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STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA – ČÁST I. 
 

PŘEDMLUVA 
 

Tato Strategická výzkumná agenda (SVA) byla zpracována týmem specialistů 

– členů Technologické platformy pro udržitelné vodní zdroje (TP UVZ). 
 

Tým pracoval ve sloţení: 
 

Vedoucí týmu: Ing. Jan Čermák,  Prof. Ing. Josef Říha, DrSc. 
 

Členové týmu: (v abecedním pořádku) 

 

Doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc.  Ing. Jan Baier 

Ing. Ivan Beneš       Ing. Jana Caletková, Ph.D. 

Doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.   Ing. Renata Duffková,  Ph.D. 

Ing. Jan Hillermann, Ph.D.       RNDr. Pavla Kačabová 

Ing. Tomáš Khel        Prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl 

Ing. Petr Mamula, CSc.   Ing. Radek Muzikář, CSc. 

Ing. Ivan Novotný                                     Ing. Eva Procházková 

RNDr. Ing. Jaroslav Roţnovský, CSc. Mgr. Jan Skála 

Ing. Jan Uhlík Ph.D.    Ing. Jan Vopravil, Ph.D. 

Prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.   Ing. Kamila Weberová 

Ing. Jan Zavřel, CSc. 

 

 

   Technologická platforma pro udržitelné vodní zdroje (TP UVZ) je projektem 

realizovaným v rámci programu Spolupráce, který realizuje Prioritní osu 5 „Prostředí pro 

podnikání a inovace“ Operačního programu Podnikání a inovace 2007 – 2013, číslo projektu: 

5.1 SPTP02/016. Správcem programu je Ministerstvo prŧmyslu a obchodu ČR (MPO), 

zprostředkujícím subjektem pro tento program je Agentura pro podporu podnikání a investic  

– CzechInvest. Projekt byl zahájen 1. ledna 2010, ukončen bude 31. prosince 2012. 

 

   TP UVZ byla zaloţena v souladu s iniciativou Evropské komise ze dne 16. června 2004 

týkající se vytvoření technologických platforem, publikované v COM(2004) 353 final 

(Science and technology, the key to Europe's future - Guidelines for future European Union 

policy to support research). 

 

   TP UVZ je sdruţením, zaloţeným podle § 829 a následujících Občanského zákoníku. 

Sdruţení vzniklo dnem podpisu smlouvy, tj. 30. listopadu 2009. TP UVZ je zastupována 

vedoucím účastníkem sdruţení, kterým je Asociace pro vodu v krajině ČR (IČ: 67775403) 

Vedoucí účastník sdruţení: zastupuje sdruţení a je jeho jménem oprávněn jednat v ústním 

i písemném styku, zastupuje účastníky sdruţení ve všech věcech týkajících se schvalování, 

proplácení a vykazování výdajŧ sdruţení, vyhotovuje finanční plán a pravidelně informuje 

členy o hospodaření, zodpovídá za řízení, koordinaci a administraci projektu TP UVZ. K výše 

uvedenému dali účastníci sdruţení vedoucímu účastníkovi výslovné zplnomocnění.           

Sídlo TP UVZ: U Topíren 860/2, 170 41 Praha 7. 

 



Technologická platforma pro udrţitelné vodní zdroje  

Strategická výzkumná agenda – Celkový text 

 

5/100 

 

 

   Zakládajícími jednadvaceti členy TP UVZ jsou jak zástupci univerzit, veřejných  

i soukromých výzkumných pracovišť, tak i státních podnikŧ a podnikatelských subjektŧ:  

 

Zakládající členové TP UVZ 

 

Aqua Industrial, s.r.o.  MEBIS, s.r.o. W&ET Team 

ABOvalve, s.r.o. OSC, a.s – Brno  W.P.E., a.s.           

CITYPLAN, s.r.o.   PROGEO, s.r.o.   VŠ báňská – Technická  

univerzita Ostrava DEKONTA, a s. Povodí Labe, s.p.  

GEOtest Brno, a.s. Povodí Vltavy, s.p.  VÚ vodohospodářský 

T.G.M., v.v.i. Hydro-X, s.r.o. Student Science, s.r.o.  

Jihočeská univerzita 

v Českých Budějovicích 

VÚ meliorací a ochrany 

pŧdy, v.v.i.   

Závlahy Dyjákovice, s. r.o 

 

 

Orgány TP UVZ jsou:   

- Projektová rada TP UVZ 

- Správní rada TP UVZ 

 

Projektová rada  

- Zpracovává plány aktivit TP UVZ, navrhuje přijetí nových členŧ, zabezpečuje spolupráci  

      s partnerskými subjekty v ČR i v zahraničí. 

-    Projektová rada je 7 členná. 

- Harmonizuje obsah, rozsah a termíny aktivit, plynoucích z dvoustranných dohod, 

uzavíraných odděleně mezi jednotlivými členy TP UVZ a vedoucím členem TP UVZ, 

kterým je Asociace pro vodu v krajině ČR 

- Schvaluje organizační a pracovní řád TP UVZ a jeho případné novelizace. 

- Podle potřeby zřizuje dočasné orgány potřebné k zajištění činnosti TP UVZ, zejména 

zájmové sekce a odborné týmy. 

- Funkční období členŧ Projektové rady a Správní rady je šestileté. 

- Členové Projektové rady se volí z pověřených zástupcŧ členŧ TP UVZ na období 6 let. 

- Zasedání Projektové rady TP UVZ svolává předseda Projektové rady TP UVZ. Rozhod 

- Projektová rada se schází ke svým jednáním dle potřeby, nejméně však jednou ročně. 

- Projektová rada dále: schvaluje plány činnosti TP UVZ, roční rozpočty TP UVZ 

vstup/výstup nových členŧ do/ze sdruţení, opatření pro udrţitelnost projektu, program 

povinné publicity projektu, program tvorby a aktualizace webových stránek TP UVZ, 

předkládá členŧm TP UVZ výroční zprávu o činnosti projektové rady, o prŧběhu věcného 

plnění a finančního zabezpečení projektu TP UVZ, schvaluje návrhy na zřízení 

odborných týmŧ a zájmových sekcí v rámci TP UVZ a organizační a pracovní řád, 

případně další organizační a technické normy, vymezující zpŧsob fungování TP UVZ. 

 

Správní rada 

- Správní rada je kontrolním a revizním orgánem TP UVZ 

- Správní rada je tříčlenná. 
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- Členové Správní rady jsou voleni z pověřených zástupcŧ řádných členŧ TP UVZ na 

období šesti let. 

- Členové Správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí její zasedání  

a dále místopředsedu, který předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti nebo v době, 

kdy nemŧţe funkci vykonávat. Zasedání Správní rady TP UVZ svolává předseda Správní 

rady TP UVZ. 

- Správní rada zasedá nejméně jednou ročně. 

- Správní rada dále kontroluje dodrţování této Smlouvy o sdruţení, vyjadřuje se k návrhŧm 

na zřízení odborných týmŧ a zájmových sekcí v rámci TP UVZ, vyjadřuje se k výroční 

zprávě o činnosti TP UVZ a účetní závěrce a k členským otázkám předkládaným 

Projektové radě, kontroluje plnění usnesení přijatých Projektovou radou TP UVZ  

a dohlíţí na finanční hospodaření TP UVZ. 

 

Posláním TP UVZ je zakládání a rozvoj nových přístupŧ, potřebných pro dosaţení trvalé 

udrţitelnosti vodních zdrojŧ v ČR cestou 

- sdílení vizí a systematické spolupráce klíčových hráčŧ v oboru, 

- uplatňování celostního (holistického) přístupu, 

- identifikace a plné akceptování nových problémŧ v oboru i nových metod jejich řešení, 

- účast na návrzích evropských dokumentŧ strategického vývoje a rámcových programŧ. 

 

Základními cíli TP UVZ  jsou: 

- harmonizace aktivit výzkumu a vývoje, VŠ, státních podnikŧ a podnikatelské sféry, 

- iniciování nových zadání pro oblast vědy a výzkumu, 

- zapojení do Evropské technologické platformy, 

- začleňováním do mezinárodních aktivit a týmŧ nebo sítí,  

- zpracování Strategické výzkumné agendy a Implementačního akčního plánu. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
 
Vodní hospodářství;  Hydrologický cyklus;  Hydrografická síť;  Klimatická změna; 

Hydrologický model BILAN;  Nedostatkové objemy;  Malé povodí;  Zamokření;  Odvodnění; 

Odtok;  Pitná voda;  Kritická infrastruktura;  Indikátory bezpečnosti;  Riziková analýza 

ţivotního prostředí;  Bezpečnostní riziko;  Princip předběţné opatrnosti;  Axiomatická teorie 

kardinálního uţitku;  Expertní systém rozhodování. 

 

Water management;  Hydrological cycle;  Hydrographic system;  Climate change; 

Hydrological model BILAN;  Deficit volumes;  Small catchments;  Water logging;  Drainage; 

Runoff;  Drinking water;  Critical Infrastructure;  Safety indicators;  Environmental risk 

assessment;  Security risk;  Precautionary  Principle (PP);  Multiattribute Utility Theory 

(MUT);  Decision support system. 

 

 
-  .  -  .  - 
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1.   ÚVOD 
 
     Řada problémŧ, s nimiţ se setkávají ekonomiky a společnosti hospodářsky vyspělých zemí 

v 21. století, vyţaduje integrující přístupy, při kterých musí být respektovány velmi četné 

dimenze globálních a regionálních změn: klimatu/ţivotního prostředí; ekonomiky/technologií 

a techniky; společnosti a kultury. Úspěšné řešení vyţaduje respektování a integraci dílčích 

aspektŧ těchto problémŧ, ale i integraci aktivit výzkumných, legislativních investičních, 

organizačních a manaţerských a aktivit informačních a osvětových. Řešení naprosté většiny 

těchto problémŧ se však neobejde bez účasti výzkumu. 

 

    K těmto problémŧm nesporně patří zásobování elektřinou, vodou a potravinami. Kaţdý ze 

systémŧ zásobování jednotlivými zdroji – elektřinou, vodou a potravinami – je sám o sobě 

velice komplikovaný a bez dlouhodobých koncepcí (politik a strategií) v podstatě 

neovladatelný. Vše je dále komplikováno tím, ţe mezi uvedenými systémy existující četné 

silné vzájemné vazby, které znesnadňují efektivní a spolehlivou realizaci koncepcí pro 

jednotlivé oblasti. Jako příklady lze uvést: 

- rozdílné, často i protichŧdné nároky na řízení prŧtoku na velkých vodních tocích 

z hlediska energetiky, vodní dopravy a hydrologických reţimŧ; 

- vzájemně se omezující nároky na vyuţití zemědělské pŧdy pro produkci potravinářských 

surovin a produkci bioenergetických surovin; 

- protichŧdné nároky na technologie hospodaření se zemědělskou pŧdou z hlediska 

efektivnosti zemědělství a z hlediska usměrňování hydrologických reţimŧ v krajině. 

 

     Doposud se rozvoj a podmínky pro rozvoj jednotlivých systémŧ většinou, a to  

i v zahraničí, zabezpečovaly samostatně. V zahraničí i v ČR se čas od času objevují pokusy 

zařadit buď veškerou problematiku systémŧ zásobování, elektřinou a vodou do rámce trvale 

udrţitelného rozvoje, nebo alespoň vybrané části těchto systémŧ. 

 

    Základních potřeby člověka nelze vesměs zajistit jinak, neţ obnovitelnými zdroji. Tento 

pojem nelze proto vnímat pouze ve vztahu k energetice. Obnovitelné zdroje tvoří především 

pŧda, voda a energie slunečního záření. Vodu a pŧdu je nutné chránit, protoţe nemají 

substitut. Před nástupem fosilních paliv byla hlavním zdrojem energie biomasa a její 

disponibilita omezovala prŧmyslový rŧst. Je proto katastrofálním omylem uvaţovat o tom,  

ţe by fosilní energie na výrobu tohoto zboţí nové doby mohla být zpětně nahrazena převáţně 

biomasou. Pokud se nechceme omezit a vrátit se zpět k výrobě jen toho nejnutnějšího, 

musíme hledat jinde. 

 

    Voda je základní látkou, bez níţ by lidská společnost, flóra i fauna na naší planetě nemohly 

existovat. Význam vody v přírodě nespočívá jen v jejím mnoţství a jakosti, ale také v přenosu 

energie a látek v jejím oběhovém cyklu. Voda se v přírodě účastní všech podstatných 

biologických procesŧ, fyzikálních a chemických pochodŧ a podstatně ovlivňuje klima. 

Označujeme-li vodu jako „zdroj ţivota“, „nejdŧleţitější surovinu“, „základní podmínku 

ţivota“, pak se zdaleka nejedná o nadnesené metafory, ale o výstiţné vyjádření objektivní 

reality. Lidské tělo je ze 70% tvořeno vodou, u  rostlin je to dokonce 90%. Pro obé však platí, 

ţe ztráta více jak 20% je smrtelná. Voda hraje ţivotně dŧleţitou roli v ţivotě člověka jiţ od 

počátku dějin civilizace, jelikoţ právě v blízkosti vody civilizace vznikaly a vzkvétaly, s její 

degradací a zánikem nastal i jejich rozpad a záhuba. 
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    Cirkulující zdroje sladké vody, které jsou určené k uspokojení našich nárokŧ a potřeb 

fyziologických, prŧmyslových, nárokŧ zemědělství a potaţmo domácností jsou ve svých 

uţitných vlastnostech limitovány především dostupným mnoţstvím, jakostí, místem  

a především časem. Situace týkající se nevratného úbytku vody v rŧzných částech světa nám 

neustále potvrzují skutečnost, ţe voda představuje zdroj omezený a především vyčerpatelný. 

Sladká a pro nás dostupná voda z celého objemu vody na zemi zaujímá pouze 0,3 % a i tyto 

zásoby jsou na Zemi rozděleny velmi nerovnoměrně. K 60 % přírodních zdrojŧ sladké vody 

má přístup pouze devět státŧ světa; jsou to (podle abecedy): Brazílie, Čína, Indie, Indonésie, 

Kanada, Kolumbie, Peru, Rusko a USA. 

  

    O stresu z nedostatku vody, někdy označované odborným termínem vodní stres, který 

vystihuje stav, kdy dostupné mnoţství vody přestává stačit ke krytí její spotřeby, se začíná 

hovořit ve chvíli, kdy populace začíná spotřebovávat více neţ 10 % obnovitelných zdrojŧ 

sladké vody. Tato chvíle ve světovém měřítku nastala cca v polovině 90. let minulého století. 

Od této doby ţije v tomto stresu 40 % obyvatelstva zeměkoule ve více jak 80 zemích. Dle 

doporučení WHO má mít kaţdý člověk denně k dispozici alespoň 20 litrŧ vody jako 

minimum nutné pro pití, vaření, mytí a sanitární opatření. Nároky na vodu se však v rámci 

celého světa velmi liší a odvíjí se především od zásob dostupné vody. Meziroční nárŧst 

spotřeby vody vzhledem k rŧstu populace činí cca 2,5%. Dle prognóz bude v roce 2050 

obývat planetu aţ 9 mld lidí, a ti všichni budou potřebovat jídlo a vodu. Podle zprávy 

UNESCO z roku 2003 se za posledního pŧl století dalo napočítat 507 mezistátních konfliktŧ 

kvŧli vodě, z toho 37 provázelo násilí a 21 vojenské akce. Je na místě si připomenout slova 

bývalého generálního tajemníka OSN Butruse Butruse Ghálího, který se jiţ počátkem 

druhého tisíciletí vyjádřil, ţe další válka na Blízkém východě se nepovede o ropu, či politické 

názory, ale o vodu. Voda se tak velmi často označuje za vŧbec hlavní moţnou příčinu 

konfliktŧ ve 21. století. 

 

    Neúspěch při zajišťování vody znamená prakticky jistotu ekonomického úpadku. Na vodě 

závisí zdraví, blahobyt i bezpečnost. Nedostatek vody ovlivní celou stabilitu a trvale 

udrţitelný rozvoj nejen České republiky, ale i dalších státŧ, jelikoţ od jejího dostatku se odvíjí 

celý cyklus nejen ekonomického chodu státu, počínající nezbytným mnoţstvím vody k přímé 

spotřebě lidí, zvířat a rostlin, který se dále promítne do zemědělství potaţmo do přímé výroby 

potravin, jejichţ další výroba a úprava taktéţ nebude moţná, jelikoţ k tomu je zapotřebí 

energie, jejíţ výroba je taktéţ bezprostředně závislá na dostatku vody. 

  

    Tající ledovce, prudké deště, nedostatek vody a rozsáhlá sucha – to je jen krátký výčet 

aktuálních problémŧ souvisejících s vodou, které dnes řeší celý svět. Jiţ první satelitní snímky 

z konce šedesátých let 20. století naznačily, ţe planeta prochází změnami, které velkou 

pravděpodobností významně změní dlouhodobý reţim počasí. Dlouhodobé předpovědi se 

většinou shodují na tom, ţe přibude extrémŧ – povodní i velkého sucha. 

  

    Poţadavek udrţitelnosti lidské civilizace a přeţití lidského druhu vŧbec vyţaduje 

v souvislosti s vodou zkoumat podmínky nutné pro udrţení ţivota na Zemi celostně 

(holisticky) a interdisciplinárně, při dodrţování základních univerzálních vědeckých principŧ 

a zásad kritického myšlení. Výsledkem by tak mělo být porozumění interakcím mezi světem 

přirozeným (ekosférou) a světem lidí (antroposférou), i uvnitř těchto sfér. 
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BCM Business Continuity Management 

LCA Life Cycle Assessment 

LCC Life Cycle Cost 

SWOT Analýza silných (Strengths) a slabých 

(Weaknesses) stránek, příleţitostí 

(Opportunities) a hrozeb (Threats) projektu 

EIA Environment Impact Assessment 

CSR Corporate Social Responsibility 

CBA Cost Benefit Analysis 

DSM Demand Side Management 
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2.   NÁSTIN ZAMĚŘENÍ STRATEGICKÉ VÝZKUMNÉ AGENDY  

   Strategická výzkumná agenda je základním dokumentem TP-UVZ (Technologická 

platforma pro udrţitelné vodní zdroje), mapujícím vybrané aspekty rozvoje udrţitelných 

vodních zdrojŧ, nakládání s vodními zdroji a management vodního hospodářství z pohledu 

dalšího vývoje, a z něj  plynoucích nových poţadavkŧ na oblast výzkumu a inovací. 

Pozornost je věnována zejména také zvyšování úrovně bezpečnosti vodních zdrojŧ na území 

ČR na principu integrované ochrany a vyuţití vodních zdrojŧ (IWRM). Návrh Strategické 

výzkumné agendy (SVA) byl připraven v souladu s SVA Evropské technologické platformy 

WssTP (The European Technology Platform for Water) „WssTP, a common vision for water 

innovation“. SVA je základem k následnému zpracování Implementačního akčního plánu 

(IAP). 

   Odborné zaměření SVA pokrývá oblast vybraných aspektŧ bezpečnosti a udrţitelnosti 

vodních zdrojŧ se zvláštním zřetelem na: 

- Zpracování vize rozvoje sektoru vodního hospodářství a vypracování programu 

strategického výzkumu (Implementačního akčního plánu).  

- Identifikaci vzájemné provázanosti vodohospodářských objektŧ (sluţeb) kritické 

infrastruktury, projevující se synergetickými účinky a domino efekty. 

- Identifikaci významných zdrojŧ a aktivit limitujících trvalou udrţitelnost bezpečnosti 

vodních zdrojŧ a trendy jejich očekávatelného rozvoje. 

- Posílení vazeb mezi vědou, výzkumem, vzděláváním a udrţitelným nakládáním 

s vodními zdroji. 

- Rozvoj spolupráce se zahraničními subjekty zejména v oblasti inovací, VTR a terciárního 

vzdělávání. 

- Propagaci inovačních aktivit a vědecko-technického rozvoje ve prospěch vodního 

hospodářství. 

   V té souvislosti je relevantní věnovat pozornost prognostické činnosti a existujícím 

specifikŧm plánování ve vodním hospodářství, včetně zohlednění postupných změn priorit ve 

zpŧsobu vyuţívání vodohospodářských děl v toku času a v území. 

   Odborné zaměření SVA je členěno na dílčí vybrané problémové okruhy:  

1. Systém pŧda–voda v krajině 

2. Funkce lesa – interakce lesního a vodního hospodářství 

3. Management podzemních vod (včetně modelŧ) 

4. Revitalizace vodotečí 

5. Podpora inovací v oblasti zásobování pitnou vodou  

    (Přenos nových vědeckých poznatkŧ do praxe) 

6. Extrémní situace v hydrologickém a spotřebním cyklu vody 

7. Metody hodnocení a řízení rizik ve vodním hospodářství  

   (vč. starých ekologických zátěţí)  

8. Klimatická změna a strategie adaptace 

9. Vzdělávání, poradenství a osvěta veřejnosti. 

-  .  -  .  - 
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3.   VODNÍ  MYSTÉRIUM  A  DILEMA UDRŽITELNOSTI 
           (state of the art analysis) 

   S ohledem na všeuţitečný charakter vodních zdrojŧ je nutné uvést základní postuláty 

specifických zvláštností tohoto zdroje biosféry. 

   Význam vody pro ţivot člověka byl uznáván od samotného počátku lidské civilizace a je 

oceňován v současné době v odborných i politických kruzích. Ţivot společnosti je závislý na 

vyuţívání zdrojŧ biosféry, mezi nimiţ zaujímá významné místo voda. Voda, která je 

nejrozšířenější látkou na Zemi, je nezbytnou sloţkou ţivotního prostředí všech ekosystémŧ. 

 

   Všeobecně uznávaný význam vody pro člověka spočívá v její funkci  biologické, zdravotní, 

kulturní a estetické, politické a vojensko-strategické. Z hlediska rozvoje ekonomické aktivity 

společnosti jsou neméně významné funkce vody jako suroviny ve výrobě, nositele 

energetického potenciálu, chladícího média, funkce dopravní apod. Z klasifikace zdrojŧ 

biosféry dále vyplývá, ţe sladká voda tvoří nenahraditelný zdroj přírody s potenciální 

moţností jeho poškození, znečištění a vyčerpání a to v globálním i regionálním měřítku. 

 

   Nezastupitelná biologická funkce vyplývá ze skutečnosti, ţe voda má vedle pŧdy prvořadý 

význam pro zajištění výţivy lidstva. Voda je základní sloţkou biomasy. Protoplazma ţivé 

buňky je z největší části tvořena vodou; podobně diferencované mízy a šťávy vyšších 

organismŧ mají přes 95 % vody. Člověk sám jako ţivočišný druh obsahuje tři dny po narození 

97 % vody a ve stáří přibliţně aţ 70 % vody. K ţivotu potřebuje 2,5 aţ 3 litry denně 

biologicky hodnotné pitné vody včetně vody přítomné v potravinách. Úkolem pitné vody pro 

člověka není pouze nahrazovat ztrátu vody v organismu, ale téţ zajistit  přísun stopových 

prvkŧ – mikroelementŧ -, které tvoří nedílnou součást správné výţivy člověka. Jestliţe však 

celkové zásoby vodstva na Zemi lze pokládat za nevyčerpatelné, potom teoreticky  dostupná 

sladká voda činí asi 2.10
14 

m
3 

za rok, tj. pouhých 0,015 % celkového mnoţství vody na Zemi. 

S rozvojem lidstva se zdroje sladké vody stávají stále větší vzácností. 

  

Zdravotní funkce vody je v tom,  ţe je nezastupitelná pro zajištění osobní i veřejné 

hygieny člověka a pro široké uplatnění při jeho rekreaci. Slouţí k mytí, čištění, k odstraňování 

odpadŧ, k vytápění, klimatizaci, kropení a mytí vozovek apod. Umoţňuje v široké míře 

rekreaci, provozování vodních sportŧ a aktivní odpočinek člověka, čímţ přispívá 

k upevňování zdraví a regeneraci pracovních sil společnosti. 

 

Funkce kulturní a estetická spočívá především v jejím obecném přínosu ke zkrášlení 

krajiny a sídlišť. Z hlediska krajinářské architektonické tvorby to je nezaměnitelný přírodní 

činitel. Krajinné oblasti s nedostatkem přirozené vláhy lze zkulturnit pouze za cenu umělého 

přivedení vody ze vzdáleného zdroje. Pomocí závlahy se potom aridní oblasti mění v kulturní, 

hospodářsky prosperující krajinu. 

 

Funkce politická a vojensko-strategická je dána litorálními – pobřeţními – 

morfologickými formami, které jsou vytvářeny na styku litosféry a hydrosféry. Zcela zřejmá 

je tato funkce u pobřeţních tvarŧ zemského povrchu kontinentŧ a ostrovŧ; opomenout však 

nelze liniové litorální formy vytvářené vodními toky. Studium politické geografie, historie 

diplomacie, mezinárodních vztahŧ a legislativy poskytuje dostatek příkladŧ vysokého 

oceňování strategické hodnoty určitého vodního toku, coţ přeţívá aţ do současného období. 
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V mnoha částech světa plní vodní toky hraniční funkci mezi národy odlišné mentální povahy, 

rŧzného náboţenství, odlišného ţivotního stylu apod. 

 

Po celou dobu historie vývoje a existence lidstva  byl zaznamenáván dvojí antagonistický 

vztah člověka k vodě – jednou jako k přírodnímu ţivlu, před kterým je třeba se chránit – 

podruhé  jako k nezbytnému zdroji ţivota. Z této druhé stránky se vyvinul a existuje dosud 

kult pramenŧ pitné vody, který je obecně uznáván a v současnosti cílevědomě rozvíjen ve 

smyslu zásad obecné i speciální ochrany přírody nejen u nás, ale ve všech kulturních zemích.  

Kult pramenŧ vody je ještě více znatelný u zdrojŧ vod léčivých, které daly vznik 

lázeňským oblastem.  

Tam, kde nebyly vodní zdroje snadno dostupné, bylo třeba vodu získávat umělými zásahy 

do jejího oběhu. 

 

      Problém hodnocení všeužitečných funkcí vody v ţivotním prostředí člověka musí být řešen 

ve vztahu k prohlubující se globální ekologické krizi a celosvětovému konsensu nezbytných 

opatření. I kdyţ institut SVP („Státní“ později „Směrný vodohospodářský plán“) byl ve svém 

počátku vzorem pro racionální zpŧsob dlouhodobého plánování ve vodním hospodářství pro 

sousední evropské země, tak v současné době zaznamenáváme v rŧzné míře absenci aktuálně 

uplatňovaných principŧ např.  

- princip strategie integrované ochrany a vyuţití vodních zdrojŧ (IWMR), 

- princip udrţitelného vodního hospodářství, 

- princip holistické koncepce v péči o jakost vody, 

- princip ekosystémového přístupu ve všech sloţkách přírody a ţivotního prostředí. 

 

    Ze všeuţitečných, celospolečenských či mimoprodukčních funkcí vody v ţivotním prostředí 

jsou nejvýznamnější funkce vody biologická, zdravotní, kulturní a estetická, politická  

a vojenskostrategická. Hospodaření s vodními zdroji respektuje základní členění ve smyslu 

nakládání s vodou v korytě vodního toku, při kterém nedochází ke spotřebě vody a nakládání 

s vodou mimo koryto, při kterém menší nebo větší část vody se spotřebovává. Na pozadí 

uvedené klasifikace je sledován soubor mimoprodukčních funkcí (sluţeb) vodního 

hospodářství. 

 

   Významnou zvláštností rozvoje a vyuţívání vodních zdrojŧ je jeho komplexní charakter, 

jenţ vyplývá z mnohostranné souvislosti s většinou ostatních odvětví národního hospodářství. 

Sluţby vodního hospodářství v trţním hospodářství mohou být globálně hodnoceny podle 

robustního indikátoru uspokojení nárokŧ na vodní zdroje N, který je v tzv. „užším slova 

smyslu“ definován čtyřmi neoddělitelnými parametry  vodního zdroje  pro dané místo či 

geografický region S v čase t  co do mnoţství Q i jakosti c, tj. podle obecného vztahu   

 

  N = f(S, t, Q, c).                    

 

    Zdánlivý paradox hojnosti vody mŧţe být velmi často limitován chemickými či 

biologickými vlastnostmi vody. 

 

    Při posuzování mimoprodukčních funkcí vodního hospodářství má uvedená rovnice  

omezený význam. Vodní zdroje a související sluţby vodního hospodářství je třeba pokládat 

v „širším slova smyslu“ za národohospodářsky kladný fenomén, jeţ se uplatňuje ve třech 

směrech:  
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- v primárním smyslu pro zásobování vodou, 

- jako recipient přijatelného podílu odpadních látek z civilizačního procesu, 

- jako jeden ze základních přírodních prvkŧ, jeţ se vedle zeleně uplatňuje v záměrech 

urbanistické tvorby. 

 

Dilema udržitelnosti 
 

   Starověké civilizace vznikly u vody – u Nilu, Chuang-che, Gangy, Eufratu a Tigridu… 

Jakmile říše zvládly umělé zavlaţování plodin, rozvíjely se. Ale jejich znalosti zřejmě 

nestačily na to, aby si v prostředí, které si osvojily, udrţely ekologickou rovnováhu. Po 

rozkvětu přišel úpadek v dŧsledku zasolení pŧdy… Římané  vysušili Balkán vykácením lesŧ. 

 

   Podle definice v zákonu o ţivotním prostředí (č. 17/1992 Sb.) je trvale udrţitelný rozvoj 

takový „rozvoj, který současným i budoucím generacím uchová možnost uspokojovat jejich 

základní potřeby, nesnižuje biodiverzitu přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů“. 

Definice je příliš široká, neţ aby se mohla stát základem praktického jednání. Ve vodním 

hospodářství je třeba rozlišit ty aktivity, které nejsou dlouhodobě udrţitelné, a naopak 

identifikovat ty, které mohou k trvalé udrţitelnosti směřovat. 

 

   Fyzicko geografické zvláštnosti území ČR vylučují moţnosti získání alternativních zdrojŧ 

pitné vody (odsolování mořské vody, ledovce) na rozdíl od jiných státŧ (viz projekt MHP – 

Mezinárodní hydrologický program pod patronací UNESCO). V případě České republiky je 

proto vhodnější uvaţovat ani ne tak o alternativních zdrojích ve smyslu extenzivního rozšíření 

o nové zdroje vody, jako spíš o hledání lepšího vyuţití stávajících zdrojŧ. Moţnými cestami 

jsou:  

- sníţení spotřeby vody,  

- zamezení ztrát při jejím rozvodu, 

- ochrana trvale se obnovujících zdrojŧ vody. 

 

   Při posuzování vlastností vodních zdrojŧ v ČR z hlediska udrţitelného rozvoje je nutno brát  

v úvahu následující okolnosti: 

- Naše území je oblastí, odkud voda především odtéká a ţádné významné přítoky neexistují 

– vcelku zanedbatelnými výjimkami jsou jen horní Luţnice a horní Ohře. 

- Převáţná část území je oproti pŧvodnímu prehistorickému přírodnímu stavu (boreální 

lesy) přetvořená na intenzivně zemědělsky obhospodařované plochy a kulturní lesní 

porosty. 

- Dodávka pitné vody je zajišťována ve značném rozsahu z centralizovaných 

zdrojŧ,přičemţ se neočekává podstatný vzrŧst počtu obyvatelstva. 

- Větší část (asi 53 %) vodních zásob vyuţívaných v současnosti pro zásobování 

obyvatelstva, prŧmyslu a zemědělství představují  povrchové vodní zdroje, tj. toky  

a nádrţe. V tom se situace u nás liší od některých sousedních státŧ, kde je převáţná část 

obyvatelstva zásobována vodou z podzemních zdrojŧ. Jsou však i evropské země, v nichţ 

je naopak podíl povrchové vody na zásobování vyšší neţ u nás. 

- Ačkoliv spolehlivé zdroje povrchových vod tvoří téměř 80 % celkových zásob vody v 

ČR, jejich kvalita a znečištění často limitují disponibilní vyuţití (proveditelnost 

technologické úpravy, ekonomické náklady). 
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     Pro efektivní dosažení udržitelného rozvoje se aktuálně doporučuje kombinovat 

ekonomické nástroje s ústavně právními prostředky (legislativní a příkazová opatření). Jde  

o integrovaný ekologicko-ekonomický přístup, který naznačuje obrázek. Křivka odpovídá 

funkci mezních nákladŧ na zatíţení ţivotního prostředí, na které jsou s vědomím modelového 

zjednodušení označeny tři rŧzné oblasti, které vymezují odpovídající tři zóny s rŧznou 

ingerencí státu ve vztahu k udrţitelnému rozvoji.  

Zóna A je charakterizována standardním provozním reţimem ekonomické aktivity. 

Emise nedosahují limitních normovaných hodnot, přírodní prostředí plně asimiluje 

produkované odpady, koncentrace škodlivin je natolik nízká, ţe případné ekonomické škody 

nejsou měřitelné. V této oblasti není třeba uplatňovat regulační opatření. Oblast je 

charakterizována volným trhem. 

Zóna B zahrnuje oblast takových činností, kde ekologická kritéria indikují, ţe emise 

škodlivin a jejich koncentrace zpŧsobují měřitelné ekonomické škody na ţivotním prostředí  

a sníţenou produktivitu. Aby se předešlo riziku kumulativních efektŧ a dalších neţádoucích 

jevŧ, uplatňuje se systém daní, tarifŧ, poplatkŧ, sankcí a pokut, spojených se znečišťováním 

ţivotního prostředí. Hlavním regulačním a donucovacím nástrojem v této oblasti je 

ekonomická stimulace.  

Zóna C charakterizuje situaci, kdy ekologická kritéria indikují nevratné a dlouhodobé 

škody s prokázanými znaky silně neudrţitelného rozvoje. V této oblasti je jakákoliv 

 ekonomická stimulace nedostatečná. V plném rozsahu je třeba uplatnit ústavně právní 

prostředky, tzn. k prosazení politických cílŧ stát vyuţívá administrativních nástrojŧ - příkazŧ 

a zákazŧ. Tato oblast je regulována (řízena)  prostředky  ústavně právního systému. 

    Vizualizaci integrovaného ekologicko-ekonomického přístupu
1
 ke kontrole 

znehodnocování ţivotního prostředí umoţňuje schéma na obr. 1.  

Obr. 1  Integrovaný ekologicko-ekonomický přístup ke kontrole  

znehodnocování ţivotního prostředí  

 
                                                 

1
 CUMBERLAND, J.H.:  ECOLOGY, ECONOMIC INCENTIVES, AND PUBLIC POLICY IN THE DESIGN OF A 

TRANSDISCIPLINARY POLLUTION CONTROL INSTRUMENT. IN: BERGH, J.C.J.M., VAN DEN, AND STRAATEN, J., VAN 

DER.: TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT. CONSEPTS, METHODS, AND POLICY. ISLAND PRESS, 

WASHINGTON,D.C., 1994; P.266-278. 
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   Z hlediska udrţitelnosti vody v krajině se vyhrocuje problém úprav vodních toků, 

ochrana před povodněmi v urbanizovaném území. Neustále urychlovaný technický 

rozvoj vede ke stále výraznějším dopadŧm lidské činnosti na krajinu. Činnost 

v krajině mŧţe na ni mít i trvalý negativní dopad, takţe zásahy do krajiny musí být 

velice dobře uváţené. Velkým problémem úprav vodních tokŧ jsou jejich těţko 

vyčíslitelné mimoekonomické uţitky, jako je ochrana ţivota a zdraví obyvatel.  

 

   Přitom s rostoucí mírou urbanizace území se zvyšují i odtoky a řadu úprav bude nutné 

přehodnotit, případně zrekonstruovat. Zároveň se prodluţují časové řady hydrologických 

pozorování, a tak se zpřesňují i hydrologické údaje, které jsou základním vstupem pro návrh 

jakékoli říční stavby. I to vede k přehodnocování provedených úprav. Nejpodstatnější je však 

vliv zvyšování rozsahu a ceny majetku v chráněném urbanizovaném území, které vede opět 

ke zvyšování návrhových parametrŧ úprav pro ochranu před povodněmi. Z uvedených 

dŧvodŧ jsou v řadě západoevropských zemí přehodnocovány návrhové prŧtoky pro přehrady; 

podobný vývoj se dá předpokládat i u úprav vodních tokŧ.  

 

   Hlavní spory o úpravách vodních tokŧ jsou právě spory mezi zájmy ochrany ţivota, zdraví a 

majetku lidí na jedné straně a zájmy ochrany přírody na straně druhé. Řešení těchto sporŧ 

není problém technicko - ekologický, ale společensko - politický. Ve své pragmatické podobě 

je někdy zjednodušeně předkládán jako problém ekonomický. 

 

   Bezprostřední okolí vodních tokŧ a u větších tokŧ aţ celé území údolní nivy (inundační 

území a poříční zóna), zasluhuje pro své mnohočetné vztahy s procesy probíhajícími ve 

vodním prostředí vodních tokŧ zvláštní pozornost. Ta však nespočívá v uplatňování nějakých 

zvláštních, přísných pravidel a omezení jiných aktivit v tomto prostoru, ale v dŧsledném 

dodrţování pravidel obecné ochrany, v pečlivém posouzení míry všech rizikových aktivit, 

které potenciálně mohou vodu ohroţovat a v usměrnění jiných aktivit tak, aby byly ochraně 

vod prospěšné. K základním principŧm chování v inundačním území, tj. v prostoru údolní 

nivy, kde dochází k rozlivŧm  povodňových prŧtokŧ, by mělo patřit: 

- omezení případně úplné vyloučení výstavby v místech intenzivního proudění 

vybřeţujících vod, 

- zákaz ukládání látek, které mohou jakkoliv ohrozit jakost vod, 

- zákaz ukládání materiálŧ, které mohou být vodou transportovány a zejména těch, které 

při náhodném transportu, následkem povodňového odtoku vod, mohou zpŧsobit druhotné 

váţné škody (poškození mostních staveb a hradících konstrukcí jezŧ, zanesení koryt 

usazeninami a pod.), 

- zachování přístupu k břehŧm koryta v zájmu údrţby vodního toku, 

- udrţování vhodného, tj. podmínkám příslušného stanoviště odpovídajícího a druhově 

pestrého, vegetačního doprovodu v dostatečné šířce od břehové hrany (i podle podmínek 

stanoviště, podle funkce těchto biotopŧ pro stabilitu krajiny a migraci ţivočišných a 

rostlinných druhŧ), 

- uchovávání případně i obnova nejpestřejšího sortimentu rŧzných typŧ vodního prostředí, 

zejména slepých ramen, drobných mokřadŧ, nepravidelně zatápěných a opět 

vysychajících terénních sníţenin a pod., které mají mimořádný význam nejen pro zdravý 

vývoj přírodních nebo přírodě blízkých ekosystémŧ, ale také pro tvorbu zásob 

podzemních vod a příznivý vývoj jejich jakosti, 



Technologická platforma pro udrţitelné vodní zdroje  

Strategická výzkumná agenda – Celkový text 

 

16/100 

 

 

- uváţení moţnosti zřizování ochranných pásŧ kolem vodních tokŧ s vhodným trvalým 

vegetačním pokryvem v lokalitách se zvýšeným nebezpečím eroze a povrchových 

splachŧ závadných látek. 

 

   Při dodrţování těchto principŧ je nutné respektovat zachování základní funkce vodního toku 

jako přirozené drenáţe krajiny. Zejména břehová vegetace by měla být i umělými pěstebními 

zásahy udrţována v takovém stavu, aby dobře plnila všechny své funkce ve vztahu k toku 

(ochrana břehŧ proti erozi, vytváření vhodného prostředí pro vodní ţivočichy, nezhoršování 

podmínek odtoku vody v korytě, u větších vodních tokŧ i ochrana hladiny proti větru atd.). 

V tomto případě je nutno hledat funkční kompromis mezi rigidním výkladem ochrany údolní 

nivy a jejích biotopŧ jako významného krajinného prvku podle ustanovení zákona  o ochraně 

přírody a krajiny a potřebami zachování základních funkcí vodního toku, které musí mít 

v poříční zóně prioritu. 

 

   Využívání údolních niv by mělo být podřízeno jejich specifickým podmínkám nejen 

z hlediska ochrany přírodního prostředí, ale i z hledisek zachování případně úpravy 

vodohospodářských poměrŧ v rámci větších celkŧ povodí, které je nutné povaţovat za 

regionální, popř. i nadregionální veřejné zájmy. Vodohospodářské orgány by měly mít 

k dispozici aktualizované podélné profily povodňových prŧtokŧ i u vodních tokŧ niţších řádŧ 

spolu s rozsahem zaplavovaných území jako objektivní podklad pro stanovování podmínek 

pro další vyuţití území, výstavbu a pod. Při posuzování staveb navrhovaných 

v inundačních územích by měl být povinně uplatněn postup podle zákona o posuzování 

vlivu na ţivotní prostředí (EIA) a v jeho rámci by mělo být vţdy provedeno i zhodnocení 

dŧsledkŧ stavby na odtok velkých vod v údolní nivě. 

 

V ostatním prostoru údolní nivy je třeba při uplatňování obecné ochrany respektovat větší 

zranitelnost tohoto území, protoţe souvislost mezi podzemní vodou v údolní nivě a v toku je 

vesměs velmi úzká a v rŧzných hydrologických a meteorologických situacích se mění 

podmínky interakce mezi zásobami podzemní vody v údolních náplavech a vodou v toku. 

Nepříznivými vlivy mŧţe být dotčeno větší kvantum vodních zásob a ve většině případŧ jsou 

bariéry přirozené ochrany v těchto územích relativně slabé (tenká vrstva horninového pokryvu 

zvodní, vysoké riziko kontaminace plynoucí z obvykle vysoké urbanizace území údolních 

niv). Patřičnou pozornost je nutné věnovat i rizikŧm vyplývajícím z narušování pokryvných 

vrstev výkopovými pracemi souvisejícími s ukládáním velkého mnoţství nejrŧznějších 

technických sítí pod povrch území, a to i těch, které samy o sobě jsou svými vlastnostmi 

nezávadné jako např. kabelové trasy, vodovodní potrubí a pod.  Výkopy následně vyplněné 

narušenou pŧvodní zeminou, případně záměrně pouţitým písčitým materiálem, se mohou 

náhodně stávat neţádoucími kolektory pro transport nejrŧznějšího znečištění a napomáhat 

velmi nebezpečnému a neočekávanému šíření kontaminantŧ z urbanizovaného území do jinak 

málo zatíţených částí území. 

 

Mezi ochranou přírody a vodním hospodářstvím existují velmi těsné vazby vyplývající 

z fundamentální role vody v přírodě a v přírodních procesech vývoje, kdy pro její ţivou část 

je voda sloţkou přímo podmiňující její existenci a pro neţivou část je významným  Hájení 

veřejných zájmŧ přísluší zákonu o vodách a navazujícím předpisŧm prostřednictvím státních 

orgánŧ. Zabezpečování veřejných zájmŧ ve vodním hospodářství je podmíněno faktorem 

ovlivňujícím dlouhodobý vývoj, přičemţ pro některé procesy je rovněţ faktorem přímo 

podmiňujícím jejich prŧběh. Vzhledem k obousměrnosti vztahŧ mezi stavem vod a stavem 

přírody je zřejmě účelné koordinovat aktivity jinak odděleně zaměřené na ochranu přírody  
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a krajiny a na ochranu vod, a tím dosáhnout zlepšeného efektu v obou směrech zejména v těch 

případech,  kde předmětem ochrany přírody jsou přímo vodní ekosystémy nebo přírodní 

prvky výrazně závislé na vodě a na jejím stavu. 

 

Z mnoha styčných bodŧ je deklarováno příznivé ovlivňování hospodaření s vodou 

v krajinném prostředí s cílem udrţovat přirozené podmínky pro ţivot vodních a mokřadních 

ekosystémŧ při zachování přirozeného charakteru a přírodě blízkého vzhledu vodních tokŧ, 

ploch a mokřadŧ. Např. ekosystémové pojetí vodního hospodářství vyţaduje mj. zaměřit 

pozornost na ekologické funkce aluviálního prostředí, ovlivňovaného  reţimem 

povrchových a podzemních vod.  

 

Význam vody a vodních ekosystémŧ v ochraně přírody a krajiny se podle zákona o 

ochraně přírody promítá  jmenovitě pro lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní 

nivy  jako významných krajinných prvkŧ, tj. jako ekologicky, geomorfologicky nebo 

esteticky hodnotné části krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udrţení její 

stability. 

 

Omezený rámec vodního hospodářství  
 

   Nadále bude účelné dŧsledně v domácí terminologii rozlišovat „vodní hospodářství“ jako 

cílevědomou lidskou činnost s daleko širší náplní od pojmu „hospodaření s vodou“, který 

charakterizuje vztahy mezi subsystémy uţivatelŧ vod a subsystémy povrchových  

a podzemních vod. Zároveň se uznává, ţe podle „Vodohospodářského sborníku“ (Publikace 

SVP č.44, 1997)   se vodní hospodářství nezabývá veškerou vodou  ve fyzikálním nebo 

chemickém pojetí, např. vodou osmotickou, kapilární, ovzdušní, vodou vázanou  

v organismech a rostlinách, ale jen tou vodou, která mŧţe být ovlivněna lidskou činností;  

v širším pojetí však i „vodním bohatstvím státu“.  

 

   Jako hlavní subjekty uţívání vody jsou definovány 

- veřejné vodovody; 

- zemědělství; 

- prŧmysl, ţivnosti a sluţby; 

- vodní doprava; 

- vyuţití vodní energie; 

- rekreace a vodní sporty; 

- rybářství. 

 

   Dosaţení cílŧ státní vodohospodářské politiky vyţaduje dŧsledné prosazování veřejných 

zájmů při ochraně vodního bohatství státu. Veřejnými zájmy ve vodním hospodářství jsou 

zejména: 

- ochrana mnoţství a jakosti povrchových a podzemních vod v rámci jejich přírodního 

oběhu z hlediska zachování vody jako základní sloţky ţivotního prostředí a prostředí 

organismŧ, které se v nich pohybují, 

- ochrana, rozvoj a trvale udrţitelné uţívání vodních zdrojŧ, 

- ochrana a zlepšování odtokových poměrŧ z území, 

- ochrana vodních a na vodu vázaných biotopŧ a společenstev, 

- ochrana prostředí vod proti škodlivým účinkŧm povrchových a podzemních vod, 
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- vytváření podmínek pro dostupnost kvalitní pitné vody pro všechny obyvatele, odvádění 

a čištění odpadních vod, 

- vytváření podmínek pro vodní dopravu, vyuţití vodní energie, pro vodní rekreaci a pro 

obecné uţívání vod. 

 

Vývoj vodních zdrojů v ČR k trvale udržitelnému rozvoji (TUR) 

 
   Brilantní a dosud nepřekonanou analýzu spojenou s nezbytnou vizí zpracoval v roce 2002 

Prof. M. Straškraba a kol. pod názvem Trvale udržitelný rozvoj vodních zdrojů – analýza  

a perspektivy
2
. 

 

   Dosavadní postupy nelze povaţovat za směřující k trvale udrţitelnému rozvoji (TUR). 

Je nutná změna přístupŧ ve vodním hospodářství, je třeba podpořit integrované řízení  

a pouţívání nejlepší dostupné technologie. 

Existují dvě hlavní dimenze postupu řešení k TUR, tj. sociální a technická. Nejrozsáhlejší je 

část „technická dimenze“, která se zabývá řadou vodohospodářských problematik  

a upozorňuje na vybrané konkrétní moţnosti a postupy. 

Změna je nutná v dŧsledku globální klimatické změny, změn demografických, sociálních, 

politických.  Pro vodní hospodářství jsou podstatné očekávané změny vodní bilance, vyšší 

nevyrovnanost rozdělení sráţek. Tyto primární změny budou doprovázeny sekundárními 

změnami především v primární rostlinné produkci. Výraznou změnu přináší riziková 

bezpečnost nejen inundačního území. 

Vzniká silné ekonomické dilema: Expertní odhad dokládá, ţe bude levnější provést účinná 

protipovodňová opatření neţ hradit vzniklé škody, i kdyţ náklady vzrostou za 50 let asi 4x. 

Současně změnu postojŧ veřejnosti mŧţe ovlivnit zpŧsob, jakým je zakalkulována hodnota 

přírodních zdrojŧ do ekonomických ukazatelŧ, tj. hodnota sluţeb, které přírodní vodní zdroj 

poskytuje. 

 

     Efektivní řešení problémŧ spojených s vodou při zachování trvale udrţitelného ţivota musí 

vycházet z principu integrované ochrany a vyuţití vodních zdrojŧ (IWRM). 

 

     V „sociální dimenzi“ české společnosti  dosud  schází postindustriální vize vývoje  

k udrţitelnému rozvoji, v němţ je vysoký kulturní, vzdělanostní a civilizační standard 

zajišťován a realizován co nejhospodárnějším, šetrným a environmentálně přátelským 

zpŧsobem. 

 

   Prof. M. Straškraba a kol. v citovaném dokumentu současně formuluje úkoly pro vědu  

a výzkum. Z hlediska dlouhodobých perspektiv, ale i krátkodobých výhledŧ se jako závaţná 

jeví vzájemně se prolínající problematika: 

- vliv klimatických změn (a variability) na vodní reţim, 

- hodnocení změn ve vyuţívání území a jejich vlivu na kvantitativní a kvalitativní 

- charakteristiky vodního reţimu; zejména role vegetace a evapotranspirace, 

- vyuţívání optimálních biotechnologií a přírodních zpŧsobŧ v procesech čištění vody, 

                                                 
2
 Prof. RNDr. Milan Straškraba, DrSc.,  a kol.: Trvale udržitelný rozvoj vodních zdrojů – analýza a perspektivy. 

In: Moldan, B. a kol. (2002): K udrţitelnému rozvoji ČR: Vytváření podmínek, svazek 1, s.260-312. UK Praha, 

Centrum pro otázky ţivotního prostředí. ISBN 80-238-8378-X (soubor) 
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- hledání odpovídajících forem naší účasti na mezinárodních projektech reflektujících 

globální změny, jako „organizační“ problém. 

 

   Cíle TUR v oblasti VaV představuje: 

- Mezioborová spolupráce a společensky optimální a integrovaný systémový přístup. 

- Řešení problémŧ u zdrojŧ znečištění, tj. na lokální úrovni místo postupŧ, v nichţ dochází 

k řešení „na konci řetězce“; coţ prakticky znamená: 

- předcházet znečištění místo reakcí na následné škody; 

- lokální recyklace a vyuţití těchto zdrojŧ místo těţby surovin a vytváření odpadŧ. 

- Vyuţití biotechnologií a ekologických technologií při zpracování odpadních vod 

- a odpadŧ. 

 

Bezpečnost a disponibilita vodních zdrojů 

 

      Zdroje vody (objekty) a poskytované sluţby (distribuce) jsou explicitně zařazeny do 

kategorie kritické infrastruktury na celostátní
3
 a evropské

4
 úrovni. Z tohoto dŧvodu je 

prvořadým aktuálním úkolem minimalizovat potenciální hrozby a rizika v dŧsledku 

přírodních pohrom a teroristického útoku. 

 

      Bezpečnost  pitné vody je exkluzivně zpracována ve dvou relevantních dokumentech, tj. 

v Bonnské chartě pro bezpečnou pitnou vodu (2004)
5
  a v  Plánech pro zajištění bezpečnosti 

vody. Řízení kvality pitné vody od povodí ke spotřebiteli (2005)
6
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 CEC (2005): GREEN PAPER ON A EUROPEAN PROGRAMME FOR CRITICAL INFRASTRUCTURE PROTECTION. 

Commission of the European Communities. Brussels, 17.11.2005. COM(2005) 576 final.  

Web: http://www.libertysecurity.org/IMG/pdf/EC_-_Green_Paper_on_CI_-_17.11.2005.pdf  

V českém znění bez příloh je dostupné na: Web: http://europa.eu.int/eur-

lex/lex/staging/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0576:FIN:CS:DOC 

 
4
 VLÁDA ČR (2008): OBLASTI  KRITICKÉ  INFRASTRUKTURY  V ČR, USN. VLÁDY ČR Č. 1436 ZE DNE 19.  

PROSINCE 2007 (USNESENÍ BRS ZE DNE 3. ČERVENCE 2007 Č. 30). 

 
5
 HOLEČEK, M. (2004):  BONNSKÁ CHARTA PRO BEZPEČNOU PITNOU VODU – 2004 (Orig.: The Bonn Charter for 

Safe Drinking Water). In:  VAKINFO – vodohospodářský portál. 25.10.2007. 

 
6
 WHO (2005):  PLÁNY PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI VODY. ŘÍZENÍ KVALITY PITNÉ VODY OD POVODÍ KE SPOTŘEBITELI. 

(Orig.: Water Safety Plans. Managing drinking-water quality from catchment to consumer 

WHO/SDE/WSH/05.06). Vydala VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Brno 2006. 

 

http://www.libertysecurity.org/IMG/pdf/EC_-_Green_Paper_on_CI_-_17.11.2005.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/staging/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0576:FIN:CS:DOC
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/staging/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0576:FIN:CS:DOC
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Obr. 2a  Přístup k managementu rizik bezpečnosti pitné vody 

„od povodí ke spotřebiteli“;  

Bonská charta pro bezpečnou pitnou vodu (2004). 

 

 
 

      Z hlediska nákladové efektivity i ochrany spotřebitele je nejlepším východiskem 

k trvalému zajištění dodávek přijatelné pitné vody aplikace některé z forem managementu 

rizik zaloţené na spolehlivých vědeckých poznatcích a podpořené vhodným monitoringem.  

Je dŧleţité, aby management rizik byl úplný, a proto musí pokrývat celý systém zásobování 

vodou od povodí aţ k odběrateli. 

 

      Přístup k managementu rizik  je z velké části zaloţen na systému HACCP (Hazard 

Analysis and Critical Control Point – analýza rizik a kritické kontrolní body). Zásady 

HACCP (coţ je preventivní systém managementu rizik, který se po řadu desetiletí pouţívá  

v potravinářském prŧmyslu) spočívají na postupném porozumění systému, určování 

prioritních rizik a přijímání takových vhodných regulačních opatření, která by redukovala 

rizika na přijatelnou úroveň. 

 

Doporučení pro kvalitu pitné vody (WHO, 2004)
7
 nastiňují preventivní rámec 

managementu zajišťování bezpečné pitné vody, který zahrnuje pět základních prvkŧ. Tři z 

nich zároveň tvoří plán pro zajištění bezpečnosti vody. 

 

Rámec pro zajištění bezpečné pitné vody (WHO, 2004) 

 

      Základní prvky: 
 

- Hygienické cíle 

- Hodnocení systému mající za cíl určit, zda systém zásobování pitnou vodou jako celek 

(od zdroje přes úpravu aţ na místo spotřeby vody) mŧţe dodávat vodu o kvalitě, jeţ 

vyhovuje hygienickým cílŧm. 

- Provozní monitoring kontrolních a regulačních opatření v systému zásobování, která mají 

zvláštní význam pro zajištění bezpečnosti pitné vody. 

                                                 
7
 WHO (2004) Guidelines for Drinking-water Quality. Third Edition. World Health Organization, 

Geneva. . Chapter 4. Water Safety Plans. 

http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/en/gdwq3_4.pdf 

 

http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/en/gdwq3_4.pdf
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- Plány managementu (plány dokumentující hodnocení a monitorování systému a 

popisující kroky, které se provádějí za normálního provozu nebo při havarijní situaci – 

včetně modernizace a zdokonalování systému), dokumentace a komunikace. 

- Systém nezávislého auditivního dozoru, který ověřuje, zda výše popsaný systém pracuje 

správně. 

 

Plán pro zajištění bezpečnosti vody zahrnuje hodnocení systému, jeho podobu, návrh 

kontroly a opatření, provozní monitorování a plány managementu (včetně dokumentace 

všech činností a komunikace). 

 

 

Obr. 2b   Rámec pro zajištění bezpečné pitné vody (WHO 2004) 

 

 
 

 

      Nutno konstatovat nekomplexní přístup ke vnímání a analýzám vodního hospodářství ze 

strany MŢP ČR a MZe ČR, která fatálně opomíjí celostní pohled na domácí vodní 

hospodářství, coţ dokládá obsah kaţdoročních „modrých zpráv“. Ignorovány jsou aktivity 

ministerstva zdravotnictví a v oblasti VaV obdobně činnost ministerstva vnitra. Např. ve 

„Zprávě  o stavu vodního hospodářství ČR“  (MZe & MŢP) za rok 2009 není hodnocena 

kvalita pitné vody, jak je monitorována zdravotní sluţbou, viz obrázek.  
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Obr. 3  Státní zdravotní ústav: Procento nadlimitních nálezŧ v pitné vodě, 2009 

 

 
 

 

Mimoprodukční funkce vody a vodního hospodářství 
 

V prvním přiblíţení pro odborné posouzení mimoprodukčních funkcí vodního 

hospodářství je účelné diferencovat ryze ekonomické hodnocení funkce vody v ţivotním 

prostředí od hodnocení funkce vody v ţivotním prostředí ve smyslu veřejného či volného 

statku. Pro úspěšné plnění těchto rozmanitých funkcí jsou nezbytné zprostředkované sluţby 

vodního hospodářství,  které jsou obtíţně ekonomicky vyjádřitelné. Zásadně jde o čtyři 

hlediska sledovaných funkcí vody v ţivotním prostředí, tj. 
 

A.  Funkce vody pro plnění (vybraných) veřejných zájmŧ, 

B.  Funkce vody pro volný čas, rekreaci a vodní sporty, 

C.  Funkce nezastupitelné sloţky v systému „pŧda-voda-rostlina“  (se zřetelem na vodu                 

 vázaných biotopŧ a společenstev, viz mokřady), 

D. Funkce vody v urbanismu a krajinné architektuře (estetický význam vody). 

 

      K tomu účelu jsou rozvíjeny aktivity a zprostředkované sluţby vodního hospodářství,  

jak je podrobně uvedeno v tab. 1. 

 

Tabulka 1 

SOUBOR SLEDOVANÝCH MIMOPRODUKČNÍCH (EKONOMICKY OBTÍŽNĚ VYJÁDŘITELNÝCH)  

FUNKCÍ  (SLUŽEB)  VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ  
 
 

A.  UPLATŇOVÁNÍ FUNKCE VODY PRO PLNĚNÍ (VYBRANÝCH) VEŘEJNÝCH ZÁJMŦ 

1.   Plnění veřejných zájmŧ, např. při zabezpečování obecného uţívání vod, tj. pro  praní, mytí,  

individuální   koupání, ap.; 

2.   Ochrana prostředí (území) před účinky extrémních prŧtokŧ, tj. proti škodlivým účinkŧm  

povrchových a  podzemních vod,   především 

 ochrana před povodněmi, 

 ochrana a zlepšování odtokových poměrŧ z území (zlepšení retenční schopnosti krajiny),  
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 ochrana koryt vodních tokŧ před vodní erozí a jejich stabilizace,  

 údrţba koryt tokŧ z hlediska plynulého odtoku,  

 regulování hladiny v korytě z hlediska potřebné úrovně podzemních vod v přilehlém území, úpravy 

podmínek doplňování a regulace  zásob podzemní vody, 

 stabilizace hladiny podzemní vody v údolní nivě, 

 ochrana pŧdy před  vodní erozí, 

 náprava nevhodných  pozemkových úprav (velkoplošné odvodňování), 

 projektování a realizace vodních prvkŧ při rekultivacích, 

 ochrana před podzemními vodami báňskými. 

3.   Vyuţití vody pro výrobu energie, zejména úprava podmínek pro vyuţívání vodohospodářských děl 

pro  soukromé malé vodní elektrárny. 

4.   Výstavba, údrţba a provozování vodních nádrţí pro rybné hospodářství a chov vodní drŧbeţe. 

5.   Plnění funkce vody v ţivotním prostředí, zejména úprava podmínek  pro vyuţití vody  k likvidaci 

a odvádění koncentrovaného zbytkového znečištění a plošného znečištění,  především  

 zajišťování minimálních zŧstatkových  prŧtokŧ ve vodních tocích,  

 obnovování přirozené  funkce vodních tokŧ, 

 zajišťování podmínek pro přirozené biologické oţivení vodních tokŧ, 

 provádění úprav dna a břehŧ za účelem zlepšení samočistící funkce tokŧ, 

6.   Vyuţívání vodního toku (litorární zóny) jako přirozené hranice v území. 

7. Výkon správy vodních tokŧ, především zajištění splavnosti   tokŧ pro vodní dopravu, tj.   

provozování hromadné osobní a  nákladní dopravy. 
 

B.   UPLATŇOVÁNÍ FUNKCE VODY PRO VOLNÝ ČAS, REKREACI A VODNÍ SPORTY 

1. Vyuţívání vodních tokŧ a nádrţí pro volný čas, tj. vyuţití vody pro rekreaci a vodní sporty (při 

rozlišení přímého a nepřímého styku člověka s vodní komponentou), tj. 

 koupání a plavání;  

 řízený provoz na stálých koupalištích; 

 slunění a krátkodobý pobyt ve vodě; 

 veslování a plachtění;  

 vodní lyţování;  

 pobyt na hausbótech stabilních či pojízdných;  

 sportovní rybolov;  

 pobyt u vody, tj. táboření, kempování a chataření;  

 rekreační individuální a hromadná doprava po vodě;  

 zimní druhy činností, tj. např. bruslení, lední hokej, plachtění, skijöring, popř. otuţování a zimní 

plavání. 
 

C. PODPORA NEZASTUPITELNÉ VODNÍ SLOŢKY V SYSTÉMU “PŦDA-VODA-ROSTLINA” (SE  ZŘETELEM 

NA VODU VÁZANÝCH  BIOTOPŦ A SPOLEČENSTEV, VIZ MOKŘADY) 

1.     Péče o vodní toky a bezprostřední okolí ve prospěch ÚSES. 

2. Ochrana vodních a na vodu vázaných biotopŧ a společenstev, např. udrţitelnost  mokřadních  

biotopŧ v závislosti na  

         uznaném stupni ochrany a ekologické prospěšnosti. 

3.     Vytváření sítě zvláště chráněných území a péče o ně. 

4.     Revitalizace říčních systémŧ. 
 

D. FUNKCE VODY V URBANISMU A KRAJINNÉ ARCHITEKTUŘE (ESTETICKÝ  VÝZNAM VODY) 

 1.    Vyuţití vody pro estetické pŧsobení v krajině ve smyslu zásad krajinné architektury (podle 

typologie  výrazových vlastností  vody) . 

2.     Vyuţití vodních ploch a vody pro estetické účely v rámci urbanistické tvorby (především 

v intravilánu). 
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Postuláty integrace – celostní pohled 
 

     Integrace se týká celé řady subjektŧ a problémŧ se silně diferencovanou souvislostí. 

1. Systémy vodního hospodářství mají různá prostorová měřítka, která je třeba integrovat 

(kontinent-stát-povodí-jednotlivý objekt). 

2. Časové škály akčních plánŧ mají rozsah od bezprostředních hodinových a denních řízení 

přes týdenní a měsíční rozhodování aţ po investiční rozhodování a dlouhodobé plánování 

trvalé udrţitelnosti. Příslušná rozhodování jsou vzájemně propojena a je nutná integrace 

časových škál. 

3. Kvantita vody a kvalita vody spolu úzce souvisí, takţe je potřebná integrace kvantity 

a kvality. 

4. Tytéţ podzemní i povrchové vodní zdroje jsou současně pouţívány rŧznými subjekty pro 

potřeby zásobování technickou či pitnou vodou, plavbu, rekreaci, hydroenergetiku a další. 

Je nutná  integrace různorodých zájmů. 

5. Voda je jenom jeden z přírodních zdrojŧ a vodní hospodářství je jenom jedno odvětví 

ekonomiky. Rozhodnutí v jednom odvětví mohou výrazným negativním zpŧsobem 

ovlivnit jiná odvětví. Integrovaný rozhodovací proces  musí probíhat současně v rŧzných 

hospodářských sektorech.  

 

Ekotechnologické principy 

 
    Podle Agendy 21 je integrované hospodaření s vodními zdroji zaloţeno na chápání vody 

jako nedílné součásti ekosystému, jako přírodního zdroje i sociálního a ekonomického statku. 

Proto je zapotřebí podřídit hospodaření s vodou principŧm, na nichţ fungují také přírodní 

ekosystémy. Pro vodní ekosystémy byly odvozeny principy řízení, které jsou kompatibilní  

s jejich setrvalou funkčností k zajištění potřeb lidské populace, viz  PŘÍLOHA VI. Tyto 

postupy byly nazvány ekotechnologickými nebo téţ jako postupy ekologického inţenýrství. 

 

Dokumenty usměrňující další vývoj 

 
Z mnoha desítek aţ stovek dokumentŧ vládních a nevládních organizací je v této souvislosti 

neopominutelný 

- dokument  „Evropská vodní charta“  (Rada Evropy,  Strasbourg 1968; 

- dokument  „Úmluva o mokřadech, majících mezinárodní význam především jako biotopy 

vodního ptactva“ (UNESCO, Ramsar 1971 ve znění následných protokolŧ  a  novelizace 

z let 1982, 1987, 1999);  

- dokument „Deklarace o životním prostředí člověka“ přijatý na Konferenci OSN o  

ţivotním prostředí (Stockholm 1972); 

- dokument  „Doporučení“ Světové konference OSN o vodě (Mar del Plata 1977); 

- dokument „Dublinské prohlášení“ přijatý na Mezinárodní konferenci o vodě a ţivotním 

prostředí (Dublin 1992); 

- dokumenty „Agenda 21“, „Úmluva o biodiverzitě“ a  „Rámcová úmluva Spojených 

národů o změně klimatu“, přijaté na Konferenci OSN o ţivotním prostředí,  (tzv. 

„Summit Země“, Rio de Janeiro 1992); 

- dokument Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ustavující rámec  pro 

činnost Společenství v oblasti  vodohospodářské politiky z  31.10.2000 (zkráceně  

„Rámcová směrnice  o vodní politice“). 
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- dokument Integrovaná ochrana využití vodních zdrojů, Global Water Partnership, 

Stockholm, Sweden 2000, ISSN: 1403-5324, ISBN: 91-630-9229-8 (český překlad 2001) 

 

S ohledem na středoevropský region zasluhuje zvláštní pozornost dokument: 
 

- Bardarska, G., Barkansas I., Dolejš P., Gayer J. a kol.: Water for the 21st Century: 

Vision to Action, s. 1 - 78. Global Water Partnership, Stockholm 2000 

 

     Význam vody pro lidstvo podtrhlo vyhlášení „Evropské vodní charty“ dne 6. května 1968 

ve Strasbourgu, viz PŘÍLOHA VII.,  tj. téměř před pŧl stoletím. Po věcné stránce obsah 

tohoto dokumentu nebyl překonán.  

 

 
„Global water partnership“ a „Voda pro 21. století“ 

 
     Dokument Voda pro 21 století byl vypracován pro konferenci ministrŧ ţivotního prostředí 

v Haagu v březnu 2000 v rŧzných podobách, z nichţ pro nás je nejzajímavější dokument 

„Vize pro budoucnost − Střední a východní Evropa“.  

 

     Vize je zaměřena na období následujících 25 rokŧ a soustřeďuje se zejména na dořešení 

problematik a zavedení standardŧ, které jsou nastoleny v Evropské unii a kterých mají země 

střední a východní Evropy, včetně ČR, dosáhnout. Za základní předpoklad je povaţováno 

zavedení integrovaného systému hospodaření s vodou, zejména téţ s vydatnou účastí 

veřejnosti, a dále uplatňování principŧ trvalé udrţitelnosti v praxi. 

 

      Vize si klade k roku 2025 následující cíle: 

- Nedostatek vody nebude váţným problémem. 

- Cílené jednání a společenská iniciativa umoţní lidem ve městech i vesnicích stálý 

- přístup ke zdravotně nezávadné a kvalitní vodě za přijatelné ceny. 

- Záplavy i sucha budou zmírněny v souladu s mezinárodně uznávanými strukturálními 

- i nestrukturálními bezpečnostními kritérii. 

- Ekologicky nezávadné zemědělství se zdokonaleným hospodařením s hnojivy 

- a prŧmyslovými postupy, opatření vedoucí k rozšíření kanalizace a odpadového 

- hospodářství a jejich striktní uplatňování podstatně sníţí bodové i plošné zdroje 

- znečistění, takţe kvalita vody většiny řek a vnitrozemských stojatých vod se zlepší. 

- Budou posíleny instituce, dojde k harmonizaci legislativy i k lepšímu zavádění 

- integrovaného systému vodního hospodářství v povodí, v národním i mezinárodním 

- měřítku. Jde o prvek udrţitelného hospodářského i sociálního rozvoje. 

- Vodohospodářské úřady budou výkonné, transparentní a v dobrém kontaktu 

- s nevládními i společenskými organizacemi. Informace budou veřejnosti volně dostupné. 

 

    O celostní pohled se snaţí legislativa EU. Rámcová směrnice o vodě stanoví právní rámec 

pro ochranu a obnovu čisté vody po celé Evropě a pro zajištění jejího dlouhodobého  

a udrţitelného vyuţívání. (Oficiální název této směrnice je směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství  

v oblasti vodní politiky.) Směrnice zavádí inovační přístup k hospodaření s vodou zaloţený na 

povodích, coţ jsou přirozené zeměpisné a hydrologické jednotky, a stanoví konkrétní lhŧty,  

http://cs.wikipedia.org/wiki/6._kv%C4%9Bten
http://cs.wikipedia.org/wiki/1968
http://cs.wikipedia.org/wiki/Strasbourg
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v nichţ mají členské státy dosáhnout cílŧ týkajících se vodních ekosystémŧ. Směrnice se 

zabývá vnitrozemskými povrchovými vodami, brakickými vodami, pobřeţními vodami  

a podzemními vodami a stanoví inovační zásady hospodaření s vodou, včetně účasti 

veřejnosti na plánování a na hospodářských přístupech zahrnujících náhradu nákladŧ na 

poskytování vodohospodářských sluţeb. 

 

      Evropská komise (GŘ pro ţivotní prostředí) v březnu 2008 předloţila 12 informačních  

vysvětlivek k integrovanému vodnímu hospodářství, vodní legislativě a k Rámcové směrnici 

o vodě. Tato sdělení o uplatňování rámcové směrnice o vodě jsou zaměřena na aktuální dílčí 

problémy, tj. 
 

(i) Koordinace mezinárodních oblastí povodí 

(ii) Čištění evropských vod: určení a posuzování 

(iii) Podzemní vody v ohroţení: hospodaření s vodou v podzemí 

(iv) Nádrţe, prŧplavy a přístavy: hospodaření s umělými a silně ovlivněnými 

(v) Hospodářství vodní politiky: hodnota evropských vod s 

(vi) Monitorovací programy: kontrola zdravotního stavu evropských vod  

(vii) Mezikalibrace: Společná stupnice pro vody v Evropě  

(viii) Znečištění: Sníţení obsahu nebezpečných chemikálií v evropských vodách  

(ix) Integrace vodní politiky: propojení všech právních předpisŧ EU týkajících se 

vody v jediném   rámci 

(x) Změna klimatu: jak se vyrovnat s povodněmi, obdobími sucha a měnícími se 

vodními ekosystémy 

(xi) Z řek do moří: propojení s novou rámcovou směrnicí o strategii pro mořské 

prostředí 

(xii) Společný úkol: účast veřejnosti na přípravě plánŧ povodí. 

 

     Aarhuská úmluva (Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování  

a přístupu k právní ochraně v záleţitostech ţivotního prostředí) přiznává veřejnosti řadu práv: 

- právo na přístup k informacím o ţivotním prostředí drţeným vládními orgány, 

- právo na účast na rozhodnutích přijatých těmito orgány, která mají vliv na ţivotní 

prostředí, 

- právo takováto rozhodnutí přezkoumat a právně napadnout. 

 

     Tyto tři „pilíře“ Aarhuské úmluvy byly Evropskou unií přijaty v roce 2003 prostřednictvím 

dvou směrnic (směrnice 2003/4/ES o přístupu veřejnosti k informacím o ţivotním prostředí  

a směrnice 2003/35/ES o účasti veřejnosti na vypracovávání některých plánŧ a programŧ 

týkajících se ţivotního prostředí). Obě směrnice obsahují ustanovení o přístupu k právní 

ochraně, třetímu pilíři. 
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Aktuální úkoly8
 k řešení v ČR: 

- Pokračovat v napojování obyvatelstva na veřejné vodovody hlavně v menších lokalitách 

s cílem dosáhnout  nejméně 95 % napojení. 

- Pokračovat ve výstavbě stokových sítí, aby nejméně 90 % obyvatel bylo napojeno na 

veřejné kanalizace. 

- Dobudovat čistírny odpadních vod u kanalizací, kde dosud nejsou odpadní vody čištěny. 

- Zvyšovat úroveň čištění odpadních vod. 

- Výrazně zvýšit obnovu a modernizaci vodovodních a stokových sítí tak, aby ročně bylo 

vyměňováno 1 % z délky těchto sítí. 

 

     Střednědobé cíle a priority výzkumu zohledňují jednak legislativu EU, viz PŘÍLOHA V., 

jednak legislativu domácí, viz PŘÍLOHA IV. 

 

 

- .  -  .  - 

 

                                                 
8
 Prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl, gen. ředitel, 2010: Řízení oboru vodovodů a kanalizací v České republice.  

SmVaK, a.s. Ostrava. 
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4.   PROBLÉMOVÉ OKRUHY SVA 

Věcný obsah SVA se člení na devět problémových okruhŧ (PO 1 aţ  PO 9) :  

 

PO 1:   SYSTÉM PŮDA-VODA
9
 V KRAJINĚ 

 

Pŧda je významnou sloţkou ţivotního prostředí a to prostředím ţivým, dynamickým  

a stále se vyvíjejícím. Je součástí koloběhu látek a energie v systému pŧda-voda-atmosféra  

a v krajině plní mnoho nezastupitelných funkcí. Tvorba pŧdy je extrémně pomalá, 1 cm pŧdy 

se utváří stovky let a s pŧdou je nutné jednat jako s neobnovitelným přírodním zdrojem. Půdu 

a vodu nelze při popisu funkcí půdy oddělit. Pŧda je spolupŧsobením vody utvářena, je jí 

zadrţována a uvolňována pro potřeby rostlin a organizmŧ a je mimo jiné také filtračním  

a čistícím prostředím, přes které voda prochází. Koloběh vody, uhlíku, dusíku, fosforu a síry 

probíhá v pŧdě prostřednictvím interakcí mikroorganizmŧ s fyzikální a chemickou sloţkou 

pŧdního prostředí. Pŧda a její kvalita hraje zcela zásadní a nezastupitelnou roli ve stabilitě 

ekosystémŧ, pŧsobí jako environmentální pufrační médium, jeţ zadrţuje, degraduje, ale za 

určitých podmínek i uvolňuje potenciálně rizikové látky. Zdravá pŧda dokáţe zadrţet 

obrovské mnoţství vody, které tak nepřispívá k urychlenému odtoku a povodňovým situacím, 

ale naopak je zdrojem vody pro rostliny v době déletrvajícího sucha. Regulace těchto 

extrémních situací, jejichţ výskyt mŧţe být s předpokládanou klimatickou změnou častější, je 

jednou z nejdŧleţitějších funkcí pŧdy v budoucnosti. Přirozené pŧdní funkce jsou však 

vnitřními i vnějšími (antropogenními) vlivy narušovány a degradovány, čímţ dochází 

k negativní odezvě ve sráţkoodtokových charakteristikách krajiny. Proto je prioritou ochrana 

pŧdních funkcí a prevence před jejich ztrátou a poškozováním.  

 

Funkce pŧdy lze zjednodušeně rozdělit na: 

 

1) funkce přírodní 

- pŧda tvoří ţivotní prostor pro všechny suchozemské organizmy 

- pŧda produkuje biomasu 

- pŧda je součástí látkového koloběhu v přírodě 

- je prostředím pro výměnu energií 

- je prostředím pro retenci a akumulaci vody, pro transportní, transformační a 

pufrovací procesy. 

 

2) funkce uţitkové a sociálně-ekonomické 

- pŧda je výrobním prostředkem (stanovištěm) zemědělských a lesních plodin 

- je plochou pro hospodářské a stavební vyuţití (bydlení, infrastrukturu, rekreaci) 

- je zdrojem neobnovitelných surovin (štěrk, písek, hlíny, rašeliny). 

 

3) funkce kulturní  

- pŧda je archivem dějin přírody a lidské činnosti, konzervuje změny klimatu a 

vegetace, archeologické a paleontologické nálezy. 

                                                 
9
 Kamila Kuchařová, Eva Procházková, Jan Skála, Tomáš Khel, Jan Vopravil, Ivan Novotný

 

Výzkumný ústav meliorací a ochrany pŧdy, v.v.i., Ţabovřeská 250, Praha 5, 156 27 Zbraslav,  
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Degradace půdy je chápána jako ztráta schopnosti pŧdy plnit své funkce v ţivotním 

prostředí, zemědělství i lesnictví (LAL, 1998). Příčiny degradace pŧdních vlastností jsou 

jednak přirozené (spojené s pedogenetickým procesem, např. illimerizace), na druhé straně 

jde o negativní dŧsledky intenzivního a extenzivního zemědělství, lesnictví a negativní 

pŧsobení lidské civilizace v dalších směrech (např. těţba surovin, zástavba, zábory pŧdy, 

kyselé deště). Druh a stupeň degradace je ovlivňována kvalitou pŧdy, typem klimatu, 

resiliencí pŧdy, typem obhospodařování a technologiemi. 

 

Pŧdy v České republice jsou ohroţeny šesti základními typy degradace (viz schéma č. 

1). Jednotlivé typy degradace se kombinují a jejich příčiny a následky jsou vzájemně spjaty. 

Jeden typ degradace mŧţe ovlivnit pochody vedoucí k dalšímu typu degradace pŧdních 

vlastností, či zrychlit proces následných degradací, které mŧţou vyvrcholit aţ destrukcí pŧdy. 

Vzniká tak řetězová reakce, kterou lze jen obtíţně přerušit či zastavit.  

 

Odhaduje se, ţe degradací pŧd je v ČR postiţeno aţ 50 % zemědělské pŧdy, přičemţ 

největší podíl má vodní a větrná eroze. Odhaduje se, ţe vodní erozí je poškozeno či 

potencionálně ohroţeno přibliţně 42% zemědělské pŧdy, větrnou erozí je potencionálně 

ohroţeno 7,5 % zemědělské pŧdy. Velkým problémem se stávají zábory pŧdy (soil sealing), 

kdy dochází k nevratnému procesu destrukce pŧdy. 

 

V posledních letech se často vyskytují  velkoplošné zábory většinou kvalitní pŧdy. 

Dochází k nekontrolovatelnému rozšiřování sídel, kdy vzniká nová výstavba „na zelené 

louce“ (satelitní městečka v okolí velkých měst, logistická centra, obchodní a prŧmyslové 

zóny, výstavba nových silnic). Jen minimálně se vyuţívají opuštěné prostory rozpadlých 

zemědělských areálŧ, či prŧmyslových podnikŧ (brownfields, viz. dále), protoţe je mnohem 

jednodušší stavět na polích a loukách (soil sealing). 

 

V České republice se odhaduje, ţe ubývá 15 ha zem. pŧdy denně. Dle zprávy MZe za 

rok 2008 činil úbytek zemědělské pŧdy v letech 2000 - 2007, 3 – 4 tisíce hektarŧ ročně, 

v úhrnu došlo k úbytku 31 tisíc hektarŧ zem. pŧdy. Tento úbytek je zpŧsobem převody 

zejména do stavebních a ostatních ploch, ale i do pozemkŧ s kulturou les. 

 

Při zastavování území dochází k zničení všech pŧdních funkcí, tedy produkční i 

ekologických. Váţným problémem je nárŧst ploch nepropustného povrchu pro sráţkovou 

vodu (asfalt a beton). Pŧda je zbavena své přirozené infiltrační a retenční funkce. Sráţková 

voda se nemá kam vsakovat, zrychluje se povrchový odtok a mŧţe docházet k lokálním 

povodním. Voda odtékající ze zastavěných území mŧţe být znečištěna prachem, zbytky 

obrušovaných pneumatik a těţkými kovy. Výstavba a změna „land use“ v krajině také 

ovlivňuje většinu menších povodí zhoršením hydrologických charakteristik. Omezení 

doplňování podzemních vod přes pŧdy mŧţe negativně ovlivnit hydrologickou dynamiku 

mokřadŧ a mokřin, které obklopují zastavěná území. Zastavování území je nejvýznamnější 

degradační proces současnosti, jelikoţ dochází k nevratné ztrátě pŧdy.  

 

 Otázka záboru pŧd je v současnosti v evropském prostoru široce diskutována. Jedním 

z dŧleţitých aktivních zpŧsobŧ ochrany kvalitních pŧd a jejich funkcí je revitalizace 

zastavěných území – tzv. brownfields.  
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 Obsah pojmu brownfield se liší v jednotlivých státech i mezi profesními skupinami. 

Dnes jsou všeobecně pod termín brownfields zahrnovány plochy splňující tato kritéria: 

- plochy, které jsou ovlivněné předchozím vyuţitím 

- plochy, které jsou v současnosti nevyuţité 

- vyţadují intervenci k jejich novému vyuţití. 

- představují potenciální nebo reálné ekologické, estetické, příp. sociální riziko 

 

 Jak je jiţ uvedeno výše, pŧda plní kromě produkčních (zemědělských) funkcí řadu 

dalších funkcí. V případě pŧdy na území brownfields je většina hlavních funkcí pŧdy 

významně narušena, především pak funkce ekologické (koloběh prvkŧ, transformace látek, 

ochrana vody a potravních řetězcŧ před polutanty) či hydrologické (filtrační funkce pro vodu, 

retenční funkce). Významně narušeny jsou pak i sociálně-ekonomické funkce, které byly 

příčinou narušení ostatních hlavních funkcí pŧdy, neboť objekty a území brownfields neslouţí 

pŧvodnímu účelu a další vyuţití pro aktivity člověka vyţaduje remediaci území. Území 

brownfields představuje většinou území, kde došlo k zásadnímu narušení základních funkcí 

pŧdy a pouze intervence ze strany člověka mŧţe vést k obnově funkcí pŧdy. Pŧda a voda 

okolí brownfields je vystavena vyššímu zatíţení vlivem intenzivní antropogenní činnosti. 

Dešťové sráţky odtékající z těchto území mohou negativně ovlivňovat hydrologický systém. 

 

 Problematika brownfields a starých ekologických zátěţí je v současnosti v ČR 

spojována především s industriálními lokalitami v městském prostředí, často doprovázenými 

závaţnými ekologickými škodami (znečištění pŧdy, vody, stavebních konstrukcí). 

Revitalizace těchto areálŧ většinou zahrnuje remediaci ekologické zátěţe a obnovení převáţně 

sociálně-ekonomických funkce pŧdy na území (nalezení vhodného investora a vhodné 

znovuvyuţití pŧdy v areálu). Obnovení společensko-ekonomické funkce pŧdy 

v revitalizovaných areálech lze zároveň chápat jako aktivní nástroj ochrany pŧdy a jejích 

funkcí ve volné, nezastavěné krajině. 

 

 V současné době se stále více diskutuje otázka malých, ekonomicky těţko 

vyuţitelných brownfields (zemědělské brownfieldy, venkovské brownfieldy). Dle studie 

Czechinvestu (2007) se 48,6 % brownfields nachází v obcích do 2000 obyvatel (tj. 

zjednodušeně vymezeném venkovském prostoru). Řada těchto lokalit je vzhledem k pŧvodu, 

stavu a poloze těţko obnovitelná a nebude pro ně v horizontu několika desítek let existovat 

komerčně či společensky vyuţitelné řešení. Tyto brownfields jsou pak vhodné k převodu na 

přírodě blízké území (odstranění zátěţe a zalesnění, zatravnění přírodě blízkými vegetačními 

prvky), a tím obnovení ekologických a hydrologických funkcí pŧdy v území. V rámci 

Výzkumného ústavu meliorací a ochrany pŧdy je sledována environmentální zátěţ v areálech 

polohově a komerčně marginálních areálech zemědělských brownfields a hodnocení moţnosti 

vyuţití těchto území vzhledem ke stavu území a parciálně k hygienickému stavu pŧdy 

v území. Nejčastěji se jedná o brownfieldy zemědělského pŧvodu, které tvoří dle studie 

Czechinvestu (2007) 35 % brownfields v (industriální 33 %), avšak zatímco industriální 

brownfields zabírají plochu 43 % , zemědělské pouze 18 %. Zemědělské brownfields jsou 

tedy prostorově menší lokality, avšak velmi četně se vyskytující  objekty v české krajině.  

 

 Brownfields jsou často automaticky spojovány s ekologickými riziky. Otázka 

znečištění pŧdy je řešena především v areálech prŧmyslových, zemědělské areály mohou však 

také představovat ekologická rizika, vyplývající jednak z předchozího zemědělského vyuţití 

(skladování přípravkŧ na ochranu rostlin, pohonných hmot, úniky látek z techniky) a jednak 

také z aktivit po opuštění areálu (skládkování rizikových odpadŧ).  
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 Přístupy k hodnocení environmentální zátěţe a hygienického stavu pŧdy jsou rŧzné. 

Jednak je moţno hodnotit koncentrace škodlivin v pŧdě srovnáním s jejich pozaďovými 

hodnotami nebo s hodnotami naměřenými v podobných lokalitách, jednak je moţno pouţít 

systémy limitních hodnot a jednak se k hodnocení enviromentální zátěţe vyuţívá riziková 

analýza, která hodnotí ekologická či zdravotní rizika. Pokud bude uvaţováno o zemědělském 

vyuţití pozemkŧ brownfields (rostlinná produkce, pastva zvířat), jsou limitní hodnoty 

rizikových látek určeny legislativně, a to vyhláškou MŢP ČR č. 13/1994 Sb. Bude-li 

uvaţováno o jiném zpŧsobu vyuţití pozemku, lze posoudit zátěţ rizikovými látkami buď 

v relaci k pŧdám zemědělským, kde byly limitní hodnoty odvozeny od jejich svrchní meze 

„pozaďových hodnot“ nebo je moţno vyuţít metodický pokyn MŢP ČR z roku 1996 – 

Kritéria znečištění zemin a podzemní vody. Tato kritéria uplatňují hierarchický systém 

hodnot, kdy limitní hodnota A (nejniţší úroveň limitu) odpovídá přibliţně přirozenému 

pozadí obsahu látky v přírodě a hodnota C (nejvyšší úroveň limitu) stanovuje asanační limity, 

kdy je třeba přistoupit k technologii remediace pŧd. Limitní hodnota C se dále diferencují dle 

vyuţití území na obytnou, rekreační a prŧmyslovou zónu.  

 

Utužení půdy (kompakce) patří mezi nejzávaţnější degradace pŧdy. Projevuje se 

rozpadem pŧdní struktury a negativní změnou fyzikálních vlastností pŧdy (pórovitost, 

objemová hmotnost), zhoršenou schopností infiltrace, propustnosti a retence. 

 

Na rozpad pŧdní struktury a následně kompakci pŧdy má vliv pouţívání těţkých 

mechanismŧ a dopravních prostředkŧ při nevhodných vlhkostních podmínkách, úbytky 

organické hmoty, nevhodná kultivace (orba na stejnou hloubku), vysoké hnojení draselnými 

hnojivy, nadměrná závlaha pŧdy, pěstování monokultur s nízkým zastoupením víceletých 

pícnin v osevním postupu. Také další degradační procesy (acidifikace, úbytek organické 

hmoty) podporují rozpad pŧdní struktury a následné utuţování pŧdy.  

 

Utuţení není stejné během roku, nejintenzivněji se projevuje v létě a na podzim po 

sklizni plodin, nejmenší je po orbě a kypření v jarních a pozdních podzimních měsících. 

Promrzání pŧdy také přispívá ke zlepšení fyzikálního stavu pŧdy. 

 

Zhutňováním pŧd je v ČR ohroţeno 45 % zemědělských pŧd, z toho 1/3 představuje 

genetické zhutnění dané přirozenými parametry těţkých pŧd a 2/3 technogenní zhutnění 

zpŧsobené především antropogenními vlivy (Lhotský, 2000).  

 

Pŧdní struktura a její stabilita je velmi dŧleţitá pŧdní charakteristika mající přímý vliv 

na hydrologické funkce pŧdy a intenzitu vodní eroze (jde-li o pŧdy na svazích). Při 

přívalových deštích ale i déletrvajících sráţkám dochází k fragmentaci a rozplavování pŧdní 

struktury, uvolněné pŧdní částice zaplňují póry, vytváří se povrchová krusta a omezuje se 

vsak vody do pŧdy. Při rozpadu pŧdní struktury dochází k významným negativním změnám 

fyzikálních vlastností pŧdy – zvyšuje se objemová hmotnost, sniţuje se pórovitost a mění se 

poměr kapilárních a nekapilárních pórŧ. Dochází k zániku valné části nekapilárních pórŧ, 

čímţ se sniţuje se minimální vzdušná kapacita. Tyto změny dále ovlivňují biologickou 

aktivitu v pŧdě, transportní a transformační procesy.  Změny pórovitosti se týkají i směrŧ 

velikosti pórŧ, kdy se po stlačení narušuje spojitost a tvar pórŧ, převládá podíl horizontálních 

pórŧ, které jsou méně odolné vŧči dalším deformacím. Zhoršením fyzikálních charakteristik 

pŧdy je omezena infiltrace sráţkové vody, zvyšuje se povrchový odtok a následně intenzita 

vodní eroze. Sníţení pórovitosti zmenšuje retenční vodní kapacitu a vyuţitelnou vodní 

kapacitu pŧdy. Zmenšuje se účinná hloubka pŧdního profilu pro plodiny, kořeny rostlin 
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nemohou prorazit utuţenou vrstvu, dochází k jejich deformacím a omezení rŧstu. Utuţení 

pŧdních horizontŧ potlačuje téţ biologickou aktivitu v pŧdě a zhoršuje vodní a termický 

reţim. Utuţení pŧdy mŧţeme v polních podmínkách omezit mechanickým obděláváním při 

vhodném vlhkostním stavu pŧdy, omezením přejezdŧ na minimum, správnou strukturou 

plodin v osevním postupu, orbou na rŧznou hloubku, dostatečným organickým hnojením, 

vápněním, regulací vodního a vlhkostního reţimu pŧd. 

 

Dehumifikace – ztráta organické hmoty 
 

Organická hmota má v pŧdě značný význam. Je to soubor organických látek 

akumulovaných v pŧdě nebo na pŧdě, promíchaný či nepromíchaný s minerálním podílem. 

Organická hmota je zdrojem ţivin, je nezbytná k udrţování pŧdní struktury a dŧleţitá pro 

zadrţování vody. Pŧsobí také jako pufrační médium. 

 

K úbytku organické hmoty dochází, jestliţe ztráty zaviněné mineralizací převyšují 

vnosy.  K úbytku organické hmoty přispívá vodní a větrná eroze, zvýšená mineralizace po 

odvodnění, zvýšená aerace po rozorání luk a pastvin či nevhodná kultivace pŧd.  Nevhodné 

pouţívání prŧmyslových a statkových hnojiv či nedostatečné dodávání organické hmoty do 

pŧdy při intenzivním hospodaření, vede také k dehumifikaci. 

 

Při nadměrném poklesu organické hmoty v pŧdě se sniţuje její úrodnost, narušuje se 

stabilita pŧdních agregátŧ, coţ vede k utuţení pŧdy a negativnímu dopadu na mimoprodukční 

funkce pŧdy – schopnost infiltrace a retence vody.  Pŧda s niţším obsahem organické hmoty 

je méně odolná vŧči vodní a větrné erozi. Je sníţena její pufrační schopnost, transformační  

a asanační schopnost. Zvyšuje se zranitelnost acidifikací, která pŧsobí další negativní změny 

v pŧdním profilu.  

 

Udrţení vhodného obsahu pŧdní organické hmoty v pŧdách je jedním ze závaţných 

problémŧ. Přísun organické hmoty do zemědělsky obdělávaných ploch závisí na správném 

hospodaření. Je nutné zásobovat pŧdu dostatečným mnoţstvím kvalitního organického 

materiálu (zejména chlévský hnŧj, komposty apod.). Příznivě pŧsobí pěstování rostlin 

s velkým mnoţstvím posklizňových zbytkŧ a jejich zorávání do pŧdy. Omezení orby  

a zavádění protierozních opatření také pozitivně pŧsobí na mnoţství organické hmoty v pŧdě. 

 

Acidifikace je degradační proces, který lze definovat jako pokles pufrační schopnosti 

pŧdy. Často navazuje na debazifikaci, tj. úbytek uhličitanŧ a bazických kationŧ v pŧdě 

vytěsňováním ze sorpčního komplexu a jejich náhradou ionty vodíku. 

 

Rychlost acidifikace závisí na intenzitě kyselých vstupŧ, počáteční pufrovací kapacitě 

pŧdy, typu matečného substrátu, typu vodního reţimu a odběru vápníku rostlinami. Mezi 

hlavní acidifikační faktory patří kysele pŧsobící deště, pouţívaní kysele pŧsobících 

prŧmyslových hnojiv, statkových hnojiv a kejdy, omezené pouţívání hnoje a kompostu  

a nedostatečné vápnění pŧd. Odebírání bazických prvkŧ plodinami, intenzivní závlahy, 

pěstován monokultur a vysoké zastoupení obilovin v osevním postupu a nízké zastoupení 

víceletých pícnin vede také k poklesu pH pŧdy. 

 

Při okyselování pŧdy se zhoršuje kvalita humusu a zpomaluje se uvolňování 

minerálního dusíku. Fosfor je ukládán do sloučenin, z nichţ není přístupný rostlinám  

a naopak draslík je uvolňován do pŧdního roztoku a vyluhován. Dochází ke sníţení výnosŧ 
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většiny kulturních plodin. Rostliny jsou náchylné k chorobám v dŧsledku rozvoje patogenních 

organismŧ. Kyselé prostředí dále podporuje mobilitu rizikových prvkŧ a hliníku a jejich 

zvýšenou akumulaci v rostlinách. Sniţuje se stabilita pŧdní struktury s následnou vyšší 

zranitelností pŧdy erozí a utuţením.  Pŧdní reakci lze upravovat pravidelným vápněním pŧd, 

úpravou osevních postupŧ – omezení monokultur, střídání plodin v rotaci a zařazováním 

víceletých pícnin. 

 

 Pod pojmem eroze půdy se rozumí především mechanické rozrušování pŧdy vodou  

a větrem popř. jinými činiteli (ledem, sněhem apod.). Při tomto rozrušování dochází 

k transportu a sedimentaci uvolněných částic. Rozlišujeme erozi normální nebo-li 

geologickou, kterou nazývá přirozenou, a erozi zrychlenou. Úkolem ochranných opatření je 

sníţení lidským pŧsobením zrychlené eroze na úroveň normální, geologické eroze.  

 

 Při hodnocení nepříznivých účinkŧ erozních procesŧ se doposud vycházelo obyčejně 

z jejich vlivu na změnu kvality pŧdy a především na sníţení zemědělské produkce. Výrazným 

rozvojem antropogenní eroze se obrátila pozornost k dalšímu dŧsledku eroze a to 

k znečišťování vodních zdrojŧ nadměrnou tvorbou nerozpuštěných látek. V současné době je 

do moře odnášeno asi 20 miliard tun nerozpuštěných látek. Ve skutečnosti představuje toto 

číslo jen zlomek toho, co se do ústí řeky dostane, neboť většina nerozpuštěných látek se 

usazuje jiţ v povodí (JANEČEK, 2002; BAČA, 2003). 

 

 Eroze pŧdy ochuzuje zemědělské pŧdy o nejúrodnější část – ornici, zhoršuje 

fyzikálně-chemické vlastnosti pŧd, zmenšuje mocnost pŧdního profilu, zvyšuje štěrkovitost, 

sniţuje obsah ţivin a humusu, poškozuje plodiny a kultury, znesnadňuje pohyb strojŧ po 

pozemcích a zpŧsobuje ztráty osiv, sadby, hnojiv a přípravkŧ na ochranu rostlin. 

Transportované pŧdní částice a na nich vázané látky znečišťují vodní zdroje, zanášejí 

akumulační prostory nádrţí, sniţují prŧtočnou kapacitu tokŧ, vyvolávají zakalení 

povrchových vod, zhoršují prostředí pro vodní organismy, zvyšují náklady na úpravu vody a 

těţbu usazenin a velké povodňové prŧtoky poškozují budovy, komunikace, koryta vodních 

tokŧ apod.. 

 

 V ČR je téměř polovina zemědělské pŧdy ohroţena vodní erozí. Nejvíce jiţní 

Morava, podhŧří hor a Poohří. Za hlavní příčiny současné eroze zemědělských pŧd u nás lze 

povaţovat: 

- přílišné zvětšení velikosti oraných pozemkŧ na svazích a vytváření nevhodných tvarŧ 

pozemkŧ, prodluţující jejich délku po spádnici a tím i dráhu erozi pŧsobícího odtoku, 

- rušení bývalých hydrografických prvkŧ v krajině, zkracujících povrchový odtok po 

pozemcích, včetně jeho neškodného odvádění jako jsou cestní příkopy a zatravněné 

údolnice, 

- rozšířené pěstování širokořádkových plodin (okopanin, kukuřice) a kultur na svazích 

bez protierozních opatření, na úkor víceletých pícnin a trvalých travních porostŧ a 

jejich soustřeďování do velkých celkŧ – povodí, s častými následky katastrofálních 

povrchových odtokŧ a smyvŧ pŧdy, 

- tuţení pŧdy, sniţující propustnost pŧdy pro vodu a tím zvyšování podílu povrchového 

odtoku a eroze i na méně svaţitých pozemcích, 

- absence strojŧ, které kromě základních agrotechnických operací přispívají k ochraně 

pŧdy, zejména v období střídání a počátečního rŧstu plodin (JANEČEK, 1992). 
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 K vymezení ohroţenosti zemědělských pŧd vodní erozí se pouţívá univerzální rovnice 

pro výpočet prŧměrné dlouhodobé ztráty pŧdy vodní erozí dle WISHMEIERA, SMITHE 

(1978). K posouzení míry erozního ohroţení pozemkŧ slouţí spolu s dalšími kriterii princip 

přípustné ztráty pŧdy, která je definována jako maximální hodnota ztráty pŧdy dovolující 

trvale a ekonomicky dostupně udrţovat úrodnost pŧdy. Obecně platí, ţe čím je pŧda 

erodovanější, tím je přípustná ztráta menší. To také v praxi znamená, ţe se dovoluje největší 

ztráta na našich nekvalitnějších a nejúrodnějších hlubokých pŧdách, a nejvíce se chrání jiţ 

skoro smyté mělké pŧdy, na kterých by se jiţ dlouho hospodařit nemohlo a vzhledem k jejich 

nízké produkci asi ani nebude. Dosazením odpovídajících hodnot faktorŧ pro vyšetřovaný 

pozemek do Univerzální rovnice se určí dlouhodobá prŧměrná ztráta pŧdy vodní erozí v t . ha
-

1
 . rok

-1
 při uvaţovaném zpŧsobu vyuţívání. Pokud vypočtená ztráta pŧdy překračuje hodnoty 

přípustných ztrát stanovených podle hloubky pŧdního profilu je zřejmé, ţe zpŧsob vyuţívání 

pozemku nezabezpečuje dostatečnou ochranu pŧdy před erozí.  
 

Limity povolených ztrát půdy: 

- mělkých (do 30 cm) 1 t . ha
-1

. rok
-1

 

- u středně hlubokých (30 - 60 cm) 4 t . ha
-1

. rok
-1

 

- u hlubokých (nad 60 cm) 10 t . ha
-1

. rok
-1

, 

 

 Pro posouzení ochrany vodních zdrojŧ je nutné postupovat individuálně a vycházet z 

přípustného mnoţství přísunu produktŧ eroze (splavenin) do vodního zdroje. Obdobně při 

řešení ochrany vodní nádrţe před splaveninami je třeba vycházet z přípustné intenzity 

zanášení nádrţe. Přitom je však nutné uvaţovat nejen se zmenšováním objemu nádrţe, ale i s 

nepříznivými účinky, které mohou být zpŧsobeny uvolňováním škodlivých látek ze sedimentŧ 

do vody. Při převodu hodnot intenzity zanášení nádrţe na ztráty pŧdy z povodí je nutné 

uvaţovat s "poměrem odnosu" a s usazovací účinností nádrţe. S ohledem na jakost vod se 

vliv eroze významně projevuje především přísunem fosforu, který mŧţe za příhodných 

podmínek pŧsobit eutrofizaci s jejími negativními projevy a dŧsledky ve vodním prostředí. 

Podle nejnovějších studií se ukazuje, ţe přípustné hodnoty erozního smyvu, které ještě 

nezpŧsobují výraznější eutrofizaci vod, se pohybují v rozmezí od 0,5 do 2 t.ha
-1

. rok
-1

.  

 

 Splaveniny jsou výsledkem erozní činnosti vody a to buď v dŧsledku plošné eroze 

zpŧsobené atmosférickými sráţkami dopadajícími na zemský povrch nebo v dŧsledku erozní 

činnosti v korytech tokŧ (SOMMER, 1985). Mnoţství splavenin v toku je závislé na intenzitě 

erozních procesŧ a obráceně dŧsledky eroze pŧd je moţno hodnotit buď přímým 

pozorováním, nebo pozorováním transportu splavenin v tocích, i kdyţ je nutno si uvědomit, 

ţe mnoţství splavenin je jen částí mnoţství, které se účinkem eroze v povodí přemísťuje 

(VÍZNEROVÁ, 1986). Převáţná část splavenin pochází z eroze zemědělských pŧd, nicméně 

významně se podílí eroze z ploch obnaţených v dŧsledku stavební činnosti, eroze polních a 

lesních nezpevněných cest, koryt břehŧ vodních tokŧ při povodních, vymílání zaplavené 

pŧdy, mechanizovanou těţbou dřev a poškozené lesní pŧdy a ztráty pŧdy ze sesuvŧ pŧdy 

apod. V některých povodích mŧţe smyv pocházející z těchto zdrojŧ daleko převaţovat nad 

smyvem ze zemědělské (orné) pŧdy (JANEČEK, 2002). 

 

 Eroze nezpŧsobuje jen devastaci pŧdního povrchu a zanášení vodních tokŧ a nádrţí, 

ale je také nebezpečná z hlediska transportu chemických látek v plaveninách. Pŧda se dostává 

do styku s obrovským mnoţstvím chemických látek rŧzného druhu a rŧzného stupně toxicity 

(prŧmyslová hnojiva, pesticidy, rŧzné druhy zemědělských odpadŧ i odpady prŧmyslové, 
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ukládané na pŧdu nebo do pŧdy). Chemické látky pronikají do povrchových i podzemních 

vod a ohroţují vyuţití vodních zdrojŧ. 

 

 K omezení erozního procesu dojde pokud budou rozšiřovány a  dŧsledně uplatňovány 

preventivní protierozní opatření. Úkolem protierozní ochrany je účelně a hospodárně vyuţívat 

přírodních zdrojŧ a především chránit dva nejcennější z těchto zdrojŧ – pŧdu a vodu 

(JANEČEK, 2002). O pouţití jednotlivých zpŧsobŧ ochrany rozhoduje jejich účinnost, 

poţadované sníţení smyvu pŧdy a nutná ochrana objektŧ (vodních zdrojŧ, tokŧ a nádrţí, 

intravilánŧ měst a obcí atd.) při respektování zájmŧ vlastníkŧ a uţivatelŧ pŧdy, ochrany 

přírody, ţivotního prostředí a tvorby krajiny.Ve většině případŧ jde o komplex organizačních, 

agrotechnických a technických opatření, vzájemně se doplňujících a respektujících současné 

základní poţadavky a moţnosti zemědělské výroby. 

 

 K omezení škod pŧsobených erozí a povrchovým odtokem je nutné preventivně 

uplatňovat výše zmíněná protierozní opatření, která zajišťují ochranu pŧdy před účinky 

dopadajících kapek deště, podporují vsak vody do pŧdy, omezují soustřeďování povrchového 

odtoku a unášecí sílu vody a zajišťují neškodný odvod povrchově odtékající vody, včetně 

zachycování smyté zeminy. 

 

Konkrétně: 

- při řešení pozemkových úprav účelným tvarovým a polohovým uspořádáním pozemkŧ 

v krajině, při respektování nárokŧ vlastníkŧ na jejich velikost a bonitu, omezit 

pŧsobení eroze, 

- vyuţití pŧdoochranného účinku porostŧ na erozí ohroţených pŧdách (trvalé 

zatravnění, zalesnění, pásové střídání plodin, protierozní osevní postupy) a tak přispět 

ke zvýšení ekologické stability krajiny, 

- uplatňovat pŧdoochranné technologie pěstování plodin (vrstevnicové obdělávání, 

výsev do ochranné plodiny nebo strniště, hrázkování, mulčování apod.),  

- před povrchovým odtokem a smytou zeminou chránit pozemky intravilány obcí, vodní 

zdroje, komunikace apod., podle potřeby i technickými protierozními opatřeními 

(terasy, příkopy, prŧlehy, ochranné hrázky a nádrţe), z nich zejména nádrţe mohou 

významnou měrou přispívat k sníţení znečištěné vody, za předpokladu zajištění jejich 

údrţby,  

- odstraňovat nánosy z nádrţí v zájmu udrţení jejich záchytné účinnosti, 

- chránit zejména zdroje pitné vody takovými systémy vyuţití pŧdy v celém jejich 

povodí, které podstatně sníţí rizika smyvu pŧdy a vyplavování ostatních látek,  

- dodrţovat zásady protierozní ochrany a ochrany vodních zdrojŧ i na nezemědělských 

pozemcích, zejména dbát na udrţování prŧtočné kapacity profilŧ tokŧ v intravilánech 

obcí a realizovat ochranná opatření v povodí, bez ohledu na rezortní, kompetenční,  

či jinou příslušnost, komplexními společnými opatřeními, 

- vytvořit účinný kontrolní systém přispívající k omezení plošného zemědělského 

znečištění, ztrát pŧdy erozí a následkŧ katastrofálních povrchových odtokŧ 

(JANEČEK 1992). 

Využití geografických informačních systémů (GIS) 

       Pro zajištění činností v oblasti hodnocení, vyuţití a ochrany pŧdy a vody je bezesporu 

třeba disponovat relevantními informacemi o zájmových lokalitách. Toho lze v závislosti na 

velikosti zájmové lokality dosáhnout několika zpŧsoby. Při velikosti zájmové lokality do 
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10 km
2
, kdy hovoříme o tzv. lokálním přístupu, se předpokládá získání dat především 

terénním prŧzkumem a měřením. Při velikosti zájmové lokality 10-100 km
2
, kdy hovoříme 

o tzv. regionálním přístupu, se předpokládá vyuţití dostupných datových sad a jejich případné 

doplnění terénním prŧzkumem. Při velikosti zájmové lokality nad 100 km
2
, kdy hovoříme  

o tzv. globálním přístupu, se předpokládá vyuţití standardních dat bez moţnosti jejich ověření 

v terénu. V případě regionálního a globálního přístupu je pak v dnešní době nemyslitelné 

spravovat a analyzovat tyto velké objemy dat bez pouţití geografických informačních 

systémŧ (GIS). GIS je moţné definovat jako funkční celek vytvořený integrací technických  

a programových prostředkŧ, dat, pracovních postupŧ, obsluhy, uţivatelŧ a organizačního 

kontextu, zaměřený na sběr, ukládání, správu, analýzu, syntézu a prezentaci prostorových dat 

pro potřeby popisu, analýzy, modelování a simulace okolního světa s cílem získat nové 

informace potřebné pro racionální správu a vyuţívání tohoto světa. V oborech ochrany pŧdy a 

vody je vyuţití GIS nezbytné především kvŧli rozsáhlým moţnostem analýz a syntéz, a v této 

oblasti tak dochází k neustálému rozvoji.  

      Rozvoj aplikované informatiky v oblastech hodnocení, vyuţití a ochrany pŧdy a vody  je 

zabezpečováno institucí VÚMOP, v.v.i. . Výsledkem těchto aktivit je projekt geografického 

informačního systému o pŧdě – SOWAC GIS, jehoţ název je odvozen z anglického názvu 

„Geoinformation System for Soil and Water Conservation”. Cílem projektu je zpřístupnit 

rozsáhlé datové báze komplexního prŧzkumu pŧd (KPP) a bonitačního informačního systému 

(BIS), a jejich aplikační tematická vyhodnocení jako podklad pro zákonná opatření, vyhlášky 

a opatření resortních i mimoresortních orgánŧ. Uţivateli geografického informačního systému 

SOWAC GIS jsou vědečtí pracovníci, uţivatelé ze státní správy, projektanti ÚP a KPÚ, 

vzdělávací instituce a široká odborná veřejnost. Systém takto poskytuje platformu pro 

prezentaci výsledkŧ VaV a jejich transfer do praxe.  

      První aplikační úroveň SOWAC GIS je zaměřena na zpřístupnění digitalizovaných 

(skenovaných) map a popisné části Komplexního prŧzkumu pŧd. Aplikace Webový archiv 

dat komplexního průzkumu půd (WA KPP) umoţňuje uţivatelŧm interaktivně nahlíţet na 

skenovaná data KPP přímo v prostředí internetu přes internetový prohlíţeč. Obsluha aplikace 

je jednoduchá, intuitivní a uţivatelsky příjemná, práce s ní připomíná práci s klasickou 

tištěnou mapou. Aplikace je dostupná na adrese http://wakpp.sowac-gis.cz. Data jsou do 

aplikace WA KPP digitalizována (skenována) v rámci projektu „První fáze digitalizace dat 

KPP“, který se soustředí především na záchranu dat KPP v analogové formě a skládá 

z následujících činností: skenování mapových podkladŧ KPP, doplnění a vyhodnocení 

vybraného odborného materiálu a následný převod mapových podkladŧ KPP do formátu 

publikovatelného v informačním systému SOWAC GIS, skenování popisné části KPP, 

doplnění a vyhodnocení vybraného odborného materiálu a následný převod popisné části KPP 

do formátu publikovatelného v informačním systému SOWAC GIS. 

     Druhou aplikační úroveň SOWAC GIS představuje Mapový server a tematické mapové 

projekty, dostupné na adrese http://ms.sowac-gis.cz. Hlavním cílem Mapového serveru je 

umoţnit práci s mapovými podklady přímo v prostředí internetu/intranetu bez nutnosti 

vlastnit jakýkoliv systém GIS a mít zdrojová data staţená ve svém počítači. Uţivatel 

přistupuje k datŧm přes internetový prohlíţeč. Funkčnost zabezpečuje klient mapového 

serveru. V současné době klient umoţňuje pouze vykonávání jednoduchých manipulačních a 

editačních operací, v budoucnu však bude funkčně obohacen o základní analytické operace. 

Součástí mapového serveru je i moderní metadatový katalog MICKA, který slouţí 

k poskytování katalogových sluţeb (CSW) a správě popisných informací (metadat) 

k prostorovým datŧm. (Tematické mapové projekty budou představeny níţe.) 

http://wakpp.sowac-gis.cz/
http://ms.sowac-gis.cz/
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     Třetí aplikační úrovní SOWAC GIS jsou Webové mapové služby (WMS). 

Prostřednictvím WMS sluţeb jsou uţivatelé schopni vyuţívat data z Mapového serveru ve 

vlastních GIS aplikacích (ArcGIS, GRASS) a prohlíţečkách prostorových dat. 

Prostřednictvím WMS je také moţné sdílet data mezi rŧznými institucemi v prostředí 

internetu. V současné době jsou spuštěny následující bezplatné WMS sluţby:  

 

 Základní charakteristiky BPEJ (http://ms.vumop.cz/wms_vumop/wms_zchbpej.asp) 

 Vodní a větrná eroze půd ČR (http://ms.vumop.cz/wms_vumop/wms_eroze.asp) 

Obr. 4    Tematický mapový projekt Vodní a větrná eroze pŧd ČR – vrstva Maximální 

přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace (Cp). 

 

 
 

Krátkodobé cíle a priority výzkumu 

• Monitoring koncentrací splavenin i na malých povodích – jako nástroj pro 

vyhodnocování rozsahu aktuální vodní eroze  

• Nové postupy správné zemědělské praxe zaměřené na ochranu pŧdy a vody, sníţení 

povrchového odtoku, ztráty pŧdy erozí a celkové zvýšení retenční kapacity krajiny 

zaštítěná dotačním systémem (společné prosazování přísnějších standardŧ GAEC)  

• Spolupráce v protierozní a protipovodňové ochraně (správná realizace a 

nadimenzování protipovodňových a protierozních opatření nejen v rámci 

pozemkových úprav) 

• Společná osvěta zaměřená na správnou zemědělskou praxi 

http://ms.vumop.cz/wms_vumop/wms_zchbpej.asp
http://ms.vumop.cz/wms_vumop/wms_eroze.asp
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• Chování pŧd v extrémních klimatických situacích v závislosti na stabilitě pŧdní 

struktury. 

• Výzkum faktorŧ ovlivňujících stabilitu pŧdní struktury. 

• Chování degradovaných pŧd při extrémních klimatických jevech. 

• Podpora hydrologických charakteristik pŧd agrotechnickými opatřeními 

• Limity ochrany pŧdy ve vztahu ke kvalitě a čistotě vod. 

• Navracení degradovaným pŧdám jejich přirozené funkce s vyuţitím nových 

rekultivačních postupŧ. 

 

 

 

PO 2:   HYDRICKÁ FUNKCE LESA
10

  
 

Lesy, jejich stav, a hospodaření v nich zásadním zpŧsobem ovlivňují vodní bilance a 

vodní reţim krajiny. Determinují mnoţství disponibilní vody, její distribuci, kvalitativní 

aspekty dynamiky vodního reţimu pŧd, odtokové poměry, vláhové bilance. Zmírňují dopady 

povodní, stimulují protierozní účinky, vymezují kvalitu vod a jejich krajinných zdrojŧ. 

 

Nutnost propojení politik, které se zabývají hospodařením s lesními a vodními zdroji. 

Zohlednění vztahu mezi lesem a vodou při obhospodařování lesŧ (posilování 

vodohospodářské, vodoochranné a pŧdoochranné funkce lesŧ, hodnocení dopadŧ lesnických 

programŧ na tyto funkce a koordinace politik, týkajících se lesŧ a vod. Opatření proti 

nerovnováze zdrojŧ a potřeb pitné vody. 

 

Lesní společenstva ( lesní ekosystémy) pokrývají téměř 33 % suchozemské krajiny 

planety na rozloze 4,32 mld. hektarŧ. Připočítáme-li k nim tzv. úhorové (toulavé) porosty 

a porosty křovinné, pak tato dřevinná společenstva tvoří cca 40 % rozlohy kontinentŧ. 

 

Lesy byly dlouhá staletí pro lidskou společnost především zdrojem dřeva a lovné 

zvěře. Docházelo k jejich velkému kořistění a i v době nedávné slouţily dominantně jako 

zdroj suroviny i výhodný obchodní artikl. I nyní, sledujeme-li informace o lesním 

hospodářství, dovídáme se především kolik krychlových metrŧ dřeva bylo vytěţeno, jaké bylo 

zpeněţení a kdo se na něm podílel. Tedy aspekty hospodářské a podnikatelské. 

 

Trvalo dlouho, neţ si  lidské společenství , především díky rozsáhlým vědeckým 

poznatkŧm uvědomilo, co lesy znamenají pro ţivot. Na tzv. primární produkci zelených 

rostlin, jako výsledku procesŧ fotosyntézy, závisí celá biologická aktivita všech populací, 

včetně ţivota člověka. Na roční produkci organické hmoty (biomasy) terestrických systémŧ se 

lesy podílí 72 %, na zásobě fytomasy pak 90 procenty. Zatímco např. v tropických pralesích 

je čistá sušinná produkce v prŧměru 2 200 g.m
2
.rok

-1
, travní společenstva vyprodukují jen 600 

g., obdělávaná pŧda 650 g. Je zřejmé, ţe kdybychom chtěli nahradit  lesy jinými rostlinnými 

společenstvy, museli bychom jejich rozlohu téměř zčtyřnásobit. Všichni víme, ţe 

ekosystémové a fyziologické procesy v lesích neznamenají jen bioprodukci, ale nekonečnou 

škálu vztahŧ a interakcí celého přírodního prostředí (litosféra, pedosféra, hydrosféra, 

atmosféra). Stejně tak jsou formovány tzv. potravinové řetězce, od primárních producentŧ, 

přes celé spektrum konzumentŧ a dekompozitorŧ. 

                                                 
10

 Prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.                                            
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Vědecké výsledky prokázaly, ţe hektar listnatého lesa mírného pásma vyprodukuje za 

rok 10 tun kyslíku. Vodní bilanci prostředí les zásadně ovlivňuje svým příjmem a výdejem 

vody. Hektar dospělého lesa „obhospodaří“ za jeden den cca 30 000 litrŧ vody ve vazbě 

atmosféra- organismus-pŧda-atmosféra. Je nenahraditelným „ klimatizačním zařízením“. 

Koruna stromu přijme za jeden den 4-6 kWh sluneční energie a při dostatku vody chladí 

prostředí výkonem 20-30 kW. To jsou jen některé příklady toho , jak les zásadním zpŧsobem 

determinuje stav a fungování přírodního prostředí. Přírodní prostředí a jeho stav je stěţejním 

předpokladem kvality „ţivotního prostředí“ lidské společnosti, její  moudré existence a 

trvalého rozvoje. 
 

Lesy v České republice mají rozlohu 2 653 000 ha a tvoří tedy 33,4 % naší krajiny. 

Tvoří je porosty „hospodářské“ (75,5 %),  ochranné (2,7 %) a porosty tzv. zvláštního určení 

(21,8 %). Ty zahrnují lesní celky dŧleţité pro ochranu přírody, „ specifické“ vody, rekreační 

vyuţití a jiné potřeby společnosti. 
 

Tato tzv.kategorizace lesŧ v dlouhodobém „funkčně diferencovaném“ pojetí lesnické 

politiky státu je tedy stále podřízena dominanci produkce dřevní hmoty. O tom svědčí i 

skutečnost, ţe podíl lesŧ (dřeva) na hrubém domácím produktu ČR je hodnocen 0,7 procenty. 

Tedy jedna třetina naší krajiny je jen takto uţitečná ? 
 

Je  zřejmý zásadní rozpor litery Zákona 289/95 Sb. „o lesích“ (§1, čl.1), kde lesy jsou 

označeny ... národním bohatstvím a nenahraditelnou sloţkou ţivotního prostředí naší země a 

„subalterními“ zákonnými předpisy pro „praktické“ hospodaření v lesích,které tyto atributy 

nedostatečně vnímají, či přímo nerespektují. 

Evidentní je legislativní diskrepance v synergii Zákona 17/92 Sb. „o ţivotním 

prostředí“, kde: 

§ 8, odst. 2 uvádí, ţe 

... poškozování ţivotního prostředí je zhoršování jeho stavu znečišťováním nebo jinou 

lidskou činností nad míru stanovenou zvláštními předpisy. 
 

§ 10 uvádí, ţe 

... ekologická újma je ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů, vznikajících         

poškozením jejích sloţek nebo narušením vnitřních vazeb a procesŧ v důsledku lidské 

činnosti. 
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Dosavadní přístupy lesnické politiky a zpŧsoby hospodaření v praxi nedostatečně 

reflektují lesy (lesní ekosystémy) jako „deklarované“ národní bohatství a nenahraditelnou 

sloţku ţivotního prostředí. Zvláště negativní dopady jsou zřejmé v problematice 

„vodohospodářské funkce“ a vodohospodářského významu lesŧ. Vodohospodářská funkce  je 

respektována pouze v kategorii, resp. v subkategoriích „lesŧ zvláštního určení, v lesích 

„hospodářských“ není provozně cíleně zajišťována ani podporována. Pouhou reminiscencí je 

např. směrnice MLVH č.13/72 o hydrických a vodohospodářských aspektech hospodaření 

v lesích. 

 

Hydrická a vodohospodářská funkce lesních porostů 
 

A. Kvantitativní - vliv na mnoţství a jakost vody 

 

B. Kvalitativní  

- zabezpečení rovnoměrného odtoku 

- zabezpečení bezeškodného odtoku extrémních vod 

- ochrana pŧdy 

- vyrovnanost prŧtokŧ ve vodních tocích 

- bezpečné tání sněhu 

 

C. Komplexní - všestranné vodohospodářské pŧsobení lesŧ 

 

„ZJEDNODUŠENÁ PRŦMĚRNÁ“ VODNÍ BILANCE LESNÍHO POROSTU 

 

 
 

kde je: 

HS = celkový úhrn sráţek 

HTR = transpirační výpar 

HIN = intercepční výpar 

HVP = výpar z pŧdy 

HETR = celková evapotranspirace 

HOP = povrchový odtok 

HVS = infiltrační odtok (vsak) 

HCO = celkový odtok. 

 

      V současné době je zřejmé,  ţe tzv.“úsek vodního hospodářství“  se nezabývá 

„vlastní“ hydrickou a vodohospodářskou účinností  lesních porostŧ  (vodní  bilancí a vodním 

reţimem lesních ekosystémŧ). Vyplývá to ze zjevné dominance produkčních zájmŧ v lesích, 
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kdy tzv. mimoprodukční funkce nejsou integrovanou  součástí péče o lesní společenstva  

(ekosystém, či organizační a prostorová jednotka – porost). 

 

    Není provozně  řešen vodní reţim porostŧ, jejich vodní bilance, nejsou uplatňována 

lesnická opatření k ovlivňování a modifikaci hydrických a vodohospodářských účinkŧ dřevin 

a jejich porostŧ.  Dŧsledkem jsou pak komplexy „pasivních“ a nápravných opatření, které by 

většinou nebyly potřebné,kdyby  byly „fyziologické a fyzikální „ vazby vody, stromu, pŧdy   

a „lesa“ pod odbornou lesnickou péči a kontrolou. 

 

     Z dlouhodobého hlediska lze konstatovat, ţe postupná přeměna lesních porostŧ 

směrem od unifikovaných k bohatě strukturovaným, s diferencovaným obhospo-dařováním 

má svŧj zásadní význam právě v ovlivnění svrchních vrstev lesních pŧd a jejich hydrické 

účinnosti. Tento fakt mŧţe být dokladován například skutečností (Krečmer, Běle 1975),  

ţe pokles zakmenění porostu o 10 % odpovídá v prŧměru sníţení výparu o 5 % a zvýšení 

odtoku o 5 %. Prostorová struktura lesa má z dlouhodobého hlediska podstatný vliv na 

hydrický reţim lesního povodí a to nejen z hlediska výše odtoku, ale i na stav a funkční 

účinnosti lesních pŧd. 

 

     Problematika vztahŧ les a voda je dlouhodobě studována ve světovém, evropském, 

státním i regionálním výzkumu.  Jsou vypracovány metodiky pro sledování vodního reţimu  

a vodní bilance na úrovni „stromu“, „lesního porostu“, hydricky „iniciačního lesního povodí“ 

i velkých „sběrných“ povodí. Principiálně je uplatňován systémový přístup, jak naznačuje 

obrázek.  

 

Obr. 5  Schéma pro komplexní analýzu malého povodí  (Kozumplíková, 2010). 
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      Vliv těţby dřeva, odlesňování a cílené obnovy lesa jako součásti lidských zásahŧ do 

lesních ekosystémŧ, jsou v lesnické hydrologii a managementu sledovány jiţ od počátku 20. 

století a navazují na snahu řešení problému vlivu krajinného pokryvu na vodnost povodí. Ze 

starších publikací, popisujících vliv lesnických zásahŧ na odtok z povodí, lze uvést práce 

autorŧ Hibbert 1967; Krešl 1963; Krečmer, Fojt 1974; Jařabáč 1980; Jařabáč 1984, Hewlett, 
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Helvey 1970; Zelený 1974; Swank 1988, Křeček 1980; Chlebek, Jařabáč 1988; Tesař, 

Buchtele, Šír 1997). Otázky vlivu stavu lesních porostŧ a lesohospodářských zásahŧ na odtok 

a zásobu vody jsou řešeny kontinuálně většinou ve spojení s povodněmi. Ze současných 

výzkumŧ v českých podmínkách stojí za zmínění výsledky autorŧ Hrádek a kol. (2000). 

V současnosti je uvedená problematika často řešena s vyuţitím nástrojŧ a nadstaveb 

celosvětově pouţívaných geoinformačních systémŧ (Bíba a kol. 2003; Jeníček 2007; Jeníček 

2009; Tachecí a kol. 2003; Tesař, Šír, Dvořák 2003). 

 

 

Střednědobé cíle a priority výzkumu 
 

 v koordinované  excerpci výsledkŧ vědy, výzkumu a informačních zdrojŧ pro 

vytvoření komplexního „obrazu“ aktuální problematiky vazeb lesŧ a vody 

 ujednocení filozofie a strategie přístupu k lesŧm a koncepcím lesnického hospodaření 

ve vazbě na vodu a hospodaření s vodou 

 návrhy jednotných metodik pro posuzování a hodnocení hydrické a vodohospodářské 

funkce lesŧ 

 návrh  strategické funkční zonace lesŧ podle hydrické a vodohospodářské 

významnosti 

 návrh „koordinující „ legislativy pro vazby lesa a vody v celospolečenském zájmu 

státu. 

 

 

-  .  -  .  - 
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PO 3:   MANAGEMENT PODZEMNÍCH VOD  

             (včetně modelů) 
 

 

D 3.1:   Management podzemních vod 
 

Úvod 
 

      Podzemní voda je nedílnou součástí vodního cyklu. Je úzce spojitá s povrchovými vodami 

a s ekosystémy. Odběry podzemní vody nebo další umělé vlivy mohou ovlivnit prŧtoky 

v povrchových tocích, vodních a suchozemských ekosystémŧ. Ve srovnání s povrchovými 

vodami jsou podzemní vody relativně lépe chráněny před znečištěním nesaturovanou zónou. 

Voda prosakující nesaturovanou zónou je přirozeně filtrována a mnoho kontaminantŧ v ní 

obsaţených je odbouráno v nesaturované zóně. Nutnost ochrany podzemních vod před 

negativními kvantitativními nebo kvalitativními účinky lidské činnosti patří mezi zásady 

ochrany ţivotního prostředí. Velká novela zákona o vodách č.254/2001 (Sb. 150/2010 Sb.) - 

dále ZV zavádí v návaznosti na WFD hodnocení stavu podzemních vod v hydrogeologických 

rajónech. Cílem managementu podzemních vod, který je součástí Integrované ochrany a 

vyuţití vodních zdrojŧ (IWRM Integrated Water Resources Management), je příprava 

informací o stavu vodních zdrojŧ pro subjekty zúčastněné na vodním hospodářství v oblasti 

podzemních vod a jejich ochranu pro dosaţení dobrého kvantitativního a kvalitativního stavu 

podzemních vod.  

 

Současný stav 
 

      Podle ZV spravuje Ministerstvo zemědělství informační systém veřejné správy pro 

evidenci odběrŧ podzemních a povrchových vod přesahujících 6 000 m
3 

v kalendářním roce 

(§ 22 ZV, odst. 2 a 3) a MŢP hydrogeologických rajónŧ a vodních útvarŧ včetně silně 

ovlivněných vodních útvarŧ, mnoţství a jakosti povrchových a podzemních vod, stavu 

vodních útvarŧ a ekologického potenciálu silně ovlivněných útvarŧ a umělých vodních útvarŧ 

(§ 22, odst. 4 ZV). Hodnocení stavu podzemních vod je povinnou součástí plánu povodí, které 

se provádí jedenkrát za 6 let, hodnocení jakosti vod se vyuţívá pro sestavování hydrologické a 

vodohospodářské bilance jedenkrát za rok. 

 

      Zásadou pro management podzemních vod je: 

 Zabezpečit vyuţívání podzemních vod pro všechny účely včetně envitronmentálních 

potřeb  

 Při odběrech podzemní vody dosáhnout dobrého kvantitativního stavu: velikost 

odebíraného mnoţství musí být niţší neţ je dlouhodobé roční prŧměrné mnoţství 

celkového doplňování útvaru podzemní vody sníţené o dlouhodobé prŧměrné roční 

mnoţství odtoku nutného pro zachování minimálního zŧstatkového prŧtoku 

v povrchových tocích, které jsou v hydraulické spojitosti s příslušným zvodněným 

kolektorem, a pro zachování suchozemských ekosystémŧ.  

 Dosaţení dobrého kvalitativního stavu: absence projevŧ zasolení a vnik nebezpečných 

a zejména zvlášť nebezpečných látek (příl. 1 ZV) a koncentrace dusičnanŧ niţší neţ 

50 mg/l.  
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      Management podzemních vod s ohledem na vyuţívání podzemních vod a jejich ochranu 

musí být zaměřen na menší celky neţ jsou hydrogeologické rajóny. Při odběrech podzemní 

vody je nutno mít na zřeteli další aspekty. Dopady odběrŧ převyšujících prŧměrné mnoţství 

celkového doplňování útvaru podzemní vody se projevuje se na reţimu podzemních vod 

zpoţděním (Custodio el al. 2009) stejně jako vliv sráţek na roční charakteristiky hladin 

podzemní vody, které reagují na několikaleté úhrny sráţek (Muzikář, Soukalová 1988). 

Reţim podzemních vod se vyznačuje sezónním a mnohaletým kolísáním, to znamená 

variabilitu zásob podzemní vody. Sezónní kolísaní jsou známá, víceletá kolísaní se většinou 

neberou v úvahu. Ve víceletém kolísání periody nemívají stejnou délku ani amplitudu, takţe 

se hovoří o kvaziperiodicitě. Vyskytují se seskupení několika za sebou jdoucích let 

s vysokými nebo nízkými hladinami, mezi nimiţ je sestupný nebo vzestupný trend pohybu 

hladin. V podzemních vodách se vyskytují periody 2-3 leté, 5 leté, 7-8 leté, 11 leté a 34 leté. 

V první zvodni dosahují roční variační rozpětí o velikosti aţ 3 m a v České křídové pánvi aţ 

7,5 m. S variabilitou hladin souvisí i variabilita zásob podzemní vody. Pro optimální 

hospodaření s podzemními vodami a s ním souvisejícím vlivem na povrchové toky  

a ekosystémy je proto vhodné provádět prognózy hladin a s nimi i zásob podzemní vody.  

 

      V současnosti vznikají na velkých plochách skupiny nově postavených domŧ, často 

větších rozměrŧ – „satelity“, kdy na malé ploše je soustředěna skupina domovních studní pro 

odběr podzemní vody, slouţících jak pro vlastní potřeby, tak i pro postřiky trávníkŧ, zálivku a 

jako zdroj pro domovní bazény. Odběr vody v takových případech je výrazně vyšší neţ 

v běţné zástavbě. Účinek odběrŧ podzemní vody ze „satelitŧ“ se hodnotí pro kaţdý odběrný 

objekt odděleně. Odběr z jednotlivých objektŧ je podstatně niţší neţ 6 000 m
3 

za rok, které se 

zahrnují do vodohospodářské evidence. Při hodnocení dopadu všech odběrŧ podzemní vody 

z celé plochy „satelitu“, která je relativně malá, se dá zjistit, ţe odebírané mnoţství mŧţe 

převýšit mnoţství doplněných zásob podzemní vody na ploše „satelitu“ aţ dvakrát a podstatně 

vícekrát mŧţe převýšit velikost podzemního odtoku. To znamená, ţe je riziko, ţe nebude 

dosaţen dobrý kvantitativní stav. Celkový objem vody odebírané v „satelitu“ nutně musí 

převýšit 6 000 m
3 

za rok, takţe by měl být zahrnut do evidence odběrŧ. Management odtemní 

vody musí vzít v úvahu tyto kumulativní odběry. Zkušenosti ze Španělska upozorňují na 

nedostatečný monitoring menších odběrŧ. Tyto odběry často zpŧsobují „tichou revoluci“ 

(Custodio E., Sahuquillo A., Llamas M.R. 2009). Z výše uvedeného je zřejmé, ţe pro 

optimální odběry podzemní vody a management podzemní vody s cílem dosáhnout dobrého 

kvantitativního stavu je nutno hodnotit i dílčí povodí v hydrogeologických rajónech.  

 

      Reţim podzemních vod rovněţ ovlivňují zemědělské drenáţe. Odváděná mnoţství 

drenáţních vod většinou nejsou známa. 

 

      V České republice byl zahájen v rámci prioritní osy 6 Operačního programu ŢP projekt 

„Rehabilitace zásob podzemních vod“, jehoţ nositelem je Česká geologická sluţba. Cílem 

projektu je přehodnocení přírodních zdrojŧ podzemních vod s vyuţitím moderních 

technologií ve vybraných kritických hydrogeologických rajónech, nebo rajónech, kde jsou 

vodohospodářské problémy. Jedním z dalších cílŧ projektu je v hydrogeologických rajónech, 

kde jsou nebo mohou být potenciální střety zájmŧ s ochranou přírody v dŧsledku jímání 

podzemních vod pro veřejné zásobování obyvatel pitnou vodou, návrh  opatření, která zajistí 

jak trvale udrţitelný stav přírodních společenstev tak i odběr podzemní vody pro zásobování 

obyvatel pitnou vodou při zohlednění probíhajících klimatických změn. 
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      V rámci WWAP (UN-World Water Assessment Programme) byly navrţeny indikátory 

pro management zásob podzemních vod pro efektivnější hodnocení zásob podzemních vod a 

jejich vyuţívání a ochranu v daných hydrologických, hydrogeologických poměrech se 

zaměřením na identifikaci kritických problémŧ a jejich příčin vyuţitím srovnávaná 

v analogických podmínkách (Vrba J., Lipponen A., 2007). Vyuţití indikátorŧ je nástrojem pro 

Integrovanou ochranu a vyuţití vodních zdrojŧ (IWRM). Mezi indikátory byly doporučeny na 

příklad: 

 Mnoţství doplněných zásob podzemní vody na osobu a rok 

 Poměr celkového odebíraného mnoţství a mnoţství doplněných zásob 

 Poměr odebíraného mnoţství a vyuţitelného mnoţství podzemních vod 

 Poměr ploch, na nichţ není dobrý kvantitativní stav na celkové posuzované ploše 

 Poměr ploch zranitelných ploch na celkové posuzované ploše 

 Poměr ploch s podzemními vodami nevyhovujícími poţadavkŧm na pitnou vodu na 

celkové posuzované ploše 

 

Cíle 
 

 Na základě zhodnocení současného managementu podzemních vod, s ohledem na 

problematiku uvedenou v úvodu a na základě zkušeností z Agentury ŢP Spojeného 

království (EA UK, 2006) a Španělska (Custodio E., Sahuquillo A., Llamas M.R. 

2009, Custodio E. et al. 2009) navrhnout úlohu managementu podzemních vod 

 Doporučit sloţení managementu podzemních vod (orgány, instituce, ústavy, uţivatele 

vod, veřejnost) 

 Doporučit nezbytné podklady pro management podzemních vod (doplnění 

monitoringu, prognózy hladin a zásob podzemních vod atd.) 

 Navrhnout vhodné indikátory pro management zásob podzemních vod s vyuţitím 

doporučení UNESCO, IAEA, IAH (Vrba J., Lipponen A.2007). 

 

 
 

 

D 3.2:   Nástin problematiky matematického modelování proudění  

             podzemní vody 
 

Úvod 

     Matematické modely proudění podzemní vody jsou komplexním nástrojem pro zpracování  

a vyhodnocení dostupných dat z oborŧ klimatologie, geomorfologie, geologie, hydrogeologie, 

hydrologie, hydrauliky, kontaminační hydrogeologie a chemismu podzemních vod.  Jejich 

aplikace tak jednoznačně splňuje vytyčené cíle celostního přístupu k řešení problematiky 

vodních zdrojŧ ve smyslu názvu technologické platformy. Rozšířený text k tomuto tématu je 

uveden v příloze č. 3 této SVA. 
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Objasnění pojmu matematický model proudění podzemní vody                             
Obvykle uváděná definice model popisuje jako „reprezentaci reálného systému“. V tomto 

smyslu matematický model proudění podzemní vody sestává z následujícího souboru 

informací: 

 Vstupních (obvykle zjednodušujících) předpokladŧ (Př.: „v rámci kolektoru jsou 

platné Duipuitovy postuláty; reálný systém bude simulován pomocí 3 kolektorŧ 

s vertikálním přetékáním“ apod.); vstupní předpoklady aplikace matematického 

modelu jsou obvykle označovány jako „koncepční model“, 

 matematického aparátu popisu proudění podzemí vody – z řídící (rovnice 2.1)  

a z pohybové rovnice proudění podzemní vody (Darcyho zákon), 

 časoprostorové distribuce modelových parametrŧ (hydraulická vodivost, pórovitost,   

báze modelových vrstev a některé další), 

 časoprostorové distribuce okrajových podmínek (rovnice 2.3 – 2.5), 

 výpočetního softwaru pro řešení řídící rovnice.  

 

     Veškeré vlastnosti (parametry) jsou popsány pomocí číslic – proto se jedná o model mate-

matický, respektive numerický. 

Základní účely použití modelů                                                                                

Matematický model lze vyuţít pro dva základní účely: 

 Zpětné zhodnocení pozorovaných stavŧ systému (i přes pozorování prŧběhu hladin ve 

vrtech nejsme schopni posoudit podíl infiltrované sráţky, aktuálně dostupné mnoţství 

podzemní vody, nebo prŧměrnou rychlost a dobu zdrţení proudu podzemní vody), 

pomocí modelových simulací je moţné výše uvedené charakteristiky proudění 

podzemní vody vypočítat,  

 prognózu stavŧ budoucích (větší čerpání podzemní vody, dlouhodobé sucho, vliv n-

leté povodně na mnoţství podzemní vody podtékající těleso protipovodňové hráze 

apod.). 

Trendy dalšího vývoje matematických modelů                                                              

Rozvoj matematických modelŧ je nedělitelně spjat s rozvojem výpočetní techniky. Další 

směřování matematických modelŧ lze posuzovat podle kritéria: 

   měřítka – zvyšování výpočetního výkonu a kapacity výpočetní techniky umoţňuje ve 

větším detailu řešit rozsáhlejší modelová území. Např. vytvoření matematického 

modelu proudění podzemní vody na území celé České křídové pánve přestává být 

utopií, 

   počtu a komplexity simulovaných procesŧ – vedle výpočtu proudění podzemní vody 

je aktuálně moţné simultánně kalkulovat transportní proces látek rozpuštěných 

v podzemní vodě. Pro přesný popis proudění vody v nesaturované zóně je nyní 

moţné uvaţovat současné proudění vody a vzduchu (multifázové proudění). 

Proudění podzemní vody je aktuálně moţné simulovat při uváţení vlivu rozdílné 

hustoty a teploty (density depepndent flow). Zatímco nyní jsou výše zmiňované 

vlastnosti záleţitostí high-end  softwaru, postupně budou tyto inovace pronikat i do 

běţně dostupných aplikací. Další rozvoj softwaru, zaměřeného na proudění vody, lze 
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očekávat i v tom smyslu, ţe postupně bude komplexně simulováno proudění vody v 

saturované a nesaturované zóně, včetně následného povrchového odtoku. Dojde 

k určitému „smazání“ hranic mezi modely hydrologickými a hydraulickými. 

   uţivatelské obsluţnosti modelu – v počátečních fázích byly vstupní údaje 

matematických modelŧ sestavovány „manuálně“ - obvykle v textovém procesoru. 

Moderní modelové nástroje obsahují grafické uţivatelské rozhraní, umoţňující 

zadání vstupních dat modelu ve vazbě na vytvořený GIS, nebo dostupné mapové 

podklady. Rozhraní rovněţ umoţňuje prostorovou analýzu veškerých vypočtených 

výsledkŧ. V dalším vývoji lze u modelŧ očekávat vestavěné databázové funkce 

hodnot hydraulických parametrŧ v závislosti na horninovém typu, prohloubení 

moţností editace vstupních dat modelu, automatickou kontrolu chyb modelu, nebo 

sofistikované prŧvodce zadání vstupních dat, 

   volby pohybové rovnice – matematický aparát proudění podzemní vody byl zpočátku 

rozvíjen na bázi předpokladu prŧlinového proudění, pro které pohybovou rovnici 

odvodil Henry Darcy. Pro účely simulace proudění (a zejména následného transportu 

rozpuštěných látek) v rozpukaném horninovém prostředí není pohybová rovnice ve 

tvaru Darcyho zákona vhodná – uţíván je kubický zákon. Pro popis proudění 

v krasových kanálech s volnou hladinou je vhodná Darcy-Weisbachova rovnice. Na 

základě přijímaných konceptŧ popisu preferenčního proudění podzemní vody, nebo 

popisu proudění v matrici a v puklinách se kombinace rŧzných pohybových rovnic 

stává nezbytnou. Aktuálně výše uvedenou moţností disponuje např. program 

FEFLOW. Je ale pouze otázkou času, kdy bude obdobný koncept popisu proudění 

implementován např. v programu MODFLOW, vyvíjeném na numerickém řešení 

zaloţeném na metodě konečných diferencí. 

   moţnosti kalibrace – počáteční numerické modely byly kalibrovány (kalibrace je 

změna hodnot modelových parametrŧ s cílem dosáhnout optimální shodu mezi 

modelem a pozorovnou realitou v oblasti vstupŧ i výstupŧ modelu) na základě 

metody pokus - omyl. Současný software obvykle umoţňuje pro účely kalibrace 

pouţít interní moduly, nebo externí programy (PEST, UCODE). Počet 

porovnávaných měřených a modelových informací (hydraulické vodivosti, drenáţ do 

úsekŧ toku, měřené hladiny podzemní vody, nebo informace o stáří podzemních vod) 

v procesu kalibrace modelu mŧţe dosáhnout takového mnoţství a komplexity, ţe 

modelář není schopen na základě vlastního úsudku rozhodnout, která sada 

modelových parametrŧ lépe postihuje reálný systém. Nezkreslené rozhodnutí tohoto 

problému umoţňují metody automatické kalibrace modelových parametrŧ 

vycházející z citlivostní analýzy vlivu modelových parametrŧ. 

Příklady aplikace      

V rámci rozšířeného textu, který je k tomuto tématu je uveden v Příloze č. 3 této SVA  

jsou pro široké spektrum technických zadání prezentovány vybrané příklady aplikace 

matematických modelŧ. Cílem je doloţit univerzálnost, multioborovou provázanost 

a komplexitu aplikace matematických modelŧ pro řešení problematiky spjaté s výskytem 

podzemní vody.  V souvislosti s vytyčenými nosnými odbornostními okruhy technologické 

platformy jsou ve výše uvedené  Příloze 3 zařazena i modelová řešení zaměřená na hodnocení 

mnoţství a jakosti podzemní vody, nebo na popis extrémních situací.Matematický model jako 

nástroj hodnocení časoprostorové bilance statických  a dynamických zásob podzemí vody.                                                                                                         
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Matematický model proudění podzemní vody v zájmové struktuře umoţňuje 

z rozdílu modelových hladin neovlivněného proudění a modelových hladin odpovídajících 

dlouhodobým odběrŧm hodnotit prŧměrná sníţení hladiny podzemní vody a míru ovlivnění 

zájmových oblastí. Pomocí transientní simulace modelových hladin jsou analyzovány úhrny 

efektivní sráţkové infiltrace do podzemních vod. Matematický model jako nástroj hodnocení 

vývoje koncentrací dusičnanŧ je uveden v Příloze č. 3 této SVA, kde je jeho pouţití 

demonstrováno na příkladu oblasti severní třeboňské pánve, kde  je podzemní voda odebírána 

z tzv. horusické jímací linie. 
 

Model jako nástroj pro výpočet zátěže říční sítě vlivem kontaminace  podzemních 

vod.  Výpočet nátoku kontaminované podzemní vody do říční sítě Labe umoţnil komplexně 

posoudit vliv vybraných prŧmyslových areálŧ na kvalitu říční vody. Aplikace matematického 

modelování proudění podzemní vody ve srovnání s hydraulickým výpočtem zaloţeným na 

Darcyho rovnici umoţnila zásadním zpŧsobem redukovat nejistotu o velikosti proudu 

podzemní vody a tím i řádově redukovat nejistotu o mnoţství kontaminantu transportovaného 

do říční sítě. Konkrétní aplikaci lze nalézt pro případ lokality LZ DRASLOVKA a.s., který je 

uveden v Příloze č. 3 této SVA.  

  Matematický model jako nástroj pro zpětné zhodnocení, prognózu a intenzifikaci 

postupu sanačních prací.  Matematické modelování proudění podzemní vody a transportu 

rozpuštěných látek je obvykle jediným dostupným nástrojem pro stanovení prognózy: 

 Dalšího vývoje koncentrací, 

 vlivu případné intenzifikace sanačních prací,  

 bilance odčerpávaného kontaminantu a kontaminantu přítomného v horninovém 

prostředí, 

 doby dosaţení cílových limitŧ a ukončení sanačního čerpání. 

 

Konkrétní příklad je z oblasti prŧmyslového areálu OZ Chemie Horní Počernice opět uveden 

v Příloze č. 3 této SVA. 

 

Matematický model jako nástroj pro výpočet dopadů změn klimatu na množství 

dynamických a statických zásob podzemní vody je - v Příloze č. 3 této SVA je 

demonstrováno uţití z oblasti Budějovické pánve. 

 

 Matematický model  mŧţe být vyuţit také jako podpůrný nástroj pro návrh 

technologického řešení tepelných čerpadel, protipovodňových hrází, stavebních jam  

a jímacích území. 

 

V souvislosti s očekávaným vyčerpáním zásob fosilních paliv je nutné v dostatečném 

předstihu hledat alternativní zdroje energie. Technologické vyuţití statických zásob tepelné 

energie obsaţené v zemském plášti je jednou z koncepcí pro postupnou náhradu fosilních 

paliv. Opuštěná zatopená dŧlní díla jsou vhodnou strukturou pro realizaci masivních odběrŧ 

podzemní (dŧlní) vody pro účely následného vyuţití nízkopotenciálního tepla pomocí 

tepelných čerpadel.Vzhledem ke změně poměrŧ proudění (a přítoku chladnější podzemní 

vody z přípovrchových oblastí) lze ale očekávat pozvolný pokles teploty jímané dŧlní vody.  
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  V rámci Technologické platformy pro udrţitelné vodní zdroje je předpokládáno pro 

období 2011-2012 je předpokládáno vyuţití matematického modelování pro identifikování 

vědecko-výzkumných projektŧ typu „hodnocení dopadŧ klimatické změny na mnoţství   

a kvalitu zásob podzemní vody“. Odbornost reprezentovaná jednotlivými členy technologické 

platformy umoţňuje řešit široké spektrum úloh na pomezí primárního a aplikovaného 

výzkumu. Modelové simulace vlastního proudění podzemí vody, probíhajících transportních 

procesŧ chemismu, nebo toku tepla přispívají k navyšování znalosti a k rozvoji oboru 

hydrogeologie. Společné zapojení subjektŧ platformy do řešení problematiky změn klimatu, 

oceňování mnoţství a časoprostorové distribuce podzemních vod, nebo zvyšování mnoţství 

podzemních vod umělou infiltrací je logickým vyústěním činnosti Technologické platformy.   

 

 

-  .  -  .  - 
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PO 4:   REVITALIZACE  VODOTEČÍ 

 

Úvod  

 
      V zahraničí probíhají revitalizace většinou od 90. let dvacátého století. Mŧţeme uvést 

mnoho příkladŧ z Bavorska a Rakouska. I skandinávské země jsou pověstné svou kvalitní 

péčí  o ţivotní prostředí a i zde jsou dobré příklady revitalizací. Česká republika tvoří jistou 

hranici mezi „osvíceným“ (ale i bohatším) západem, kde se na revitalizace peníze vynakládají 

a „revitalizacemi nedotčeným“ východem (samozřejmě ţe i chudším), kde jsou revitalizace 

pojmem budoucnosti (zkušenosti autorŧ z Maďarska, Turecka, ale i Slovenska). Nabízí se tu 

určitá naše moţnost čerpat z příkladŧ dobré praxe našich západních kolegŧ a předávat 

zkušenosti dále na východ a jih Evropy a do Asie.  

     Velice dobré příklady revitalizací uvádí T. Just (2005). Jeden z příkladŧ je na obr. 1. 

 

 

 

Obrázek 1 – Srovnání  základních rozměrových 
charakteristik příčných průřezů  (Just 2005) 

  

Obrázek 2 – Revitalizace  v extravilánu,  
nahoře – přírodní potok,  
uprostřed – napřímený potok s odvodněním, dole – 
varianta revitalizace s vytvořením nového koryta a tůněk 
v místě napřímeného toku  (Just 2005) 
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Geomorfologické přístupy k revitalizaci vodních toků 

 

      Vychází-li se ze skutečnosti, ţe revitalizace vodních tokŧ, tj. včetně těch v urbánní 

krajině, je (musí být) součástí environmentálního managementu celých povodí, je potřeba 

upozornit i na to, ţe pilířem efektivního managementu je primárně znalost abiotického 

prostředí povodí (objektŧ, procesŧ a územních zákonitostí). Teprve v jeho rámci mŧţeme 

hodnotit dopady lidských zásahŧ na vodní tok (povodí) nebo navrhovat moţnosti vyuţití 

vodního toku včetně revitalizačních opatření. V současné době se více autorŧ shoduje, ţe 

jedním z vhodných a ţádoucích přístupŧ k plánování a managementu vodních tokŧ je 

geomorfologický přístup (např. Thorne et al. 1997).  

 

      Geomorfologický charakter vodního toku je totiţ předpokladem i otiskem všech 

dílčích sloţek toku (povodí) a geomorfologický přístup umoţňuje jejich holistické a územní 

studium (biogeomorfologie a eko-morfologie pro studium habitatŧ, plavené dřevní hmoty 

atp., fluviální geomorfologie pro studium reakce koryta i celého povodí na sráţko-odtokové 

poměry atd.). Jak vhodně ukazuje Schumm (1994), bez znalosti geomorfologických specifik 

vodních tokŧ nelze předejít ani mnohým problémŧm sociálního a ekonomického rázu (vysoké 

finanční náklady úpravy s nepřesně stanoveným rozsahem atp.).  

 

      Základem geomorfologického studia vodních tokŧ bylo zpravidla studium změn 

koryta, byť dále ukáţeme, ţe zvláště novější práce akcentují hierarchizaci problematiky 

(povodí, koryto, úsek, ad.). Chin a Gregory (2005) shrnují osm hlavních témat, která se 

v geomorfologickém výzkumu vodních tokŧ vymezila v posledních dvou desetiletích.  

Tato témata zahrnují: 

   (a)  variabilitu změn (přizpŧsobení; adjustment) koryta v měřítku více povodí,  

   (b)  variabilitu změn koryta v rámci téhoţ povodí,  

   (c)  sledování vzorŧ (pattern) změn koryta ve vztahu dvou předchozí 

   (e)  posun od „tvrdých“ inţenýrských opatření k „měkkým“ metodám směrem k revitali-

začním (restoračním) přístupŧm v měřítku říčního úseku (river reach),  

   (f)  analýza toho, co je přírodní a do jaké míry mŧţe být vodní tok (koryto) revitalizován,  

       k čemuţ náleţí i implementace procesu komunitního plánování,  

   (g) plánování managementu a revitalizace koryta v holistickém kontextu celého povodí a  

   (h)  kompatibilita managementu koryta s managementem povodí.  

 

      Výzkum v těchto tématech a řešení s nimi souvisejících otázek nabývá přitom podle 

rŧzných autorŧ významu právě v urbanizované krajině, kde pŧsobí na vodní toky i celá 

povodí zvýšený stres plynoucí z vysokých nárokŧ na zajištění potřeb společnosti i z přímých a 

nepřímých dŧsledkŧ její činnosti na krajinu. 

 

Hydrologické a vodohospodářské otázky spojené s revitalizací vodních toků 

 

      Obecně se pro revitalizace doporučuje malý návrhový prŧtok – třicetidenní prŧtok 

Q30d. Koryto by mělo být neopevněné, pouze zemní materiál. Opevnit jen v místech kříţení 

s pŧvodním – napřímeným korytem. Doporučována je tvorba meandrŧ, tŧní, úkrytŧ pro ryby, 

přičemţ vzorem je pŧvodní koryto – před napřímením. Dobrým podkladem jsou historické 
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mapy (u nás stabilního katastru). Dokumentace k melioracím bývá často těţko dostupná – 

někde ji mají ještě na Zemědělské vodohospodářské správě (dříve Státní meliorační správa). 

Ale při restitucích dostal nový majitel do vínku i meliorační sítě pod povrchem pŧdy, i kdyţ  

o tom mnohdy ani neví. Druhou stranou věci je, ţe majitelé často ani nemají finance na 

údrţbu kostry melioračních soustav, takţe faktický stav odvodnění se značně liší. Někde se jiţ 

jedná o rozpadlou strukturu, kdy voda prosakuje na povrch a tvoří zamokřená místa. Pro 

ekosystém jsou to vcelku pozitivní změny, voda tak zŧstává v povodí a nedochází k jejímu 

rychlému odtoku.  

 

     Příklady z Čech i ze zahraničí uţ existují a je jich poměrně mnoho. Toto platí pro 

extravilán, otevřenou krajinu. Záleţí také na zpŧsobu obdělávání okolních pozemkŧ. Pokud se 

jedná o pastviny, trvale travní porosty, lesy, tak je situace dobrá. Pak nevadí vybřeţení vody 

při povodni. Pokud navazují zemědělsky obdělávané pozemky, měl by být vytvořen 

nárazníkový pás (to ostatně ukládá i vodní zákon). To je myšleno především kvŧli prŧsakŧm 

z hnojiv do řeky a zamezení znečištění vody. Zde je dohoda určitě moţná a nemělo by 

vybřeţení vody tvořit zásadní problém pro souţití se zemědělci a pro provádění revitalizací. 

 

     Největším problémem současných revitalizací jsou vlastnické vztahy. Meandrující 

potok potřebuje zabrat okolní pás pozemkŧ. Pokud to vlastníci neumoţní, tak se revitalizace 

nekoná. Zajímavý příklad je tvorba dvoustupňového koryta, jak se provádí v USA. Tam se 

jedná o jakýsi kompromis mezi celkovou revitalizací a finančními a pozemkovými 

moţnostmi. Více v normě „Design revitalizovaných potokŧ“ (Národní technická 

dokumentace), US department of Agriculture, Natural Resources Conservation Service, část 

654, kapitola 10. I v Rakousku existuje velice pěkný příklad revitalizace řeky Drau, kde se 

revitalizace prováděla po částech a několik let. 

 

     Poněkud jiným příkladem jsou revitalizace ve městech, v intravilánu. Tam je prvořadá 

protipovodňová ochrana území. To znamená zachovat ochranu na padesátiletý, stoletý prŧtok 

(podle místa). To je však  moţné  i při tvorbě a zachování lepších podmínek pro rozvoj  

ekosystémŧ.  Příkladem jsou koše s gabiony místo kolmé betonové zdi, vytvoření menší 

kynety na dně a tvarování berem s vegetací, zatravněním, drnováním, keři. Pěkné příklady 

existují v Bavorsku (Isara v Mnichově), připravují se velké projekty např. v Belfastu (řeka 

Connswater) a v Berlíně (řeka Panke). 

 

Ekologické aspekty revitalizace vodních toků  

 

     Mezi obecné parametry, které by měly revitalizované říční toky splňovat podle Kender  et 

al. (2000), patří například: 

 zajištění tvarové členitosti koryta, morfologické rŧznorodosti a členitosti břehŧ, střídání úsekŧ 

s pomaleji a rychleji proudící vodou, vytváření prohlubní (v konkávách) za účelem zajištění 

útulku, resp. útočiště ryb v době malých prŧtokŧ; 

 umoţnění meandrování toku; 

 dosadby vegetačního doprovodu (dle stanovených kritérií), rostlinného i dřevinného patra 

zásadně domácími druhy;  

 zajištění komunikace vody břehovou infiltrací s podzemní vodou v přilehlé nivě (pokud je 

geomorfologicky vyvinutá); 
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 upřednostnění vegetačních druhŧ opevnění, popřípadě kombinovaných s poddajnými vegetačními 

prvky; 

 umoţnění periodického zaplavování okolních luţních lesŧ a lučních pozemkŧ (zejména při 

zvýšených jarních prŧtocích); 

 ochrana toku před bodovým znečištěním; 

 zvýšení samočisticí funkce toku; 

 zlepšení krajinotvorné funkce a jeho rekreační hodnoty; 

 vytvoření podmínek pro existenci flóry a fauny v přilehlém území; 

 případné omezení odběrŧ vody s ohledem na zachování nezbytného minimálního prŧtoku pro 

zachování ţivota v toku; 

 zlepšení reţimu odstavených ramen a litorálních zón. 

 

     Zmíněné obecné parametry nemohou být samozřejmě platné pro revitalizace tokŧ ve 

všech rŧzných prostředích. V urbánním prostředí je nevyhnutelné dodrţovat specifický 

přístup a uplatňovat udrţitelný konsenzus přírodního prostředí a nárokŧ a poţadavkŧ 

společnosti (Riley 1998). 

 

     Jeden z klíčových ekologických aspektŧ revitalizace říčního toku spočívá ve stanovení 

vhodného vegetačního doprovodu vodního toku. Konkrétně se jedná o optimální druhové a 

porostní sloţení vegetace, která plní několikeré dŧleţité funkce: 

 funkce protierozní a zpevňovací; 

 funkce trvalého stanoviště či přechodného úkrytu; 

 funkce migrační, ekologicko-stabilizační; 

 funkce rekreační a pozitivní sociální percepce (estetická funkce). 

 

      Konkrétní vhodnost daného dřevinného patra je zaloţena na konkrétních stanovištních 

podmínkách (geologickém substrátu, pŧdních vlastnostech a hydrogeologických 

podmínkách). Na mezo-úrovni pak vystupují i klimatické poměry (teplota, vláhové poměry, 

expozice a návětrnost lokality). Výběrová kritéria vhodnosti vyuţití listnatých dřevin v rámci 

břehových a doprovodných porostŧ uvádí např. Vrána et al. (1998). 

 

Estetické aspekty revitalizace vodních toků  

 

      Po celém světě jsou říční toky přizpŧsobovány lidským aktivitám a potřebám. 

V posledních několika dekádách se však ve vyspělých částech světa tyto modifikace ubírají 

stále více směrem k zajištění multifunkčního vyuţití říčního toku a k potlačení 

monofunkčního vyuţití.  
 

     Řada studií se v současné době věnuje vztahu revitalizačních opatření a percepci 

jejich estetického charakteru (Junker a Buchecker 2006, 2008; Tunstal et al. 2000). Detailně 

se zaměřují na korelaci názorŧ a hodnocení modifikací říčních tokŧ v urbánním prostředí ze 

strany místních obyvatel. Soustředí se na zjištění toho, jak jsou jednotlivé dílčí úpravy na toku 

(nasměrované k posílení rekreačních a oddychových aktivit) vnímány, zda pozitivně, či 

negativně, a proč tomu tak je (Zaugg 2005; Bratrich 2004; Camenish et al. 2001). Následně se 

tato zjištění stávají efektivním pomocníkem při plánování a samotném projektování 

konkrétních revitalizačních opatření.  
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     Zajímavou komparaci s realizací revitalizace říčních tokŧ ve Spojených státech 

amerických přináší Gerlak et al. (2009), který uvádí, ţe v USA nejsou stanovena jednotná 

pravidla, implementační postupy či standardy, ani jednotná kritéria pro měření úspěchu  

a neúspěchu revitalizačních opatření. Prioritními cíli těchto úprav jsou: zlepšení kvality vody, 

obnova břehové vegetace, stabilizace koryta a oţivení vodního ekosystému (Palmer a Allan 

2009). V urbánních oblastech musí jít výše uvedené ruku v ruce s optimalizací občanského 

vybavení (outdoorové rekreační příleţitosti, estetika, socio-ekonomické rozvojové záměry). 

Podle Bernhardt et al. (2005) idea revitalizačních opatření spočívá v uplatnění multifunkčního 

přístupu a multiplikativního efektu. 

 

Zapojení do vědecko-výzkumných projektů 

    Problematika revitalizace vodních tokŧ souvisí s uplatňováním Rámcové směrnice  

o vodní politice 2000/60/ES. Všechny evropské země řeší stejný problém, tedy jak efektivně 

zajistit postupný návrat vodních tokŧ do dobrého ekologického stavu. V rámci řešení 

mezinárodního projektu ENWAMA – Environmental water management (Leonardo da Vinci 

– Partnership) v letech 2008-2010 byla vytvořena síť partnerských organizací a shromáţděny 

příklady dobré praxe revitalizace tokŧ (Connswater v Belfastu, Panke v Berlíně). Na základě 

těchto kontaktŧ bude v rámci Technologické platformy usilováno o podání návrhu projektu 

OPVK zaměřeného na sledování revitalizací řek v ČR a zahraničí. 

 

 

-  .  -  .  - 
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PO  5:   PODPORA INOVACÍ V OBORU ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU      

             (Přenos nových vědeckých poznatků do praxe) 
 

      Ve všech rozvinutých zemích světa je výzkum v oboru zásobování pitnou vodou 

povaţován za strategický a prioritní. Příznačné je probíhající proces sdruţování a sdílení 

výzkumných cílŧ, který dokumentuje zejména vznik „Global Water Research Coalition“ – 

největšího sdruţení vodárenského výzkumu, které vzniklo v roce 2002 a přímo pracuje pro 

500 milionŧ zásobovaných obyvatel. Jeho celkový roční rozpočet na výzkum a inovace do 

oboru zásobování pitnou vodou dosahoval jiţ v roce 2006 přes 3 mld. Kč a nyní se uvádí ve 

výši 3.3 mld. Kč. Zakládajícími členy jsou dvě výzkumné organizace z Austrálie, z USA 

(WERF, WRF), Francie (Anjou Recherche, CIRSEE), UK (UKWIR), Holandsko (KIWA, 

STOWA), Německo (DVGW-TZW) a Jiţní Afrika (WRC). Počet členŧ se postupně rozšiřuje, 

jak se k nesporným kolektivním výhodám členství přidávají další světově významné 

společnosti. V současné době jsou řádnými členy organizace uvedené níţe, přidruţeným 

členem je také US EPA. Ne náhodou jsou organizace, které jsou v seznamu uvedeny téměř 

identické s těmi, které stojí za vznikem Bonnské charty pro bezpečnou pitnou vodu.  

 

 Kiwa Water Cycle Research Institute (Netherlands)  

 PUB (Singapore)    

 Suez Environmental - CIRSEE (France) 

 Stowa - Foundation for Applied Water Research (Netherlands) 

 DVGW TZW- Water Technology Center (Germany) 

 UK Water Industry Research (UK) 

 Veolia Water - Anjou Recherche (France) 

 Water Environment Research Foundation (US) 

 Water Quality Research Australia (Australia)   

 Water Research Commission (South Africa) 

 Water Research Foundation (US) 

 Water Services Association of Australia 

 

         Nesporně je moţné přijmout tezi, ţe vznikající nové poznatky jsou potenciálně 

uţitečné i pro praxi našeho vodárenství. Ţe mohou obsahovat informace, ze kterých je moţné 

odvozovat, jak zlepšovat technologické linky našich úpraven, jak je lépe rekonstruovat, jaké 

pouţívat technologické procesy úpravy a v jaké vzájemné návaznosti těchto procesŧ, jak lépe 

sledovat a optimalizovat jejich provoz (nejenom za účelem sníţení nákladŧ, ale také zlepšení 

kvality dodávané pitné vody) atp. Prŧběţně se objevuje velké mnoţství nových informací, 

které někdy nutí k přehodnocení dříve zavedených přístupŧ k řešení a pouţívaných procesŧ, 

jindy zase jen upřesňují to, co se pouţívá velmi dlouho. 

 

       Pak je ale třeba znát i u nás, v organizacích, které jsou za zásobování pitnou vodou 

odpovědné, odpověď na otázky:  

1) Co se děje ve světě ve vodárenském výzkumu?   

2) Jak se informace ze světového vodárenského výzkumu dostávají tam, kde by měly 

slouţit potřebám naší praxe? 
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      Prvním námětem pro SVA v této oblasti je  analyzovat, jakou cestou se do 

odpovědných organizací dostávají nové informace ze světa a jakou mají tyto organizace 

strategii pro jejich získávání, vyhodnocování a jak je vyuţívají pro jejich vlastní činnost. 

Ze vlastní zkušeností zpracovatelŧ SVA lze předpokládat, ţe výsledky takové analýzy 

nebudou příliš dobré, protoţe je moţné prokázat, ţe v kaţdodenní činnosti dochází u velké 

části organizací k zásadním odborným chybám, které neodpovídají poznatkŧm a stavu 

současné vodárenské techniky ve světě. Zcela pochopitelně však ţádná z organizací nebude 

mít (s velkou pravděpodobností) schopnost to otevřeně přiznat, protoţe by to znamenalo pro 

její vedení dŧkaz o manaţerském selhání. Stav naší vodárenské praxe a toho, co se pouţívá 

v praxi našich úpraven (nyní hlavně při jejich rekonstrukcích) signalizuje výrazné zpoţdění  

reflektování nových poznatkŧ z oboru.  

 

      Svět například proţil za dobu posledních třiceti let několik zajímavých 

technologických deziluzí. První byla v polovině sedmdesátých let, kdy byly objeveny vedlejší 

produkty chlorace. Později byla objevena potenciální negativa dalších procesŧ, z nichţ asi 

posledním je produkce biologicky snadno rozloţitelných organických látek či bromičnanŧ 

ozonizací. A také je to výskyt organismŧ, které prakticky nelze klasickou chemickou 

desinfekcí eliminovat (Cryptosporidium a Giardia) a zvyšují tlak na separační účinnosti 

technologické linky úpravny. Dříve někdy velmi slibné a jakoby univerzálně prospěšné 

procesy postupně činí sestavení dobře pracující technologické linky sloţitější a náročnější. 

K tomu je k dispozici stále více vědecky kvalitněji (či někdy méně kvalitně) propracovaných 

podkladŧ v primární literatuře (tj. vědeckých časopisech) či v reportech několika světových 

center vodárenského výzkumu. Smršť těchto významných poznatkŧ je ohromná a není moţné 

se jimi zabývat podrobně.  

 

     Zatím co míra poznání výrazně narŧstá – v ČR  za dobu posledních zhruba dvaceti let 

téměř vymizeli vodárenští odborníci, kteří dokázali na jedné straně sledovat alespoň částečně 

zahraniční primární vědeckou literaturu a byli na druhé straně schopni poznatky aplikovat 

v praxi. Z několika významných vodárenských výzkumných center, která posouvala 

československé vodárenství dopředu a zajišťovala jeho velmi dobrou úroveň (např. 

Hydroprojekt, ČKD Dukla, VÚV) nezbylo téměř vŧbec nic. A při tom se ukazuje, ţe je čím 

dál víc otázek, které by měly být v praxi vyřešeny a čím dál víc aspektŧ, kterým by se měla 

například optimální rekonstrukce úpraven věnovat. 

  

      V ČR sice existují centra základního výzkumu, v nich ale dochází v poslední době  

k negativnímu vývoji. Objevila se hodnotící kritéria, která mají přispívat snaze o dosaţení 

světovosti našeho základního výzkumu. Ale ta zapomínají na to, ţe jeho financování je z daní 

občanŧ, z nichţ někteří jsou odborníky pracujícími ve stejném oboru - ale v praxi. A ti by 

měli mít právo se o tomto základním výzkumu dozvědět jinak neţ z publikací v zahraničních 

časopisech. Jenţe pokud vynucená honba za body v tzv. impaktovaných časopisech vede 

k tomu, ţe kolegové ze základního výzkumu nemají ţádný přínos z toho publikovat 

v domácích časopisech a na domácích konferencích pro kolegy z nebadatelské sféry, je něco 

špatně. Máme centra akademického základního výzkumu, která moţná postupně přestanou 

komunikovat se zbytkem společnosti, protoţe z toho nekouká světovost. Máme ale také hodně 

kvalifikovaných lidí v praxi, kteří ale rozhodně nemají čas studovat zahraniční vědecké 

časopisy. Ve vodárenství prakticky v ČR nejsou odborníci, kteří by tyto dva opačné  

a vzdálené póly jedné odbornosti spojovali a zajišťovali tok a zpracování informací oběma 

směry. To je obrovský nedostatek  oboru, a jeho řešením se zatím nikdo nezabývá.  
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      Jak jiţ bylo konstatováno, poznání v našem oboru se vyvíjí velmi dynamicky a pokud 

nebudou nové poznatky ve  vodárenství ČR aplikovány, budeme stavět něco, co bude jiţ 

v době uvedení do provozu morálně i několik desetiletí zastaralé. Zabránit tomu mŧţe 

dŧsledně prováděná a také nezávisle oponovaná předprojektová příprava, která by měla 

zajistit, ţe kaţdé dílo bude na současné úrovni techniky. Na to by mělo být zcela jednoznačně 

vázáno i poskytování dotací a dokonce i vydávání prostředkŧ z rozpočtŧ vlastníkŧ 

infrastruktury, kteří vlastně zastupují zásobované obyvatele.  

 

      Za principiální slabinu českého  vodárenství lze povaţovat fakt, ţe vlastníci 

infrastruktury vesměs nedisponují kvalifikovanými odborníky, kteří by posuzovali kvalitu 

projektŧ z projektových firem. Kvalita projektových organizací je rŧzná a lze říci, ţe 

z pohledu technologického není příliš vysoká. Projektanti nemají prakticky ţádnou motivaci, 

aby se intenzivně věnovali vlastnímu rozvoji a na řešení si většinou ani nenajímají 

konzultační firmy, které by jim tuto oblast pokryly. Vycházejí totiţ z toho, ţe kde není 

poptávka, nemusí být ani nabídka. A tak je moţné postupovat v řešení současných problémŧ 

stejným zpŧsobem a pouţívat téměř stejné procesy, jako bylo běţné před dvaceti či třiceti 

roky, kdy se vedoucí pracovníci projekčních firem učili v oboru. Avšak jiţ tehdy se učili věci, 

které nebyly nejmodernější.  

 

     Druhým  námětem pro SVA je tedy vytvoření informační sítě pro vlastníky 

infrastruktury, která by jim zajistila jednak lepší informovanost v oboru, jednak zajistila 

kvalitní zadání, výběr a oponenturu jimi zadávaných projektŧ k řešení. 

 

      V úpravě pitné vody se začíná uplatňovat  trend k zajištění co nejvyšší biologické 

stability upravené vody. Jeho výsledkem bude například to, ţe bude pitná voda v distribuční 

síti podstatně méně náchylná k výskytu sekundárního mikrobiologického znečištění a bude 

moci směřovat ke sniţování dávek desinfekčního činidla či dokonce provozu distribuční sítě 

zcela bez desinfekce, jako je tomu v některých vodárensky vyspělých zemích, například 

Holandsku. Také nástup membránových procesŧ bude postupně měnit podobu našich 

úpraven. Řada klasických procesŧ probíhá postupnou optimalizací, jak se zlepšuje jejich 

poznání. Je to zřejmé například u rychlofiltrace, jejíţ podstata je známa více neţ jedno století, 

avšak teoreticky je stále předmětem základního výzkumu a v praxi probíhá její neustálé 

vylepšování. Všechny tyto a podobné trendy by měly být v českém  vodárenství vnímány  

a měly by být rozhodujícím kritériem při  manaţerském rozhodování. 

 

 

-  .  -  .  - 
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PO 6:   EXTRÉMNÍ SITUACE V HYDROLOGICKÉM A SPOTŘEBNÍM   

              CYKLU VODY 

 
Dílčí odborná problematika se soustřeďuje na bezpečné disponibilní zdroje vody pitné 

a na znečišťování povrchových i podzemních vod. 
 

Pracovní skupina se zaměřuje na tři vybrané dílčí problémy, tj. 

D 6.1  Vliv dopravních systémŧ na oběh vody – specifické zátěţe; 

D 6.2  Umělá infiltrace jako nástroj pro zvládání sucha a povodní; 

D 6.3  Nouzové zásobování vodou v krizové situaci. 

 

D 6.1:   Vliv dopravních systémů na oběh vody – specifické zátěže
11

 

 

Česká republika zaznamenává jiţ několik let významný rozvoj dopravní 

infrastruktury, který s sebou přináší kromě zlepšení dopravní dostupnosti a obsluţnosti území 

také mnoho negativních vlivŧ na okolní prostředí. Při provozu na pozemních komunikacích 

dochází k uvolňování řady polutantŧ, xenobiotických a toxických látek, které se rŧznými 

cestami jako např. rozptylem, rozstřikem nebo povrchovým odtokem a vsakováním dostávají 

do pŧdního a následně vodního prostředí. Znečištění vod také přináší provoz na ţeleznicích, 

kdy zdrojem znečištění jsou v tomto případě dopravny, napájecí a spínací stanice, místa mytí 

osobních vozŧ, tankovací stanice, v případě dieselové trakce rovněţ samotná kolejová vozidla 

a jejich havárie na traťových úsecích. 

 

V rámci provozu na pozemních komunikacích je znečištění zpŧsobováno splachy 

sráţkových vod z  povrchu silnic nejen s vysokou intenzitou dopravy. Znečištění je významně 

závislé zejména na mnoţství sráţek dopadajících na povrch komunikací, kde koncentrace 

škodlivin jsou nejvyšší v „prvním splachu“ po sráţkách a s časem se sniţují, přičemţ 

znečištění se nejvíce projevuje přímo za odtokem, kde smyv není ještě dostatečně zředěn. Ke 

kontaminacích především podzemních vod dochází vlivem konstrukčních materiálŧ vozovek, 

kdy se zejména v minulých letech k jejich výstavbě uţívaly, v rámci rozvíjejících se nových 

technologií, alternativní materiály. Přesto, ţe v dané době jejich pouţívání splňovaly 

technické poţadavky na výstavbu, mají negativní vliv na především na vodu migrující v tělese 

komunikace.  

Proces migrace znečištění však závisí na mnoha faktorech jako je charakter podloţí  

a okolního terénu, reţim podzemních vod, včetně kapilárního vzdouvání její hladiny a 

mnoţství sráţek, které mohou infiltrovat do tělesa komunikace, zejména v dŧsledku 

poškození její povrchové vrstvy (praskliny, trhliny). V ČR se při výstavbě asfaltových 

vozovek pouţívají nemodifikované i modifikované silniční asfalty vyráběné ze surovin 

ovlivňujících jejich konečné vlastnosti, tedy i uvolňování látek nebezpečných z hlediska 

ţivotního prostředí (PAH, NEL, elementární síra, polyetylén, polypropylén, práškový 

polyvinylchlorid atd.). 

 

                                                 
11

 Doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc., Centrum dopravního výzkumu, v.v.i 
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V povrchovém odtoku z komunikací byla identifikována celá řada škodlivin, včetně 

kovových prvkŧ, suspendovaných pevných látek a organických látek. Škodliviny vznikají při 

dopravním provozu zejména obrušováním povrchu vozovek a pneumatik, brzdového 

obloţení, svrchní části konstrukce vozovky a vlivem úkapŧ provozních kapalin a pohonných 

hmot. Velkou měrou přispívá ke kontaminaci vod také zimní údrţba komunikací (silnic, ploch 

odpočívadel a parkovišť). Smyvy z takto ošetřených vozovek jsou kontaminovány především 

chloridy, dále pak kovy, sulfidy, fluoridy, polyaromatickými uhlovodíky a polychlorovanými 

bifenyly. Kaţdoročně se tedy dostane do vodního a horninového prostředí velké mnoţství 

především chloridových iontŧ, které jsou velmi konzervativní a bez podstatných změn putují 

prostředím z místa aplikace. Chloridy se dostávají nejen do povrchových vod (recipientŧ), ale 

vlivem vsakování smyvŧ přes pŧdní a horninové prostředí také do vod podzemních. V pŧdě  

a horninovém prostředí je jejich přítomnost velmi riziková z hlediska ovlivnění mobility 

kovŧ, které se tak mohou snáze uvolňovat do podzemních vod. Nezanedbatelným zdrojem 

škodlivin jsou také úkapy a úniky pohonných hmot, kdy se do prostředí uvolňují kromě celé 

řady organických škodlivin jako jsou polyaromatické uhlovodíky, nepolární extrahovatelné 

látky a kovy. Další významné riziko moţné kontaminace ţivotního prostředí představují 

čerpací stanice, v jejichţ blízkosti a na přilehlých parkovištích byly stanoveny nejvyšší 

koncentrace právě polyaromatických uhlovodíkŧ. 

 

Obr. 6  Schéma odtoku smyvŧ z komunikací 

 

 
 

 

Se stálým nárŧstem přepravních výkonŧ na komunikacích ČR také narŧstá dopravních 

nehod nákladních vozidel přepravujících nebezpečné věci. Při těchto haváriích dochází kromě 

únikŧ provozních kapalin vozidla zejména k úniku přepravované látky, kterou mŧţe být např. 

kyselina sírová, další organické a anorganické kyseliny, ropné látky, hořlavé kapaliny, 

minerální oleje nebo zkapalněné plyny. 

 

 

Podzemní voda 
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Analýza současného stavu  

Okolí liniových komunikací je ohroţeno polutanty vznikajícími v rámci provozu na 

pozemních komunikacích. Jedná se zejména o úkapy pohonných hmot a maziv, chemické 

rozmrazovací materiály, produkty vznikajícími obrusem povrchu vozovek a pneumatik  

a produkty spalovacích procesŧ v motorech. Ohroţení se týká zejména vod, které mohou být 

znečištěny prostřednictvím dešťových smyvŧ z povrchŧ vozovek nebo přilehlých ploch 

kontaminovaných polutanty sorbovanými na částicích prachu. Dŧleţitou roli při 

kontaminacích okolního prostředí silniční sítě hraje forma odvodnění a případného čištění 

smyvŧ. U dálnic a rychlostních komunikací je odvodnění řešeno jednak odváděním 

sráţkových vod včetně smyvŧ do dešťových usazovacích nádrží (DUN) nebo vyuţitím 

retenčních nádrţí. Do DUN jsou zaústěny sběrné kanalizace, které odvádějí smyvy  

a dešťovou vodu z povrchu vozovek. Usazovacím procesem zachytí značnou část 

suspendovaných částic těţších neţ voda, jednak zejména kapalných částic lehčích neţ voda. 

V prŧběhu sedimentace a zdrţení vody v nádrţi mŧţe také docházet k částečnému 

odbourávání organické hmoty vlivem pŧsobení mikroorganizmŧ. Odsazená voda se dále 

vypouští do recipientŧ nebo vsakuje do okolního pŧdního prostředí. Retenční nádrţe jsou 

budovány většinou současně s výstavbou komunikace. Sráţkové vody s povrchovými smyvy 

jsou zde mechanicky a částečně také biologicky čištěny a řízeně vypouštěny do recipientu. 

U konumikací niţších tříd je odvod smyvŧ ve většině případŧ řešen jednak vsakem do 

pŧdního prostředí okolních ploch a cestních příkopŧ nebo odvodem do recipientu. 

 

Obr. 7  Příklad dešťové usazovací nádrţe (DUN) 

 

 

Pracovní skupina pro dílčí problém  PS 3.1  Vliv dopravních systémŧ na oběh vody – 

specifické zátěţe,  vyhodnotila dostupné zahraniční a domácí výsledky výzkumu, sběru dat, 

monitoringu, laboratorních rozborŧ apod., jednak ze zahraničí, jednak z území ČR. 

            Z mnoha zdokumentovaných pramenŧ jsou významné reprezentativní výsledky 

vodohospodářského výzkumu VÚV TGM, pob. Brno. 

  Problematika povrchových splachŧ z komunikací byla řešena ve dvou navazujících 

projektech v letech 2005 - 2009. [10] Předmětem bylo sledování kvality dálničních splachŧ  

a moţnosti jejich dočišťování formou zasakování. Měření odtokových  koeficientŧ pro 

sráţkové epizody na vybraném dálničním úseku ukázalo, ţe prŧměrně se odtokové součinitele 

pohybovaly v rozmezí 0,53 - 0,87. Z toho plyne, ţe 47 % sráţkové vody mŧţe být 

rozstřikováno do okolí, zasakováno do travnatého pásu podél komunikace a neodtéká 
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systémem dálničního odvodnění. Voda znečištěná určitým obsahem látek - chloridy, kovy, 

PAH) představuje riziko pro podzemní zdroje vod, proto byly  pomocí multikriteriální 

analýzy určeny rizikové vodní útvary podzemních vod, které mohou být potenciálně ohroţeny 

dopravou. Dále byl na zkušební ploše parkoviště s decentralizovaným zpŧsobem odvodňování 

a v laboratorních podmínkách sledován záchyt PAH a toxických kovŧ v pŧdním filtru. [11] 

Modelově byla také ověřována kapacita substrátu na záchyt posypové soli, jejíţ koncentrace 

nalezené ve vodním prostředí jsou často extrémní. 

V letech 1997 - 2000 byl proveden výzkum potenciálního znečištění vod ţelezničním 

provozem vzhledem k jednotlivým regionŧm ČR. [12] Byly stanoveny zdroje znečištění vod 

ţelezničním provozem, zhodnoceny vlivy zdrojŧ znečištění na kvalitu vod a stanoveno 

potenciální ohroţení vodních zdrojŧ. Na základě hydrogeologických prŧzkumŧ napájecích 

stanic a mycích míst osobních vozŧ bylo zjištěno, ţe tyto stanice jsou zdrojem chronického 

znečištění zemin a vod především NEL. V rámci výzkumu bylo hodnoceno 1446 dopraven 

s moţností nakládky nebo vykládky vozových zásilek a potenciální hodnocení ovlivnění 

kvality vod u 92 míst mytím osobních vozŧ, 119 tankovacích stanic, 82 napájecích stanic a 65 

spínacích stanic. Na základě stanovené metodiky bylo jako příklad zhodnoceno potenciální 

ohroţení podzemních vod pro Budějovický, Jihlavský a Brněnský kraj. Dle metodiky bylo 

stanoveno jako ohroţené 14 % všech podzemních zdrojŧ v Budějovickém kraji, v Jihlavském 

kraji 8 % a v Brněnském 22 %. Nejvíce zdrojŧ bylo ohroţeno v okrese Hodonín (57,6 %) a 

Břeclav (55,3 %). Všeobecně nízké bylo procentuální zastoupení  ohroţených zdrojŧ 

v okresech Jihlavského kraje (Jihlava 5,1 %, Ţďár nad Sázavou 6,6 %).  

Vizualizace potenciálního ovlivnění kvality vod ţelezničním provozem pro rok 2005  je 

uveden na přehledné mapě ČR. 

 

Obr. 8   Potenciální ovlivnění kvality vod ţelezničním provozem 

 
V letech 1990 - 1993 byl řešen vliv znečištění kolejového loţe ropnými látkami na kvalitu 

vod. Jednalo se o výzkum znečištění kolejového loţe ropnými látkami, odbourávání těchto  
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V letech 1990-1993 byl řešen vliv znečištění kolejového loţe ropnými látkami na 

kvalitu vod. Jednalo se o výzkum znečištění kolejového loţe ropnými látkami, odbourávání 

těchto látek v horninovém prostředí a ve vodách a vymezení traťových úsekŧ s rŧzným 

stupněm ohroţení kvality vod. [13] Z hodnot obsahŧ EL a NEL v místech s pravidelnou 

kontaminací ropnými produkty byla prokázána výrazná stratifikace, přičemţ většina 

kontaminantu byla soustředěna v povrchové vrstvě do 20 cm. S většími hloubkami obsah 

těchto látek klesal. Zjištěné analytické výsledky prokázaly kontaminaci materiálŧ kolejového 

loţe ropnými látkami. Pro běţnou trať byly zjištěny hodnoty v řádově mg/kg (ve většině 

případŧ nebyla překročena hodnota 1000 mg/kg), v místech chronického znečišťování 

ropnými látkami se obsahy pohybovaly v jednotkách aţ desítkách tisíc mg/kg (ve většině 

případŧ hodnoty nepřesáhly 100 000 mg/kg). Expoziční testy se sorpčními materiály 

v kolejišti odpovídaly předpokládaným hodnotám kontaminace frakce štěrkového loţe. Pro 

širokou trať byla dotace ropnými produkty v mnoţství tisícŧ mg/m
2
, některá místa staničních 

kolejí (zejména místa zastavování hnacích kolejových vozidel) prokázala dotaci ropnými 

produkty v mnoţství desetitisícŧ a sto tisícŧ mg/ m
2
. Při testování materiálŧ praţcŧ byl ve 

vodném výluhu zjištěn vysoký obsah NEL, vyšší obsahy kovŧ - Fe, Al, Cu, Se a Mn. 

Nejvýznamnější však byly vysoké obsahy celkové sumy plykondenzovaných aromatických 

uhlovodíkŧ. 

 

Krátkodobé cíle a priority výzkumu 
 

Na základě dosud provedených šetření se práce týmu bude týkat především 

kontaminacemi smyvŧ z komunikací a moţnostmi eliminace tohoto znečištění. Bude 

identifikováno veškeré moţné znečištění smyvŧ ze silničního provozu včetně zohlednění 

zimní údrţby komunikací, dopravních havárií a běţného znečištění. Protoţe hlavním 

znečišťujícím prvkem vodního a pŧdního prostředí v okolí komunikací jsou právě smyvy 

z těchto ploch, bude práce pokračovat řešením odvedení těchto smyvŧ z komunikací tak, aby 

bylo moţné docílit jejich předčištění a tím sníţení obsahu škodlivých látek bez negativního 

dopadu na prostředí. Na základě zjištěných poznatkŧ o znečištění bude proveden návrh řešení 

problematiky, který se bude týkat jednak moţností dočišťování smyvŧ z komunikací např. 

formou jejich zasakování a také legislativních nástrojŧ, které by prosadily řešení problematiky 

v praxi např. při výstavbě nových komunikací. 

 

Jsou stanoveny dvě základní aktivity: 

1. Stanovení kontaminace smyvŧ z komunikací. 

2. Čištění smyvŧ z komunikací a legislativních nástroje a opatření. 

 

Ad 1) 

- Specifikace kontaminantŧ produkovaných dopravou na pozemních komunikacích 

s ohledem na moţnosti znečištění vod v jejich okolí, 

- sestavení sítě lokalit pro ověření kontaminace komunikací, 

- odběry vzorkŧ smyvŧ a jejich analýzy, 

- určení kontaminantŧ s maximálním vlivem na znečištění vod v okolí komunikací 

- zpracování návrhŧ vhodných legislativních řešení uvedené problematiky. 

 

Ad 2) 

- Analýza moţností čištění smyvŧ z komunikací vedoucí k minimalizaci negativního 

dopadu na okolní prostředí, 

- testování optimálních metod návratu vod do prostředí 
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- stanovení vhodnějších technologických postupŧ čištění smyvŧ z komunikací, 

parkovacích a odstavných ploch v podmínkách silniční sítě ČR, 

- návrh legislativních nástrojŧ vedoucích k podpoře a realizaci čistících technik a 

zařízení v praxi. 

 

 

D 6.2:   Umělá infiltrace
12

 jako nástroj pro zvládání sucha a povodní 
      

      Klimatické změny jsou realitou, stejně jako extrémní vodohospodářské situace  na 

území Evropy. Katastrofální povodně jsou v krátkém časovém horizontu střídány extrémním  

suchem, klesají hladiny podzemní vody, vysychají studny a povrchové zdroje nejsou v řadě 

regionŧ schopny zejména v letních měsících uspokojovat poţadavky na pitnou vodu. Zásoby 

jedné ze strategických surovin, podzemní vody, dlouhodobě klesají. Nárŧst teplot zvyšuje 

ztráty zpŧsobené evapotranspirací a tak i přes neměnící se celkové prŧměrné sráţky klesá 

objem vody infiltrované do podzemí. Při povodních potom voda rychle a bez uţitku odtéká po 

povrchu.  

 

      Umělá infiltrace je unikátní technologický postup, který je schopen současně řešit oba 

výše uvedené klimatické a následně i hydrologické extrémy – sucho i povodně.  

        

     Infiltrací se obecně rozumí převádění povrchové vody do vody podzemní. Mnoţství 

infiltrované vody závisí především na filtračních vlastnostech pŧdy. Prŧběh infiltrace mŧţeme 

rozdělovat podle několika hledisek a kritérií, z nichţ nejvýznamnější jsou tlakové poměry na 

povrchu pŧdy a stabilita okrajových podmínek. Podle tlakových poměrŧ hovoříme o tlakové  

a beztlakové (volné) infiltraci, podle okrajových podmínek se jedná o ustálenou a neustálenou 

infiltraci. V přírodních podmínkách dochází především k neustálené infiltraci sráţkové či 

povrchové vody, která se v prŧběhu mění z beztlakové infiltrace na tlakovou. Ustálená 

infiltrace probíhá v přírodě ojediněle a to i tehdy, jsou-li pro její prŧběh splněny všechny 

podmínky a kdy čelo infiltrující vody dosáhne hladiny podzemních vod.  

 

      Pod pojmem umělá infiltrace lze chápat jakýkoliv technologický proces vedoucí 

k řízenému zasakování povrchové vody do podzemí. Velmi často je pod tímto pojmem 

chápána pouze tzv. břehová infiltrace, kdy jsou jímací objekty umístěny podél povrchových 

tokŧ a břehová infiltrace je zpŧsobena poklesem pŧvodní hladiny podzemní vody v dŧsledku 

čerpání. Při tomto zpŧsobu jsou však kladeny vysoké nároky na kvalitu povrchové vody  

a hlavním účelem je zlepšení jakosti povrchové vody přirozenými filtračními pochody 

probíhajícími v pŧdě na jakost vody blízkou vodě pitné, která je pak vyuţívána pro 

vodárenské účely. Nabídka technologických postupŧ umělé infiltrace je však podstatně širší, 

přičemţ kaţdý z nich má svá specifika uplatnění v rŧzných přírodních podmínkách nebo 

v závislosti na poţadavcích uţivatele. Jedná se souhrnně o tzv. přímou umělou infiltraci, 

kdy je voda přiváděna na místo infiltrace zpŧsobem umoţňujícím kontrolu její jakosti  

a mnoţství. Podmínky, které ovlivňují vyuţitelnost umělé infiltrace, je moţné rozdělit na 

zásadní a vedlejší.  
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Mezi zásadní podmínky patří:  

 Dostatečně vydatný zdroj povrchové vody. 

 Existence propustného horninového území s dobrou filtrační schopností v dostatečně 

rozsáhlé hydrogeologické oblasti. 

 Výskyt pozemní vody, jejíţ sloţení nezpŧsobuje s infiltrovanou povrchovou vodou vznik 

nerozpuštěných látek, které by mohly být příčinou kolmatace horninového prostředí 

v blízkosti vsakovacího objektu. 

Mezi vedlejší podmínky patří:  

 Mocnost propustné vrstvy a její hloubka pod terénem. 

 Hladina podzemní vody pod terénem a směr proudění a sklon hladiny podzemní vody. 

 Velikost volné akumulace ve zvodněné vrstvě. 

 Kvalita a mocnost nadloţí propustného tělesa. 

 Zpŧsob hospodářského vyuţití potřebné plochy a okolí. 

Z hlediska technického provedení umělé infiltrace rozlišujeme následující základní typy 

vsakovacích objektŧ:  

 vsakovací vrty a studně,  

 vsakovací nádrţe, rýhy a příkopy, 

 infiltrační drenáţe, 

 plošná infiltrace. 

 

Z hlediska účelu umělé infiltrace lze rozlišovat několik jejích základních typŧ:  

 

Infiltrace za účelem intenzifikace významných odběrů pitných vod 

Zřejmě pŧvodní a nejstarší motivací pro aplikaci umělé infiltrace je „uskladnění“ 

momentálního přebytku povrchové vody do podzemí, odkud bude moţné podzemní vodu 

znovu čerpat v období nedostatku sráţek nebo zvýšené spotřeby. V principu lze metody 

infiltrace pouţité za tímto cílem rozdělit do dvou následujícíh skupin: v prvním případě 

zasakujeme vodu ve stejném místě, kde ji budeme následně vyuţívat. V případě druhém 

k exploataci dochází jinde neţ k infiltraci a místa vyuţívání a zasakování mohou být od sebe 

velmi vzdálená.  

 

Zasakování na lokální úrovni za účelem zpomalení odtoku a zvýšení zásob 

podzemní vody. 

Účel, pouţitá technická řešení i měřítko tohoto typu umělé infiltrace se  

od předchozího typu výrazně liší. V tomto případě se jedná o součást protipovodňové 

ochrany, ale současně jde také o zvýšení zásob podzemní vody pro období sucha. Technicky 

se většinou jedná o jednoduché stavby s nenáročnou technologií, které jsou aplikovatelné 

v lokálním měřítku: vsakovací nádrţe, zemní hráze, podzemní hráze nebo polopropustné 

hráze.  

       

       Infiltrace předčištěných odpadních vod 

Hlavním účelem tohoto typu infiltrace je zefektivnit management vodních zdrojŧ v povodí  

a vrátit vodu zpět do podzemí. Z technického hlediska se nejčastěji pouţívají vrty nebo 

zasakovací nádrţe.  
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Z celoevropského hlediska je patrný trend podzemních zdrojŧ jako prioritního zdroje 

v zásobování obyvatelstva pitnou vodou, např. v Německu je z celkových vodárenských 

odběrŧ 69% kryto z podzemních vod, 11% břehovou infiltrací, 9% umělou infiltrací, 6% 

z přehrad, 3% z jezer a 2% z řek. Započítáme-li břehovou a umělou infiltraci k podzemním 

zdrojŧm, jedná se téměř o 90%. V České republice se umělá infiltrace vyuţívá v úpravně 

vody v Káraném, přičemţ tato úpravna dodává do praţského distribučního systému směs 

podzemní a filtrované vody. Pitná voda se získává ze tří systémŧ: přirozená infiltrace, umělá 

infiltrace a artéská voda. Mimo vodárnu v Káraném se však umělá infiltrace v ČR (na rozdíl 

např. od Německa – viz výše) vyuţívá sporadicky.  

 

 

Krátkodobé cíle a priority výzkumu 
   

     Řízená umělá infiltrace je na první pohled jednoduchou a efektivní technologií. 

Nicméně aby splňovala poţadavky na ni kladené, je třeba vyřešit soubor mnoha otázek, např. 

nalezení dostatečně propustné hydrogeologické struktury s dostatečnou akumulační 

schopností, tj. s hladinou podzemní vody ve větší hloubce, nalezení kvalitního zdroje vody 

atd. Hlavním cílem potenciálního projektu by tedy mělo být vypracování podrobné metodiky 

pro vyuţívání rŧzných typŧ umělé infiltrace na území ČR a to včetně vhodných 

technologických postupŧ a technických zařízení a zhodnocení ekonomického a ekologického 

dopadu případného pouţití.   

 

 

 

D 6.3:   Nouzové zásobování vodou
13

 v krizové situaci 
 

      Přístup k vodě je jedním ze základních kritérií existence civilizace. Nemoţnost získat 

pitnou vodu je pak limitující pro ţivot člověka. V případě absolutní závislosti lidského sídla 

na rozvinuté infrastruktuře dodávání pitné vody pak její selhání zpŧsobuje chaos se všemi 

prŧvodními jevy. Negativa závislosti na vzdálených dodávkách vody se zásadně projeví 

v případě vyřazení buď zdroje pitné vody nebo mechanismu jejího přivádění.   

 

     Nouzové zásobování vodou je způsob řešení zásobování vodou v krizových 

situacích, jehož účelem je zabezpečení nezbytného množství vody požadované jakosti 

v případech, kdy stávající systém zásobování vodou je zcela nebo částečně nefunkční.  

 

     Základním strategickým dokumentem týkajícím se problematiky nouzového 

zásobování vodou je „Koncepce zabezpečení obyvatelstva pitnou vodu za krizových situací“, 

jejímţ zpracovatelem je Ministerstvo zemědělství. V rámci této Koncepce je krizová situace 

definována jako mimořádná událost, při níţ je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav 

nebo stav ohroţení státu (tzv. krizové stavy). V rámci EU není otázka zásobování obyvatel 

pitnou vodou za krizových stavŧ řešena komunitárním právem a její řešení je v kompetenci 

kaţdého členského státu.  
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     V rámci ČR je zásobováno z veřejných vodovodŧ cca 90% z celkového počtu obyvatel 

(veřejné zásobování), zbytek připadá na zásobování z individuálních vodních zdrojŧ 

(individuální zásobování). V běţných podmínkách jsou za řádné dodávky vody spotřebiteli u 

veřejného zásobování zodpovědní jednotliví provozovatelé vodovodŧ na základě zákona o 

veřejných vodovodech a kanalizacích a jeho prováděcích právních předpisŧ, subjekt 

individuálního zásobování je ve vztahu ke kvalitě dodávané vody vázán pouze vlastní 

zodpovědností. Pro případ krizových stavŧ by měly mít orgány zařazené v Integrovaném 

záchranném systému (IZS) zpracovány plány nouzového zásobování vodou, které jsou 

součástí krizových plánŧ. Po vyhlášení krizového stavu a v dŧsledku kritického nedostatku 

pitné vody je aktivován tzv. Systém nouzového zásobování vodou, jehoţ provoz je 

v kompetenci Sluţby nouzového zásobování vodou (NZV) jako sloţky IZS.  

 

     Mezi hlavní úkoly Sluţby NZV tedy patří:  

a) zabezpečení  nouzového zásobování vodou v krizových situacích, 

b) realizace zabezpečovacích a likvidačních prací na vodohospodářských zařízeních 

slouţících k zásobování vodou, 

c) preventivní opatření k zabránění úniku závadných látek do podzemních a povrchových 

vod a pŧdy, 

d) likvidace ohroţení a havarijních únikŧ závadných látek do podzemních a povrchových 

vod a pŧdy, 

e) vyhledávání nových vodních zdrojŧ a zřizování jímacích objektŧ pro nouzové zásobování 

vodou.  

 

Směrnicí Ministerstva zemědělství 10, č. j. 41 658/2001-6000 ze dne 20. prosince 2001, se 

upravuje postup orgánŧ krajŧ, okresních úřadŧ a orgánŧ obcí k zajištění nouzového 

zásobování obyvatelstva pitnou vodou při mimořádných událostech a za krizových stavŧ 

Sluţbou nouzového zásobování vodou.  

 

     V této směrnici je uvedeno, ţe podle povahy narušení systému zásobování 

obyvatelstva pitnou vodou lze pro NZV vyuţívat: 

 nenarušené vodovodní systémy nebo jejich části a moţnosti jejich provizorního propojení; 

 nenarušené samostatné jímací objekty (studny); 

 soupravy na dezinfekci vody; 

 dováţení pitné vody cisternami; 

 dodávky balené pitné vody; 

 mobilní úpravny vody a jiná technologická zařízení, nutná k dosaţení poţadované jakosti 

vody; 

 rŧzné kombinace výše uvedených moţností, popř. jiná opatření. 

 

      Dále je zde uvedeno, ţe při NZV zabezpečují orgány krizového řízení nezbytné 

mnoţství vody poţadované jakosti v rozsahu:  

a) pro první dva dny 5 litrŧ na osobu a den, 

b) pro třetí a další dny 10 aţ 15 litrŧ na osobu a den, 

s tím, ţe 

c) se NZV zahajuje do 5-ti hodin po vyhlášení krizového stavu, 

d) poţadavky na jakost vody mohou být v podmínkách NZV odlišné od poţadavkŧ na jakost 

vody pitné.  
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Poţadavky na jakost vody v podmínkách NZV nejsou dány ţádným legislativním 

předpisem, existuje však Metodické doporučení Národního referenčního centra pro pitnou 

vodu s názvem Nouzové zásobování pitnou vodou (SZÚ-CHŢP č.j. 357/07a z března 2008). 

V tomto metodickém doporučení jsou mj. uvedeny i doporučené limity ukazatelŧ jakosti pitné 

vody pro nouzové zásobování obyvatelstva.  
 

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství pro výběr a udrţování zdrojŧ pro nouzové 

zásobování vodou, č.j. 21 881/2002 – 6000 ze dne 21. června 2002, rámcově upravuje postup 

orgánŧ krizového řízení při zajištění zdrojŧ pro NZV, jejich zařazování do seznamu zdrojŧ 

NZV a udrţování. Zdrojem NZV pro účely tohoto pokynu se rozumí stavba pro jímání 

podzemní vody, výjimečně pro odběr povrchové vody, včetně příslušného vodního zdroje. 

Základní vlastností zdroje NZV je jeho odolnost vŧči narušení běţných provozních podmínek 

v dŧsledku vzniku mimořádné události. Odolnost zdroje NZV je definována jako schopnost 

uchování nebo minimálního narušení jeho pŧvodních vlastností, v relaci k jeho technickému 

zařízení, vyuţitelnému mnoţství vody, její jakosti a upravitelnosti za podmínek vzniklých  

v dŧsledku mimořádné události vedoucí k vyhlášení krizového stavu. Odolnost zdroje NZV je 

dána souborem přírodních, geologických, hydrogeologických, provozně-technických a 

stavebních vlastností zdroje. Pro účely nouzového zásobování vodou se přednostně vyuţívají 

zdroje podzemních vod, zejména vertikální jímací objekty (šachtové a vrtané trubní studny), 

zřízené a vystrojené k jímání podzemních vod hlubšího oběhu.  
 

Zdroje NZV se člení do tří skupin: 

 Skupina I. reprezentuje „Zdroje NZV mimořádného významu“ v podobě jímacích objektŧ 

podzemní vody se zvýšenou odolností umoţňující zajistit potřebné mnoţství vody pro 

pitné účely; 

 Skupina II., zahrnující „Vybrané zdroje NZV“, jimiţ jsou jímací objekty schopné odolat 

narušení systému zásobování vodou menšího rozsahu; 

 Skupina III. představuje „Ostatní jímací objekty nezařazené mezi zdroje NZV“, kam patří 

ostatní jímací objekty nezařazené mezi zdroje NZV skupiny I. a II. vyuţívané pro 

hromadné zásobování obyvatel z vodovodŧ pro veřejnou potřebu. Slouţí výhradně jako 

„alternativní zdroje vody“ pro pitné účely. 
 

Z praktického hlediska lze říci, ţe postup výběru zdrojŧ pro NZV je v tomto metodickém 

pokynu upraven pouze rámcově. NZV je navíc v rámci ČR řešeno především pro větší sídla a 

v řadě případŧ tzv. malých obcí (tj. s počtem obyvatel okolo cca 1000) není ošetřeno, přičemţ 

v těchto obcích ţije podstatná část obyvatelstva ČR.  

 

Krátkodobé cíle a priority výzkumu 
 

Systém dodávky vody je významným sektorem národní kritické infrastruktury. 

Stávající postup orgánŧ krizového řízení při výběru, údrţbě, členění a zařazování zdrojŧ do 

seznamu zdrojŧ NZV je nedokonalý a to zejména v případě tzv. malých obcí. Hlavním cílem 

potenciálního projektu by tedy mělo být vypracování podrobné metodiky pro výběr (příp. 

vybudování) a udržování zdrojů pro nouzové zásobování vodou na území ČR a praktické 

ověření této metodiky na zvoleném modelovém území.   

Poznámka: 

Podobný projekt s názvem „Ekotechnológie vyhľadania a hodnotenia náhradných zdrojov 

pitných podzemných vôd na území Bratislavského samosprávneho kraja“  

na Slovensku v současnosti řeší např. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ).  
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PO 7:   METODY HODNOCENÍ A ŘÍZENÍ RIZIK VE VODNÍM   

               HOSPODÁŘSTVÍ   (vč. starých ekologických zátěží) 
 

      Riziko je obecně definováno jako součin pravděpodobnosti a dŧsledku neţádoucí 

události, např. ztráty ţivota, poškození ţivotního prostředí nebo ekonomické újmy (ŘÍHA 

2005). Obvykle je popsáno spojitou nebo přetrţitou veličinou  RE , která mŧţe nabývat  

rŧzných hodnot. Cílem je jeho odhad, jehoţ předpokladem je identifikace nebezpečí, 

formulace scénáře nebezpečí a kvantifikace rizika. Jde o tři operace, které poskytnou odpověď 

na tři otázky 

 identifikace nebezpečí →  jaké nepříznivé události mohou nastat např. v souvislosti 

s projektem nebo rozvojovou aktivitou ?   

 kvantifikace rizika (zejména dopad na zdraví člověka a ţivotní prostředí)  → pokud 

některá nepříznivá událost nastane, jaké to bude mít nežádoucí následky (rozsah 

závažnosti) 

 scénář nebezpečí →  jaká je pravděpodobnost výskytu takových událostí (důsledků) ? 

 
      Uvedené tři otázky vedou k definici rizika jako n-tice vektorŧ  



REi    ( j,  P i,  C j )        (i  = 1,..., n) ,       

 

kde REi  je riziko scénáře nebezpečí či hrozby; 

       j  - scénář nebezpečí (tj. sekvence možných událostí pro dané nebezpečí či hrozbu  

vedoucí  k nežádoucím důsledkům); 

      P i  - pravděpodobnost výskytu scénáře nebezpečí;    

      C j  - dŧsledky vzniklé realizací scénáře nebezpečí (tj. ve smyslu vzniklé újmy či škody 

             různého druhu např. úmrtí, zranění, stresu, peněžní nebo environmentální ztráty aj.); 

       i -  index scénáře nebezpečí; 

      n – celkový počet scénářŧ (variant). 

 

     Evropská agentura pro ţivotní prostředí EEA prezentovala v roce 1998 souhrnný 

přehled pomocných nástrojŧ pro posuzování rizik
14

 . 

 

Problémy k řešení 

 
a) Model rizika obecný a specifický.  

      Je třeba, aby byly předloţeny alternativní návrhy modelŧ a jejich členění do základních 

úloh hodnocení rizika. Dále je třeba zpracovat typové specifické modely rizika, které by 

reprezentovaly určitou třídu úloh hodnocení a řízení rizika.  

 

b) Volba postupŧ hodnocení rizika. 

      Pro kaţdý specifický model rizika je nutná vhodná kombinace dílčích postupŧ a metod 

šitá na „míru“ specifickému modelu rizika. Je třeba hodnotit nakolik dílčí postup a metoda 

                                                 
14

 EEA (1998): Environmental Risk Assessment: Approaches, Experiences and Information Sources. 

Environmental issue report No 4, 25 Mar 1998, Copenhagen. Web: http://reports.eea.europa.eu/GH-07-97-595-

EN-C2/en/riskindex.html 

 

http://reports.eea.europa.eu/GH-07-97-595-EN-C2/en/riskindex.html
http://reports.eea.europa.eu/GH-07-97-595-EN-C2/en/riskindex.html
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odpovídá dílčí úloze v modelu rizika. Zpravidla nelze pouţít univerzální sw, který by 

zaručoval ke kaţdé dílčí úloze 100% přesné řešení.  
 

c) Nejistota řešení. 

      Nejistota řešení kaţdé dílčí úlohy rizika se odrazí v nejistotě řešení specifického modelu 

rizika. Specifický model je řetězec dílčích úloh rizika (převáţně sériový, někdy zřejmě 

sérioparalelní) z nichţ kaţdá je zatíţena nejistotou. Hledá se odpověď na otázku, jaká je 

celková nejistota řešení specifického modelu rizika. 

 

d) Řízení rizika. 

      Otázka s jakou přesností (konfidencí) zjišťuji riziko. Je zde analogie s přesností v 

metrologii, kdyţ stanovujeme nejistotu měření fyzikální veličiny. Naše veličina však není 

jenom fyzikální. Má stochastickou povahu. Zde je třeba pouţít analogii z kybernetiky a 

regulace, protoţe nakonec máme nějakou veličinu (riziko) stanovenou z více parametrŧ a k ní 

máme ţádanou hodnotu (přijatelnou hodnotu rizika) a vyhodnocujeme regulační odchylku. 

Řízení rizika pak spočívá v provedení takových změn v soustavě, které veličinu dají do 

souladu s ţádanou hodnotou. Je zde otázka citlivosti regulace na změny parametrŧ.  
 

e) Zpŧsob zpracování veličiny. 

      Jakým zpŧsobem zpracovávám veličinu, kdyţ metody na řešení dílčích úloh jsou 

kvalitativní (slovní hodnocení, FMEA), semikvantitativní (indexové, H&V index, FMECA)  

a kvantitativní. Je zde otázka převodu veličiny a přípustnosti degradace informace (signálu). 

Záleţí to na kvalitě informace. Tam, kde je informace řídká (nepřesná) pozbývá kvantitativní 

hodnocení smysl.  

 
Staré  ekologické  zátěže15  jako rizikový faktor kvality vod 

 

     Přítomnost starých ekologických zátěţí (SEZ) a rizika z nich plynoucí tvoří komplexní 

problém, který se odráţí na poli technickém, ekonomickém, právním i sociálním. 

 

      Řešení SEZ začalo být předmětem celospolečenského zájmu po r. 1989 v souvislosti 

s privatizací bývalých státních podnikŧ a s odchodem sovětských vojsk. Druhým spouštěcím 

mechanismem byl rozvoj nové české legislativy ţivotního prostředí. 

Je nutné konstatovat, ţe zákonná definice pojmu SEZ neexistuje, nicméně nejkomplexněji je 

definována pro potřeby Operačního programu Ţivotní prostředí (OPŢP). Termínem SEZ zde 

rozumíme závaţnou kontaminaci podzemních či povrchových vod, zemin nebo stavebních 

konstrukcí, která znamená významné riziko pro lidské zdraví nebo sloţky ţivotního prostředí 

a současně pŧvodce kontaminace neexistuje nebo není znám.  

 

      V České republice proto dochází k  řešení SEZ s pouţitím rŧzných mechanismŧ  

a finančních zdrojŧ (zejména Ministerstvo financí, Ministerstvo ţivotního prostředí, 

Ministerstvo prŧmyslu a obchodu, Ministerstvo obrany, Ministerstvo zemědělství, 

Ministerstvo dopravy, krajské úřady). Významným zdrojem financování jsou rovněţ finanční 

prostředky z evropských fondŧ; v současnosti se jedná především o OPŢP, a to konkrétně 

prioritní osu 4, oblast podpory 4.2 - Odstraňování SEZ. Role MŢP při řešení problematiky 

SEZ je zajišťována prostřednictvím odboru ekologických škod (OEŠ).  

                                                 
15

 RNDr. Pavla Kačabová, Ministerstvo ţivotního prostředí, Odbor ekologických škod, Vršovická 65, 100 10 

Praha 10, e-mail: pavla.kacabova@mzp.cz 
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     Základními legislativními podklady, o které se opírá odstraňování SEZ vzniklých před 

privatizací jsou:  

- Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění 

pozdějších předpisŧ 

- Zákon č. 171/1991 Sb., o pŧsobnosti orgánŧ ČR ve věcech převodu majetku státu na jiné 

osoby a o Fondu národního majetku ČR, ve znění pozdějších předpisŧ  

- Usnesení vlády č. 212/1997 o zásadách postupu při privatizaci podle zákona č. 92/1991 

Sb., a zákona č. 171/1991 Sb., které nahradilo dřívější usnesení vlády č. 568/1993, 

393/1994,178/1995,773/1995 a 20/1997 

- Usnesení vlády ze dne 10. ledna 2001 č. 51, které obsahuje přílohu s názvem “Zásady 

vypořádání ekologických závazkŧ vzniklých při privatizaci, 

- Směrnice FNM ČR a MŢP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky 

při privatizaci č. 3 /2004 

- Zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení FNM ČR. 

 

 SEZ vzniklé před privatizací jsou spojeny především s prŧmyslovými areály, v nichţ 

docházelo k úniku závadných látek při výrobě, manipulaci s nimi a jejich skladování, 

ze skládek odpadŧ, odkališť apod.  

 SEZ po Sovětské armádě, která  vyuţívala v České republice 73 rŧzně velkých 

lokalit. Na většině (cca 70%) lokalit po SA byl proveden v letech 1990 – 1991 

poměrně podrobný prŧzkum znečištění a byly vyhodnoceny ekologické škody. 

Hlavními kontaminanty jsou ropné uhlovodíky, chlorované uhlovodíky, ale také 

polychlorované bifenyly, těţké kovy a další toxické látky.  

 SEZ řešené dle odst. 4 § 42 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, který se zabývá 

opatřením k nápravě závadného stavu na povrchových a podzemních vodách (např. 

nedovolené vypouštění odpadních vod, nedovolené nakládání se závadnými látkami, 

havárie), přičemţ na základě tohoto paragrafu příslušný vodoprávní orgán (např. 

ČIŢP) uloţí pŧvodci povinnost provést opatření k nápravě závadného stavu.  

 

Jednotlivé mechanismy odstraňování SEZ se liší legislativním rámcem, zdrojem 

finančních prostředkŧ a administrativními postupy. Základním prvotním nástrojem pro řešení 

SEZ je ve všech případech instrument analýzy rizik, která navrhuje další postup nápravných 

opatření na lokalitě (zejména sanace, monitoring, nulová varianta). Výsledky schválené 

závěrečné zprávy  analýzy rizik slouţí v případě sanace pro vydání odpovídajícího rozhodnutí 

příslušného orgánu státní správy (zpravidla ČIŢP), event. pro vydání stanoviska jiného orgánu 

státní správy. V případě sanace jsou v těchto dokumentech obsaţeny návrhy na cílové 

parametry nápravných opatření včetně termínŧ jejich plnění a případně specifikace 

postsanačního monitoringu. Rovněţ zde mohou být uvedeny některé další podmínky (např. 

předloţení prováděcího projektu do určitém časovém termínu).   

  

      V září 2008 vstoupil v platnost nový metodický pokyn MŢP „Hodnocení priorit – 

kategorizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst“, který je výsledkem 

projektu VaV SM/4/93/05 „Výzkum systémového přístupu k výběru priorit řešení lokalit 

starých ekologických zátěţí“. Seskupuje hodnocené lokality do jednotlivých kategorií dle 

dalšího postupu řešení. Kategorie priorit (A – nutná realizace nápravného opatření - sanace,  

P – potřeba sledování stavu a vývoje kontaminace - monitoring, N – není nutné ţádné 

http://www.env.cz/C1257458002F0DC7/cz/priority_odstranovani_stare_ekologicke_zateze/$FILE/OES_MP14_20081808.pdf
http://www.env.cz/C1257458002F0DC7/cz/priority_odstranovani_stare_ekologicke_zateze/$FILE/OES_MP14_20081808.pdf
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nápravné opatření) a dílčí pořadí (1 – 3, pořadí 3 představuje nejvyšší prioritu) jsou 

vyhodnocována podle dostupných informacích o geologii, rozsahu prozkoumanosti, 

identifikaci a kvantifikaci rizik, plynoucích z kontaminace dané lokality a současném, resp. 

plánovaném vyuţití lokality, 

viz (http://www.mzp.cz/cz/priority_odstranovani_stare_ekologicke_zateze ). 

 

      Povinnost vytvářet Územně analytické podklady  (ÚAP) vyplývá ze zákona  

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Zpracování 

podkladŧ se řídí vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a zpŧsobu evidence územně plánovací činnosti. Poskytovatelem  je 

OEŠ MŢP, který rovněţ zodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost dat.  

 

    Celonárodní význam má Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM). 

Nepostradatelným informačním základem pro zahájení procesu  NIKM se staly výsledky níţe 

uvedených projektŧ VaV a dílčích inventarizací speciálních skupin kontaminovaných míst, 

 které byly realizovány ještě před zahájením projektu NIKM:  

a) Výsledky projektu VaV SM 4/93/05 - jednotná metodika pro kategorizaci priorit pro 

odstraňování starých ekologických zátěţí. 

b) Výsledky projektu VaV SP/4h4/168/07 – rešerše zahraničních zkušeností s inventarizacemi, 

výsledky pilotního projektu inventarizace ve 4 okresech Jihomoravského kraje a vývoj 

nového software (SEKM 2), který v podobě zkušebního prototypu spojí databáze SEKM a 

PKM v jeden celek a usnadní práci s daty.  

c) Výsledky pilotního projektu mapování potenciálně kontaminovaných a kontaminovaných 

míst (v rámci výzkumného záměru „Odpady“ na VÚV T.G.M).  

d) Výsledky projektu Pasportizace lokalit po Sovětské armádě. 

 

OEŠ kromě vlastního expertního dohledu při procesu odstraňování SEZ zpracovává 

v rámci svých kompetencí téţ řadu metodických pokynŧ a příruček, jejichţ účelem je 

sjednocení postupŧ a poţadavkŧ orgánŧ státní správy a dalších zainteresovaných subjektŧ v 

celém procesu posuzování a odstraňování SEZ. Tato činnost je nezbytná zejména s ohledem  

na absenci jednotné legislativy, jeţ by komplexně pokrývala problematiku SEZ.Veškeré 

metodické pokyny a příručky lze nalézt na 

 http://www.mzp.cz/cz/metodiky_ekologicke_zateze . 

 

Krátkodobé cíle a priority výzkumu 
 

Cílem je navrhnout takovou metodologii rizika, která umoţní na základě obecného 

modelu hodnocení rizika jednoznačnou klasifikaci dílčích (specifických) modelŧ rizika a 

identifikaci jednotlivých úloh hodnocení rizika. Ke kaţdému modelu je jednoznačná 

přiřaditelnost těchto úloh, tedy i metod a nástrojŧ k jejich řešení.  

 

 

http://www.mzp.cz/cz/priority_odstranovani_stare_ekologicke_zateze
http://www.mzp.cz/cz/priority_odstranovani_stare_ekologicke_zateze
http://www.mzp.cz/cz/priority_odstranovani_stare_ekologicke_zateze
http://www.env.cz/C1257458002F0DC7/cz/priority_odstranovani_stare_ekologicke_zateze/$FILE/OES-Priority_mapa-20090325.jpg
http://www.vuv.cz/
http://www.mzp.cz/cz/zateze_sovetska_armada
http://www.mzp.cz/cz/metodiky_ekologicke_zateze
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Náměty na aktivity TP UVZ    

 

1.  Staré ekologické zátěže /SEZ/, resp. kontaminovaná místa /KM/ 

 Hledat řešení pro lokality, které jsou stávajícími mechanismy neřešitelné 

 Vypracování dalších metodických  pokynŧ pro oblast KM, event. zajištění aktualizace 

met. pokynŧ jiţ existujících 

 Propojení SEKM/NIKM s geoportálem, event. s IS ČHMÚ (např. pro posuzování stavŧ 

při povodních) 

 Právní analýza vyuţití vybraných existujících i připravovaných EU směrnic pro oblast 

řešení SEZ/KM v ČR 

 

2.  Ekologická újma 

 Studie zaměřená na postupy, navrţené v připravovaném nařízení vlády k finančnímu 

zajištění ve vztahu k ekologické. újmě, příklady a jejich rozbory 

 Srovnání vyuţití rŧzných mechanismŧ pro toto finanční zajištění (pojištění, bankovní 

záruka atp.), výhody a nevýhody, doporučení pouţití pro jednotlivých nástrojŧ dle 

konkrétních příkladŧ  

 Propagace (broţurky, letáky, semináře)   

a) komplex – EU směrnice, zákon, vyhl. o pŧdě, NV – finanční zajištění 

b) cílené skupiny (provozovatelé, příslušné orgány, odborná veřejnost….) 

 Právní studie ke zlepšení aplikaci zákona o ekologické újmě. 

 

 

-  .  -  .  - 
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PO 8:   KLIMATICKÁ ZMĚNA A STRATEGIE ADAPTACE
16

                                                                           

      Podle poznatkŧ klimatologŧ a hydrologŧ je nebezpečím pro zvyšování výskytŧ sucha 

a rozšiřování postiţených oblastí zvyšující se proměnlivost podnebí s tendencí rostoucí 

teploty vzduchu, tzv. globální oteplování. Veškeré hospodaření s vodou z rŧzných pohledŧ je 

tedy závislé na bilanci vody v krajině.   Základním momentem pro hodnocení zdrojŧ vody je  

časově a prostorově rozdílná  proměnlivost výskytu sráţek s velkou závislostí na nadmořské 

výšce a expozici vzhledem k převládajícímu proudění.  Nejen výskyt sráţek, ale celí vodní 

bilance  je dán projevy našeho podnebí. 

Stručná charakteristika podnebí  České republiky 
 

Podnebí České republiky je typické svou vysoko proměnlivostí, kterou zpŧsobují  

cirkulační a geografické  poměry. Naše území leţí v mírném pásu s tím, ţe jde o oblast 

přechodného klimatu středoevropského. Po převáţnou část roku u nás převládá vzduch 

mírného pásma, dále má vliv vzduchová hmota tropická, v krátkých časových úsecích také 

vzduchová hmota arktická (v zimním období). Na naše podnebí  pŧsobí  vlivy Atlantického 

oceánu, ale také v menší míře euroasijský kontinent. Kontinentalita našeho území od západu k 

východu vzrŧstá přibliţně o 10 %. Oceanita Čech se uvádí  asi 55%, pro východní Moravu 

kolem 50%. V Čechách je mírnější zima a chladnější léto, sluneční svit je niţší a sráţky jsou 

stejnoměrněji rozdělené neţ na Moravě a ve Slezsku, kde jsou větší teplotní amplitudy.  To 

dokládá zmírňující vliv mořského klimatu hlavně  v zimním období. Naopak v letním období 

vyšší teploty vzduchu  dokládají  částečný kontinentální vliv.  

 

Významný vliv na naše podnebí, zvláště pak rozloţení sráţek mají naše hory, které 

zčásti zabraňují vpádŧm studeného vzduchu od severu, ale téţ  vzhledem k převaţujícímu 

západnímu proudění  vyvolávají dešťový stín. Na klimatickou rozmanitost  více pŧsobí 

výškové poměry a členitost terénu neţ zeměpisná poloha. Obecně mŧţeme uvést, ţe naše 

podnebí závisí hlavně na cyklonální činnosti a podle její aktivity jsou  prŧběhy počasí a úhrny  

sráţek v jednotlivých  letech velmi   proměnlivé.  

 
Teplotní podmínky 

 

Teplota významně ovlivňuje vodní bilanci tím, ţe vlhkost vzduchu je její funkcí, takţe 

je základním meteorologickým prvkem, který kde výskyt sráţek je , ale hodnoty výparu, tedy 

vodní bilance významnou  mírou závisí ne teplotě pŧdy  vzduchu. Teplota pŧdy je závislá 

kromě podmínek počasí také na svých fyzikálních vlastnostech, své vlhkosti a porostu.   

Povrch pŧdy vykazuje v prŧměru vyšší teplotu, neţ má vzduch. Je to dáno radiačním reţimem 

pŧd, které během dne pohlcují sluneční záření. Při  nočním vyzařování je  k povrchu vedeno 

teplo z hloubky a povrchová vrstva má větší tepelnou kapacitu, proto je při záporné bilanci 

jeho teplota stále vyšší neţ teplota vzduchu nad pŧdou.  Maximální teploty povrchu mohou u 

písčitých pŧd dosáhnout aţ 50 °C, na pŧdách s travním porostem nepřekračují maxima 40 °C. 

Minimální teploty povrchu pŧdy neklesají pod  -14.1 °C. Denní amplituda teplot pŧdy se 

maximálně projevuje ve vrstvě  do 1 m, ale uţ v 50 cm jsou teplotní rozdíly velmi malé. 

Roční výkyv teploty  dosahují  hloubky 15 -30 m podle sloţení pŧdy, druhu pŧdy a  

klimatických podmínek.  
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Dŧleţitou charakteristikou je hloubka promrzání pŧdy, které ovlivňuje odtok vody 

v období tání. V jiţních oblastech je prŧměrné promrzaní do  hloubky 20 cm, v horských 

oblastech přes 50 cm, a to v měsících leden aţ únor. Musíme si však uvědomit, ţe významnou 

roli sehrává výška sněhové pokrývky, která je přírodním tepelným izolátorem. Proto největší 

hloubky promrzání byly naměřeny při holomrazech, a to  přes 1 m. 

 

Teplota vzduchu se v ročním  prŧměru pohybuje od teplot -1 °C (vrcholové polohy) aţ 

nad 10 °C (centrální část Prahy).  Z hlediska ročního chodu teploty vzduchu lze uvést, ţe  

v prŧměru je nejchladnějším měsícem roku leden. V jednotlivých letech to mŧţe být 

kterýkoliv měsíc období listopad aţ březen.  Nejteplejším měsícem mŧţe být některý z letních 

měsícŧ, ale v prŧměru je to červenec. Ukazuje se, ţe proměnlivost výskytu letního maxima 

prŧměrné měsíční teploty je menší a časově omezenější neţ minimum teploty v zimě, kdy 

výskyt mŧţe být zaznamenán v prŧběhu aţ pěti měsícŧ. 

 
Srážky  

 

Výskyt sráţek na našem území se vyznačuje velkou časovou i místní proměnlivostí 

s velkou závislostí na nadmořské výšce a expozici vzhledem k převládajícímu proudění Mají  

roční chod kontinentálního  typu, tedy  s jednoduchou vlnou, kdy  maximum připadá převáţně 

na červenec, minimum na únor nebo leden. Dlouhodobé výsledky (1901-1950) dokládají,  ţe 

nejniţší sráţkové úhrny jsou v okolí Ţatce, kde nejniţší prŧměrný  roční úhrn má hodnotu 410 

mm a je  nejsušší oblastí republiky. Nejvíce  sráţek vykazuje Bílý Potok (U studánky) v 

Jizerských horách ve výšce kolem 900 m n.m. s prŧměrem  1705 mm sráţek. 
 

Na Moravě připadá minimální roční prŧměr sráţek na oblast  jiţně od Znojma 

(Drnholec 495 mm), maximální roční prŧměr patří  Lysé hoře s 1532 mm (Moravskoslezské 

Beskydy). Podle dlouhodobého prŧměru jsou tedy na našem území roční sráţky v rozpětí od 

410 mm do 1705 mm. Podle ročních období  má nejvyšší prŧměrné úhrny sráţek léto (kolem 

40 %), dále jaro (25 %), podzim (20 %) a zima  (15 %). Letní maximum souvisí s výskytem 

bouřkových lijákŧ při advekci relativně studeného vzduchu od západu aţ severozápadu.  
 

Proměnlivost sráţek mŧţeme vyjádřit odchylkami od procent normálu. Relativní 

maximum proměnlivosti připadá na Sněţku, kde v roce 1941 při ročním úhrnu 2028 mm 

činily sráţky aţ 165 % dlouhodobého prŧměru. Nejniţší roční úhrn sráţek byl naměřen na 

stanicích Velké Přítočno (r. 1933) a Skryje, Písky (u Rakovníka) (r.1950), a to 247 mm, 

přičemţ roční úhrn sráţek tam činil 50 %, resp. 47 % prŧměru. Obě dvě místa jsou na 

jihovýchod od Rakovníka a patří do nejsušší oblasti republiky. Nejmenší roční úhrn sráţek na 

Moravě, a to 251 mm (48 % prŧměru), zjistili r. 1947 na jih od Brna na stanici Sokolnice, 

opět v suché oblasti Moravy. V prŧměru činí  maximální roční úhrny sráţek ve velmi vlhkém 

roce více neţ 150 % a minimální roční úhrn ve velmi suchém roce jen okolo 50 % sráţek 

podle dlouhodobého prŧměru. Měsíční maxima v mimořádně vlhkých měsících mohou 

překročit i více neţ 500 % příslušného měsíčního prŧměru. Denní maxima v jednotlivých  

měsících překračují  měsíční prŧměr pro dané místo. 
 

K charakteristice sráţkových poměrŧ nestačí jen uvedení úhrnŧ. Rozdělení sráţek v 

roce daleko lépe vyjadřuje počet dnŧ se sráţkami (sráţkové dny). Nejčastěji je uváděn počet 

dnŧ se sráţkami 1 mm  a více, kterých je prŧměrně za rok v suchých oblastech přes 90, v 

horských, nejvlhčích oblastech, skoro  190.  Výskyt bouřek je typický pro léto, s maximem v 

červnu a červenci. Prŧměrně je u nás v roce  kolem 25 bouřek, přitom nejméně jich  je v 

níţinách, ale s nadmořskou výškou jejich počet stoupá.  
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Dŧleţité jsou téţ údaje o pravděpodobnosti výskytu sráţkových úhrnŧ Pro   normálové 

období 1961-1990 bylo  vypočteno klimatické zajištění sráţkových úhrnŧ pro jednotlivé 

měsíce. Např.  na území jiţní Moravy  u všech stanic s ročními úhrny pod 600 mm, pouze dva 

roky z deseti budou mít dubnové sráţky kolem 50 mm a květnové přes 70 mm. Naopak 

musíme počítat, ţe kaţdé dva roky v desetiletí budou úhrny v těchto měsících pod 20 mm. V 

podstatě kaţdý druhý rok musíme počítat se sráţkovými úhrny v teplé části (duben aţ září) 

pod 300 mm.  
 

Hodnoty absolutních minimálních měsíčních úhrnŧ se na našem území  vyskytují i s 

nulovou hodnotou,  a to  v měsících duben, říjen a listopad. U ostatních měsícŧ nepřekročily 

úhrny 10 mm mimo měsíce srpna, který má minimální úhrn 12 mm. Úhrn sráţek je v 

normálovém období 1961 - 1990 oproti prŧměru za období 1901 - 1950 o 23 aţ 75 mm, úhrn 

vegetačního období o 5 aţ 38 mm niţší. Mŧţeme říci, ţe z tohoto srovnání vyplývá, ţe roční 

pokles sráţek hodnoceného období probíhal rozdělen takřka na poloviny mezi vegetační a 

nevegetační období.  
 

Intenzity jsou sice jednou ze základních charakteristik sráţek, ale  klimatologické 

literatuře je jejich hodnocení uváděno výrazně méně neţ úhrny sráţek. Znalost sráţkových 

intenzit o rŧzné délce trvání patří k dŧleţitým informacím jak při řešení problémŧ spojených s 

odvodem sráţkových vod z území, především pak zastavěného, ale poskytuje cenné podklady 

i při studiu procesŧ probíhajících při erozi pŧdy apod. Při hledání příčin vysokých sráţkových 

úhrnŧ si musíme uvědomit, ţe obecně je výskyt sráţek  dán příslušnou povětrnostní situací. 

Jak dokládají poslední výzkumy, dynamika četnosti těchto situací v jednotlivých letech roste. 

Výrazněji se mění situace se zonálním a meridionálním prouděním. 

 

Sníh 
 

Sněhová pokrývka byla v posledním desetiletí velmi nepravidelná. V jiţních částech  

se v některých letech souvislá sněhová pokrývka takřka nevyskytovala. V prŧměru se 

maximální výška sněhové pokrývky pohybuje od 15 cm v níţinách  do 200 cm na horách. Její 

výskyt činí v níţinách prŧměrně 40 dnŧ, na horách dosahuje takřka 200 dnŧ.  
 

Nejméně se vyskytuje sníh na jiţní Moravě, kde prŧměrná výška sněhové pokrývky 

v dlouhodobém prŧměru začíná 22.11. s přerušením 12. a 13.12. a končí 15.3. Nejvyšší 

hodnoty 4  cm dosahuje ve dvou obdobích,  a to  ve dnech 3.1. aţ 23.1. a  28.1. aţ 1.2. 

Absolutního maxima, 45 cm, dosáhla 4.2.1963.  Nejdříve byl první výskyt zaznamenán 5.11., 

ale v některých letech aţ v lednu, nejpozději potom 25.2.1988.  Poslední výskyt byl 

pozorován nejdříve 8.1. v rocích 1974 a 1989. Nejpozději se za sledované roky vyskytovala 

sněhová pokrývka 29.3.1972. Zima 1971-72 měla druhý nejvyšší počet dnŧ mezi prvním a 

posledním sněhem, a to 129. Nejdelší bylo toto období v zimě 1968-69 se 131 dnem. 

Nejkratší měla toto období zima 1991-92,  a to jeden den.  Prŧměrně má toto období 86 dnŧ.  

Musíme však zdŧraznit, v tomto období není sněhová pokrývka ve všech dnech, jde jen  

o vyjádření délky od výskytu po ukončení sněhové pokrývky. Počet dnŧ se sněhovou 

pokrývkou je logicky niţší.  V prŧměru je to 35 dnŧ mezi 1. 11. aţ 31. 3.  Nejvyšší počet dnŧ 

se sněhem byl v zimním období 1969-70 a naopak nejniţší 1 den, v zimě 1991-92. 
 

Pokud jde o období se souvislou sněhovou pokrývkou, tak docházíme ještě k menšímu 

počtu dnŧ. Prŧměr má hodnotu 23 dnŧ. Nejdelší období se souvislou sněhovou pokrývkou 

bylo   v zimě 1962-63 s 81 dnem. S ohledem na to, ţe v zimě  v zimě 1991-92 byla sněhová 

pokrývka jen  1 den, je tím dáno i minimum výskytu souvislé sněhové pokrývky.  
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Nástupy období se souvislou sněhovou pokrývkou jsou jen výjimečně dnem prvního 

sněţení, totéţ platí o konci tohoto období. Významnou roli hrají teplotní podmínky během 

zimy. Pro tyto časné nástupy je typické, ţe sněhová pokrývka zŧstává jen několik dnŧ. 

Počátek nacházíme ale také aţ v únoru a opět počet dnŧ není vysoký. Konec souvislé sněhové 

pokrývky v teplých zimách byl zaznamenán jiţ v listopadu, nejpozději potom v březnu, za 

sledované roky to bylo celkem pětkrát, s tím ţe 15.3.1996 nejpozději.   

 

Evapotranspirace  
 

Vydej vody v rámci oběhu vody v krajině představuje evaporace a evappotranspirace. 

Výpar významně ovlivňuje ráz krajiny, protoţe  představuje výdejovou sloţku ve vodní 

bilanci pŧdy. Většinou vycházíme z výpočtŧ potenciální (případně referenční) 

evapotranspirace (převáţně podle vztahu podle Penmana), která v nejteplejších oblastech jen 

málo přesahuje 700 mm, v nejchladnějších nedosahuje 400 mm, je tedy prokazatelný její 

pokles s nadmořskou výškou.  Aktuální evapotranspirace dosahuje v teplých oblastech 400 aţ 

450 mm,  největší je ve středních výškách,  málo  přes 500 mm, a v nejvyšších  polohách činí  

méně jak 350 mm. Rozdíl mezi evapotranspirací a sráţkami vyjadřuje vláhové poměry 

daného  místa, tedy humiditu (kdyţ jsou vyšší sráţky) či ariditu (pokud je vyšší 

evapotranspirace).  

 

S vyuţitím údajŧ o evapotranspiraci (Eo) a sráţkách (P) mŧţeme stanovit rŧzné 

ukazatele vláhové bilance. Naše nejteplejší a současně nejsušší oblasti mají v takto vyjádřené 

vláhové bilanci nedostatek sráţek více jako 200 mm ročně.  

 

Větrné poměry 
 

Rychlost větru je dalším dŧleţitým meteorologickým prvkem, který ovlivňuje výskyt 

sucha, protoţe má vliv na rychlost výparu.  Rychlost větru je zákonitě nejvyšší na horách s 

častějším výskytem vichřic (prŧměrná roční rychlost na vrcholech hor přesahuje 5 m.s
-1

. S 

klesající nadmořskou výškou rychlost větru klesá,  v níţinách je prŧměrná roční rychlost  3 aţ 

4 m.s
-1

. V ročním chodu se maxima rychlostí vyskytují koncem zimy a začátkem jara, minima 

na podzim. Maximální nárazy zaznamenané na našem území dosahují aţ 50 m s
-1

, tj. kolem 

180 km.h
-1

. 

 

Směr větru výrazně u nás významně ovlivňuje reliéf. Prŧměrné roční proudění výrazně 

neovlivněné terénem má na západní části našeho území směr západní, ve východní části 

severozápadní směr. Přitom se mezi sebou částečně liší proudění v jednotlivých ročních 

obdobích.   

 

Extrémní projevy počasí  
 

Proměnlivost našeho podnebí je s ohledem na sráţky vyjádřena jejich  extrémní 

výskyty, tedy stavy povodní nebo sucha. Příkladem výskytu rozsáhlého sucha jsou roky 2000 

a 2003. V roce 2003  se sucho  začalo projevovat od poslední dubnové dekády do první 

dekády května. Celkově však květen mŧţeme místy hodnotit díky následujícím sráţkám jako 

prŧměrný aţ nadprŧměrný.  Teplotně jako velmi teplý. Základní vláhová bilance byla 

v kumulaci od počátku roku do konce května  2003 záporná, jednalo se tedy o nedostatek 

vláhy, evapotranspirace převaţuje nad sráţkami. 
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Mimořádně vysoké teploty vzduchu v závěru  května, ale hlavně v červnu, který byl 

hodnocen jako mimořádně teplý a navíc jako velmi suchý, vyvolaly  nastup druhé vlna sucha. 

Kritických hodnot dosahovalo  sucho v závěru června na polovině území ČR, takţe  

postihovalo převáţnou část zemědělsky významných oblastí republiky. Mimořádné stavy 

sucha  byly zčásti přerušeny sráţkami, na většině míst v počátku  července. Díky bouřkám, 

byly výskyty sráţek v prŧběhu července proměnlivé, takţe na mnoha místech byl červenec 

hodnocen jako měsíc sráţkově normální, na jiných podnormální. Ovšem podle teplot vzduchu 

byl teplý aţ velmi teplý. To znamená, ţe vláhová bilance díky vysokým hodnotám 

evapotranspirace dosahovala většího deficitu a její  záporné hodnoty v oblasti jiţní a střední 

Moravy a střední části Podkrušnohoří místy překračují hranici –200 mm, místy aţ –300 mm. 

Výskyt sucha se v prŧběhu srpna prohlubuje, protoţe tento měsíc je opět teplotně mimořádný 

takřka na celém území a sráţkově suchý aţ velmi suchý. Díky bouřkám mohl být srpen na 

několika místech normální. Obecně se výskyt sucha prohluboval. Přesto, ţe srpen jiţ 

neovlivnil stávající vegetační období řepky, byla dávno sklizena, pokračující sucho vytvořilo 

nepříznivé pŧdní podmínky pro předseťovou přípravu nového vegetačního  období. 

   

Z hodnocení měsícŧ leden aţ srpen 2003 vyplývá, ţe na většině zemědělsky 

vyuţívaného území bylo naměřeno pod  350 mm sráţek, takţe nebylo místy dosaţeno ani 50 

% prŧměrné hodnoty sráţek. Naopak teploty vzduchu byly na většině území vyšší aţ o 2  °C. 

Nejvyšší kladné odchylky byly v měsících červnu a srpnu. Zcela mimořádný byl výskyt 

tropických dnŧ (dnŧ, kdy maximální teplota vzduchu daného dne dosáhla či překročila 30 

°C), kdyţ v nejiţnějších částech se místy blíţil počtu 40. Tento prŧběh počasí byl zákonitě 

doprovázen vysokými hodnotami potenciální evapotranspirace, která do konce srpna 

v teplých oblastech překročila hodnotu 500 mm a tak je odpovídá svými hodnotami   rokŧm 

1983 a 2000, ovšem liší se prŧběhem. 

  

Období  sucha ve vegetačním období roku 2003 dosáhly sníţení vlhkosti pŧdy na 

hodnoty znamenající vlhkostní stres pro rostliny. Jeho výskyt je  ovlivněn pŧdními 

podmínkami,  takţe se sráţkový deficit projevoval  diferencovaně právě v závislosti na 

charakteristice pŧdních poměrŧ,  a to jak s ohledem na pŧdní typ, tak  a výrazněji pak 

s ohledem na druh pŧdy. Proto se projevy sucha, hlavně v počátku územně lišily. Nízká 

retenční schopnost lehkých pŧd je pro oblasti středních Čech a jiţní Moravy hlavni příčinou 

takzvaného semiaridního intervalu vodního reţimu pŧd, kdy déle trvající stav pŧdní vlhkosti 

na úrovni pŧdního hydrolimitu bodu sníţené dostupnosti a bodu vadnutí znamená totální 

ztrátu zemědělské produkce. V prŧběhu letních měsícŧ, a zcela jednoznačně do konce srpna 

však letos  sucho zasáhlo všechny zemědělské oblasti.  

 

Opakem výskytu sucha jsou povodně, kdy naopak je v krajině vody nadbytek díky 

vysokým úhrnŧm sráţek (roky 1997, 2002, 2010) a nebo rychlému tání sněhové pokrývky 

(březen 2006). 

   

          Příkladem povodňového roku mŧţe být rok 2007 pro jiţní Moravu. Z klimatologického 

hlediska je moţno charakterizovat tři první kvartály 2010 roku jako vlhké a teplotně normální. 

Úhrn sráţek za vegetační období od dubna do září dosáhl v roce 2010 v prŧměru z celé oblasti 

572 mm, coţ přesahuje dlouhodobou hodnotu o 247 mm.  Analýza odchylek v jednotlivých 

měsících ukazuje, ţe pouze březen byl oproti dlouhodobému prŧměru sušší. Na většině 

hodnoceného území po suchém březnu nastoupil vlhký duben, květen byl velmi vlhký, červen 

normální, červenec velmi vlhký, srpen byl v některých místech vlhký a září bylo sráţkově 

normální. Největší odchylky byly zaznamenány v květnu, kdy například ve Starém Městě  
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u Uherského Hradiště přesahoval měsíční úhrn sráţek aţ o 107 mm dlouhodobou hodnotu. 

Dále pak v červenci, kdy byl měsíční úhrn sráţek v Kuchařovicích oproti prŧměru o 93 mm 

vyšší. Úhrny sráţek za vegetační období, tedy duben aţ září 2010, dosahovaly hodnot na větší 

části  území ČR ročních prŧměrŧ. 

 

Prŧběh počasí od začátku roku 2010, charakterizovaný obzvláště vydatnými sráţkami, 

byl příčinou vysoké vlhkosti vzduchu, která byla v období květen-srpen nadnormální.. 

Prŧměrná hodnota tlaku vodní páry ve vegetačním období dosáhla 13,9 hPa. Vyšší sráţková 

činnost souvisí také s větší oblačností, coţ se projevilo zkrácením doby slunečního svitu. 

Roku 2010 dosáhl úhrn slunečného svitu za vegetační období na jiţní Moravě hodnoty 1190 h 

(tab. 3), a byl tedy o 115 h niţší neţli v referenčním období 1961 – 2000 (v procentuální 

hodnotě to činí 9% dlouhodobého prŧměrného úhrnu). V jednotlivých měsících však 

odchylky nebyly vyrovnané. Extremní odchylka se vyskytla v květnu, kdy na celém území 

byla doba slunečného svitu roku 2010 aţ o 129 h kratší, neţli činí prŧměr za období 1961 – 

2000. Tímto byl dán sníţený  výpar.  

 
Změna klimatu  

 

Rozvojem modelování klimatického systému je moţné v klimatologii vyjádřit 

vzájemné vztahy mezi procesy, které tvoří podnebí, tedy klima. Tímto se mohli klimatologové 

zaměřit na moţný vývoj klimatu, kdyţ zatím převáţně podnebí jen popisovali (klasická 

klimatologie). Podle modelŧ změny klimatu je moţné stanovovat projekce budoucího 

klimatu. Je stanoveno, ţe  pojem změna klimatu je chápán pro změnu podnebí vyvolanou jen  

zvýšenou koncentrací skleníkových plynŧ (dále jen GHG) následkem činnosti člověka. 

Nejčastěji je změna vyjadřována zvýšenou teplotu, proto se hovoří o globálním oteplování, 

ale jde o daleko sloţitější proces. Naopak pojem změny klimatu vyjadřuje změny přírodními 

procesy.  

 
Projekce změny klimatu 
 

Projektované změny klimatu vychází ze zesilování skleníkového jevu. Mezi 

nejvýznamnější GHG patří  hlavně vodní pára, CO2, CH4, O3, N2O a halogenované 

uhlovodíky. Ovšem  vodní pára svou koncentraci vlivem člověka nezvyšuje, a proto ji při 

studiích změny klimatu nebereme v úvahu. Význam GHG jen dán tzv. skleníkovým efektem. 

Jde o proces, kdy krátkovlnné sluneční záření prochází atmosférou  (pohlcováno je 

v atmosféře jen částečně) k zemskému povrchu, který se jeho pohlcením ohřeje, a tím 

vyzařuje s ohledem na  teplotu záření dlouhovlnné. Toto  pohlcují  GHG, a  takto dochází  

k ohřívání atmosféry. Skleníkovým efektem je dáno, ţe máme na Zemi příznivou teplotu pro 

ţivot.  Zvyšováním koncentrace GHG se však projevuje skleníkový efekt dalším zvyšováním 

pohlceného dlouhovlnného záření a následným zvyšováním teploty vzduchu. Dochází tak ke 

změně bilance mezi zářením vstupujícím do systému „Atmosféra – Země“ a zářením, které 

tento systém opouští. Nárŧst  koncentrací CO2  se zvýšil z preindustriální období z hodnoty 

280 ppm na  379 ppm v roce 2005, CH4  potom ze 715 ppb na 1774 ppb, N2O z 270 ppb na 

319 ppb. Změny v koncentracích GHG nezpŧsobuje jen prŧmysl, ale také  odlesňování 

tropických pralesŧ, vyuţívání umělých hnojiv v zemědělství, dále záleţitosti demografické, 

ekonomické a technologické.  
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Odhady emisí GHG, které jsou z rŧzných pohledŧ vyjádřeny tzv. IPCC scénáři emisí. 

Většina klimatologŧ se dnes přiklání k názoru, ţe výsledky globálních klimatických modelŧ 

(dále je GCM) vycházející ze zvýšeného uplatnění skleníkového jevu jsou reálné. Podle 

mnoha studií se modely poměrně dobře shodují se základními rysy dnešního klimatu. Hlavně 

jde o shodu v ročním chodu teploty povrchu pevniny. Naopak neshody jsou při hodnocení 

simulovaných a skutečných ročních chodŧ sráţek.  

 

GCM je matematická reprezentace dějŧ probíhajících v klimatickém systému Země. 

Jde v podstatě o modely podobné numerickým modelŧm pouţívaným k předpovědi počasí. 

V globálním modelu je zahrnut model atmosféry, oceánu a kryosféry. Nejpropracovanější je 

model atmosféry. Pro podrobnější poznání na menších územích jsou vytvářený regionální 

klimatické modely (RCM), které analyzují  jen menší části planetárního povrchu, zato  

s větším prostorovým rozlišením neţ GCM. 

  

Cílem je pomocí GCM  RCM dosáhnout predikce  budoucího klimatu. Jsou vlastně 

vytvářený scénář změny klimatu, tedy je určován určitý rozdíl  mezi stávajícím podnebím a 

modelovaným k určitému období. Je nutné zdŧraznit, ţe scénáře nejsou předpovědi budoucích 

klimatických podmínek, popisují přijatelné alternativní stavy klimatu v budoucnosti, které 

mohou za předpokládaných okolností nastat. Hledají se meze rozdílŧ budoucího klimatu od 

současného, např. pro roční prŧměrné  teploty  vzduchu se horní odhady  pohybují mezi         

3,0 °C   aţ   2,5 °C, dolní odhady  mezi 1,1 °C  a  0,9 °C. 

 

Dosavadní poznatky klimatologie dokládají, ţe podnebí se měnilo, mění a měnit bude. 

Jeho výkyvy  mohou být větší, neţ tomu bylo v době přístrojových pozorování. Klimatický 

systém je velmi sloţitý nelineární systém,  ve kterém změny mohou probíhat velmi rychle. 

Právě vliv člověka, který do podmínek systému zasahuje, mŧţe být příčinou rychlých změn. 

Přitom společnost je  anomáliemi a extrémy klimatu stále více ovlivňována, ale není na ně 

připravena. 

 

Projektované změny klimatických podmínek 
 

Z dosavadních studií vyplývá, ţe mŧţeme očekávat zvýšení teplot vzduchu a nárŧstu 

jejich sum aktivních a efektivních teplot, počtu letních a tropických dnŧ. V současné teplé 

klimatické oblasti by mohlo dojít k výskytu období s několika desítkami tropických dnŧ. 

Naopak poklesne počet dnŧ mrazových a dnŧ ledových s tím, ţe jejich výskyt nelze vyloučit 

ani ve vegetačním období.  

 

Pŧsobení zvýšených teplot by mohly zčásti eliminovat vyšší sráţky, jak vychází  

z některých scénářŧ. Obtíţné je ovšem posoudit jejich rozdělení v roce. Ze srovnání  

s literárními podklady je zřejmé, ţe lineární trendy u prŧměrných teplot a úhrnŧ sráţek 

vykazují tendenci potvrzující domněnku o postupné aridizaci našeho území. Např.  

v normálovém období 1961 aţ 1990 výskyt sucha představoval i více neţ 20 % dnŧ 

vegetačního období. Nárŧst suchých období je nutné očekávat v případě předpokládaného 

oteplování. 

 

Výpočty scénářových hodnot potenciální evapotranspirace (Eo) jednoznačně potvrzují 

výrazné zvýšení suchosti klimatu ČR. Vláhový deficit by jen v letním období dosahoval  

v teplých letech i více jak 300 mm, za vegetační období aţ přes 500 mm. Těchto hodnot 

v suchých letech přitom nedosahují roční sráţkové úhrny na větší části území jiţní Moravy. 
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Jak plyne z odhadu hodnot vláhových indexŧ, bez výraznějšího zvýšení sráţek při 

předpokládaném nárŧstu evapotranspirace, budou ve větší míře ohroţeny suchem části střední 

a jiţní Moravy, střední a severozápadní Čechy, dolní a střední Polabí a Povltaví. Podle našich 

výsledkŧ nejsou zatím statisticky potvrzeny vzestupy potenciální evapotranspirace v období 

1961 aţ 2000. Vezmeme-li však v úvahu predikovanou změnu klimatu, musíme přesto počítat 

s nárŧstem sucha, protoţe vláhová bilance vegetačního období bude niţší o několik desítek 

mm vody. Podle výsledkŧ simulací by však vyšší sráţky znamenaly také zvýšení 

pravděpodobnosti výskytu denních úhrnŧ sráţek nad 10 mm, tedy nárŧst erozně 

nebezpečných dešťŧ, zejména v květnu, červnu a v září. 

 

Scénáře moţné změny zatím nejvíce uvádějí nárŧst teploty vzduchu. To znamená, ţe 

budou ovlivněny veškeré teplotní charakteristiky. Je však zřejmé, ţe ty ve svých dopadech 

budou extrémní teploty z hlediska zemědělského pŧsobit na území ČR rozdílně. V jiţně 

poloţených částech, nyní nejteplejších, se v kombinaci s nedostatkem sráţek podmínky pro 

zemědělství zhorší zvýšenou evapotranspirací, a tím zvýšením počtu i délky výskytu období 

zemědělského sucha. Naopak v oblastech nad 350 m n.m. zvýšení teploty vyvolá prodlouţení 

vegetačního období, které umoţní pěstování teplotně náročnějších plodin neţ je tomu dosud. 

  

Poznatky o moţné změně klimatologických podmínek ovlivňujících oběh vody 

v krajině, a tím i její zdroje je moţné shrnout podle do následujících závěrŧ: 

- zvýšena proměnlivost výskytu sráţek  

- změna rozloţení sráţek v prŧběhu roku 

- zvýšení četnosti bouřek,  a tím i povodní  

- zvýšení teploty vzduchu vyvolá nárŧst potenciální evapotranspirace hlavně v letním 

období 

- nárŧst vláhového deficitu ve vegetačním období daný nárŧstem potenciální 

evapotranspirace 

- zvýšení aridity zemědělských oblastí 

- sníţení dostupnosti povrchové a podzemní vody. 

 

     Moţné dopady klimatické změny na vodní zdroje byly v ČR testovány
17

 pomocí 

modelu BILAN v denním kroku jednak  pro popis současného stavu, jednak pro odhad 

dopadŧ klimatické změny v dlouhodobém výhledu (rok 2085) pro deset vybraných povodí  

v České republice. 

 

     Potvrdila se moţnost významného poklesu odtokŧ v jarních a letních měsících, 

naproti tomu zimní prŧtoky se zvyšují z dŧvodu vyšších sráţek a dřívějšího tání sněhu. Další 

aplikací bylo modelování hydrologické bilance se zaměřením na výskyt a šíření 

hydrologického sucha pro povodí horní Metuje, při kterém byly výsledky modelu Bilan v 

denním kroku porovnány s hodnotami simulovanými modelem HBV. Studie ukázaly, ţe 

denní Bilan umoţňuje dostatečně popsat hydrologickou bilanci a chování povodí a ţe 

vzájemně odpovídají jak výsledky měsíční a denní verze, tak výsledky z Bilanu a HBV. 

 

                                                 
17

  
Novický, V. (2009): Možné dopady klimatické změny na vodní zdroje. In: VTEI Vodohospodářské technicko 

ekonomické informace, mimoř. číslo 2009, roč. 51. VÚV TGM v.v.i. Praha 6. Podbabská 30, 160 00. 

Web: http://www.vuv.cz/fileadmin/user_upload/pdf/vtei/2009/vtei_mimoradne.pdf 

 

http://www.vuv.cz/fileadmin/user_upload/pdf/vtei/2009/vtei_mimoradne.pdf
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Obr. 9  Schéma modelu BILAN v denním kroku 

 

 
 

 

 

 

 

Krátkodobé cíle a priority výzkumu – otázky pro aktivity TP UVZ 
 

     Krátkodobé cíle a priority výzkumu  se soustřeďují na adaptační opatření. 

 

     Soubor  moţných přizpŧsobení nejvíce zranitelných sloţek přírodního nebo 

antropogenního systému stávající i budoucí změně klimatu a jejím dŧsledkŧm je obsahem 

adaptačních opatření. Jde tedy o nalezení postupŧ, které pomohou zmírnit či zcela eliminovat 

rostoucí extremalitu počasí a zvyšující se frekvenci výskytu mimořádných povětrnostních 

jevŧ. Problematice adaptačních opatření je věnována pozornost na celém světě, je předmětem 

mnoha mezinárodních akcí, např.  konference smluvních stran Rámcové úmluvy  v listopadu 

2006 v Nairobi.  

 

Ukazuje se, ţe adaptační opatření jsou finančně velmi náročná. Proto je třeba před 

jejich zaváděním podrobně analyzovat jejich účinnost, přínosy, náklady, efektivitu i 

proveditelnost s ohledem na schopnost klimatického systému a jeho sloţek se změně klimatu 

přizpŧsobit.  
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V ČR je problematika adaptačních opatření a jejich významu součástí Národního 

programu na zmírnění dopadů změny klimatu v České republice, který přijala vláda ČR 

svým usnesením č. 187 ze dne 3.3.2004. Jsou zde uvedena doporučená adaptační opatření pro 

jednotlivé sektory, a to  vodní hospodářství, zemědělství, lesnictví a zdravotnictví. 

Problematice adaptačních opatření je věnována i oblast výzkumu.  

 
  Z dosavadních výsledkŧ se jeví jako vhodná adaptační opatření na zvýšení bezpečnosti 

vodních děl proti přelití, na změnu  ovladatelného retenčního prostoru, zvýšení efektivnosti 

řízení vodních děl v nestacionárních podmínkách a rozhodování za rizikových a neurčitých 

situací, integrované vyuţívání vodních zdrojŧ a další ve vodním hospodářství. V zemědělství 

jde např. o změnu pěstovaných druhŧ zemědělských plodin a hospodářských zvířat 

(introdukce, šlechtění), pouţívání nových agrotechnických postupŧ za účelem sníţení ztrát 

pŧdní vláhy, zajištění reprodukce pŧdní úrodnosti, zvýšení stability pŧd z hlediska jejich 

erozního ohroţení, zlepšení a rozšíření vyuţití závlah pro produkci speciálních plodin. 

Nejsloţitějším úkolem bude nalézt vhodné zpŧsoby, jak čelit zvýšenému tlaku infekčních 

chorob, pŧsobení škŧdcŧ a konkurenčnímu tlaku zvýšeného nárŧstu plevelŧ. Obdobně 

v lesnictví pŧjde o omezení vlivu chorob a škŧdcŧ, ale také o zvyšování adaptačního 

potenciálu lesŧ druhovou, genovou a věkovou diverzifikací porostŧ. Ve všech těmto sektorech 

by mělo jít o soustavné zvyšování schopnosti krajiny zadrţovat vodu.  

 

Bez hluboké analýzy dynamiky sráţek jak z hlediska plošného, tak časového, nelze 

stanovit správnou strategii pro hospodaření z vodou. 

 

Ovšem strategii pro udrţitelné vodní zdroje nelze brát jen z pohledu stávajícího 

klimatu, ale je  nutné vzít v úvahu i celou problematiku moţné změny klimatu. Ve všech 

 projekcích  mŧţeme najít jeden shodný moment, a tím je zvyšování suchosti naší krajiny. 

Přitom i z dosavadních klimatologických analýz je známo, ţe na našem území je spíše 

nedostatek neţ nadbytek vody. V tomto pohledu je nutné vést komplexní strategii pro 

udrţitelné vodní zdroje.  

 

 

-  .  -  .  - 
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PO 9:   VZDĚLÁVÁNÍ, PORADENSTVÍ A OSVĚTA VEŘEJNOSTI 

       Otázky vzdělávání, poradenství a osvěty veřejnosti, vztahující se k  problematice 

udrţitelných a bezpečných vodních zdrojŧ přísluší do kategorie EVVO - Environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty.  EVVO je systém, který vede k osvojení znalostí, dovedností 

a návykŧ, utváření hodnotové hierarchie a ţivotního stylu potřebných k ochraně ţivotního 

prostředí ve smyslu zajištění udrţitelného rozvoje v místním i globálním měřítku. Klade dŧraz 

na přímý kontakt s přírodou a s praxí, komplexnost poznatkŧ, vyuţívání nejnovějších 

poznatkŧ a místní specifika. EVVO je zaměřena na celou populaci, která je podle 

specifických cílŧ a prostředkŧ dále dělena na hlavní cílové skupiny: pracovníky veřejné 

správy, děti a mládeţ, podnikatelský sektor a na širokou (laickou) veřejnost, které se pak dále 

dělí na cílové podskupiny dané cíli a prostředky pŧsobení. Zvláštní dŧraz je kladen na EVVO 

dětí a mládeţe, neboť v raném věku se formují celoţivotní postoje a návyky. 

 

Krátkodobé cíle a priority výzkumu pro TP UVZ 
 

     Pro problémový okruh vzdělávání se nabízí metodické využití tzv. EQF systému 

(European Qualification Framework), na jehoţ základě jsou definovány jednotlivé znalosti, 

dovednosti 

 a kompetence, viz PŘÍLOHA IX. 

 

    Jádrem EQF je osm referenčních úrovní, které odpovídají všem stupňŧm dosaţeného 

vzdělání. Popisují co dotyčný opravdu zná, čemu rozumí a co je schopen dělat bez ohledu na 

to, v jakém systému kvalifikaci získal. Referenční úrovně rozlišují tři druhy výsledkŧ učení: 

znalosti, dovednosti a širší kompetence popsané jako osobní a profesní výsledky. 

 

 

Konkretizace náplně aktivit TP UVZ v oblasti vzdělávání, poradenství a osvěty 

veřejnosti 

     Tyto aktivity budou konkretizovány v souladu s podobnými akcemi, které budou v ČR 

v období let 2011-12 realizovány jinými subjekty v závislosti na míře zájmu cílových skupin. 

Rozhodující okolností, limitující rozsah aktivit TP UVZ v oblasti vzdělávání, poradenství  

a osvěty veřejnosti bude míra moţnosti vyuţití podpory z Operačního programu Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost, případně z jiných zdrojŧ (TP UVZ má připraveny projekty i týmy) 

      Pro vodohospodářskou veřejnost je plánována organizace odborných seminářŧ, 

školení a workshopŧ s odbornými přednáškami zaměřenými na problematiku tématických 

okruhŧ, pojednaných v této SVA.  

 

 
-  .  -  .  - 
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6.   ZÁVĚR 
 

   Strategická výzkumná agenda (SVA) zpracovaná vlastními kapacitami Technologické 

platformy pro udrţitelné vodní zdroje (TP UVZ) navazuje na mnoholeté aktivity Asociace pro 

vodu v krajině ČR (www.avkcr.cz).  

 

   Je východiskem pro navazující zpracování Implementačního akčního plánu (IAP) a je 

zaměřená na návrh a řešení reálných projektŧ. Pracovní týmy budou otevřené ke spolupráci  

se všemi subjekty a experty, kteří o ni projeví zájem. Odborná náplň problémových okruhŧ 

bude akceptovat rozvoj poznání v dané oblasti tak, aby IAP vycházel z jeho aktuálního stavu 

a reflektoval nejen fakta, ale hlavně také trendy relevantních ukazatelŧ. Tento pruţný přístup 

se bude aplikován jak na obsah práce jednotlivých týmŧ tak bude eventuálně promítnut i do 

jejich personálního sloţení (na něţ mŧţe mít vliv i předpokládaný rozvoj členské základny TP 

UVZ). 

      

      Hlavními nástroji zaměřené na rozpracování problémových okruhŧ do Implementačního 

akčního plánu budou hlavně 

- odborné semináře a workshopy, eventuálně i kulaté stoly, 

- vyuţívání diskusních fór rŧzného typu, pořádaných v relevantních oborech jinými 

subjekty, 

- polostrukturovaná dotazníková šetření, 

- spolupráce s Asociací inovačního podnikání – prostřednictvím jejích zástupcŧ v krajích 

ČR provázání aktivit TP UVZ s Inovační infrastrukturou v krajích, 

- spolupráce se Svazem prŧmyslu a dopravy ČR s cílem navázání kontaktŧ a dialogu 

s prŧmyslovými podnikatelskými subjekty,   

- spolupráce s Českou technologickou platformou bezpečnosti prŧmyslu – v současné době 

byl jako moţný společný projekt identifikována spolupráce při zavádění nových pravidel 

ochrany ţivotního prostředí, daných evropskou směrnicí 2004/35/EC, která byla 

implementována do českého právního řádu Zákonem č. 167/2008 Sb. "O předcházení 

ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonŧ", 

- spolupráce s kanceláří CZELO se sídlem v Bruselu při navazování kontaktŧ  

se zahraničními subjekty VaV, uspořádání mezinárodní veřejné konzultace  

k Implementačnímu akčnímu plánu TP UVZ, apod., 

- spolupráce s WssTP (the Water supply and sanitation Technology Platform), členem 

této platformy se stává TP UVZ od roku 2011, spolupráce byla navázána jiţ v roce 2010, 

členství otevírá moţnost účasti na desítkách aktivit které WssTP iniciuje a pořádá, 

- spolupráce s národním výborem Mezinárodní komise pro závlahy a odvodnění - ICID 

(International Commission on Irrigation and Drainage) – prostřednictvím ICID lze mimo 

jiné získat přístup ke spolupráci se špičkovými světovými experty. 

 

    Výše uvedené nástroje mohou významně přispět k zabezpečení tří základních předpokladŧ 

úspěšného fungování TP UVZ i její udrţitelnosti i po roce 2012, těmi jsou 

- kvalitní a akceschopný, tým, schopný řešit interdisciplinární projekty, 

- získání zahraničních partnerŧ pro dlouhodobou mezinárodní spolupráci, 

- získat respekt a pochopení odborné i laické veřejnosti v ČR.  

http://www.avkcr.cz/
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   Společnou metodou pro dosaţení výše uvedených předpokladŧ je dialog s mnoha 

relevantními subjekty i s veřejností. Ten vyţaduje koordinovaně realizovat značné mnoţství 

aktivit, zapojit kooperanty atd. To vše se v případě tak rozsáhlého zadání jakým je soubor 

problémŧ nastíněných v této SVA neobejde bez získání další podpory z jiného programu SF. 

Proto budou aktivity TP UVZ zaměřeny také tímto směrem.  

      

     Souhrnně lze konstatovat, ţe v této SVA uvedené aktivity směřují k vytvoření předpokladŧ 

pro přiblíţení se k moţnosti vypracování celostně pojaté strategie pečování o vodní zdroje 

v České republice. 

 

 
Praha,  dne 29.12.2010 

 
 

-  .  -  .  - 
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ZKRATKY    

 
AHP ANALYTIC HIERARCHY PROCESS 

AOPK AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY 

AVK ČR ASOCIACE PRO VODU V KRAJINĚ ČR 

BAT BEST AVAILABLE TECHNOLOGY PRINCIPLE 

BRS BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU 

CBRN CHEMICAL-BIOLOGICAL-RADIOLOGICAL-NUCLEAR 

CCPS CENTER FOR CHEMICAL PROCESS SAFETY 

CEC COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 

CIB INT. COUNCIL FOR RESEARCH AND INNOVATION IN BUILDING  AND CONSTRUCTION 

CII  CRITICAL INFRASTRUCTURE INTERDEPENDENCIES 

CIP CRITICAL INFRASTRUCTURE PROTECTION  

CIS COMPUTING & INFORMATION SERVICES/ CRITICAL INFRASTRUCTURE SYSTEMS  

CIWIN CRITICAL INFRASTRUCTURE WARNING INFORMATION NETWORK  

CRP COMMUNITY RESPONSE PLAN  

CVSS COMMON VULNERABILITY SCORING SYSTEM 

ČILZ ČESKÝ INSPEKTORÁT LÁZNÍ A ZŘÍDEL 

ČIŢP ČESKÁ INSPEKCE ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

ČNR ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 

ČOV ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD 

ČRS ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ 

ČRS ČESKÁ RADIOLOGICKÁ SPOLEČNOST 

ČSN ČESKÁ STÁTNÍ NORMA 

ČSÚ ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD 

ČSVTS ČESKÝ SVAZ VĚDECKOTECHNICKÝCH SPOLEČNOSTÍ 

ČÚOP ČESKÝ ÚSTAV OCHRANY PŘÍRODY 

ČÚZK ČESKÝ ÚSTAV ZKUŠEBNÍ A KONTROLNÍ 

ČVTVHS ČESKÁ VĚDECKOTECHNICKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST 

DOD DEPARTMENT OF DEFENSE 

DSS DECISION SUPPORT SYSTEMS 

DST DECISION SUPPORT TOOL 

DWI DRINKING WATER INSPECTORATE  (ENGLAND – WALES) 

EC EUROPEAN COMMUNITY 

ECE UN EVROPSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMISE OSN 

ECI EUROPEAN CRITICAL INFRASTRUCTURE 

EEA EUROPEAN ENVIRONMENTAL AGENCY 
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EEC EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ (NYNÍ EVROPSKÁ UNIE) 

EECONET EVROPSKÁ EKOLOGICKÁ SÍŤ 

EHK EU  EVROPSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMISE EVROPSKÉ UNIE 

EIA ENVIRONMENTAL IMPACT ANALYSIS/ASSESSMENT 

EO EKVIVALENTNÍ OBYVATEL 

EPCIP EUROPEAN PROGRAMME FOR CRITICAL INFRASTRUCTURE PROTECTION 

EPD ENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAM PRO POVODÍ DUNAJE 

EPIC ELECTRONIC PRIVACY INFORMATION CENTRE 

EQF EUROPEAN QUALIFICATION FRAMEWORK 

ES EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ 

ESRAB EUROPEAN SECURITY RESEARCH ADVISORY BOARD  

ESVO EVROPSKÉ SDRUŢENÍ VOLNÉHO OBCHODU 

EU EVROPSKÁ UNIE  

EUISS EUROPEAN UNION INSTITUTE FOR SECURITY STUDIES  

EV EXTREME VALUE  

EVVO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA  

FAO ORGANIZACE OSN PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A VÝŢIVU 

FS ČVUT FAKULTA STAVEBNÍ ČVUT 

FVS  FACILITY VULNERABILITY SCORE 

GDWQ GUIDELINES FOR DRINKING-WATER QUALITY (DOPORUČENÍ PRO KVALITU PITNÉ 

VODY), WHO 

GEF GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY 

GIS GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 

GWP GLOBAL WATER PARTNERHIP 

HACCP HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT (ANALÝZA RIZIK A KRITICKÉ 

KONTROLNÍ BODY) 

HACCP HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT 

HDP HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT (TAKÉ HYDROPROJEKT, A.S.) 

HEIS HYDROEKOLOGICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 

HIM HMOTNÝ INVESTIČNÍ MAJETEK 

HIVA HAZARD IDENTIFICATION AND VULNERABILITY ASSESSMENT  

HMZ HLAVNÍ MELIORAČNÍ ZAŘÍZENÍ 

HPC HETEROTROPHIC PLATE COUNT (HETEROTROFNÍ /ORGANOTROFNÍ/ BAKTERIE) 

HPS HAZARD PRIORITY SCORE  

CHEZA CHEMICKÉ ZÁVODY 

CHKO CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST 

CHOPAV CHRÁNĚNÁ OBLAST PŘIROZENÉ AKUMULACE VOD 

IA  IMPACT ASSESSMENT 
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IAEA MEZINÁRODNÍ AGENTURA PRO ATOMOVOU ENERGII 

IAH MEZINÁRODNÍ HYDROGEOLOGICKÁ SPOLEČNOST 

IAHR MEZINÁRODNÍ SDRUŢENÍ PRO HYDRAULICKÝ VÝZKUM 

IAHS MEZINÁRODNÍ SDRUŢENÍ PRO VĚDECKOU HYDROLOGII 

IAL MEZINÁRODNÍ SDRUŢENÍ PRO VĚDECKOU A APLIKOVANOU LIMNOLOGII 

IAP IMPLEMENTAČNÍ AKČNÍ PLÁN  

IAPA  IMPACT ASSESSMENT AND PROJECT APPRAISAL 

IAWQ MEZINÁRODNÍ ASOCIACE PRO KVALITU VODY 

ICID MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO ZÁVLAHY A ODVODNĚNÍ 

ICOLD MEZINÁRODNÍ PŘEHRADNÍ KOMISE 

IIASA MEZINÁRODNÍ INSTITUT PRO APLIKOVANOU SYSTÉMOVOU ANALÝZU 

IOA MEZINÁRODNÍ OZÓNOVÁ ASOCIACE 

IPCC INTER-GOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE  

IS INFORMAČNÍ SYSTÉM 

ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION OF STANDARDIZATION  

IUCN MEZINÁRODNÍ UNIE PRO OCHRANU PŘÍRODY 

IWRM INTEGRATED WATER RESSOURCES MANAGEMENT 

IWSA MEZINÁRODNÍ SDRUŢENÍ PRO ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

JE JADERNÁ ELEKTRÁRNA 

JHA JUSTICE AND HOME AFFAIRS COUNCIL 

JIS ŢP JEDNOTNÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM O ŢIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 

KI KRITICKÁ INFRASTRUKTURA 

KKI KRAJSKÁ KRITICKÁ INFRASTRUKTURA 

KKZ KOMISE PRO KLASIFIKACI ZÁSOB NEROSTNÝCH SUROVIN 

KPI KEY PERFORMANCE INDICATORS 

KR  KRÁCENÝ ROZBOR (23 UKAZATELŦ, NĚKTERÉ JSOU VÁZÁNY NA MÍSTO ODBĚRU- 

CLOSTRIDIUM PERFRINGENS SE STANOVUJE POUZE U POVRCHOVÝCH VOD, 

PSEUDOMONAS AERUGINOSA U VOD BALENÝCH, MIKROSKOPICKÝ OBRAZ U 

POVRCHOVÝCH VOD, AL PŘI ÚPRAVĚ  VLOČKAMI,…) 

LCCI LARGE COMPLEX CRITICAL INFRASTRUCTURES  

LP LESNÍ POZEMKY 

LTS  LARGE TECHNICAL SYSTEMS 

MGR MEZINÁRODNÍ GEOFYZIKÁLNÍ ROK 

MH MEZNÍ HODNOTA (HORNÍ HRANICE OBVYKLE ORGANOLEPTICKÉHO UKAZATELE, 

KTERÝ OBVYKLE NEPŘEDSTAVUJE ZDRAVOTNÍ RIZIKO). 

MKOD MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO OCHRANU DUNAJE 

MKOL MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO OCHRANU LABE 

MKOO MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO OCHRANU ODRY 



Technologická platforma pro udrţitelné vodní zdroje  

Strategická výzkumná agenda – Celkový text 

 

98/100  

MUT MULTIATTRIBUTE UTILITY THEORY 

NEPA      NATIONAL ENVIRONMENTAL POLICY ACT (USA) 

NHMRC NATIONAL HEALTH AND MEDICAL RESEARCH COUNCIL (NÁRODNÍ RADA PRO 

ZDRAVÍ A LÉKAŘSKÝ VÝZKUM), AUSTRÁLIE 

NHMRC NATIONAL HEALTH AND MEDICAL RESEARCH COUNCIL  (AUSTRALIA) 

NIAC THE NATIONAL INFRASTRUCTURE ADVISORY COUNCIL 

NIKM NÁRODNÍ INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST  

NIMBY  NOT IN MY BACKYARD 

NL NEROZPUŠTĚNÉ LÁTKY 

NMH NEJVYŠŠÍ MEZNÍ HODNOTA (HODNOTA ZDRAVOTNĚ ZÁVAŢNÉHO UKAZATELE), 

PŘEKROČENÍ  VYLUČUJE POUŢITÍ VODY JAKO PITNÉ. 

NPDWR NATIONAL PRIMARY DRINKING WATER REGULATIONS  

NSO NEROSTNÉ SUROVINY ODPADY 

NZV NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU  

OECD ORGANIZACE PRO HOSPODÁŘSKOU SPOLUPRÁCI A ROZVOJ 

OEŠ ODBOR EKOLOGICKÝCH ŠKOD  

OMN OBJEKT MOŢNÉHO NAPADENÍ 

OPÚ OKRESNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 

OPŢP OPERAČNÍ PROGRAM ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

ORP OBEC S ROZŠÍŘENOU PRAVOMOCÍ 

OSN ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŦ 

PHARE PROGRAM POMOCI VÝCHODO A STŘEDOEVROPSKÝM ZEMÍM  

PROSTŘEDNICTVÍM SPOLUPRÁCE SE ZEMĚMI ZÁPADNÍ EVROPY,  

FINANCOVANÝ EVROPSKOU UNIÍ (Z PŦVODNÍHO POLAND AND HUNGARY  

ASSISTENCE FOR THE RECONSTRUCTION OF THE ECONOMY) 

PHO PÁSMO HYGIENICKÉ OCHRANY 

PIANC STÁLÉ MEZINÁRODNÍ SDRUŢENÍ PLAVEBNÍCH KONGRESŦ 

PLMO PROJEKTY LABE, MORAVA, ODRA 

POH PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

PP                        PRECAUTIONARTY PRINCIPLE 

PRŘS PROGRAM REVITALIZACE ŘÍČNÍCH SYSTÉMŦ 

PRVKÚC PROGRAM ROZVOJE VODOVODŦ A KANALIZACÍ ÚZEMNÍCH CELKŦ 

PS PRACOVNÍ SKUPINA 

PVE PŘEČERPÁVACÍ VODNÍ ELEKTRÁRNA 

QOL QUALITY OF LIFE 

RAM(1) RISK ASSESSMENT MATRIX 

RAM(2) RISK ASSESSMENT METHODOLOGY 

RC-SÚJB REGIONÁLNÍ CENTRUM STÁTNÍHO ÚŘADU PRO JADERNOU BEZPEČNOST 

RMS RISK MANAGEMENT SOLUTION 
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ROP  REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 

RPN RISK PRIORITY NUMERO 

SCADA SUPERVISORY CONTROL AND DATA ACQUISITION (SYSTÉM POŘIZOVÁNÍ ÚDAJŦ 

PRO SUPERKONTROLU, TELEMETRICKÝ SYSTÉM ZÍSKÁVÁNÍ DAT)  

SEA      STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT 

SEZ STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŢE  

SEZ STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŢE  

SFŢP STÁTNÍ FOND ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

SIS STÁTNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM ČR 

SKZÚZ STÁTNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ 

SMS STÁTNÍ MELIORAČNÍ SPRÁVA 

SOP STANDARD OPERATING PROCEDURE (STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP) 

SOS  SYSTEM OF SYSTEMS 

SOVAK SDRUŢENÍ ORGANIZACÍ VODOVODŦ A KANALIZACÍ 

SOWAC GIS GEOINFORMATION SYSTEM FOR SOIL AND WATER CONSERVATION 

SPS STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVA 

SÚRO STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY 

SVA STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA  

SVC SOCIETAL VULNERABILITY COEFFICIENT 

SVHB STÁTNÍ VODOHOSPODÁŘSKÁ BILANCE 

SVP SMĚRNÝ VODOHOSPODÁŘSKÝ PLÁN 

TECHWARE TECHNOLOGIE PRO VODNÍ ZDROJE 

TERPLAN TERPLAN A.S. 

TP-UVZ  TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO UDRŢITELNÉ VODNÍ ZDROJE 

TRS TOTÁLNÍ RIZIKOVÉ SKÓRE/TOTAL RISK SCORE 

TUKP  TOTÁLNÍ UKAZATEL KVALITY PROSTŘEDÍ 

TUR TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ 

ÚAP ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY   

ÚEŘMS ÚSTAV PRO EXPERTIZY A ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 

UFC UNIFIED FACILITIES CRITERIA  

ÚHUL ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESA 

UICN UNION INTERNATIONAL CONSERVATION OF NATUR 

UN            UNITED NATIONS  

UNCED SVĚTOVÁ KONFERENCE OSN O ŢIVOTNÍM PROSTŘEDÍ A ROZVOJI - 1992 RIO DE 

JANEIRO 

UNDP ROZVOJOVÝ PROGRAM OSN 

UNEP PROGRAM OSN PRO ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

UNESCO ORGANIZACE OSN PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU A KULTURU 
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UNWC SVĚTOVÁ KONFERENCE OSN O VODĚ - 1977 MAR DEL PLATA 

UR 1 UDRŢITELNÝ ROZVOJ 

ÚR 2 ÚPLNÝ ROZBOR (62 UKAZATELŦ VČETNĚ ORGANIKY) 

ÚRMS ÚSTŘEDNÍ RADIAČNÍ MONITOROVACÍ SÍŤ 

USEPA UNITED STATES EVNIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (AMERICKÁ AGENTURA 

PRO OCHRANU ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ) 

ÚSES ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

VA  VULNERABILITY ASSESSMENT / VÍCEKRITERIÁLNÍ ANALÝZA  

VAK VODOVODY A KANALIZACE 

VATA VULNERABILITY ASSESSMENT TECHNIQUES AND APPLICATIONS  

VE VODNÍ ELEKTRÁRNA 

VCHZ VÝCHODOČESKÉ CHEMICKÉ ZÁVODY 

VÚLHM VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI 

VÚMOP VÝZKUMNÝ ÚSTAV MELIORACÍ A OCHRANY PŦD 

VÚRH VÝZKUMNÝ ÚSTAV RYBÁŘSTVÍ A HYDROBIOLOGIE 

VÚV TGM VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ T.G.MASARYKA 

WDF WATER FRAMEWORK DIRECTIVE 2000/60/EC (RÁMCOVÁ SMĚRNICE O VODĚ)  

WEDC WATER, ENGINEERING AND DEVELOPMENT CENTRE (STŘEDISKO PRO VODU, 

INŢENÝRSTVÍ A ROZVOJ), VELKÁ BRITÁNIE 

WHO WORLD HEALTH ORGANIZATION (SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE) 

WMD WEAPONS OF MASS DESTRUCTION 

WMO SVĚTOVÁ METEOROLOGICKÁ ORGANIZACE 

WMS WEBOVÁ MAPOVÁ SLUŢBA  

WSP WATER SAFETY PLAN (PLÁN PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI VODY) 

WWF SVĚTOVÁ NADACE VOLNĚ ŢIJÍCÍCH ŢIVOČICHŦ (WORLD WILDLIFE FOUND) 

ZPF ZEMĚDĚLSKÝ PŦDNÍ FOND 

ŢPČ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČLOVĚKA 

 
 

 

 


