz, 
Ph.D., Ing. Jan Vilímec, Ing. Karel Pryl, Ing. Pavel Příhoda
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603 230 328, fax 220 443 154,
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Sledujte časopis  
Vodní hospodářství  
na Twitteru!
Odemčené články, diskuze, 
komentáře, průběžně aktualizovaný 
seznam vodohospodářských akcí.

twitter.com/vodni_hosp

!!!VÝZVA!!!
Pořádáte-li či víte-li o vodohospodářských akcích 

v roce 2018, pošlete nám o nich informace. Rádi je 
zdarma otiskneme.

23. 11. Materiálová transformace čistírenských kalů (aneb co 
s čistírenskými kaly ve výhledu). Seminář. Konferenční sál areálu 
AGRO CS V Lukách, Česká Skalice. Info: www.sovak.cz/seminare

24. 11. AS-DEHYDRÁTOR – odvodňování kalu ve světle 
nové legislativy. Webinář (on-line seminář) bude probíhat od 
9.30 do cca 11.00 na YouTube, viz www.youtube.com/user/
ASIOczechrepublic/live. Info: plotenym@asio.cz, tel.: 724 768 
192, www.asio.cz/cz/seminare

28. 11. Vodní zákon-velká novela stavebního zákona 
a poplatková novela. Seminář. Konferenční centrum CITY – 
Pankrác, Praha. Info: Hana Šimánková, info@uzitecneseminare.cz

15. 12. Nové výrobky a technologie pro rok 2018. Webinář (online 
seminář) bude probíhat od 9.30 do cca 11.00 na YouTube, viz 
www.youtube.com/user/ASIOczechrepublic/live. Info: plotenym@
asio.cz, tel.: 724 768 192, www.asio.cz/cz/seminare

9.–10. 1. ISPOP a aktuální ohlašovací povinnosti v oblasti 
vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší. 
Semináře. Hotel Prométheus, Brno a hotel Nové Adalbertinum, 
Hradec Králové. Info: www.ekomonitor.cz/seminare

Únor – březen. Jste v obraze? … legislativa, normy, technická 
řešení a voda. Semináře. Brno a další místa. Info: www.asio.cz/cz/
jste-v-obraze

6.–7. 2. VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2018. Konference. Hotel DAP, 
Praha. Info: www.enviweb.cz/voda

8.–12. 4. BIOMASA. Veletrh. Výstaviště Brno. Info: www.bvv.cz/
biomasa

10.–11. 4. Provozování čistíren odpadních vod XXIII. Seminář. 
Moravská Třebová. Info: vla.langer@gradienteko.cz

14.–18. 5. IFAT. Mezinárodní odborný veletrh pro vodu, odpadní 
vodu, odpady a recyklaci. Mnichov - Nové výstaviště. Info: www.
expocs.cz

28. –31. 5. Pitná voda. Konference. Tábor. Info: www.wet-team.cz

18.–19. 10. Sucho a požadavky na užívání vod v povodí Labe. 
Konference. Praha. Info: martina.voborska@pvl.cz



Zástupci SOVAK ČR a CzWA podepsali  
memorandum o spolupráci

Dne 26. 10. 2017 podepsali zástupci dvou etablovaných institucí 
zabývajících se pitnou a odpadní vodou, Sdružení oboru vodovodů 
a kanalizací, z.s., (SOVAK ČR) a Asociace pro vodu ČR z.s. (CzWA) 
memorandum o spolupráci. Za SOVAK ČR dokument podepsal před-
seda Sdružení oboru vodovodů a kanalizací, z.s., Ing. František Barák 
a za Asociaci pro vodu ČR z.s. doc. Ing. David Stránský, Ph.D. Předse-
da SOVAK ČR při této příležitosti uvedl, že „zatímco SOVAK ČR řeší 
provoz, tedy výrobu, dodávku pitné vody a odkanalizování, vyčištění 
vody a její návrat do přírody, kolegové z Asociace pro vodu ČR nám 
pomáhají provozní problémy řešit z pozice vědecké a akademické.“ 
Doc. Ing. David Stránský, Ph.D., doplnil, že „spolupráce se SOVAK ČR 
je nejefektivnější cesta, jak poznatky dostat do praxe“. 

Společným cílem SOVAK ČR a CzWA je prohloubit úroveň poznatků 
vědy a výzkumu v oboru vodovodů a kanalizací. Obě instituce dispo-
nují kvalitním odborným zázemí a pořádají pro své členy i veřejnost 
řadu školení a akcí. Již v současnosti probíhá výměna kvalifikovaných 
odborníků, kdy například experti z CzWA přednášejí na seminářích 
pořádaných SOVAK ČR a naopak. Do budoucna by měla tato prospěšná 
činnost zintenzivnit. Důležitým bodem, na němž se obě instituce sho-
dují, je také příprava oboru vodovodů a kanalizací na nová legislativní 
opatření v oblasti pitných vod, odpadních vod, odpadů a recyklace 
zdrojů, plynoucí z požadavků deklarovaných institucemi a orgány Ev-
ropské unie a s těmito požadavky související legislativou. Docházet by 
také mělo ve větší míře k přenosu informací ze zahraničních asociací 
IWA, EWA a EurEau pro členy SOVAK ČR a členy CzWA. 

Obě strany se shodly na tom, že jednou z priorit by měla být spolu-
práce SOVAK ČR a CzWA v oblasti středního školství, tedy podílení 
se na přípravě vzdělávacích oborů a programů v oblasti vodního 
hospodářství, přípravě a vydávání skript a odborných publikací pro 
provozovatele vodovodů a kanalizací. „Vnímám, že dostatečný počet 
kvalifikovaných pracovních sil v oboru vodního hospodářství nám 
dlouhodobě chybí a můžeme tak podpořit celkovou osvětu společnosti, 
třeba i výukou na základních, středních i vysokých školách,“ zdůraznil 
doc. Ing. David Stránský, Ph.D. Ředitel SOVAK ČR Ing. Oldřich Vlasák 
připomenul, že „poprvé v letošním roce SOVAK ČR otevřel kurz Provo-
zovatel vodovodů a kanalizací zakončený maturitou, který umožňuje 
zvýšit kvalifikaci a zajistit odborníky pro obsluhu vodohospodářských 
zařízení, a byl o něj velký zájem.“ Velkým problémem je, že obor vo-
dovodů a kanalizací se všeobecně potýká s klesajícím zájmem mezi 
dospívající mládeží. SOVAK ČR přispívá ke zlepšení situace i tím, že 
například na výstavě VODOVODY-KANALIZACE 2017 měli všichni 
studenti a učni technických oborů přístup zdarma, několik vysoko-
školských studentů má možnost se bezplatně zúčastnit také významné 
oborové konference Provoz vodovodů a kanalizací 2017 v Ostravě.

Ing. Oldřich Vlasák,
ředitel SOVAK ČR

Podpis memoranda. Zprava: doc. Ing. David Stránský, Ph.D., 
Ing. František Barák, Ing. Oldřich Vlasák
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EVHfiltr
sedimentační kontinuální ČOV
ČOV s procesem fyzikálně chemického 
srážení - koagulací, filtrací a sedimentační 
separací kalů.

EVHflot
flotační kontinuální ČOV
ČOV s procesem fyzikálně chemického 
srážení - koagulací, tlakovou flotací 
a separací kalů shrabováním z hladiny.

RS
rotační síta
Zařízení pro separaci pevných nečistot 
z odpadní vody.

DS
deemulgační diskontinuální stanice
Zařízení pro čistění průmyslových 
odpadních vod procesem chemického 
srážení s diskontinuálním provozem.

DF
dezodorizační filtry, pračky vzduchu
Zařízení pro odpachování vzduchu 
z výrobních a čistírenských provozů.

Výrobce a dodavatel technologických zařízení pro čištění odpadních vod

T. +420 518 612 307 | sebesta@sebesta.cz | www.sebesta.cz




