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PŘEDMLUVA

Problematice ochrany vodní složky krajiny se na Fakultě životního prostředí Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem intenzivně věnujeme již více jak 14 let. Tato problematika
se prolíná jak bakalářskými studijními obory (Vodní hospodářství, Ochrana životního prostředí,
Ochrana životního prostředí v průmyslu), tak navazujícími magisterskými studijními obory
(Revitalizace krajiny a Odpadové hospodářství). Důraz je kladen na pochopení základních pojmů
vodního hospodářství a na aplikaci naučených způsobů řešení problémů v praxi. Škola by měla
studentovi dát dobrý přehled znalostí v oboru a naučit ho zvládat konkrétní pracovní úlohy, před
kterými bude v praxi postaven. Jedním ze stěžejních témat je revitalizace řek, potažmo revitalizace
povodí řeky. Na tuto novodobou společenskou výzvu je nahlíženo komplexně se zahrnutím jak
technických aspektů, tak zejména aspektů ekologických. Příprava preventivních opatření pro lepší
zvládání mimořádných událostí jako jsou zejména povodně a sucha je stěžejní tematikou výuky.
Stejně tak i studium klimatických změn, výskytu přívalových srážek, předpovědi průtoků ze srážkoodtokových modelů. Naši absolventi jsou vychováni k výkonu povolání ve státních podnicích
Povodí, na Českém hydrometeorologickém ústavu, vodohospodářských firmách a státních úřadech.
Jejich výhodou oproti ostatním „vodařům“ je právě znalost ekologických principů ve vodním
hospodářství. To je a bude v blízké budoucnosti stěžejní pro naplňování cílů evropské Rámcové
směrnice o vodní politice 2000/60/ES. Předložený učební text „Encyklopedie vodního hospodářství
– Voda jako složka biosféry – I“ je prvním z plánovaného počtu sedmi vodohospodářských skript,
které vyjdou v rámci projektu OPVK Envimod „Modernizace výuky technických a přírodovědných
oborů na UJEP se zaměřením na problematiku ochrany životního prostředí“,
CZ.1.07/2.2.00/28.0205-OPVK v ediční řadě skript FŽP UJEP Ústí n. L. Přeji našim studentům,
aby skripta často používala, hodně četla a jak se říká, aby měla „ošahané růžky“.

Ing. Martin Neruda, Ph.D.
Proděkan pro vnější vztahy FŽP UJEP, Ústí nad Labem

ÚVOD

Vysokoškolský učební text pro výuku předmětu vodního hospodářství byl zpracován ve
formátu encyklopedie pro posluchače FŽP UJEP.
Podnětem byly závěry „Odborného
a pedagogického auditu studijního oboru Vodní hospodářství“, zpracovaného v průběhu roku 2012
v rámci projektu UJEP ENVIMOD – „Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na
UJEP se zaměřením na problematiku ochrany životního prostředí“ (CZ.1.07/2.2.00/28.0205OPVK). Učební text doplňuje studijní pedagogickou dokumentaci z hlediska současné úrovně
poznání oboru vodního hospodářství a v souladu se sledovaným cílem projektu.
Encyklopedie obsahuje dva na sebe navazující díly, tj. Díl I – Voda jako složka biosféry, Díl II
– Vodohospodářská infrastruktura.
Život společnosti je závislý na využívání vodních zdrojů biosféry, mezi nimiž zaujímá
významné místo voda. Předložená encyklopedie pojednává o mnohotvárné interakci vody a lidské
společnosti. Oběh vody v rámci planetárního systému Země představuje základní podmínku
udržitelnosti života. Cílem pojednání není a nemůže být všeobsažnost výkladu tématu v jeho
vertikální ani horizontální struktuře. Hlubší poznatky jsou dosažitelné v domácí a zahraniční
literatuře vč. internetových odkazů.

prof. Ing. Josef Říha, DrSc.
Autor

1. EXPOZICE PROBLEMATIKY
1.1. KONCEPT VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Značné rozdíly ve výkladu pojmu vodní hospodářství (dále VH) vyplývají z rozdílných
přístupů odborníků a z rozmanitosti sledovaných cílů. Definice tohoto pojmu se také vyvíjí.
Z pedagogického hlediska je vhodné definovat vodní hospodářství jako "soubor opatření ke
zkoumání, ochraně a racionálnímu využívání vodních zdrojů pro potřeby národního hospodářství
a k ochraně proti škodlivým účinkům vody s cílem zajištění optimálních parametrů životního
prostředí".
Různost pojetí vodního hospodářství, zejména z hlediska systémového přístupu se zřetelně
odráží v překladu pojmu vodní hospodářství do angličtiny. Lze je uvažovat jako
 Water management - v podstatě v souladu s výše uvedenou definicí se zdůrazněním a řízení
využití vodních zdrojů;
 Water resources policy - s hlavním zaměřením na strategii při využívání ochraně vodních
zdrojů;
 Water economy - ve smyslu ekonomických hledisek hospodaření s vodou.













Z hlediska věcné struktury mezi jednotlivé složky vodního hospodářství obecně zahrnujeme:
Péči o vodní zdroje, ať již jde o vodu povrchovou či podzemní. Do této oblasti paří také
evidence současných a výhledových zdrojů, vrtání průzkumných sond při hledání dostupných
zásob podzemní vody, zalesňování rozvodí a pramenných oblastí, správné obhospodařování
povodí, zejména lesů, rybníků, rašelinišť, péče o půdní vláhu atp. Zahrnuje také významnou
oblast revitalizace vodních toků, která má nejen ekologický význam, ale má také vliv na ochranu
a využití vodních zdrojů.
Zásobování obyvatelstva, průmyslu a zemědělství pitnou a užitkovou vodou. K tomuto účelu se
budují vodovody, přehrady, studny, čerpací stanice a další vodní stavby.
Hospodaření vodou v zemědělství, jež představují především vodohospodářské meliorace
závlahy a odvodňování pozemků), agrobiologické zásahy, výstavba větrolamů, protierozní opatření stavba malých vodních nádrží, a rybníků atd.
Využití vodní energie využíváním hydraulického spádu toků pomocí jezů, stupňů, tunelů
a přehrad s vodními elektrárnami.
Splavňování toků, umožňující plavbu na tocích. Jde o stavební úpravu plavební dráhy, bagrování
nánosů a naplavenin, stavbu plavebních komor nebo vodních zdvihadel, zřizování pevných
a pohyblivých jezů atd.
Výstavbu plavebních kanálů pro dopravu a plavbu nejen obchodních, ale i rekreačních plavidel.
Péči o čistotu toků. Narůstající množství odpadních vod musí být čištěno v čistících stanicích
tak, aby byly znovu využitelné pro další účely a nepůsobily ekologické škody.
Ochranu před povodněmi. Dosahuje se jí úpravami toků tak, aby se velké vody nemohly vylít
z břehů, výstavbou retenčních nádrží, zalesňováním povodí a dalšími vodohospodářskými
patřeními a stavbami jako je vhodné hospodaření s lesy na horním toku, hrazení bystřin, ochrana
před vodní erozí, vhodná hospodaření s půdou (orba po vrstevnicích, terasování).
Stokování obcí. Odvodnění obcí, průmyslových a zemědělských objektů stokovými sítěmi, jež
mají odvádět odpadní vody i vodu dešťovou.
Rybnikaření, které tvoří v některých zemích samostatný obor intenzivního chovu sladkovodních
ryb. Jde o výstavbu rybníků, jejich údržbu, rekonstrukce atd.
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Ochranu lázeňských a minerálních vod.
Péči o rašeliniště (mokřady), jež jsou vodohospodářsky významná jako pramenní oblasti.
Ochranu vodních rezervací pro zachování genofondu a ochranu života v přírodě.
Péči o rekreační plochy, zejména výstavba koupališť, plaveckých bazénů apod.
Vodní hospodářství závodů a hydraulickou dopravu substrátů s následnými odkališti, složišti
popílků aj.

Do komplexu vodního hospodářství patří udržováni a provoz veškerých staveb a zařízení,
plánováni a dokumentace, odborné školství, osvěta, tisk atd. Všechny složky vodního hospodářství
tvoři komplexní celek, který by měl být zachován v rámci národního hospodářství v dynamické
rovnováze.
Analýza celosvětového přehledu vodních zdrojů a potřeb vody dává představu, jak se výrazně
liší jednotlivé země co do výše potřeb vody, struktury potřeb vody, trendu nárůstu potřeb vody i co
do disponibilních zdrojů vody, jejich zvládnutí a využití. Zkoumáme-li postavení vodního
hospodářství, jeho funkci a náplň jako objektu dlouhodobého plánování, je možné odhalit obecné
společné tendence a znaky, které by umožnily najít vysvětlení, proč v různých zemích v téže době
a proč v téže zemi v různých dobách se vodní hospodářství liší, má různé organizační,
institucionální, legislativní, územní i věcné uspořádání, funkci a postavení. Rozbory potvrdily, že
rozhodující pro stanovení charakteru, náplně, funkce a postavení vodního hospodářství v každé
konkrétní zemi a v příslušné historické etapě je vztah dvou základních faktorů, kterými jsou:
 přírodní zdroje vody, které jsou v dané zemi k dispozici,
 potřeba vody k uspokojení nároků rozvoje společnosti.
Vzájemný vztah těchto veličin, vyjádřený ve vodohospodářské bilanci, určuje i charakter
příslušné etapy rozvoje VH a vodohospodářských opatření, podrobněji (Kos a Říha, 2000).

1.2.

VODA V BIOSFÉŘE

Zeměpis vodstva v konvenčním pojetí studuje a poznává - spolu s dalšími vědními obory zákony plošného a časového výskytu i oběhu vody na Zemi. Aktuální problémy zařazují do tohoto
studia problematiku kvantitativní i kvalitativní interakce společnosti a vodních zdrojů. Na jedné
straně se sledují především otázky formování životní úrovně a rozvoje ekonomické aktivity
společnosti, na druhé straně se do určité míry s obavami sledují antropogenní změny v místním
a regionálním oběhu vody.
V bohatém historickém vývoji geografických věd se vyhranil široký obor hydrogeografie, který
zahrnuje nauku o mořích (oceánografie), o jezerech (limnologie), o podzemní vodě, pramenech
a řekách (potamologie) a o ledovcích (glaciologie). Obor hydrogeografie je zastoupen bohatou
převážně analyticko-popisnou a syntetizující literaturou.
Voda je nejrozšířenější látkou na Zemi, ale sladká voda se vyskytuje v omezeném množství
s nerovnoměrným časovým a prostorovým rozdělením. Voda je základní složkou biosféry. Voda je
hlavním mediem pro transport živin, jejich přijímání a vylučování. V reprodukčním procesu
nedochází k její fyzické spotřebě, ale k tzv. spotřebě ekonomické (viz změna vlastností: chemické
složení, teplota, barva aj.). Její pohyb je v rámci globálního koloběhu látek v přírodě absolutní, tj.
prakticky nezničitelný a uměle nevyvolatelný. Voda nemůže existovat bez pohybu, nemůže ztratit
schopnost stále nových změn. Objektivně reálnou formou existence pohybující se vody je prostor
a čas.
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Oběh vody sice nemá počátek, ale oceány jsou příhodné místo, kde lze začít s jeho popisem
(obr. 1). Slunce, které je strůjcem oběhu vody, ohřívá vodu v oceánech a ta se vypařuje ve formě
vodní páry do vzduchu. Stoupající vzdušné proudy unášejí vodní páru výše do atmosféry, kde nižší
teplota poté způsobí kondenzaci vodní páry a její přeměnu do formy oblaků. Vzdušné proudy dále
ženou oblaka nad zemí, a částice vody tvořící oblaky se srážejí, rostou a poté vypadávají z oblohy
jako srážky. Některé srážky padají jako sníh a mohou se hromadit jako ledové čepice a příkrovy či
ledovce. V teplejším klimatu sníh s příchodem jara většinou taje a voda vytváří celoplošný odtok
z tajícího sněhu. Většina srážek padá zpět do oceánů nebo na pevninu, odkud díky zemské tíži jako
povrchová voda odtéká. Část odteklé vody napájí řeky, které poté odvádějí vodu do oceánů.
Povrchový odtok a prosakující podzemní voda se hromadí jako sladká voda v jezerech a řekách.
Část odtékající vody se vsakuje do půdy, zůstává blízko zemského povrchu a může znovu napájet
povrchové vody jako přítok z podzemní vody. Někdy nachází mezery v zemském povrchu
a vynořuje se jako sladkovodní pramen. Mělká podzemní voda je využívána rostlinstvem
a odpařována povrchem listů do atmosféry. Část podzemní vody prosakuje hlouběji a obohacuje
zvodně (podpovrchové zóny nasycené podzemní vodou), které dlouhodobě obsahují velké zásoby
sladké vody. Také tato voda je ale v pohybu a část znovu vtéká do světového oceánu, kde oběh
vody „končí“ a „začíná“.

Obr. 1.1
Oběh vody v rámci planetárního systému Země; podle US Geological Survey.
Zdroj: http://ga.water.usgs.gov/edu/watercycleczech.html
Základními složkami oběhu vody v přírodě jsou srážky, výpar, povrchový, podpovrchový
a podzemní odtok a voda akumulovaná v přirozených a umělých nádržích. Fyzikálně se voda
vyskytuje v přírodě ve všech skupenských formách v závislosti na teplotě. Voda, která podléhá
uzavřenému cyklu v důsledku slunečního záření, se označuje jako voda sladká.
Fyzikální vlastnosti vody důležité pro vodohospodářskou praxi jsou uvedeny v kapitole 5.1
tohoto textu. Odhad množství vody podle výskytu na Zemi je uveden v tab. 1.1.
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Při studiu povrchu zemské kůry se zjišťuje výskyt rozličných krajin. Fyzicko-geografické
prvky a zejména klima (teplota, srážky) předurčují rozvoj vegetace i život člověka. Významnou roli
mají přirozené ovzdušné srážky ve smyslu jejich úhrnného množství za určitou dobu i ve smyslu
periodicity výskytu a opakování. V uvedeném směru nacházíme v různých oblastech světa podobné
životní prostředí, tzv. přírodní oblasti, viz tab. 1.2.
Tab. 1.1
Odhad rozložení světových zásob vody; kompilace
Objem vody
[1012 m3]

Podíl z objemu
sladké vody [%]

Podíl z celkového
objemu vody [%]

Voda v oceánech, mořích
a zálivech

1 338 000,000

--

96,5

Voda v ledových
příkrovech, ledovcích
a věčném sněhu

24 064,000

68,7

1,74

Vodní zdroj

Podzemní voda

23 400,000

Sladká

10 530,000

30,1

0,76

Slaná

12 870,000

--

0,94

Půdní vlhkost

16,500

0,05

0,001

300,000

0,86

0,022

Jezera

176,400

--

0,013

Sladká

91,000

0,26

0,007

Slaná

85,400

--

0,006

Voda v atmosféře

12,900

0,4

0,001

Voda v bažinách

11,470

0,03

0,0008

Voda v řekách

2,120

0,006

0,0002

Voda v rostlinách

1,120

0,003

0,0001

Celkový objem vody

1 386 000,000

-

100

Suchozemský led a věčně
zmrzlá půda

--

1,7

Tab. 1.2
Hlavní přírodní oblasti
Geografický pás

Teplota

Tropický

Vysoká

Mírný

Střední

Slané mokřady

Polární

Nízká

Rašeliniště

vysoké
Tropický deštný
prales
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Ovzdušné srážky
střední
Tropický
monzunový les
Smíšené opadavé
lesy
Tundra

nedostatečné
Poušť
Step
Alpinská pustina sníh a led

Fyzicko-geografické prvky současně omezují možnosti osídlení povrchu Země (celkem
509 610 000 km2). Z celkové výměry pevnin (148 120 000 km2) je nutné eliminovat oblasti stálého
ledu a sněhu, oblasti hor a oblasti s nedostatečnými srážkami (pouště a aridní oblasti). Jako nejnižší
roční limit srážek se udává přibližně 250 mm až 500 mm (pro tropy a teplé oblasti). Osídlení těchto
oblastí je dočasně možné, člověk však musí být zásobován potravinami a dalšími potřebami
z jiných regionů. Přirozeně vhodná část Země pro usídlení a život člověka tak činí asi 40 % p1och
pevniny, tj. méně než 60.106 km2.

1.3.

VÝZNAM VODY PRO ČLOVĚKA A SPOLEČNOST

S ohledem na všeužitečný charakter vodních zdrojů je nutné uvést základní postuláty
specifických zvláštností tohoto zdroje biosféry.
Význam vody pro život člověka byl uznáván od samotného počátku lidské civilizace a je
oceňován v současné době v odborných i politických kruzích. Život společnosti je závislý na
využívání zdrojů biosféry, mezi nimiž zaujímá významné místo voda. Voda, která je nejrozšířenější
látkou na Zemi, je nezbytnou složkou životního prostředí všech ekosystémů.
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 zdrojů biosféry dále vyplývá, že
sladká voda tvoří nenahraditelný zdroj přírody s potenciální možností jeho poškození, znečištění
a vyčerpání a to v globálním i regionálním měřítku.
Nezastupitelná biologická funkce vyplývá ze skutečnosti, že voda má vedle půdy prvořadý
význam pro zajištění výživy lidstva. Voda je základní složkou biomasy. Protoplazma živé buňky je
z největší části tvořena vodou; podobně diferencované mízy a šťávy vyšších organismů mají přes
95 % vody. Člověk sám jako živočišný druh obsahuje tři dny po narození 97 % vody a ve stáří
přibližně až 70 % vody. K životu potřebuje 2,5 až 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 též zajistit přísun stopových prvků – mikroelementů, které tvoří nedílnou
součást správné výživy člověka. Jestliže však celkové zásoby vodstva na Zemi lze pokládat za
nevyčerpatelné, potom teoreticky dostupná sladká voda činí asi 2.1014 m3 za rok, tj. pouhých
0,015 % celkového množství vody na Zemi. S rozvojem lidstva se zdroje sladké vody stávají stále
větší vzácností.
Zdravotní funkce vody je v tom, že je nezastupitelná pro zajištění osobní i veřejné hygieny
člověka a pro široké uplatnění při jeho rekreaci. Slouží k mytí, čištění, k odstraňování odpadů,
k vytápění, klimatizaci, kropení a mytí vozovek apod. Umožňuje v široké míře rekreaci,
provozování vodních sportů a aktivní odpočinek člověka, čímž 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.
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Funkce politická a vojensko-strategická je dána litorálními – pobřežními – morfologickými
formami, které jsou vytvářeny na styku litosféry a hydrosféry. Zcela zřejmá je tato funkce
u pobřežních tvarů zemského povrchu kontinentů a ostrovů; opomenout však nelze liniové litorální
formy vytvářené vodními toky. Studium politické geografie, historie diplomacie, mezinárodních
vztahů a legislativy poskytuje dostatek příkladů vysokého oceňování strategické hodnoty určitého
vodního toku, což přežívá až do současného období. V mnoha částech světa plní vodní toky
hraniční funkci mezi národy odlišné mentální povahy, různého náboženství, odlišného životního
stylu apod.
Po celou dobu historie vývoje a existence lidstva byl zaznamenáván dvojí antagonistický vztah
člověka k vodě – jednou jako k přírodnímu živlu, před kterým je třeba se chránit – podruhé jako
k nezbytnému zdroji života. Z této druhé stránky se vyvinul a existuje dosud kult pramenů 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 pramenů vody je ještě více znatelný u zdrojů vod léčivých, které daly vznik lázeňským
oblastem.
Tam, kde nebyly vodní zdroje snadno dostupné, bylo třeba vodu získávat umělými zásahy do
jejího oběhu.
Významnou zvláštností rozvoje a využívání vodních zdrojů je jeho komplexní charakter, jenž
vyplývá z mnohostranné souvislosti s většinou ostatních odvětví národního hospodářství. Služby
vodního hospodářství v tržním hospodářství mohou být globálně hodnoceny podle robustního
indikátoru uspokojení nároků 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 množství Q i jakosti c, tj. podle obecného vztahu
N = f (S, t, Q, c).
Zdánlivý paradox hojnosti vody může být velmi často limitován chemickými či biologickými
vlastnostmi vody. Při posuzování mimoprodukčních funkcí vodního hospodářství má uvedená
rovnice omezený význam. Vodní zdroje a související služby vodního hospodářství je třeba pokládat
v „širším slova smyslu“ za národohospodářsky kladný fenomén, jež se uplatňuje ve třech směrech:
 v primárním smyslu pro zásobování vodou;
 jako recipient přijatelného podílu odpadních látek z civilizačního procesu;
 jako jeden ze základních přírodních prvků, jenž se vedle zeleně uplatňuje v záměrech
urbanistické tvorby.

1.4. MIMOPRODUKČNÍ FUNKCE VODY A VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
V prvním přiblížení pro odborné posouzení mimoprodukčních funkcí vodního hospodářství je
účelné diferencovat ryze ekonomické hodnocení funkce vody v životním prostředí od hodnocení
funkce vody v životním prostředí ve smyslu veřejného či volného statku. Pro úspěšné plnění těchto
rozmanitých funkcí jsou nezbytné zprostředkované služby vodního hospodářství, které jsou obtížně
ekonomicky vyjádřitelné. Zásadně jde o čtyři hlediska sledovaných funkcí vody v životním
prostředí, tj.
A. Funkce vody pro plnění (vybraných) veřejných zájmů;
B. Funkce vody pro volný čas, rekreaci a vodní sporty;
C. Funkce nezastupitelné složky v systému „půda-voda-rostlina“ (se zřetelem na vodu
vázaných biotopů a společenstev, viz mokřady);
D. Funkce vody v urbanismu a krajinné architektuře (estetický význam vody).
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K tomu účelu jsou rozvíjeny aktivity a zprostředkované služby vodního hospodářství, jak je
podrobně uvedeno v tab. 3.
Tab. 1.3

☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞

☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞

Soubor sledovaných mimoprodukčních (ekonomicky obtížně vyjádřitelných) funkcí (služeb) vodního
hospodářství
A. UPLATŇOVÁNÍ FUNKCE VODY PRO PLNĚNÍ (VYBRANÝCH) VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ
1. Plnění veřejných zájmů, např. při zabezpečování obecného užívání vod, tj. pro praní, mytí,
individuální koupání, ap.;
2. Ochrana prostředí (území) před účinky extrémních průtoků, tj. proti škodlivým účinkům
povrchových a podzemních vod, především
ochrana před povodněmi,
ochrana a zlepšování odtokových poměrů z území (zlepšení retenční schopnosti krajiny),
ochrana koryt vodních toků před vodní erozí a jejich stabilizace,
údržba koryt toků 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 půdy před vodní erozí,
náprava nevhodných pozemkových úprav (velkoplošné odvodňování),
projektování a realizace vodních prvků při rekultivacích,
ochrana před podzemními vodami báňskými.
3. Využití vody pro výrobu energie, zejména úprava podmínek pro využívání vodohospodářských děl
pro soukromé malé vodní elektrárny.
4. Výstavba, údržba a provozování vodních nádrží pro rybné hospodářství a chov vodní drůbeže.
5. Plnění funkce vody v životním prostředí, zejména úprava podmínek pro využití vody k likvidaci
a odvádění koncentrovaného zbytkového znečištění a plošného znečištění, především zajišťování
minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích, obnovování přirozené funkce vodních toků,
zajišťování podmínek pro přirozené biologické oživení vodních toků, provádění úprav dna a břehů
za účelem zlepšení samočistící funkce toků.
6. Využívání vodního toku (litorální zóny) jako přirozené hranice v území.
7. Výkon správy vodních toků, především zajištění splavnosti toků pro vodní dopravu, tj. provozování
hromadné osobní a nákladní dopravy.
B. UPLATŇOVÁNÍ FUNKCE VODY PRO VOLNÝ ČAS, REKREACI A VODNÍ SPORTY
Využívání vodních toků a nádrží pro volný čas, tj. využití 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 lyžování;
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. otužování a zimní
plavání.
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C. PODPORA NEZASTUPITELNÉ VODNÍ SLOŽKY V SYSTÉMU “PŮDA-VODA-ROSTLINA”
(SE ZŘETELEM NA VODU VÁZANÝCH BIOTOPŮ A SPOLEČENSTEV, VIZ MOKŘADY)
1. Péče o vodní toky a bezprostřední okolí ve prospěch ÚSES.
2. Ochrana vodních a na vodu vázaných biotopů a společenstev, např. udržitelnost mokřadních
biotopů v závislosti na uznaném stupni ochrany a ekologické prospěšnosti.
3. Vytváření sítě zvláště chráněných území a péče o ně.
4. Revitalizace říčních systémů.
D. FUNKCE VODY V URBANISMU A KRAJINNÉ ARCHITEKTUŘE (ESTETICKÝ VÝZNAM VODY)
1. Využití vody pro estetické působení v krajině ve smyslu zásad krajinné architektury (podle
typologie výrazových vlastností vody).
2. Využití vodních ploch a vody pro estetické účely v rámci urbanistické tvorby (především
v intravilánu).

1.5.

ZDRAVOTNÍ VÝZNAM MINERÁLNÍCH VOD

Minerální vody jsou přírodní vody, které se liší od prostých podzemních vod množstvím
nebo druhem rozpuštěných solí, teplotou, popř. vyšším obsahem radioaktivní emanace. V lázeňské
a zřídelní praxi neexistuje mezinárodní dohoda o třídění minerálních vod, a proto se kategorizace
vod i jejich pojmenování dosti liší.
Za minerální vodu je obecně pokládána voda s obsahem nejméně 1 g rozpuštěných látek na litr
vody, popř. se stejným množstvím volného oxidu uhličitého CO2, nebo s menším obsahem látek
vzácnějších, jako je např. jod, brom, fluor, arsen, železo apod. Mezi minerální vody se dále řadí
vody s vyšší teplotou nad 20 °C a vody s vyšším obsahem radioaktivní emanace. Vznik minerálních
vod a jejich oběh v přírodě je určen geologickými a hydrologickými podmínkami i klimatickými
poměry zřídelní oblasti. Proti vlastnostem vod prostých mají podstatně odlišné fyzikálně chemické
charakteristiky včetně specifického chování v přírodě (viz vliv plynů na hydraulické vlastnosti).
Původ minerálních vod není spojen s vulkanickou činností, takže nejde o vody juvenilní, nýbrž
o vody vadózní (s výjimkou některých složek plynných a minerálních). Na vzniku vadózních vod se
podílí výlučně voda srážková, gravitačně stékající z vyšších poloh horninami jako voda průlinová,
puklinová nebo jako podzemní tok krasového charakteru. Infi1trační oblast zpravidla nikdy není
v bezprostředním okolí vývěrové oblasti zřídelních soustav. Vadózní voda při své cestě systémem
puklin omývá značně velkou omočenou kontaktní plochu, umožňující postupnou mineralizaci
zintenzívněnou proplyněním juvenilními plyny hlubinných výronů, zejména volného CO2. Oxid
uhličitý vytváří s vodou heterogenní směs usnadňující výstup zřídel. Agresivita tímto způsobem
proplyněných vod urychluje výměnu minerálních součástí. Výstupní cesty minerální vody jsou
obdobné cestám sestupným.
Termy jsou minerální prameny s vyšší teplotou než prameny normální. Vřídla jsou termy
s teplotou vyšší než 50 °C. Teplota minerálních zřídel je ukazatelem hloubky, ve které se tato zřídla
tvoří. Např. vřídlo v Karlových Varech se tvoří v hloubkách asi 1 800 až 2 500 m a voda je až 72 °C
teplá. Obsahuje 6,46 g rozpuštěných látek na 1 kg vody a přivádí na povrch asi 15 tun solí denně.
Minerální prameny sousedních Mariánských Lázní a Františkových Lázní naopak vznikají
v hloubkách pouze 200 m, mají zcela odlišné chemické složení a jsou hydrologicky samostatné.
Jakmile se minerální vody dostanou do styku s vnějším vzduchem, nastává vylučování jejich
nerostného obsahu. Tak vznikají usazeniny a terasy z vápenitého tufu čili travertinu. Technologické
problémy jsou s narůstáním vřídelního sintru.
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Vydatnost minerálních pramenů kolísá během roku zpravidla v souladu s kolísáním úhrnu
ovzdušných srážek a následnou infiltrací povrchových vod. Průměrná vydatnost jednotlivých
pramenů se značně liší.
Výhradně juvenilního (sopečného) původu jsou pouze některé prameny a gejzíry v USA, na
Islandě, na Novém Zélandě, na Kamčatce, v italské Kalábrii apod.
Minerální vody nelze obecně zaměňovat s vodami léčivými. Mnoho vod splňuje některou
z podmínek pro uznání za vodu minerální, přičemž nikdy nebudou využívány jako vody léčivé.
Léčivé minerální vody musí být nositelem vědecky prokazatelných a lidskému draví užitečných
vlastností. Ve svém přírodním stavu musí umožňovat použiti ke koupelím, pití, inhalacím,
výplachům apod.; z toho vyplývá požadavek na jejich hygienickou nezávadnost ve smyslu kvality
pitné vody.
Území ČR je bohaté na výskyt minerálních vod s prokázanými léčebnými účinky. Tato
skutečnost dala vznik rozvoji a formování lázeňských oblastí.
Věda o zdravotním využití sladkovodních i mořských vod, minerálních pramenů,
klimatických, rašelinových, bahenních, radioaktivních, písečných, umělých i jiných lázní se nazývá
balneologie. Léčivé vlastnosti minerálních pramenů byly známy lidem již v pravěku. Antická
kultura těla je dodnes nepředstižena.
Biologické působení minerálních vod je velmi rozsáhlé, zejména při výměně nerostných látek,
jejichž přítomnost v lidském těle je stejně důležitá jako přítomnost bílkovin, uhlovodanů, tuků,
vitamínů. Podle obsahu rozpuštěných látek se minerální vody používají k léčbě různých chorob.
Např. alkalické prameny snižují kyselost žaludečních šťáv, příznivě působí při léčení žlučových
chorob. Solné vody způsobují zvýšené vylučování žaludečních šťáv, ve formě aerosolů se inhalují
při onemocnění dýchacích cest. Jodová voda léčí kostní tuberkulózu, protože zvyšuje obsah vápníku
v krvi a jeho ukládání v kostech; je prokázán její příznivý účinek na činnost žláz s vnitřní sekrecí.
Arsenové vody v minimálních dávkách příznivě působí na ukládání tuku a bílkovin, neboť se v těle
zpomalují oxidační procesy. Železnaté vody léčí nedokrevnost, neboť železo je základní složkou
haemoglobinu a příznivě působí na vytváření červených krvinek. Radioaktivní vody nejčastěji
s obsahem radioaktivní emanace léčí chronický kloubový i svalový revmatismus, krevní oběh,
choroby cévní, dnu, neuralgii, neuritidy, artrózy aj.
Vedle přímého použití minerálních vod je významný jejich účinek ve formě vnější léčby
v podobě koupelí, zábalů, obkladů apod. V tomto směru použití je významná teplota vody - význam
koupelí při různých teplotách je velmi široký. Z nejvýznamnějších druhů nemocí se tímto způsobem
léčí především choroby srdeční, kloubní, celková tělesná únava aj. Při vnějším způsobu léčby se
výrazně uplatňuje průchod látek kůží do lidského organismu, popř. jen do kůže, odkud pak působí
na organismus prostřednictvím nervového systému. Lidská kůže je záporně nabita, čímž umožňuje
průchod kladně nabitým iontům - kationtům. Hydroxidy (OH- ) a jednomocné kationty zvyšují
negativní náboj kůže; naproti tomu kyseliny (H+) spolu s dvojmocnými kationty nabíjejí kůži
kladně, a tím se stává prostupnou naopak výhradně jen pro záporné ionty - anionty. Z uvedeného
vyplývají složité léčebné procedury při nepřímém využívání různých minerálních vod.
Pro široké komerční účely se rozvinula distribuce stolních minerálních vod v jejich přírodním
či upraveném stavu. Na rozdíl od léčivých vod je možno konzumovat uvedené stolní vody
v neomezeném množství bez rizika poruchy organismu. Plnírny minerálních vod jsou prosperující
součástí potravinářského průmyslu. Plnění minerálních vod podléhá řadě státních norem jak
zákonných a podzákonných, tak technických. Mezi nejznámější lahvované minerální vody ČR patří
mariánsko-lázeňský Excelsior, karlovarský Mlýnský pramen, kyselecká Mattoni, Korunní kyselka,
Vincentka z Luhačovic, Poděbradka, náchodská Ida, Šaratice ze Sokolnice u Brna aj. Je patrné, že
plnírny minerálních vod mají jistou vazbu na lázeňská místa nebo jejich blízké okolí, což je dáno
původním posláním plníren – efektivním využitím kapacity přírodních zdrojů lázeňských míst.
Plnírny jsou prostorově vázány na výskyty minerálních vod vhodných parametrů. Plnírenský
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provoz sestává velmi zhruba z jímání minerálních vod (přelivem, čerpáním), jímání přírodního
zřídelního plynu, dopravy kapalné i plynné fáze (potrubí) do vlastního provozu, akumulace vody
a plynu, dále z úprav minerální vody (odželeznění, ochucení sirupy apod.), vlastního lahvování do
skla, či dnes stále častěji do PET lahví, sycení lahvované vody CO 2 (minimální obsah cca
1800 mg.l-1 volného rozpuštěného CO2 ), skladového hospodářství a distribuce.

1.6.

KULTURNÍ A ESTETICKÝ VÝZNAM VODY

Hustá, soustředěná městská zástavba kombinovaná s průmyslovými objekty vytváří silně
antropogenizované (umělé) životní prostředí s mnoha stressovými a depresivními vlivy pro
obyvatele. V důsledku tohoto vlivu se městský člověk vědomě i nevědomě velice často uchyluje do
krajiny s dostatkem přírodních prvků („útěk do přírody“). Uspokojování přirozené a snad
atavistické potřeby člověka po přírodním prostředí lze řízeně řešit zabezpečením dostatečného
množství přírodních složek (vody a zeleně) přímo v urbanizovaném prostředí.
Objektivní hodnocení výrazových vlastností vody v životním prostředí je doposud na počátku
svého rozvoje. Při jeho rozborech je třeba vycházet ze sémantického zprostředkování estetických
a mimoestetických hodnot teoretických základů dekompozice i kompozice výrazových vlastností
vody.
Pro expozici daného problému je uvedeno několik základních axiomatických tezí:
 voda působí na člověka svojí přírodní povahou především vizuálně, zvukově I hmatově
(libost);
 emoční vlastnost vody tvoří součást psychotropních vlivů přírodního prostředí, což je
prokázáno, respektováno a lázeňsky i léčebně využíváno;
 význam estetických hodnot přírodních prvků pro člověka je nenahraditelný a nezaměnitelný;
 vodu jako nezaměnitelný přírodní činitel lze s úspěchem využít pro zvýšení estetické kvality
životního prostředí člověka podle běžných zásad architektonické tvorby;
 fontány a kašny vytvářejí kontaktový prostor, intimitu a pohodu nejbližšího prostředí.
Sémantické zprostředkování mimoestetických hodnot vnější formou objektů vzniká v průběhu
lidské praxe, při bezprostředním smyslovém styku lidí s nejrůznějšími objekty, jejich funkcemi
a hodnotami. Tím jsou získávány zkušenosti, jak vypadají jednotlivé složky prostředí určitého
druhu, vlastností, funkcí a hodnot kladných, záporných i rozporných. Příkladem sémantického
vztahu může být např. obecně známá chladivost vzhledu jezer.

Uplatnění vody v urbanismu a v krajinné architektuře
Kulturní a estetická funkce vody v souboru funkcí ostatních záleží především v jejím obecném
přínosu ke zkrášlení krajiny a lidských sídel. Z hlediska krajinářské architektonické tvorby to je
nezaměnitelný přírodní činitel. Např. krajinné oblasti s nedostatkem přirozené vláhy lze zkulturnit
pouze za cenu umělého přivedení vody ze vzdáleného zdroje. Aridní oblasti se potom mění
v kulturní, hospodářsky prosperující krajinu. Již z tohoto příkladu vyplývá, že voda je jedním
z nejdůležitějších činitelů při tvorbě antropogenizovaného životního prostředí.
Prožitek krásy z blízkosti zdroje vody se uskutečňuje prostřednictvím jeho vizuální, zvukové
i hmatové formy. K tomu přistupuje podvědomé hodnocení úzce utilitárních hodnot oceňovaných
odedávna, tj. že sladká voda uhasí žízeň a život není ohrožen. Přitom se zdá, že v každém jedinci
zůstává něco z atavismu předků, co jej vzrušuje při pohledu na vodní hladinu. Zůstává lhostejno,
zda jde o vodní hladinu stojatou, klidnou nebo vlnící, vodu tekoucí klidně či bystřinu, horský
vodopád, nepatrný pramen a studánku, termální vřídlo tryskající ze země, či hladinu nekonečného
a proměnlivého moře.
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Přes rozličnou schopnost vnímat vizuální a zvukové formy, rozličný vkus a další rozdílné
vlastnosti jednotlivce, které podmiňují estetický vztah subjektu k realitě, je voda přírodním prvkem
vysoce přitažlivým zvláště pro člověka, který žije mimo přírodní prostředí. Pohled na vodu i přímý
kontakt s ní vyvolává v člověku libost a citové rozpoložení – většinou příjemné, dráždivé,
ohromující až po pocity vzbuzující strach z pustoty a tajemnosti. Psychotropní vlivy přírodního
prostředí studuje geopsychiatrie, která z hlediska duševního zdraví doporučuje vhodné prostředí
pracovní, obytné, rekreační a odpočinkové, vyjádřené funkcí určitých přírodních činitelů. Např.
dnes víme, že letní rekreace není úplná, není-li v blízkosti vodní tok, nádrž nebo koupaliště.
Stejně tak je znám emoční vliv ovzdušných srážek na citlivost nervového systému. Po
dlouhotrvajícím suchu je déšť úlevou. Člověk je náhle schopen řešit obtížné úkoly, nálada na
pracovišti i v domovech se uklidňuje. Aniž to nazývali geopsychiatrií, používali podobné poznatky
již staří Egypťané; podle druhu duševní poruchy či pro osvěžení byly doporučovány projížďky po
Nilu nebo naslouchání mořského příboje. Ve starém Řecku Hippokrates tyto indikace upřesnil
a rozšířil, např. o naslouchání zvuku vodopádů.
Zvuková forma krásy vody padajícího deště, hukotu bystřin, mořského příboje i vodopádů, jako
subjektivního pocitu jedince, je potvrzena moderními poznatky, podle kterých bezzvukost (tzv.
absolutní ticho) působí na člověka tísnivě až děsivě; delší pobyt v bezzvukovém prostředí může
vyvolat halucinace i jiné duševní poruchy.
Vedle zvukové formy však zůstává vizuální forma základní emoční cestou působení vodní
prvku na člověka. Výrazným činitelem je v tomto smyslu vodní hladina vody stojaté, tekoucí, popř.
přepadu. Vodní hladina zprostředkovává vizuální vztah vodního prvku k okolní krajině.
Nejexponovanějším místem je v tomto směru litorální – břehová – zóna, která se vytváří pruhovitě
podél styku litosféry s hydrosférou. Vzájemný vztah těchto dvou sfér zpravidla určuje kvalitu
bezprostředního okolí. Esteticky se výrazně uplatňuje proměnlivost se zřetelem na úhel
dopadajícího slunečního paprsku a jejich odraz (změna albeda), změna skupenství apod. Konečně je
třeba vzít v úvahu, že změna výrazu zasněžené krajiny v našich klimatických podmínkách je
formována ovzdušnými srážkami v pevné formě. Ze sémanticky zprostředkovaných obecných
zkušeností i teoretických zkušeností vyplývá, že estetická hodnota vody úzce souvisí s výrazem
vody, tj. mění se změnou jejích výrazových vlastností. To současně znamená, že lze ovlivňovat
estetický účin vody pomocí a prostřednictvím tohoto výrazu.
Při oceňování výrazových vlastností vody v krajinném i městském prostředí lze uplatnit velmi
obecné, v podstatě a v určité míře vždy přítomné složky výrazu vody. Je to její
 význačnost,
 ucelenost a spojitost,
 přechodnost,
 rozmanitost (bohatost),
 živost.
Stěžejní dílo v oblasti estetického hodnocení vodního prvku v krajinném a životním prostředí
autorizoval (Litton, 1974). Některé z uvedených složek výrazu vody, tj. ucelenost, rozmanitost
a živost (unity, variety, vividness), řadí mezi základní estetická kritéria. Ve výsledcích hodnocení
konkrétní situace se však objevují odlišnosti v závislosti na třech významných činitelích, tj.
 souvislostech a okolnostech pozorování;
 intenzitě zážitku;
 individuálním intelektu pozorovatele včetně jeho vžitého způsobu myšlení.
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Význačnost vody vyplývá z jejího relativně dominujícího vzhledu uvnitř konfiguračního
uspořádání (viz např. rozlehlá vodní plocha přírodní nebo umělé nádrže). Význačnost se zvyšuje
členitostí, kontrastem, rozmanitostí přechodu v břehové zóně apod. Zrakový efekt význačnosti lze
zesílit zvýšeným stanovištěm pozorovatele, popř. uplatněním zvláštních výhledů. Kvalitu naopak
snižuje zeslabený kontrast mezi vodní scenérií a konfigurací terénu, např. izolací vysokým
porostem nebo plochá území zkracující perspektivu apod. Současně je zřejmé, že bystře tekoucí
voda má přívlastek vysoké kvality své význačnosti i při malém průtočném množství, např. viz
vodopád.
Kategorie ucelenosti a spojitosti vody se týká zejména vztahu mezi vodní scenérií a konfigurací
území. Vodu lze označit za médium vytvářející silný pocit ucelenosti. Především jde o jednotu
jejího pohybu a spojitosti. Voda se svými charakteristickými vlastnostmi výrazně odlišuje od
pevniny, čímž s ní kontrastuje. Vždy se jeví jako souvislý celek. Tato skutečnost je zcela zřejmá
u vodních toků i u vod stojatých. Vodní tok si zachovává ucelenost od pramene a pramenní oblasti
přes jednotlivé své části toku až po své ústí, tedy v prostoru i v čase, což vyplývá z věčného pohybu
vody. Spojitost stojatých vod plyne z rozlohy vodní hladiny a jejího souvislého uceleného,
jednotného nepřerušovaného povrchu.
Výrazná ucelenost vody je podpořena mnohostranností projevu kategorie jednoty – spojitosti
pohybu, fyzikálně chemickou podstatou a složením látky, celistvostí a souvislostí vodní hladiny, tj.
uceleností svého povrchu. Při analýze lze rozlišit tři subkategorie ucelenosti, tj.
 ekologickou jednotu vodního toku a břehové zóny;
 jednotu hydrologického systému vodního toku;
 jednotu esteticky se uplatňujícího výrazu vody daného vnějším vzhledem vody; tento vzhled
je podmíněn – kromě jiného – chemickými a fyzikálními vlastnostmi vody.
Ucelenost vodního povrchu je opticky zřejmá v důsledku odlišného odrazu světelných paprsků
jednak od vodní hladiny a jednak od pevniny i povrchu porostů, popř. umělých ploch, což způsobují
značné rozdíly albeda. Tato skutečnost zvyšuje kontrast vod tekoucích i stojatých.
Přechodnost vody se týká vazby břeh-voda včetně konfigurace břehové zóny a vztahů
konfigurace břehové zóny a vodní scenérie. Okraje břehů se mohou měnit široce od vertikály po
horizontálu. Přechodnost vody je atributem spojení břehu s vodní plochou a zpravidla s břehovou
vegetací. Tato vegetace však může vytvořit i ostrý přechod fyzickým a optickým rozdělením vodní
plochy od konfigurace území. Proto je účelné dbát na dodržení průhlednosti bariér, vytvářených
břehovým porostem. V plochém území je přechod vody zpravidla charakteristický svým
opakováním a jednotvárností. Jestliže spojení je monotónní, je přechod vody méně rozmanitý
a snižuje zájem pozorovatele. Naopak rozmanitost přechodné zóny může být zvýšena např.
břehovým porostem s kořeny ve vodě. Nepříznivě působí ochranné ploty a podélné ohrazení břehů,
jež násilně oddělují vodní komponentu od otevřené krajiny (viz bariérový efekt).
Rozmanitost či bohatost je další základní výrazovou vlastností vody. Pozoruhodné je, že na
rozmanitost klade větší důraz ekologie, než tomu je z hlediska kompozice výrazu. Zřejmě proto, že
rozmanitost je potenciálním protikladem ucelenosti; zároveň je však silnou kvalitou výrazových
vlastností, ze které se uvolňuje a pramení zájem pozorovatele. Naproti tomu z ekologické
rozmanitosti však jednoznačně pramení větší stabilita homeostáze ekosystému. Obecným rysem
vodního toku v krajině je jeho výrazná ucelenost navzdory obrovské rozmanitosti v jeho pramenní,
bystřinné, střední a dolní části. Rozmanitost a ucelenost jsou dvě výrazové vlastnosti, jež spolu úzce
souvisí a tvoří nejdůležitější charakteristiku hydrologického systému. Jsou však v trvalém
konfliktním vztahu, což ve struktuře bohatého celku vyžaduje citlivé kompoziční spojení
jednotlivých částí.
Vysokou rozmanitost hydrologických systémů lze nejlépe dokumentovat na syntéze častého
výskytu kategorií opakování, následnosti a gradace výrazových vlastností vody. Opakování je
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typické např. pro meandry přírodních koryt v plochém území, směřující k monotónnosti. Následnost
umožňuje více rozdílných prvků v náhlém nebo rytmickém pořadí, jak tomu je při střídání
ustáleného rovnoměrného říčního (laminárního) pohybu vody s rychlým vířivým a rozrušeným
bystřinným (turbulentním) prouděním. Vlastní pohyb vody tak tvoří základní podstatu rozmanitosti.
Gradace je atributem maxima výrazu a produkuje živost. Obecně lze rozmanitost vody vyjádřit
klidem a pohybem, barvou, odlišností okrajů vodní hladiny. Silným atributem je okamžitá reakce
výrazu vody na změnu počasí, atmosférické poměry, světlo, hloubku dna apod. Zdánlivě
nepředvídatelný výraz a chování vody, klid nebo pohyb vodní hladiny, zrcadlový nebo rozptýlený
odraz na hladině apod. vytvářejí pocity něčeho nepoznaného a tajemného.
Živost vody v krajině i v městském prostředí poskytuje silný zrakový vjem. Přispívá k využití
rozmanitosti a vzrůstá vzájemnou kombinací různých činitelů. Zpravidla vzniká syntézou vody,
břehové zóny a rostlinstva, popř. umělých prvků. Základem živosti výrazu vody je kombinace
rozmanitosti a kontrastu, poskytující pocit nevšední pozoruhodnosti. Jasný a ostrý kontrast vždy
představuje vysokou kvalitu. Existuje v hlubokém a tmavém údolí nebo otevřeném a plochém
území, u vody stojaté i rychle tekoucí, zrcadlovým zobrazením břehů, břehových porostů, umělých
prvků na vodní hladině apod. Závisí na úspěšném spojení vody s terénem, na době a následnosti.
Např. klidná vodní hladina se v závislosti na příchodu ovzdušných srážek může v krátkém čase
změnit v rychle tekoucí vodu se všemi doprovodnými znaky. Pomocí dobrého projektového řešení
lze kontrast a živost vody uplatnit v antropogenizovaném prostředí, v parkových a sadovnických
úpravách nebo pro zvýšení estetické kvality městského prostředí. Příkladem jsou fontány v centrech
velkoměst, kde vytvářejí oázy zrakového požitku, klidu a duševní pohody.
Aplikace uvedených složek pro výraz vody je složitý proces jejich integrace a syntézy. Při
oceňování kvality estetické stránky kompozice není rozhodující a reprezentativní výsledek podle
jedné složky, ale vždy komplexní závěr uplatňující jednotlivé zřetele v přiměřených proporcích.
Vodní scenérií či scenérií vodohospodářsky orientovaného prostředí lze definovat jako
kombinaci dvou vzájemně nezávislých výrazových faktorů, tj. vodního činitele a břehové zóny,
popř. umělého (uměleckého) činitele. Jde o jejich kombinaci, popř. syntézu a výsledný komplexní
výraz, kdy je klíčovým činitelem voda se svým přívlastkem ucelenosti a spojitosti. Rozsah
a konfigurace vodní plochy jako součásti krajiny je zpravidla určena obrysem břehu. Výjimku může
tvořit vlastní horizont vodní hladiny, jehož vzdálenost závisí na převýšení pozorovacího stanoviště.
Z okraje hladiny je při jasném počasí vlivem kulatosti Země dohlednost necelých 5 km.

1.7. HODNOCENÍ VÝZNAMU VODY V MEZINÁRODNÍCH
DOKUMENTECH
Význam vody pro lidstvo podtrhlo vyhlášení „Evropské vodní charty“ dne 6. května 1968 ve
Strasbourgu, tj. téměř před půl stoletím. Po věcné stránce obsah tohoto dokumentu dosud nebyl
překonán. V následující stati je uveden stručný přehled názvů jednotlivých kapitol.
Evropská vodní charta (Zdroj: Rada Evropy, Strasbourg 1968)
1. Bez vody není života. Voda je drahocenná a pro člověka ničím nenahraditelná surovina.
2. Zásoby sladké vody nejsou nevyčerpatelné. Je proto nezbytné tyto udržovat, chránit a podle
možnosti rozhojňovat.
3. Znečišťování vody způsobuje škody člověku i ostatním živým organismům, závislým na vodě.
4. Jakost vody musí odpovídat požadavkům pro různé způsoby jejího využití, zejména musí
odpovídat normám lidského zdraví.
5. Po vrácení použité vody do zdroje nesmí tato zabránit dalšímu jeho použití pro veřejné
i soukromé účely.
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6. Pro zachování vodních zdrojů má zásadní význam rostlinstvo, především les.
7. Vodní zdroje musí být zachovány.
8. Příslušné orgány musí plánovat účelné hospodaření s vodními zdroji.
9. Ochrana vody vyžaduje zintenzivnění vědeckého výzkumu, výchovu odborníků a informování
veřejnosti.
10. Voda je společným majetkem, jehož hodnota musí být všemi uznávána. Povinností každého je
užívat vodu účelně a ekonomicky.
11. Hospodaření s vodními zdroji by se mělo provádět v rámci přirozených povodí a ne v rámci
politických a správních hranic.
12. Voda nezná hranic, jako společný zdroj vyžaduje mezinárodní spolupráci.
Z novějších materiálů upoutává pozornost
„Global water partnership“ a „Voda pro
21. století“. Dokument Voda pro 21 století byl vypracován pro konferenci ministrů životního
prostředí v Haagu v březnu 2000 v různých podobách, z nichž pro nás je nejzajímavější dokument
„Vize pro budoucnost − Střední a východní Evropa“. Vize je zaměřena na období následujících 25
roků a soustřeďuje se zejména na dořešení problematik a zavedení standardů, které jsou nastoleny
v Evropské unii a kterých mají země střední a východní Evropy, včetně ČR, dosáhnout. Za základní
předpoklad je považováno zavedení integrovaného systému hospodaření s vodou, zejména též
s vydatnou účastí veřejnosti, a dále uplatňování principů trvalé udržitelnosti v praxi.
O celostní pohled se snaží legislativa EU. Rámcová směrnice o vodě stanoví právní rámec pro
ochranu a obnovu čisté vody po celé Evropě a pro zajištění jejího dlouhodobého a udržitelného
využívání. (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 založený na povodích, což jsou přirozené
zeměpisné a hydrologické jednotky, a stanoví konkrétní lhůty, v nichž mají členské státy dosáhnout
cílů týkajících se vodních ekosystémů. Směrnice se zabývá vnitrozemskými povrchovými vodami,
brakickými vodami, pobřežními vodami a podzemními vodami a stanoví inovační zásady
hospodaření s vodou, včetně účasti veřejnosti na plánování a na hospodářských přístupech
zahrnujících náhradu nákladů na poskytování vodohospodářských služeb.
Evropská komise (GŘ pro životní prostředí) v březnu 2008 předložila 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)
Koordinaci mezinárodních oblastí povodí
(ii)
Čištění evropských vod: určení a posuzování
(iii) Podzemní vody v ohrožení: hospodaření s vodou v podzemí
(iv)
Nádrže, průplavy 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: snížení obsahu nebezpečných chemikálií v evropských vodách
(ix)
Integrace vodní politiky: propojení všech právních předpisů 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 plánů povodí.
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Obecně a především pitná voda v současné době získává charakter mocensko-politického
nástroje (Prášilová, 2009). Součást problému hodnocení významu vody představuje sekuritizace
hrozby nedostatku vody v ČR (Martinovský, 2009). Specifikem České republiky, které zvyšuje
zranitelnost, je pozice na „střeše Evropy“. Voda k nám přichází pouze ve formě srážek, které jsou
vždy více či méně rozkolísané. Přítoky ze sousedních států (vodní toky jsou většinou stabilnějšími
zdroji vody než srážky) jsou pouze minimální.

1.8. THESAURUS ZÁKLADNÍCH POJMŮ POUŽÍVANÝCH VE VODNÍM
HOSPODÁŘSTVÍ
Před studiem problematiky oběhu vody ovlivněného lidskou činnosti a vodohospodářské
bilance je třeba věnovat pozornost odborné terminologii. V zásadních pojmech se následující
výklad ztotožňuje s názvoslovnými normami.
 Hospodaření s vodou - lze definovat jako souhrn činnosti, usměrňujících režim povrchových,
půdních a podzemních vod, a to většinou se záměrem využívání užitných vlastností vody
a uspokojování kvantitativních i kvalitativních požadavků na vodu (viz blízký výraz zásobování
vodou a manipulace s vodou).

Nakládání s vodami - zahrnuje užívání, vzdouvání a akumulování vod vodními díly,
využívání vodního prostředí jako recipientů pro vypouštění použitých vod a jiné činnosti, jež
ovlivňují vodní poměry. Mezi jiné činnosti patří např. činnosti v zemědělství včetně meliorací,
různých způsobů ochrany půdy proti vodní erozi apod., činnosti v lesním hospodářství, energetice
i jinde.
V domácí praxi se rozlišuje členění:
a. nakládání s vodou v korytě, při kterém nedochází k výrazné spotřebě vody, viz např.:
 provozování hromadné osobní a nákladní dopravy,
 využití vody pro výrobu energie včetně akumulace vody
 hromadná rekreace u vodních ploch a provozování vodních sportů,
 využití vody k likvidaci a odvádění koncentrovaného zbytkového znečištění a plošného
znečištění,
 regulováni hladiny v korytě z hlediska potřebné úrovně podzemních vod v přilehlém území,
 provozováni, rybného hospodářství a chov vodní drůbeže,
 využiti vodních ploch v rámci urbanistické tvorby,
 tzv. obecné užívání vody (praní, mytí, individuální koupání aj.);
b. nakládání s vodou mimo koryto, při kterém menší nebo větší část vody se spotřebovává, např.
zásobování
 obyvatelstva pitnou vodou,
 průmyslu,
 zemědělství apod.

Užívání vody - představuje veškeré způsoby použití vody z vodních zdrojů k uspokojování
potřeb obyvatelstva, zemědělství, průmyslu, energetiky, i pro další hospodářské a jiné účely. Není
rozhodující, odebírá-li se voda z vodního zdroje nebo užívá-li se přímo ve zdroji včetně tzv.
obecného užívání povrchových vod. Uživatelem vody je osoba nebo organizace, užívající vodu
z vodního zdroje k uspokojování svých požadavků.
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Jednotlivé systémy využívání vody se řídí druhem výrobní a nevýrobní činnosti člověka. Téměř
vždy však jde o kombinované užívání vody a jakékoliv členění je proto pouze pomocné.
V mezinárodním měřítku se užívání vody zpravidla člení na následující druhy, tj. na vodu pro
a) přímou potřebu obyvatelstva,
b) veřejné vodovody,
c) průmyslovou potřebu,
d) zemědělskou potřebu,
e) chov ryb,
f) plavbu,
g) využití vodní energie,
h) rekreaci a tvorbu životního prostředí člověka,
i) transport odpadu.
 Vodní zdroj - v určitém regionu obecně představuje zásobu povrchových a podzemních vod
včetně jiných vodních útvarů území. V užším pojetí to je kterékoliv místo koloběhu vody v přírodě,
kde se voda nachází v technicky i ekonomicky jímatelné formě. V širším slova smyslu to je
národohospodářsky kladná a významná složka hydrologického cyklu, jež se uplatňuje ve třech
směrech:
a) v primárním smyslu pro zásobování vodou,
b) jako recipient přijatelného podílu odpadních látek z civilizačního procesu,
c) jako jeden ze základních přírodních prvků, jež se vedle zeleně uplatňuje v záměrech
urbanistické tvorby.

Vydatnost vodního zdroje - představuje množství vody, "které může vodní zdroj v daném
okamžiku nebo v průměr pro určité časové období (např. den, měsíc, rok) poskytnout za časovou
jednotku.

Zásoba vody - je množství akumulované vody (v přírodních nebo umělých jezerech,
nádržích, cisternách, jezových zdržích apod.), jež je v daném okamžiku k dispozici pro použití
k různým účelům.
 Potřeba vody - v úzkém kvantitativním slova smyslu je množství vody vyhovující
(žádané) jakosti, jež je potřebné ke splnění stanoveného účelu bez ohledu na druh vodního zdroje.
Zahrnuje všechny druhy ztrát.

Spotřeba vody - je množství vody, které se podle druhu použití (viz nakládání s vodou mimo
koryto) trvale ztrácí z místního oběhu vody; v místním měřítku (regionu) prostoru a času je tato část
použité vody dlouhodobě vytěsněna z hydrologického cyklu (nevypouští se zpět do recipientu - viz
spotřeba ve výrobním procesu).

Vypouštění (odpad) vody - je množství vody, které se aktivně zúčastní v procesu užíváni
vody a vrací se zpět od spotřebitele (vratný odtok) do recipientu.

Odběr vody - je množství vody odebírané z vodního zdroje za jednotku času. Zároveň je
synonymem pro činnost zahrnující odebíráni vody ve smyslu jímání vody a pro odběrné zařízení,
sloužící k odebírání povrchové nebo podzemní vody ve smyslu jímacího zařízení nebo jímadla.

Dodávka vody - je množství vody dodané do místa potřeby ve smyslu zásobování vodou.
Relace mezi množstvím dodané a nedodané vody jsou vyjadřovány ukazateli zabezpečenosti
dodávky vody.

Ztráta vody - vyjadřuje část celkového odebraného (nebo akumulovaného) množství vody,
která se ztrácí nebo spotřebuje během dopravy, akumulace a úpravy (průsak, výpar, rozstřik aj.).
Specifická ztráta vody je množství ztracené vody připadající na měrnou jednotku (např. potrubí,
výrobku, agregátu v průmyslu aj.). Ztráta vody z vodovodu je množství vody, které uniká
z vodovodu při její dopravě a rozvodu.
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Zvláštní pozornost je třeba věnovat názvosloví VH ve vztahu k průmyslovým
vodohospodářským systémům, podle kterého se rozumí:
 surová voda - voda určená k úpravě,
 upravená voda - voda po úpravě na požadovanou jakost,
 užitková voda - voda hygienicky nezávadná, která není určena k pití ani vaření,
 provozní voda - voda pro různé provozní účely, jejíž jakost odpovídá příslušnému způsobu
použití.
Závaznou odbornou terminologii obsahuje technická norma ČSN 75 0101 Vodní hospodářství Základní terminologie (účinnost od září 2003). Vedle těchto nejčastěji používaných (normovaných)
termínů existuje celá řada dalších označení podle vžitých uzancí, např. voda těžená, vyrobená,
dodaná, fakturovaná, apod. Např. obor hydrogeochemie má vlastní klasifikaci na základě
genetických typů vod na Zemi (Pačes, 2011).
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2. ENERGETICKÁ BILANCE ZEMĚ, HYDROLOGICKÝ
CYKLUS A GEOCHEMICKÁ ČINNOST VODY
2.1.

ENERGETICKÁ BILANCE ZEMĚ

Pohlcené krátkovlnné sluneční záření na povrchu Země se přeměňuje velkou částí v teplo (tzv.
tepelná degradace energie - ztráty), které působí jako hybná síla všech meteorologických dějů
v atmosféře. Tato energie se však v atmosféře nehromadí, ale opět plynule odchází, jinak by teplota
ovzduší rychle stoupala a existující život by postupně zanikl. Část tepla se spotřebovává jako
latentní výparné teplo vody a část odchází jako dlouhovlnné záření do kosmického prostoru.
Z uvedeného vyplývá, že sluneční energie je primárním zdrojem energie pro veškeré fyzikální,
chemické i biologické přírodní procesy, které probíhají na povrchu kontinentů, v oceánech
a v atmosféře. Rozhodujícím způsobem ovlivňuje tepelné chování celoplanetárního systému, tj.
atmosféry, hydrosféry, atmosférické a oceánské proudění a souhrnně celkový oběh vody na Zemi.
Z této skutečnosti vyplývá neoddělitelnost problematiky tepelné bilance Země od problematiky
oběhu vody na Zemi.
Při provádění energetické a vodní bilance Země jde o aplikaci zákona o zachování energie, tj.
bilanci energie elektromagnetických toků, jež přicházejí, odcházejí a vstupují na zemský povrch,
kde dochází k jejich transformaci. Za předpokladu existující trvalé tepelné rovnováhy troposféry
v dlouhodobém průměru lze vyjádřit vztah pro energetickou bilanci zemského povrchu pro
jednotlivé plochy obecně tak, že úhrn přijímané energie je roven úhrnu vydávané energie.
Pro tuto obecnou formulaci platí vztah
Jg ( 1 - ρ ) = qef + qp + qv + rE
Kde

Jg je globální záření, tj. úhrn hustoty krátkovlnného přímého a rozptýleného zářivého
toku (tzv. difúzní záření oblohy), jež obdrží zemský povrch od Slunce a oblohy,
ρ albedo zemského povrchu pro globální záření (asi 0,2 až 0,5),
qef úhrn hustoty efektivního dlouhovlnného zářivého toku emitovaného povrchem
Země do kosmického prostoru jako rozdíl absorpce a emise,
qp hustota tepelného toku předávaného půdě do hlubších vrstev,
qv hustota tepelného toku předávaného do vzduchu (non-Iatent heat) konvekční
a turbulentní výměnou,
r latentní (skupenské) výparné teplo vody [J kg-I],
E míra vypařování (záporná pro kondenzaci) včetně evapotranspirace a intercepce
[kg m– 2 s-1].

Všechny výrazy mají fyzikální charakter hustoty toku záření, rozměrově [W m-2]. Výrazy na
pravé straně rovnice jsou kladné, postupuje-li hustota tepelného toku oboustranně od povrchu
Země. Ostatní změny v zásobě tepla jsou zanedbány, včetně malého podílu spotřebovaného na
fotosyntézu, která činí asi 0,01 [J].
Kvantitativní význam jednotlivých členů v základní rovnici se relativně mění. Například
v oblastech vysoké vlhkosti půdy a bujného rostlinstva převládá činitel výparu, naopak v oblastech
aridního klimatu s nedostatkem vody v půdě převládá ztrátový činitel efektivního záření
emitovaného do kosmického prostoru. Protože základní bilanční rovnice vyhovuje principu
zachování energie, musí změna jednoho výrazu mít za následek odpovídající změny ostatních členů.
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Rozdíl elektromagnetického toku krátkovlnného a dlouhovlnného záření je primární klimatický
faktor, který lze měřit přímo. V literatuře je však označován různě. Vzhledem k neustálené
terminologii budeme chápat tepelnou bilanci podle vztahu
Jn = Jg ( 1 - ρ ) – qef
ve fyzikálních jednotkách hustoty toku záření [W m-2].
Při teoretických úvahách pracujeme s představou zemského povrchu jako s dvojrozměrnou
plochou. Ve skutečnosti veškeré procesy transformace a přenosu energií se dějí v určitých vrstvách
všech složek biosféry (půdy, vody, ovzduší). Z tohoto důvodu se zavádí představa aktivního
povrchu. Např. pro podrobnější analýzu tepelné bilance systému Země-atmosféra je aktivním
povrchem vertikální sloupec, procházející celou atmosférou a vrchní vrstvou hydrosféry - nebo
litosféry do úrovně, kde ustávají významné periodické (sezónní, denní) výkyvy teploty.
Pro energetickou bilanci zemského povrchu uvažujeme jednotlivé hustoty zářivých toků mezi
elementem zemského povrchu a okolním prostředím. Jako aktivní člen do této bilance vstupuje Jn.
Pro sestavení rovnice energetické bilance zemského povrchu je použito schéma dílčích složek
energetické bilance pro zemský povrch na obr. 2.1. Hodnotu Jn lze vyjádřit podle přibližného
vztahu
Jn = rE + qp + qv
Zjednodušený vztah zanedbává některé další členy bilance, např. výdaj hustoty tepelného toku
při tání ledu a sněhu, příjem při zamrzání, důsledky disipace energie při tření vzdušných proudů,
větrných vln, přílivu, vlivu ovzdušných srážek, jejichž teplota se liší od teploty povrchu Země,
spotřebu energie na fotosyntézu, příjem energie uvolněné okysličováním biomasy (hoření - lesní
požáry aj.).
Poznámka:
V textu je uvažován jednoduchý 2D model. Nicméně existují 3G modely, ve kterých je obsažena
energetická reakce na vodní povrch, často označené jako globální klimatický model GCM (General
Circulation Model).
Dalším krokem je stanovení hodnoty výrazu qp, pro což slouží schéma dílčích složek
energetické bilance pro povrchovou vrstvu litosféry nebo hydrosféry na obr. 2.2. Rovnice tepelné
bilance svislého sloupce, ohraničeného zemským povrchem a dostatečně velkou hloubkou, je
qp = Zt + q0 .
kde q0 je hustota tepelného toku předávaného sloupcem půdy do jeho okolí ve vodorovném směru,
Zt
změny v úhrnu tepelné energie obsažené ve sloupci půdy za sledované období t.
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Obr. 2.1

Obr. 2.2

Hustota tepelného toku do větších hloubek je zanedbatelná. Hodnota q0 je rovna rozdílu
tepelných toků, přicházejících a odcházejících ve vodorovném směru kolmo na vertikální stěny
elementárního sloupce. Značný význam má u velkých vodních hmot, kde existuje proudění a kde je
velká horizontální vodivost ovlivňovaná makroturbulencí. Naproti tomu je zanedbatelná pro
pevninu, kde je nízká tepelná vodivost půdy, takže q0 ≐ qp ≐ Zt . V dlouhodobém průměru se
vrchní vrstva litosféry neohřívá ani nechladne, takže pro dlouhodobý průměr v podmínkách pevniny
je
qp = Zt = 0. Rovnice pro tepelnou bilanci zemského povrchu pevniny potom je
Jn = rE + qv .
Naopak pro uzavřená moře, jezera a některé části oceánu se mohou hodnoty qp a Zt lišit,
přičemž může nastat v důsledku makroturbulence případ, že q0 = qp. Z tohoto důvodu je třeba pro
hydrosféru bilancovat tepelnou energii podle rovnice
Jn = rE + qv + q0
Pro světový oceán však jde o vzájemnou kompenzaci dílčích výchylek, čímž opět odpadá člen
q0. Množství energie dopadající na planetu Země závisí pouze na výkyvech vzdálenosti mezi Zemí
a Sluncem (147 až 152.106 km). Proto celkové množství energie, jež v ročním průběhu dopadne na
hranici troposféry Země, lze vyjádřit vztahem
Jz = J0 π r02 . 365,252460
kde Jz je hustota zářivého toku na hranici troposféry Země [J m-2 za rok],
r0 poloměr Země [m].
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Obr. 2.3
Celkové množství obdržené energie Jz lze rozdělit rovnoměrně na povrch Země 4πr20, čímž
obdržíme na 1 m2 sférického povrchu průměrný příjem 10,885 862.109 [J m-2 za rok]. Solární
konstanta se předpokládá přibližně 1367 [W m-2]. Tato hodnota byla použita pro sestavení schématu
energetické bilance Země (obr. 2.3), kde jednotlivé toky hustoty elektromagnetického záření jsou
vyjádřeny v procentech. Uvažujeme-li albedo Země průměrnou hodnotou ρ = 0,37, obdrží zemský
povrch přibližně 6,866 467. 109 [J m-2 za rok]. Podle měření a výpočtů absorbuje litosféra 43 % (z
toho 27 % přímého slunečního záření a 16 % difúzního záření oblohy) a odráží 7 % (albedo zemského povrchu). Mraky a atmosféra absorbují 20 %. Na pravé straně jsou znázorněny jednotlivé
složky dlouhovlnného záření Země. Celková krátkovlnná absorpce Země 63 % je z důvodu
energetické rovnováhy předávána zpět do vesmíru v podobě dlouhovlnné reflexe (8 % + 55 %),
Absorbované a transformované krátkovlnné záření v atmosféře ohřívá ovzduší, čímž povrch
Země přijímá protizáření atmosféry v hodnotě 101 % dopadající sluneční energie. Zahřátý povrch
Země vyzařuje 116 % dopadající sluneční energie, přičemž je 108 % absorbováno v atmosféře.
Z uvedeného důvodu činí skutečné vyzařování zemského povrchu asi 15 %. Mimoto odevzdává
zemský povrch atmosféře turbulencí 5 % a ztrácí skupenské výparné teplo vody v hodnotě 23 %.
Kondenzací vodních par se dostává stejné množství tepla zpět do atmosféry,

2.2. GLOBÁLNÍ HYDROLOGICKÝ CYKLUS
V další části je analyzován fyzikální problém hydrologicko-energetického vztahu v globálním
měřítku planetárního systému Země. Výpar tvoří základní spojovací článek mezi energetickou
a vodní bilancí. Pro další rozbor je uvažován výpar z pevniny, kdy hustota tepelného toku do
hlubších vrstev lito sféry je zanedbatelná v důsledku její nízké tepelné vodivosti, tj. qp = 0. Rovnice
pro vodní bilanci pevniny v základním jednoduchém tvaru je
P = R+ ,
kde P jsou srážky, R je celkový odtok a E výpar. Uvažujeme plochu pevniny a časové období
jednoho roku, čímž lze použít pro všechny členy rovnice rozměr m za rok. Úhrn vypařené vody
rE = E+ má analogicky rozměr [J m-2 za rok]; podle běžné praxe se však výpar vyjadřuje jako
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sloupec vody, tj. rozměrově [m za rok]. Přepočet lze provést na základě fyzikálního vztahu rovnosti
hmoty a energie podle vztahu
E
E = r ,

kde E je výpar [m za rok],
E+ výpar [J m-2 za rok],
r latentní výparné teplo vody [J kg-1],
ρ měrná hmotnost vody [kg m–3].
Latentní výparné teplo vody r v přírodních podmínkách závisí na teplotě povrchu litosféry;
přibližně platí empirický vztah
r = 2 499,46 - 2,51 Tp
kde r je latentní výparné teplo vody [Jg-1]
Tp teplota povrchu [°C].
Pro reálné teploty zemského povrchu tvoří součin ρr přibližně stálou hodnotu, takže přesné
určení Tp pro hypotetický odhad v měřítku biosféry je pro celoplanetární bilanci irelevantní.
Interakci globální energetické a vodní bilance Země lze vyjádřit vztahem
E
P = R + E ↔ E = r ↔ Jn = rE + qv ,

všechny výrazy byly vysvětleny dříve.
Oběh vody na Zemi tvoří nedílnou součást celozemského oběhu látek. Je to nepřetržitý,
uzavřený proces vodní cirkulace na zeměkouli. Fyzikálně jde o stálou změnu stavu a místa vody,
podmíněnou působením slunečního záření a zemské tíže. V globálním měřítku biosféry je to
nesmírně složitý fyzikálně atmosférický jev, který se odehrává převážně při povrchu litosféry
a v troposféře do výšky asi 5 km. Rozdíly mezi teplými a studenými místy v troposféře způsobují
vznik vzdušných proudů, jež mají snahu vyrovnávat tepelné rozdíly.
Základnu pro globální oběh vody tvoří plocha světového oceánu, jež silně převládá nad
plochou pevniny. Vypařený objem vody je přenášen ve formě vodní páry nad kontinenty, nad nimiž
v důsledku kondenzace padá ve formě kapalných nebo pevných ovzdušných srážek na zemský
povrch. Na kontinentech odtéká povrchově nebo podzemně zpět do světového oceánu. Oběh vody
na celé zeměkouli je často označován jako velký oběh. Je doplněn malými oběhy v rámci menších
oblastí, především nad vlastními rozsáhlými plochami oceánu a v menší míře nad pevninou.
V souvislosti s rozdělením jednotlivých složek hydrologického cyklu je třeba si uvědomit, že
převážná část vypařené vody nad světovým oceánem se do něho vrací srážkami přímo zpět. Oběh
vody nad kontinentem proto musíme považovat jen za průvodní jev hlavního oběhu nad oceánem.
Číselné hodnoty pro hydrologickou bilanci Země, tj. ocenění srážek, výparu a odtoku podle
Mezinárodního geofyzikálního roku, jsou uvedeny v tab. 2.1. Průměrné roční srážky nad světovým
oceánem se oceňují úhrnem 1,12 m proti 0,72 m nad pevninou. Protože přísun z moře činí pouze
0,31 m, je zbývající výpar na pevnině asi 0,41 m. Je zřejmé, že naznačená úvaha má pro celkové
silné zjednodušení problematiky význam pouze hypotetický.
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Tab. 2.1
Plocha
Oblast
Světový
oceán
pevnina
Země

Srážky S

Výpar V

Odtok O

[106 km2]

[m]

[103 km3 ]

[m]

[103 km3 ] [m] [103 km3 ]

361

1,12

403

1,25

449

0,13

46

149

0,72

101

0,41

61

0,31

46

510

1,00

510

1,00

510

-

-

Přes uvedené výhrady lze činit závěry pro intenzitu oběhu vody na Zemi. Z ocenění zásob vody
na Zemi vyplývá, že celkové množství vody v atmosféře je asi 12,7.10 12 m3, tj. výška vodního
sloupce asi 25 mm. Průměrné množství srážek činí asi 510. 1012 m3, takže v průběhu roku musí
dojít asi 40krát k výparu a kondenzaci stejného množství vody. Doba koloběhu vody - výparu
a srážek - trvá asi 9 dní. Protože se však na tomto procesu podílí jen část atmosféry, je nutno
předpokládat daleko větší skutečnou intenzitu oběhu vody. Z uvedených důvodů nelze zanedbávat
otázky kontinentálních, regionálních a místních oběhů vody. Průměrné srážky a výpar kolísají
především v závislosti na zeměpisné šířce; jsou však různé pro stejné severní a jižní zeměpisné
šířky. Současně je pozoruhodná dynamika a intenzita oběhu vodních zásob podle jednotlivých
složek vodní komponenty na Zemi (tab. 2.2).
Tab. 2.2
Složka hydrosféry
Světový oceán
Povrchová voda
Vodní toky
Vadózní a půdní voda
Podzemní voda a aktivní zóna
Voda v atmosféře
Zmrzlá voda (ledovce)
Hydrosféra celkem

Přibližná doba oběhu
a zdržení [roky]
4 000
7
0,038
0,038 až 1
330
0,025
8 000
2 800

Podobně jako ovzdušné srážky kolísají značně i hodnoty průměrného výparu. Např. zatímco
v podmínkách střední Evropy lze ocenit průměrný výpar z volné hladiny vody na 2 mm denně (tj.
0,737 m za rok), činí výpar v aridních podmínkách např. Súdánu přes 4,0 m za rok. Z toho je třeba
učinit závěr, že kvantifikaci jednotlivých složek globálního hydrologického cyklu lze posuzovat
pouze informativně.

2.3. TERESTRICKÁ GEOCHEMICKÁ ČINNOST VODY
Geochemie přispívá zejména k poznání fyzikálně-chemických přeměn během geologického
a hydrologického cyklu vody.
Hydrologický cyklus je poměrně rychlý a je především poháněn solární energií a gravitační
silou, i když kapilární síly a osmotický tlak mohou být v určitých podmínkách také významné, na
příklad ve vodou nenasycených jemnozrnných horninách.
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Geologický cyklus zemské hmoty je velmi pomalý a souvisí se vznikem a přeměnou hornin.
Tento cyklus je poháněn především geotermální energií, gravitační silou a energií fyzikálněchemických procesů.
Oba typy cyklů jsou vzájemně propojeny. Schéma geologického a hydrologického cyklu vody
a výměny látek mezi litosférou, hydrosférou a atmosférou jsou znázorněny na obr. 2.4 (Pačes,
2011). Geochemicky významným rysem tohoto schématu je spojitost atmosféry, hydrosféry
a litosféry zprostředkovaná geochemickými procesy. Tyto procesy mají charakter zpětných vazeb
a na schématu jsou vyznačeny šipkami mezi jednotlivými sférami Země.

Obr. 2.4
Údaje, jejichž pomocí systém popisujeme, nazýváme vlastnostmi systému. Přírodní systém je
heterogenní, když je složen z pevných, kapalných a plynných fází, nebo je homogenní, když je
jednofázový. Každá vlastnost těchto fází má fyzikální rozměr nebo je bezrozměrná a pak se její
hodnota vztahuje k určitému rozměru. Příkladem bezrozměrných veličin jsou hmotnostní procenta
nebo molární zlomky. Nejvýznačnějšími vlastnostmi hydrogeochemických systémů jsou
koncentrace látek ve vodě, plynu i okolní hornině, vyjádřené v hmotnostních, objemových nebo
molárních jednotkách, parciální tlaky plynů, různé geneticky významné koncentrační poměry
sloučenin, prvků i izotopů, elektrochemické potenciály, krystalové modifikace minerálů a jejich
asociace, teplota a tlak. Pokud se zabýváme jednofázovým systémem, je vyjadřování vlastností
většinou jednoduché a vztahuje se na jednotku hmoty nebo objemu tohoto systému. Naproti tomu
při popisu heterogenního systému je nutné věnovat přesnému vyjádření vlastností a jejich
rozměrům, respektive jednotkám velkou pozornost.
Pojem přírodní vody zahrnuje veškerou vodu vyskytující se na Zemi, jejíž vlastnosti nejsou
uměle ovlivněny. Je to voda v atmosféře, na zemském povrchu, voda půdní, voda v provzdušněné
povrchové vrstvě hornin a voda podzemní, tj. voda zcela vyplňující póry a pukliny v horninách,
takže u ní můžeme hydrogeologickým průzkumem určit její hladinu. Přírodní voda obsahuje
rozpuštěné anorganické i organické látky, bývají v ní přítomny mikroorganizmy a také může
obsahovat koloidní látky i pevné částice, které se udržují v suspenzi.
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V daném okamžiku je systém definován určitými hodnotami svých vlastností. Soubor těchto
vlastností určuje stav systému. V průběhu geochemických změn se mění systém z počátečního stavu
přes řadu přechodných stavů ke konečnému stavu. Stav tohoto systému může být rovnovážný,
stacionární, nebo nerovnovážný. Pokud systém splňuje kritéria termodynamické rovnováhy, je
v rovnovážném stavu. Termodynamická rovnováha v sobě zahrnuje případ chemické rovnováhy při
určité teplotě a tlaku. Pokud systém není v termodynamické rovnováze, ale jeho vlastnosti se
s časem nemění, mluvíme o stacionárním stavu, který se někdy nazývá dynamickou rovnováhou
a v biologických systémech homeostazí. Stacionární stav je způsoben vyrovnáním rychlostí
vstupů, zdrojů, výstupů a propadů látek v systému. Nerovnovážný stav je takový, kdy systém není
v termodynamické rovnováze (v tomto smyslu bývá nerovnovážným systémem i systém, který je
stacionární). Nerovnovážné systémy jsou funkcí prostoru a času a jejich změny zkoumáme
metodami reakční kinetiky a metodami fyzikální chemie a mechaniky, které se zabývají
transportními jevy. Rovnovážné stavy systému jsou funkcí teploty, tlaku a chemických potenciálů
složek a zkoumáme je metodami chemické termodynamiky.
Skutečný přírodní systém nelze geochemicky studovat v celé jeho složitosti. Vždy je nutné při
jeho studiu zanedbat méně významné nebo nahodilé jevy a soustředit pozornost na jevy, které
určující základní chování systému. Takové jevy a vztahy lze často vyjádřit graficky nebo
matematicky a toto vyjádření nazýváme modelem systému. Forma určujících jevů a vlastností
nemusí být vždy jednoznačná. Koncepční sestavení modelů je často subjektivní a závisí na intuici
a zkušenosti výzkumníka; vychází z geochemického a hydrogeologického studia a pozorování
zvodnělých geologických struktur. Naproti tomu formulace modelu a operace s ním jsou exaktní
a objektivní a musí respektovat platné fyzikálně chemické zákony a matematické postupy.
Modely přírodních systémů lze klasifikovat z různých hledisek. Zde rozdělíme modely pouze
na dva druhy podle toho, jaký typ geochemických a hydrogeologických dat použijeme. Jsou to
modely bilanční a modely deterministické. Bilanční modely mají charakter modelů černých
schránek (black-box models), deterministické modely jsou modely hydrogeochemických procesů.
Bilanční modely pracují s rezervoáry, které jsou charakterizovány velikostí a koncentracemi v nich
obsažených látek a toky látek mezi nimi. Tyto modely neuvažují, co se děje s látkami uvnitř
rezervoárů a popisují pouze rychlost výměny a její hromadění nebo úbytek v rezervoárech.
Tok hmoty v přírodním systému má obvykle charakter zpětných vazeb. Na tomto schématu
jsou také vymezeny dva prakticky významné dílčí systémy, a to hydrotermální a ekologický systém.
Volba dílčích systémů závisí na vytčeném cíli výzkumu.
Definování hranic je podmíněno účelem a metodikou výzkumu. Hranice volíme tak, abychom
mohli vyčíslit objemy rezervoárů, množství látek v rezervoárech a rychlosti vstupů a výstupů, resp.
zdrojů a propadů.
Deterministické modely objasňují procesy přeměny a migrace hmoty v systému pomocí
přírodních zákonů. Tyto modely reprezentují geochemické procesy, jejich reakční mechanismy
a rychlosti chemické přeměny uvnitř rezervoárů. Jsou to modely interakce v systému voda-horninaatmosféra-biologická hmota. Tyto modely jsou často představovány soustavou matematických
vztahů a jejich rozvoj umožnila výpočtová technika. Numerické řešení nelineárních diferenciálních
rovnic dnes umožňuje matematicky modelovat i složitou geochemickou interakci mezi protékající
vodou a jejím okolím.
Neustálý oběh vodní hmoty v blízkosti zemského povrchu a dobrá rozpouštěcí schopnost vody
způsobuje, že vedle studia hydrologického cyklu a geochemické činnosti vody nabývá stále většího
významu poznání druhotných účinků dynamiky povrchových vod, tj. především činnosti vymílací,
transportní a sedimentační.
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Terestrické biogeochemické cykly (BGC) nejsou v přírodě úplně uzavřené; nepatrná část látek
zapojených do koloběhu na úrovni mikroekosystémů, mezoekosystémů nebo makroekosystémů se
z koloběhu vyčleňuje a přechází do vodního geochemického toku, do atmosféry nebo do
nerozpustného sedimentu. Intenzita přirozeného oběhu látek je dána interakcí srážkového
a výparného režimu oblasti. Antropogenní vliv však může být dominující. Např. výstavba nádrží
způsobuje několikanásobný pokles průtoku pevných látek v řekách. Silné negativní narušení BGC
v povodí řek jsou vyvolána ohromným množstvím městských, průmyslových, důlních a jiných
odpadních vod při trvale narůstajícím trendu. Spolu s odpady ze zemědělství činí antropogenní
podíl na světovém chemickém (iontovém) odtoku v současné době od 30 do 60 % celkového
odnosu.
V etapě vyhrocující se ekologické krize se stává stále více předmětem zájmu hlubší poznání
transportních či přenosových jevů. Vzhledem k různému stupni míšení a současně probíhajícím
různým typům fyzikálních, chemických a biologických procesů je poznatelnost těchto komplexních
jevů dosud obtížná. Základní principy mechanismu transportního procesu vycházejí ze sdílení
hybnosti, energie a hmoty.
Pro simulaci vodní komponenty jako transportního činitele v přírodě se v podstatě používají
dva základní typy modelů, tj. model kontinua a model konečného objemu. Stupeň poznání je
postupně doplňován rozvojem teorií vícefázových systémů (zejména typu kapalina – tuhé částice)
a nenewtonských kapalin, využíváním matematické statistiky, stochastické hydrologie a modelové
simulační techniky.
Terestrickou geochemickou činností vody se zabývá moderní pojetí protierozní ochrany půdy
včetně rozvoje komplexních konceptuálních modelů (např. ACTMO, CREAMS aj.).
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3. SEGMENT VĚDNÍHO OBORU EKOLOGIE
3.1. VODNÍ EKOSYSTÉM A TROFISMUS
V odborné literatuře se ekologie vodního prostředí specifikuje pro vody stojaté (ekosystém
jezer) a vody tekoucí (ekosystém vod tekoucích). Hlubší studium této problematiky vyžaduje použít
literaturu doporučenou pro další studium.
Oživené sladkovodní prostředí vytváří ekologický vodní systém (ekosystém), jehož vývoj se
řídí obecnými zákony ekologie v širším slova smyslu. Je předmětem studia limnologie a technické
hydrobiologie. Živé organismy a jejich neživé (abiotické) prostředí jsou neoddělitelně spolu
svázány a vzájemně na sebe působí Každou jednotku (biotop, ekotop = hmotné prostředí),
obsahující veškeré organismy v určitém prostoru (biocenóza = společenstvo), která je v takovém
vzájemném vztahu s abiotickým prostředím, že tok energie vede ke zřetelně definované trofické
struktuře, biotické rozmanitosti a koloběhu látek uvnitř této soustavy, označujeme jako ekosystém
(Odum, 1977). Současně v ekosystému rozeznáváme složky:
a) neústrojné (anorganické) látky (H2O, C, N, P, K, apod.), zapojené do koloběhu látek;
b) ústrojné (organické) látky (bílkoviny, cukry, tuky aj.), spojující neživé s živým;
c) klimatický režim (sluneční záření, teplota, srážky a jiné fyzikální faktory);
d) producenty - autotrofní organismy, převážně zelené rostliny, které jsou schopny
vytvářet živiny z jednoduchých látek;
e) makrokonzumenty - heterotrofní organismy, hlavně živočichy, kteří se živí jinými
organismy nebo rozmělňují organickou hmotu;
f) mikrokonzumenty - heterotrofní organismy, hlavně mikroby a houby, které rozkládají
složité sloučeniny mrtvé protoplasmy, vstřebávají některé z rozkládaných produktů
a uvolňují neústrojné živiny.
Složky a), b), c) se označují jako abiotické, složky d), e), f) tvoří biomasu (živou hmotu). Pro
vodní ekosystém je dále typický a významný benthos (organismy poutané ke dnu nebo žijící
v usazeninách dna). Malý přísun živin a studené klima vede k nízké primární produktivitě vodního
ekosystému.
Abiotické neboli fyzickogeografické složky mají základní konzervativní funkci ve formování
akvatických ekosystémů; v mírném klimatickém pásmu jsou zdrojem měnících se sezónních režimů
cirkulace vody apod.
Členění organismu v ekosystému je účelné podle postavení v energetickém či potravním
řetězci, přičemž se zjišťuje dominující typ. Z toho lze usuzovat na stabilitu ekosystému s tou
výhradou, že zjištěné vztahy se relativně mění v průběhu roku (viz periodicita výskytu jednotlivých
druhů nebo skupin). V tomto směru se rozeznávají producenti, konzumenti a destruenti (dříve
reducenti).
Producenti jsou organismy autotrofní, které tvoří organickou část svého těla asimilací
(chlorofyl, sluneční energie) z neústrojných látek, které jsou pro ně zdrojem uhlíku. Proto rostliny
ve vodním ekosystému jsou skupinou existenčně nezávislou a produkují organickou hmotu nutnou
k existenci ostatních skupin. Vedlejší zplodinou asimilace je kyslík. Autotrofně se vyživují
i veškeré baktérie, které se označují jako chemotrofní, poněvadž energii potřebnou k redukci CO2
získávají chemickými reakcemi z různých minerálních látek (bakterie sirné, purpurové aj.).
Nejdůležitějšími producenty jsou řasy a cévnaté rostliny. Základními typy řas (tzv. nekořenující
producenti - fytoplankton = vznášející se organismy) jsou rozsivky (dobrý indikátor jakosti vody),
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zelené řasy, sinice (produkty metabolismu jsou toxické a způsobují zápach v pitné vodě). Dále to
jsou vláknité zelené řasy (viz kvetení řas při hladině v důsledku nadbytku živin), okřehek (tvoří
souvislé povlaky vodní hladiny) aj. Cévnaté rostliny (kořenující, producenty) lze v litorálním pásmu
členit v uvedeném pořadí:
 pásmo vynořené vegetace (např. orobinec, rákos, skřípina, šípatka),
 pásmo kořenujících rostlin s plovoucími listy (např. leknín),
 pásmo ponořené vegetace (např. rdest, asi 65 druhů).
Konzumenti jsou ve výživě odkázáni zcela na látky vyrobené producenty, které požírají buď
přímo (býložravci), nebo nepřímo (masožravci). Uhlík čerpají z organických sloučenin. Ke
konzumentům patří všichni živočichové (včetně zooplanktonu). Většinu biomasy živočišných
konzumentů ve sladkovodních ekosystémech tvoří čtyři skupiny, tj. měkkýši, vodní hmyz, korýši
a ryby. Býložravé formy se v literatuře označují jako primární konzumenti, masožravci jako
sekundární, popř. terciární konzumenti (predátoři, dravci).
Destruenti jsou organismy, které uzavírají koloběh látek tím, že svojí činností postupně
rozkládají organické látky zpět až na jejich minerální složky. Jde o složité rozkladné pochody
způsobené především baktériemi, houbami, ale i některými živočichy.
Na koloběhu látek (resp., na určitých jeho fázích), který je ve vodním prostředí způsobován
uvedenými třemi skupinami organismů, je vlastně závislé veškeré technické využití hydrobiologie,
např. biologické čištění pitných nebo odpadních vod, zvýšení produkce v rybnících (složité potravní
řetězce) apod. Např. produkce planktonu v rybniční nádrži dosahuje až 4 000 [kg ha-1] ročně
(v sušině), produkce ryb běžně 100 až 200 [kg ha-1] (kapr), extrémně však až 5 000 [kg ha-1 za rok].
Nadměrný přísun živin N a P způsobuje zvýšení trofického potenciálu a vznik urychlené
eutrofizace vody. Rozvoj řas a vodních rostlin vyvolává v akvatickém ekosystému nežádoucí
biochemické reakce, snižuje jeho rekreační hodnotu a omezuje možnosti pro další technologické
úpravy např. pro vodárenské využití. I když proces eutrofizace dosud není zcela teoreticky
objasněn, je zřejmý jeho sezónní charakter (maximální přísun živin na jaře); za neškodnou mez se
pokládá koncentrace max. 0,02 [mg l-1] fosforu a 0,2 [mg l-1] dusíku. Výrazně se uplatňuje vliv
slunečního záření a teplotní stratifikace vodní hmoty. Letní maximální produkce biomasy vyvolává
její následný rozklad a pokles rozpuštěného kyslíku na minimální hodnoty v měsících říjnu až
listopadu.

Obr. 3.1
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Problém eutrofizace je intenzívně studován analytickými i systémovými metodami. Na obr. 3.1
je uveden model akvatického ekosystému, složeného z devíti subsystémů a deseti interakci
(procesů); číselné symboly značí interakce, metabolické procesy a reakce prostředí. Legenda: 1vnější vstupy, 2-fotosyntéza, 3-primární dýchání, 4-vnější dýchání, 5-biologický rozklad, 6vyměšování, 7-úhyn, 8-pastva, 9-rovnováha, 10-sedimentace.
Jeho konstrukce je zaměřena na rozhodující činitele přímo určující trofismus vody; nepřímé
a následné problémy jsou zanedbány (např. subsystém rozpuštěného kyslíku). Veškerá společenstva
řas jsou zahrnuta do subsystému fytoplanktonu. Prvky N, P a C jsou uvažovány v organické
i anorganické formě (např. N jako ionty NO3-, NO2- , NH4+).
Při konstrukci modelu se vychází z následujících předpokladů:
 dokonalé míšení vodní hmoty,
 vertikální transport látek pod úroveň epilimnia se děje formou sedimentace detritu,
 neexistuje vertikální transport látek ze spodních vrstev uvažované vodní hmoty,
 horizontální hydrodynamický transport látek ve vztahu k uvažované vodní hmotě lze v obou
směrech zanedbat. Uvedené podmínky vyhovují režimu v nádrži v období letní stratifikace.
Uvedené podmínky vyhovují režimu v nádrži v období letní stratifikace. Obecný tvar rovnice
pro rychlost akumulace látek ve vodním ekosystému musí respektovat vyrovnanou bilanci slovně
vyjádřenou takto: Rychlost akumulace = přítok – odtok – rozklad.
Specializace organismů na různých biotopech je způsobena různou citlivostí druhů
k jednotlivým životním podmínkám. Někdy je specializace vyvolána celkovým působením všech
životních podmínek, jindy rozhoduje činitel jeden. U každého takového činitele (např. kyslíku,
obsahu solí, teploty, stupně znečištění) se rozeznávají ve vztahu k potřebám organismu tři body:
minimum, optimum a maximum. Vzdálenost krajních hodnot, ve kterých organismus žije, je pro
různé druhy různá; jde o tzv. ekologickou valenci (obr. 3.2). Např. pro posuzování jakosti vody
v recipientech lze použít jako orientačního indikátoru reakci (chování) ryb na znečištění ve vodě.
Největší vliv na život ryb má obsah kyslíku ve vodě, jenž nemá klesnout pod 4 [mg l -1] a pH má být
v rozmezí 6 až 9. V opačném případě ryby hynou.

Obr. 3.2

Na obr. 3.2 je schematické vyjádření
ekologické valence. Legenda: A-ekologická
valence organismu úzce specializovaného na
životní podmínku (steno); B-široká valence
otužilého organismu (eury); 1-minimum, 2optimum,3-maximum životních podmínek. Osy: ξživotní podmínky, např. teplota, kyslík; ρ-růst,
rozmnožování.

Za znečištění vody se považuje jakékoli zhoršení její kvality proti přirozenému stavu.
Znečištění vodního prostředí lze členit na primární a sekundární. Primární znečištění vzniká přímo
ve styku s odpady a podle obecné typologie zahrnuje pět základních skupin:
 Nerozpustné látky (usaditelné, koloidní a vzplývatelné). Ve větším množství tvoří v korytě
kalové lavice, porušují přirozenou rovnováhu společenstev, u vyšších organismů ohrožují
dýchací systém a brání průniku světla. Vzplývatelné látky (např. oleje) brání přístupu
vzdušného kyslíku.
 Rozpustné látky. Většinou se tímto typem znečištění rozumí obsah anorganických látek, tzv.
solnost.
 Organické látky (rozpustné i nerozpustné). Představují všeobecný typ znečištění ovlivňující
kyslíkovou bilanci ve vodním ekosystému.
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Termální znečištění. Dochází k němu v důsledku vypouštění oteplených vod (chladicí
vody).
 Toxické látky. Lze je dále členit na látky biochemicky odbouratelné a neodbouratelné (např.
těžké kovy, Hg, Cu, Pb aj.). Zvláštním typem jsou látky radioaktivní, jejichž závadné
působení je dáno ionizujícím zářením, které působí somatické a genetické poškození
organismu i ve velmi malých dávkách.
Sekundární znečištění vodního prostředí nastává v důsledku rozkladu nadměrného množství
náhle odumřelé organické hmoty (např. řas). Stává se tak po zastavení přísunu živin, po změně
teploty apod. Samostatný problém tvoří totální devastace vodních ploch kombinovaným
znečištěním, včetně plovoucích předmětů a odpadu v nejvyšší možné koncentraci.

3.2. SAPROBITA
Saprobiologie je nauka o působení hnilobných vod. Saprobní systém, též saprobie, je systém
třídění stavu znečištění vod podle zastoupení saprobních organismů. Saprobní systém odpovídá
systému saprobií. Systém saprobií je systém třídění sladkovodních organismů podle jejich odolnosti
vůči znečištění v jejich životním prostředí (viz saprobní valence - odpovídá Gaussově křivce
výskytu druhu). Je založen na vlastnostech – ekologické valenci bioindikátorů – primárně
k absolutní hodnotě koncentrace rozpuštěného O2 .
Pod pojmem saprobita se rozumí znečištění vody organickými látkami, nejčastěji
z komunálních a zemědělských odpadních vod. Tento druh znečištění má dopad na vodní
organismy zejména tím, že se při jeho rozkladu spotřebovává rozpuštěný kyslík. Může se také
podílet na vzniku zákalu, který brání pronikání světla do vody a tak ztěžuje fotosyntézu.
Základem stanovení stupně znečištění vod je biologický rozbor. Různému stupni znečištění
odpovídají různé vodní biocenózy, které jsou tvořeny různě odolnými organismy. Obyvatelé
znečištěných vod jsou vystavováni především nedostatku kyslíku a jedům vznikajících při
hnilobném rozkladu. Oba uvedené faktory vznikají díky přebytku organických látek ve vodě.
Saprobita je biologický stav vody vyvolaný znečištěním rozložitelnými organickými látkami.
Pro stanovení saprobity se využívá převážně rozboru společenstva zoobentosu, které nejvíce
vyhovuje podmínkám stanovení a jejich životní cyklus a nároky zabezpečují dostatečnou validitu
výsledků. V následující stati je uvedena klasifikace saprobit podle domácí vodohospodářské uzance
(obr. 3.3).
Stupeň znečištění vody může být podle saprobií dělen takto:
 katarobita (K) - katarobní vody nejsou znečištěny a neobsahují saprobia, katarobita jsou
asaprobní
 limnosaprobita (L) - povrchové vody s různým stupněm znečištění
 xenosaprobita (x)
 oligosaprobita (o)
 β-mezosaprobita (β-m)
 α-mezosaprobita (α-m)
 polysaprobita (p) - silně znečištěné vody, bez rybích populací
 eusaprobita (E) - odpadní vody
 izosaprobita (i) například městské splašky
 metasaprobita (m) zahnívající městské splašky
 hypersaprobita (h) odpadní vody potravinářského průmyslu (jatka)
 ultrasaprobita (u) hustá odpadní voda, ve které ještě nezapočaly rozkladné procesy.
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transsaptrobita (T)
 kryosaprobita (c)
 antisaprobita (a)
 radiosaprobita (r) toxicky, radioaktivně nebo jinak znečištěné vody, které
neumožňují rozklad organických látek. Spadají sem i vody, které organické
znečištění neobsahují.

Obr. 3.3
Kruhové schéma saprobity zahrnuje čtyři kvadranty vody: K – katharobita, L – limnosaprobita,
E – eusaprobita, T – transsaprobita. Levá polovina zahrnuje přírodní vody, pravá odpadní vody,
horní polovina saprobní a dolní polovina asaprobní podmínky. Hodnoty BSK5 vzrůstají od x do u;
samočištění od u do β (viz šipky).
Z uvedené klasifikace saprobit a obr. 3.3 je zřejmé, že saprobita má několik stupňů. Jako
katarobní označujeme vody prakticky neznečištěné (prameny a upravenou pitnou vodu). V takové
vodě žije jen velice málo nenáročných organismů. Naproti tomu eusaprobní vody obsahují tolik
organických látek, že se v nich vyčerpá všechen kyslík a dále probíhá pouze anaerobní rozklad. To
se týká odpadních vod. Žijí tam pouze prvoci a bakterie.
 Běžné povrchové vody jsou limnosaprobní. Je v nich dost rozpuštěných látek pro výživu
organismů a zároveň je v nich přítomný kyslík. Limnosaprobita se dále dělí do pěti stupňů –
xenosaprobity, oligosaprobity, beta-mezosaprobity, alfa-mezosaprobity a polysaprobity.
 Xenosaprobita – takovouto vodu najdeme v pramenech, stružkách a nejčistších pstruhových
potocích. Biologická spotřeba kyslíku za pět dní nedosahuje ani 1 mg/l. Mezi indikátory
xenosaprobní vody patří například rozsivky Diatoma hiemale, Cymbella cesatii, Caloneis
alpestris, Achnanthes flexella a Tetracyclus rupestris, ruducha Hildebrandia a různé zlativky.
 Oligosaprobita – obvykle se týká čistých vod pstruhového a lipanového pásma. Biologická
spotřeba kyslíku za pět dní se pohybuje pod hranicí 2,5 mg/l. Mezi indikátory oligosaprobní
vody patří například rozsivky Navicula rhynchocephala, Cymbella ventricosa, Meridion
circulare a Tabellaria flocculosa, ruduchy Audouinella a Lemanea a zelená řasa Draparnaldia
glomerata.
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 Beta-mezosaprobita – jedná se o mírně až středně znečištěnou vodu, stále však dobré jakosti.
K vodárenskému využití vhodná není, ale k rekreaci ano. Obvykle je plná života. Díky
intenzivní fotosyntéze je dobře prokysličená, v noci však obsah kyslíku klesá. Mezi indikátory
beta-mezosaprobní vody patří například rozsivky Aulacoseira granulata a Synedra acus, sinice
vodních květů a množství druhů zelených řas (Coelastrum, Pediastrum, Scenedesmus, Oocystis,
Monoraphidium a další).
 Alfa-mezosaprobita – voda je již znatelně znečištěná. Biologická spotřeba kyslíku za pět dní
dosahuje až 10 mg/l. Ke koupání neláká, ostatně obsahuje i choroboplodné zárodky, rybáři ji
však využívají. Mezi indikátory alfa-mesosaprobní vody patří například rozsivky Nitzschia
acicularis a Stephanodiscus hantzschii, sinice rodu Oscillatoria a zelená řasa Stigeoclonium
tenue.
 Polysaprobita – voda je viditelně znečištěna s černým bahnem na dně. Obsah kyslíku může
příležitostně klesat i k nule. Biologická spotřeba kyslíku za pět dní dosahuje až 50 mg/l.
Z autotrofních organismů je typická přítomnost krásnoočka Euglena viridis, typickým
heterotrofním indikátorem je vláknitá bakterie Sphaerotilus natans.
Systém saprobií umožňuje určit stupeň znečistění vod bez velkých nároků na čas a přístrojové
vybavení, které je jinak nutné při chemických rozborech vod. Nicméně ve vodohospodářské praxi
existuje všeobecná skepse ke koncepci indikátorových organismů.
Saprobní index S charakterizuje znečištění podle vztahu

𝑆=

∑𝑛
𝑖=1 𝐴𝑖 𝑠𝑖 𝑔𝑖
∑𝑛
𝑖=1 𝐴𝑖 𝑔𝑖

kde Ai je abundance zjištěného organismu,
si individuální saprobní index organismu,
gi indikační hodnota organismu.

3.3. SAMOČIŠTĚNÍ A HODNOCENÍ JAKOSTI POVRCHOVÝCH VOD
Samočištěním se nazývá souhrn fyzikálních, chemických a biologických pochodů; u tekoucích
vod je jeho rychlost závislá též na hydraulických poměrech. Z tohoto důvodu se průběh samočištění
u vodních toků liší úsek po úseku (vlivy bystřinného nebo říčního charakteru toku, poměru šířky
koryta k hloubce vody, vlivy oživení toku, teploty vody aj.). Fyzikálním procesem je sedimentace,
chemickým pochodem srážení a biologickým procesem činnost ve vodě žijících bakterií, rostlin
i živočichů. Samočištění probíhá výhradně v aerobních podmínkách při postupné přeměně
odpadních látek v tělech bakterií, prvoků a vyšších organismů (ryb). Voda postupně získává
průzračnost.
Základem samočištění je přirozené odbourávání organických látek (včetně ostatního
znečištění). Hlavním činitelem podmiňujícím mineralizaci organických látek je aerobní biologický,
resp. biochemický pochod, tedy přítomnost kyslíku ve vodě. Proto k nejrychlejšímu samočištění
dochází v peřejnatých, dobře prokysličovaných tocích. Vedle toho se ovšem uplatňuje řada dalších
činitelů, např. charakter odpadních vod a znečištění, kyslík dodávaný asimilací a zejména druh
akvatického ekosystému. Schopnost vodního toku mineralizovat za přirozeného průtoku nečistoty
lze tedy obecně posoudit podle celkové bilance kyslíku ve vodě. Průběh odbourávání organických
látek v toku aerobními pochody je zřejmý z tvaru kyslíkové křivky (obr. 3.4).
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Po přítoku znečištěných vod do recipientu okamžitě začnou probíhat dva procesy:
deoxygenace, při které kyslík rozpuštěný ve vodě se spotřebovává při biochemických procesech,
a reaerace, při které nastává sycení vody kyslíkem ze vzduchu (v přírodě od vodní hladiny)
a produkcí vodních rostlin (zejména řas), popř. uměle. Kyslíková křivka vzniká jako součtová čára
obou pochodů. Její průběh je však ovlivněn řadou činitelů (např. s rostoucí teplotou se reaerace
zpomaluje, avšak rozkladné pochody se urychlují, takže maximum nedostatku O2 se časově
posunuje - přibližuje se ke zdroji znečištění a jeho hodnota se příslušně zvětšuje). Celkové množství
organických látek (rozpustných i nerozpustných) se v technické praxi oceňuje množstvím kyslíku
potřebného na jejich odbourání; jde o biochemickou spotřebu kyslíku (BSK). Zájem na ocenění
samočisticí schopnosti vody se soustřeďuje zejména na tekoucí povrchové vody.

Obr. 3.4.

Grafické zobrazení na obr. 3.4 je označováno
jako křivka kyslíkového průhybu; její analytický
výraz pravděpodobně poprvé odvodili v roce 1925
H. W. Streeter a E. B. Phelps, viz (Říha, 1987).
Zvláštní pozornost je věnována jejímu
nejnižšímu bodu, který je ve vzdálenosti xc od
počátku úseku x = 0. Deficit v tomto bodě se
nazývá kritickým deficitem Dc a představuje
maximální nedostatek kyslíku v daném úseku.

Pro informaci je uveden odvozený vztah pro určení hodnoty kritické vzdálenosti xc, tj.
𝑥𝑐 =

𝑈
𝑘2
𝑘2 − (𝑘1 + 𝑘3 )
𝐿𝑎
𝑘2 𝐷0 − 𝑆𝑅
𝑙𝑛 [
+
+ (
−
)]
𝑘2 − (𝑘1 + 𝑘3 )
𝑘1 + 𝑘3 (𝑘1 + 𝑘3 )𝐿0 − 𝐿𝑎
𝑘1 + 𝑘3
𝑘1

kde
je deoxygenační konstanta [d -1],
konstanta reareace [d -1],
konstanta úbytku BSK vlivem sedimentace nebo adsorpce [d -1],
počáteční BSK [g m-3] pro x = 0,
rychlost přírůstku BSK jako důsledek místních vlivů např. rozvířením dnových nánosů
[g m-3 d-1],
c koncentrace nasycení kyslíkem [g m-3],
D0 počáteční kyslíkový deficit [g m-3] pro x = 0,
SR rychlost celkové změny koncentrace rozpuštěného kyslíku jako kombinovaného
účinku fotosyntézy a respirace vodních řas [g m-3 d -1],
U = Q/A, kde Q je průtok [m-3 s-1] a A [m-2] je průtočný profil pro ustálený režim
proudění δD/δt = 0.
k1
k2
k3
L0
La

Řešení této rovnice vyžaduje znalost všech členů a konstant. Hodnoty konstant se určují
empiricky jednak měřením na toku ve dvou profilech, jednak odhadem z laboratorních
a hydrologických dat. Skutečný tvar křivky kyslíkového průhybu závisí na konkrétních přírodních
poměrech toku, obsahu kyslíku a množství znečištěni přicházejícího z plošných a bodových zdrojů.
Při nepatrném znečištění nemá křivka minimum, bod Dc nelze určit, obsah kyslíku se blíží plnému
nasycení. Obdobně při velmi silném znečištění klesá obsah kyslíku na nulu, nastává anaerobní
proces. Pro tyto poměry opět nelze určit Dc, naopak nastává kritické období (úsek toku), kdy je
obsah kyslíku nulový (až do jeho opětného výskytu). Pro udržení rovnováhy živých organismů ve
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vodním ekosystému se požaduje c ≥ 4 [g m-3 ]; při c = 1 [g m-3 ] nastupují anaerobní pochody
doprovázené zápachem sirovodíku. Jen výjimečně se v přírodě dosahuje hodnot c ≥ 10 [g m-3 ].
V procesu samočištění se uplatňují faktory fyzikální, chemické a biologické.
 Fyzikální faktory samočištění vod
Mezi významné fyzikální faktory patří sedimentace – usazování usaditelných látek. Při snížení
rychlosti vody částečky nacházející se ve vodě klesají ke dnu. Na průběh sedimentace mají vliv
hustota a viskozita odpadních vod (závisí na obsahu rozpuštěných a koloidních látek). Významnou
úlohu má teplota vody, která je důležitá při vzniku vertikálního proudění vody. Velikost částic se
neustále mění, jedny se rozpadají a zmenšují, jiné se shlukováním zvětšují a vytvářejí velké vločky
(koagulace). Významnou úlohu v procesech samočištění má sluneční záření, jelikož jeho působení
má vliv na téměř všechny fáze změn anorganických a organických látek. Světelné podmínky jsou
významné nejen pro asimilaci uhlíku chlorofylem, ale i pro oteplení vody. Z dalších fyzikálních
dějů se při rozptylování znečišťujících látek a plynů (zvláště kyslíku a oxidu uhličitého) uplatňuje
difuze. Při vyústění odpadních vod do vodního toku nebo při soutoku znečištěného toku s jinými se
uplatňují promíchávání a ředění.
 Chemické faktory samočištění vod
Látky, které se nacházejí v odpadních vodách, reagují s látkami přítomnými ve vodách
povrchových. Dochází především k reakcím neutralizačním, srážecím a oxidačně-redukčním.
V přírodě chemické faktory nevystupují samostatně, ale jsou navzájem úzce propojeny
s fyzikálními nebo biologickými. Chemické procesy se zakládají na hydrolýze a oxidaci látek.
Konečnými produkty těchto procesů jsou amoniak, oxid uhličitý, methan, vodík, dusičnany, sírany
a fosforečnany. V horních vrstvách povrchových vod se uplatňuje i fotochemický rozklad
organických látek.
 Biologické faktory samočištění vod
Kromě fyzikálních a chemických faktorů mají při samočištění vody rozhodující význam
biologické procesy založené na činnosti organismů. Přítomné organické látky jsou potravou pro
nižší i vyšší vodní organismy. Prvním článkem řetězce jsou nejnižší organismy, kterým organické
látky slouží jako zdroj energie a na výstavbu buňky. Tyto organismy jsou potom potravou vyšším
organismům. Současně vznikají rozkladné procesy při odumírání organismů. V přírodních
podmínkách bývá mezi těmito procesy rovnováha.
Na podporu samočisticí schopnosti toku se v čase sucha zvyšují průtoky. Potřebné zředění
závisí na charakteru odpadní vody. Pro splaškové odpadní vody se předpokládá 30 – 50 násobné
zředění říční vodou za dostatečné. Rychlost vody má být v rozsahu 0,6 – 0,4 [m s -1]. Při dostatku
kyslíku a při teplotě 20 °C se aerobními procesy rozloží za první den asi 20 % organických nečistot
a za každý další den 20 % ze zbytku znečištění, tzn., že znečištění se ve stojaté vodě zlikviduje asi
za 20 dní. V tocích probíhá rychleji. Při nižších teplotách je rozklad pomalejší.
 Hodnocení jakosti povrchových vod
Problematika jakosti vody je odrazem moderních způsobů nakládání s vodou. Hodnocení
jakosti povrchových vod se provádí podle ČSN 75 7221. Klasifikace jakosti vody vychází ze
zhodnocení vybraných ukazatelů, které se rozdělují do šesti skupin (tab. 3.1).
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Tab. 3.1
Skupina
A
B

Skupina ukazatelů
Kyslíkového režimu
Základní chemické
a fyzikální

C

Doplňující chemické

D

Těžké kovy
Biologické
a mikrobiologické
Radioaktivity

E
F

Ukazatele
Rozpuštěný kyslík, BSK5, CHSK(Mn, Cr)
pH, teplota vody, rozpuštěné látky, amoniakální dusík,
dusičnanový dusík, veškerý fosfor
Vápník, hořčík, chloridy, sírany, tenzory aniontové,
nepolární extrahovatelné látky, organicky vázaný chlor
Rtuť, kadmium, arsen, olovo
Saprobní index, koliformní bakterie nebo fekální
koliformní bakterie
Celková aktivita alfa, celková objemová aktivita

Celková klasifikace jakosti vody musí být založena alespoň na klasifikaci hodnot ukazatelů
jakosti vod v jednotlivých skupinách a na klasifikaci ve skupinách A, B a E. Povrchové vody se
podle výsledků jakosti vody zařazují do pěti tříd (tab. 3.2).
Tab. 3.2
I. třída

Velmi čistá voda

II. třída

Čistá voda

III. třída

Znečištěná voda

IV. třída
V. třída

Silně znečištěná voda
Velmi silně znečištěná voda

Vhodná pro všechna použití
Obvykle pro většinu použití (vodárenské účely po přiměřené
úpravě, vodní sporty, zásobování průmyslovou vodou, chov ryb)
Zásobování průmyslovou vodou, vodárenské použití jen když není
k dispozici jiný zdroj, vícestupňová úprava
Omezené účely
Není vhodná pro žádný účel

Z hlediska ochrany životního prostředí jsou nejčastěji sledována znečištění podle tab. 3.3.
Tab. 3.3
BSK, CHSK
Dusík (NO3, NO2 , NH4 )
Radioaktivní prvky (U, Ra,
Rn)
Detergenty, fenoly, ropné
látky, oleje, těžké kovy
Pesticidy

Biochemická a chemická spotřeba kyslíku (indikuje organické znečištění).
Zvýšené koncentrace těchto dusíkatých látek indikují únik ze zemědělské
půdy a fekální znečištění (eutrofizace vod).
Indikují radioaktivní znečištění.
Indikují průmyslové a komunální znečištění.
Zemědělské znečištění.

Mezi hlavní ukazatele průmyslového, zemědělského a komunálního znečištění patří:

Organické látky. V odpadních vodách je přítomno mnoho různých organických látek. Není
možné sledovat a stanovovat každou zvlášť. Jelikož jsou schopny oxidace, vyjadřujeme jejich sumu
množstvím kyslíku potřebného na jejich úplnou oxidaci. Organické látky lze stanovovat buď
chemicky nebo biochemicky.

Chemická spotřeba kyslíku (CHSK). Udává množství kyslíku potřebného k oxidaci
organických látek za použití silných oxidačních činidel (KMnO4, KIO3, K2Cr2O7). Pro oxidaci jsou
stanoveny uzanční podmínky (doba oxidace, teplota, kyselost prostředí atd.).
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Biochemická spotřeba kyslíku (BSK). Organické látky charakterizované jako BSK5
představují množství kyslíku spotřebovaného k aerobnímu biochemickému rozkladu organických
látek obsažených ve vodě po dobu pěti dnů při standardních podmínkách. Biochemický rozklad
organických látek ve vodě probíhá ve dvou fázích. V první fázi (začíná ihned) se odbourávají
hlavně uhlíkaté látky (trvá přibližně 20 dní). Ve druhé fázi (začíná až 10. dnem) se odbourávají
dusíkaté látky a jejich rozklad není do 20 dnů ukončen. Prakticky se však pokládá rozklad všech
organických látek ukončený za 20 dní (odbouráno asi 99 %). V praxi se obvykle stanoví úbytek
kyslíku za 5 dní, BSK5. Spotřebu pro ostatní časová období můžeme přibližně vypočítat podle
vztahů:
BSK2 = 0,54 BSK5 a BSK20 = 1,46 BSK5 .

Nerozpuštěné látky (NL). Jsou to látky, které se stanoví filtrací vody a vysoušením zbytku na
filtru při 105 °C do konstantní hmotnosti.

Rozpuštěné látky (RL). Jsou látky, které zůstanou ve filtrátu ve vzorku vody po odpaření,
vysušení a vyžíhání při 600 °C do konstantní hmotnosti.

Ropné látky (C10 – C40). Látky vyextrahovatelné z vody. Z extraktu se oddělí
standardizovaným způsobem.

Teplota vody. Zvýšením teploty vody se především snižuje rozpustnost kyslíku ve vodě
a stimulují, až zastavují se biologické procesy organických látek. Překročí-li teplota hranici 38 –
40 °C, odumírají bakteriofágové. Životní podmínky ryb ovlivňuje teplota většinou nepřímo. Při
snížené koncentraci kyslíku může docházet k jejich udušení. Horní meze dovolené teploty pro
některé ryby: pstruh potoční (22,5 – 29 °C), štika (25 – 29 °C), losos (32,5 – 33,8 °C), kapr
(37,5 °C).
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4. SEGMENT VĚDNÍHO OBORU HYDROLOGIE
Následující kapitola představuje skromný úvod do samostatného vědního oboru. Pro získání
hlubších poznatků je nutno studovat stěžejní hydrologické prameny, viz (Dub a kol., 1969),
(Pretl a Říha, 1983), (ČZU LF, 2001) aj.

4.1.

ZÁKLADNÍ POJMY

Hydrologie je věda, která se systematicky zabývá pozorováním zákonů výskytu a oběhu vody
v přírodě. Část hydrologie, která svými vlastními postupy slouží potřebám projekce a provozu
objektů vodního stavitelství a stavební činnosti člověka vůbec, se nazývá inženýrská hydrologie.
Hydrologie je velmi rozsáhlý obor. Její znalost je nezbytná pro účelné hospodaření vodními
zásobami ve státě. Lze ji rozdělit na dvě hlavní skupiny, tj. hydrologii moří a hydrologii pevnin.
Hydrologie pevnin vzhledem k formám a způsobu výskytu vody se dělí na hydrologii atmosféry
(hydrometeorologii), tekoucích vod (potamologii), stojatých vod (limnologii), bažin, podzemních
vod (hydrogeologii), půdní vody (hydropedologii) a ledovců (glaciologii). Veškerá voda na Zemi
a v atmosféře, bez rozdílu skupenství, se nazývá hydrosféra. Voda je v ní vlivem Slunce
v neustálém pohybu – viz oběh vody v přírodě.
Pro účely vodohospodářské praxe vyšetřujeme oběh vody v menších územích, nejčastěji
v povodích toků, tj. v územích, do nichž nepřitéká voda povrchově ani podzemně, a z nichž veškerá
voda odtéká pouze jedním hlavním tokem. Bilanci oběhu vody lze dlouhodobě vyjádřit pomocí
základních bilančních prvků výrazem
HS = OV + OP + OZ + OS + HE(p) + HE(r) + HE(t) + HE(v)  1  2  3  4  5 ,
nebo zjednodušeně
HS = O + HE  
kde HS
jsou atmosférické srážky,
O
odtok vody,
OV
soustředěný povrchový odtok (ve vodních korytech),
OP
nesoustředěný povrchový odtok (plošný),
OZ
odtok podzemní vody,
OS
odtok vody do hlubších vrstev (nevyvěrá na povrch v uvažovaném území),
HE
klimatický výpar,
HE(p) výpar z půdy,
HE(r) výpar z povrchu rostlin (intercepce), neproduktivní výpar části srážek zachycených
nadzemními částmi porostů a předměty (10 až 50 % srážek),
HE(t) produktivní výpar z rostlin (transpirace) - dýchání rostlin, spotřeba vody rostlinami pro
vlastní stavbu buněk (např. u lesních porostů 150 až 450 mm/rok),
HE(v) výpar z vodní hladiny (popř. ze sněhu a ledu),

množství vody, které zvýšilo nebo snížilo zásoby povrchové a podzemní vody,
1
přírůstek nebo úbytek vody povrchové a podzemní,
2
přírůstek nebo úbytek vody v nádržích,
3
přírůstek nebo úbytek vody v ovzduší,
4
přírůstek nebo úbytek vody v biomase rostlinstva,
5
přírůstek nebo úbytek vody v biomase živočišstva.
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Složky 3, 4, 5 jsou kvantitativně zanedbatelné a obvykle se s nimi neuvažuje. Tato bilance,
vztahující se k určitému časovému období, je důležitá pro účelné využívání vodních zásob
v jednotlivých povodích. Základním bilančním obdobím, užívaným v hydrologii, je hydrologický
rok. Je to časově uzavřená jednotka o délce 12 měsíců, volená tak, aby pevné srážky spadlé v tomto
období se mohly zúčastnit odtokového procesu v témže období. U nás se hydrologický rok počítá
od 1. XI. do 31. X. následujícího roku, jehož letopočtem se označuje. Pokud se bilance provádí za
dlouhou řadu let, mluvíme o dlouhodobé bilanci. Čím je bilanční období delší, tím přesnost bilance
roste a vztah bilančních prvků je těsnější. Hydrologické procesy jsou ve své podstatě procesy
stochastickými, tzn. náhodnými. Proto se při zpracování hydrologických pozorováni nejčastěji
používají statistické, pravděpodobnostní metody vyhodnocení. Jejich popis a způsoby použití je
možno nalézt v odborné hydrologické literatuře např. v technickém průvodci (Dub, Němec
a kol., 1969).

4.2.

ATMOSFÉRICKÉ SRÁŽKY

Atmosférické srážky vznikají kondenzací vodních par v ovzduší. Kondenzace nastane, klesne-li
teplota vzduchu obsahujícího vodní páry na teplotu rosného bodu. Kromě snížení teploty vzduchu je
ke kondenzaci vodních par nutná v ovzduší přítomnost tzv. kondenzačních jader, na nichž vodní
pára kondenzuje. Jsou to většinou ionizované částečky prachu, kouře nebo molekuly plynů.
Atmosférické srážky dělíme na kapalné (déšť, rosa, mlha) a tuhé (sníh, kroupy, jinovatka,
ledovka). Tuhé srážky vznikají kondenzací vodních par při nižší teplotě než 0 °C.
Výšku srážek H vyjadřujeme výškou vodní vrstvy [mm], která by vznikla na vodorovné ploše,
kdyby nedošlo ke ztrátě vody odtokem, vsakem a výparem. Zjišťujeme výšku jednotlivých srážek,
výšku denních srážek (výšku vody, jež naprší za 24 [h]), měsíčních a ročních srážek. Tuhé srážky
vyjadřujeme jejich vodní hodnotou v mm vodního sloupce, který vznikne po jejich přeměně
v kapalné skupenství. Pro praxi je důležitá vodní hodnota sněhu, což je poměr vody získané
roztaveného sněhu k objemu sněhu (tab. 4.1). Doba trvání deště t je doba, po kterou déšť padá.
Intenzita deště i je množství vody spadlé za jednotku času, tj. poměr výšky deště H k době jeho
trvání t, podle vztahu i = H/t . Udává se zpravidla v [mm min -1], nebo jako vydatnost deště
[l s-1 ha-1]; platí 1 [mm min-1] = 166.67 [l s-1 ha-1] a podobně 1 [mm] srážky odpovídá 10 [m3 ha -1].
Plošné rozšíření deště udává velikost zasaženého území. Podle intenzity a velikosti zasaženého
území rozlišujeme srážky krajinné neboli regionální, a krátkodobé neboli přívalové. Regionální
srážky zasahují ve srovnání s přívalovými poměrně velká území, mají dlouhou dobu trváni a nízkou
průměrnou intenzitu. Regionální srážky vznikají kondenzací vodních par, přinášených cyklonálními
větry z moří a oceánů. Vyvolávají vysoké vodní stavy na větších tocích, jsou proto směrodatné pro
návrh jejich úprav.
Tab. 4.1
Vodní hodnota sněhu
Druh sněhu
čerstvý prachový sníh
čerstvý obyčejný sníh
ulehlý sníh
sníh koncem zimy
pískový sníh
firn
firnový led

Vodní hodnota
0,01 - 0,05
0,05 - 0,07
0,15 - 0,20
0,35 - 0,40
0,25
0,50
0,85

Srážky vznikající kondenzací vodních par
bezprostředně při zemském povrchu nebo na
předmětech nazýváme horizontální (rosa, jinovatka,
námraza). Srážky vertikální vznikají ve volné atmosféře
a padají na zem jako déšť, sníh, krupky apod.
Horizontální srážky zpravidla tvoří malé procento
z celkového úhrnu srážek, přesto jsou schopny, např.
v podobě rosy, zachránit úrodu nebo alespoň omezit
škody způsobené dlouhotrvajícím suchem.
U atmosférických srážek vyšetřujeme jejich
celkové množství neboli výšku srážky, dobu trvání,
vydatnost neboli intenzitu a plošný rozsah.
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Přívalové srážky zasahují poměrně malou plochu území, mají krátkou dobu trvání a vysokou
intenzitu. Jsou vyvolány rychlým výstupem vlhkého vzduchu do velkých výšek, kde dochází
vlivem náhlého ochlazení ke kondenzaci vodních par. Vyskytují se téměř výhradně v teplém letním
období. Vyvolávají vysoké průtoky v tocích s malým povodím, které bývá touto srážkou celá
zasaženo. Přívalové srážky jsou proto směrodatné pro výpočet maximálních odtoků z malých
povodí.
Pozorováním bylo zjištěno, že s rostoucí dobou trvání přívalového deště klesá jeho intenzita.
Obecně lze tento jev vyjádřit vztahem
i=

𝐴
(𝑏+𝑡)𝛼

kde i je intenzita deště [mm min -1],
t doba trvání deště [min],
A, b, α parametry srážkoměrné stanice.
Na základě měření z 98 stanic byly v minulosti zpracovány údaje o přívalových deštích pro
povodí Labe, Odry a Moravy. V tab. 4.2 jsou uvedeny průměrné intenzity deště v [l s-1 ha-1]
v závislosti na době trvání deště a na periodicitě p.
Periodicita p je číslo udávající, kolikrát je určitá velikost intenzity při dané době trvání deště
dosažena nebo překročena v dlouhodobém průměru za 1 rok. Například déšť o intenzitě 154 [l s-1 ha1
] a době trvání 30 minut se vyskytuje v povodí Labe 0,1krát za 1 rok - má periodicitu 0,1. Znamená
to, že takový déšť se vyskytne v dlouhodobém průměru 1krát za 10 let – nazýváme proto takový
déšť „desetiletý déšť“ (četnost výskytu je 1krát za 10 let).
Tab. 4.2
Průměrná intenzita deště pro povodí Labe, Odry a Moravy podle J. Trupla [ l s-1 ha-1]
Doba trvání
deště
[min]

2

1

0,5

0,2

0,1

0,05

0,02

0,01

5
10
15
20
30
40
60
90
120

180
120
91,7
74,6
53,9
43,0
30,7
21,9
17,2

231
157
121
99,4
72,6
57,8
41,6
29,7
23,4

285
199
155
128
94,3
75,5
54,3
38,9
30,7

364
262
206
170
127
102
74,2
53,4
42,2

428
313
248
206
154
125
90,7
65,3
51,8

488
367
292
245
184
149
108
78,1
61,8

570
440
354
297
225
182
133
96,2
76,3

632
496
400
337
256
208
152
110
87,3

Periodicita p

Atmosférické srážky měříme bodově srážkoměry (ombrometry), totalizátory a zapisujícími
srážkoměry (ombrografy) podle konstrukce plovákovými, váhovými, překlopnými. Přístroje jsou
součástí srážkoměrných stanic. Prostorové měření se uskutečňuje pomocí meteorologického radaru
nebo družice. V tomto případě je chyba až 200 % hodnoty naměřené srážkoměrem.
V těžko přístupných místech v horách, kde není možno obsluhovat pravidelně přístroje, se
k měření kapalných i tuhých srážek používá totalizátoru. Do nádoby, v níž se zachycují srážky za
delší dobu, se přidá voda s chloridem vápenatým, který rozpouští sníh ještě při teplotě -30 °C.
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Vypařováni vody se zabrání pokrytím vodní hladiny v totalizátoru vrstvou vaselinového oleje.
Záchytná plocha se chrání před větrem. Současná technologie přechází na bezdrátové, automatické,
vyhřívané a digitální systémy. Vzhledem k automatizaci meteorologických stanic sítě ČHMÚ
dochází od roku 1999 na některých stanicích k souběžnému měření srážkoměrem METRA
a automatickým člunkovým srážkoměrem MR3H dodávaným firmou Meteoservis, v.o.s. Člunkový
srážkoměr je určen pro měření kapalných srážek. Ve své vyhřívané verzi umožňuje měření i srážek
pevných. Tyto srážkoměry se vyrábí se záchytnou plochou 200 cm2 – 500 cm2, s rozlišitelností
0,1 mm nebo 0,2 mm srážky na jedno překlopení člunku. Princip měření spočívá na pohybu
děleného člunku podél osy. Dešťové srážky jsou vedeny ze sběrné nádoby výtokovým otvorem do
horní poloviny překlápěcího člunku. Po naplnění člunku nadefinovaným množstvím srážek dojde
k jeho překlopení a začíná se plnit druhý člunek. Každé překlopení je registrováno sepnutím
kontaktu a je zaznamenáno v měřící stanici. Takto se získá detailní časový průběh srážky.
Nevýhodou člunkového srážkoměru je, že při intenzivních deštích dochází ke "ztrátě" vody tak, že
do právě překlopeného člunku natéká část srážky určená už druhému člunku. Vyhřívaná verze
tohoto srážkoměru je zatížena chybou při rozpouštění srážek.
Ombrometr (obr. 4.1 srážkoměr METRA) se skládá z nálevky
se záchytnou plochou 500 cm2, umístěné ve výši 1 m nad terénem,
a ze sběrné konvice obsahu 2 litry, umístěné pod nálevkou. Výška
deště se po přelití zjistí v odměrné nádobce, jejíž dělení je
uspořádáno tak, že ji lze odečítat na desetiny mm. Nevýhodou
ombrometru je, že zjišťuje jen celkovou srážkovou výšku za 24
hodiny. Měření se provádí každý den v 7 hodin ráno.
Ombrograf přístroj, který umožňuje určit vedle srážkového
úhrnu i obraz o časovém průběhu srážek. Je tvořen nálevkou, jež
odvádí zachycenou vodu do nádoby s plovákem, který je spojen
s pisátkem. To zaznamenává pohyb plováku na registrační pásku
upevněnou na bubnu, otáčeném hodinovým strojem. Potom na
ombrogramu, který podává ombrografický záznam deště, lze určit
výšku a intenzitu deště v kterémkoliv časovém okamžiku.
Pevné srážky, zachycené srážkoměry, se rozehřejí a určí se
jejich vodní hodnota v mm. Časový průběh pevných srážek je
možné získat chionografy, pracujícími na principu listovních vah.
Obr. 4.1
Vývojem a výrobou člunkových srážkoměrů se zabývá řada firem. Hlavní rozdíly jsou
v záchytných plochách a způsobu vytápění srážkoměru při měření pevných srážek. Meteoservis
Vodňany je výrobce nejrozšířenějšího srážkoměru v ČR - typ MR3H, o záchytné ploše 500 cm2
a citlivosti člunku 0,1 mm s vytápěním (obr. 4.2). Tímto srážkoměrem je osazena síť automatických
meteorologických stanic a účelových srážkoměrných stanic ČHMÚ.
Srážkoměrná pozorování zpracováváme tak, abychom obdrželi charakteristické hodnoty pro
území, v nichž měření srážek provádíme. Z denních pozorováni sestavujeme srážkoměrné průměry
za delší období. Získáme je jako aritmetický průměr srážkových úhrnů v n-časových obdobích.
Průměrný roční úhrn srážek H je aritmetický průměr ročních srážkových úhrnů Hi (i = 1 až n) za
n-leté pozorovací období, tj. H = ∑Hi/n. Podobně získáme průměrný měsíční úhrn srážek, ve
vegetačním období atd. Vynesením hodnot průměrného úhrnu srážek v určitém období
k pozorovacím místům do mapy a spojením stejných veličin obdržíme místa se stejnou průměrnou
výškou srážek. Spojovací čáry se nazývají izohyety.
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Roční průměr srážek roste s nadmořskou výškou území. Jeho přírůstek se změnou nadmořské
výšky o 100 m se nazývá pluviometrický gradient.
V delším časovém období lze pozorovat, že se jednotlivé roční srážkové úhrny odchylují od
celkového průměru. Při odchylkách nad tento průměr mluvíme o vlhkém roce, vlhkém vegetačním
období, vlhkém měsíci atd., pří odchylkách pod celkový průměr o suchých obdobích.
Do ovzduší se voda dostává výparem (evaporací) z vodní hladiny, ze sněhu a ledu, z povrchu
půdy a rostlin a transpiraci rostlin. Intenzita výparu je v hydrologii nejčastěji udávána v mm za
uvažovanou jednotku, např. za den, měsíc apod. Denní výpar vody v letních měsících v našich
poměrech dosahuje u volné hladiny až 10 mm, výpar vody z půdy 2 až 5 mm.

Obr. 4.2

4.3.

SOUSTŘEDĚNÝ POVRCHOVÝ ODTOK

Při koloběhu vody v přírodě dochází k odtoku srážkové vody, která se nevypařila do ovzduší
a nevsákla do půdy, po zemském povrchu do moří a oceánů. Povrchový odtok, který probíhá
z počátku plošně, se vlivem nerovností půdního povrchu soustřeďuje do drobných stružek, které se
spojují v potůčky, potoky a řeky. Tak vzniká postupně říční síť.
Zdroje řek jsou různé. Některé vznikají z atmosférických srážek, jiné z vývěrů podzemní vody,
jiné z vody tajících ledovců, některé vytékají z jezer, močálů apod. Velmi často se několik zdrojů
vzájemně kombinuje.
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Území, z něhož odtéká povrchová i podzemní voda jedním hlavním tokem a do něhož není
povrchový ani podzemní přítok vody, nazýváme povodím toku vzhledem ke zvolenému profilu. Je
ohraničeno myšlenou čarou, zvanou rozvodnice. Ta sleduje nejvyšší místa zemského povrchu, tzv.
rozvodí, jež je hranicí dvou povodí. Srážková voda z něho stéká na obě strany. Rozvodnice se
zakresluje do map. U toků mluvíme o celkovém povodí, jež zahrnuje povodí vlastního hlavního
toku, a o částečných povodích, zahrnujících povodí jeho přítoků. Povodí je charakterizováno řadou
činitelů, z nichž nejvýznamnější je jeho velikost, tvar, členitost, nadmořská výška, geologická
stavba, půdní poměry, vegetační kryt atd.
Soustava vodních toků v povodí tvoří říční sít, jež se skládá z hlavního toku a jeho přítoků.
Hlavní tok označujeme obvykle jako tok I. řádu, tok do něho ústící II. řádu atd. Pojem hlavního
toku není přesně vymezen. K rozhodnutí, který ze dvou spojujících se toků je hlavní, slouží některá
kritéria: za hlavní tok se považuje ten, který je vodnější, v místě soutoku zachovává svůj původní
směr a jehož dno v místě soutoku je níže než dno přítoku apod. Přesto se někdy stává, že za hlavní
tok je uvažován ten, který z hlediska uvedených kritérií je tokem nižšího řádu - např. Labe při
soutoku s Vltavou. Hrají zde zřejmě roli vlivy historické, hospodářské, nedostatečný hydrologický
průzkum, tradice apod.
Režim vodních toků určujeme zjištěním kolísání vody v korytě, jež je dáno vodním stavem
a průtokem. Vodní stav je výška hladiny v určitém profilu koryta nad nulou vodočtu, průtok je
množství vody, jež tímto profilem protéká za jednotku času. Vodní stavy a průtoky v jednotlivých
profilech vzájemně velmi úzce souvisejí. Tuto závislost vyjadřuje měrná křivka průtoku (konsumční
křivka), viz kap. 5, obr. 5.4).
Předpokladem správného odečítání hodnot průtoků a vodních stavů je neměnnost profilu toku,
pro který je křivka sestrojena. Je proto nutná občasná kontrola.
Vodní stavy a průtoky se mění v pozorovacím období. Tak např. některé řeky mají vysoké
vodní stavy na jaře po tání sněhu, nejnižší v létě a v zimě, kdy nejsou napájeny povrchovým
odtokem (je to většina našich řek a řeky střední Evropy). Jiné řeky se vyznačují nejvyššími vodními
stavy v letních měsících. V našich poměrech jsou to zejména toky s malým povodím, kde
maximální odtoky jsou způsobované přívalovými srážkami. Vodní toky se vyznačují tedy různým
vodním režimem.
Na režim vodních toků mají vliv vlastnosti jejich povodí, dané řadou činitelů. Dělíme je na
činitele fyzikálně zeměpisné a geometrické. K fyzikálně zeměpisným činitelům patří klimatické
poměry, půdní poměry, geologická stavba povodí, vegetační kryt půdy, hustota říční sítě, množství
a velikost přirozených i umělých vodních ploch, obhospodařování půdy aj.; ke geometrickým
činitelům patří plocha povodí, jeho tvar a reliéf terénu. Z klimatických činitelů jsou nejvýznamnější
srážky, které ovlivňují bezprostředně velikost odtoku z povodí. Záleží nejen na jejich množství, ale
i na druhu a na časovém rozdělení. Z dalších klimatických činitelů je důležitá teplota, vlhkost
vzduchu, sytostní doplněk, rychlost větru, výpar apod.
Půdní poměry a geologická stavba povodí se projevují v rozdělení celkového odtoku na
povrchový a podzemní a v jeho průběhu. Z půdních vlastností je významná propustnost, která
umožňuje vsak srážkové vody do půdy a tím přeměnu povrchového odtoku v podzemní. Je dána
zejména půdní texturou, strukturou, vlhkostí, stavem, utvářením a mocností půdního profilu atd.
Geologická stavba povodí má význam zejména při odtocích z velkých povodí. Hloubka, uložení
a druh geologických vrstev určuje hloubku půdního profilu, který je schopen přijímat srážkovou
vodou a tím ovlivňuje rozdělení celkového odtoku na povrchový a podzemní.
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Vegetační kryt půdy má vliv na zdržení povrchově stékající vody, které tím umožňuje vsakovat
do půdy. Záleží na druhu vegetačního krytu a na jeho umístění v povodí. Nejúčinnější jsou souvislé
dobře udržované lesní a travní porosty. Řadou měření byl prokázán příznivý vliv lesních porostů na
vyrovnání odtoků z povodí, který spočívá v jejich působení na přeměnu značné části povrchového
odtoku v odtok podzemní, čímž snižují povodňovou vlnu (zejména při odtoku z přívalových
srážek). Podzemní vodu propouštějí potom s určitým zpožděním do vodních toků.
Hustota říční sítě ukazuje možnost odvedení povrchového odtoku z povodí. Pozorování
ukazují, že čím větší je hustota říční sítě, tím větší je odtok z povodí a naopak.
Přirozené a umělé vodní plochy snižují rovněž kulminační průtoky tzv. transformací
povodňové vlny.
Na velikost odtoku z povodí má značný vliv i způsob obdělávání půdy. Tam, kde zemědělci při
hospodaření na půdě dodržují zásady protierozní ochrany půdy, rovněž nedochází ke škodlivým
povrchovým odtokům. Zejména je nutné dodržovat vhodné rozmístění kultur ve vztahu ke
konfiguraci terénu, správné navržení pozemků, pokud jde o jejich tvar a velikost. Rovněž je nutno
dbát, aby půda měla dobrý strukturální stav, který je zárukou zvýšené vsakovací schopnosti.
Plocha povodí působí na celkovou velikost odtoku a jeho trvání. Celkový odtok z velikých
povodí je větší než z povodí menších, specifický odtok (odtok za jednotku času z jednotkové
plochy) se naopak se vzrůstající plochou snižuje. V tocích o velkém povodí trvají povodňové stavy
déle než u toků s malým povodím.
Tvar povodí určuje uspořádání říční sítě. Ovlivňuje dobu, v níž přitéká voda z jednotlivých
částí do toku. U povodí vějířovitého tvaru dosáhne odtékající voda z celého povodí uvažovaný
profil v přibližně stejnou dobu, čímž vznikne časově krátká, ale vysoká povodňová vlna. Naopak
u protáhlých povodí dosáhne voda z nejvzdálenějších částí povodí uzávěrný profil později, čímž
vznikne nižší povodňová vlna s delší dobou trvání.
Nejjednodušším vyjádřením tvarových vlastností povodí je poměr průměrné šířky povodí B
k jeho délce L, tj.

𝛼=

𝐵
𝐿

=

𝐵𝐿
𝐿2

=

𝑆
𝐿2

.

Tento poměr se často pohybuje v mezích 1:2 až 1:4.
Reliéf terénu je charakterizován rozdílem výšek územních částí, sklonem svahů a sklonem
hlavního toku. Při menší členitosti terénu a menších sklonech svahů dochází k pomalejšímu
průběhu povrchového odtoku a rychlejšímu vsaku srážkové vody do půdy. Průměrný sklon i0
celého území můžeme vypočítat z výrazu

𝑖0 =

∆ℎ ∑ 𝑙
𝑆

,

kde h je výškový rozdíl vrstevnic,
∑ l součet délek vrstevnic,
S celková plocha povodí.
Protože výpočet průměrného sklonu tímto způsobem je dosti pracné, je možno jej přibližně
nahradit výrazem

𝑖0 =

𝐻𝑚𝑎𝑥 − 𝐻𝑚𝑖𝑛
𝑆 0,5
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kde Hmax - Hmin je rozdíl nejvyšší a nejnižší kóty v povodí,
S celková plocha povodí.
Pro určení režimu vodních toků k účelům vodohospodářského inženýrství nás zajímají zejména
různé hodnoty průtoku. Okamžitý průtok je průtok profilem vodního toku v okamžiku měření.
Průměrný denní průtok je aritmetický průměr více okamžitých průtok měřených v průběhu
24 hodin. Obvykle však provádíme jedno měření denně (v 7 hodin ráno) a zjištěnou hodnotu
pokládáme za střední denní průtok, přičemž předpokládáme, že se průtok během dne nezměnil.
Průměrný měsíční průtok je aritmetický průměr průměrných denních průtoků, pozorovaných za
jeden měsíc. Průměrný roční průtok je aritmetický průměr průměrných denních nebo měsíčních
průtoků, pozorovaných za jeden rok. Průměrné průtoky charakterizují pouze časový úsek, v němž
bylo měření prováděno, neurčují tedy celkový režim toku. Za tím účelem sestavujeme
z dlouhodobých pozorování průměrné dlouhodobé měsíční a roční průtoky jako jejich aritmetické
průměry.
Důležitou charakteristikou režimu vodních toků je odtok neboli odtokové množství. Je to
množství vody proteklé daným profilem za určitou dobu. Proteklé množství vody za den získáme
vynásobením středního denního průtoku počtem sekund za den (tj. 86 400), za měsíc vynásobením
středního měsíčního průtoku počtem sekund za měsíc a za rok vynásobením středního ročního
průtoku počtem sekund za rok.
Pro možnost porovnání odtoků se srážkami zavádíme odtokovou výšku h, jež vyjadřuje odtok
za určitou dobu v mm vodního sloupce:

ℎ=

𝑞𝑇
1000

[𝑚𝑚]

kde q je specifický odtok [ m3 s-1 km-2]
T uvažovaná doba v sekundách.
Poměr odtokové výšky h a srážkové výšky H udává součinitel odtoku φ = h/ H. Pro
vodohospodářskou praxi neurčují uvedené charakteristiky dostatečně režim vodních toku, pokud
nevíme, jak často se vyskytují a jak dlouho jimi charakterizovaný stav trvá. Je tedy nutno určit
pravděpodobnost jevů, k čemuž používáme opět matematické statistiky. Četnost jevů udává,
kolikrát se uvedená hodnota jevu za určité uplynulé období vyskytla. Předvídáme-li jejich četnost,
mluvíme o pravděpodobnosti výskytu. Součet všech dob, v nichž se jev vyskytoval, nazýváme
trvání jevu; vyjadřujeme je v % celkového pozorovacího období. Předvídáme-li trvání jevu,
mluvíme o pravděpodobnosti trvání. Uvažujeme-li dobu překročení jevu a předvídáme-li ji,
dospějeme k pojmu pravděpodobnost překročení určité hodnoty. K určení četnosti jevů a jejich
trvání používáme v hydrologii křivek četnosti a křivek trvání jevů (blíže viz hydrologická
literatura).
Pro řešení řady vodohospodářských otázek je nezbytná znalost zejména nejvyšších hodnot
odtoků, dále hodnot nejnižších, resp. průtoků v určitém období. Maximální odtoky z povodí jsou
zřídka se vyskytující jejich hodnoty, které mají nepříznivé následky pro okolí toku (záplavy,
povodně) i pro stavby na tocích (přehrady, hydroelektrárny, jezy, mosty atd.). Určujeme je nejen
velikostí, ale i četností nebo pravděpodobností výskytu, mluvíme o velkých vodách jednoletých,
dvouletých, desetiletých, staletých apod., což znamená předpoklad výskytu takové vody a vyšší
v průměru za jeden, dva, deset a sto roků, popř. za delší období.
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Obr. 4.3
V praxi se rozlišuje situace stanovení N-letého průtoku QN jednak v profilech s pozorováním,
jednak v profilech bez pozorování. V prvním případě to je postup zpracování statistického souboru,
který definuje empirickou čáru překročení a následně odvození teoretické čáry překročení, jež
vizualizuje čáru překročení N-letých průtoků (obr. 4.3 - čára překročení N-letých průtoků pro profil
Vltavy nad soutokem s Berounkou).
Význam čáry překročení N-letých průtoků spočívá v možnosti stanovit např. veličinu Q100, tj.
okamžitý průtok, který je dosažen nebo překročen za dlouhodobé období v průměru 1 krát za
100 let.
Situace stanovení N-letého průtoku QN v profilech bez pozorování je v praxi řešena několika
způsoby, např. metodou analogie (porovnání s pozorovaným profilem), genetickými metodami
(metoda izochron, jednotkového hydrografu), nebo empirickými rovnicemi.
V rámci ČHMÚ se předpověď srážek a srážko-odtokových poměrů provádí pomocí
matematických modelů. Např. dvoudenní předpovědi v časovém kroku 6 hodin poskytuje podrobný
meteorologický model ALADIN. Střednědobý na 3 až 10 dní je globální meteorologický model
Evropského centra pro střednědobou předpověď pod označením ECMWF. Srážko-odtokové
modely představuje Model HYDROG pro Povodí Odry a Moravy a systém AquaLog (s modelem
SACRAMENTO) pro povodí Labe.
Pro vodní hospodářství má rovněž veliký význam znalost minimálních průtoků v tocích, neboť
jsme velmi často nuceni odebírat vodu z toku při nejnižších vodních stavech. Je to zejména při
zásobování obyvatelstva a průmyslu užitkovou a provozní vodou, při zásobování závlahových
systémů vodou apod. Sledují se důležité parametry např. roční minimum, absolutní minimum, doba
trvání minimálních průtoků. Z pohledu ekologické stavu vodního toku se sleduje veličina Q330d, tj.
průměrný denní průtok, který je v dlouhodobém období dosažen nebo překročen po 330 dní v roce.
Generování čáry překročení opět vychází ze statistického souboru, tvořeného průměrnými
denními průtoky za dlouhodobé období. Empirická čára překročení je transformována na
teoretickou čáru překročení změnou měřítka u vodorovné osy ze 100 % na 365 dní, čímž obdržíme
čáru překročení m-denních průtoků (obr. 4.4).
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Obr. 4.4
K určení minimálních průtoků je nejčastěji nutno použít malého počtu přímých pozorování, jež
lze v příznivém případě doplnit hodnotami, získanými analogii z jiného toku. Nejvýhodnější však
je, můžeme-li je vyjádřit z čáry trvání (překročení) průtoků jako 355denní vodu, což je průtok, který
byl překročen 355 dní v roce.
Poznámka pro lektora:
Posluchači se při zpracování projektů setkají s tzv. standardními a základními hydrologickými
podklady. Standardní hydrologické údaje jsou poskytovány pro libovolný profil v síti vodních toků
Českým hydrometeorologickým ústavem. Podle územní působnosti tyto údaje vydávají pobočky
ČHMÚ.
Standardní hydrologické údaje jsou:
 základní hydrologické údaje,
 dlouhodobé průměrné průtoky určitých měsíců nebo hydrologických sezón,
 funkce překročení průměrných měsíčních, sezónních a ročních průtoků za víceleté období,
 reálné nebo odvozené řady průměrných měsíčních, sezónních a ročních průtoků,
 N-leté povodňové vlny neovlivněné vodními díly určené kulminačním průtokem s dobou
opakování N ≤ 100 let.
Základní hydrologické údaje jsou:
 plocha povodí,
 dlouhodobá průměrná roční výška srážek na povodí,
 dlouhodobý průměrný průtok,
 M-denní průtoky (nebo p-procentní denní průtoky),
 N-leté průtoky.
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Soustavným pozorováním a měřením výšek
hladin a průtoku ve vodních tocích se zabývá
hydrografie, metodikou měření hydrometrie.
Měření vodních stavů se provádí ve vodočetném
profilu latí nebo limnigrafem. Vodočetný profil
má být pokud možno stálý, dno i břeh toku v něm
nesmí podléhat vymílací činnosti vody ani
zanášení, nesmí do něho zasahovat vzdutí ani
sníženi hladiny vyvolané technickými stavbami na
toku, musí v něm být soust ředěn celkový průtok,
voda nesmí vybřežovat z koryta. Bodová rychlost
vody se provádí pomocí hydrometrické vrtule
(obr. 4.5) s uvážením poznatků o rozdělení
rychlosti po svislici (hydrometrování z mostu,
pomocí lanovky aj.).
Rok 2006 je pokládán za počátek nové éry
měření průtoků v ČR pomocí ultrazvukového
systému ADCP, založeného na Dopplerově
principu.
Obr. 4.5
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5. SEGMENT VĚDNÍHO OBORU HYDRAULIKY
Stať věnovaná hydraulice se zabývá pouze vybranými, základními problémy ryze teoretického
oboru. Hlubší poznatky jsou dosažitelné v domácí a zahraniční literatuře, např. (Boor-KunštátskýPatočka, 1968), technický průvodce (Kolář a kol., 1966), učební text (Kolář-Patočka-Bém,1983),
stěžejní dílo (Ven Te Chow,1959).
Hydraulika je věda studující zákony klidu a pohybu kapalin se zaměřením na praktické využití
v různých oborech lidské činnosti. Je částí technické mechaniky. Dělíme ji na dvě části, tj. na
hydrostatiku, která pojednává o rovnováze kapalin, a na hydrodynamiku, zabývající se pohybem
kapalin. V hydraulice se často pracuje za předpokladu použití tzv. ideální (dokonalé) kapaliny, která
je nestlačitelná, nevazká a nezávislá na změnách teploty. Pro skutečné kapaliny, vyskytující se
v inženýrské praxi, je nutné zavést do výpočtů opravné součinitele získané pokusy a empirií.
Vzhledem k zaměření tohoto učebního textu se budeme nadále zabývat převážně vodou, jako
nejběžnější kapalinou.

5.1.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI VODY

Měrná hmotnost (hustota)  je poměr hmotnosti m a objemu V tj.,  = m/V [kg m-3]. S teplem
se měrná hmotnost mění velmi málo. Voda má největší měrnou hmotnost při teplotě 4 [°C]. Při
jiných teplotách je její hodnota menší (anomálie), viz tab. 5.1.
Tab. 5.1
Měrná hmotnost vody v závislosti na teplotě
t [°C ]

0

4

10

20

50

100

[kg m-3]

999,9

1000,0

999,7

998,2

988,1

958,4

Měrnou hmotnost vody uvažujeme v inženýrské praxi běžně hodnotou 1000 [kg m-3]. Měrná
tíha γ je dána součinem hustoty ρ a tíhového zrychlení g, resp. poměrem tíhy G a objemu V, tj.

𝛾 = 𝜌𝑔 =

𝑚𝑔
∇

=

𝐺
𝑉

[N m-3].

Měrná tíha vody při normálním tíhovém zrychlení se uvažuje hodnotou γ = 9810 [N m-3].
Stlačitelnost vody je nepatrná, v praxi se ve většině případů zanedbává. Nejčastěji se charakterizuje
tzv. modulem objemové pružnosti K [N m-2]. Při teplotě 20 [°C] je jeho hodnota K ≐ (2,001 až
2,237) 109 [N m-3]. Malých hodnot dosahuje i tepelná roztažnost. Vazkost (viskozita) je odpor
kapaliny proti změně tvaru. Dynamická viskozita μ [Pa s] udává sílu vnitřního tření v jednotkové
ploše dvou pohybujících se vrstev kapalin při gradientu rychlosti rovném jedné. V inženýrské praxi
se častěji setkáváme s tzv. kinematickou viskozitou ν = μ ρ -1 [m2s-1]. S rostoucí teplotou její
hodnoty klesají (tab. 5.2).
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Při pohybu vody např. v půdě je důležitou charakteristikou povrchové napětí a s ním související
kapilární jevy. Povrchové napětí se projevuje na dělících plochách mezi dvěma nemísícími se
kapalinami, nebo mezi kapalinou a plynem, resp. jinou látkou. Udává se jako síla na jednotku délky
povrchu. U většiny jevů se v praxi zanedbává.
Tab. 5.2
Kinematická viskozita vody v závislosti na teplotě
t [⁰C ]

0

10

20

50

100

Ν [m2 s-1].

1,78 10-6

1,31 10-6

1,01 10-6

0,55 10-6

0,295 10-6

5.2.

HYDROSTATIKA - PASCALŮV ZÁKON

Hydrostatika se zabývá rovnováhou kapalin a těles do kapalin ponořených. Kapalina za klidu
působí na stěny nádoby i uvnitř samotné kapaliny tlakem. Síly o výslednici F vyvolávají na ploše
S tlak p = F/S [N m-2]. Hodnota tlaku je nezávislá na poloze plochy S. (Poznámka: [Pa] = [N m-2]).
Tento průměrný tlak za předpokladu, že na kapalinu působí jen zemská tíže ve směru kladné osy z,
lze vyjádřit jako tlakovou sílu sloupce vody o výšce h na jednotkovou plochu ph , tj. ph = ρ g h
[N m-2 ]. Z tohoto vztahu obdržíme často používanou tzv. tlakovou výšku

ℎ=

𝑝
𝑝𝑔

=

𝑝
𝛾

[𝑚].

Veličina ph je běžně označována jako hydrostatický tlak. Působí-li na povrch kapaliny vnější
tlak pv , je celkový tlak, tzv. statický tlak, v hloubce h v bodě A, vyjádřen vztahem pst = pv + ρ g h.
Je zřejmé, že tlak v kapalině roste úměrně s hloubkou.
Jestliže na kapalinu působí vnější tlaková síla, potom tlak v každém místě kapaliny vzroste
o stejnou hodnotu. Tento tzv. Pascalův zákon je základem hydraulických zařízení, která využívají
přenosu tlaku a tím i tlakové síly od jednoho pístu k druhému.
Ve vodohospodářské praxi je většinou vnějším tlakem atmosférický tlak, takže pv = p0 . Jeho
velikost závisí na stavu atmosféry a nadmořské výšce. Při technických výpočtech se většinou
pracuje s jeho zaokrouhlenou hodnotou p0 = 105 [N m-2], což odpovídá tlakové výšce 10 m vodního
sloupce.
Tlak kapaliny má velký význam v technické praxi (tlak na dno a stěny nádob, na stavidla
apod.). Na vodorovné dno při působení pouze tíže je tlak kapaliny ve všech bodech stejný.
Výsledná síla na plochu dna S je rovna součinu této plochy a hydrostatického tlaku (atmosférický
tlak na hladinu se ruší atmosférickým tlakem na dno), tj. F = ρghS [N]. Nezávisí tedy na objemu
kapaliny (tvaru nádoby), ale pouze na hloubce kapaliny (obr. 5.1- hydrostatické paradoxon). Při
stejné velikosti dna a stejné hloubce vody je ve všech nádobách různého tvaru síla na dno stejná.

Obr. 5.1
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Hydrostatická tlaková síla na šikmou rovinnou plochu je opět rovna tíze sloupce kapaliny,
jehož základnou je tlačená plocha a výškou hloubka těžiště této plochy pod hladinou. Směřuje
kolmo k tlačené ploše. Při statickém řešení vodohospodářských staveb se nejčastěji vyskytují
zatěžované plochy pravidelné, nejčastěji obdélníkové. V těchto případech je výhodné řešení
znázorněním zatěžovacího schématu, čímž se výpočet zjednoduší.
Při kreslení zatěžovacích obrazců uvažujeme obvykle ρg = 1, takže ρgz = z. Leží-li horní hrana
obdélníka v hladině (obr. 5.2), zatěžovací obrazec je pravoúhlý rovnoramenný trojúhelník. Celková
hydrostatická síla je dána plochou zatěžovacího obrazce vynásobenou ρg a šířkou tlačené plochy b,
tj.
1

2

2

2

F = ρgbz2 , a veličina yc = 𝑧.
Zatěžovací obrazec je tedy vlastně řezem zatěžovacího
hranolu, jehož objem dostaneme vynásobením plochy řezu šířkou
základny b. Působiště hydrostatické síly F, působící kolmo na
zatěžovanou plochu, je v těžišti zatěžovacího obrazce, v našem
případě v hloubce 2/3z pod hladinou. Podobným způsobem
provádíme konstrukci zatěžovacích obrazců pro obecně položené
a různě zatěžované plochy. Pro početní řešení je zpravidla
výhodné rozložení výslednice hydrostatická síly na složky
Obr. 5.2
vodorovnou a svislou.
Častým případem je též stanovení síly, kterou působí kapalina na ponořené těleso. Vodorovné
složky síly se ruší a působí zde pouze vedle vlastní tíhy tělesa G vztlaková síla Fvz směrem vzhůru.
Kapalina tedy působí na ponořené těleso směrem vzhůru vztlakovou silou, jejíž velikost se rovná
tíze vytlačené kapaliny a prochází těžištěm vytlačeného objemu kapaliny. Je to zákon Archimedův
známý z doby kolem 250 let př. n. l.

5.3.

HYDRODYNAMIKA - BERNOULLIHO ROVNICE

Hydrodynamika rozebírá zákony pohybu kapalin a s ním související jevy, jako např. vlnění,
víry apod. Při studiu se vychází ze zjednodušující představy, že celý proud se skládá ze svazku
oddělených elementárních proudových trubic, které se nekříží a nemění tvar. Bod v proudu kapaliny
se pohybuje po čáře, jejíž tečny mají v daném okamžiku v každém bodě směr vektoru rychlosti
kapaliny. Tyto čáry se nazývají proudnice proudové čáry.
Jsou-li vedeny obvodem nekonečně malé plošky dS kolem bodu A proudnice, vytvoří se
proudová trubice a kapalina ji vyplňující tvoří proudové vlákno. Plocha dS je průtočný průřez
proudového vlákna. Objem kapaliny, který projde za sekundu průřezem, je průtok dQ. U proudu
konečné velikosti, složeného z proudových vláken, pracujeme s průtočným průřezem S
a s celkovým průtokem Q. Průtok Q je vyjádřen jako součin průtočného průřezu S a průřezové
rychlosti v, tj. Q = v S [m3 s-1].
Rychlost proudění (bodová) je rychlost pohybu jednotlivých částic kapaliny. V technické praxi
však pracujeme se střední průřezovou rychlostí, což je vlastně "průměrná" rychlost kapaliny
v celém průtočném profilu. Používá se proto, že částečky kapaliny mají vlivem vnitřního tření
a tření o stěny průtočného profilu v každém místě průtočného průřezu různou bodovou rychlost tzn. že rozdělení rychlostí v průtočném profilu je nerovnoměrné.
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Průtočný průřez nejčastěji charakterizujeme u kruhového profilu jeho průměrem d,
u otevřeného koryta šířkou ve dně, výškou a sklonem břehů. Průtočný průřez lze však též
charakterizovat tzv. hydraulickým poloměrem R, který je definován jako poměr průtočného průřezu
S a omočeného obvodu O (tj. délky styku kapaliny s pevnými stěnami průřezu), tj. R = R/O [m].
U kruhového průřezu je R = r/2.
Podle závislosti proudění kapaliny na čase rozlišujeme pohyb ustálený (permanentní,
stacionární) a pohyb neustálený (nepermanentní, nestacionární). Při ustáleném pohybu jsou
v daném místě rychlost kapaliny, její tlak a směr proudění během doby konstantní. Každým
průřezem protéká tedy v každé době stále stejné množství kapaliny. Ustálený pohyb muže být
rovnoměrný nebo nerovnoměrný. Ustálený pohyb rovnoměrný je charakterizován konstantní
průřezovou rychlosti průtoku ve všech průtočných průřezech. K takovému pohybu dochází jen
v neproměnných průřezech.
Ustálený pohyb nerovnoměrný je charakterizován změnou průřezové rychlosti v jednotlivých
průtočných průřezech. Znamená to, že průřezová rychlost se mění s dráhou proudění za
konstantního průtoku. Pohyb nerovnoměrný zpožděný má průřezovou rychlost v následujícím
průřezu vždy menší, než v předcházejícím. Dochází k němu v korytech toku při vzdutí hladiny např.
jezem.
Pohyb nerovnoměrný zrychlený má průřezovou rychlost v následujícím průřezu větší, než
v předcházejícím. Vyskytuje se v korytech toku při snížení vodní hladiny, např. při přepadu vody
přes stupeň ve dně apod.
Neustálený pohyb vznikne, dojde-li při poklesu kapaliny v každém průřezu ke změně její
rychlosti a tlaku a tím i průtočného množství v závislosti na čase. Průtok a rychlost kapaliny jsou
tedy funkcí času a dráhy. K tomuto pohybu v korytech toků dochází při vedeni povodňových vln,
při náhlém otevření jezů apod.
Při ustáleném pohybu kapaliny a za předpokladu její nestlačitelnosti je základní kinematickou
rovnicí tzv. rovnice kontinuity neboli rovnice spojitosti. Podle této rovnice je součin průtočného
průřezu a průřezové rychlosti stálý, neboli každým průtočným průřezem protéká stálý průtok
Q = S1 v1 = S2 v2 = konst.
Podle omezení proudící hmoty kapaliny rozlišujeme:
 Proudění o volné hladině, kdy je kapalina omezena tuhými stěnami jen po části obvodu, např.
v otevřeném korytě - na hladinu působí atmosférický tlak - pohyb je dán složkou vlastní tíhy
kapaliny;
 Proudění s napjatou hladinou, tj. proudění tlakové, kdy je kapalina omezena tuhými stěnami po
celém obvodu průtočného průřezu, např. proudění vody ve vodovodním potrubí – pohyb vzniká
rozdílem tlaků;
 Proudění v paprscích, kdy je kapalina omezena pouze kapalným nebo plynným prostředím, např.
proudění paprsku vody, vycházejícího z hubice postřikovadla - pohyb vzniká vlastní tíhou nebo
tlakem.
V závislosti proudění kapaliny na rychlosti vzniká proudění laminární (nevířivé) nebo
turbulentní (vířivé). Při laminárním proudění se všechny částice kapaliny pohybují v rovnoběžných
drahách ve směru prouděni. Tento druh pohybu se vyskytuje v přírodě jen zřídka a to při velmi
malých rychlostech, nejčastěji při pohybu podzemní vody. Při turbulentním proudění se částice
kapaliny pohybují v nepravidelných drahách, které se navzájem kříží. Dochází k promíchávání
kapaliny. Tento druh pohybu se běžně vyskytuje při průtoku vody v otevřených korytech
a potrubích.
Vhodnou charakteristikou uvedených proudění je bezrozměrná veličina, tzv. Reynoldsovo číslo
Re podle vztahu
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Re =

𝑣𝑙
𝑣

,

kde v je průřezová rychlost,
l
charakteristický délkový rozměr proudu, tzn. při průtoku kapaliny potrubím je to průměr
potrubí d, při průtoku otevřenými koryty hydraulický poloměr,
ν kinematická viskozita.
Podle Reynoldse nastává přechod od turbulentního k laminárnímu proudění v kruhovém
potrubí při Rek = 2320, v otevřených korytech při Rek = 580.
K řešení veliké části problémů hydrauliky
užíváme
Bernoulliho
rovnici,
kterou
nazýváme základní rovnicí hydrodynamiky.
K jejímu odvození uvažujme proudovou
trubici proměnného průřezu, umístěnou do
pravoúhlého souřadnicového systému (obr.
5.3). V trubici předpokládejme ustálený
průtok kapaliny. Na proudovou trubici působí
mezi průřezy 1 a 2 tlaková síla určená tlaky p1
a p2 a tíha kapaliny G = m g.
Podle zákona o pohybové energii se
práce těchto tří sil rovná přírůstku pohybové
energie na příslušné dráze.
Po matematickém vyjádření tohoto stavu
a jeho úpravách se dospěje ke vztahu (z = h),
tj.
Obr. 5.3

ℎ1 +

𝑝1
𝜌𝑔

+

𝑣12
2𝑔

= ℎ2 +

𝑝2
𝜌𝑔

+

𝑣22
2𝑔

= konst.

Všechny členy rovnice mají rozměr délky [m]. První člen rovnice h1 udává výšku jednotlivých
bodů kapaliny proudového vlákna nad libovolně zvolenou rovinou. Označuje se jako polohová nebo
geodetická výška. Druhý člen rovnice p1/γ je tlaková výška. Třetí člen rovnice v12/2g je tzv.
rychlostní výška. Rovnice Bernoulliho říká, že ve všech průřezech proudové trubice je součet
polohové, tlakové a rychlostní výšky stálý. Součet se označuje jako energetická výška proudu E
(udává energii příslušející jednotce tíhy kapaliny) a vyjadřuje fyzikální smysl Bernoulliho rovnice tj. zákon o zachování energie. Jinými slovy při proudění ideální kapaliny platí, že součet polohové
energie Ep , tlakové energie Eg a kinetické energie Ek je konstantní, tj. E = Ek+Eg+Ep= konst.
V uvedeném tvaru Bernoulliho rovnice platí pro dokonalou kapalinu. U skutečné kapaliny se
uplatňují síly tření, k jejichž překonání je nezbytná práce, která na jednotku tíhy má délkový rozměr
- označuje se proto jako ztrátová výška Z. Bernoulliho rovnice pro dva profily 1 a 2 proudového
vlákna (obr. 5.3) má potom tvar

ℎ1 +

𝑝1
𝜌𝑔

+

𝑣12
2𝑔

= ℎ2 +

𝑝2
𝜌𝑔

+

𝑣22
2𝑔

+𝑍 .
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Směrem pohybu v důsledku ztrát energie proudu klesá, tzn., že čára energie ve směru proudu
klesá. Sklon této čáry se nazývá hydraulický sklon ih , který udává úbytek energetické výšky
připadající na jednotku délky dráhy proudu kapaliny. Vypočte se ze vztahu

𝑖ℎ =

𝐸2 −𝐸1
𝑖

𝑍

= .
𝑖

Naproti tomu tlaková čára, jejíž poloha je dána součtem h + p/ρg , může někdy ve směru
proudu i stoupnout – při současném poklesu rychlosti. Při vyjádření Bernoulliho rovnice pro celý
proud je nutno brát ohled na nerovnoměrnost rozdělení rychlosti v průtočném průřezu. Proto se
zavádí opravný součinitel α, který je nazýván Coriolisovým číslem a vyjadřuje poměr skutečné
rychlostní výšky k rychlostní výšce vyjádřené ze střední rychlosti. Potom základní rovnice
hydrodynamiky nabývá tvar

ℎ1 +

𝑝1
𝜌𝑔

+

𝛼𝑣12
2𝑔

= ℎ2 +

𝑝2
𝜌𝑔

+

𝛼𝑣22
2𝑔

+𝑍 .

Hodnota α závisí na tvaru průřezu a pohybuje se v potrubí a otevřených korytech v mezích 1,02
až 1,20.

5.4.

PROUDĚNÍ POVRCHOVÉ VODY – CHEZYHO ROVNICE

Pohyb vody v otevřeném korytě je pohyb s volnou hladinou. Probíhá jako ustálený rovnoměrný
nebo nerovnoměrný pohyb, nebo jako pohyb neustálený. Při rovnoměrném pohybu vody v korytě je
stálý průtok Q, stálý průtočný průřez S a stálý sklon dna I. V tomto případě tedy bude i hladina
rovnoběžná se dnem (rovněž i čára energie) a ve všech průřezech bude stejná rychlost w.
Tab. 5.3
Charakteristika různých druhů proudění v otevřeném korytě
Ustálené
Proudění
Neustálené
Nerovnoměrné
Rovnoměrné
Průtok
Q = f (t, x)
Q = konst.
Q = konst.
Průřezová rychlost
v = f (t, x)
v = f (x)
v = konst.
Poznámka
Vlny v korytě
Neprizmatické koryto
Prizmatické koryto

Prizmatické koryto charakterizuje tvar průřezu, drsnost omočeného obvodu a sklon dna
konstantní, tj. neměnné po délce koryta. Aby rovnoměrný pohyb mohl nastat, musí být v rovnováze
síly působící pohyb kapaliny a síly tento pohyb brzdící. Proti pohybu působí tření kapaliny , takže
celková síla je O, kde O je omočený obvod. Pohyb kapaliny způsobuje buď gradient tlaku dp/dx,
nebo složka síly zemské tíže působící ve směru proudění. Celková velikost této síly je ρgS sin α .
Pro většinu praktických příkladů platí sin α ≐ tg α ≐ i. Z rovnosti sil působících na kapalinu potom
plyne O = ρgSi. Předpokládá se, že ztráty při turbulentním proudění jsou úměrné čtverci střední
rychlosti, součiniteli tření f a měrné hmotnosti kapaliny. Lze je vyjádřit vztahem

𝜏 = 𝑓𝑝

𝑣2
2
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Po dosazení předcházejících rovnic, veličin R, S a O a dalších úpravách obdržíme výraz pro
příslušnou střední rychlost

𝑣=√

2𝑔
𝑓

√𝑅𝑖

Pro výpočet proudění v otevřených korytech se tato rovnice používá ve tvaru v = C
je rovnice Chezyho, kde

𝐶=√

Ri , což

2𝑔
𝑓

je tzv. rychlostní součinitel.
Rychlostní součinitel byl stanoven řadou autorů v závislosti na drsnosti koryta a jeho
hydraulickém poloměru R. K nejstarším vzorcům patří vzorce Ganguillet-Kuttera, Kuttera a Bazina.
Dnes je prokázáno, že konstrukce těchto vzorců není zcela správná a proto pro přirozené toky
nemohou dávat plně uspokojivé výsledky. Tyto vzorce nelze proto doporučit. Vhodnější jsou vzorce
exponenciální, jejichž představiteli jsou zejména vzorce Pavlovského, Stricklerův a Manningův.
Nejnovější rychlostní vzorce vycházejí z novodobých poznatků o turbulentním pohybu vody a
vyjadřují logaritmickou závislost rychlostního součinitele C na drsnosti a hydraulickém poloměru.
Jejich představiteli jsou např. vzorce Agroskina a vzorec Martincův. Vzorců pro stejný účel je
daleko více. Každý z nich má své klady a nedostatky. Kromě vzorců, které obsahují drsnostní
součinitel, existují rovnice, které tento součinitel neobsahují. Dále jsou pro informaci uvedeny
příklady nejvíce oblíbených vzorců.
Exponenciální vzorec Pavlovského je vyjádřen vztahem
1

𝐶 = 𝑅𝑦
𝑛

n – 0,13 – 0,75

kde y = 2,5

R ( n – 0,11). Vztah platí pro omezení 0,1 < R < 3,0.

Vzorec Manningův
1

C = n R 1/6
bývá často používán pro svoji jednoduchost, přestože vyhovuje lépe pro proudění v potrubí než
v otevřených korytech. Logaritmický vzorec Agroskina je
C = 17,72 (log R + kA), kde kA = 1/17,72 n .
Pro výpočet rychlosti proudění v otevřeném korytě lze kromě Chézyho rovnice, Manningovy
rovnice nebo Darcy-Weisbachovy rovnice, které zahrnují drsnostní součinitel, použít i rovnice,
které tento součinitel neobsahují. Jedná se zejména o rovnici Brettingovu a Jarretovu.
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Velmi důležitou charakteristikou koryta je tzv. měrná
(konsumpční) křivka průtoku (obr. 5.4). Udává závislost průtoku na
hloubce. Sestrojí se tak, že pro několik zvolených hloubek h se
vypočtou odpovídající průtoky. Pro výpočet bodů této křivky je
výhodné tabulkové uspořádání veličin h, Q.
Hodnoty součinitele drsnosti n, stejně jako hodnoty rychlostního
součinitele C jako funkci hodnot n a R, jsou uvedeny v technických
průvodcích a učebnicích hydrauliky a úprav toků.
Obr. 5.4
V tab. 5.4 jsou uvedeny hodnoty n pro vzorce Manninga, Pavlovského a hodnoty kA pro vzorec
Agroskina.
Vlivem řady okolností se rovnoměrný pohyb může změnit v nerovnoměrný. Je to zejména, když
 nenastane rovnováha mezi složkou tíhy rovnoběžnou se dnem a odporem tření,
 pravidelný úsek koryta toku se místně zúží nebo rozšíří,
 je v korytě toku příčná stavba, která způsobuje zvýšení vodní hladiny (např. jez) nebo její
snížení (např. stupeň ve dně).
Z analýzy a vizualizace vyplývá (obr. 5.5), že každý proud může mít v korytě dvojí režim: říční
s velkou hloubkou a s malou rychlostí (podkritické proudění), nebo bystřinný s malou hloubkou
a s velkou rychlostí (nadkritické proudění).
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Tab. 5.4

- 61 -

Na obr. 5.5 je znázorněna energetická výška
průřezu Epr pro Q = konst. Při y  0 bude S  0,
takže Epr   a Epr se proto asymptoticky blíží ve
zvoleném systému os k ose vodorovné. Při y  
bude S  , takže funkce dostává tvar Epr = y,
přitom však opět roste do ; druhá asymptota tedy
prochází počátkem a svírá s osami úhel 45. Mezi
určenými asymptotami má křivka vrchol, který má
zvláštní hydraulický význam: je jím určen kritický
pohyb, který prochází průřezem s vynaložením
nejmenšího množství energie.
Obr. 5.5
Bystřinné proudění je podrobněji charakterizováno pomocí indexu bystřinnosti KB. Nadkritické
proudění a bystřinu indikuje hodnota KB ≥ 0,1. Výpočet je prováděn podle rovnice (Kovář, 2009)

𝐾𝐵 =

𝐻𝑠 ×𝑂×𝑉𝑠 ×𝑃×𝐸×(𝐹+1)0,5
𝐿×(𝐹𝑣 +1)

kde KB je index bystřinnosti,
Hs hustota hydrografické sítě [km-1],
O délka rozvodnice,
Vs střední výškový rozdíl povodí [km],
P součinitel závislý na propustnosti půd (0,5; 0,9),
E součinitel vyjadřující rozsah eroze (0,0; 0,6),
F plocha povodí [km2],
L délka hlavního toku [km],
Fv plocha protierozně účinného vegetačního krytu, tj. plocha lesů a trvalých travních
porostů [km2].

5.5.

PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY – DARCYHO ROVNICE

Určitý podíl srážkové vody vždy vsakuje do půdy. Tato voda se vyznačuje rozdílnou
pohyblivostí v závislosti na převládajíc1ch silách, které na ni působí. Voda adsorpční (převládají
síly adsorpční) je v kapalné fázi nepohyblivá a voda kapilární (převládají síly kapilární) je
pohyblivá velmi málo. Z hlediska pohybu nás proto bude zajímat pouze voda, která se pohybuje
účinkem tíže. Její pohyb nastává v pórech půdy a hornin o větším průměru, kde se nemohou uplatnit
kapilární jevy. Po vyplnění pórů se vytváří hladina a ve styku s nepropustným stropem napjatá
hladina (artéská voda). Tuto vodu označujeme jako vodu podzemní.
Pohyb podzemní vody se děje prosakováním nepravidelnými póry ve směru poklesu potenciální
energie. Její pohyb je ve většině případů velmi pomalý, a proto je laminární. Při laminárním pohybu
se používá pro výpočet rychlosti Darcyho vztah
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vf = k i ,
kde vf je filtrační rychlost [m s -1],
k filtrační součinitel nebo též součinitel propustnosti (filtrační rychlost pro i = 1),
i
hydraulický sklon, který je totožný se sklonem tlakové čáry, resp. hladiny podzemní
vody.
Filtrační rychlost je fiktivní rychlost, kterou by se pohybovala voda, kdyby protékala plným
průřezem zvodnělé vrstvy S (jako by nebyl tento průřez vyplněn pórovitou zeminou). Průtočné
množství podzemní vody je potom Q = vf S. Skutečná rychlost je však větší, neboť souhrnný
průtočný průřez pórů ve zvodnělé vrstvě je menší než S. Lze ji vyjádřit vztahem

𝑣=

𝑣𝑓
𝑃

kde P je pórovitost zeminy protékané vodou (poměr plochy pórů k celkové ploše průřezu zeminou,
P < 1). Přejde-li pohyb laminární v turbulentní (velké půdní póry a velký sklon hladiny), Darcyho
zákon již neplatí.
Filtrační součinitel se určuje několika způsoby. Málo věrohodné a nepřesné hodnoty poskytují
nepřímé metody a vzorce; z tohoto důvodu se dává přednost laboratorním metodám a infiltračnímu
vsakovacímu pokusu přímo v terénu (jednosondová metoda). I v tomto případě se objevují
nepříznivé vlivy v důsledku vegetace, půdních živočichů, přítomnosti skeletu aj. Nejpřesněji se určí
součinitel propustnosti čerpacím pokusem. Měří se při něm čerpané množství vody ze studny
a současně se zjišťuje snížení hladiny v kontrolních sondách v okolí ve dvou na sebe kolmých
profilech. Filtrační součinitel se zjistí na základě změřených hodnot podle příslušných vztahů
vyjadřujících přítok vody do studny (např. podle Dupuita). Nevýhodou tohoto způsobu je, že měření
trvá dlouho a je nákladné.
Orientační hodnoty filtračního součinitele k některých přírodních materiálů, jsou uvedeny v tab.
5.5. Z Darcyho rovnice je zřejmé, že filtrační rychlost v průtočném průřezu dané zeminy je určena
sklonem hladiny, která vytváří tzv. depresní křivku (obr. 5.6). Na vodorovném nepropustném
podloží je sklon hladiny podzemní vody

𝑖=

𝑑ℎ
𝑑𝑥

a rychlost

vf = k i = 𝑘 =

𝑑ℎ
𝑑𝑥

.

Poměrný průtok (pro 1 m šířky)

q = h vf = ℎ 𝑘 =

𝑑ℎ
𝑑𝑥

Po úpravě a integraci lze obdržet pro dvě hloubky h2 , h1 podzemní vody vzdálené o hodnotu l
vztah

h22 - h12 =

2𝑞𝑙
𝑘
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Depresní křivka je parabola 2.
Tab. 5.5
Filtrační součinitel k [m s -1]
hrubozrnný písek
písek
hlinitý písek
hlína
jíl

0,03 - 0,06
0,006 - 0,03
(30 - 600)10-6
(3 - 30) 10-6
10-10 - 10-6

Obr. 5.6
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6. PROGNOSTIKA, PLÁNOVÁNÍ A VÝPOČET POTŘEBY
VODY
6.1.

PROGNOSTIKA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

Současná etapa vývoje v celém světě je charakterizována urychlením dynamiky a rozsáhlými
změnami ve všech základních oblastech společenského, vědeckotechnického a ekonomického
vývoje. Důsledky těchto změn se mohou projevit až po určité době a mohou vést k vážným až
neřešitelným rozporům. Jde např. o problémy znečištění vod a ovzduší, kácení tropických pralesů,
porušování ochranné ozónové vrstvy Země, ovlivnění života lidí ve velkoměstech rozvojem
automobilismu, likvidace odpadů, narušení biologické rovnováhy v krajině, spory kolem využívání
jaderné energie, znečišťování vod moří a oceánů, včetně problémů světové populační exploze
a jejích důsledků.
Řešit možné budoucí rozpory, předcházet jejich vznikům je možné jen jejich včasným
poznáním, které nám umožňuje prognostický výzkum. Pouze poznáním možností, variant a rizik
budoucího vývoje se můžeme na něj připravit, ovlivňovat jej a případně minimalizovat jeho
negativní důsledky.
Nároky společnosti na vodní zdroje se vyvíjejí v souladu s rozvojem civilizace, ekonomické
aktivity, popř. řízené životní úrovně. Protože uspokojování těchto nároků vyžaduje včasnou
přípravu a časově dlouhodobou realizaci vodohospodářských investic, je třeba rozvíjet dlouhodobé
plánování nároků na vodní zdroje na vědeckém základě. Jde o soustavné prognostické práce,
respektující:
 kontinuálnost postupných cílů,
 princip komplexnosti sledovaného jevu,
 exaktnost analytických statistických metod umožňujících předpověď budoucnosti.
Životnost realizovaných staveb je dlouhodobá, a proto je třeba vycházet z koncepční činnosti.
Odhad budoucích nároků na vodní zdroje je v podstatě dán přesností odhadů vývoje několika
rozhodujících faktorů, za které pokládáme:
 poznání vlastností území,
 odhad směrů a tempa společenského vývoje, z toho zejména:
- perspektivní rozvoj a změny technologií,
- ekonomické koncepce,
- perspektivní rozvoj životního stylu.
Podle dosavadní praxe se při plánování potřeby vody vychází z jejího skutečného vývoje, tj.
z potřeby vztažené k určitému minulému období, která pokračuje v přítomnosti a lze ji nějakým
způsobem - demografickým, ekonomickým, technickým - extrapolovat na budoucnost.
Poznámka:
Hrozba a dopady klimatické změny způsobují, že předpověď budoucího vývoje jen na podkladě
historických dat je nejistá, viz kapitola 7.
Prognózou rozumíme pravděpodobnostní výrok o událostech, které nastanou v nějakém
prostorovém nebo časovém intervalu. Nelze ji zaměňovat s kategorií předvídání událostí, které
nelze kvantifikovat. Vědecký přístup rozlišuje tři základní alternativy metodického přístupu:
 extrapolaci nebo normativní metodu,
 syntézu nebo morfologickou metodu,
 intuitivní nebo teoretickou metodu.
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V praxi se nejčastěji kombinuje extrapolace s intuicí nebo normativní metoda s teoretickým
řešením. Při podrobném řešení a tvorbě dlouhodobých koncepcí se používá řady kombinací
několika desítek základních prognostických úloh, z nichž vynikají zejména metody projekce,
odhady nové techniky a cílové projekce. Současně je však třeba přijmout vědomí omezenosti
prognózy z hlediska exaktnosti a spolehlivosti. Prognóza nemůže využít experimentu a exaktní
průkaz správnosti předpovědi je silně časově retardován. Je zřejmé, že prognostika sleduje časové
horizonty daleko za dobu reprodukčního cyklu rozvoje hlavních oborů lidské činnosti. Proto
nemůže pracovat metodami běžného plánování, popř. bilancování. Na jedné straně se musí hodnotit
známé tendence, trendy apod., na druhé straně jde o vybočení ze stereotypu myšlení a uplatnění
netradičního přístupu k potenciálním objevům, které jsou podle současných měřítek za hranicemi
možností. V tomto směru jsou poučné studie různých dočasných týmů vědců, snažících se vybočit
z uzancí a vytvořit průhled za vzdálený časový horizont (např. H. Kahn a A. Wiener Komise pro
rok 2000, D. Meadows a kol. Limity růstu, M. Mesarovič a E. Pestel Lidstvo v bodě obratu, u nás R.
Richta a kol. Civilizace na rozcestí apod.).
Podle současné úrovně poznání a celosvětových zkušeností s dlouhodobým plánováním nároků
na vodní zdroje metody projekce předpovědi tvoří dvě základní skupiny, tj. jednak různé
extrapolační způsoby, jednak ekonomicko-matematické modely. Ve vodohospodářské praxi se
nejčastěji používá
 prostá extrapolace minulých potřeb vody ve sledované oblasti,
 prognóza na základě norem potřeby vody,
 prognóza na základě rozvoje charakteristických parametrů národního hospodářství.
V souboru extrapolačních předpovědí lze rozlišit extrapolaci analytickou, fenomenologickou
a vektorovou.
Analytická extrapolace je metoda teoretické předpovědi pro zpravidla stochastický jev, kdy
existuje statistická závislost mezi proměnnými t,, yi pro i = 1,2, ..., n. Kvalitu předpovědi udává
suma čtverců odchylek skutečných hodnot yi a teoretických vyrovnaných hodnot Y(t,), která má
být co nejmenší, tj.
∑[ti - Y(t,)]2 = min.
V praxi se jako kritéria používá součinitel korelace. Meze platnosti jsou dány okrajovými
hodnotami pozorovaných dat; platnost vyšetřeného vztahu mimo tyto hranice není jistá.
Fenomenologická projekce se liší od analytické rozdílnou informační základnou a jiným
pracovním postupem. Využívá se jednak empirických zkušeností získaných v oblasti studovaného
fenoménu, jednak poznatků z teorie růstových modelů. Probíhá-li vývoj - vzrůst nebo pokles nějaké veličiny y v závislosti na čase t bez vnějších zásahů, je možno předpokládat, že rychlost
vývoje dy/dt je jistou funkcí f(y) měnící se veličiny y. Řešením diferenciální rovnice dy/dt = f(y) je
dán zákon vzrůstu y = φ(t). Tento zákon vzrůstu či vývoje lze použít pro odhad vývoje
v budoucnosti. Předpoklady pro jeho použití jsou:
 Platí počáteční podmínka, že pro čas t = 0 je y = yo.
 Vývoj veličiny y v čase t probíhá bez vnějších zásahů.
 Pro vyšetřovaný jev byly stanoveny potřebné parametry ze statistických dat
Metody projekce předpovědi založené na vektorové extrapolaci využívají skutečnosti, že
prognózovaná veličina se vyvíjí v závislosti na několika vzájemně indiferentních parametrech.
Běžné jsou metody regresních křivek a metody vícenásobné regrese a korelace. Jako příklad lze
uvést trojnásobný regresní model pro předpověď nároků na odběry vody ve 30 různých rozvinutých
zemích světa:
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y = 2,66x10,305x20,250x30,069
kde y je celkový odběr vody na státním území [m3 na osobu za rok],
x1 - GNP [$ na osobu za rok],
x2 - počet obyvatel [103 osob],
x3 - podíl závlah z celkové obdělávané půdy [%].
Konstrukce ekonomicko-matematických modelů představuje v současné době nejvyšší formu
metody projekce předpovědi obecně a pro potřeby vodního hospodářství zvláště. Uvažuje místní
a časové optimum ekonomických možností společnosti, a tím i geografické, popř. technologické
zvláštnosti v určité oblasti. K určitému časovému horizontu se uvažuje souhrn kvantitativních
a kvalitativních parametrů, zejména vztah
 k nadřazenému zdroji vody,
 k ochraně životního prostředí člověka,
 vzájemných interakci mezi dvěma vodohospodářskými uzly převodu vody z místa k do j,
 vyjadřující změny v místě j, zejména ztráty vody včetně spotřeby.
Řešení je možné cestou analogie nebo normativní; ve všech případech je třeba uvažovat
operátor jakosti vody. Do kategorie komplexních ekonomicko-matematických modelů lze zařadit
tzv. komplexní prognostický model (KPM), který umožňuje kvantifikaci nelineárních vztahů mezi
proměnnými modelu ve tvaru

𝑦(𝑡) = ℎ{𝑏 + ∑𝑛𝑖=1 𝑓1 [𝑥1 (𝑡 − 𝑧1 )]}.
kde t
h
xi
y
zi
fi
b
n

je čas,
relační funkce,
nezávisle proměnná jako faktor vlivu i,
závisle proměnná,
zpoždění faktoru vlivu,
funkce senzitivity,
konstanta,
celkový počet faktorů vlivu i.

Funkce senzitivity fi je určena obecně nelineární problémovou funkcí gi podle rovnice
fi = ag + ci ,
kde a, c jsou lineární koeficienty transformace. Při praktické aplikaci KPM lze využít všech
předností standardní metody lineárního programování (Říha, 1987)
V oblasti prognostiky se snaží aktéři klasifikovat a třídit používané metody. V literatuře
nacháTrend Impact Analysis (TIA), která představuje triviální extrapolaci trendů;
 Delphi (Santa Monica, USA);
 Participativní metody, kde převažuje koncept brainstormingu v různých modifikacích;
 Scénáře.
Metody scénářů jsou jedním ze způsobů, jak mohou výzkumníci určitým způsobem poskytovat
relevantní informace o budoucím vývoji. Scénářů existuje několik typů, které se v řadě aspektů liší.
Jsou na ně kladeny určité společné požadavky. Scénáře musí být hodnověrné a přesvědčivé; vnitřně
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konzistentní a logické; dostatečně zajímavé a inspirativní; kreativní; stručné, ale propracované;
zaměřené na určitý problém; jasné a transparentní v předpokladech, na kterých stojí; a odpovídající
danému účelu. Zpravidla se jedná o strategické scénáře, které mají odpovídat na otázku, co se může
stát, pokud se zachováme určitým způsobem. Takový scénář si neklade za cíl budoucnost přímo
předpovědět. Jeho úkolem je ukázat na propojení určitých kroků, mezi kterými existuje kauzální
vztah. Scénář upozorňuje, že určitá rozhodnutí mohou mít určité důsledky. Ke škodě věci se aktéři
často ocitnou ve světě absurdistánu.
S aktuální prognózou scénáře „Voda 2025 – konflikty o vodu a vodní zdroje?“ se lze seznámit
ve studii (Balabán et. al., 2012).
V posledním období se profiluje samostatná kategorie prognostického modelu následků a jeho
využití v krizovém řízení. Tento fenomén je spojen s výraznou počítačovou podporou. Bez bližší
specifikace je uveden přehled dostupných stěžejních SW nástrojů pro krizové řízení v širším slova
smylu, tj. TerEx, IS Havárie, CIMS (Critical Infrastructure Modeling System), RISKAN, ADMS
(Advance Disaster Management Simulator), ATHENA, ALOHA, Rozex Alarm, CreateUp, GIS
ISKŘ, VLNA.
Poslední název VLNA představuje prognostický model, který umí stanovit výšku čela
záplavové vlny v závislosti na vzdálenosti od vodního díla, které bylo narušeno a na charakteru
terénu příčném a podélném profilu údolí, kterým vlna postupuje. Model poskytuje výsledky
nespojitě po zadaných úsecích vodního toku, ve formě číselných hodnot. Systém v návaznosti na
tyto výsledky provádí vizualizaci pomocí DEM (Digital Elevation Model). V prostředí MaGIS
Professional Studio lze zobrazit 3D pohled na zasažené území a profil terénu podél vodního toku
i napříč údolím, kterým vodní tok protéká. V podélném profilu lze vyznačit body, ve kterých je
z předchozích výpočtů známa výška čela záplavové vlny a dopočítat výšku i v dalších bodech
aproximací. Ve 3D pohledu lze potom znázornit vodní hladinu tvořenou záplavovou vlnou
v jednotlivých úsecích toku ve formě zakřivené plochy tvořené elementárními prvky modelu. Takto
získanou plochu lze následně promítnout do normální dvojrozměrné mapy.
Po provedené vizualizaci záplavové vlny lze orientačně odhadnout velikost zasaženého území
a provést pomocí systému MaGIS základní analýzy, kterými mohou být:
 Stanovení plošného rozsahu zaplaveného území.
 Určení, které obce budou pravděpodobně postiženy.
 Odhad výšky záplavové vlny v postižených obcích.
 Odhad počtu obyvatel, které bude nutno evakuovat.
 Odhad plochy zemědělské půdy zasažené záplavovou vlnou.
 Odhad průjezdnosti komunikací v postiženém území.
Přesnost výsledků nezávisí příliš na použitých vizualizačních a analytických nástrojích, ale je
závislá především na
- Přesnosti dat použitých pro tvorbu DEM daného území.
- Přesnosti výpočtu výšky čela vlny v jednotlivých úsecích.
- Míry uplatnění dynamických jevů při postupu záplavové vlny v reálném terénu.

6.2. SPECIFIKA PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD
Plánování v oblasti vod navazuje na vodohospodářské plánování, které má v ČR dlouhou
tradici. Vodoprávní úřady jsou povinny při rozhodování, vydávání vyjádření a při provádění
ostatních opatření podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), v platném znění, vycházet
ze Směrného vodohospodářského plánu ČSR, 2. vydání v platném znění až do doby schválení plánů
sestavených podle požadavků směrnice 2000/60/ES a podle vodního zákona v příslušném povodí.
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Více informací o vývoji plánování ve vodním hospodářství po roce 1989 naleznete na stránkách
Ministerstva zemědělství.
Plánování v oblasti vod vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze
dne 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Rámcová
směrnice). Smyslem Rámcové směrnice je zabránit dalšímu zhoršování stavu povrchových
i podzemních vod a zlepšit stav vod a na vodu vázaných ekosystémů. Hlavním cílem Rámcové
směrnice je do roku 2015 dosáhnout dobrého stavu vod s určitými výjimkami do roku 2027.
Proces plánování v oblasti vod se v současné době řídí ustanovením vodního zákona v Hlavě
IV, plánování v oblasti vod, a prováděcími právními předpisy - vyhláškou č. 292/2002 Sb.,
o oblastech povodí ve znění a vyhlášky č. 390/2004 Sb., vyhláškou č. 142/2005 Sb., o plánování
v oblasti vod, která od 1. května 2005 zrušila předchozí vyhlášku č.140/2003 Sb.
Plánování v oblasti vod je soustavná koncepční činnost, kterou zajišťuje stát. Aktuálně je tato
činnost prováděna podle ustanovení § 25 odst. 2 vodního zákona prostřednictvím pořizování Plánu
hlavních povodí České republiky (PHP ČR) a plánů oblastí povodí (POP), které obsahují programy
opatření usměrněné pro potřeby oblastí povodí. Oblasti povodí, pro které se jednotlivé plány
připravují, jsou definovány vyhláškou č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí.
Ustanovení § 25 vodního zákona bylo rozšířeno na základě bodu 3. usnesení vlády ČR ze dne
23. května 2007 č. 562, k Plánu hlavních povodí ČR, o zpracování plánů národních částí
mezinárodních povodí. Tyto plány zpracovává Ministerstvo životního prostředí a plány budou
odpovídat závazkům přijatým na vysoké politické úrovni, a to vodními řediteli států Evropské unie
zodpovědnými za implementaci Rámcové směrnice.
Následující stať přebírá základní myšlenky dokumentu „Publikace č. 44“, (MŽP ČR, (1995).
V současné praxi vyspělých i rozvojových zemí je pojem „plánování“ synonymem činností,
vedoucích ke zpracování různých materiálů, nazývaných podle zvyklostí jednotlivých zemí
a různých dob jejich zpracování např. cílové programy, strategické projekty, futurologické studie,
prognózy, koncepce, dlouhodobé výhledy, akční plány, směrné plány, vládní programy atd. Hranice
mezi „plánem“, „programem“ a „projektem“ je často spíše jen administrativní a formální, než
faktická. Dlouhodobé plánování ve vodním hospodářství má však vedle obecně platných zásad
i některá specifika. Budoucí vývoj hospodaření s vodou závisí především na těchto rozhodujících
faktorech:
 přírodní podmínky, to je ohraničené množství zdrojů povrchové a podzemní vody a vodního
bohatství státu,
 vývoj požadavků na odběry a užívání vod v potřebném množství a jakosti, a jejich
znečišťování,
 nutnost zajistit funkci a vztahy vod v životním prostředí, ekologické stability v krajině
a biodiverzity ve vodních tocích a jejich okolí.
Dalším významným rysem plánování ve vodním hospodářství je nutnost řešit nejen globální,
celostátní prognózy, ale vzhledem k problémům vodohospodářské bilance je nutný i podrobnější
průřez potřeb a zdrojů vody v místě a čase. Způsobuje to především mimořádný objem užívané
a odebírané vody, kterou nelze přepravovat libovolně a na jakékoliv vzdálenosti, případně řešit její
nedostatek dovozem. Právě požadavek využití disponibilních vodních zdrojů znamená nutnost
vyřešit místní i věcné rozpory v požadavcích jednotlivých uživatelů, které jsou často protichůdné
a které by měly usměrňovat vodohospodářské orgány při respektování veřejných zájmů. Přitom
vzhledem k dlouholeté, často i staleté, životnosti vodohospodářských děl, je nutno počítat i se
změnami požadavků a jejich priorit v průběhu času, které by mohl opět odhalit jen prognostický
výzkum.
Proti těmto faktorům, které činí plánování ve vodním hospodářství mimořádně složitým
problémem, je zjednodušujícím činitelem poměrně jednoduchý sortiment vodohospodářských
činností, který se zásadně nezměnil od dob starých Egypťanů, Babyloňanů a Římanů - dodávka
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pitné vody, vody pro závlahy a řemesla (později pro průmysl a energetiku), odvádění vod, ochrana
před povodněmi, umožnění vodní dopravy, využití vodní energie, chovu ryb a vodní rekreace.
Změny jako „balená voda“ a chlazení vzduchem zůstaly zcela na okraji a neovlivnily základní
požadavky na hospodaření s vodou. Jedinou významnou změnou - za to však čím dál tím závažnější
- se stal v posledních letech požadavek na důsledné čištění odpadních vod z měst, průmyslu
a zemědělství, se stále se stupňujícími nároky a kritérii.
Vedle výše uvedených lze jako další specifika plánování ve vodním hospodářství uvést:
 Dlouhé časové období, na které je nutno zpracovávat ve vodním hospodářství prognózy
a dlouhodobé výhledy.
 Komplexnost plánování ve vodním hospodářství z hlediska požadavků únosného využívání
vodních zdrojů, veřejného zájmu a ekosystémových přístupů, s ohledem na vlivy na životní
prostředí.
 Plánování podle hydrologických povodí.
 Plánování podle povodí řek zahrnujících území více států (Labe, Odra, Dunaj). Navazuje se zde
na zkušenosti Rýnské komise a Komise USA - Kanada pro ochranu vod Velkých jezer.
Dlouhodobé plánování má v ČR dlouholetou tradici. Např. první plán výstavby kanálu Dunaj Odra byl zpracován již v r. 1700. Bez vodohospodářských plánů nemohly být vybudovány soustavy
rybníků na Pardubicku ve XIV. století a v jižních Čechách v XVI. století. Po přijetí c. k. říšského
zákona o výstavbě vodních cest v r. 1901 byla zpracována řada dalších projektů (plánů) průplavu
Dunaj - Odra, později průplavního spojení Dunaj - Odra - Labe. V r. 1941 byl zpracován
Ing. Bažantem „Moravský vodohospodářský plán“, z r. 1946 je práce J. Bartovského „Vodní cesty
a vodohospodářské plánování v Čechách a na Moravě“, z r. 1947 je práce J. Bratránka „Generální
plán rozvoje vodního hospodářství v zemi České a Moravskoslezské jako základ soustavného
plánování“. Tento výčet není samozřejmě zdaleka úplný.
Soustavným přehledem možností využití vodního bohatství se stal první Státní
vodohospodářský plán (SVP) republiky Československé, zpracovaný v letech 1949 - 1953 za účasti
mnoha set našich předních odborníků. SVP byl schválen vládou Československé republiky
usnesením č. 75/1954 ze dne 8. ledna 1954 a podle § 3 zákona č. 11/1955 Sb., o vodním
hospodářství se stal směrným plánem pro vodohospodářská opatření všech odvětví národního
hospodářství, jakož i pro územní plánování. S odstupem od schválení prvního SVP můžeme
objektivně konstatovat, že:
 Zhodnotil na základě podrobného místního průzkumu možnosti využití vodních zdrojů
v jednotlivých povodích a navrhl jejich využití pro krytí očekávaných potřeb vody.
 Dal podnět k soustavnému sledování a vyhodnocování údajů o přírodních podmínkách
ovlivňujících vodní zdroje a hospodaření s vodou.
 Poprvé souhrnně zpracoval problematiku zásobování pitnou vodou a jakosti vod.
 Vytipoval hlavní trendy vývoje potřeb vody (i když v některých případech nesprávně),
prosazoval tendenci komplexního a víceúčelového využívání vodních zdrojů, soustavných
úprav vodních toků a odtokových poměrů celých oblastí a na úseku zásobování pitnou
vodou přechod od místních vodovodů k velkým skupinovým a oblastním vodovodům.
 Poskytl podklady pro vydání zákona č. 11/1955 Sb. o vodním hospodářství a pro zřízení
Ústřední správy vodního hospodářství.
Postupem let byly však návrhy prvního SVP překonány. Některé potřeby se vyvíjely rychleji,
než se předpokládalo v padesátých letech, zejména potřeby pitné vody pro obyvatelstvo. Na jiných
úsecích došlo naopak ke stagnaci, zejména ve výstavbě vodních cest a po roce 1960
i v hydroenergetice. Technická řešení odpovídající úrovni znalostí r. 1953 zastarala a stala se
nepoužitelná.
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V r. 1967 bylo proto rozhodnuto o přepracování SVP a přípravě jeho druhého vydání. Diskuse
o metodice proběhly v letech 1967 - 1970, vlastní zpracování pak v letech 1970 - 1975. Druhý SVP
změnil v souladu se zákonem č. 138/1973 Sb., o vodách název na „Směrný vodohospodářský
plán“ (dále rovněž jen SVP, případně SVP 1975).
V rámci prací na druhém SVP bylo v ČR přešetřeno 581 možných přehradních profilů, ve
kterých by byla možná výstavba vodních nádrží, o celkovém objemu 14,7 mld. m 3, to je skoro
pětinásobek tehdejších celkových objemů nádrží. Podrobněji bylo dokumentováno 286 vybraných
profilů doporučených k územnímu hájení.
Bylo prověřeno 45 přímých odběrů z vodních toků vhodných pro zásobování pitnou vodou a na
200 možných vodárenských nádrží. Byly rovněž přehodnoceny významnější zdroje podzemní vody,
především v 31 rozhodujících hydrogeologických rajónech o celkové ploše 8760 km2. Individuálně
byl vyhodnocen očekávaný vývoj potřeb vody pro 618 měst a větších obcí a navržena koncepce
jejich zásobování. Podrobně byla zhodnocena i napjatost mezi potřebou vody a vodními zdroji ve
172 profilech státní bilanční sítě.
Bylo posouzeno více než 600 větších zdrojů znečištění, zpracována i prognóza do r. 1985
a 2000 s návrhem opatření k ochraně vod. Byla prozkoumána potřeba úprav vodních toků u více
než 3600 toků s povodím nad 5 km2 o celkové délce 36 680 km. Jmenovitě bylo vyhodnoceno
212 úseků vodních toků s nejrozsáhlejšími inundacemi a navržena ochrana území o rozloze celkem
1759 km2 před povodněmi. Byly zkoumány technické možnosti výstavby asi 1200 km teoreticky
možných vodních cest, potřeby rekonstrukce a modernizace stávajících vodních cest. Na úseku
využití vodní energie bylo přešetřeno celkem 70 lokalit vhodných pro využití primárního
hydroenergetického potenciálu a 209 lokalit pro výstavbu přečerpávacích vodních elektráren. Byl
zpracován přehled více než 2500 vodohospodářských děl a zařízení, bylo zhodnoceno přes 1400
odběrů povrchové a 2500 odběrů podzemní vody.
Vedle toho byly v tehdejším pojetí zkoumány i otázky investiční a provozní náročnosti
navrhovaných opatření, vývoj nákladovosti vodohospodářských organizací, počtu pracovníků atd.
SVP zahrnoval i problematiku legislativních, ekonomických a organizačních nástrojů, hraničních
vod, mezinárodní spolupráce např. v bývalé RVHP atd.
Dokumenty SVP a jeho doplňků jsou dnes především cenným podkladem na úseku faktografie
a popisu skutečného vývoje, zhodnocením technických možností využití vodního bohatství státu,
které ve své době sehrály významnou roli ve vývoji vodního hospodářství.
Je skutečností, že v minulých obdobích první i druhý SVP významně ovlivňoval zejména státní
investiční politiku při výstavbě vodních nádrží a vodních elektráren („velké stavby socialismu“),
vodních cest, vodovodů a kanalizací, čistíren odpadních vod i úprav vodních toků atd.
Dnes může SVP sloužit především jako podklad a databáze pro
 vodohospodářské orgány všech stupňů k ochraně veřejných vodohospodářských zájmů,
zejména ochrany vod, při koordinaci vodohospodářských opatření na území jejich působnosti
navrhovaných jednotlivými investory, odběrateli a uživateli, případně znečišťovateli vod,
 posuzování vlivu navrhovaných opatření na vodní prostředí při posuzování vlivů na životní
prostředí (procesy EIA/SEA),
 územní plánování, zejména při ochraně potenciálních lokalit s dobrými a nenahraditelnými
podmínkami pro budoucí zřízení umělých akumulací vody, umožňujících zvýšení kapacity
využitelných vodních zdrojů, při konkretizaci veřejných zájmů vyplývajících z potřeb ochrany
vodní složky životního prostředí a při formulaci limitů využívání území z těchto důvodů,
 podnikatelskou sféru, aby při svých záměrech přihlížela k veřejným vodohospodářským
zájmům, možnostem a limitům využití vodního bohatství státu,
 Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo zemědělství ČR i Státní fond životního
prostředí při jejich rozhodování o dotacích, subvencích a půjčkách pro vybrané
vodohospodářské akce, především čistírny odpadních vod,

- 71 -







ústřední vodohospodářský orgán k usměrňování činnosti jím řízených veřejně prospěšných
a příspěvkových organizací, zejména na úseku doplňování a zpřesňování SVP, monitoringu
a sběru informací, i při přípravě legislativních, správních a ekonomických nástrojů,
ústřední vodohospodářský orgán, případně orgány vyšších územních celků k vydávání ročních
nebo víceletých zásad hospodaření s vodou v jednotlivých povodích,
pověřené organizace při vydávání stanovisek z hlediska SVP a pro jejich koordinaci v rámci
státní politiky životního prostředí s ostatními složkami životního prostředí,
vyšší územní správní celky pro koordinaci vodohospodářských aktivit a opatření k ochraně vod
v rámci jejich územní působnosti,
mezinárodní spolupráci České republiky, zejména na hraničních vodách a v mezinárodních
říčních komisích na ochranu vod Labe, Odry a Dunaje.

6.3. VÝPOČET POTŘEBY VODY
Potřeba vody (odběr vody) je množství vody příslušné jakosti nezbytné ke splnění příslušného
účelu a lze ji rozdělit do čtyř hlavních skupin: veřejné zásobování pitnou vodou, zemědělství,
průmysl a ostatní účely.
 Odběr vody pro veřejné zásobování pitnou vodou zahrnuje tyto potřeby:
• Potřeba vody pro bytový fond. Ta závisí na vybavenosti bytu (nikoli na velikosti bytu či obce).
Pohybuje se od 40 l na osobu a den u bytů nepřipojených na vodovod do 280 l na osobu a den pro
byty s koupelnou a ústřední přípravou teplé vody.
• Potřeba vody pro občanskou a technickou vybavenost obce. Ta se stanovuje na základě velikosti
obce. Počítá se zde i se ztrátami vody v rozvodném systému (20% vyrobené vody). Občanskou
vybaveností obce se rozumí školy, zdravotnická zařízení, úřady a služby. U obcí s > 5 000 obyvatel
je zahrnuta i tzv. vyšší vybavenost (hotely, nemocnice, ústavy, sportovní areály atd.), sloužící nejen
obci samé, ale i obyvatelům okolních sídlišť. Technická vybavenost obcí představuje např. kropení
ulic či zalévání zelených ploch.
 Odběr vody pro zemědělství zahrnuje:
• Potřebu vody pro rostlinnou výrobu (závlahy).
• Potřebu vody pro živočišnou výrobu, která se vypočítá pro celkové stavy hospodářských
zvířat podle jejich specifické denní potřeby.
 Odběr vody pro průmyslové účely zahrnuje potřebu vody pro vlastní provoz (provozní
voda) a potřebu pro pracovníky. Ta se dělí na přímou potřebu (pití a závodní kuchyně), a potřebu
pro mytí a sprchování, která se stanovuje podle typu provozu (např. závody s čistým provozem 50 l
na zaměstnance a směnu, závody s horkým a prašným provozem 220 l na zaměstnance a směnu).
Průmysl nemá denní maximum. Maximální hodinová potřeba průmyslu se uvažuje ve výši 50 %
hodnoty po dobu 1 hodiny na konci směny, jinak potřeba vody je rozdělena rovnoměrně po celou
dobu směny.
 Odběry pro ostatní účely jsou např. odběry pro rybníky umístěné mimo hlavní tok, ze
kterého jsou zásobovány.
Spotřeba vody je množství vody, které se při jejím užívání spotřebuje (odpaří nebo se stává
součástí výrobku) a představuje rozdíl mezi množstvím odebraným z vodního zdroje a vráceným
zpět do recipientu. Ztrátou vody se rozumí to množství vody, které uniká netěsnostmi při její
výrobě, dopravě, akumulaci a rozvodu.
Hodnota potřeby vody není veličinou konstantní, ale je závislá na čase, klimatických,
hospodářských a místních podmínkách. Největší význam má nerovnoměrnost časová (hodinové,
denní a měsíční kolísání potřeby vody). Kolísání odběru obecně klesá s rostoucí velikostí obce.
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Velká nerovnoměrnost v potřebě vody se projevuje zejména v jednotlivých hodinách dne. Nejnižší
odběry jsou v noci, maximální hodinové potřeby (Q H(max)) pak zaznamenáváme mezi 6.- 8. a 18.20. hodinou, méně výrazné maximum kolem poledne. Průběh hodinových potřeb je významný pro
stanovení potřebného objemu vodojemu. Hodnoty maximální hodinové potřeby slouží
k dimenzování vodovodních sítí ve spotřebišti.
Hodnota Q H(max) se vypočte ze vztahu:

QH(max) = kH

𝑄𝐷(max)
24

kde QD(max) představuje maximální denní potřebu vody a kH je koeficient hodinové
nerovnoměrnosti (běžně se používá hodnota 1,8 pro všechny typy sídlišť). Veličina QD(max) je
významná hodnota, na kterou se dimenzují přívodní řady z úpravny do vodojemu; vypočítá se jako
součet maximálních předpokládaných odběrů pro potřeby obyvatelstva, průmyslu QP(max)
a zemědělství QZ(max), tj.
QD(max) = QOb kD + QP(max) + QZ(max)
V případě položky veřejného zásobování vodou (QOb) se bere v úvahu denní nerovnoměrnost
odběru, která je charakterizovaná koeficientem denní nerovnoměrnosti kD . Ten závisí na velikosti
obce a klesá od hodnoty 1,5 pro malé obce (<1000 obyvatel) do 1,25 pro obce s více než 20 000
obyvatel a menší nerovnoměrností odběru.
Současná praxe
V současné době není k dispozici aktuální ucelená metodika pro výpočet potřeby vody, a to ani
pro rozsáhlejší, ani pro menší spotřebiště. Poslední ucelená metodika pro výpočet potřeby vody byla
vydána v roce 1973 v podobě Směrnice č. 9 Ministerstvem lesního a vodního hospodářství ČSR
a Ministerstvem zdravotnictví ČSR. Tato dnes již notoricky známá směrnice („Specifická potřeba
vody pro občanskou a technickou vybavenost“) obsahuje hodnoty specifické potřeby vody,
koeficientů nerovnoměrností a další, které byly stanoveny na základě celostátního průzkumu
a měření, přičemž byly zohledněny i zahraniční zkušenosti. Od doby vydání směrnice nebyl
podobně komplexní materiál vydán. Ohledně výpočtu potřeby vody lze zmínit Metodický pokyn
ministerstva zemědělství vydaný v roce 1985.
Pro stanovení potřeby vody jsou klíčové především tři hodnoty: specifická potřeba vody na
obyvatele, koeficienty maximální denní a hodinové nerovnoměrnosti. Aktualizované údaje, z nichž
je možné usuzovat hodnotu specifické potřeby vody, jsou k dispozici v podobě směrných čísel roční
potřeby vody uvedených v příloze č. 12 Vyhlášky č.428/2001 Sb. ve znění Vyhlášky
č. 120/2011 Sb. Podle §29 odst. 2 zmiňované vyhlášky směrná čísla roční potřeby vody určují
potřebu pitné vody a zpravidla i množství vypouštěné odpadní vody. Je však zřejmé, že samotná
směrná čísla nemohou být dostačujícím podkladem pro odpovědné stanovení potřeby vody,
především nelze postihnout nerovnoměrnosti vyplývající jak z místních specifik, tak i z velikosti
spotřebiště.
Důležitou otázkou je stanovení koeficientů, které určují špičkovou potřebu vody (maximální
denní a maximální hodinová), a tato může být značně rozdílná od průměrné potřeby. Maximální
hodinová potřeba, je naprosto klíčová hodnota, co se týče stanovení správné dimenze potrubí
vodovodu. V případě příliš nízké hodnoty může docházet, byť jen krátkodobě, k hydraulickému
přetížení vodovodu, nebo naopak při vyšších hodnotách může docházet ke stagnaci vody v systému,
což u malých vodovodů může znamenat poměrně závazné ovlivnění kvality dopravované vody
negativním směrem.
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Od 6. 5. 2011 platí Vyhláška č. 120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva
zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění
pozdějších předpisů. Nová Vyhláška č. 120/2011 Sb. výrazně snížila potřebu vody. Např. u bytů
z 56 (46) [m3.os/rok] na 36 a u hotelů ze 160 na 45 [m3.lůžko/rok]. Výrazné snížení odpovídá
v praxi realizovaným úsporám, uplatňují se úsporné baterie, úsporné splachování, používají se
úsporné myčky a pračky a samozřejmě roste cena vody. Následující tab. 6.1 uvádí aktuálně platné
údaje.
Tab. 6.1 (Příloha č. 12 Vyhlášky č.120/2011 Sb.)
Položka

Druh spotřeby vody

Směrné číslo roční
spotřeby vody [m3]

1. BYTOVÝ FOND
Byty
1.

na jednoho obyvatele bytu s tekoucí studenou vodou mimo byt za rok

15

2.

na jednoho obyvatele bytu bez tekoucí teplé vody (teplé vody na kohoutku) za
rok

25

3.

na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou (teplá voda na kohoutku) za
rok

35

Hodnota uvedená v položce č. 3 je součtem spotřeby studené a teplé vody. Teplou vodou na kohoutku je
teplá voda vytékající z výtoku ovládaného uzávěrem přímo u dřezu, umyvadla, vany, sprchy apod. není
rozhodující, zda je voda ohřívána elektrickým zásobníkem, průtokovým ohřevem, plynovým kotlem pro byt nebo
dům, nebo je připravována centrálně pro celou obec nebo město; tedy ze zdroje mimo fakturační vodoměr
studené vody v domě. V případech dodávky teplé vody ze zdroje mimo fakturační vodoměr studené vody se při
výpočtu použijí hodnoty podle bytu bez tekoucí teplé vody.
Rodinné domy
Na jednoho obyvatele bytu v rodinném domu s (max. 3 byty - 3 rodiny) se připočítává 1 m3 na spotřebu
spojenou s očistou okolí rodinného domu i s očistou osob při aktivitách na zahradě apod. Kropení zahrady
a provoz bazénů je samostatnou položkou a nespadá pod bytový fond.
Rekreační chaty (chalupy)
Na jednoho obyvatele rekreační chaty (chalupy) se spotřeba vypočte jako u položek č. 1, 2 a 3 s přihlídnutím
k době, po kterou je chata během roku využívána. Tento výpočet se v případě, že odběr pitné vody není
měřen vodoměrem, uvede do smlouvy podle § 8 odst. 6 zákona.
Snížení množství m3 odpadní vody pro stočné
Nárok na snížení množství odpadní vody pro stočné podle § 19 odst. 7 zákona prokazuje odběratel technickým
propočtem daným rozdílem odebrané, vodoměrem změřené pitné vody a množstvím stanoveného podle položek
č. 1 a 2 v odběru pro bytový fond (je-li důvodem kropení) nebo množstvím stanoveným odborným výpočtem (je-li
důvodem výroba balených nápojů nebo jídel apod.). Pokud je snížení množství pro stočné přiznáno s podmínkou
měření vody pro kropení (zvláštním vodoměrem), nebo v případě vlastního zdroje pitné vody (studna apod.)
měření (zvláštním vodoměrem) množství pitné vody odebíraného pro bytový fond, je takto stanovené množství
pro stočné přiznáno na celou dobu kdy měření probíhá, tedy i v případě, že snížené množství v některém z roků
nedosáhne 30 m3 za rok.
II. VEŘEJNÉ BUDOVY, ŠKOLY

1.
2.

Je uvedena základní potřeba vody - ostatní potřeba vody (zahrada, mytí aut apod.) se připočítává podle
dalšího vybavení budov, které je uvedené samostatně směrnými čísly
V případě stravování pro konkrétní situaci se připočítávají směrná čísla uvedená podle položek č. 18. 19. a 20
Ve veřejných budovách, kde jsou byty, se připočte roční směrné číslo podle vybavení bytu
Kancelářské budovy (bez stravování)
na jednu osobu při průměru 250 pracovních dnů/ rok
4.

WC, umyvadla

8

5.

WC, umyvadla a tekoucí teplé voda

14
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6.

WC, umyvadla a tekoucí teplé voda s možností sprchování

18

Školy (bez stravování)
na jednu osobu (žáka, učitele, pracovníka) při průměru 200 pracovních dnů/ rok
7.

WC, umyvadla

3

8.

WC, umyvadla a tekoucí teplé voda

5

Mateřské školy a jesle s celodenním provozem (bez stravování)
na jednu osobu (žáka, učitele, pracovníka) při průměru 200 pracovních dnů/ rok
9.

WC, umyvadla a tekoucí teplá voda

8

10.

WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování

16

III. HOTELY, UBYTOVNY, INTERNÁTY
Hotely a penziony
Směrná čísla jen pro ubytování, na jedno lůžko/rok
11.

Většina pokojů má WC a koupelnu s tekoucí teplou vodou

45

12.

Většina pokojů je bez koupelny

23

13.

Restaurace v hotelu, penzionu podle položek č. 18, 19 a 20

14.

Pro doplňující vybavení hotelů se připočítá: denní připouštění bazénu
sauna, wellness

10
10

V případě vlastní prádelny se použije směrné číslo pro prádelny.
Internáty, učňovské domovy, studentské koleje, ubytovny
Většina pokojů má WC a koupelnu s tekoucí teplou vodou
15.
16.

V budovách, kde jsou koupelny (sprchy), WC na chodbě

17.

Stravování podle položek č. 18, 19 a 20

25
15

Stravování - kuchyně, jídelna (bezobslužné)
Na 1 strávníka a 1 pracovníka na jednu směnu /rok
18.

Dovoz jídla, mytí nádobí, vybavení WC, umyvadla

3

19.

Vaření jídla, mytí nádobí, vybavení WC, umyvadla

8

20.

Bufet, občerstvení

1

IV. ZDRAVOTNICKÁ A SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
Vybavení: WC, umyvadla a tekoucí voda, na 1 pracovníka v denním průměru/rok
Zdravotnická střediska, ambulatoria, ordinace
Na jednoho pracovníka
21.

18

Lékárny, hygienicko-epidemiologické stanice
Na jednoho pracovníka
22.

18

Zubní střediska s celoročním provozem, ordinace
Na jednoho pracovníka
23.

20

Ošetřovaná osoba
Na 1 vyšetřenou osobu v denním režimu/rok
24.

2

Rehabilitace, rehabilitační bazén, sauna
Na jednotlivá rehabilitační zařízení se určí potřeba podle množství příslušné normy pro provoz
25.
využívaného zařízení
Na jednoho pracovníka
18
26.
Nemocnice
Včetně stravování, kuchyně, bez léčebných zařízení, na jedno lůžko/rok
27.

Na jedno lůžko

50

Léčebny dlouhodobě nemocných, domovy důchodců

- 75 -

Včetně stravování, kuchyně, bez léčebných zařízení
28.

Na jedno lůžko

45

V. KULTURNÍ A OSVĚTOVÉ PODNIKY, SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ
Multikina, samostatná kina a divadla s celoročním provozem
Vybavení WC, umyvadla, při plné obsazenosti/rok
29.

Na jedno sedadlo a jedno představení denně

1

Přednáškové síně, knihovny, čítárny, studovny a muzea
Vybavení WC, umyvadla
30.

Na jednoho stálého pracovníka/rok

14

31.

Na jednoho návštěvníka v denním průměru/rok

2

Tělocvična, sportoviště, fitness centrum
Vybavení: WC, umyvadla a možnost sprchování teplou vodou, na jednoho návštěvníka v denním
průměru/rok
32.

Na jednoho návštěvníka

20

na jedno hřiště/rok
33.

Kropení antukových hřišť krytých

230

34.

Kropení antukových hřišť nekrytých

460

2

na 100 m za provozní den
35.

Kropení travnatých hřišť

20
za rok

36.

Golfové hřiště 18 ti jamkové se zavlažováním greenu, odpališť a ferveje

22 500

Na jednoho návštěvníka - diváka v denním průměru (365 dnů)/rok
37.

WC, umyvadla
Pozn.: v případě neprokázání počtu návštěvníků se jejich počet stanoví jako
desetina kapacity zařízení pro návštěvníky - diváky.

1

Zimní stadion
Pro jednotlivá zařízení se určí potřeba množství vody podle příslušné normy nebo technického návodu
38.
pro provoz (tvorba a úprava ledové plochy, relaxační zařízení apod.)
VI. RESTAURACE, VINÁRNY
Vybavení: WC, umyvadla, tekoucí teplá voda
Restaurace, vinárny, kavárny
Na jednoho pracovníka v jedné směně (365 dnů/rok), zahrnuje i zákazníky bez mytí skla
39.

Pouze výčep

50

40.

Výčep, podávání studených jídel

60

41.

Výčep, podávání studených jídel a teplých jídel

80

Vybavení na mytí skla
Připočítává se k položkám č. 39, 40 a 41
42.

Výčepní stolice s trvalým průtokem 3 l/min za jednu směnu

450

43.

Mytí skla bez trvalého průtoku nebo myčka skla za jednu směnu

60

VII. PROVOZOVNY
Na jednoho pracovníka v jedné směně/rok
Provozovny místního významu, kde se vody nepoužívá k výrobě
WC, umyvadla a tekoucí teplá voda
44.
45.
46.

WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování
WC, umyvadla a tekoucí teplé voda s možností sprchování
v provozovnách s nečistým provozem nebo potřebou vyšší hygieny
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1
26
30

Holičství a kadeřnictví
Na jednoho pracovníka v jedné směně v průměru/rok, zahrnuje i zákazníky
V pánské a dámské provozovně WC, umyvadla s tekoucí teplou vodou

47.

Samostatné prádelny (zakázkové)
Na 1q vypraného prádla (tzv. technická voda)
48.

50
1

Na jednoho zaměstnance v jedné směně podle položek č. 44, 45 a 46

49.

VIII. PRODEJNY
Prodejny s čistým provozem, včetně obchodních domů, supermarketů
Na jednoho pracovníka v jedné směně v průměru/rok
WC, umyvadla a tekoucí teplá voda

50.

18

Prodejna ryb, drůbeže a zvěřiny
Na jednoho pracovníka v jedné směně v průměru/rok
51.

WC, umyvadla a tekoucí teplá voda

20

52.

Na 100 kg prodaných živých ryb (připočítává se k položce č. 51)

34

Na 100 kg živých ryb
53.

Prodej ryb v sádce na volném prostranství na 100 kg prodaných živých
ryb

6

Potravinářské výrobny místního významu (např. řeznictví, výroba uzenin, salátů, pečiva apod. (WC,
umyvadla)
Na jednoho pracovníka v jedné směně v průměru/rok
54.

WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování
(Pozn.: spotřeba vody k výrobě se vypočte podle technologie výroby
a vybavení prodejny)

26

IX. HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA A DRŮBEŽ
Hospodářská zvířata
Na jeden kus v průměru/rok
55.

Dojnice včetně ošetřování mléka a oplachů

36

56.

Býk

18

57.

Tele, ovce, koza, vepř

6

58.

Prasnice

8

59.

Kůň

14

60.

Pes - chovná stanice (pouze nad 2 kusy)

1

Drůbež
Na 100 kusů v průměru/rok
61.

Slepice, perličky

11

62.

Husy, kachny, krůty

36

X. ZAHRADY
Venkovní zahrady okrasné (trávníky, květiny) nebo osázené zeleninou na
63.
100 m2 (neplatí pro výpočet snížení stočného podle § 19 odst. 9 zákona)
64.
65.
66.

Sady osázené ovocnými stromy nebo jinak využívané na 100 m2
Pro automatizované zalévání zahrad s pěstováním květin, zeleniny podle
čidel na určení vlhkosti

16
3
12

Průmyslové a skleníkové pěstování zeleniny, květin -pro jednotlivá zařízení (automatizované kropení)
se určí potřeba množství podle příslušného technického návodu pro provoz využívaného objektu.

XI. MYTÍ AUTOMOBILŮ
V průměru/rok
67.

Osobní automobil užívaný pro domácnost (stříkání a umývání)
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1

Předpokládá se mytí 10x ročně
Pozn.: v odůvodněných případech může vlastník vodovodu a kanalizace, popřípadě její provozovatel, pokud
je k tomu vlastníkem zmocněn, výše uvedená směrná čísla roční potřeby v částech I. až XI. snížit.

Z hlediska bezpečnosti a krizového řízení je významným úkolem zajištění dodávky požární
vody. Potřebu požární vody aktuálně stanoví ČSN 73 0873 (účinnost od 1. 7. 2003). Tato norma
určuje zásady pro zásobování požární vodou pro nově projektované stavební objekty a volné sklady
a pro změny staveb v rozsahu vymezeném ČSN 73 0834. Norma platí i pro zásobování požární
vodou při navrhování zkrápěcích zařízení a vodních clon (viz přílohu A) a stanoví zásady pro
zpracování analýzy zdolávání požáru (viz přílohu B). Pro uvedení do provozu a revize stávajících
zařízení pro zásobování požární vodou platí příloha C. Příklady schématických zobrazení zařízení
pro zásobování požární vodou uvádí příloha D. Při posuzování objektů nebo jejich částí, pro které
platí samostatné technické normy nebo jiné předpisy obsahující požadavky na zásobování požární
vodou, platí tato norma v rozsahu, ve kterém se příslušné technické normy nebo předpisy na ni
odvolávají.
V detailu stanovuje potřebu požární vody Qpož podle druhu objektů a jejich plochy požárního
úseku. Uvádí nejmenší jmenovitou světlost DN potrubí vodovodní sítě připojující hydrant a k tomu
dvě hodnoty Qpož: odběr z hydrantu při doporučené průtočné rychlosti 0,8 [m s-1] a odběr z hydrantu
s požárním čerpadlem při rychlosti průtoku v potrubí 1,5 [ms-1], např.:
 Rodinné domy do 200 [m2] zastavěné plochy S a pro nevýrobní objekty S ≤ 120 [m2] je
nejmenší dimenze potrubí DN 80 při Qpož = 4 [l s-1] a 7,5 [l s-1].
 Nevýrobní objekty 120 [m2] > S ≤ 1000 [m2], a pro výrobní objekty a sklady S ≤ 500 [m2] je
min. DN 100 při Qpož = 6 [l s-1] a 12 [l s-1].
 Nevýrobní objekty 1000 [m2] > S ≤ 2000 [m2] a pro výrobní objekty a sklady
500 [m2] > S ≤ 1500 [m2] je min. DN 125 při Qpož = 9,5 [l s-1] a 18 [l s-1].
Při kombinaci odběrných míst (např. hydrantů) se uvažuje vyšší hodnota.
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7. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ V PODMÍNKÁCH
KLIMATICKÉ ZMĚNY
7.1. DŮSLEDEK SKLENÍKOVÉHO EFEKTU A ROZVOJ KLIMATICKÝCH
MODELŮ
Otázky změny klimatu v poslední době výrazně zasahují do problémů celého lidstva. Pokud
nebudou drasticky omezeny emise skleníkových plynů do atmosféry, budou v celé lidské
společnosti narůstat závažné problémy. Tento poznatek byl jasně formulován předními světovými
klimatology v květnu 1990 ve zprávě Mezivládní skupiny pro změnu klimatu IPCC
(Intergovernmental Panel on Climate Change). Tento orgán byl ustaven valným shromážděním
Spojených národů v r. 1988, aby informoval světové politické představitele o závažnosti změn
zemského klimatu. Přes tři sta vědců z více než dvaceti zemí vyjádřilo v této zprávě přesvědčení, že
"emise produkované lidskou činností významně zvyšují koncentraci plynů způsobujících
skleníkový efekt v atmosféře a že takto zesílený skleníkový efekt bude mít za následek zvýšené
ohřívání zemského povrchu".
V osmdesátých letech se zrodil počítačový model, s jehož pomocí vědci ve všech světových
centrech zabývajících se modelováním klimatu dospěli k závěru, že v nejbližších několika
desetiletích dojde k mimořádnému vzrůstu zemské teploty. Dramatické klimatické epizody horkých
osmdesátých let, jako byla sucha, záplavy a ničivé vichřice, přispěly ke zvýšení zájmu veřejnosti
o problémy zemského oteplování, a to bez ohledu na to, zda byly tyto katastrofy projevem
skleníkového efektu, nebo zda šlo o přirozené klimatické fluktuace. Tyto klimatické episody se
v následujícím desetiletí opakovaly.
V r. 1988 došlo k dalšímu růstu zájmu o problém oteplování. Na mezinárodní konferenci
v Torontu, pořádané kanadskou vládou, bylo přijato společné usnesení, které konstatovalo, že
pokud nedojde k podstatnému omezení emisí plynů zodpovědných za skleníkový efekt, budou
následky pro lidstvo zničující. Ve stejném roce byla schválena rezoluce OSN "Ochrana klimatu
Země pro současnou i budoucí generaci lidstva". Výrazem růstu zájmu o tento problém na půdě
OSN bylo ustavení Mezivládní skupiny pro změnu klimatu IPCC.
Většina vlád revidovala svá rozhodnutí týkající se základních rozvojových plánů do zveřejnění
zprávy IPCC v srpnu 1990. Vodní hospodářství je jedním z odvětví, kde se tato revize rozvojových
plánů výrazně projeví, protože otázky změny klimatu mají výrazný vodohospodářský dopad.
Podstatu skleníkového efektu lze vysvětlit pomocí zjednodušené radiační bilance. Na Zemi
dopadá sluneční záření, a to hlavně ve formě viditelného světla, což odpovídá teplotě Slunce (asi
6000 st. Celsia). Část je odrážena atmosférou a zemským povrchem přímo. Větší část záření je
pohlcena zemským povrchem. Tuto část vyzařuje Země zpět jako infračervené záření (odpovídající
teplotě Země). Část tohoto záření je vyzářena zpět do vesmíru, ale významná část je zachycena
a odražena zpět k Zemi vodní parou a skleníkovými plyny.
Jako skleníkové plyny označujeme plyny, které způsobují, že infračervené záření je pohlcováno
atmosférou, čímž dochází k ohřívání zemského povrchu a spodní vrstvy atmosféry. Tyto plyny se
vyskytovaly v atmosféře v nepatrných množstvích po téměř celou dobu historie Země. Vodní pára
je díky svému množství zdaleka nejdůležitějším přirozeným skleníkovým plynem. Druhý
nejdůležitější skleníkový plyn, oxid uhličitý, se dostává do atmosféry jednak přírodními pochody
a jednak lidskou činností. Odedávna byla jeho přirozeným zdrojem sopečná činnost, která
zásobovala oxidem uhličitým přirozený koloběh uhlíku v přírodě. Bez přítomnosti CO 2
v atmosféře by teplota zemského povrchu byla asi o 33 °C nižší, než je ve skutečnosti, a tedy
nevhodná pro život. Oxid uhličitý se do atmosféry dostává i nepřírodními procesy následkem lidské
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činnosti, a to zejména spalováním fosilních paliva, současnou destrukcí deštných pralesů
(vypalování lesů mírného pásma se uplatňovalo výrazně v minulosti). Je nutné tedy rozlišovat mezi
přirozenou mírou skleníkového jevu a mezi jeho zvýšenou úrovní způsobenou vlivem člověka. Zde
se termíny skleníkový efekt a zemské (globální) oteplování používají k označení této zvýšené
úrovně.
Klima je výsledkem složitých interakci mezi plynným obalem Země na jedné straně a oceány,
ledovci polárních oblasti, živou přírodou a horninami zemského povrchu na straně druhé. Zemské
klima tedy není určováno pouze atmosférou. Hovoříme o klimatickém systému, čímž máme na
mysli všechny složky původního prostředí, které se podílejí na tvorbě klimatu. Klimatický systém
má v podstatě pět složek: atmosféru, hydrosféru, kryosféru, biosféru a geosféru. Před průmyslovou
revolucí byl klimatický systém v rovnováze. To znamená, že energie pohlceného slunečního záření
byla stejná jako energie vyzářená do vesmíru zemským povrchem a atmosférou. Pak následoval
nesmírný vzrůst emisí skleníkových plynů. Faktory, které ovlivňuji tuto rovnováhu, a tím i klima,
nazýváme radiačními činiteli. Mezi tyto činitele patři radiačně aktivní plyny, které nazýváme také
skleníkovými plyny, dále sluneční zářeni, aerosoly a odrazivost.
Fyzikální zákony, podle nichž lze určit zvyšování teploty skleníkovými plyny, jsou známy již
od konce minulého století. Donedávna však vědecká veřejnost nepovažovala množství
skleníkových plynů emitovaných lidskou činností za důvod k obavám. Novější analýzy
nedotčených sedimentů na mořském dně a antarktického ledu potvrdily dřívější představy o střídání
ledových dob a období meziledových, jejichž rytmus patrně souvisí se způsobem oběhu Země
kolem Slunce. Protože minulé interglaciály trvaly přibližně 10 000 let, což je přibližně doba, která
uběhla od poslední doby ledové, mnoho odborníků předpokládalo brzký při chod další doby ledové
a domnívalo se, že antropogenní emise skleníkových plynů nemohou zvrátit tento přirozený vývoj
podnebí Země, nejvýše jej snad zpomalit. V osmdesátých letech min. st. odborníci zabývající se
studiem klimatických modelů dospěli k shodnému závěru, že při současném tempu emise
skleníkových plynů dojde na Zemi k nebývalému vzrůstu průměrné teploty.
Při modelování klimatických, meteorologických a hydrologických procesů pomocí počítačů se
zkoumané území rozděluje čtvercovou sítí na elementární jednotky, nyní zvané gridboxy. Pro
každou z těchto jednotek lze sestavit tři bilanční rovnice rovnováhy, tj. rovnici
(i)
Energetickou (rovnováha dodané, absorbované a vyzářené energie).
(ii)
Hydrologickou (rovnováha vstupujících a vystupujících vodních par, přítoku a odtoku
vody s množstvím vodních par a objemem povrchových, podpovrchových i podzemních
vod, které zůstaly v elementu).
(iii) Hmotovou (rovnováha hmoty vstupující, přijaté a vystupující ve formě aerosolů, chodu
plavenin nebo splavenin).
Projekce klimatu jsou odezvy klimatického systému na jednotlivé scénáře emisí skleníkových
plynů a aerosolů, které klimatické modely simulují pomocí globálních klimatických modelů GCM.
Klimatický scénář tvoří přijatelná reprezentace charakteristik atmosférických jevů a hodnot
meteorologických prvků budoucího klimatu, na jehož základě se zkoumají potenciální následky
změny klimatu. Scénáře změny klimatu prezentují rozdíl mezi klimatem určitého období (např.
1950-2000) a výsledky modelového klimatu budoucnosti (např. období 2050-2100).
Modely projekce změny klimatu se sestavují trojdimenzionálně v několika časových
souvislostech, obvykle k časovým horizontům roků 2030, 2050 a 2100, s rozborem spolehlivostí
dat, předpokladů a výsledků. Pro modelování antropogenních vlivů na klima vyvinula řada
výzkumných ústavů a institucí rozličné modely globální cirkulace. Sestávají z modelu atmosféry,
modelu oceánu, modelu kryosféry a zachycují příslušné fyzikální i chemické procesy a jejich
vzájemné interakce.
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Vstupní hodnoty, které jsou založeny na růstu populace a jejího životního standardu, jsou
vyjádřeny především akumulovanými změnami objemu skleníkových plynů. Tyto změny jsou
odvozeny z probíhajícího a předpokládaného růstu počtu obyvatel, průmyslové výroby, dopravy,
výroby energie, urbanizace, spalování lesů, zvyšování zemědělské produkce apod. Získávají se
prostřednictvím socioekonomických scénářů či modelů.
Současná hierarchie klimatických modelů (GCM) zahrnuje
 modely proudění oceánů (Atmosphere Ocean General Circulation Models) AOGCM, které
respektují trojrozměrnou oceánskou cirkulaci a reakci hlubinných vod),
 modely klimatické soustavy země (Earth System Models of Intermediate komplexity) EMIC,
 jednoduché modely klimatu (Simple Climate Models) SCM a
 regionální modely (Regional Climate Models - RCM), jenž pracují se sítěmi 50x50 km,
25x25 km nebo dokonce 10x10 km.
Faktory, které závisejí na složitých interakcích mnoha komponent, lze specifikovat jen s menší
přesností (např. pokud jde a přijatou a vyzářenou energii, úroveň koncentrace skleníkových plynů,
aerosolů, oblačnost, tedy o energii přijatou zemským povrchem). Naopak řadu vstupních údajů lze
i z dlouhodobého hlediska definovat naprosto přesně, především astronomické faktory a sluneční
záření.
Hydrologický konceptuální model BILAN a složky hydrologické bilance (srážka,
evapotranspirace, změna zásoby podzemní vody, odtok) v denním kroku je uveden na obr. 7.1.

Obr. 7.1
Současné modely vyjadřují přísun sluneční energie, případně také hmoty. Pro výsledné
rozdělení teplot je rozhodující tepelná bilance v závislosti na zeměpisné šířce, definovaná tepelná
akumulace hydrosféry, kryosféry, pedosféry, biosféry i atmosféry v souvislosti s transportem tepla
od rovníku k pólům.
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Z vlastností a objemů jednotlivých zásobníků energie, z časoprostorové variability součinitelů
ve spojitosti s výměnou energie, způsobu a proměnlivé intenzity jejich vzájemného působení, jež
obvykle není lineární, a také z působení vnějších, občasných a obvykle nepředvídatelných jevů,
jako jsou sluneční erupce, výbuchy sopek či dopady meteoritů, vyplývá obtížnost modelování
zemského systému. Modely nedokáží zachytit všechny složité interakce všech významných faktorů.
Výstupem simulace těchto modelů je především simulovaný průběh průměrných teplot a s ním
související úhrn i průběh srážek či průtoků vodních toků, rozdíly denních a nočních teplot, hladin
oceánů, směr, intenzita a projevy proudění vzduchu, proudění v oceánech, vlhkostní parametry
a výpar, průběh tání ledových štítů v Arktidě, Grónsku, Antarktidě, tání horských ledovců atd.

7.2. DOPADY ZMĚNY KLIMATU NA HYDROLOGICKOU BILANCI
A VODNÍ ZDROJE
(Poznámka: Následující stať je převzata ze závěru aktuální výzkumné zprávy (ČHMÚ a kol., 2011).
Klimatická změna může způsobit nebo přispět ke zvýšení potíží v obou extrémech
hydrologického režimu, v obdobích hydrologického sucha i při výskytu povodní. Jedná se o situace,
kdy nejsou splněny potřeby obyvatelstva, v případě sucha zejména na odběry vody a ředění
vypouštěných odpadních vod, v případě povodní potřeby na ochranu obyvatelstva a všeho co
využívají (v dosahu účinku povodně). Oba extrémy mohou poškozovat ekosystémy v plošném
měřítku krajiny, zejména však ekosystémy přímo spojené s vodními toky. Podstatné je že, výskyt
období s nedostatkem vody je očekáván s větší pravděpodobností, než zvětšení intenzity a četnosti
přívalových srážek, které jsou příčinou povodní.
Teplota je zásadní faktor ovlivňující hydrologickou bilanci, neboť s rostoucí teplotou roste
potenciální evapotranspirace (a pokud je v povodí dostupná voda, tak i územní výpar). Dochází tedy
k rychlejšímu úbytku vody z povodí. Pozorovaný růst teploty vede k růstu potenciální
evapotranspirace v ročním průměru přibližně o 5–10 %, stejný růst lze konstatovat i pro jaro a léto.
K nejvýraznějšímu růstu evapotranspirace dochází v zimě (až o více než 20 %), což je způsobeno
větším počtem dní s kladnými teplotami vzduchu. Naopak na podzim k zásadním změnám
potenciální evapotranspirace nedochází, neboť není pozorováno zvyšování teploty vzduchu.
Růst potenciální evapotranspirace je na velké části našeho území kompenzován růstem srážek.
V roční bilanci činí tento nárůst až 10 %. V ročním chodu můžeme konstatovat výraznější nárůst
u podzimních srážek (až 20 % – zejména v jižní části ČR). Výjimkou je oblast středních Čech, kde
namísto zmiňovaného růstu srážek, dochází k jejich poklesu, na jaře až o 20 %. Z rozdílu změn
srážek a potenciální evapotranspirace je zřejmé, že v roční bilanci dochází na velké části našeho
území k účinné kompenzaci růstu potenciální evapotranspirace zvýšenými srážkami, nicméně ve
střední části ČR se nacházejí povodí, pro která změny srážek nejsou schopny kompenzovat zvýšení
potenciální evapotranspirace, takže hydrologická bilance je v těchto oblastech dlouhodobě pasivní.
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7.3. ODHAD DOPADŮ ZMĚN KLIMATU NA HYDROLOGICKOU BILANCI
POVODÍ ČR A JEHO NEJISTOTY
Pro účely projektu bylo provedeno rozsáhlé modelování dopadů změn klimatu na hydrologický
režim pomocí hydrologického modelu BILAN (obr. 7.1) na 250 povodích v ČR. Byla uvažována
konzistentní sada patnácti simulací regionálních klimatických modelů, které mají srovnatelné
horizontální rozlišení (cca 25 km x 25 km) a pokrývají stejný časový úsek (1961–2099). Regionální
modely byly řízeny různými globálními klimatickými modely podle emisního scénáře SRES A1B.
Posuzovány byly změny mezi obdobími 1961–1990 a 2010–2039, 2040–2069 a 2070–2099.
Základní podstata možných změn hydrologické bilance na našem území plyne z projekcí srážek
a teploty pro Evropu, tj. postupného zvyšování teplot během celého roku a poklesu letních, růstu
zimních a stagnace ročních úhrnů srážek. Poloha ČR v oblasti přechodu mezi předpokládaným
růstem srážek na severu a jejich poklesem na jihu Evropy přispívá k nejistotě odhadu změn roční
bilance srážek, respektive odtoku a ostatních složek hydrologického cyklu. Nerovnoměrné rozložení
projektovaných změn srážek během roku patří mezi jevy společné pro velkou řadu simulací
klimatických modelů.
Princip změn hydrologické bilance lze shrnout následovně: V období od začátku podzimu do
začátku léta dochází k růstu srážek, jenž je doprovázen řádově stejným růstem územního výparu
způsobeným růstem teploty. V letním období srážkové úhrny klesají a v důsledku úbytku zásob
vody v povodí nemůže docházet k výraznému zvyšování územního výparu. Důležitým faktorem
ovlivňující změny odtoku je posun doby tání v důsledku vyšší teploty přibližně z dubna na leden až
únor. Změny odtoku v období leden až květen jsou tedy dominantně určeny právě odlišnou
dynamikou sněhové zásoby, změny v letním období zejména úbytkem srážek.
Průměrné změny odtoku z uvažované sady regionálních klimatických modelů pro jednotlivá
roční období jsou konzistentní pro všechny posuzované časové horizonty (tj. 2010–2039, 2040–
2069 a 2070–2099) – zpravidla můžeme konstatovat růst odtoků v zimním období a jejich pokles po
zbytek roku a pro velkou část našeho území i v roční bilanci. K větším poklesům zpravidla dochází
v jižní polovině našeho území. Mírně se vymyká nejbližší časový horizont 2010–2039, pro který se
i v letním období a na podzim vyskytují povodí, na kterých odtoky stagnují, případně výjimečně
dokonce rostou. V roční bilanci tak můžeme pro toto období očekávat stagnaci odtoků v severní
a západní části našeho území a pokles (většinou do 10 %) v jižní a jihovýchodní části republiky. Pro
časové horizonty 2040–2069 a 2070–2099 je možno jasně rozlišit období růstu odtoků v zimě
(většinou 5–10 %, místy až 20 %) a poklesu v ostatních obdobích, nejvíce v létě (20–40 %), v roční
bilanci zpravidla 5–20 %). Je evidentní, že zejména změny roční bilance odtoku jsou pro všechny
časové horizonty na většině území relativně nejisté.

7.4. MOŽNOSTI ADAPTACE NA ZMĚNU KLIMATU VE VODNÍM
HOSPODÁŘSTVÍ
Adaptační opatření vedoucí k předcházení a zmenšení negativních dopadů změn klimatu jsou
založena buď na zmenšování požadavků (na vodní zdroje, zábor půdy apod.) nebo zmenšování
účinků (kompenzace nedostatku vodních zdrojů, protipovodňová opatření). Na evropské úrovni
byla vypracována řada více či méně podrobných katalogizací možných adaptačních opatření.
Nicméně ne všechna z možných adaptačních opatření jsou vhodná a aplikovatelná na území ČR.
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V rámci projektu byl proto vypracován přehled zásadních adaptačních opatření, jež je možno
v našich podmínkách uvažovat. Jsou to zejména:
a) opatření v krajině – organizační (podpora plošné rozmanitosti v rámci komplexních
pozemkových úprav, podpora zalesnění a zatravnění, omezení plodin, pod nimiž se vytváří
nepropustná krusta, např. kukuřice), agrotechnická (osevní postupy podporující infiltraci atp.),
biotechnická (průlehy, zasakovací pásy atd.);
b) opatření na tocích a v nivě – revitalizace toků (úpravy řečišť zpomalující odtok vody
a zlepšující komunikaci s přípovrchovou zvodní), uvolnění nivy pro rozlivy;
c) opatření v urbanizovaných územích – zvýšení infiltrace dešťové vody (retenční a vsakovací
objekty), jímání a využívání srážkových vod;
d) obnova starých či zřízení nových vodních nádrží;
e) zefektivnění hospodaření s vodními zdroji – převody vody mezi povodími a vodárenskými
soustavami, zpětné převody vody uvnitř povodí, dočasné využití statických zásob podzemní vody,
umělé infiltrace, vícenásobné využití vody, zhodnocení a přerozdělení kapacit vodních zdrojů;
f) zmenšení spotřeby vody – minimalizace ztrát ve vodárenských soustavách, racionalizace
stanovení minimálních průtoků, stanovení priorit pro kritické situace nedostatku vody; a
g) dokonalejší čištění odpadních vod.
Význam opatření v krajině spočívá zejména ve zlepšení vodního režimu krajiny a snížení
povodňového odtoku z přívalových povodní a s tím spojených negativních jevů (např. eroze). Na
druhou stranu, lepší uplatnění vody v krajině vede ke zvětšení územní evapotranspirace, takže na
odtok ze srážek v období sucha zůstane vody méně. Pro zvětšení průtoků a zásob podzemní vody
v období hydrologického sucha nemají reálně proveditelná opatření v krajině (zejména vzhledem
k rozloze pozemků, na nichž je možno tato opatření realizovat) znatelný význam. Podobně
i opatření na toku a v nivě mají vliv zejména na snížení odtoků za povodní, jejich význam pro
zlepšení hydrologických podmínek v období sucha je marginální.
Velký potenciál z hlediska opatření vedoucích ke zmírnění dopadů hydrologického sucha mají
zejména vodohospodářská opatření různých typů a to jak opatření již známá a využívaná (využití
vodních nádrží, převodů vody), tak opatření, jejichž efekt je sice slibný, nicméně doposud nebyl
komplexně kvantifikován (recyklace průtoků, řízené vícenásobné využití vody). Z hlediska snížení
odtoku z urbanizovaných území nelze pominout potenciál jímání a následného užití dešťových vod.
Prostředky racionalizace využívaní a ochrany vodních zdrojů je nutné spatřovat i v legislativních
opatřeních a snižování požadavků na odběr vody.
Každé z vybraných adaptačních opatření je aplikovatelné a má dostatečnou účinnost za jiných
podmínek. Mezi zásadní omezení účinnosti/realizovatelnosti adaptačních opatření patří zejména
problémy s řešením majetkoprávních vztahů, omezení přírodními podmínkami (např. srážkoodtokovými poměry, ale i hydrogeologií apod.), nevhodná morfologie koryta a velikost plochy, na
které je možno realizovat adaptační opatření. Vodítkem k výběru může být rámcové posouzení
účinnosti a limitů jednotlivých opatření, které jsou v závěrečné zprávě podrobně popsány. Další
zobecnění naráží na jedinečnost každého řešení. Stejně tak není možné obecně kvantifikovat
finanční náročnost jednotlivých opatření či jejich kombinace a je nutné každý jednotlivý návrh
adaptačních opatření posuzovat samostatně.
Hypoteticky by bylo možné na základě regionální diverzifikace předpokládaných dopadů změn
klimatu identifikovat vhodná adaptační opatření pro dané oblasti. V klasické analýze rizika je riziko
součinem pravděpodobnosti negativního jevu (např. povodní, hydrologického sucha) a zranitelnosti.
Z hlediska projekcí klimatických modelů nelze regionálně vymezit oblasti s větší pravděpodobností
zvýšení intenzity či četnosti extrémních srážek ani přívalových povodní.
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V případě hydrologického sucha je situace obdobná, nicméně simulace klimatických modelů
naznačují, že poklesy odtoků budou vyšší a pravděpodobnější v jižní části republiky, spíše
v Čechách než na Moravě. Pokud bude pokračovat dosavadní trend oteplování a stagnace srážek ve
středních Čechách, lze v této oblasti v nejbližším období očekávat prohlubování a rozšiřování
problémů s nedostatkem vody. Na druhé straně, hydrologické sucho je jev plošný a v případě
velkého sucha bude pravděpodobně zasažena významná část republiky. Rizika jsou tedy i pro
budoucí období podstatnou měrou určena zranitelností jednotlivých povodí spíš než zvyšováním
pravděpodobnosti negativních jevů. (Nicméně se jak v případě povodní, tak zejména v případě
hydrologického sucha do budoucna zvyšují). S tím souvisí i výběr adaptačních opatření.

7.5. DOPADY ZMĚNY KLIMATU NA EXTRÉMNÍ HYDROLOGICKÉ JEVY
Zvýšený výskyt povodní a zvýšení míry povodňového rizika, stejně jako zvýšení frekvence
minimálních průtoků, jsou často předpokládané důsledky očekávaných klimatických změn.
Zejména v případě povodní však dosavadní studie nebyly schopny poskytnout jednoznačný
a metodicky správně odvozený závěr, zda se v oblasti střední Evropy míra povodňového rizika
a povodňový režim změní.
Cílem projektu bylo modelovat možné dopady změněných a modely predikovaných
klimatických podmínek na změnu povodňového režimu, stejně jako stanovit vliv předpokládané
klimatické změny na minimální průtoky. Za tímto účelem byly analyzovány nejen simulované řady
odtoku ve změněných podmínkách, ale byly statisticky hodnoceny i dlouhodobé pozorované řady
s cílem identifikovat, zda se dosavadní nárůst teploty vzduchu v průběhu druhé poloviny 20. století
projevil v měřených datech. Související návrhy adaptačních opatření v sektorech vodního
hospodářství, zemědělství a lesnictví jsou uvedeny v citované výzkumné zprávě (ČHMÚ
a kol., 2011).
Z dosavadních výsledků 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
využívání vodních zdrojů a další ve vodním hospodářství. V zemědělství jde např. o změnu
pěstovaných druhů zemědělských plodin a hospodářských zvířat (introdukce, šlechtění), používání
nových agrotechnických postupů za účelem snížení ztrát půdní vláhy, zajištění reprodukce půdní
úrodnosti, zvýšení stability půd z hlediska jejich erozního ohrožení, zlepšení a rozšíření využití
závlah pro produkci speciálních plodin. Nejsložitějším úkolem bude nalézt vhodné způsoby, jak
čelit zvýšenému tlaku infekčních chorob, působení škůdců a konkurenčnímu tlaku zvýšeného
nárůstu plevelů. Obdobně v lesnictví půjde o omezení vlivu chorob a škůdců, ale také o zvyšování
adaptačního potenciálu lesů druhovou, genovou a věkovou diverzifikací porostů. Ve všech těmto
sektorech by mělo jít o soustavné zvyšování schopnosti krajiny zadržovat vodu.
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8.

OBECNÁ A SPECIÁLNÍ OCHRANA HYDROSFÉRY

Ochrana vod je komplexní činností spočívající v ochraně množství a jakosti povrchových
i podzemních vod, a to v souladu s požadavky českého práva i práva EU. Základním právním
předpisem Evropského parlamentu a Rady ustavujícím rámec pro činnost Společenství v oblasti
vodní politiky členských států je směrnice 2000/60/ES z 23. října 2000. Ochranu vod, jejich
využívání a práva k nim upravuje zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon). Některá jeho paragrafová ustanovení jsou upřesněna či rozvedena tzv.
podzákonnými předpisy (nařízení vlády, vyhlášky). Ministerstvo životního prostředí společně
s Ministerstvem zemědělství každoročně předkládá vládě Zprávu o stavu vodního hospodářství
v České republice, která popisuje a hodnotí stav jakosti a množství povrchových a podzemních vod
i související legislativní, ekonomické, výzkumné a integrační aktivity. Hlavní problémy ochrany
vod v ČR představuje
 Eutrofizace (odstranění nutrientů, tj. fosforu a dusíku).
 Nebezpečné látky (polyaromatické a chlorované uhlovodíky).
 Hydromorfologie říční sítě, silné antropogenní vlivy.
 Vodní bilance, změna klimatu, zásoby vody, eliminace extrémních jevů.
 Ekosystémový přístup k hodnocení vod, toxicita a bioakumulace.
Nezbytná ochrana hydrosféry vyplývá z postulátu vody jako nenahraditelného zdroje biosféry
a obecně uznaného významu vody pro společnost (viz kap. 1.7: Hodnocení významu vody
v mezinárodních dokumentech - „Vodní charta“). Protože jakost vody je současně omezujícím
činitelem v použití vodních zdrojů pro různé společenské a ekonomické účely, je třeba vodní zdroje
chránit proti poškozování všemi dostupnými prostředky ve smyslu zásad mezinárodně uznávané
obecné ochrany zdrojů biosféry. Negativní vlivy společnosti jsou kompenzovány cílevědomou
tvorbou prostředí a využíváním nejnovějších vědeckých poznatků. Předpoklady pro účinnou
realizaci péče o životní prostředí spočívají v okruhu souboru činností člověka, které lze systémově
členit na činnost vědeckovýzkumnou, správní, zákonodárnou, výchovnou školní i mimoškolní
(propagační, osvětovou) a iniciativní občanskou činnost.
Při uskutečňování ochrany povrchových vod jde zejména o:
 omezování produkce odpadních vod a znečištění u jejich zdrojů (viz rušení nevyhovujících
výrobních technologií),
 výstavbu čistíren odpadních vod,
 vyhlašování vodárenských toků a pásem hygienické ochrany těchto toků a nádrží,
 omezování erozní činnosti na zemědělských a jiných pozemcích,
 vyhlašování rekreačních režimů na významných vodních nádržích a tocích, resp. vyhlášení
rekreačních vodních toků.
Strategií ochrany povrchových vod je chránit asimilační kapacitu toků, tj. nikoliv ji využívat
pro odstraňování znečišťujících látek. Globálním cílem je možnost co nejširšího využití
povrchových vod pro plný rozsah lidských potřeb, např. zdravotních, estetických a rekreačních.
Při ochraně podzemních vod jde zejména o:
 provádění technicko-organizačních opatření k zabránění úniku škodlivých látek do
podzemních vod (viz zásady pro manipulaci a transport toxických látek apod.),
 vyhlášení pásem hygienická ochrany podzemních zdrojů vody,
 dozor nad hospodářskou činností v zájmových rajónech podzemních vod (viz těžby
štěrkopísku, odvodňování apod.).
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Problematika poškozování vodních zdrojů nutí k přechodu od prosté ochrany jímajícího
zařízení a jeho bezprostředního okolí k preventivní ochraně vodních zdrojů před zásahy, jež by
znamenaly jejich trvalá znehodnocení v rámci celých povodí, zejména ve sběrné ploše. Jde
o ohrožení látkami, které se přirozenými procesy ve vodě (znečištění), hornině a půdě biochemicky
odbourávají jen velmi pomalu a jejichž asanace je spojena s neúměrnými náklady nebo je
neproveditelná. Z hlediska ochrany se stává zájmovým územím celé povodí vodárenského zdroje,
v případě podzemních vod hydrogeologická struktura. Ochrana vodních zdrojů tak v současné době
nabývá stále více územního charakteru. Územní ochrana vodních zdrojů je proto základním
preventivním opatřením, které může zabránit tomu, aby bylo znemožněno nebo znevýhodněno
využívání vod jednak v současnosti a jednak v další perspektivě.
Kategorie obecné ochrany vodních zdrojů zahrnuje plošnou ochranu všech vodních zdrojů na
území celé republiky z hlediska jejich množství a jakosti.
Speciální ochrana vodních zdrojů se zaměřuje na vybrané oblasti, které jsou cenné z hlediska
tvorby vodních zdrojů, jejich využívání nebo kde ohrožení vodních zdrojů je pravděpodobnější než
v jiných oblastech. Kromě toho se tento druh ochrany týká perspektivního využívání vodních
zdrojů. Speciální ochrana vodních zdrojů v tomto smyslu zahrnuje především
 chráněné oblasti přirozené akumulace povrchových vod,
 chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod,
 vodárenské toky a jejich povodí,
 ochranná pásma vodních zdrojů,
 ochranu podzemních vod,
 zátopová území budoucích nádrží,
 trasu průplavního spojení Dunaj-Odra-Labe, aj.
V oblasti ochrany vod se výrazným způsobem uplatňují koncepční nástroje, které jdou napříč
různých odvětví a oborů (Dudová, 2002). Středobodem zájmu je trvale udržitelný rozvoj, určení
antropogenních vlivů a posouzení jejich potenciálního dopadu na stav vod (zejména zamezení
nesprávných trendů hospodaření s vodou) při současném využití dostupných dat a informací.
Uvedená problematika je navíc aktuální zejména z pohledu integrace naší vodní politiky do
ostatních politik Společenství.1)
V tomto směru to je především územní plánování. Územní plánování lze označit za komplexní
koncepční nástroj v oblasti ochrany životního prostředí. Ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 zákona č.
50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
stavební zákon) vytváří územní plánování předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech
přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, zejména se zřetelem na životní prostředí
a ochranu jeho hlavních složek – půdy, vody a ovzduší.
Územní plánování mimo jiné stanoví limity využití území;
 vymezuje chráněná území, chráněné objekty, oblasti klidu a ochranná pásma, pokud
nevznikají podle zvláštních předpisů jinak, a zabezpečuje jejich ochranu;
 navrhuje využití zdrojů a rezerv území pro jeho společensky nejefektivnější urbanistický
rozvoj;
 navrhuje pořadí výstavby a využití území;
 navrhuje územně technická a organizační opatření nezbytná k dosažení optimálního
uspořádání území apod.
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Vychází přitom z poznatků přírodních, technických a společenských věd, z vlastních průzkumů
a rozborů řešeného území, jakož i z dalších podkladů, které byly pro území zpracovány. Základními
nástroji územního plánování jsou územně plánovací podklady, územně plánovací dokumentace
a územní rozhodnutí. Schvalující orgán územního plánování vymezí závaznou část územně
plánovací dokumentace včetně veřejně prospěšných staveb, pro které lze pozemky, stavby a práva
k nim vyvlastnit (srov. § 29 ve vazbě na § 108 odst. 2 písm. a) a odst. 3 stavebního zákona).
Závazná část územně plánovací dokumentace je pak závazným podkladem pro zpracování a
schvalování navazující územně plánovací dokumentace a pro rozhodování v území.
Z hlediska ochrany vod je významné zejména ustanovení § 126 stavebního zákona, ze kterého
vyplývá, že pokud se dotýká řízení podle stavebního zákona zájmů chráněných mj. i vodním
zákonem, je stavební úřad povinen rozhodnout jen po dohodě, popř. se souhlasem tzv. dotčeného
orgánu státní správy, tzn. vodoprávního úřadu, resp. jiného orgánu státní správy, který chráněné
zájmy hájí
Na územní plánování navazují zejména nástroje plošné ochrany vod, resp. vodních zdrojů, a to
institut chráněných oblastí přirozené akumulace vod a ochranných pásem a institut citlivých
a zranitelných oblastí (srov. ust. § 2 odst. 1 písm. d) stavebního zákona). Uvedené instituty sice
vycházejí ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (dále jen vodní zákon), avšak stanovením zájmů
veřejných odkazují na režim dle zákona stavebního. Ve smyslu ustanovení § 108 odst. 2 písm. b)
stavebního zákona lze vyvlastnit ve veřejném zájmu pro vytvoření ochranných pásem a chráněných
území a pro zajištění podmínek jejich ochrany, přičemž (dle ust. § 110 odst. 2 stavebního zákona)
musí být vyvlastnění v souladu s cíli a záměry územního plánování (prokazuje se zejména územním
rozhodnutím postupem dle správního řádu). 2)
Územní plánování je úzce propojeno s koncepcí plánování v oblasti ochrany vod a nakládání
s vodami.
V další části textu je glosován výčet neopominutelných koncepčních nástrojů (činností) pro
ochranu vod bez bližšího výkladu. Je to
 Plánování v oblasti ochrany vod;
 Plán hlavních povodí ČR;
 Ochrana vodního toku jako významného krajinného prvku;
 Systém a plán ekologické stability;
 Ochrana před terorismem;
 Institut EIA/SEA, tj. posuzování vlivů na životní prostředí) ve vodním právu;
 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací;
 Povodňová opatření a povodňové plány;
 Mezinárodní spolupráce;
 Vodoprávní evidence a dokumentace;
 Monitoring stavu vod;
 Ekonomické nástroje (cenová politika - srov. ustanovení § 96 a 97 vodního zákona).3)
 Strategie multikriteriálního hodnocení (teorie užitku);
 Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami.
Koncepce povolení nakládání s vodami zároveň slouží jako nástroj k provázání kvalitativních
a kvantitativních aspektů ochrany vod jak povrchových, tak i podzemních – se zřetelem na
přirozené odtokové poměry v rámci hydrologického cyklu. V rámci příslušného režimu povolení
musí být mimo jiné zohledněny minimální zůstatkový průtok a minimální hladina podzemních
vod.4)
Provázanost kvalitativních a kvantitativních parametrů by měla být navíc garantována
spoluprací vodoprávního úřadu (řízeného Ministerstvem zemědělství) s Ministerstvem životního
prostředí. Vychází se přitom z plánů oblastí povodí a z metodického pokynu vydaného
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Ministerstvem životního prostředí se zřetelem k výsledkům vodní bilance v daném povodí, resp.
hydrologickém rajonu.
V rámci povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami by mimo jiné měla být
rovněž zohledněna tzv. nejlepší dostupná technologie (srov. ustanovení § 5 odst. 2 cit. zák.). tak,
aby nedocházelo k znehodnocování energetického potenciálu vod, jakož i porušování jiných
veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy (např. zákonem č. 17/1992 Sb.,
o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, z. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění apod.). Smyslem tohoto institutu by mohlo být celkové zkvalitnění hospodaření
s vodami.
V závěru lze shrnout, že naše platné vodní právo, z hlediska koncepčních nástrojů, má
stanoveny takové instituty a režimy, které ve své podstatě odpovídají evropskému trendu a mohly
by tak účinně chránit předmětnou složku životního prostředí (jak vyplývá ze shora uvedeného
rozboru).
Setrvávajícím problémem však zůstává překrývání různých kompetencí v oblasti veřejné
správy (Dudová, 2002). Již v předchozí právní úpravě vodního zákona (srov. z. 138/1973 Sb.,
o vodách) figurovala, coby ústřední orgány státní správy, dvě ministerstva, a to Ministerstvo
zemědělství (ústřední orgán státní správy s všeobecnou působností) a Ministerstvo životního
prostředí (ústřední orgán z hlediska zachování ekologických parametrů vod). Přitom při využití vod
není v aplikační praxi často jednoznačné, zda v rámci činnosti, která jinak spadá do oblasti
hospodaření s vodami v kompetenci Ministerstva zemědělství, se nejedná současně i o zásah do
ochrany vod v působnosti Ministerstva životního prostředí (např. při realizaci malé vodní
elektrárny), přičemž je možno odkázat na judikaturu k uvedeným kompetenčním sporům
vztahujícím se k předchozí právní úpravě. Současný zákon, účinný od 1. 1. 2002, v tomto ohledu
nepřinesl nic, čím by uvedenou nejasnost zprůhlednil.
Poznámky v textu:
1)
Ve smyslu směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a rady ze dne 23. 10. 2000
ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky voda není komerčním produktem
jako ostatní výrobky, ale spíše dědictvím, které musí být chráněno, střeženo a nakládáno s ním jako
s takovým (čl. 1 směrnice). Uvedené se v právu ČR odráží již v ustanovení § 1 zákona č. 254/2001
Sb., o vodách který v obecné rovině stanoví účel zákona tak, že se jím rozumí ochrana povrchové
a podzemní vody, podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů, pro zachování a zlepšení
jakosti povrchových a podzemních vod, jakož i podmínky pro snižování nepříznivých účinků
povodní a sucha a pro bezpečnost vodních děl – a to v zájmu zajištění trvale udržitelného užívání
těchto vod.
2)
Vodní zákon chrání jakostní parametry vodních zdrojů zejména v hlavě V. Jedná se
o chráněné oblasti přirozené akumulace vod a o ochranná pásma vodních zdrojů na straně jedné
jako obecný nástroj prevence před znečištěním a o institut citlivých a zranitelných oblastí pro
případ, kdy již k narušení antropogenními vlivy došlo.
Oblasti, které pro své přírodní podmínky tvoří významnou akumulaci vod, vyhlašuje vláda
nařízením za chráněné oblasti přirozené akumulace vod. V uvedených oblastech tak může být
stanoven zvláštní režim s taxativně vymezenými omezeními hospodaření, přičemž Ministerstvo
životního prostředí (po předchozím souhlasu vlády) může z uvedených omezení (zákazů) udělit
výjimku.
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K ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových
vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než
10 tisíc m3 za rok stanoví vodoprávní úřad ochranná pásma se zpřísněným režimem. Vyžadují-li to
závažné okolnosti, může vodoprávní úřad stanovit ochranná pásma i pro vodní zdroje s nižší
kapacitou.
Ochranná pásma se dělí na ochranná pásma I. stupně (sloužící k ochraně vodního zdroje
v bezprostředním okolí jímacího nebo odběrného zařízení) a na ochranná pásma II. stupně,
stanovené vně ochranného pásma I. stupně (sloužící k ochraně vodního zdroje v územích
stanovených vodoprávním úřadem tak, aby nedocházelo k ohrožení jeho vydatnosti, jakosti nebo
zdravotní nezávadnosti).
Ochranná pásma stanoví vodoprávní úřad.
Zranitelnými oblastmi jsou podle vodního zákona území,
 kde se vyskytují povrchové nebo podzemní vody, které jsou využívány (nebo se
předpokládá jejich využití) jako zdroj pitné vody s vyšší koncentrací dusičnanů (nad
50 mg/l),
 povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů
dochází (nebo může dojít) k nežádoucímu zhoršení jakosti vody.
Zákon stanoví, že citlivé a zranitelné oblasti vymezí vláda ČR nařízeními. Pro citlivé oblasti
a pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových (ovlivňujících kvalitu vody v citlivých
oblastech vláda ve svých nařízeních stanoví konkrétní ukazatele přípustného znečištění odpadních
vod a jejich hodnoty. Pro zranitelné oblasti je dána kompetence vlády upravit svými nařízeními
používání a skladování hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření.
3)
Uvedená koncepce je kompatibilní se směrnicí 2000/60/ES Evropského parlamentu, ze které
mimo jiné vyplývá, že využitím ekonomických nástrojů (znečišťovatel platí) – do roku 2010
členské státy zajistí, aby cenová politika ve vztahu k vodě vytvořila uživatelům dostatečné podněty
k tomu, aby užívaly vodní zdroje efektivně, a tím přispěly k dosažení environmentálních cílů této
směrnice.
4)
Minimálním zůstatkovým průtokem se rozumí průtok povrchových a podzemních vod, který
ještě umožňuje obecné nakládání s těmito vodami a současně zachovává ekologické funkce vodního
toku. Analogicky je ve vodním zákoně definována minimální hladina podzemních vod jako hladina,
která ještě umožňuje trvale udržitelné užívání vodních zdrojů a při které nedojde k narušení
ekologické stability ekosystému vodních útvarů s nimi souvisejících.
Minimální zůstatkový průtok a minimální hladinu podzemních vod stanoví vodoprávní úřad při
udělení povolení k nakládání s vodami, které může mít za následek snížení průtoku vodního toku
(srov. ust. § 36 vodního zákona) a hladiny podzemních vod (§ 37 vodního zákona).
Poznámka: Seznam právních předpisů v ochraně vod je uveden ve II. díle Encyklopedie vodního
hospodářství, v kap. 1 – Státní správa a legislativa ve vodním hospodářství.
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9. ZKRATKY
AOGCM
AOPK
ARMS
BGC
BSK
CEN
ČEÚ
ČEZ
ČGÚ
ČHMÚ
ČILZ
ČIŽP
ČOV
ČR
ČRS
ČSN
ČSR
ČSÚ
ČSVTS
ČÚOP
ČÚZK
ČVTVHS
ECE UN
EEC
EECONT
EHK
EIA
EMIC
EO
EPD
ES
ESVO
EU
FAO
FS ČVUT
GCM
GEF
GIS
HDP
HEIS
HIM
HMZ
CHEZA
CHKO
CHOPAV
CHSK
IAEA
IAH
IAHR
IAHS

Atmosphere Ocean General Circulation Models
Agentura ochrany přírody a krajiny
Armádní radiační monitorovací síť
biogeochemické cykly
biochemická spotřeba kyslíku
Evropský výbor pro normalizaci
Český ekologický ústav
České energetické závody
Český geologický ústav
Český hydrometeorologický ústav
Český inspektorát lázní a zřídel
Česká inspekce životního prostředí
Čistírna odpadních vod
Česká republika
Český rybářský svaz/ Česká radiologická společnost
Česká státní norma
Česká socialistická republika
Český statistický úřad
Český svaz vědeckotechnických společností
Český ústav ochrany přírody
Český ústav zkušební a kontrolní
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost
Evropská hospodářská komise OSN
Evropské společenství (nyní Evropská unie)
Evropská ekologická síť
Evropská hospodářská komise OSN
Environmental Impact Assessment
Earth System Models of Intermediate komplexity
Ekvivalentní obyvatel
Environmentální program pro povodí Dunaje
Evropské Společenství
Evropské sdružení volného obchodu
Evropská unie
Organizace OSN pro zemědělství a výživu
Fakulta stavební ČVUT
Globální klimatický model
Global Environment Facility
Geografický informační systém
Hrubý domácí produkt / Hydroprojekt, a.s.
Hydroekologický informační systém
Hmotný investiční majetek
Hlavní meliorační zařízení
Chemické závody
Chráněná krajinná oblast
Chráněná oblast přirozené akumulace vod
chemická spotřeba kyslíku
Mezinárodní agentura pro atomovou energii
Mezinárodní hydrogeologická společnost
Mezinárodní sdružení pro hydraulický výzkum
Mezinárodní sdružení pro vědeckou hydrologii
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IAL
IAWQ
ICID
ICOLD
IIASA
IOA
IS
ISO
IUCN
IWSA
JE
JIS ŽP
KKZ
LP
MGR
MKOD
MKOL
MKOO
MVE
MZe
MŽP
NAPPO
NL
NSO
OECD
OSN
PHO
PHP ČR
PIANC
PLMO
POH
POP
PRŘS
PRVKÚC
PVE
RCM
RC-SÚJB
RVHP
SCM
SEA
SFŽP
SIS
SKZÚZ
SMS
SOVAK
SPS
SÚRO
SVHB
SVP
SW
TECHWARE
ÚEŘMS
ÚHUL
UICN

Mezinárodní sdružení pro vědeckou a aplikovanou limnologii
Mezinárodní asociace pro kvalitu vody
Mezinárodní komise pro závlahy a odvodnění
Mezinárodní přehradní komise
Mezinárodní institut pro aplikovanou systémovou analýzu
Mezinárodní ozónová asociace
Informační systém
Mezinárodní organizace pro normalizaci
Mezinárodní unie pro ochranu přírody
Mezinárodní sdružení pro zásobování vodou
Jaderná elektrárna
Jednotný informační systém o životním prostředí
Komise pro klasifikaci zásob nerostných surovin
Lesní pozemky
Mezinárodní geofyzikální rok
Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje
Mezinárodní komise pro ochranu Labe
Mezinárodní komise pro ochranu Odry
Malá vodní elektrárna
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Národní akční plán povodí Odry
nerozpuštěné látky
Nerostné suroviny odpady
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
Organizace spojených národů
Pásmo hygienické ochrany
Plán hlavních povodí České republiky
Stálé mezinárodní sdružení plavebních kongresů
Projekty Labe, Morava, Odra
Program odpadového hospodářství
Plán oblastí povodí
Program revitalizace říčních systémů
Program rozvoje vodovodů a kanalizací územních celků
Přečerpávací vodní elektrárna
Regional Climate Models
Regionální centrum státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Rada vzájemné hospodářské pomoci
Simple Climate Models
Strategic Environmental Assessment
Státní fond životního prostředí
Státní informační systém ČR
Státní kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Státní meliorační správa
Sdružení organizací vodovodů a kanalizací
Státní plavební správa
Státní ústav radiační ochrany
Státní vodohospodářská bilance
Státní/Směrný vodohospodářský plán
software
Technologie pro vodní zdroje
Ústav pro expertizy a řešení mimořádných událostí
Ústav pro hospodářskou úpravu lesa
Union International Conservation of Natur
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UNCED
UNDP
UNEP
UNESCO
UNWC
ÚRMS
ÚSES
VaK
VE
VH
VCHZ
VÚLHM
VÚMOP
VÚRH
VÚV TGM
WHO
WMO
WWF
ZPF

Světová konference OSN o životním prostředí a rozvoji - 1992 Rio de
Janeiro
Rozvojový program OSN
Program OSN pro životní prostředí
Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu
Světová konference OSN o vodě - 1977 Mar del Plata
Ústřední radiační monitorovací síť
Územní systém ekologické stability
Vodovody a kanalizace
Vodní elektrárna
vodní hospodářství
Východočeské chemické závody
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd
Výzkumný ústav rybářství a hydrobiologie
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka
Světová zdravotnická organizace
Světová meteorologická organizace
Světová nadace volně žijících živočichů
Zemědělský půdní fond
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