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Předmluva a poděkování 
 

Při sestavování tohoto učebního textu jsem vycházel ze zkušeností, které jsme získali 

při dlouhodobém vedení mezinárodních kurzů UNESCO z Aplikované limnologie. Tyto 

kurzy organizovala Rakouská akademie věd ve spolupráci s UNESCO-IHE Delft a studenti 

trávili každoročně několik týdnů v létě na třeboňském pracovišti Botanického ústavu AVČR 

v letech 1986 – 2012.  Dále jsem využil publikace vydávané při působení „Wetland Training 

Centre“ v Třeboni na pracovišti Botanického ústavu a v ENKI, o.p.s. v devadesátých letech 

minulého století.  V letech 2007 – 2013 jsem každoročně v září přednášel ve Finsku (Turku 

University of Applied Sciences) semestrální kurz „Water management quality“, snažil jsem se 

vysvětlit, jak souvisejí technologické pochody úpravy vody a čištění odpadních vod 

s pochody probíhajícími v ekosystémech. Využití umělých mokřadů k čištění odpadních vod 

je modelovým příkladem propojení technologie s ekosystémovými procesy, proto jsem 

požádal J. Vymazala o kapitolu na toto téma.  Člověk svým hospodařením v krajině ovlivňuje 

mohutné toky sluneční energie, vody a látek. Cílem těchto skript je nahlédnout do dějů 

a procesů, které v krajině probíhají a které výrazně svým hospodařením ovlivňujeme a činíme 

to často nevědomky. Problematika by si zasloužila hlubší a pečlivější zpracování ve formě 

monografie. Děkuji všem spolupracovníkům, jejichž jmenný výčet by byl hodně dlouhý 

a nevěděl bych, kde přestat. Děkuji oběma recenzentům za pochopení a cenné připomínky. 

Ing. Janu Čermákovi, prezidentu Asociace pro vodu v krajině ČR děkuji, že mne 

k sepsání textu vyzval. 

 

 
 Jan Pokorný, ENKI, o.p.s. Třeboň, listopad 2014 
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Úvod 
 

Skripta, učební text „Hospodaření s vodou v krajině – funkce ekosystémů“ popisuje 

provázané děje a procesy v krajině, přičemž v centru pozornosti je voda. Jde nám 

o pochopení procesů toků vody, energie a látek v krajině a efektu lidských zásahů na úrovni 

ekosystémů. Takové efekty v krajinném měřítku nelze odvodit pouhým složením obrazu 

z jednotlivostí, nutné je sledovat celek. V centru pozornosti tohoto textu je voda a její 

dynamika v ekosystémech krajiny a její těsné propojení se sluneční energií.  

 

První kapitola popisuje jak „Civilizace odvodňují krajinu“.  Rostoucí populace přeměňují lesy 

na zemědělskou půdu a vysušují mokřady, protože les dlouhodobě uživí nejvýše několik lidí 

na km2 a kořeny většiny zemědělských plodin nesnášejí zaplavení vodou. Člověk (Homo 

habilis) byl na Zemi již před téměř dvěma miliony let a další vývojové formy ( Homo erectus) 

před milionem let a  Homo sapiens již před několika stovkami tisíc let. Rozsáhlejší městské 

civilizace umožněné trvalou zemědělskou produkcí se rozvíjejí teprve až v posledních deseti 

tisíci letech. V průběhu několika tisíciletí mnohé z těchto civilizací v různých částech světa 

vysušily krajinu, znehodnotily zemědělskou půdu a zanikly. Jak působí odlesnění a odvodnění 

krajiny na distribuci sluneční energie, na oběh vody a na regionální klima, popisuje 

následující kapitola 

 

2. kapitola „ Těsný vztah: sluneční energie – voda – rostliny” vysvětluje funkci vody a rostlin 

v distribuci sluneční energie a na základě naměřených hodnot ukazuje, jak člověk svým 

hospodařením mění oběh vody a místní klima. Kapitola obsahuje definice základních pojmů 

energetické bilance porostů, srovnání energetické účinnosti tvorby biomasy s množstvím 

energie přeměňované při evapotranspiraci a zdůrazňuje klimatizační efekt evapotranspirace 

a popisuje metody měření i výpočtu toků sluneční energie v ekosystémech. Odlesnění 

a odvodnění krajiny vede k rozkladu (mineralizaci) půdy, živiny odtékají z půdy, která se 

okyseluje, ztrácí úrodnost a odtékající voda trpí nadbytkem živin. 

 

3. kapitola „Vývoj vodních nádrží od oligotrofie k eutrofii až hypertrofii“ popisuje změny 

kvality vody působené stoupající koncentrací živin, které do vodních nádrží přitékají jak ze 

sídel, tak ze zemědělských polí. Postupně stoupá primární produkce (růst řas a makrofyt) 

a na ní vázaná produkce ryb. Nastávají ovšem problémy s kvalitou vody, konkrétně 

s nedostatkem kyslíku nebo vysokými hodnotami pH i rozvojem nežádoucích sinic. 

Vysvětleny jsou principy fungování potravního řetězce ve vodním ekosystému a zásadní 

význam rybí obsádky pro rozvoj zooplanktonu a tím i fytoplanktonu, makrofyt a dalších 

organismů.  

 

4. kapitola „Dynamika koncentrace kyslíku a pH v eutrofních vodách“.  Husté porosty 

makrofyt a fytoplanktonu, které se často rozvíjejí v eutrofních nádržích, produkují kyslík 

a přijímají oxid uhličitý, současně ale snižují průhlednost vody. Během dne se u hladiny 

vytváří vysoká koncentrace kyslíku. Koncentrace kyslíku směrem do hloubky ubývá a u dna je 
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naopak kyslíku nedostatek. U hladiny je následkem fotosyntetického příjmu vysoké pH, při 

kterém se uvolňuje toxický amoniak. V této kapitole je též vysvětlen význam vztahu mezi pH 

a třemi formami oxidu uhličitého. Popsány jsou stručně karbonátové rovnováhy, které řídí 

pH  oceánů, většiny sladkých vod i krve.  

 

Kapitola 5 „Vliv rybochovného hospodaření na kvalitu a trofii vody“ popisuje zásadní význam 

rybářského hospodaření na rozvoj řas, sinic nebo makrofyt.  V povrchových vodách stoupla 

koncentrace živin v průběhu dvacátého století tak, že přirozená produkce ryb je 

několikanásobná. Správnou volbou rybí obsádky lze udržet tok živin a energie od primární 

produkce (řas) přes zooplankton do ryb. Vysvětlen je též efekt hospodářských zásahů, jako je 

vápnění, organické hnojení na kvalitu vody. Uvádíme též orientační hodnoty koncentrace 

fosforu a dalších látek pro různé stupně trofie (úživnosti) našich vod. 

 

Kapitola 6 „Metody obnovy eutrofních vod“ podává stručný přehled některých zásahů, 

používaných při revitalizaci eutrofních nádrží, které trpí masovým rozvojem sinic. 

Soustřeďujeme se na problematiku snižování koncentrace dostupného fosforu jak chemicky, 

tak odtěžením anaerobního sedimentu.  

 

Kapitola 7 „ Kořenové čistírny odpadních vod a jejich využití pro různé druhy odpadních vod“ 

podává rozsáhlý přehled využití umělých mokřadů k čištění různých druhů odpadních vod. 

Jan Vymazal, autor této kapitoly, soustředil širokou paletu příkladů z celého světa a uvádí 

bohatý přehled literatury. Vysvětleny jsou principy funkce umělých mokřadů a kapacita 

různých typů kořenových čistíren odstraňovat živiny a další látky z odpadních vod.  

 

Kapitola 8 „Úloha lesa v oběhu vody v lokálním klimatu“ podává přehled o efektech 

odlesnění a zalesňování na hydrologii krajiny a regionů. Na úlohu lesa v hydrologickém cyklu 

jsou dlouhodobě rozdílné názory. Voda vydávaná (transpirovaná) rostlinou je považovaná 

často za vodu ztracenou. Ukazujeme přímý efekt lesa na místní klima a uvádíme novou teorii 

„biotické pumpy“, která vysvětluje, jak rozsáhlé lesy „přitahují“ vodu z oceánů.  

 

Kapitola 9 „Biotická pumpa“ je překladem prezentace, kterou autoři této koncepce 

(Makarieva, Gorškov) přednesli v Evropském parlamentu v listopadu 2013. Autoři svolili 

k využití prezentace pro výuku. 

 

Kapitola 10 „Vykácej les a změní se klima“ je překladem článku z časopisu Scientific American 

z roku 2013. Autorka Judith Schwarz popisuje práci autora těchto skript a jeho 

spolupracovníků v Africe, dále uvádí názory autorů koncepce biotické pumpy (Makarieva, 

Gorškov) a prvního autora knihy „Water for Recovery of Climate“ Michala Kravčíka. Tuto 

kapitolu jsem zařadil, protože Judith Schwarz je zkušenou novinářkou a podařilo se jí 

srozumitelně vysvětlit komplikovanou problematiku po osobních konzultacích s uvedenými 

autory. 
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Kapitola 11 „Co umí strom aneb o zahradě s trochou fyziky“ je krátkým, anekdotickým 

závěrem tohoto učebního textu. Populárním způsobem vysvětluje klimatizační efekt stromu. 

Stručný text byl již uveřejněn dříve a posloužil jako argument při obhajobě jednotlivých 

stromů, alejí i lesa.  
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1. Civilizace odvodňují krajinu 
 

Krajinou rozumíme část zemského povrchu s typickou kombinací přírodních 

a kulturních prvků. Žijeme v kulturní krajině, dlouhodobě využívané člověkem. Pouze 

v odlehlých místech Země a v některých národních parcích můžeme poznávat krajinu 

přirozenou, kterou neutváří člověk přímo svou činností. Sedm miliard obyvatel Země přetváří 

na začátku třetího tisíciletí svoji krajinu rychlým tempem, soustavným úsilím a globálně díky 

celosvětově sdíleným technologiím a principům hospodaření. Fosilní paliva umožnila 

transport zboží denní potřeby na dálku, exodus obyvatel z venkova do měst a odpoutání 

člověka od základního zdroje obživy – od půdy, od krajiny. V rozvinutých zemích pracuje 

v zemědělství méně než 5 % populace, obyvatelé měst ztratili kontakt s krajinou 

a neuvědomují si, že zemědělec a lesník určuje svým hospodařením množství a kvalitu vody 

v tocích, ovlivňuje klima a vytváří základní podmínky pro život včetně potravin 

a obnovitelných zdrojů. 

 Současný anglický historik Clive Ponting ukazuje ve své knize „Zelená historie světa“, 

že vývoj a zánik velkých lidských civilizací má společné rysy – člověk-zemědělec odvodňuje 

močály, žďáří lesy a jeho stáda domestikovaných zvířat vypásají trvalé travní porosty. 

V češtině vydaná kniha Kolaps, proč společnosti přežívají či zanikají (DIAMOND 2008) popisuje 

kolaps civilizací následkem podcenění půdy a zemědělského hospodaření. 

 

 
Lidské civilizace odvodňují krajinu a vyčerpávají zdroje 

 
Dva miliony let se člověk živil na Zemi převážně lovem a sběrem, teprve „nedávno“, 

v průběhu několika tisíc let, se způsob života člověka změnil – stal se zemědělcem, začal 

pěstovat plodiny a pást zvířata. 

 Tato nejdůležitější změna v historii člověka se odehrávala nejdříve v jihozápadní Asii, 

v Číně a ve Střední Americe. Vyšší produkce potravin vedla k růstu populace, vzniku sídlišť 

a rozvoji hierarchické společnosti. 

 Před 10 000 lety, tedy po konci poslední doby ledové, žily na Zemi asi 4 miliony lidí 

a populace pomalu vzrůstala na 5 milionů v průběhu dalších pěti tisíc let. Poté s rozvojem 

zemědělství počet lidí na Zemi začal rychleji růst, populace se zdvojnásobovala přibližně za 

každé milénium až na 50 milionů před 1000 lety, další zdvojnásobení přišlo za 500 let, další 

za následujících 200 let, a poté během 300 let dosáhla světová populace dnešního stavu 

sedmi miliard. 

 Prvním domestikovaným zvířetem byl pes. Doklady o tom máme z Austrálie, kde žil 

s původními obyvateli (aboriginci) již před zhruba 20 000 až 30 000 roky. Ovce a kozy se 

začaly chovat před 8000 roky, skot zdomácněl ještě později. Pozoruhodné je, že většina 

civilizací až do dnešní doby pěstuje pšenici a ječmen (Mezopotámie, Egypt, Evropa). Tyto dvě 

obilniny byly vyšlechtěny ze stepních trav, vyžadují proto stepní podmínky a provázejí lidské 

civilizace od jejich počátku. Jejich kořeny nesnášejí zatopení, a půda pro jejich pěstování 

musí být proto odvodněna. V Řecku měnilo zemědělství krajinu postupně již od pátého 
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tisíciletí před naším letopočtem a v průběhu několika tisíců let se posunovaly zemědělské 

praktiky na sever do Evropy, kde se musel vykácet klimaxový les a obdělat půda. V mírném 

pásmu zaujímal původní les před rozvojem zemědělství přibližně 90 % plochy souše, na 

území našeho státu se začalo systematicky odlesňovat na přelomu prvního a druhého 

tisíciletí, tedy v raném středověku. Současné lesní porosty se zásadně liší od lesa původního, 

jsou to převážně stejnověké kultury ve většině případů jednoho druhu dřevin, které se 

sklízejí v mýtním věku a dřevo (biomasa) se odváží. Původní les byl složen z mnoha druhů 

dřevin různého věku. Biomasa v porostech zůstávala. Studium vodního a tepelného režimu 

zachovalých pralesních porostů prokázalo uzavřený koloběh vody a živin v těchto původních 

porostech oproti lesním porostům současným, které jsou často odvodněny. 

 V Číně se pěstovaly i jiné plodiny (proso a rýže), chovala se drůbež a prasata. Rýže se 

pěstovala nejprve „na sucho“, zakládání klasických rýžovišť a pěstování rýže na zaplavené 

půdě přišlo až později. Tento druhý způsob pěstování představuje výjimečný způsob 

recyklace vody a látek, využívající též mikroorganismy (sinice) k vázání vzdušného dusíku. Byl 

to případ přirozeného hnojení, jaký známe u hlízkovitých bakterií vikvovitých rostlin. Rýže se 

začala pěstovat brzy též v Indii a jihovýchodní Asii. 

 Před více než 5000 roky v Mezopotámii a v Egyptě, o několik století později v údolí 

Indu, o tisíc let později v Číně a ještě o další dvě tisíciletí později na území Střední Ameriky se 

ustavily hierarchické militaristické společnosti vedené náboženskými a světskými 

(politickými) elitami. Většinu populace tvořili zemědělci, bezzemci a otroci. Vytvářely se 

různé státní útvary, které spolu bojovaly a potíraly se navzájem, avšak jejich způsob 

uspořádání a způsob hospodaření byl v principu shodný – poškozovaly podstatně prostředí, 

což je přivádělo k politickému krachu a podrobení se jiné mocnosti, která svoje prostředí 

ještě nestačila zdecimovat. 

 Například civilizace středního Jordánu vyčerpala svoji krajinu již v šestém tisíciletí 

před naším letopočtem – po odlesnění se zrychlila eroze půdy a snížila její úrodnost. Zvykli 

jsme si, že archeologové objevují historii dřívějších civilizací ve zdevastované krajině bez 

stromů a trvalé funkční vegetace (např. Egypt, Persie, Golfský záliv). Civilizace se rozvíjí 

v úrodné krajině s bohatou vegetací a dostatkem vody, postupně vysouší krajinu, poté 

zavlažuje, pšenice je nahrazována odolnějším ječmenem, zasolování půdy však pokračuje 

a půda postupně přestává rodit. Zasolování půdy (salinizace) je běžným jevem 

v zavlažovaných půdách v suchém (aridním) klimatu, kde výpar vody je podstatně vyšší nežli 

množství srážek. Zasolení způsobuje nejčastěji hromadící se sodík a chloridy.   

 V údolí Indu zkolabovala civilizace po odlesnění, kterým byla získávána půda pro 

zemědělství a dřevo na pálení cihel pro stavbu chrámů, a to v době okolo 1400 let př. n. l. 

Odlesnění povodí Žluté řeky v Číně a japonských řek způsobilo silnou erozi. Křesťanské 

království v Etiopii vyčerpalo v krátkém časovém období krajinu kolem roku 1000 (Eritrea) 

a bylo nuceno přesunout své hlavní město. Situace se opakovala, když se stala hlavním 

městem Addis Abeba (1883) – a za dvacet let byl zdevastován les v okruhu více než 100 km. 

Lesy byly vykáceny a stromy použity na výrobu dřevěného uhlí. 

 Středomoří (mediterán): současná krajina s olivami, vinicemi, pastvinami a macchií 

(xerofytní křoviny) je výsledkem zemědělského hospodaření. Oliva patří k nejodolnějším 
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stromům vůči suchu, kořenuje do hloubky přes deset metrů. Před rozvojem zemědělství zde 

byly duby, buky, cedry a borovice. Dřevo se spotřebovalo na pálení a stavby, tráva byla 

vypasena a půda odnesena erozí. V Libanonu se zachovalo jen několik cedrů, symbol státu, 

stejně tak v Sýrii. Podobná je situace na Blízkém východě, v Afghánistánu a ve střední Asii. 

Platon popsal sugestivně „plundrování“ krajiny v Critias (str. 76, C. PONTONY 1991): „To, co 

zde nyní zůstalo, je ve srovnání s tím, co zde bylo dříve, jako kostra nemocného člověka; tuk 

a měkká zem odplaveny (promrhány) a zůstala holá kostra země… některé hory poskytují 

potravu pouze včelám, a přitom nedávno na nich rostly stromy.“ Dále popisuje, jak „voda po 

dešti rychle odtéká, zatímco dříve dešťovou vodu využívaly četné lesy a pastviny a bohatá 

jílovitá půda uchovávala vodu a napájela četné prameny“. 

 Zemědělství v Egyptě fungovalo po více než pět tisíc let, záplavy na dolním toku Nilu 

přicházely pravidelně, avšak s různou intenzitou a ovlivňovaly prosperitu společnosti v deltě 

nejdelší řeky světa. Snahy regulovat výkyvy záplav vyvrcholily postavením Asuánské přehrady 

v padesátých letech 20. století. Půda však degraduje, protože sedimenty se usazují převážně 

v přehradě. Státy na povodí Bílého i Modrého Nilu se řídí smlouvami o sdílení nilské vody. 

Tyto smlouvy pocházejí z počátku dvacátého století, kdy tuto část Afriky ovládali Britové. 

Smlouvy zaručují Egyptu minimální průtok Nilu, státy na horním toku nesmějí měnit tok řeky, 

odvádět vodu a stavět přehrady bez souhlasu Egypta. Přesto – a právě proto – je otázka 

množství odtékající vody do dalšího státu trvalým objektem diplomatických rozhovorů 

a zdrojem mezinárodního napětí. A to člověk vnímá pouze vodu v jejím tekutém stavu 

a v tocích. Hovoříme o koloběhu vody, ale vnímáme pouze jeho část (vodu tekutou), 

nevnímáme vodní páru, která je nedílnou součástí koloběhu, a nevnímáme vodu na 

plochách, v krajině, v půdě, v rostlinách.  

Současným názorným a tragickým příkladem následku odlesnění je vývoj Mau Forest 

v oblasti Great Rift Valley v západní Keni. Na konci 20. století zde bylo během 15 let 

odlesněno na 2000 km2 a přeměněno na zemědělskou půdu novými osadníky. Řeky však 

ztrácí vodu, nepřichází období dešťů a obyvatelstvo v dolní části povodí trpí nedostatkem 

vody. Japonský investor postavil na řece Sondu-Miriu mohutnou hydroelektrárnu, která 

z počátku po roce 2009 nebyla uvedena do provozu pro nedostatek vody v řece. Později 

přišly naopak záplavy a hydroelektrárna opět nemohla pracovat – změnily se hydrologické 

podmínky. Keňská vláda se rozhodla vystěhovat z oblasti na 200 000 lidí a obnovit les, aby se 

voda vrátila zpět. Odlesnění a úbytek srážek proběhly velmi rychle a již v době, kdy povrch 

Země pravidelně monitorují družice. Na snímcích družic je patrný vzestup teplot 

v odlesněných oblastech (HESSLEROVÁ, POKORNÝ 2010, POKORNÝ HESSLEROVÁ 2011). Je 

pozoruhodné, že ve východní Africe se zalesněné hory nazývají „water tower“, tedy vodárny 

v krajině. Lidé ze zkušenosti znají i jejich hydrologickou funkci.  
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Odvodnění zemědělské krajiny na území ČR ve druhé polovině 20. století 

 

Lidské civilizace systematicky odstraňují vodu z krajiny, protože hlavní zemědělské 

plodiny nesnášejí dlouhodobější zaplavení kořenů vodou. Obilniny pěstované v mírném 

pásmu byly vyšlechtěny ze stepních trav. Podobně nesnesou zatopení vodou kukuřice, 

brambory a řepka.  Na polích je nutno vytvořit podmínky pro plodiny, „zlepšit“ (ameliore) 

vodní režim plodin, tedy zabránit zatopení, drenovat, odvodnit. Podle VAŠKŮ (2011) naše 

zemědělská krajina následkem scelování a odvodnění v souhrnu doznala v letech 1959 - 1989 

těchto změn:  

1 084 800 ha pozemků odvodněno trubkovou drenáží (do evidence se údajně 

nedostalo dalších 450 000 ha odvodněných hektarů) 

14 167 km upravených malých vodních toků 

11 712 km odvodňovacích kanálů (z toho 4508 km zatrubněno) 

 

Od roku 1948 do konce 80. let bylo v ČR rozoráno:  270 000 ha luk a pastvin, 

145 000 ha mezí (což odpovídá těžko představitelné celkové délce mezí nejméně 

800 000 km), 120 000 km polních cest, 35 000 ha lesíků, remízků, hájků ve volné krajině 

a došlo k odstranění 30 000 km liniové zeleně.  

Rozumíme následkům těchto totálních zásahů na celou kulturní krajinu?   

Scelování pozemků proběhlo ve druhé polovině 20. století v celé západní Evropě, 

s využitím mechanizace a fosilních paliv se počet pracovníků zaměstnaných v zemědělství 

zredukoval na cca 2% z původních desítek procent. U nás bylo scelování pozemků 

a odvodnění umocněno kolektivizací. Zmizely meandrující potoky a drobné nivy, selský stav 

téměř vyhynul a s ním též individuální soustavná péče o drobné vodní zdroje.  Struktura 

zemědělské krajiny se po roce 1989 nezměnila, na rozsáhlých odvodněných lánech pracují 

většinou nájemci bez vztahu k půdě a bez vztahu k vodě v krajině. Majitelé malých 

zemědělských pozemků na nich nehospodaří, pronajímají je.  

Odvodněním poklesla hladina podzemní vody, půda střídavě vysychá a sytí se vodou 

při dešti, půda je vystavena mineralizaci, rozkládají se organické látky, uvolňují se živiny 

a dávají se po deštích s odtékající vodou do pohybu. Uvolňování živin z půd vede k acidifikaci 

a degradaci půd na straně jedné a ke zvyšování obsahu živin v odtékající vodě, tedy 

k eutrofizaci vod, na straně druhé. Podstatně se mění životní podmínky na stanovištích, mění 

se biodiverzita. Po odvodnění stouply na mnoha místech koncentrace dusičnanů řádově, 

zejména následkem mineralizace půdy. Z hlediska ochrany přírody došlo k totální redukci 

diverzity stanovišť a druhů. Mizí mokřadní stanoviště a s nimi mokřadní druhy zejména druhy 

oligotrofní, které jsou vytlačovány bujnou ruderální vegetací.   
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Vývoj naší krajiny od posledního zalednění s ohledem na koloběh vody, odtok látek a tok 

sluneční energie 

 

Výzkumy jezer na jihu Švédska, které vedl počátkem 70. let dvacátého století 

DIGERFELDT (1972) a jež byly zaměřeny na pochopení vývoje krajiny, odhalují vývoj krajiny od 

jejího posledního zalednění. Zpočátku (12 000 př. n. l.), těsně po ústupu zalednění, byla 

rychlost zanášení jezer poměrně vysoká. Během dalších 3000 až 4000 let se snížila až 10 krát 

a udržovala se na nízké úrovni (0,1–0,2 mm za rok) do druhé poloviny 19. století. Prudké 

zvýšení sedimentace nastalo, když města a příměstské zóny začaly odvádět své splašky do 

jezer. Tehdy vzrostla rychlost ukládání téměř 100krát, na 8–10 mm za rok. Zároveň se obsah 

živin v povrchových vodách zvyšoval následkem odvodňování krajiny (půdy), protože 

odvodnění půdy je provázeno rozkladem (mineralizací) organických látek v půdě, 

okyselováním a odtokem živin, zejména alkálií (vápníku, hořčíku, draslíku, sodíku). 

 Poznatky o vývoji koloběhu vody, látek a energie v naší krajině pod vlivem člověka 

znázornil v ikonickém modelu W. RIPL (1995, 2003). 

 

 
 

Obr. 1.1: Koloběh vody a odtok látek v různých stadiích vývoje evropské krajiny od posledního 

zalednění (RIPL 1995, RIPL et al. 1996). 

 

Postglaciální pionýrská vegetace 

Nedávno, v době ledové, bylo na našem území sucho a chladno a vegetace připomínala 

tundru. Na sever od nás pokrýval krajinu ledovec. Po ústupu ledovců se formovaly vodní 

toky. Srážky byly spíše nepravidelné, voda, odtékající poměrně rychle z krajiny, byla bohatá 

na živiny. Převládal otevřený (dlouhý) koloběh vody mezi oceánem a pevninou. 
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Klimaxové porosty 

Krajina postupně porůstala vegetací, přirozeným vývojem (sukcesí) se na rozsáhlých 

plochách vytvořily dlouhodobě ustálené formy vegetace (klimax), na území našeho státu to 

byl převážně smíšený les s nesčetnými druhy nejrůznějších organismů, které mají jedno 

společné – vážou ve svých tělech vodu a podle nabídky vody a živin se rozmnožují, rostou, 

odumírají a stávají se zdrojem obživy jiných organismů. Voda a živiny v takových 

ekosystémech obíhají. Provázány jsou toky sluneční energie, vody a látek. Voda odtéká 

z těchto porostů rovnoměrně a obsahuje málo živin a dalších látek, protože ty jsou využívány 

a vázány v tělech organismů. Převažuje uzavřený (krátký) koloběh vody – voda se energií 

slunečního záření odpařuje z rostlin i z povrchu půdy (evapotranspirace) a vzniklá vodní pára 

se později sráží na chladnějších místech. Srážení (kondenzace) vodní páry je provázeno 

uvolňováním skupenského tepla a vyrovnávají se tak teploty v prostoru (mezi místy) i v čase 

(mezi dnem a nocí). Při výparu se totiž sluneční energie spotřebovává (0,7 kWh.l–1) a při 

kondenzaci se energie opět uvolňuje. Transport látek krajinou se zmenšil, řeky tekly klidně, 

jejich voda obsahovala málo rozpuštěných látek, snížila se též rychlost ukládání sedimentů. 

Jemné a homogenní sedimenty z té doby neindikují přívalové deště a časté povodně, 

nasvědčují spíše klimatu bez extrémů. 

 

 

Další dvě stadia ukazují následky zásahů člověka v krajině 

 

Kolonizace krajiny – kulturní porosty se zvýšeným odtokem látek 

Klimaxové porosty se zachovaly v severní Evropě zhruba do doby 1500 let př. n. l., na 

našem území až do raného středověku, kdy je člověk začal se stoupající intenzitou 

kolonizovat, tedy přeměňovat na zemědělskou půdu. Při tehdejší populační hustotě ještě 

dovolovaly samoregulační mechanismy uvnitř systému udržitelný rozvoj. Na malých plochách 

se pěstovaly různé plodiny a domácí zvířata, cykly vody a živin byly ještě uzavřené. Postupně 

se však zvětšují pole, snižuje se druhová pestrost kultur, odvodňuje se půda a napřimují se 

vodní toky. V krajině ubývá voda vázaná do organismů a půdy (zelená voda), snižuje se 

hladina podzemní vody, půda je střídavě zaplavována a vysoušena, což vede k zrychlenému 

rozkladu organických látek v půdě, k okyselování půdy a odtoku (ztrátám) látek. Půda se 

okyseluje zrychleným odtokem alkálií (Ca, K, Mg), povrchové vody trpí naopak nadbytkem 

živin (eutrofizace), zhoršuje se kvalita odtékající vody, vytvářejí se vodní květy. Navíc voda 

odtéká nepravidelně podle dešťových srážek. Střídá se sucho a povodně, zvyšuje se četnost 

přívalových srážek. Krátký (uzavřený) cyklus vody je nahrazován cyklem dlouhým 

(otevřeným) – voda rychle odtéká z krajiny, snižuje se množství vody odpařované 

evapotranspirací, ubývá mlh, rosy a místních drobných srážek, zvyšují se proto teplotní 

rozdíly v krajině. 

 Před zásahy člověka byla elektrická vodivost vody (měřítko koncentrace iontů) 

v povrchové vodě 10–30 µS.cm–1, odtok fosforu byl okolo 10 µg.l–1 nebo méně a odtok 

dusíku byl zhruba 50–300 µg.l–1. Elektrická vodivost postupně stoupla na 150–300 µS.cm–1, 
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koncentrace fosforu a dusíku na odtoku z krajiny stouply pětinásobně. Růst měst 

v průmyslové revoluci přinesl další dramatické skoky v úniku látek – ten je dnes 50krát až 

150krát vyšší ve srovnání s nedotčenými půdními systémy (RIPL, 2003). V zemědělských 

oblastech jsou plošné ztráty rozpuštěných pevných látek i přes tunu na hektar za rok, 

průměrné koncentrace fosforu v řekách se pohybují v současnosti v řádu stovek µg.l–1 

koncentrace dusíku 2 – 4 mg.l–1 a elektrická  vodivost vody mezi 200  – 1000 µS.cm–1. Labem 

v Hřensku odteče řádově milion tun čistých kationtů ročně, jsou to zejména vápník, hořčík 

a draslík (POKORNÝ et al., 2003). Kdybychom toto množství měli nahradit, museli bychom 

přivážet zpět do povodí Labe na naše území každou druhou minutu kamion naložený 

vápencem a dalšími minerály. 

 

Zhroucení koloběhu vody 

Zásoby látek v půdě jsou konečné. Kontinenty, na nichž nedošlo k posledním 

zaledněním (Austrálie, Afrika, tropické oblasti Asie), mají chudé půdy, z nichž odtéká voda 

o nízkém obsahu rozpuštěných látek. Tyto látky již stačily odtéci. Výjimkou jsou mokřadní 

půdy, kde se hromadí rostlinný materiál s vázanými živinami, a zbytky deštných lesů 

s nahromaděnou biomasou. V půdě, která ztratila schopnost držet vodu a která ztrácí 

základní živiny, klesá pH a uvolňují se do roztoku těžké kovy i hliník. V takové půdě se špatně 

daří běžné vegetaci a může dojít k jejímu odumírání až kolapsu. Snižuje se odolnost 

vegetace, a ta podléhá houbovým chorobám, hmyzu, polomům, suchu nebo mrazu. 

Chřadnutí vegetace je provázeno zhroucením vodního cyklu a změnou klimatu. 

 

 

Krátký (uzavřený) a dlouhý (otevřený) cyklus vody 

 

V zásadě lze rozlišovat v krajině koloběh vody uzavřený nebo otevřený. Jinými slovy 

krátký nebo dlouhý. Schematicky jsou oba typy koloběhu vody znázorněny na obrázku. 

Dlouhý koloběh vody je charakteristický pro současnou zemědělskou krajinu i pro aridní 

(suché) oblasti. Voda z krajiny rychle odtéká, a pokud se odpaří, tak se nesráží 

(nekondenzuje) v této krajině, protože tlak vodních par nedosahuje rosného bodu. Srážky 

bývají nepravidelné, po období sucha přicházejí často přívalové deště, které působí erozi 

a odnášejí z krajiny rozpuštěné i nerozpuštěné látky. Vytvářejí se velké teplotní rozdíly mezi 

dnem a nocí (extrémním příkladem jsou pouště) i značné teplotní rozdíly mezi místy. 

Otevřený koloběh vody jako výsledek lidské činnosti v krajině vytváří průkazné změny 

klimatu a vede k rychlému vyčerpávání půd. 
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Obr. 1.2: Schéma krátkého (uzavřeného) a dlouhého (otevřeného) koloběhu vody  

(RIPL, 1995, RIPL et al. 1996) 

 

 Naproti tomu krátký koloběh vody je charakteristický pro krajinu s dostatkem vody 

a vegetace. Odpařená voda se sráží na povrchu rostlin a zůstává v porostu, po nočním 

poklesu teplot se tvoří mlhy a sráží se rosa. Voda obíhá v krátkém cyklu a opakovaně je 

využívána rostlinami. Výpar vody rostlinami (transpirace) a celým porostem včetně půdy 

(evapotranspirace) tlumí přehřívání krajiny ve dne, v noci tlumí pokles teploty skupenské 

teplo, které se uvolňuje srážením vodní páry (POKORNÝ, 2001). Krajina s uzavřeným cyklem 

vody má vyrovnané teploty v čase (den - noc) i v prostoru (mezi místy). Častější 

a pravidelnější srážky udržují vysokou hladinu spodní vody, což snižuje reaktivitu 

a mikrobiální aktivitu v půdě, a odtékající voda odnáší jen málo rozpuštěných látek. Vysoká 

hladina spodní vody znamená vodou nasycené půdy, v nichž jsou metabolické pochody a tok 

energie pomalejší a odtok látek z půdního systému minimální. 

 

 

Zásady a kritéria setrvalého užívání krajiny – zdravý metabolismus krajiny 

 

Člověk výrazně ovlivňuje svým hospodařením koloběh vody v krajině, a ovlivňuje tak 

metabolismus krajiny, pokud použijeme analogii mezi krajinou jako živým systémem 

a organismem. Metabolismem rozumíme v širokém smyslu látkovou výměnu, tedy chemické 

a energetické pochody probíhající v živém systému. Podobně jako jednotlivý organismus je 

i krajina otevřeným systémem pod příkonem energie (sluneční) a má tendenci využívat tuto 

energii k sebeutváření. WILHELM RIPL (1995, 2003) definoval chemické a energetické kritérium 
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pro hodnocení krajiny, obě kritéria souvisejí s vodním cyklem. Chemickým kritériem jsou 

ztráty rozpuštěných látek z daného povodí. Nízké ztráty ukazují na vysoký stupeň recyklace 

látek, což je situace typická pro krátký koloběh vody – voda obíhá a látky jsou využívány 

organismy. Energetickým kritériem je poměr mezi teplem vázaným ve vodní páře (výpar – 

kondenzace) a teplem uvolňovaným ve formě tepla zjevného (vzrůst teploty povrchu). Nízké 

výkyvy teplot v čase a prostoru na povodí ukazují na krátký koloběh vody, kdy se většina 

sluneční energie disipuje (rozptyluje) přes výpar a kondenzaci vody. Ztráty látek lze měřit 

jako průtok vody a koncentraci látek, disipaci sluneční energie lze hodnotit z družicových 

snímků v teplotní oblasti a pozemním měřením teplot. 

 

Ukázali jsme, že lidské snažení směřuje k odvodnění krajiny. Města jsou odvodněna 

totálně, voda se vede odděleně v potrubí. Na družicovém snímku je město v létě vždy jedním 

z nejteplejších míst. Odvodněny jsou silnice, letiště, sídliště, technologické plochy, 

odvodněny jsou rozsáhlé plochy zemědělských polí. Porovnáním naší současné krajiny 

s mapou stabilního katastru ze čtyřicátých let 19. století zjišťujeme, že za minulých 150 let 

jsme ztratili z krajiny okolo 50 % trvalé vegetace nasycené vodou, i když v té době žilo na 

venkově několikanásobně více obyvatel než dnes. Návrat trvalé vegetace a vody do krajiny je 

podmínkou obnovy půdy a zachování základního zdroje obživy. 

 

 V České republice máme pozitivní příklady krajiny vytvářené a užívané člověkem po 

staletí. Jsou to rybníkářské oblasti jižních Čech v Třeboňské a Českobudějovické pánvi. Tato 

člověkem vytvářená vodní díla vznikala jako umělé vodní systémy od středověku, dnes budí 

dojem přirozené jezerní krajiny, jsou předmětem mezinárodních smluv na ochranu přírody 

a přitom jsou ekonomicky soběstačná. Není mnoho míst na Zemi, kde se takové funkční 

vodohospodářské systémy zachovaly. Dnes je na území našeho státu přibližně 55 000 ha 

rybníků, na konci 16. století byla plocha rybníků u nás přibližně třikrát větší. 
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2. Těsný vztah: sluneční energie – voda – rostliny 
 

Voda podmínka života 
 

Přítomnost vody je podmínkou života.  Pokud chceme životní procesy zastavit, tak 

organismus vody zbavíme (vysušíme) nebo vodu znehybníme (zmrazíme). Astronomové 

hledají vodu na vesmírných tělesech, neboť indikuje možnost vzniku života. Vodu na Zemi 

přinesly komety před 4 miliardami let (KLECZEK et al. 2011).  

Země je jediným známým vesmírným tělesem, kde se voda běžně vyskytuje ve všech 

třech fázích – pevné, kapalné, plynné, tedy jako led, voda a vodní pára.  Díky tomu se 

sluneční energie “roznáší“ (disipuje) přes oběh vody, tlumí se tak rozdíly teplot mezi místy 

i v čase a utváří se mírné klima vhodné pro život. Přeměny skupenství vody jsou spojeny 

s vázáním resp. uvolněním energie a též se změnami tlaku.  

Vodní pára vzniklá z objemu 18 ml kapalné vody má objem 22 400 ml. Podle 

Avogadrova zákona mol látky (18 g vody) v plynném stavu zaujímá za normálního tlaku 22,4 

litru. Vodní pára tedy zaujímá vice než tisíckrát větší objem než stejné váhové množství vody. 

Díky této změně objemu o tři řády pracuje parní stroj, díky tomuto rozdílu objemů kapalné 

a “plynné” fáze klesá tlak v noci nad lesy - při kondenzaci vodní páry na vodu se snižuje tlak 

vzduchu. 

Skupenské teplo výparu vody (množství energie potřebné k přeměně 1 litru vody 

o teplotě 20 oC je 2450 kJ, měrné teplo tuhnutí/tání ledu je 334 kJ.kg-1.  

Molekula vody obsahuje 88 % kyslíku.  Kyslík v atmosféře vznikl a vzniká z vody jejím 

fotolytickým rozkladem při fotosyntéze.  Ve vodě se přitom kyslík rozpouští málo, zatopení 

půdy vodou vede k nedostatku kyslíku kolem kořenů.  

 Život na Zemi se vyvíjel po několik miliard let díky přítomnosti vody a díky příkonu 

sluneční energie, kterou bereme jako samozřejmost. Cílem této kapitoly je podat základní 

informace o množství sluneční energie, která přichází na Zemi a jak se sluneční 

energie využívá v krajině, zejména jak je s ní svázán oběh vody. O vztahu k toku energie látek 

v zemědělské krajině, viz např. POKORNÝ, ŠARAPATKA 2010, KRAVČÍK et al. 2007, 2008. 

 
 

Tok sluneční energie atmosférou k zemskému povrchu  
 
Plochou 1 m2 prochází na hranici zemské atmosféry průměrně 1367 W slunečního 

záření. Tuto energii nazýváme solární konstantou, protože pro průměrnou vzdálenost Země 

od Slunce je její hodnota stálá. Podle polohy Země na její eliptické dráze kolem Slunce se 

hodnoty množství sluneční energie přicházející na povrch atmosféry v průběhu roku pohybují 

od 1438 do 1345 W.m-2 . Vynásobíme-li toto číslo průřezem Země, zjistíme, že nám Slunce 

dává 180 000 TW energie (TW = bilion wattů). Evidovaná spotřeba energie celé lidské 

populace na Zemi je nejvýše 12 TW – máme tím na mysli spotřebu registrovanou 

v ekonomice, tedy energii vyráběnou spalováním uhlí, nafty, zemního plynu, energii 

z jaderných elektráren, biomasy i energii obsaženou v potravě. Při jasné obloze se dostávají 
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na povrch zemský v našich podmínkách až dvě třetiny hodnoty solární konstanty. 

V atmosféře se tedy pohlcuje nejméně jedna třetina záření. Při průchodu atmosférou se 

sluneční záření absorbuje zejména ve vodní páře, rozptyluje se a odráží na částicích 

a aerosolech. Veškeré sluneční záření přicházející na zemský povrch se nazývá globální, 

zahrnuje přímé i rozptýlené záření všech vlnových délek. Při zatažené obloze postrádá 

sluneční světlo dopadající na zemský povrch složku záření přímého, je tvořeno pouze 

zářením rozptýleným. Hustá oblačnost pohlcuje velkou část slunečního záření. Zatímco při 

jasné obloze přichází na zemský povrch až 1000 W.m-2 slunečního záření, při husté 

oblačnosti prochází pouze několik desítek W.m-2.  Za jasného letního dne přichází na 1 km2 až 

1000 MW, na 2 km2 tedy přichází energie srovnatelná s výkonem jaderné elektrárny Temelín. 

 
 
Distribuce slunečního záření na zemském povrchu 

 
Sluneční záření, které přichází na zemský povrch, se částečně odráží, částečně ohřívá 

povrch země a od ní se ohřívá vzduch. Ten turbulentně proudí vzhůru (zjevné teplo), část 

energie se spotřebuje na výpar vody (latentní, skryté teplo evapotranspirace) a část přechází 

do země (tok tepla do půdy). 

 

 
Obr. 2.1:  Schéma toků sluneční energie (POKORNÝ et al. 2007) 

Rs …globální radiace, Rn …čistá radiace, J …hromadění tepla v biomase, P …fotosyntéza,  
G …tok tepla do půdy, α … albedo, H … zjevné  teplo, L*E …latentní teplo evapotranspirace 
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Sluneční záření přicházející k zemi obsahuje tedy následující složky: 

Odražené záření: Distribuce sluneční energie závisí na povaze zemského povrchu, část 

záření se odráží hned po dopadu. Poměr mezi zářením odraženým a dopadajícím se nazývá 

albedo (bělost). Vysoké albedo (vysoký odraz) má světlý, suchý povrch. Naopak nízké albedo 

má tmavý povrch a zejména voda a tedy i vlhká vegetace.  Na obrázku 2b jsou znázorněny 

průměrné denní průběhy odraženého krátkovlnného slunečního záření pro vodní hladinu 

rybníka, mokrou louku, louku, pole a betonovou plochu. Průměrné denní chody albeda jsou 

vyneseny v grafu č. 2c. Je zřejmé, že nejvyšší odraz má betonová plocha (25 – 30 %), nejnižší 

albedo má vodní hladina (okolo 10 %), vegetace odráží okolo 20 % přicházejícího slunečního 

záření. Vysoké hodnoty albeda ráno a večer jsou způsobeny jednak nízkým úhlem slunce, 

jednak nízkými hodnotami jak přicházejícího, tak odraženého záření. 

 

 
Obr. 2.2a: Průměrné denní průběhy dopadajícího/přicházejícího slunečního záření 

(HURYNA, POKORNÝ 2010) 

 

 

Obr. 2.2b: Odražené krátkovlnné sluneční záření za jasného, oblačného a zataženého dne 
z vodní hladiny, vegetace dobře zásobené vodou a z betonové plochy. 
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Obr. 2.2c: Albedo (poměr odraženého a přicházejícího slunečního záření) vodní hladiny, 
mokré louky, louky, pole a betonové plochy při zatažené obloze, oblačném dnu a jasném dnu.   

 
Čistý tok záření (krátkovlnného a dlouhovlnného) mezi zemským povrchem 

a atmosférou přes jednotku plochy se nazývá čistá radiace (čisté záření, RN). Je to suma 

veškeré přicházející energie mínus suma veškeré energie odcházející (vyzařované, 

emitované).  V létě je čisté záření positivní v zimě je negativní.  

Bilance dlouhovlnného záření se řídí Stefan-Boltzmannovým zákonem, podle kterého 

množství energie vyzařované absolutně černým tělesem roste se čtvrtou mocninou 

termodynamické teploty zářícího tělesa (E = σ Ts
4). Z tohoto vztahu vyplývá, že rozdíl jednoho 

stupně (oC , K) mezi dvěma objekty vyvolá tok přibližně 5 W.m-2.  

Zjevné teplo: Sluneční energie ohřívá povrch a od něho se ohřívá vzduch, který 

turbulentním prouděním stoupá vzhůru. Vzrůstající teplotu povrchu i vzduchu vnímáme 

a můžeme ji měřit teploměrem, proto se nazývá teplem zjevným (citelné, pocitové, anglicky 

sensible heat). 

Skupenské teplo (latentní, skryté) je energie nutná k přeměně skupenství, například 

kapalného na skupenství plynné. Výpar vody není provázen vzrůstající teplotou, protože 

energie se spotřebovává na změnu skupenství, tedy na zrychlený kinetický pohyb molekul, 

následkem kterého se kapalina přeměňuje na vodní páru. Při kondenzaci vodní páry zpět na 

kapalinu se skupenské teplo uvolňuje. 

Tok tepla do půdy (vedení tepla). V létě se půda postupně ohřívá (tok tepla je kladný), 

v zimě nebo během chladné noci v létě půda chladne (tok tepla je záporný). 

Fotosyntéza. Tok sluneční energie fotosyntézou do biomasy tvoří velmi malou část 

celkové energetické bilance. Počítá se jako množství sluneční energie vázané ve vznikající 

biomase. Opačným procesem je dýchání, při kterém se energie uvolňuje rozkladem 

organických látek. 

Ohřev porostu. Množství energie spotřebované na ohřev porostu závisí na množství 

biomasy a obsahu vody v této biomase. 
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Distribuce sluneční energie na suchém povrchu a v porostu 
 
Pokud sluneční energie přichází na suchý povrch, ohřívá jej a od ohřátého povrchu se 

ohřívá vzduch, který stoupá vzhůru. Sluneční energie se v tomto případě přeměňuje 

převážně na zjevné teplo. V krajině zásobené vodou a pokryté vegetací se podstatná část 

slunečního záření spotřebovává na výpar vody. Rostliny totiž vypařují vodu přes průduchy 

(transpirace) a voda se vypařuje též přímo z půdy (evaporace). Výpar vody porostem se 

nazývá proto evapotranspirací. 

Rostlinami a půdou se z metru čtverečního za den odpaří několik litrů vody. Na výpar 

jednoho litru vody o teplotě 20 oC se spotřebuje 2,45 MJ ≈ 0,68 kWh sluneční energie, při 

odpaření kupříkladu 5 litrů z metru čtverečního se do vodní páry váže 3,4 kWh, více než 

polovina dopadající sluneční energie. Sluneční energie vázaná ve vodní páře ve formě 

skupenského tepla se potom opět uvolní při kondenzaci vodní páry zpět na vodu, uvolní se 

tedy na chladných místech, na kterých se vodní pára sráží. Vázání sluneční energie výparem 

vody (chlazení) na místech s nadbytkem energie a uvolňování sluneční energie na místech 

chladných při kondenzaci vody je podstatou dokonalé přirozené klimatizace pomocí vody 

a rostlin. Na pouhém jednom metru čtverečním může činit v létě rozdíl mezi energií vázanou 

ve vodní páře a energií uvolněnou jako teplo i několik kWh za den. Toky sluneční energie 

vázané při evapotranspiraci dosahují tedy až několika set wattů na m2. Skupenské teplo 

výparu vody je pozoruhodně vysoké: na výpar jednoho litru vody se spotřebuje 2,45 MJ 

(0,68 kWh). Na ohřev jednoho litru vody o 30 oC se spotřebuje ca 125 kJ, tedy 20x méně než 

na výpar jednoho litru vody. 

 

 

Obr. 2.3: Rozdíl v distribuci sluneční energie na suchém povrchu a v porostech dobře 
zásobených vodou (POKORNÝ ET KVĚT, 2004). 

 

Představa sluneční energie a rostlin je spojena s fotosyntézou a s primární produkcí – 

tedy s tvorbou biomasy a růstem rostlin. Fotosyntéza však váže jen asi 1 % sluneční energie 

dopadající na rostlinu. Využíváme-li fosilní paliva, využíváme v nich nahromaděnou sluneční 

energii, která se fotosyntézou vázala účinností asi 1 %. Započítáme-li energetické náklady 

spojené s těžbou, s dopravou a účinnost, s níž spalujeme a teplo případně převádíme, 

uvědomíme si, že při spalování fosilních paliv využíváme sluneční energii s účinností nanejvýš 

několika promile. V našich zeměpisných šířkách dopadne na m2 za rok průměrně 

1,1-1,2 MWh sluneční energie (tedy 1200 kWh). To odpovídá přibližně energii obsažené ve 
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240 kg biomasy, takové množství biomasy se vytvoří za sezónu na nejméně 240 m2. Na 20 m2 

nezastíněné plochy dopadne tedy za rok tolik energie, kolik odpovídá spotřebě náročnější 

domácnosti včetně otopu (průměrná spotřeba energie v české domácnosti je 20 MWh). 

V létě dosahují maximální toky sluneční energie až 1000 W.m-2, to odpovídá výkonu běžného 

vařiče. V průměrném červnovém dnu dopadne na 1 m2 za den 18-22 MJ sluneční energie, což 

odpovídá 5-6 kWh (1 kWh = 3600kJ). Za jasného letního dne přichází až 8 kWh.m-2. Dopadá-li 

sluneční záření na rostlinný porost dostatečně zásobený vodou (les, rákosina, louka, rostoucí 

plodiny), pak se asi 15 % záření odrazí a převážná část sluneční energie se spotřebuje na 

výpar vody, menší podíl sluneční energie se uvolní jako zjevné teplo a tok tepla do půdy 

(5-10 %). Vegetace a ekosystémy obecně reagují zpětnovazebně na množství přicházející 

sluneční energie tak, že tlumí vytváření teplotních rozdílů.  

S nástupem jara, tedy s růstem příkonu sluneční energie, začíná v mírném pásmu 

vegetační sezóna a rostliny využívají sluneční energii ke tvorbě biomasy a současně převádějí 

řádově vyšší množství energie evapotranspirací. Naopak rozklad organických látek je 

provázen uvolňováním energie. Biosféra udržuje v dynamické rovnováze složení atmosféry 

a podílí se na utváření klimatu – tlumí vytváření teplotních extrémů. Funkci biosféry při 

utváření klimatu si uvědomíme při srovnání teplotních výkyvů na poušti a v tropickém 

deštném lese, ležícím v podobném zeměpisném pásmu. Nemusíme chodit až do tropů, stačí 

porovnat teploty a vlhkosti vzduchu v mírném pásmu na odvodněných plochách (městská 

zástavba, sklizené pole) s podmínkami v nedalekém lese. Uvědomíme si, že vegetace 

upravuje klima pro teplokrevné živočichy, aby mohli svoji tělesnou teplotu „doladit“ vlastní 

termoregulací. 

Z termodynamického hlediska jsou živé systémy (vegetace a ekosystémy) otevřené 

a pod příkonem sluneční energie samovolně spějí do ustáleného stavu dynamické 

rovnováhy. Ta je podle Prigoginova teorému charakterizována produkcí entropie, která je ze 

všech možností nejnižší (CAPRA 1996, 2004). 

 

 
Energetická účinnost tvorby biomasy a její srovnání s výdejem vody evapotranspirací 

 
Energetická účinnost fotosyntézy se liší podle stupně, na kterém ji hodnotíme. 

Z energetického obsahu biomasy, která přirostla za dané období, můžeme přibližně určit 

efektivitu využití sluneční energie při tvorbě biomasy v procesech fotosyntézy. Obsah 

energie v biomase se určuje v kalorimetru rutinně jako spalné teplo. Z praktického hlediska 

využití zemědělských plodin má největší význam množství sklizené biomasy a její energetický 

obsah. Pro běžné úvahy lze uvažovat s produkcí sušiny až 1 kg.m-2 za rok, tedy až 10 tun 

sušiny/ha. Pokud převažuje v biomase celulóza a škrob, je její energetický obsah roven 

16-18 MJ.kg-1, u olejnatých semen dosahuje průměrně 26 MJ.kg-1. Sušinou se rozumí 

hmotnost dosažená vysoušením vzorku do konstantní váhy při cca 90 oC. 

Při úvahách o energetické bilanci porostů si můžeme též uvědomit omezenost biomasy 

jako zdroje energie. Uvažuje se o využívání energetických plodin, pěstovaných jako 

alternativní zdroj energie. Kolik energie se naváže fotosyntézou do biomasy – dřeva, slámy, 
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oleje? Na jednom metru čtverečním naroste za rok až 1 kg biomasy (sušiny), která obsahuje 

zhruba 14-18 MJ (4-5 kWh). Od tohoto množství je nutné odečíst ještě energii dodatkovou, 

nutnou na kultivaci, sklizeň, transport a úpravu před spálením. Nutno je též uvažovat 

účinnost spalování. Nesporně, biomasa je zásadním obnovitelným zdrojem energie. Při jejím 

využívání je ovšem nezbytné uvažovat její energetický obsah (množství vázané sluneční 

energie) a množství dodatkové energie, to jest energie, kterou je nutno vynaložit na 

pěstování, sklizeň a zpracování biomasy. Celková energetická bilance by měla být pozitivní, 

to jest – energetický obsah biomasy by měl být vyšší nežli množství energie dodatkové, 

vkládané člověkem. 

 

 

 

Obr. 2.4: Schéma znázorňující množství sluneční energie přicházející na zemský povrch 
v mírném pásmu za rok a distribuci sluneční energie na odraz, výpar vody a tvorbu biomasy. 

 
 
Evapotranspirace 
 

Evapotranspirace porostu (E) je úhrnné množství vody vypařené na určitém místě 

z půdního povrchu a povrchu rostlin (evaporace) a vydané průduchy rostlin (transpirace). 

E se vyjadřuje v litrech vody na metr čtvereční nebo v mm, podobně jako úhrn srážek. 

Množství vypařené vody ovlivňují dvě skupiny faktorů: 

1) vlastnosti a stav porostu (stáří porostu, pokryvnost listoví, schopnost vodivých pletiv 

převádět vodu od kořenů do listů, vodivost a otevřenost průduchů), 

2) vnější prostředí obklopující vegetaci (množství energie dodané pro výpar vody, 

odvádění vodních par od výparného povrchu do vyšších vrstev vzduchu, množství vody 

přístupné rostlinám v půdě). 

 

Evapotranspiraci lze považovat za nejmohutnější proces přeměny sluneční energie na 

pevnině. Zatímco fotosyntézou se přemění nejvýše 1 % dopadající energie slunečního záření, 

přeměnou vody v páru, tedy evapotranspirací, se může přeměňovat v porostech dobře 
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zásobených vodou více než 75 % dopadající sluneční energie. Je zřejmé, že hospodařením 

s vegetací a s vodou člověk účinně mění způsob přeměny sluneční energie. Pokud se totiž 

sluneční energie nespotřebuje na přeměnu skupenství vody v páru, mění se v teplo. 

Množství vody, které se z dobře zásobeného porostu odpaří, závisí na množství 

přicházející energie. Ta přichází jak přímo ve formě slunečního záření, tak ve formě teplého 

suchého vzduchu z okolí (advekce).  

 
 
Hodnoty hlavních toků sluneční energie v ekosystémech a zásadní význam výparu vody 

 
Hlavní toky přeměn sluneční energie v porostech a ekosystémech lze měřit přímo. 

Reálné rozsahy hodnot těchto toků lze odvodit z denních nebo sezónních množství vypařené 

vody evapotranspirací, množství vytvořené biomasy (primární produkce) a množství 

rozložené biomasy v půdě. 

V přirozených porostech za optimálních podmínek v mírném pásmu lze pro přibližná 

stanovení počítat s roční produkcí sušiny do 1 kg.m-2 a průměrnou denní primární produkcí 

do 10 g.m-2. Rychlost fotosyntézy za optimálních podmínek, vyjádřená v energetických 

jednotkách, může dosahovat hodnot několika W.m-2. Produkci 10 g.m-2.den-1 odpovídá 

průměrný energetický tok 4 W.m-2. Rozklad organických látek v půdě (mineralizace), 

vyjádřený v energetických jednotkách, může nabývat hodnot až několikrát vyšších, než je 

rychlost tvorby a akumulace organických látek v procesu primární produkce: několik W.m-2 

až desítky W.m-2. 

Na evapotranspiraci se spotřebovává 400 W.m-2 i více, zatímco na suché ploše se 

veškerá sluneční energie uvolňuje jako zjevné teplo. Rozdíl v distribuci sluneční energie na 

odvodněné ploše a ve vegetaci dobře zásobené vodou je ve slunném dnu v rozsahu několika 

set W.m-2. Evapotranspirace má dvojnásobný klimatizační efekt – ochlazuje výparem a ohřívá 

kondenzací (obzvlášť v noci). Ochlazují se místa s nadbytkem energie a ohřívají jen místa 

chladná, kde dochází ke kondenzaci. Tok tepla do půdy může dosahovat hodnot několika 

W.m-2 až desítek W.m-2. Tok tepla do půdy se snižuje s vysycháním půdy. Ve slunných dnech 

odráží betonová plocha až 200 W.m-2, zatímco hladina rybníka odráží nanejvýš 50 W.m-2. 

Odraz různých typů vegetace se příliš neliší a dosahuje hodnot okolo 150 W.m-2, relativně 

méně odráží vegetace po většinu roku dobře zásobená vodou. 

Toky sluneční energie, vody a činnost rostlin jsou vzájemně propojeny v perfektní, 

nedostižný klimatizační systém. Představme si: vodou bohatou na živiny, často závadnou 

(zředěná močůvka) zalijeme trávu a stromy. Rostliny přijmou vodu a živiny, vodu vypaří přes 

průduchy listů, přitom se ochladí okolí, čím více sluneční energie, tím vyšší výpar (tím 

účinnější chlazení). Vodní pára se potom sráží na chladných místech v kvalitě destilované 

vody a vyrovnává tak teploty mezi místy i v čase (ranní rosa). Rostliny tedy ochlazují místa 

s přebytkem energie, přitom rostou (vytvářejí potravu), čistí vodu na kvalitu vody 

destilované a ohřívají pomocí vodní páry místa chladná a přenášejí energii z teplého dne do 

chladné noci. Klimatizační zařízení vyrobené člověkem spotřebovává elektrickou energii, 

ochlazuje místnost a v těsném sousedství ohřívá prostředí odpadním teplem, jako média 



26 

 

nepoužívá vodu, ale toxické látky. Větší strom vydá transpirací (odebere z půdy a vypaří) 

v teplém dni i několik stovek litrů vody. Transpirace 100 litrů vody je spojena s vázáním 

69 kWh energie – takové množství tepla se neprojeví zvýšením teploty a naopak ohřeje místa 

chladná při kondenzaci vodní páry. Člověk ovlivňováním (cíleným i nechtěným) rostlinného 

pokryvu a vodního režimu v krajině zásadním způsobem ovlivňuje místní klima, kvalitu 

i množství odtékající vody.   

 
 

Evapotranspirace - potenciální, referenční a aktuální 
 
Evapotranspirace z plně zapojeného porostu, který je optimálně zásobený vodou, 

dosahuje maximálních možných hodnot a nazývá se potenciální evapotranspirace (PE). Je to 

tedy schopnost okolního vzduchu přijímat další vodu ve formě vodní páry. Hodnota PE závisí 

na množství přicházející sluneční energie, na relativní vlhkosti vzduchu a rychlosti proudění 

vzduchu. Potenciální evapotranspirace se počítá zpravidla podle PENMANA nebo podle 

PENMANA-MONTEITHE (MONTEITH 1975, MONTEITH, UNSWORTH 1990). PE se vztahuje k nízkému, 

zelenému a zcela zapojenému porostu, který je dobře zásoben vodou.  Hlavními vstupy pro 

výpočet PE jsou čistá radiace, teplota vzduchu, rychlost větru nad porostem a sytostní 

doplněk vodních par ve vzduchu. Alternativním termínem je referenční evapotranspirace, 

což je evapotranspirace referenčního porostu o dané výšce (12 cm), povrchovém odporu 

70 s.m-1 a albedu 23 %. Hodnoty referenční evapotranspirace pro Českou republiku jsou 

uvedeny v Klimatologickém atlase ČR, podrobněji k výpočtu viz KOHUT (2005). 

Od potenciální evapotranspirace odlišujeme aktuální evapotranspiraci, která vyjadřuje 

evapotranspiraci konkrétního porostu při daném klimatickém stavu ovzduší 

a hydropedologickém stavu půdy.  

Množství vody, které se z dobře zásobeného porostu odpaří, závisí na množství 

přicházející energie. Ta přichází jak přímo ve formě slunečního záření, tak ve formě teplého 

suchého vzduchu z okolí (advekce). Advekcí přenášená energie má zejména význam 

v porostech menší rozlohy (např. pobřeží vodních toků, úzké litorální pásmo rybníků nebo 

malé mokřady uprostřed polí) a může podstatně zvyšovat výpar z těchto porostů. 

V experimentálních nádobách s trvalým přítokem vody umístěných v odvodněných polích 

byla naměřena evapotranspirace mokřadních rostlin i přes 20 litrů za den z metru 

čtverečního. Advekce zvyšuje podstatně evapotranspiraci i v rozsáhlých zavlažovaných 

kulturách sousedících s aridními oblastmi – například ze zavlažovaných polí v australském 

Novém Jižním Walesu se vypařuje za den více než 10 mm vody následkem přísunu teplého 

suchého vzduchu z vnitrozemí.  

Hodnoty aktuální evapotranspirace porostů bývají i v našich podmínkách nižší než 

potenciální evapotranspirace hlavně proto, že porosty trpí po několika slunných dnech 

nedostatkem vody. Evapotranspirace lučních i lesních porostů dosahuje u nás v létě hodnot 

několika mm za den. Naopak transpirace jednotlivých stromů dobře zásobených vodou, 

může být i několikrát vyšší nežli vypočtená potenciální evapotranspirace. Koruna stromu je 
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osvětlena z velké části a chová se spíše jako trojrozměrné těleso, navíc se uplatňuje přísun 

teplého vzduchu z okolí (advekce).  

 
 
Měření rychlosti transpirace  

 
Transpirace umožňuje zásobování částí rostlin vodou a minerálními látkami, ochlazuje 

povrch listů a umožňuje tak metabolické pochody.  

Jednou z nejstarších metod studia transpirace a její intenzity je vážková metoda. 

Princip je založen na úbytku hmotnosti rostlinného orgánu, který je dán výparem z jeho 

povrchu. Metoda se hodí spíše pro laboratorní podmínky, ale lze ji použít i v terénu. 

Oddělený list ovšem odpařuje vodu mimo porost, kde je jiná vlhkost a jiné proudění vzduchu.  

Rychlost transpirace v přirozených podmínkách je možné měřit gasometricky přímým 

měřením výdeje vodní páry z části listu (např. přístroj LI-COR 6400). Spektroskopicky se 

stanovuje změna koncentrace vodní páry ve vzduchu po průchodu měřící komůrkou, ve 

které je uzavřena definovaná plocha listu za pokud možno konstantních definovaných 

podmínek osvětlení, vlhkosti vzduchu, teploty, rychlosti proudění vzduchu atd. Další 

metodou, jak odhadnout rychlost výparu, je měření vodivosti (odporu) listu pro difúzi vodní 

páry (a obdobně CO2). Tyto hodnoty můžeme získat například porometrickým měřením. 

Přehled klasických metod pro měření výdeje vody a vodní bilance u rostlin uvádí např. 

BANNISTER (1986). Další z metod měření transpirace je metoda „sap flow“. Používá se 

u stromů a výdej vody se měří na základě šíření teplotních pulsů kmenem. Ve světovém 

měřítku vypracoval a využívá této metody profesor Jan Čermák z Mendelovy university 

v Brně.  

 
 

Metody stanovení evapotranspirace 
 

Evapotranspiraci a její intenzitu lze studovat pomocí různých metod, které lze rozdělit 

na přímé a nepřímé. Mezi přímé metody patří využití lyzimetrů a výparoměrů, mezi nepřímé 

pak řada mikrometeorologických metod (NOVÁK 1995, ALLEN et al. 1998) a metody dálkového 

průzkumu Země. 

 
1) Přímé metody  

 
Použití lyzimetru: Lyzimetr je izolovaný blok porostu, v nejjednodušším případě 

kultivační nádoba s rostlinami. Sledují se změny hmotnosti půdního bloku s rostlinným 

pokryvem za určité časové období. Známe-li množství vody dodané do nádoby srážkami 

nebo zálivkou, je změna hmotnosti způsobena prakticky pouze evapotranspirací. Důležité je, 

aby množství půdy, teplota a vlhkostní poměry kolem kořenů se blížily podmínkám v porostu 

a aby lyzimetr byl umístěn v zápoji vegetace, jejíž evapotranspiraci zjišťujeme. Existuje 

mnoho různých typů lyzimetrů, některé o objemu až několika krychlových metrů umístěné 

v zemi, s kontinuálním sledováním jejich hmotnosti, vlhkosti půdy atp. U mokřadní vegetace 
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lze místo změn hmotnosti využít sledování poklesu hladiny podzemní vody a změny vlhkosti 

v půdě.  

Výparoměry (evaporimetry) jsou založeny na principu výparu buď z vodní plochy, nebo 

z referenčního výparného povrchu daných vlastností. Výpar z vodní plochy je sledován 

v nádobě naplněné vodou o dané ploše na principu měření změny vodní hladiny, např. 

meteorologické evaporimetry na bázi Rónova výparoměru. Měření výparu z referenčního 

výparného povrchu je založeno na principu výparu z porézního materiálu nasáklého vodou 

o dané ploše, např. z filtračního papíru – tzv. Pitcheův výparoměr. 

 
2)  Nepřímé metody 

 
  Evapotranspirace se zjišťuje výpočtem z naměřených meteorologických dat 

Mikrometeorologické metody jsou vhodné pro studium evapotranspirace a ostatních 

energetických toků na úrovni ekosystémů. Jsou založeny na monitoringu fyzikálních 

parametrů prostředí, jako je sluneční záření, teplota a vlhkost vzduchu a půdy, rychlost 

větru, stabilita atmosféry a charakter mezní vrstvy atmosféry apod., v kombinaci s popisem 

porostu jako je např. odpor porostu k proudění vzduchu, architektura porostu, listová 

pokryvnost apod. Mezi mikrometeorologické metody patří řada metod, od jednoduchých až 

po metody instrumentálně a výpočetně značně složité. Mikrometeorologické metody se 

využívají pro zjišťování potenciální a aktuální evapotranspirace.  

 
Nejčastěji se používají tři následující metody:  

a) energetická bilance stanoviště (tzv. metoda Bowenova poměru) 

b) metoda Penman-Monteithova  

c) metoda vířivé (eddy) kovariance. 

 
Metoda Bowenova poměru je založena na kombinaci radiační bilance, gradientu teplot 

a gradientu obsahu vodní páry nad porostem. Do výpočtu je zahrnuta též informace o toku 

tepla do půdy. Jedná se o instrumentálně i výpočetně poměrně jednoduchou metodu.  

Penman-Monteithova metoda do výpočtu zařazuje další členy, jako je teplota povrchu 

porostu, odpor mezní vrstvy atmosféry, odpor porostu, aerodynamické vlastnosti porostu 

a rychlost proudění vzduchu. Metoda je poněkud složitější jak technicky, tak i výpočetně. 

Oproti metodě Bowenova poměru, která bere v potaz pouze fyzikální parametry prostředí, 

zahrnuje Penman-Monteithova metoda přímo vlastní parametry porostu, jako je výška 

porostu, index listové plochy a vodivost průduchů. Metoda též využívá informaci o proudění 

vzduchu, který se při výparu uplatňuje jako dodatková energie.   

Metoda vířivé kovariance je založena na principu přímého spektroskopického měření 

obsahu vodní páry a CO2 ve vzduchu v kombinaci s ultrasonickým měřením pohybu vzduchu 

v trojrozměrném prostoru. Hodnoty jsou zaznamenávány ve frekvenci 20 Hz a integrovány 

ve zpravidla 30 minutových intervalech. Jedná se o analytickou metodu, která je 

instrumentálně i výpočetně značně složitá. Používá se v současné době zejména 

na stanovení toků CO2 v různých typech ekosystémů.  
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  Metody dálkového průzkumu Země se intenzivně rozvíjejí od osmdesátých let 

20. století s využíváním meteorologických družic. Z hlediska energetických toků se uplatňuje 

zejména sledování a záznam termálních charakteristik zemského povrchu v kombinaci 

s dalšími datovými vstupy, jako je pozemní měření některých charakteristik prostředí 

a snímání povrchu v dalších spektrálních pásech. Pro hodnocení charakteristik povrchu 

spojených s výparem se používá řada multispektrálních družicových systémů (např. družice 

Landsat, TERRA Aster, NOAA AVHRR). S jistým úspěchem, zejména s ohledem na potřebu 

závlah různých plodin jsou užívány termální kamerové systémy. Podrobnosti lze nalézt 

v publikacích JENSEN (2000), LILLESAND et al. (2004). Využití satelitních snímků je ovšem 

omezeno plochou pixelu, která je pro teplotní snímek 120 x 120 m. Meteorologické družice 

NOAA mají velikost pixelu 1 km. Pro podrobnější studium heterogenní kulturní krajiny chybí 

dostupný monitoring rozložení teplot. Uvážíme-li, kolik prostředků se dává na zkoumání 

klimatické změny a dynamiku uhlíku, je pozoruhodné, že nejsou k dispozici data o rozložení 

teplot. Jednou z metod podrobnějšího monitoringu je snímkování termovizní kamerou, která 

je nesená letadlem. Ještě podrobnější monitoring umožňuje termovizní kamera nesená 

vzducholodí (POKORNÝ, JIRKA 2013) 

Metoda Bowenova poměru je založena na analýze radiační bilance stanoviště a je 

popsána níže. 

Poměr, v jakém se energie dělí na ohřevné teplo unikající z porostu do ovzduší a na 

latentní teplo výparu, se nazývá Bowenův poměr. Energie spotřebovávaná při fotosyntéze 

a na změny obsahu tepla v porostu je proti ostatním složkám energetické bilance obvykle 

zanedbatelná. Známe-li tedy bilanci záření, tj. množství energie, které vstupuje do porostu, 

velikost toku tepla do půdy a Bowenův poměr, můžeme vypočítat množství energie 

spotřebované na výpar a z ní i velikost samotného výparu. Dále popíšeme základní vztahy 

a výpočet evapotranspirace z naměřených dat pomocí Bowenova poměru, používané 

symboly jsou též uvedeny v obrázku 2.1. 

 Podle zákona zachování energie (první zákon termodynamiky), energie nemůže být 

vytvořena ani zničena, pouze se přeměňuje z jedné formy na druhou. Pokud toto pravidlo 

použijeme na rostlinný porost, je zřejmé, že toky energie do a ze systému se musejí rovnat. 

Metoda Bowenova poměru vychází z radiační bilance stanoviště: 

 
Rn = P + J + G + H + L.E (1) 

 
kde  Rn  ........ čistá radiace (krátkovlnná + dlouhovlnná složka) 

 P  ........ energie využitá v biochemických reakcích, např. při fotosyntéze 

 J  ........ změna obsahu tepla v porostu 

 G  ........  výměna tepla mezi ovzduším a půdou (tok tepla do půdy) 

 H  ........  tok zjevného (ohřevného) tepla z porostu do ovzduší vlivem konvekce 

 L.E  ........  tok latentního tepla výparu 

   L ....... latentní teplo výparu (2439,4 J.g-1 = 585 cal.g-1 = 0,7 Wh.g-1) 

   E ....... rychlost evapotranspirace 
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Hodnoty J a P jsou obvykle menší než 3 % Rn – můžeme je proto při výpočtu ET zanedbat 

a vycházet ze zjednodušené rovnice: 

 
Rn = G + H + L.E (2) 
 

 BOWENŮV poměr 

Bowenův poměr je definován jako podíl toku ohřevného tepla H a toku latentního tepla 

výparu L.E: 

          H 

 =  ––––– (3) 
         L.E 

 
Z rovnic (2) a (3) získáme vztah pro výpočet evapotranspirace: 
 

        1        Rn – G 
E = ––– . ––––––––                    [ml.m-2.s-1] (4) 

        L         1 +  
 

Abychom dostali hodinovou hodnotu evapotranspirace, násobíme získanou hodnotu x 3 600 

a převedeme na l.m-2 (tj. na mm). 

Hodnoty G,  a Rn vypočítáme podle následujících vztahů: 
 
     T0 – T1 

G =  . ––––––––– [W.m-2] (5) 
   z0 – z1 
 

kde   ........... tepelná vodivost půdy [např. pro vlhký písek = 1.627 W.m-1.C-1] 

 T0  ........... teplota povrchu půdy [ C] 

 T1  ........... teplota ve 20 cm pod povrchem půdy [ C] 

 z1–z0 ........ 0,2 m 

 
 
  Ts – Ta 

 =  . ––––––––––  (6) 

  es – ea 

 

kde    ........... psychrometrická konstanta (= 0,66 bar.C-1) 

 Ts   ........... teplota vzduchu na povrchu porostu, dolní hladina [C] 

 Ta  ........... teplota vzduchu 1,5 m nad povrchem porostu, horní hladina [C] 

 es, ea  ....... tlak vodní páry v těchto hladinách [mbar = hPa] 

            (v tabulkách udán v torrech, přepočet 1 torr = 1,33 mbar) 

 

 Rn = (1 – ).Rs – 1.1 (0.2 + 0.8n/N) . (100 – T) (7) 
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kde    ........... albedo 

 Rs   ........... globální radiace [Wm-2] 

 T   ........... teplota vzduchu měřená v meteorologické budce, nebo ve stínu [C] 

 n  ........... skutečná doba slunečního svitu v daném časovém intervalu [min]  

 N   ........... potenciální doba slunečního svitu při zcela jasné obloze v daném intervalu  

         (60 min) 

 

Doba slunečního svitu slouží pro určení efektivního vyzařování (rozdíl dlouhovlnného 

záření oblohy a dlouhovlnného vyzařování povrchu porostu). Rovnice 7 předpokládá měření 

hodnot dopadajícího a odraženého slunečního záření v krátkovlnné oblasti spektra (300 – 

2800 nm, podle typu čidla). Bilance dlouhovlnného záření se upravuje podle doby slunečního 

svitu, neboť ta určuje dobu bezoblačné oblohy. Výdej dlouhovlnného záření proti bezoblačné 

obloze je vyšší nežli proti oblakům, které mají vyšší teplotu. Čisté záření Rn lze měřit přímo 

net radiometrem. 
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3. Vývoj vodních nádrží od oligotrofie k eutrofii až hypertrofii 
 

V průběhu dvacátého století se podstatně zvýšilo zatížení rybníků i ostatních vodních 

nádrží živinami. Živiny pocházejí jak z difúzních zdrojů (odtékají s vodou z odvodněných polí), 

tak z bodových zdrojů (vyústění odpadních vod).  S rostoucí koncentrací živin ve vodě se 

zvyšovala též produkce ryb z původních necelých 100 kg.ha-1.rok-1 na 500 kg.ha-1 za rok.   

Této několikanásobné produkce bylo dosaženo díky lepšímu poznání potravních nároků 

kapra a ostatních ryb i následkem zvýšeného přísunu živin do vodních nádrží jak z povodí, tak 

záměrným hnojením.  

Zejména od 60. let dvacátého století se výrazně měnila kvalita povrchových vod právě 

následkem zvýšeného přísunu živin – zvyšovala se úživnost (trofie) povrchových vod. 

Eutrofizace, tedy vysoký obsah živin a s tím spojené další procesy, je hlavní charakteristikou 

současného stavu většiny povrchových vod. 

Vysoká trofie vody navozuje vysokou primární produkci – bujný růst vodních rostlin, jak 

fytoplanktonu, tak makrofyt.  Bujný růst rostlin je ve vegetační sezóně provázen denními 

výkyvy koncentrace kyslíku a pH.  Na konci vegetační sezóny, po odumření rostlin často 

dochází k vyčerpání kyslíku, anaerobióze, provázené uvolňováním amoniaku, sirovodíku, 

dvojmocného železa a manganu. Rybniční hospodář na jedné straně eutrofizaci vítá, protože 

se zvyšuje produkce ryb, na druhé straně se zhoršuje kvalita vody, zvyšuje se riziko úhynu ryb 

a rybniční hospodář musí správně volit účinné zásahy a opatření. Rybníky se pro výlov 

vypouštějí a rybniční hospodář tak může podle výlovu zhodnotit kvantitativně úspěšnost 

svého zásahu – takovou možnost jezera neposkytují. 

V této kapitole vysvětlíme zákonitosti vývoje mělkých vodních nádrží od oligotrofie 

k hypertrofii.  

 

 

Oligotrofní stadium 

 

V oligotrofních vodách je růst rostlin omezen nedostatkem živin. Průhlednost vody je 

vysoká, dosahuje několika metrů a pouze rostliny schopné přijímat živiny svými kořeny ze 

sedimentu mohou v těchto podmínkách růst. Rostlinná biomasa je pouze u dna nádrže, růst 

fytoplanktonu (řas) je minimální, protože ve vodním sloupci je nedostatek živin. Hodnoty pH 

a koncentrace kyslíku se během dne a noci nemění, protože růst rostlin (primární produkce) 

je velmi pomalý.  Rostliny rostou pomalu a vydávají málo kyslíku. Ve vertikálním profilu, tedy 

od hladiny ke dnu, jsou hodnoty pH i koncentrace kyslíku vyrovnané. Koncentrace kyslíku se 

pohybují okolo hodnot nasycení vzduchem; voda i povrch dna jsou trvale prokysličeny. 

Takový stav je typický pro velmi čistá severská jezera (tzv. lobeliová jezera s druhy rodů 

Littorella, Lobelia, Isoetes). Odumřelá biomasa rostlin slouží jako potrava bezobratlých nebo 

zůstává na dně, rozklad biomasy bakteriemi je velmi pomalý, protože jim chybí potřebné 

živiny. 
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U nás se zachovaly oligotrofní nádrže jen výjimečně v horních částech převážně lesních 

povodí. Oligotrofní jsou horská jezera, některé pískovny, lomy i zatápěné povrchové doly.  

Přísun živin z povodí nebo přímé hnojení vodní nádrže vede k vyšší nabídce živin, ke 

zvýšené primární produkci, tedy k rychlejšímu růstu rostlin a zvýšení celkové biomasy rostlin.  

 

 

Dlouhodobé oligotrofní až mesotrofní stadium 

 

Ve vodách s vyšším obsahem živin se daří různým druhům rostlin. Vodní vegetace se 

skládá z většího počtu druhů. Průhlednost vody dosahuje 2m i více a rostlinná biomasa je 

rovnoměrně rozložena od vodní hladiny ke dnu. Vrcholky prýtů ponořených rostlin jen zřídka 

dosahují k vodní hladině, u některých z nich se tvoří vzplývavé listy. Druhová rozmanitost 

nárostů (perifytonu) na makrofytech a podobně rozmanitost bentosu v blízkosti jejich 

kořenů je též vysoká.  

  Vodní vegetace váže živiny ve své biomase, proto koncentrace živin ve vodě zůstává 

nízká během celé sezóny a rozvoj planktonních řas je limitován nedostatkem živin. Stínění 

perifytonem (nárosty bakterií, řas a bezobratlých na prýtech rostlin) a spotřeba oxidu 

uhličitého perifytonem významně neomezuje růst ponořených makrofyt, neboť perifyton je 

ve velké míře požírán měkkýši, larvami hmyzu a rybami. 

     Koncentrace kyslíku ve vodě se přibližně rovná hladině nasycení vzduchem 

a nedochází k výrazným rozdílům mezi koncentracemi ve dne a v noci ani od hladiny ke dnu. 

Fotosyntetický příjem oxidu uhličitého jen málo ovlivňuje hodnoty pH – nedochází k výkyvům 

pH.  

     V tomto stadiu jsou živiny vázány v rostlinné biomase, ve vodě je živin málo, takže 

produkce rostlin je omezena nedostatkem živin ve vodě a rostliny reagují dalším růstem na 

dodání živin. V současné době jsou vodní nádrže tohoto typu vzácné v důsledku záměrného 

dodávání živin (hnojením) i následkem vysokého přísunu živin z povodí. 

 

 

Počáteční stadium progresivní eutrofizace 

 

   Vyšší přísun živin do vodních nádrží působený jak přímou aplikací organických 

i minerálních hnojiv do vody, tak vodou stékající ze zemědělských ploch i z bodových zdrojů 

znečištění, vyvolává bujný růst makrofyt a jejich porosty houstnou. Biomasa rostlin se 

hromadí při vodní hladině a stíní hlubší vodu. Průhlednost vody se snižuje a dokonce 

i v nádržích mělčích než 1 m nemusí intenzita slunečního záření pronikající na dno 

dostačovat pro fotosyntézu; nedosahuje světelného kompenzačního bodu fotosyntézy. 

Zatímco u hladiny převládá fotosyntéza, (tj.: výdej kyslíku a příjem oxidu uhličitého), u dna 

převládá respirace (dýchání – spotřeba kyslíku a uvolňování oxidu uhličitého). Za denního 

světla, kdy nedochází k promíchávání vodního sloupce vzhledem k teplotním rozdílům mezi 

vodní hladinou (voda teplejší) a spodními vrstvami vody (voda studenější), se vyvíjí strmé 

gradienty koncentrace kyslíku a hodnot pH. Vrchní prosvětlená vrstva vody má vysokou 
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koncentraci kyslíku, zatímco u dna je tma, kyslík se spotřebovává dýcháním a vytvářejí se 

anaerobní podmínky. Vrchní vrstva vody absorbuje většinu sluneční energie, ohřívá se 

a zůstává na povrchu, protože teplejší voda je lehčí nežli voda chladnější – ve dne se voda 

teplotně rozvrstvuje (stratifikuje). V noci se vrchní vrstva vody ochlazuje vzduchem, těžkne 

a klesá dolů. Tak se voda teplotně promíchává během krátké letní noci do hloubky cca 2 m. 

S pokračujícím přísunem živin se zmenšuje druhová rozmanitost vodních rostlin, avšak 

biomasa jejich porostů narůstá. Převládají rostliny, které na jaře rychle dorostou k hladině 

a znemožní tak růst ostatním druhům. Toto stádium je též charakteristické masovým 

rozvojem perifytonu (nárosty na rostlinách), který potlačuje růst některých makrofyt. 

Rychlost dýchání celého společenství je vyšší než u předcházejících stadií, a proto u dna často 

vzniká nedostatek kyslíku. Rychlý rozklad organické hmoty u dna je příčinou nízkých 

koncentrací kyslíku a uvolňování živin ze sedimentu. Vnitřní přísun živin ze sedimentu do 

vodní nádrže začíná hrát důležitou roli. Právě nedostatek kyslíku u dna je jedním z hlavních 

rysů pokračujícího se zhoršování kvality vody. 

 

 

Eutrofní až hypertrofní stadium 

 

  Při vysokém zatížení živinami si rostliny konkurují o světlo a oxid uhličitý. Makrofyta 

jsou velmi často přerůstána rychle rostoucími vláknitými řasami, které zvyšují pH 

k hodnotám až 11. Jindy převládnou okřehky, které zcela zastíní vodní sloupec. Typické jsou 

husté porosty stolístku, jehož odumřelé části na podzim klesají ke dnu a mělké nádrže se 

rychle zazemňují.  

V podmínkách vysokého přísunu živin hraje rybí obsádka velmi důležitou roli při vývoji 

kvality vody a rozvoji vodní vegetace. Při nižších rybích obsádkách (sezónní průměrná 

biomasa živých ryb nepřesahuje zhruba 350 kg.ha-1) nemohou ve většině případů ryby vyžrat 

velké dafnie. Dafnie se živí planktonními řasami. Vysoký predační tlak rodu Daphnia 

(perloočky) brání růstu řas a průhlednost vody je i přes vysoký obsah živin vysoká. Dafnie 

vyžírají (filtrují) planktonní řasy. Koexistence vysoké průhlednosti vody a vysoké koncentrace 

živin nemůže trvat dlouho a po určité době dochází k nadměrnému rozvoji rostlin, které 

nejsou požírány dafniemi.   

a) Bujně se rozvíjejí vláknité řasy (například žabí vlas, Cladophora), které využívají 

efektivně oxid uhličitý i při jeho nízkých koncentracích. pH v jejich porostech 

dosahuje hodnoty až 11. Vláknité řasy zcela zaplní vodní sloupec a ostatní 

rostliny uhynou. Na vláknitých řasách se při vysokém pH sráží uhličitan 

vápenatý a dochází k „odvápnění vody“. 

b) Rozvoj vodního květu rodu Aphanizomenon v hlubších vodách. Velké kolonie 

buněk Aphanizomenon nejsou požírány perloočkami (zooplanktonem) tak 

účinně, a proto přežívají, zatímco menší zelené (chlorokokální) řasy jsou 

konzumovány. 
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Při vyšších rybích obsádkách (sezónní průměrná biomasa živých ryb přesahuje 

400 kg.ha-1 jsou počty velkých dafnií sníženy a chlorokokální řasy vytvářejí husté populace, 

kdy koncentrace chlorofylu a dosahuje několika stovek µg na litr. Tyto husté populace 

chlorokokálních řas snižují průhlednost vody na méně než 40 cm a brání rozvoji sinic, jako je 

Aphanizomenon  a  Microcystis, ke konci sezóny, kdy vyšší teploty tvoří vhodnější podmínky 

pro jejich růst. Avšak koncem léta se mohou v planktonu vyskytnout i jiné druhy sinic 

(Limnothrix, Planktothrix), jejichž rozvoj je vázán na klesající poměr koncentrací dusíku 

a fosforu (N/P). Vysoký podíl velkých dafnií slouží rybářům jako indikátor nízkého predačního 

tlaku rybí obsádky – ryby nestačí dafnie spotřebovávat. Zvýšením rybí obsádky dojde ke 

snížení průhlednosti vody, protože se zvýší množství chlorokokálních řas. V minulých letech 

to byl osvědčený způsob, jak zabránit masovému rozvoji sinic. V posledních letech se 

i v populaci chlorokokálních řas rozvíjejí drobné sinice.  

I při vysokém zatížení živinami může dojít k tzv. zdánlivé (sekundární) oligotrofii: živiny 

jsou vázány v biomase makrofyt a koncentrace živin ve vodě odpovídá mezotrofii. Externí 

zátěž živinami je vysoká, makrofyty jsou schopny živiny využít a vázat v biomase. Hrozí ovšem 

náhlé uvolnění živin po odumření makrofyt na podzim a „jisté“ je uvolnění živin po nasazení 

amura k potlačení makrofyt. 

Příklad: uvolnění živin po nasazení amura pro likvidaci makrofyt v Seneckých jezerech 

na Slovensku: 

Senecká jezera vzniklá těžbou písku a slouží k rekreaci. Kolem jezer jsou postaveny 

chaty i poměrně luxusní víkendové domy. Neukázněné vypouštění odpadních vod do jezera 

vedlo k rychlé eutrofizaci a zarůstání makrofyty. Porosty stolístku (Myriophylum spicatum) 

dosáhly postupně až k hladině a stolístek známý svými tvrdými listy znepříjemňoval plavání 

a znemožňoval provoz motorových člunů. Navzdory varování byla do jezera vysazena 

býložravá ryba amur bílý (Ctenopharyngodon idella), aby porosty stolístku zlikvidovala.  Amur 

porosty stolístku skutečně „spásl“, tím však převedl živiny vázané v biomase do přístupné 

formy svých exkrementů a následně došlo k masovému rozvoji vodních květů sinic. 

Podmínky pro rekreační využití se zhoršily. Jezera nelze vypustit a amura nebylo možné zcela 

odlovit.  

 Eutrofní sedimenty se těžily sacím bagrem v letech 2006 – 2008, kvalita vody se 

zlepšila za cenu nákladů na těžbu a zpracování sedimentu. K těžbě sedimentů 

z nevypustitelného jezera byl využit sací bagr a odsávaný sediment byl hned na břehu zbaven 

nadbytečné vody centrifugací. Problematika využití sedimentů je pojednána v kapitole 6. 

Podobně je zdokumentováno hromadění živin v biomase makrofyt v Novozámecém  

rybníku (soustava Břehyňský rybník, Máchovo jezero, Novozámecký rybník).  Ze zahraničí 

máme z vlastních zkušeností podklady o akumulaci živin v biomase rostlin důležitých vodních 

zdrojů například: 

Důležitý zdroj vody pro město Istanbul, jezero Sapanga zarůstá makrofyty. Rostliny tak 

reagují na trvalý přísun živin z povodí. Kolaps porostů a jejich anaerobní rozklad by vedl 

k výraznému zhoršení kvality vody. 

Do legendárního jezera West Lake u města Hangzhou ve východní Číně byly 

vypouštěny odpadní vody. Vyrostly husté porosty makrofyt a u dna se vytvořily anaerobní 
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podmínky. Odpadní vody způsobily rozklad rašeliny na dně. Kyslík se tedy spotřebovává jak 

na rozklad organických látek z odpadní vody, tak na rozklad rašeliny. Hluboká anaerobióza je 

provázena tvorbou sirovodíku a metanu.  Zhroucení porostů makrofyt v takových vodních 

nádržích vede k anaerobnímu rozkladu biomasy a rozvoji vodních květů.  Takto poškozená 

nádrž se sama nenapraví, je nutné buďto chemicky ošetřit anaerobní sediment, nebo jej 

odtěžit.  

Optimálním řešením je snížit včas přísun živin do nádrže a udržet ji na úrovni 

mezotrofie, aby nedošlo k překotnému rozkladu rostlinné biomasy a vytvoření anaerobních 

podmínek u dna. Řešením je též odstranění rostlinné biomasy vhodnou mechanizací. Zásadní 

je využít živin v potravním řetězci vhodnou volbou rybí obsádky.  
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4. Dynamika koncentrace kyslíku a pH v eutrofních vodách 
 

Úvod 

 

Koncentrace kyslíku a pH v eutrofní vodě závisí na metabolické aktivitě autotrofních 

organismů (sinice, řasy, makrofyta) i heterotrofních organismů, zejména bakterií. Autotrofní 

organismy fotosyntézou produkují kyslík a přijímají oxid uhličitý, koncentrace kyslíku tedy 

během dne stoupá a koncentrace oxidu uhličitého se snižuje. Snížení koncentrace oxidu 

uhličitého (resp. hydrogenuhličitanu) se projevuje vzestupem pH.  V noci fotosyntéza ustává 

a respirační pochody (dýchání) spotřebovávají kyslík a uvolňují oxid uhličitý. V noci se ve 

vodě snižuje koncentrace kyslíku a snižuje se též pH. 

Vodní rostliny (sinice, řasy, mechorosty, kapraďorosty, cévnaté rostliny) přijímají při 

fotosyntéze oxid uhličitý z vody a vydávají do vody kyslík. Příjem oxidu uhličitého je spojen se 

vzestupem hodnot pH a výdej kyslíku je pochopitelně spojen se vzestupem jeho koncentrace 

ve vodě. Vodní rostliny svoji fotosyntézou tedy zvyšují koncentraci kyslíku ve vodě a zvyšují 

pH vody. Pohyblivost plynů ve vodě je nízká (10 000x nižší nežli ve vzduchu) a změny 

koncentrací vyvolané fotosyntézou se tedy nestačí vyrovnávat ani ve vodním sloupci ani mezi 

vodou a ovzduším. Následkem toho se v průběhu dne hodnoty pH a koncentrace kyslíku ve 

vodě skutečně mění a vytvářejí se i rozdíly ve vertikálním profilu tedy od hladiny ke dnu. 

V noci následkem respiračních pochodů kyslíku ve vodě ubývá a oxidu uhličitého přibývá, pH 

tedy klesá. 

Koncentrace kyslíku a hodnoty pH ve vodě jsou výsledkem rozmanitých metabolických 

pochodů ve vodě, z nichž ty nejdůležitější jsou: fotosyntéza a respirace fytoplanktonu (sinice 

a řasy) a vodních makrofyt (mechorosty, kapraďorosty, vláknité řasy, rostliny cévnaté), 

respirace a fotosyntéza benthických organismů (organismy žijící na dně), respirace 

bakteriální, respirace ryb a dalších živočichů. Dále se uplatňují chemické přeměny ve vodě 

a v sedimentech a výměna plynů mezi vodou a ovzduším, řízená koncentračním spádem. 

Všechny tyto procesy probíhají současně, jsou propojeny navzájem a zpětnovazebně se 

ovlivňují. Tyto procesy jsou intenzivní ve vodách s nadbytkem živin, v nichž bují vegetace 

i mikrobiální aktivita. Živiny (fosfor, dusík, vápník, hořčík, draslík) se do vody dostávají jednak 

záměrně hnojením, aby se zvýšila produkce ryb a hlavně z bodových i difúzních zdrojů, tedy 

s odpadními vodami, vyústěním odvodňovacích systémů a průsakem z odvodněných polí. 

Vody s nadbytkem živin nazýváme eutrofní, rozvoj vodních rostlin v nich není limitován 

nedostatkem živin ale prostorem, nedostatkem světla a vyčerpáním přístupných forem oxidu 

uhličitého. Naopak vody s nedostatkem živin, v nichž rostliny na dodávku živin reagují 

zrychlením růstu a zvětšením biomasy se nazývají oligotrofní. U nás jsou oligotrofní vody 

vzácné. 
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Koncentrace kyslíku a oxidu uhličitého ve vodě a jejich vztah k fotosyntéze a dýchání. 

 

Kyslík ve vodě a v zatopené půdě a jeho stanovení 

 

Ve srovnání se vzduchem je ve vodě méně kyslíku, protože jeho rozpustnost ve vodě je 

nízká. Jednotkový objem vody obsahuje při 20 oC přibližně 30x méně kyslíku nežli stejný 

objem vzduchu. Při 20 oC se v jednom litru vody nasycené vzduchem rozpustí za normálního 

tlaku 9 mg kyslíku. Rozpustnost plynů ve vodě klesá se vzrůstající teplotou - voda nasycená 

vzduchem při 30 oC už obsahuje pouze 7,4 mg kyslíku v litru vody, naproti tomu voda 

ochlazená na 1 oC a nasycená vzduchem obsahuje 14,2 mg kyslíku v litru. Hodnoty obsahu 

kyslíku ve vodě nasycené vzduchem při různých teplotách jsou dostupné v tabulkách a slouží 

ke kalibraci čidel pro měření kyslíku.  

Kyslík se produkuje a uvolňuje při fotosyntéze. Díky fotosyntetické produkci kyslíku se 

zvyšuje jeho koncentrace v okolí ponořených rostlin nad hodnotu nasycení vzduchem. Voda 

potom obsahuje více kyslíku, než obsahuje voda nasycená vzduchem, má tedy vyšší nasycení 

kyslíkem než odpovídá stoprocentnímu nasycení vzduchem. Koncentrace odpovídající 150 až 

200% nasycení vzduchem jsou běžné v eutrofních vodách za slunečného počasí. 

Koncentrace kyslíku ve vodě se tradičně stanovovala tzv. Winklerovou metodou: kyslík 

obsažený ve vodě oxiduje manganatý ion na vyšší oxidační stupeň a množství takto 

oxidovaných iontů manganu se stanovuje jodometricky. 

Dnes jsou běžně dostupná optická čidla nebo starší elektrochemická čidla na měření 

koncentrace kyslíku. Elektrochemické stanovení je založeno na polarografické metodě, která 

byla objevena českým vědcem JAROSLAVEM HEYROVSKÝM. J. HEYROVSKÝ byl za tento objev 

odměněn Nobelovou cenou v roce 1959. Elektrochemickým čidlem lze stanovit koncentrace 

kyslíku od cca 0,1 mg.l-1 

Ve vodách a zejména v zatopených půdách bývají koncentrace kyslíku často i nižší než 

je práh citlivosti kyslíkového čidla a Winklerovy metody, tedy nižší než 0,1 mg.l-1. 

Prostředí s neměřitelně nízkými koncentracemi kyslíku nazýváme anoxické. Organismy 

v anoxickém prostředí nemohou rozkládat cukry na oxid uhličitý a vodu, ale vznikají zde 

produkty anaerobního metabolismu jako je etanol, kyselina mléčná a zejména amoniak, 

sirovodík a metan.  Hovoříme o anaerobiose.  V takovém prostředí se dusičnany přeměňují 

na amoniak, sírany na sirníky a oxid uhličitý na metan. Poměr mezi oxidovanou 

a redukovanou složkou (síran/sirník, železitý ion/železnatý ion) ukazuje na redoxní poměry 

prostředí. Redox potenciál se měří pomocí platinové elektrody a vztahuje se k elektrodě 

referentní. Redox potenciál sedimentu (půdy) slouží jako exaktní charakteristika stupně 

anaerobiosy sedimentů nebo zaplavené půdy.  

Ve vodě provzdušněné jsou tedy podmínky aerobní, ve vodě zbavené kyslíku jsou 

podmínky anoxické a ty se postupně mění na podmínky anaerobní, jak vznikají a uvolňují se 

toxické produkty anaerobního metabolismu.  
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Oxid uhličitý, karbonátové rovnováhy a fotosyntéza vodních rostlin. 

 

Oxid uhličitý se ve vodě rozpouští lépe nežli kyslík. Přestože je ve vzduchu o několik 

řádů méně oxidu uhličitého (0,04 %) nežli kyslíku (21 %), ve vodě nasycené vzduchem může 

být i několik miligramů rozpuštěného oxidu uhličitého. Poměry jsou ovšem složitější, oxid 

uhličitý se totiž vyskytuje v několika formách a to jak ve formě plynné (jako rozpuštěný 

plynný CO2), tak ve formě iontové (HCO3
-
, CO3

2-
 ), navíc se vyskytuje i jako kyselina uhličitá 

(H2CO3). Tyto jednotlivé formy oxidu uhličitého mají ve vodě tendenci vytvářet rovnováhu. 

Celý tento systém karbonátových (uhličitanových) rovnovah je nejdůležitějším ústojným 

(pufračním) roztokem na naší planetě, určuje pH mořské vody, určuje pH sladkých vod, řídí 

i pH krve. 

Přidáme-li plynný oxid uhličitý do vody, její pH klesne, protože oxid uhličitý tvoří 

s molekulou vody slabou kyselinu uhličitou. Jestliže naopak odebereme z vody oxid uhličitý, 

jak se to děje při fotosyntéze, potom pH  vody stoupne. 

Následující graf ukazuje poměrné zastoupení volného oxidu uhličitého (CO2), 

hydrogenuhličitanu (HCO3
-

 ) a uhličitanu (CO3
2-

 ) v závislosti na pH. Je zřejmé, že při pH 4,3 

jsou veškeré formy oxidu uhličitého ve formě plynné, při pH 8,3 ve formě HCO3
-
 a při pH 12,3 

ve formě  CO3
2-

. 

 
Obr. 4.1: Rozdělení forem anorganického uhlíku (celkového oxidu uhličitého)  CO2  (volný oxid 

uhličitý), HCO3
-
 (hydrogenuhličitan), CO3

2-
 (uhličitan) v závislosti na pH. 

 
Protože rostliny při fotosyntéze odebírají oxid uhličitý z vody, pH vody stoupá. Naopak, 

převládá-li dýchání nad fotosyntézou, potom se do vody oxid uhličitý uvolňuje a pH vody 

klesá. Velikost změn pH závisí na množství uvolněného resp. přijatého oxidu uhličitého. 

Velikost změn pH závisí ještě na pufrační (ústojné) schopnosti vody a ta je dána její 

kyselinovou neutralizační kapacitou (alkalitou). 
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Kyselinová neutralizační kapacita (alkalita) je definována jako součet:  

HCO3
-
 + 2CO3

2-
 + H+ - OH- 

Kyselinová neutralizační kapacita se zjišťuje poměrně snadno: vzorek se okyseluje (titruje) 

kyselinou chlorovodíkovou známé koncentrace až na pH 4,3, kdy je jak hydrogenuhličitan, 

tak uhličitan převeden na volný oxid uhličitý. Množství spotřebované kyseliny potom určuje 

kyselinovou neutralizační kapacitu. 

Vody odtékající z chudých půd, z žulového podloží mají nízkou alkalitu, často nižší nežli 

1  mmol/l. Vody našich několika horských jezer mají téměř nulovou alkalitu podobně jako 

voda destilovaná a voda dešťová. Naproti tomu vody odtékající z vápencových podkladů, 

vody eutrofní odtékající z úrodných půd, vody ve vápněných rybnících mají alkalitu 

podstatně vyšší (5 až 10 mmol/l). Takové vody jsou lépe pufrovány, mají vyšší zásobu 

hydrogenuhličitanů a uhličitanů, jejich pH je stálejší. Takové vody poskytují rostlinám více 

alkalických kationtů i více uhlíku pro fotosyntézu, jsou úživné.  

 

 
Rovnice karbonátových rovnovah pro výpočet jednotlivých složek  

 

Oxid uhličitý existuje tedy ve vodě ve formě volného oxidu uhličitého, 

hydrogenuhličitanu a uhličitanu, navíc volný oxid uhličitý reaguje s vodou na slabou kyselinu 

uhličitou a ta dále uvolňuje proton. Celý systém spěje k rovnovážnému stavu. V přirozených 

vodách je ovšem trvale udržován mimo rovnováhu metabolickými ději – dýcháním se CO2  

uvolňuje, fotosyntézou se CO2 naopak spotřebovává.  Rovnovážný stav je popsán 

následujícími reakcemi, rovnovážnými konstantami a kinetickými konstantami. Koncentrace 

jsou udány v molech na litr, symbol TA značí kyselinovou neutralizační kapacitu (total 

alkalinity). Ct značí celkový (veškerý) oxid uhličitý neboli veškerý anorganický uhlík (total 

inorganic carbon).  
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Distribuce sluneční energie, světlo ve vodě a světelné podmínky pro rostliny 
 

Sluneční záření dopadá na povrch naší Země v celém spektru, od záření ultrafialového 

přes světelné až k infračervenému a dlouhovlnnému tepelnému záření. Na porosty, na vodní 

hladinu dopadá v letní den až 1000 W.m-2. Za celý den dopadne v létě průměrně téměř 

6 kWh na metr čtverečný. To je poměrně vysoké množství energie, které odpovídá 

energetickému obsahu více než 1 kg uhlí, odpovídá energetickému obsahu více než 1 kg 

biomasy. Na jednom metru čtverečném vyroste za rok v našich podmínkách nejvýše 0,5 kg 

sušiny submerzních (ponořených) rostlin a 1 až 2 kg sušiny rostlin emerzních (vzpřímených 

nad vodou). To znamená, že za jediný průměrný letní den dopadne na metr čtverečný takové 

množství sluneční energie, která je obsažena v biomase, vytvářené na metru čtverečním za 

celý rok. Fotosyntézou se tedy na růst rostlin spotřebovává velmi málo z celkové dopadající 

sluneční energie, přibližně jedno procento. 

Po dopadu na vodní hladinu se část záření odrazí. Ve vodě se nejrychleji absorbuje 

záření ultrafialové a infračervené. Do hlubších vrstev vody proniká nejvíce světlo barvy 

modré. Množství světla, které prochází vodním sloupcem, se nejčastěji vyjadřuje jako 

průhlednost vody a měří se velmi jednoduchým avšak dokonalým zařízením - Secchiho 

(sekiho) deskou. Je to kruhový terč o průměru cca 2 dm rozdělený na čtyři stejné výseče, 
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které jsou střídavě černé a bílé. Terč má dole závaží. Desku spouštíme ve vodorovné poloze 

do takové hloubky, až nelze rozlišit tmavé a světlé pole. Potom se deska pomalu vytahuje 

směrem k hladině, až se pole opět objeví. Průměrná hodnota obou čtení hloubky, při níž se 

černá a bílá barva dá, resp. nedá, rozlišit, udává průhlednost vody. V dokonale čisté vodě 

horských jezer je průhlednost vody několik metrů, v eutrofních vodách s hustým řasovým 

zákalem dosahuje průhlednost vody nejvýše několik decimetrů. 

Kvantitativně se množství sluneční energie procházející vodou měří ponornými čidly na 

měření světla. V podstatě jsou to pyranometrická (měří se rozdíl teplot mezi černým a bílým 

tělískem) nebo fotovoltaická (měří se napětí křemíkového fotočlánku) čidla opatřená 

vodotěsným pouzdrem a příslušnými filtry. Kombinace filtrů určuje, jaká část slunečního 

spektra se měří. Nejčastěji to bývá fotosynteticky aktivní záření (cca 380 - 710 nm), aby se 

zjistilo, v jakých světelných podmínkách se rostliny pod vodou nacházejí. Protože voda sama 

a zejména potom řasy a makrofyta (rostliny okem viditelné) působí jako světelný filtr, mění 

se podstatně spektrální složení světla při průchodu vodou. Udává se, že vodní rostliny 

mohou dlouhodobě existovat v hloubkách, kam prochází nejméně 1 % světla, které dopadá 

na hladinu. Vrstva nad touto hranicí se nazývá eufotická zóna a rostliny v ní mají dostatek 

světla pro aktivní fotosyntézu. 

 

 

Jednotky, v nichž se měří a vyjadřuje sluneční energie 

 

Sluneční energie se měří a vyjadřuje v energetických jednotkách: joul (práce), watt 

(výkon jednoho joulu za sekundu). Plný sluneční svit má v celém spektru až 1000 W.m-2, 

fotosynteticky aktivní záření (FAR) tvoří asi 45 % z tohoto celkového záření. Z dualistické 

povahy světla (vlnění a tok fotonů) plyne, že ho lze vyjádřit jako tok fotonů, jednotkou je 

Einstein (E) = mol fotonů. Světlo se vyjadřuje potom v µE na 1 m2. Plný sluneční svit dosahuje 

přibližně 1600 µE.m-2. Převod mezi watty a µE je v principu náročný, protože fotony různé 

vlnové délky mají různou energii, zhruba se uvádí, že 100 W fotosynteticky aktivního záření 

je 400 µE. 

Tradiční jednotkou pro měření slunečního záření je jeden lux (L). Fyziologové se této 

jednotce vyhýbají, protože není dostatečně definována, vychází ze svítivosti jednoho lumen 

a z citlivosti lidského oka. Údaje v luxech nemají jednoznačný vztah ani k množství zářivé 

energie ani k množství kvant. Luxy z definice vyjadřují viditelné spektrum záření 

(400 - 700 nm), v této oblasti 1 lux = 0, 003 až 0,004 W.m-2.  

 

 

Fotosyntéza, stínomilnost, světlomilnost, světelný kompenzační bod a nasycení 

fotosyntézy světlem  - kyslíkové poměry v mělkých vodách s makrofyty. 

 

Fotosyntéza se měří zpravidla jako rychlost příjmu oxidu uhličitého nebo jako rychlost 

výdeje kyslíku. 
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Ponořené vodní rostliny jsou přizpůsobeny k nedostatku světla. Jejich fotosyntéza 

začíná již při velmi nízkých intenzitách světla, fotosyntetický výdej kyslíku převládne 

nad dýcháním při intenzitě okolo 1 W.m-2. U světlomilných rostlin, což jsou též listy rákosin, 

se fotosyntéza projevuje až při intenzitách několikanásobně vyšších. Hovoříme o světelném 

kompenzačním bodu fotosyntézy, tedy světelném záření, při němž se fotosyntéza a dýchání 

právě vyrovnávají a nenaměříme změny koncentrací kyslíku a oxidu uhličitého, protože 

dýcháním se spotřebovává stejné množství kyslíku, jaké je produkováno fotosyntézou. 

Zvyšuje-li se světelné záření, ponořené rostliny rychle reagují a jejich fotosyntéza se 

strmě zvyšuje, brzy se však nasytí světlem. Zvyšování světelné intenzity nad cca 100 W.m-2 už 

nevyvolá zvýšení fotosyntézy stínomilných (ponořených) rostlin. Naopak světlomilné rostliny 

dále zvyšují plynule fotosyntézu se zvyšujícím se osvětlením. Rozdíl mezi stínomilnými 

a světlomilnými rostlinami je znázorněn na grafu závislosti fotosyntézy na světle, kde je 

patrný nízký světelný kompenzační bod a nízká hladina nasycení světlem rostlin ponořených, 

tedy submerzních (stínomilných) ve srovnání s rostlinami s listy vzpřímenými nad vodou, 

tedy emerzními (helofyty), které jsou světlomilné. 

 

 

Obr. 4.2: Světelná křivka fotosyntézy submerzního a emerzního listu 
 

Z výše uvedeného je zřejmé, že vodní rostliny jsou vystaveny podmínkám, které se liší 

od podmínek, v nichž jsou rostliny suchozemské. Vyšší vodní rostliny jsou vývojově rostliny 

suchozemské, které se vrátily zpět do vody a vyvinuly četná a pozoruhodná přizpůsobení. 

Dále se budeme věnovat těmto přizpůsobením v podmínkách od nízkých k vysokým 

koncentracím živin, tedy od oligotrofie k eutrofii až hypertrofii.  
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Rostliny ponořené v oligotrofních a eutrofních vodách  

 

a) ve vodách chudých na živiny jsou vodní rostliny odkázány na odběr živin ze 

sedimentů. V takovém prostředí jsou kořenující rostliny ve výhodě před řasami, které mohou 

živiny přijímat pouze z vody. Růst rostlin i růst řas je limitován nedostatkem živin, přidání 

živin vede ke zvýšenému růstu. Protože celkové množství biomasy rostlin je nízké, rostliny 

ovlivňují svoji fotosyntézou koncentraci kyslíku a pH nepatrně. 

Takovou situaci u nás najdeme již jen zřídka v čistých vodách například v zatopených 

pískovnách, v lomech, v oligotrofních rybnících (s porosty pobřežnice, parožnatek atp.). 

Porosty bývají i hluboko pod vodou, běžně několik metrů, nejvýše 10 až 15 metrů. 

V takových hloubkách už není dostatek světla pro vodní rostliny ani v čisté vodě a má se za 

to, že cévnatým rostlinám brání v růstu kromě nedostatku světla i vysoký hydrostatický tlak. 

b) ve vodách s vyšším obsahem živin se zvyšuje biomasa rostlin. Na přídavek živin 

hnojením, splachy z polí (zavedením melioračních struh), odtoky z čistíren odpadních vod 

nebo přímo nečištěných vod komunálních reagují rostliny bujným růstem. Zvyšuje se 

množství druhů rostlin, rostliny dorůstají až ke hladině. Začínají si navzájem stínit a intenzivní 

růst se projevuje vyčerpáním volného oxidu uhličitého, pH během dne stoupá na vyšší 

hodnoty, běžné jsou hodnoty pH 8 až 9, mohou však být i vyšší než pH 10. V takových 

podmínkách už není přístupný volný oxid uhličitý a ve výhodě jsou rostliny, které jsou 

schopny využívat k fotosyntéze i hydrogenuhličitan. 

 

 

Přizpůsobení k vysokému pH, příjem uhlíku z hydrogenuhličitanu, srážení uhličitanů. 

 

Zvyšující se pH v okolí listu vodní rostliny obecně ztěžuje fotosyntézu. Se zvyšujícím se 

pH stoupá poměr hydrogenuhličitanů a při vyšších pH (nad 10) dokonce převažují uhličitany 

nad hydrogenuhličitany (viz obr. 4.1). Nejsnáze přijímají rostliny volný oxid uhličitý, mnohé 

jsou schopny přijímat hydrogenuhličitan, ale žádné rostliny nejsou schopny využívat uhlík 

z uhličitanů. 

Rostliny se brání zvyšování pH v místech příjmu uhlíku pozoruhodným způsobem: 

ploché listy, např. listy rdestu přijímají hydrogenuhličitan na jedné straně a vylučují hydroxyl 

na straně opačné. Výsledkem je, že pH na straně příjmu se zvyšuje méně, nežli pH na straně 

výdeje hydroxylového iontu. Podobné přizpůsobení je známo u parožnatek (Characeae), 

které mají na tenkých nitkovitých lístcích oddělena místa příjmu hydrogenuhličitanu od míst 

výdeje hydroxylu. Délka úseků je jeden až dva mm a tyto úseky se během dne posunují, 

úseky různého pH tak mění svoji polohu. 

Se stoupajícím pH přibývá v roztoku uhličitanových iontů a ty tvoří s vápníkem 

sraženinu málo rozpustného uhličitanu vápenatého. Proto nacházíme na jedné straně listu 

(na místě výdeje hydroxylu) šedý povlak sraženiny uhličitanu. Množství vysráženého 

uhličitanu je vysoké a může tvořit až několik set kg na hektar, tedy desítky gramů na metr 

čtverečný plochy porostu. Tímto způsobem se snižuje množství rozpuštěného vápníku a ve 

sraženině se váže i fosfor.  
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Schopnost vodních rostlin využívat hydrogenuhličitan, fotosyntetizovat při vyšších pH 

se testuje poměrně snadno: rostliny se uzavřou do skleněné lahve naplněné vodou, exponují 

se při hladině a měří se konečné pH, kterého rostliny dosáhnou. Čím vyšší konečné pH, tím 

vyšší afinita k hydrogenuhličitanu, tím vyšší konkurenceschopnost o anorganický uhlík. Vodní 

makrofyta přizpůsobená k příjmu hydrogenuhličitanu dokáží zvýšit pH až nad hodnotu 10. 

Řasy a sinice obecně jsou schopny přijímat anorganický uhlík při ještě vyšších pH a dokáží 

zvýšit pH vody až na hodnoty 11. V létě se rostliny přizpůsobují vyšší teplotě a nižším 

koncentracím volného oxidu uhličitého a jejich schopnost přijímat hydrogenuhličitan je vyšší 

než v zimě. Mezi typické příjemce hydrogenuhličitanu patří malé rdesty, vodní mor, řečanka. 

Naproti tomu vodní mechy, bublinatka a rostliny rašelinných vod nedokáží využívat 

anorganický uhlík při pH nad 8,5 - 9. Závislost rychlosti fotosyntézy na pH (měřeno podle 

rychlosti výdeje kyslíku) pro Potamogeton obtusifolius, Ceratophyllum demersum 

a Potamogeton pusillus ukazuje, že Potamogeton pusillus je schopen fotosyntézy při 

nejvyšším pH (10) a naopak, že fotosyntéza druhu Potamogeton obtusifolis z kyselé humosní 

vody se zastavila již při pH přibližně 8,5.  

 

 

Ponořené rostliny a perifyton  

 

Zatímco v oligotrofních vodách je povrch listů vodních rostlin čistý, porůstá se 

stoupající koncentrací živin povrch rostlin nárosty řas, bakterií a drobných živočichů. Tyto 

nárosty (perifyton) jsou velmi těžko oddělitelné od listu. Rostlina pak slouží jako jejich nosič 

a často uhyne. Perifyton totiž brání průchodu světla, zastiňuje list rostliny, navíc nárostové 

řasy odebírají rostlině oxid uhličitý. Řasy totiž dokáží využívat oxid uhličitý při nižších 

koncentracích nežli list rostliny, takže udržují koncentraci dostupného oxidu uhličitého resp. 

koncentraci hydrogenuhličitanu pod úrovní, při níž ho může využít jejich nosič - list rostliny. 

V průběhu sezóny klesají často porosty vodních rostlin porostlé perifytonem na dno, nebo se 

jejich listy rozpadají. S oteplením vody od pozdního jara se odumřelá biomasa se v eutrofních 

vodách rychle rozkládá, kyslík se vyčerpává a nastupuje anaerobní metabolismus. 

 

 

Asimilační pH a přeměna amonného iontu na jedovatý amoniak 

 

S intenzivní fotosyntézou vodních rostlin, příjmem oxidu uhličitého a zvyšujícím se pH 

souvisejí jarní úhyny ryb ve stojatých vodách. Na jaře obsahuje voda amonné ionty, které se 

uvolnily ze dna nebo nahromadily z přítoků. Amonné ionty (NH4
+ ) nejsou jedovaté. Na jaře je 

dno často porostlé řasami a sinicemi, ty přijímají oxid uhličitý fotosyntézou a zvyšuje se pH 

v celém vodním sloupci. Amonný ion reaguje s hydroxylem (OH-) a mění se na plynný 

amoniak (NH4
+ + OH- = NH3 + H20). Při pH 9,2 je poměr amonného iontu a amoniaku 1:1, při 

pH 10,2 je již desetkrát více amoniaku než amonného iontu. Navíc, se vzrůstající teplotou se 

ještě podíl amoniaku zvyšuje. Pro ryby jsou nebezpečné koncentrace již několika desetin 

miligramu amoniaku. Pokud jsou řasy na dně, je pH zvýšeno v celém vodním sloupci a ryby 



47 

 

nemají kam uniknout. Lépe přežívají ryby ve vodě hustěji zarostlé makrofyty nebo s hustším 

vegetačním zákalem řas. V takové vodě se vytváří gradient (spád) koncentrací kyslíku a pH. 

U dna, kde je tma je pH a koncentrace kyslíku nižší, u povrchu, kde je více světla je pH 

a koncentrace kyslíku vyšší. Ryba tedy může volit kompromis mezi dvěma zly: nedostatkem 

kyslíku u dna a nadbytkem jedovatého amoniaku pod hladinou. Rybáři ve snaze zabránit 

vysokým pH někdy zakalují vodu karblováním dna motorovými čluny, přidávají chlévskou 

mrvu, čímž zvýší respiraci a dodávají tak vlastně oxid uhličitý a snižují pH. Ve vodách, v nichž 

hrozí otravy volným amoniakem, se zpravidla nechává přejít fáze jarních vysokých pH a ryby 

se nasazují až potom, když se amoniak vyvětral do vzduchu a metabolizoval. 

 

 

Význam vápnění v oligotrofních a eutrofních vodách 

 

V rybářské praxi se rozlišuje vápno (na vzduchu karbonizovaný hydroxid vápenatý) 

a vápenec (těžený a drcený uhličitan vápenatý) dále chlorové vápno a nehašené vápno. 

Vápno a vápenec se užívají ke zlepšení pH ke zvýšení úživnosti rybníků. V posledních několika 

desetiletích se zvýšilo množství živin v rybnících. Zvýšilo se i jejich pH. Vápnění má smysl 

u vod, jejichž pH je nízké. Pokud jsou pH vysoká, vápenec se nerozpouští a hydroxid vápenatý 

váže volný oxid uhličitý na hydrogenuhličitan a udržuje vysoké pH. V eutrofních rybnících 

nalezneme často zásobu vápence v sedimentech a vápenec se nerozpouští, protože je 

nedostatek volného oxidu uhličitého. Je proto potřeba uvážit, zda má smysl vápnit rybníky, 

jejichž pH je vysoké a které mají bohatý vegetační zákal. Odhad zásoby vápna v sedimentech 

je přitom snadný a finančně nenáročný: pokud během vegetační sezóny alkalita (kyselinová 

neutralizační kapacita – KNK) stoupá, potom je v sedimentu zásoba uhličitanu vápenatého. 

Alkalita stoupá, protože se uhličitan vápenatý rozpouští oxidem uhličitým uvolňovaným při 

rozkladu organických látek v sedimentu. 

 

 

Anaerobiosa na dně 

 

Sedimenty na dně se mohou skládat hlavně z detritu (opadu) vodních rostlin, které se 

téměř nerozkládají a voda v nich obsahuje měřitelná množství kyslíku - několik mg.l-1. 

V takovém prostředí se daří vodním rostlinám s bohatým kořenovým systémem 

a s hlubokými oddenky. Pokud se dodají do vody dusičnany, fosfor, lehce rozložitelné 

organické látky a bakterie (odpadní vody, meliorační vody), potom se detritus začne 

rozkládat, spotřebuje se kyslík a vzniká černý anaerobní sediment, v němž se nedaří 

kořenujícím rostlinám a ze kterého se uvolňují živiny, zejména fosfor. Tyto živiny potom 

podporují rozvoj řas a z rybníka postupně mizí bohatá makrofytní vegetace a je nahrazena 

pouze druhy, které tolerují anaerobní sedimenty (růžkatec, malé rdesty, rdesno).  

Během sezony se snižuje v eutrofní vodě koncentrace anorganického dusíku, částečně 

uniká do ovzduší při vysokých pH ve formě amoniaku, částečně se metabolizuje. Dusičnany 

se též redukují u dna, v anaerobním sedimentu probíhá denitrifikace, tedy redukce 
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dusičnanu na plynný dusík, který uniká do vzduchu. Paradoxně tak v eutrofních vodách 

vzniká na konci léta nedostatek dusíku. Tento nedostatek dusíku a zvýšené koncentrace 

fosforu vedou potom k rozvoji různých druhů sinic, které dokáží využívat atmosférický dusík, 

potřebují vyšší koncentrace fosforu a jsou schopny využívat i nízké koncentrace 

anorganického uhlíku. Sinice vytvářejí hustý zákal a zabraňují tak rozvoji makrofyt. 

 

 

Teplota 

 

Rybníky patří mezi mělké vody, to znamená, že se dlouhodobě neodděluje vrchní 

vrstva vody (epilimnion) od hlubších vrstev (hypolimnion) jak je tomu u hlubokých nádrží.  

V rybníku se voda stratifikuje (rozvrství) v létě během dne, jak se ohřívá horní vrstva a voda 

v hloubce zůstává chladná. V noci, když se ochladí vzduch, ochlazuje se voda při hladině 

“těžkne” a klesá dolů, za noc se promíchá tímto způsobem celý vodní sloupec až ke dnu.  To 

má ovšem velký význam, protože se tímto způsobem transportují živiny ode dna do celého 

vodního sloupce a zvyšuje se produkce rybníka. V hlubokých nádržích se tímto způsobem 

promíchává voda nejvýše dvakrát do roka, jinak je epilimnion (vrchní vrstva nejvýše několik 

metrů hluboká) izolován ode dna.   

Ponořené vodní rostliny brání míchání vody, a proto se v porostech makrofyt vytvářejí 

výraznější teplotní gradienty než ve volné vodě. 
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5. Vliv rybochovného hospodaření na kvalitu a trofii vody 
 

Vývoj roční produkce kapra od poloviny 19. století a přísun dusíku a fosforu 

v aplikovaných hnojivech jsou znázorněny na obrázku č. 5.1. (upraveno podle POKORNÝ et al. 

1992, POTUŽÁK et al. 2007a). V tomto grafu nejsou zahrnuty živiny přicházející z povodí. 

Nejsou tedy zahrnuty ani živiny pocházející z difúzních zdrojů (odvodněná zemědělská půda) 

ani živiny pocházející z bodových zdrojů (kanalizace a čistírny odpadních vod). 

 

 

Obr. 5.1: Vývoj produkce ryb a hnojení na Třeboňsku od 19. století  

 

Aktivita (vyžírací tlak) rybí obsádky, velikost a složení zooplanktonu, kvalita vody 

 

Při nízkém vyžíracím tlaku ryb (zpravidla nízká rybí obsádka) je zooplankton tvořen 

převážně perloočkami (rod Daphnia). V takovém stavu je v běžných eutrofních nádržích 

vysoká průhlednost vody, nízká biomasa fytoplanktonu a vysoké koncentrace P, N. Většinou 

se vyvinou makrofyta (i vláknité řasy) a živiny se naváží do biomasy. Pokud obsádka zvýší 

aktivitu nebo se rozmnoží drobné planktonivorní ryby, mizí velké perloočky, zůstává drobný 

zooplankton, rozvíjí se fytoplankton a živiny se transformují do řas.  

Aktivní rybí obsádka tedy spotřebovává (žere, filtruje) velký (hrubý) zooplankton. Mizí 

dafnie velikostní třídy nad 2 mm a převládá zooplankton střední velikosti do 2 mm – např. 

Daphnia galeata a menší perloočky a buchanky. Jde o optimální stav přenosu energie a látek 

v potravním řetězci od řas přes zooplankton do ryb (Kořínek et al. 1987, Hrbáček et al. 2003). 

Obsádka ryb ovšem dále roste a její vyžírací tlak se zvyšuje, postupně se snižuje velikost 

zooplanktonu až pod 1 mm. Snižuje se průhlednost vody, jak houstne fytoplankton, který 

není spotřebováván zooplanktonem. Sluneční záření se absorbuje v horních vrstvách vody. 

V této eufotické vrstvě se projevují vyšší odpolední koncentrace kyslíku a vyšší pH působené 

intenzivní fotosyntézou řas – řasy vylučují kyslík a spotřebovávají oxid uhličitý, případně 

hydrogenuhličitan a pH se zvyšuje. Eufotická zóna je vrstva vody do které proniká dostatek 

světla pro fotosyntézu, odpovídá zhruba dvojnásobku průhlednosti stanovené pomocí 

Secchiho desky. Naopak pod eufotickou zónou u dna je i přes den nedostatek světla pro 

fotosyntézu, převládá zde spotřeba kyslíku a vytváří se anaerobióza provázená uvolňováním 
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sirovodíku, amonného dusíku i metanu a vytvářením černého sedimentu. Vodní sloupec má 

během dne tendenci se rychle stratifikovat (rozvrstvit) a vznikají strmé gradienty pH a kyslíku 

ve vertikálním profilu nádrže. V podmínkách anaerobiosy se uvolňuje ze sedimentu do vody 

fosfát, hlavní nositel trofie (úživnosti).   

 

 

Kvalita vody u hladiny a u dna. 

 

V úživných vodách je tedy výrazný rozdíl mezi kvalitou vody u dna a při povrchu. 

Rybníkář nerad odpouští horní vrstvu vody, ve které je přirozená potrava ryb – zooplankton. 

Z hlediska produkce ryb je výhodnější odpouštět spodní vodu, ta ovšem zatěžuje recipient 

fosforem a dalšími anaerobními metabolity, navíc obsahuje jen velmi málo kyslíku.  

V hlubokých rybnících se odumřelé rozpadající zbytky rostlin, zbytky organických hnojiv 

hromadí u dna, ryba i vítr je snášejí postupně do nejhlubšího místa – do loviště. Výpust u dna 

(na lopatu) odpouští spodní vodu, která je často tmavá, zapáchá a naprosto se liší svoji 

kvalitou od vody z eufotické vrstvy, kde se zpravidla odebírají vzorky. Organické látky se 

v chladné vodě u dna jen velmi pomalu rozkládají, k jejich rychlému rozkladu ovšem dochází, 

jakmile se dá voda do pohybu v recipientu, kde se dostává na světlo a prohřívá se.  

 

 

Vodní květy sinic, obsádka ryb a některé nové jevy  

 

Vodní květ sinice Aphanizomenon flos-aquae se v 50. až 70. letech minulého století 

pravidelně vyskytoval v rybnících s nižší obsádkou kapra a indikoval nízký vyžírací rybí 

obsádky na zooplankton. Tento druh sinice vyžaduje vysokou průhlednost vody, nerozvíjí se 

v zakalené vodě. V některých případech býval přítomen i při vysoké obsádce 

planktonivorních ryb, ale bez kaprů. V takovém případě je přítomen pouze drobný 

zooplankton, ale voda není zakalená (turbidní). Zakalení vody způsobuje totiž nejčastěji kapr, 

který hledá potravu v sedimentech.  Aphanizomenon vyžaduje světlo, ale může existovat 

i v přítomnosti některých velkých řas jako jsou Pediastrum, Volvox, případně se sinicemi rodu 

Microcystis (PECHAR 2000). 

K potlačení rozvoje takového vodního květu sinic v rybochovných rybnících se 

postupovalo podle následujícího schématu: řasy se rozvíjejí na jaře dříve než zooplankton. 

Řasy (rozsivky, bičíkovci, zelené řasy) jsou „chladnomilnější“ nežli sinice. Pokud vhodně 

zvolená rybí obsádka spotřebuje (vyžere) hrubý zooplankton, vytvoří se včas na jaře 

vegetační zákal řas a ten, zabrání rozvoji sinic. Jarní druhy řas přecházejí postupně do letních 

druhů a „nepouštějí mezi sebe sinice“.   

V posledních desetiletích se v přehuštěných obsádkách stále častěji objevují ve 

fytoplanktonu drobné sinice Pseudoanabaena, Planktothrix, Limnothrix s průhlednými vlákny 

(PECHAR et al. 2002).  Na první pohled se takový fytoplankton jeví jako běžný řasový vegetační 

zákal. Následkem přítomnosti drobných sinic však nevyhovuje zooplanktonu svojí skladbou 

jako přirozená potrava. Drobné sinice jsou totiž stravitelné pro zooplankton, až když hynou, 
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živé drobné sinice zooplankton využívá jako potravu jen velmi špatně. Primární produkce 

takového fytoplanktonu je tedy vysoká ale jeho biomasa se nepřevádí v potravním řetězci do 

zooplanktonu. Situaci můžeme přirovnat k pastvině s převahou bodláku. 

Květy sinic po odumření tvořily potravu pro zoobenthos a zooplankton. Drobné 

vláknité sinice jsou špatně využívány zooplanktonem (POTUŽÁK et al. 2007b). Pokud drobné 

sinice převažují, zooplankton se neobnovuje ani po snížení rybí obsádky. Zooplankton se 

obnovuje po snížení rybí obsádky v nádrži s hustým zákalem chlorokokálních řas a většími 

sinicemi – jsou vhodnou potravou zooplanktonu.   

 

 

Průtočné nádrže, doba zdržení, rozvoj sinic a kvalita odtékající vody 

 

Průtočné nádrže s krátkou dobou zdržení mají vysoký a trvalý přísun živin. V takové 

nádrži jsou zvlášť vhodné podmínky pro rozvoj sinic. Doba zdržení vody totiž stačí na vývoj 

sinic, jejichž generační doba trvá pouze desítky hodin. Doba zdržení je ale příliš krátká pro 

rozvoj zooplanktonu, jehož generační doba je několikrát delší nežli generační doba sinic. 

Takže paradoxně, průtočná nádrž se často stává „kultivátorem“ sinic a vzhledem ke krátké 

době zdržení manipulace obsádkou nepomáhá, protože vývoj zooplanktonu není ovlivněn 

změnou vyžíracího tlaku rybí obsádky. Zooplankton se prostě za tak krátký čas nestačí 

rozmnožit. Pro rozvoj filtrujícího zooplanktonu je důležitá hydromorfologie nádrže. V málo 

průtočných zátokách má zooplankton čas se rozmnožit. Obecně lze říci, že filtrující 

zooplantkon vyžaduje ke svému rozvoji několik týdnů času.   

 

 

Vztah mezi rybí obsádkou a chemickou spotřebou kyslíku 

 

Obsah biologicky odbouratelných organických látek ve vodě se stanovuje jako 

biologická spotřeba kyslíku (BSK5). Obsah veškerých organických látek ve vodě se stanovuje 

jako chemická spotřeba kyslíku oxidací chromanem (ChSKCr). Chroman je účinnější oxidační 

činidlo nežli manganistan a oxiduje například i huminové kyseliny, na které manganistan 

zpravidla nepůsobí. Snížení rybí obsádky vede často i ke snížení hodnot ChSKCr – 

vysvětlujeme si to nižším obsahem organických látek zvířených ode dna.  

Pokud jsou v povodí zabahněné rybníky, snížení obsádky kapra vede často ke zlepšení 

kvality vody, protože se sníží koncentrace zvířených nerozpuštěných látek (sníží se ChSK, BSK 

i koncentrace celkového fosforu). V povodí  hypertrofním s velmi vysokým obsahem živin 

v přitékající vodě ovšem snížení rybí obsádky na koncentraci živin efekt nemá.  

 

 

Alkalita (kyselinová neutralizační kapacita) a vápnění  

 

Kyselinová neutralizační kapacita (KNK) neboli alkalita se stanovuje titrací vzorku vody 

kyselinou chlorovodíkovou, určuje se tak množství látek schopných vázat proton – 
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neutralizovat kyselinu. Nositelem alkality jsou zejména hydrogenuhličitan a uhličitan. Naše 

vody mají většinou nízkou alkalitu a jsou málo úživné – mají nedostatek anorganického 

uhlíku pro fotosyntézu a snadno podléhají acidifikaci. Vápněním se alkalita zvyšuje, a to 

zejména v kombinaci s organickým hnojením. Vápencem se totiž dodává uhličitan 

a organickým hnojivem oxid uhličitý, který s vápencem reaguje a vytváří se rozpustný 

hydrogenuhličitan – alkalita se zvyšuje. V eutrofních a hypertrofních vodách se ovšem 

aplikované vápno často nerozpouští a hromadí se v sedimentu. Je to tím, že při pH vody nad 

hodnotu 8 není přítomen volný oxid uhličitý, který je nutný pro rozpouštění uhličitanu 

vápenatého.  

Potřebu vápnění lze přitom velmi snadno posoudit – pokud se v průběhu vegetační 

sezóny alkalita zvyšuje, je zřejmé, že se uvolňuje ze sedimentu. Potřebu vápnění lze zjistit 

jednoduše též rozborem vzorku sedimentu – pokud se přidáním oxidu uhličitého zvýší 

alkalita roztoku nad sedimentem, je v sedimentu zásoba dostupného uhličitanu.  

K rozpouštění vápence je totiž nezbytný volný oxid uhličitý, který se vytváří v anaerobním 

sedimentu a reaguje s vápencem na rozpustný hydrogenuhličitan.  Rozpustnost vápence se 

někdy snižuje reakcí se síranem na sádrovec nebo se „obaluje“ huminovými kyselinami. 

Přísun alkality z povodí se poslední dobou snižuje se zatravněním, z ekonomických důvodů se 

méně vápní pole a odvodněné půdy již ztratily alkálie a jsou acidifikovány (PECHAR et al. 

2003).  

Předpokládáme, že alkalita vod odtékajících z rybníků se bude snižovat, protože se 

z ekonomických důvodů v povodí méně aplikuje vápenec.  

 

 

Organické hnojení 

 

Chlévská mrva se přidává do rybníků, aby se podpořil rozvoj zooplanktonu. Chlévská 

mrva totiž podpoří rozvoj bakterií, které jsou potravou zooplanktonu. Za stimulační se 

považují dávky do 500 kg.ha-1. Příliš vysoké dávky hnoje vedou k vyčerpání kyslíku, 

nadměrnému uvolňování amoniaku a k hromadění organických látek u dna. Nadměrné 

organické hnojení vede k vytvoření anaerobních podmínek nad sedimentem a dochází 

potom k uvolňování dostupného fosforu a rozvoji sinic.  

V hypertrofních vodách s anaerobními sedimenty není aplikace organických hnojiv 

vhodná, protože prohlubuje anaerobiosu a negativně ovlivňuje kvalitu vody. 

 

 

Ptačí botulismus  

 

Trvalý nedostatek kyslíku u dna a přítomnost lehce rozložitelných organických látek 

vytvářejí vhodné podmínky pro rozvoj patogenních bakterií, z nichž je nejznámější 

Clostridium botulinum (produkuje obávaný klobásový jed botulotoxin) způsobující ve vodních 

nádržích obávaný masový úhyn ptáků. Bakterie Clostridium je saprofytní (hniložijný) 

organismus a její spory jsou široce rozšířeny v prostředí, v mokřadních sedimentech i ve 
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tkáních mnoha druhů bezobratlých a obratlovců, včetně zdravých ptáků. Rozmnožování 

bakterie probíhá v anaerobním prostředí, bakterie produkuj toxin, který se uvolní po 

narušení buněčné stěny. Botulotoxin C působící na zejména na vodní ptáky se objevuje ve 

vodních nádržích s déletrvajícím kyslíkovým deficitem, První údaje o hromadném hynutí 

vodních ptáků diagnostikované jako botulismus pocházejí již z konce 19. století. V roce 1932 

uhynulo ve Velkém Solném jezeru v Utahu asi 250 000 kachen. V Evropě decimoval 

botulismus vodní ptáky v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století. Desítky tisíc 

ptáků uhynuly rezervaci Coto Doňana ve Španělsku, na pelichaništích v Bavorsku, na 

Neziderském jezeru v Rakousku. U nás byl botulismus zaznamenán zejména na jižní Moravě 

a na Třeboňsku.  Na vodní nádrži Nové Mlýny uhynulo na podzim 1988 na 3000 vodních 

ptáků. K šíření ptačího botulismu výrazně přispěla absence predátorů. Uhynulý pták se stal 

ohniskem šíření botulismu. Botulismus ochromuje nervosvalová spojení, pták postupně 

ztrácí schopnost létat, až ochrnou i dýchací svaly. Při dostatku predátorů pták nestačí 

uhynout, je uloven predátorem (např. liška), který je vůči botulotoxinu několikrát odolnější 

nežli vodní pták. Podrobněji k ptačímu botulismu viz CEPÁK, POKORNÝ 2002. 

 

 

Současný stav trofie rybníků a kriteria pro klasifikaci 

 

Pískovny na Třeboňsku, spolu s třeboňskými rybníky a rybníky z Blatenska poskytují 

velké spektrum typů lokalit a velký rozsah parametrů jak z hlediska chemismu vod, tak 

z hlediska jejich oživení. I přes značnou variabilitu v rámci jednotlivých souborů lokalit, lze 

rozlišit dobře definované skupiny vodních ekosystémů, které poskytují dostatečné možnosti 

vzájemného porovnání. Průměrné trofické charakteristiky sledovaných lokalit jsou shrnuty 

v tabulce 1. 

 

Tab. 5.1: Trofické charakteristiky rybníků a pískoven 
 

 eutrofní rybníky eutrofní rybníky mezotrofní oligotrofní 
 Blatensko Třeboňsko pískovny pískovny 

Vodivost µS.cm-1 300 246 161 84 

Celkový P mg.l-1 0,19 0,29 0,06 0,01 
Celkový N mg.l-1 3,90 2,27 1,40 0,41 

Partikul.org. C mg.l-1 9,1 12 2,4 1,0 

Chlorofyl-a µg.l-1 96 140 16 2,0 

Primární produkce 0,62 0,77 0,19 < 0,05 
kg C.m-2.rok-1     

   
 

Základní kriteria oligotrofie až eutrofie (hypertrofie) ve sladkých vnitrozemnských 

vodách jsou nastavená pro glaciální jezera. (FORSBERG, RIDING 1980) Jejich aplikace pro rybníky 

je problematická, protože jen výjimečně rybniční nádrže splňují všechna uváděná kriteria.  

Stupeň oligotrofie lze charakterizovat: 
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Celkový fosfor:    průměr 0,005 mg.l-1, maximum 0,010 mg.l-1 

Chlorofyl:    průměr 0,002 mg.l-1, maximum 0,005 mg.l-1 

Rozpuštěný organický uhlík: průměr do 3 mg.l-1 (zejména je-li voda dystrofní) 

Partikulovaný org. uhlík: průměr 0,3 mg.l-1 

Celkový dusík však běžně může dosahovat hodnot do 2 mg.l-1 

Vodivost:    do 60 μS.cm-1 

pH:     průměr do 6,4 

 
Koncentrace celkového fosforu a chlorofylu jsou pro charakteristiku rybníků jako 

oligotrofní nádrže rozhodující. Ve většině horských a podhorských rybníků nacházíme vyšší 

koncentrace organického uhlíku a dusičnanů než odpovídá mezinárodním kritériím 

oligotrofie. Pokud jde o biodiverzitu a ostatní vlastnosti vody, lze je za oligotrofní považovat. 

Výše položené vodní nádrže nebyly budovány primárně pro chov ryb, ale sloužily k zadržení 

vody (klausura) pro plavení dřeva nebo k napájení náhonu hamrů, mlýnů atp.  Tyto nádrže 

nejsou zpravidla obhospodařované a bývají bez rybí obsádky.  

 

Stupeň mezotrofie: 

 

Celkový fosfor:    průměr 0,030 mg.l-1, maximum 0,060 mg.l-1 

Chlorofyl:    průměr 0,020 mg.l-1, maximum 0,040 mg.l-1 

Rozpuštěný organický uhlík: průměr do 6 mg.l-1  

Partikulovaný org. uhlík: průměr 2,0 mg.l-1 

Celkový dusík však běžně může dosahovat hodnot do 4 mg.l-1 

Vodivost:   do 150 μS.cm-1 

pH:    průměr do 8,0 

 
Tyto parametry vykazují extenzivně obhospodařované rybníky zpravidla nehnojené 

s nižší rybí obsádkou v podhorských oblastech, nebo na chudých půdách (v současnosti 

některé lokality na Blatensku a Vysočině). Dříve tj. v 50. a 60. letech 20. století měla většina 

třeboňských rybníků složení vody odpovídající mezotrofii. 

 
Stupeň eutrofní až hypertrofní (při dosažení maximálních hodnot): 
 
Celkový fosfor:    průměr 0,20 mg.l-1, maximum 0,60 mg.l-1 

Chlorofyl:    průměr 0,10 mg.l-1, maximum 0,60 mg.l-1 

Rozpuštěný organický uhlík:  průměr 15,0 mg.l-1, maximum 40 mg.l-1 

Partikulovaný org. uhlík: průměr  8,0 mg.l-1, maximum 40 mg.l-1 

Celkový dusík:   průměr  4,0 mg.l-1, maximum 7 mg.l-1 

Vodivost:    průměr  250 μS.cm-1 

pH:     průměr nad 8,0 
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Většina kaprových rybníků. Při tomto zatížení živinami a spolu s působením rybí 

obsádky lze zaznamenat velký rozsah hodnot. Například koncentrace chlorofylu se může 

pohybovat v rozsahu od méně než 0,001 mg.l-1 až po 2 mg.l-1. Pro eutrofní vody je 

charakteristická značná rozkolísanost koncentrací kyslíku, oxidu uhličitého, celkového dusíku 

i pH. Denní dynamika hodnot pH ukazuje aktivitu fytoplanktonu nebo makrofyt. Vysoké 

odpolední hodnoty indikují primární produkci (fotosyntetickou tvorbu biomasy) a nízké ranní 

hodnoty pH indikují dýchání planktonního společenstva, případně makrofyt a organismů na 

mělkém dně. V hlubokých nádržích i v našich říčních přehradách se často vyčerpává kyslík 

v hloubce a dlouhodobě se udržuje voda o nízkém obsahu kyslíku, což indikuje eutrofní 

podmínky. Ošetřením anaerobních sedimentů se zabývá následující kapitola. 

 

Elektrická vodivost vody závisí na geologickém podloží a je působena zejména 

rozpustnými solemi. Například nádrže po těžbě uhlí v severozápadních Čechách mají 

vodivost 3 - 15 tisíc μS.cm-1 a přitom jsou mezotrofní až oligotrofní, jejich primární produkce 

je tedy nízká. Mořská voda má vodivost přes 30 000 μS.cm-1 a na rozlehlých plochách je 

oligotrofní, protože postrádá běžné živiny. Mělké drobné nádrže u pastvin mohou mít nízkou 

vodivost kolem 100 μS.cm-1 a díky vysokému obsahu organických látek z výkalů zvířat jsou 

eutrofní. Sledování elektrické vodivosti vody má smysl v čase v konkrétním území, protože je 

to jednoduchý a velmi levný způsob monitoringu stavu povodí.  
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6. Metody obnovy eutrofizovaných vodních nádrží 
 

Tato kapitola stručně pojednává o metodách těžby a ošetření sedimentů zaměřených 

na potlačení masového rozvoje vodních květů sinic, tedy na snížení trofie.  

Eutrofizací vody rozumíme její nadměrné obohacování živinami (P,N) a následný bujný 

rozvoj autotrofních organismů (sinice, řasy, vodní makrofyta). Vytvořená organická hmota se 

potom částečně rozkládá, částečně se ukládá na dně. Eutrofizace je provázena jak intenzivní 

fotosyntézou spojenou s vysokou produkcí kyslíku a vzrůstem pH, tak intenzivním rozkladem 

organických látek provázeným vyčerpáním kyslíku u dna a následnými anaerobními procesy 

až vznikem toxických produktů anaerobního metabolismu. Eutrofizací vody rozumíme tedy 

souhrn jevů a procesů působených nadměrným množstvím živin. K charakteristickým jevům 

v eutrofních vodách patří: nízká průhlednost vody následkem rozvoje sinic, řas nebo vodních 

makrofyt, dále výkyvy v koncentraci kyslíku a pH a to jak v čase (den/noc), tak rozložením 

mezi dnem (anaerobiosa) a hladinou (přesycení kyslíkem a vysoká asimilační pH). Ošetření 

sedimentů nebo jejich odtěžení má snížit trofii nádrže imobilizací živin nebo jejich 

odstraněním.  

Ve druhé polovině dvacátého století se eutrofizace povrchových vnitrozemských vod 

stala doslova celosvětovým problémem. Ozdravění nádrží je záležitostí nákladnou, 

dlouhodobou, vyžaduje porozumění věci a spolupráci odborníků, politiků a pochopení 

veřejnosti. Na téma obnovy nádrží je napsáno mnoho prací a knih, například OSN iniciovalo 

vznik souhrnné publikace na téma „Hospodaření v jezerech a přehradách: integrovaný 

přístup k eutrofizaci“. (UNEP 1999).  Podle této příručky s masovým rozvojem vodních květů 

zápolí například: 

Přehradní jezero Parano – stavba dokončena 1959 pro výrobu elektrické energie 

a rekreaci obyvatel hlavního města Brazilie, vypouštěné odpadní vody způsobily masový 

rozvoj sinic. Investuje se do ČOV s odstraňováním fosforu.  

V Argentině trpí vodními květy s prokázanou toxicitou nádrže postavené pro 

zásobování pitnou vodou od sedmdesátých let minulého století (San Roque, Paso de 

Piedras). Příčinou jsou intenzivní zemědělská výroba, odlesnění a těžba nerostů v povodí 

i vypouštění odpadních vod. Problém se neřeší, protože nejsou finance na odpovídající ČOV. 

Jezero Okeechobee (1730 km2, Florida, USA). Mělké jezero (průměrná hloubka 2,7 m) 

zásobuje vodou přímo cca. 3,5 milionu obyvatel, slouží k rekreaci a trpí vodními květy, 

následkem vysokého přísunu živin z povodí produkovaných zemědělskou výrobou, 

zpracováním cukrové třtiny, z mlékárenství. Omezení přísunu živin z povodí nepřineslo 

očekávaný výsledek, protože fosfor se uvolňuje z eutrofních sedimentů; při nedostatku 

dusíku se vytvořily podmínky pro rozvoj sinic fixujících vzdušný dusík. 

North American Great Lakes (Velká severoamerická jezera) s povodím o rozloze 

520 000 km2 (více než šestinásobek rozlohy ČR) obsahují přibližně 20% celkového objemu 

sladké zemské povrchové vody, v jejich povodí žije 30% populace Kanady a 20% populace 

USA. Pro 24 milionů obyvatel slouží tato jezera jako přímý zdroj pitné vody. Právě 

dostupnost levné kvalitní vody vedla k rozvoji průmyslu a růstu populace v okolí Velkých 

jezer. Od šedesátých let minulého století se zhoršovala kvalita vody ke kritickým hodnotám 



58 

 

zejména v jezerech Erie, Michigan a Ontario. Docházelo k masovým úhynům ryb, trvající 

anoxii v hypolimniu (hlubší partie jezera) a zejména se rozvíjely vodní květy sinic. Analýzy 

prokázaly, že hlavními zdroji fosforu jsou detergenty z prádelen a domácností, odpadní vody 

a zemědělské splachy. Na začátku sedmdesátých let dvacátého století byla přijata legislativní 

opatření k redukci obsahu fosfátů v detergentech, stanoveny limity pro obsah fosforu ve 

vypouštěných odpadních vodách a v průběhu následujících let se podařilo snížit přísun 

fosforu do jezer o více než 50%, což se projevuje positivně na kvalitě vody – úbytek 

celkového množství řas (snížený obsah chlorofylu ve vodě) i vodních květů sinic. Obsah 

fosforu se stále snižuje. Je to výsledek propracovaných a důsledně uplatňovaných opatření 

dovedených na legislativní úroveň. 

Lze uvést další markantní příklady masového rozvoje vodních květů: přehrada na 

Dněpru (Ukrajina); severoamerická prérijní jezera, připomínající svoji průhledností 20 cm, 

obsahem amoniaku 2 mg.l-1 a koncentrací chlorofylu několik set µg.l-1 naše mělké eutrofní 

rybníky. Legendární jezero West Lake u města Hangzhou v Číně; sinicové květy jsou i několik 

kilometrů od pobřeží Viktorina jezera v rovníkové Africe.   

Cílem těžby nebo ošetření sedimentů je snížit vnitřní zátěž nádrže živinami, zejména 

podstatně snížit koncentraci dostupného fosforu. Poměr dusíku k fosforu ve zdravých 

populacích fytoplanktonu je přibližně 16 atomů N ku 1 atomu P. Za nedostatek dusíku se 

považuje poměr pod 10 (N:P), za nedostatek fosforu se považuje poměr N:P nad 20. 

K nedostatku dusíku dochází v eutrofních vodách zejména v pozdním jaru, kdy se prohřejí 

sedimenty mělkých nádrží (zátok), denitrifikací a následnými procesy se snižuje množství 

dusíku, prohlubuje se anaerobióza, redukují se ionty železa a manganu a následně se 

uvolňuje fosfát. Poměr N:P u dna může být okolo 1, za těchto podmínek se rozvíjejí vodní 

květy sinic.  

 

 

Imobilizace fosforu srážením ve vodním sloupci   

 

V jezerech s dlouhou dobou zdržení vody (déle než rok) může být regenerace jezera 

urychlena srážením fosforu z vodního sloupce, tak zvanou přímou metodou. Pro tyto účely se 

využívá sloučenin hliníku (síran hlinitý) či železa (chlorid železitý), které tvoří relativně 

stabilní, fosfor, vázající sloučeniny ve formě gelových vloček. Na vločky se mohou částečně 

vázat i sinice a klesnout ke dnu podobným způsobem jako při úpravě pitné vody. 

Protože tyto preparáty musí být použity ve větším stechiometrickém množství, než je 

množství fosforu ve vodě, zvyšuje se tak kapacita povrchu sedimentu pro další vázání 

fosforu. Z toho důvodu lze každé srážení prováděné takovou přímou metodou považovat též 

za způsob ošetření sedimentu. Někdy se vedle sloučenin hliníku a železa doporučuje též 

použití vápna. V takovém případě se do vody aplikují přesycené roztoky oxidu a hydroxidu 

vápenatého. Vápník spolu s hydroxidem a fosforečnanem se potom vysráží ve formě apatitu. 

Metody srážení fosforu z vodního sloupce jsou nejvhodnější pro menší mělká jezera. 

Aplikace přímé metody by mělo předcházet výrazné snížení přísunu živin z povodí, jinak by 

pozitivní výsledky mohly být zvráceny během několika měsíců přísunem živin zvnějška.  
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Síran hlinitý i chlorid železitý se aplikují ve formě kyselého roztoku, navíc ve vodě se 

síran hlinitý i chlorid železitý hydrolyzují a uvolňují se protony. V jezerech s nízkou alkalitou 

by tedy mohlo přidání těchto látek způsobit vyčerpání pufrační kapacity a okyselení vody. 

Aby se tomu předešlo, je v některých případech nezbytné přidat zároveň se sloučeninami 

železa hliníku i uhličitan vápenatý (ve formě jemných částic) nebo se aplikuje i vápenné 

mléko.  

Metoda srážení fosforu je podrobněji vysvětlena v české i anglické verzi příručky 

EISELTOVÁ (1996), WOLTER (1996). Nejblíže od nás bylo v devadesátých letech srážení fosforu 

s úspěchem využito při sanaci ramen Dunaje ve Vídni, kde se v devadesátých letech 

chloridem železitým ošetřovalo několik desítek hektarů vodní plochy v letní sezóně, aniž se 

omezovala rekreace DOKULIL et al. (2000). Tato ramena Dunaje mají ovšem dlouhou dobu 

zdržení. Na Máchově jezeru se srážel fosfor a vodní květy sinic v letech 2005 – 2007 

polysulfátem hliníku (PAX), od roku 2012 se sráží fosfor na vtoku Svratky do Brněnské 

přehrady. 

 

 

Provzdušňování sedimentů a hypolimnia 

 

Nedostatek kyslíku způsobený vysokou rychlostí rozkladu organických látek u dna 

a případné vytvoření anaerobních podmínek v sedimentech lze vyrovnat umělým 

provzdušňováním. Výběr metody a množství aplikovaného vzduchu závisí na množství 

odbouratelných látek v sedimentu a v hypolimniu.  

 

Rozptýlené provzdušňování 

Stlačený vzduch se uvolňuje skrze otvory v perforované trubici umístěné na dně nebo 

těsně nad povrchem dna jezera. Unikající bubliny vzduchu vyvolávají vertikální proudění 

vody směrem k hladině vody. K přenosu kyslíku dochází při uvolňování bublin z otvorů, při 

jejich pohybu vodním sloupcem vzhůru k vodní hladině a pak při jejich vybublání na vodní 

hladinu. K další oxidaci z atmosféry dochází díky indukované turbulenci.  

Vzduch je vháněn kompresorovým zařízením umístěným na břehu jezera. Požadovaný 

tlak vzduchu je celkový součet hydrostatického tlaku v místě, kde se provzdušňovací systém 

nalézá v největší hloubce, a tlakových ztrát v přívodním vzduchovém potrubí, perforovaných 

trubicích a otvorech, kterými se vzduch uvolňuje. Výhodné je použít perforované 

polyetylenové trubice, které se snadno provrtají a nemusí se používat drahých trysek. 

S trubicemi se snadno manipuluje i pod vodou, pokud se nechá kompresor puštěný, aby se 

nezalily vodou. Touto metodou se ovšem poruší teplotní stratifikace a metoda není proto 

vhodná k provzdušňování hypolimnia bohatého na živiny a organické látky. Podrobněji viz 

VERNER (1996). 

V Brněnské nádrži přichází tato metoda v úvahu v mělkých zátokách pro ošetření vrstev 

nepravidelně rozvrstveného anaerobního sedimentu.  
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Provzdušňování hypolimnia 

se provádí zvonovitým zařízením, tvořeným například dvěma soustřednými válci (typ 

HYPOX), jejichž délka je shodná s hloubkou vody v místě, kde je jednotka umístěna; celá 

jednotka je trvale ukotvena ke dnu. Kompresorem se přivádí vzduch ke dnu a na principu 

hydropneumatického čerpadla stoupá voda ode dna vzhůru válcem a přitom se 

provzdušňuje, volně padá zpět a usazuje se opět v hypolimniu. Provzdušněná voda zůstává 

u dna, protože se v průběhu provzdušňování nezvýšila její teplota. Kyslík se ve studené vodě 

velmi dobře rozpouští. Provzdušňovací zařízení se obvykle uvádí v činnost po skončení 

období jarní cirkulace, je v provozu v období letní stagnace, pak následuje krátká přestávka 

v období podzimní cirkulace a činnost je možné obnovit i v zimě, zařízení může pracovat 

i pod ledem. Provzdušňováním se snižuje rychle koncentrace fosforu v hypolimniu k hranici 

50 µg.l-1. Současně se snižuje rychle koncentrace železa a manganu, jak se jejich oxidované 

ionty srážejí s fosfáty. Zlepšuje se tedy i upravitelnost na pitnou vodu. Podrobněji viz VERNER 

(1996). Existuje několik typů patentovaných zařízení k provzdušnění hypolimnia nádrží pro 

pitnou vodu.  

Po zmapování sedimentů v Brněnské přehradě, přichází tato metoda v úvahu na 

provzdušnění a imobilizaci eutrofních sedimentů v teplotně stratifikované části. 

 

Přímá aplikace chemikálií do sedimentu 

Kombinace ošetření sloučeninami železa a oxidace biochemickými denitrifikačními 

procesy byla poprvé aplikována na jezeru Lillesjön v jižním Švédsku v roce 1975 (RIPL 1976). 

Celkový stav jezera se od té doby výrazně zlepšil, protože se podařilo zabránit vnějšímu 

zatížení jezera. Jezero bylo ovšem poměrně malé (4,2 ha) o průměrné hloubce 2 m a ploše 

povodí pouze 1 km2. Podobným způsobem byly ošetřeny sedimenty i několika dalších 

menších jezer v Německu v okolí Berlína. Do dna se aplikoval s proudem vzduchu přímo 

roztok chloridu železitého, hydroxidu vápenatého a dusičnanu vápenatého. Dusičnan sloužil 

jako oxidační činidlo. Dávky se vypočítaly podle obsahu fosfátů a hlavně podle množství 

odbouratelných organických látek na dně. Organické látky se vlastně zoxidují (spálí se). 

Dusičnan se přitom denitrifikuje na molekulární dusík. Obvykle se začíná aplikací sloučenin 

železa, které destabilizují sirovodík a další sirníkové sloučeniny v sedimentu. Každý sediment 

je v tomto ohledu jedinečný a aplikaci musí předcházet laboratorní pokusy pro zvolení 

nejvhodnějšího postupu a množství aplikovaných látek, jde vlastně o řízenou titraci ve 

velkém měřítku. Zásadní jsou právě koncentrace železa, manganu a obsah organických látek 

v sedimentu. Pokud je železa nedostatek musí se přidávat, aby se měl fosfor na co vázat.  

Někdy se látky aplikují přímo na vtoku vody do jezera, aby se ušetřila poměrně náročná 

přímá aplikace. Podrobněji viz RIPL 1996. 

Tato metoda pokud přijde v úvahu, musí respektovat složení sedimentu, při 

nesprávném dávkování může například dojít k uvolňování toxického sirovodíku a zastavení 

mikrobiálních oxidačních pochodů. Průběžně tuto metodu využívalo pracoviště Technické 

Univerzity v Berlíně, viz:  WOLTER, RIPL (1999), RIPL, WOLTER (2001), SONDERGAARD et al. (2002). 
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Odstraňování sedimentu 

Odstranění na živiny bohatého sedimentu z nevratně poškozených jezer je považováno 

za nejradikálnější a konečný způsob obnovy jezer. Tato metoda se aplikuje hlavně v mělkých 

jezerech nebo v mělkých zátokách, kde se nahromadilo větší množství eutrofního sedimentu 

v mocnosti, která umožňuje těžbu.  

Před tím než se přistoupí k těžbě sedimentů, je nutné od počátku rozhodnout, jaký 

bude jejich další osud. Vzorky sedimentu je potřeba odebrat z celé plochy určené pro těžbu, 

posoudit množství (sílu vrstvy) eutrofního sedimentu, který je typický svoji tmavou barvou 

a vysokým obsahem organických látek. Nutný je chemický rozbor, předem konzultovaný 

s příslušným správním orgánem, který bude povolovat další zacházení s vytěženým 

sedimentem. Běžně se stanovují živiny, těžké kovy, PCB, ropné produkty, celkový obsah 

organických (spalitelných) látek a dále se provádějí analýzy látek podle charakteru povodí 

(například F je-li v povodí sklárna atp.). Stanovuje se buď ve vodném výluhu, nebo v totálním 

výluhu, podle toho, zda se bude sediment aplikovat přímo na pole nebo zda bude složkou 

kompostu. V případě aplikace na pole je nutný též chemický rozbor půdy. Legislativa v tomto 

ohledu je dosti složitá a ne zcela jednoznačná a proto je potřeba věc předem konzultovat se 

správním orgánem, aby se neprováděly některé rozbory zbytečně. Důležité je si též 

uvědomit, že eutrofní sediment uložený na vzduchu se oxidací okyseluje a jeho pH může 

časem klesnout i o dvě jednotky.  

 

Vyhrnování a bagrování 

U nádrží, které lze vypustit se často sediment odstraňuje vyhrnováním. V České 

republice je tato metoda běžná, protože naše rybníky lze většinou vypustit a k dispozici je 

i dostatek mechanizace a odborného personálu.  Při vyhrnování se zpravidla smíchá horní 

eutrofní (úživný) sediment s dolními mineralizovanými vrstvami, které obsahují málo 

organických látek. Vyhrnutý sediment by neměl zůstávat v tzv. deponiích na břehu, protože 

se z něho zpět splachují živiny a velmi rychle porůstá plevely, které se z deponie šíří.  

Vyhrnování je výhodnou a poměrně levnou metodou obnovy zejména menších mělkých 

nádrží, které by se při současném přísunu živin a pevných částic postupně zazemnily. 

Vyhrnování není pochopitelně možné u nevypustitelných nádrží, ekonomicky je nevýhodné 

u rozlehlých nádrží. V některých případech nelze nádrž vypustit, protože by se poškodila 

statika okolních budov stojících na dřevěných pilotech, jindy by hrnutí a transport materiálu 

nákladními auty narušovaly životní prostředí. V takových případech je možné sediment 

odsát. 

 

Odsávání sedimentu 

Na základě zkušeností z 60. a 70. let minulého století získaných zejména ve Švédsku při 

těžbě sedimentů klasickými a sacími bagry se přistouplo k vývoji značně vylepšených sacích 

zařízení (BJÖRK 1972, 1996). Sací bagr pro těžbu eutrofních sedimentů musí splňovat 

následující podmínky: 
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o nemělo by docházet ke vzniku turbidity (sediment se nesmí vířit) 
 

o sediment by neměl být ředěn vodou více, než je nezbytně nutné k jeho 

odčerpání a přepravě v potrubí. Na živiny bohatý vrchní sediment zpravidla 

může být odčerpáván bez předchozího naředění vodou 
 

o poměr mezi vodou a sedimentem při čerpání homogenního sedimentu by měl 

být konstantní 
 

o bagr musí být schopen odebírat definovanou sílu vrstvy sedimentu 

systematicky po celé těžené ploše (nenechávat neodtěžená místa). 

 

Takový sací bagr u nás vznikal na začátku devadesátých let ve spolupráci se švédskými 

partnery při těžbě sedimentů z rybníku Vajgar v J. Hradci (odstraněno 330 000 m3 eutrofního 

sedimentu), dále se odsávaly sedimenty z rybníků v Telči a jinde. Jeho konstrukci a využití 

popsali POKORNÝ, HAUSER (2002). Tato zařízení se dále zdokonalují, v posledních letech se 

využívají zejména k těžbě uhelného kalu na Ostravsku. Sací hlava o délce cca 2 metry odsává 

sediment rychlostí 2 - 3 m3 za minutu a potrubím jej přepravuje na určené místo i do 

vzdálenosti několika kilometrů. Sací hlava může být umístěna jak pod bagrem, tak pro těžbu 

sedimentu z mělkých míst může být na výložníku. Nasazení takového zařízení se vyplácí při 

těžbě alespoň několika tisíc kubických metrů sedimentu. Výhodou je, že při těžbě lze do 

odsávaného sedimentu přidávat hnojiva, vápno nebo i látky odbourávající například ropné 

produkty (použito v Telči). Výhodou oproti vyhrnování je tichý chod, nádrž se nevypouští, 

doprava na místo uložení je nehlučná. Nevýhodou je ovšem potřeba poměrně velkých 

úložišť, protože sediment se dopravuje v tekutém stavu do lagun, kde se usazuje, oddělí se 

voda a sediment vysychá a zarůstá náletem.  Koncentrace sušiny v těženém sedimentu bývá 

okolo 10%, což je několikrát více než dosahují běžné výkonné sací bagry, které vlastně čerpají 

proud vody, a ten strhává sediment.  

Po odtěžení sedimentů z rybníka Vajgar v J. Hradci, se v následujících několika letech 

snížil výskyt vodních květů sinic (Mikrocystis sp.), což si vysvětlujeme odstraněním jejich 

inokula společně se sedimentem. Avšak koncentrace fosforu na přítoku zůstaly vysoké a po 

několika letech se vodní květy sinic rozvíjejí opět, protože se nesnížil vnější zdroj živin ani se 

nepřizpůsobilo hospodaření na výše položených rybnících.  
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7. Kořenové čístírny odpadních vod a jejich využití pro různé 
druhy odpadních vod 

 

Jan Vymazal
 1

 

 

Abstract  

 

Constructed wetlands with horizontal sub-surface flow (HF CWs) have been used for 

wastewater treatment for more than 30 years. Most HF CWs have been designed to treat 

municipal or domestic wastewater. Nowadays, municipal HF CWs focus not only on common 

pollutants but also on special parameters such as pharmaceuticals, endocrine disruptive 

chemicals or linear alkylbenzensulfonates (LAS). At present, HF CWs are also used to treat 

many other types of wastewater.  Industrial applications include wastewaters from oil 

refineries, chemical factories, pulp and paper production, tannery and textile industries, 

abattoir, distillery and winery industries. In particular, the use of HF CWs is getting very 

common for treatment of food processing wastewaters (e.g., production and processing of 

milk, cheese, potatoes, sugar). HF constructed wetlands are also successfully used to treat 

wastewaters from agriculture (e.g., pig and dairy farms, fish farm effluents) and various 

runoff waters (agriculture, airports, highway, greenhouses, plant nurseries). HF CWs have 

also effectively been used to treat landfill leachate. Besides the use as a single unit, HF CWs 

are also used in combination with other types of constructed wetlands in hybrid systems.  

 

 

Úvod  

 

Kořenové čistírny (KČOV) jsou jedním z mnoha typů umělých mokřadů, které se 

využívají pro čištění odpadních vod. Podle běžně používané mezinárodní terminologie jsou 

KČOV klasifikovány jako umělé mokřady s horizontálním podpovrchovým průtokem. 

Základním principem tohoto způsobu čištění je horizontální průtok odpadní vody 

propustným substrátem, který je osázen mokřadní vegetací. Substrát musí být dostatečně 

propustný, aby nedocházelo k jeho ucpávání a následnému povrchovému odtoku (Obr. 1). 

Při průchodu odpadní vody substrátem dochází k čištění, které se uskutečňuje komplexem 

chemických, fyzikálních a biologických procesů.  První pokusy s využitím KČOV prováděla 

K. Seidlová již začátkem 60. let v Německu (např. SEIDEL, 1964). Tyto KČOV byly součástí tak 

zvaných hybridních umělých mokřadů, které kombinovaly KČOV a umělé mokřady 

s vertikálním průtokem. KČOV byly vždy jako druhý stupeň a byly vyplněny porézním 

filtračním materiálem. Ve druhé polovině 70. let 20 století navrhl R. Kickuth použití jílovitých 

půd, které měly velmi dobrou filtrační schopnost, ale malou hydraulickou propustnost 
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(KICKUTH, 1977). Zároveň navrhl plochu 2 m2 EO-1. První plnoprovozní KČOV byla uvedena do 

provozu v roce 1974 v Othfresenu.    

Zásadní změnu v návrhu KČOV přineslo vyhodnocení provozu asi 80 KČOV, které byly 

uvedeny do provozu v polovině 80. let v Dánsku. Výsledkem bylo zvýšení nutné plochy na 

5 m2 EO-1, které jsou dostatečné pro odstraňování nerozpuštěných a organických látek. Další 

změnou bylo rozdělení celkové plochy KČOV do několika menších ploch, které měly širokou 

nátokovou hranu, aby nedocházelo k lokálnímu přetížení v úzkých polích. Ve druhé polovině 

80. let se rozšířily KČOV do Velké Británie, kde se začal místo lokální zeminy používat hrubý 

štěrk, aby byla zajištěna dostatečná hydraulická propustnost a nedocházelo k rychlému 

ucpávání filtračního pole. 

Kořenové čistírny byly používány především pro čištění domovních a městských 

splaškových vod, ale v současné době jsou kořenové čistírny používány prakticky pro všechny 

typy odpadních vod včetně průmyslových, zemědělských a splachových.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.1: Schematické znázornění kořenové čistírny. 1 = distribuční zóna (kamenivo, 
50-200  mm), 2 = nepropustná bariéra (většinou plastová fólie), 3 = filtrační materiál (kačírek, 
štěrk, drcené kamenivo, většinou frakce 4-8 mm nebo 8-16 mm), 4 = mokřadní vegetace, 5 = 
výška hladiny vody ve filtračním loži, 6 = odtoková zóna (kamenivo 150-200 mm), 7 = sběrná 

drenáž, 8 = regulace výšky vodní hladiny 

 

 

Splaškové vody 
 

Kořenové čistírny byly a pravděpodobně stále jsou nejčastěji využívány pro čištění 

domovních a městských splaškových vod (Tab. 7.1). Výsledky uvedené v Tabulce 1 jasně 

dokazují, že kořenové čistírny jsou úspěšně využívány pro čištění splaškových vod s velkou 

variabilitou vstupních koncentrací. Zvláště důležitá je skutečnost, že kořenové čistírny lze 
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výhodně použít i v případě velmi nízkých vstupních koncentrací organických látek, tedy 

v situaci, kdy klasické čistírny jsou jen velmi obtížně použitelné.  

Kromě běžně sledovaných parametrů (Tab. 7.1) jsou v současné době ve splaškových 

vodách také sledovány další parametry, jako např. lineární alkylbenzensulfonáty (LAS), které 

jsou významnou součástí pracích přípravků (DEL BUBBA et al., 2000) a různých 

farmaceutických produktů (MATAMOROS et al., 2005). Výsledky naznačují, že hlavním 

produktem rozkladu LAS jsou sulfofenylkarboxylové kyseliny. Výsledky také potvrdily, že 

homology s delším alkylovým řetězcem jsou odstraňovány více než homology s kratším 

řetězcem (C13 >C12>C11>C10). 
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Tab. 7.1:  Příklady využití kořenových čistíren pro čištění splaškových vod. Examples of treatment performance of HF constructed wetlands for  
  treatment of municipal and domestic sewage. Chemical parameters in mg.l

-1
, fecal coliforms (FC) in log CFU 100 ml

-1
. Hodnoty jsou většinou roční  

  průměry. (Values are mostly annual means) (VYMAZAL A KRÖPFELOVÁ, 2008).  

Lokalita Stát Plocha Průtok BSK5  NL (TSS) TP TN NH4-N FC Ref. 

  (m2) (m3 d-1) In Out In Out In Out In Out In Out In Out  

Wigmore UK 328 87 5.8 1.1 9.7 3.8     0.67 0.24   1 

Onšov Czech Rep. 2,100 92 5.9 2.7 12.0 5.2 1.3 1.0 17.9 10.7 5.2 4.2 5.4 4.4 2 

Leek Wootton UK 825 306 8.5 2.3 17.7 3.8     5.5 0.44   1 

Bear Creek, AL USA 2,035 14.9 9.4 1.0 72 3.5 6.6 0.45 52 9.9 10.5 2.7 5.3 1.0 3 

Pisgah Jamaica 90 0.9 27 13 57 13 9.6 0.4 40 1.6 5.8 0.4 5.6 2.2 4 

Lifosa Lithuania 3,780 180-400 51 7.8 30.6 12.2 11.2 9.6 9.4 7.4     5 

Baggiolino Italy 96 6 81 7.2 55 18 5.7 1.8 72 25   6.5 2.5 6 

Uggerhalne Denmark 2,640 103 115 6.0 158 6.4 4.8 4.8 22.5 16.8 17.3 12.5   7 

Ondřejov Czech Rep. 806 50 143 14.8 129 2.4 8.8 7.0 57 42.5 35.5 33 7.4 5.6 2 

Holtby UK 612 30 189 18.5 135 19     65.5 42.3   1 

Koloděje Czech Rep. 4,495 176 204 15 102 11 10.1 6.8   42.1 22.2 8.2 5.2 2 

Hasselt-Kiewit Belgium 896 23.3 232 6.0 196 9.0 12.4 4.0 81 29     8 

Brondum Denmark 437 8.1 330 16 392 10 21 14.3 74.5 43.3     9 

Middleton UK 168 10 390 25 116 21     63.2 15.7   1 

Glavotok Croatia 360 40 427 56 171 32 13.2 5.9 152 80   6.2 3.0 10 

Carrión de los 
Céspedes 

Spain 229 5.8 513 67 304 33 14.5 10.9 110 53 84 48.7   11 

Agronomica Brazil 450 6.6 979 19 224 104     49 16   12 

1- CWA (2006), 2-unpubl. results, 3-Watson (1990), 4-Stewart (2005), 5-Gasiunas a Strusevičius (2003), 6-Pucci et al. (2004), 7-Kadlec et al. 
(2000), 8-VMM (2006), 9-Schierup et al. (1990a), 10-Shalabi (2004), 11-Sardón et al. (2006), 12-Philippi et al. (2006)
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Průmyslové odpadní vody 
 

V Tabulce 2 jsou uvedeny příklady využití kořenových čistíren pro čištění různých druhů 

průmyslových odpadních vod. Čištění odpadních a procesních vod z petrochemického 

průmyslu je většinou zaměřeno na odstraňování uhlovodíků (např. tzv. dieselové uhlovodíky 

označované jako C10-C40) nebo BTEX (benzen, toluen, ethylen, xylen). Pravděpodobně 

největší kořenová čistírna v petrochemickém průmyslu byla vybudována v Hegligu (Súdán, 

240 000 m2) pro čištění procesních vod z ropných polí. Mezi největší kořenové čistírny       

(49 000 m2) patří i systém, který byl instalován v roce 1990 v Billinghamu ve Velké Británii 

pro chemickou továrnu (SANDS et al., 2000), kde se vyrábí technický alkohol pro výrobu 

detergentů a rúzných plastů a deriváty pro výroby léčiv, aminů, fenolů, acetonu, nehořlavých 

materiálů, agrochemických přípravků a zvířecí potravy.      

Odpadní vody z výroby papíru a papíroviny obsahují vysoké koncentrace 

nerozpuštěných a organických látek, které se dostávají do vody při zpracování dřeva. 

Sekundární čištění je většinou realizována v intenzivně provzdušňovaných lagunách a odtok 

z těchto lagun většinou obsahuje velmi nízké koncentrace organických látek, kterou jsou však 

obtížně biochemicky rozložitelné (THUT, 1993). Kromě uvedených parametrů se čištění těchto 

odpadních vod zaměřuje na odstra\ňování amoniaku a fenolových látrk. 

Koncentrace BSK5, CHSKCr a nerozpuštěných látek v odpadních vodách z kožedělného 

průmyslu jsou velmi vysoké a většinou přesahují 1000 mg.l-1 (VYMAZAL A KRÖPFELOVÁ, 2008). 

Využití kořenových čistíren pro tento typ odpadní vody je relativně nový a první experimenty 

byly prováděny v Portugalsku, Turecku a USA (Tab. 7.2). Naproti tomu, využití kořenových 

čistíren pro čištění odpadních vod z textilního průmyslu je známo již v 80. let minulého století 

z Německa a Austrálie (Tab. 7.2). Kromě organických a nerozpuštěných látek bývá čištění 

zaměřeno i na odstraňování barevnosti vody. Textilní odpadní vody však mají velmi nízký 

poměr (BSK5:COD), což indikuje silné zastoupení obtížně rozložitelných organických látek 

a proto redukce BSK5 je většinou nízká.  

Také využití kořenových čistíren pro čištění odpadních vod z jatek a masného průmyslu 

je známo již od konce 80. let minulého století z Austrálie (FINLAYSON et al., 1990). Další využití 

bylo popsáno z Nového Zélandu (VAN OOSTROM A COOPER, 1990) nebo Litvy (GASIUNAS 

A STRUSEVIČIUS, 2003). Široké uplatnění kořenových čistíren je v literatuře popsáno pro čištění 

odpadních vod z potravinářského průmyslu (Tab. 7.2) Tyto odpadní vody jsou především 

charakterizovány vyskou koncentrací lehce rozložitelných organických látek. (VYMAZAL 

A KRÖPFELOVÁ, 2008). Velmi často jsou kořenové čistírny využívány pro čištění odpadních vod 

z výroby sýrů (MANTOVI et al., 2007). Mezi další aplikace patří například zpracování mořských 

živočichů (WHITE, 1994), výroba škrobu (DE ZEEUW et al., 1990), zpracování ovoce a zeleniny 

(PUCCI et al., 2000). 

V poslední době se kořenové čistírny uplatňují při čištění odpadních vod z výroby vína 

a destilátů. Odpadní vody z vinařství jsou charakteristické vysokým obsahem organických 

látek (> 45,000 mg.l-1 BSK5), vysokou aciditou a sezónním kolísáním průtoku (SHEPHERD et al., 

2001;). Tyto odpadní vody mají většinou nízké N/C a P/C poměry a etanol, fruktóza a glukóza 
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představují většinou > 90% organického zatížení. Úspěšné použití kořenových čistíren bylo 

popsáno z Itálie (MASI et al., 2000) a Jižní Afriky (GRISMER et al., 2003). Čištění odpadních vod 

z výroby destilátů bylo popsáno v Indii (BILLORE et al., 2001).  

 

Tab. 7.2: Příklady použití kořenových čistíren pro čištění různých typů průmyslových odpadních vod. 

Průmysl 

(Industry) 

Lokalita 

(Locality) 

Reference 

Petrochemický USA WALLACE (2002a) 

(Petrochemical) Velká Británie CHAPPLE et al. (2002) 

Chemický Velká Británie SANDS et al. (2000) 

(Chemical) Portugalsko DIAS et al. (2006) 

Papírenský USA THUT (1990, 1993) 

(Pulp and paper) USA HAMMER et al. (1993) 

Textilní Slovinsko BULC et al. (2006) 

(Textile) Austrálie DAVIES A COTTINGHAM (1992) 

Kožedělný Portugalsko CALHEIROS et al. (2007) 

(Tannery) Turkecko KÜÇÜK et al. (2003) 

Masný (jatka) Austrálie FINLAYSON et al. (1990) 

(Abattoir) Nový Zéland VAN OOSTROM A COOPER 

(1990) 

Potravinářský 

(Food processing) 

Slovinsko VRHOVŠEK et al. (1996)        

 

 Nizozemí DE ZEEUW et al. (1990) 

 USA WHITE (1994) 

 Itálie PUCCI et al. (2000) 

MANTOVI et al. (2007) 

Vinařský a lihovarnický Indie BILLORE et al. (2001) 

(Winery and distillery) Itálie MASI et al. (2002) 

 Jižní Afrika GRISMER et al. (2003) 

Pyrolýza lignitu Německo WIESSNER et al. (1999) 

Důlní USA PANTANO et al. (2000) 

(Mining)   
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WIESSNER et al. (1999) popisují využití kořenové čistírny pro čištění odpadních vod 

z pyrolýzy lignitu. JARDINIER et al. (2001) popisují využití kořenové čistírny pro čištění vod 

z výroby koksu. PANTANO et al. (2000) použili kořenovu čistírnu pro čištění podzemní vody 

znečištěné důlními vodami v Montaně v USA.  

 
 
Odpadní vody ze zemědělské výroby 
 

Odpadní vody ze zemědělské velkovýroby jsou běžně čištěny v umělých mokřadech 

s volnou vodní hladinou a několika stupni předčištění (KADLEC A KNIGHT, 1996; KADLEC et al., 

2000; VYMAZAL A KRÖPFELOVÁ, 2008). Kořenové čistírny jsou využívány méně často, přesto však 

existuje celá řada úspěšných aplikací (Tab. 7.3).  

Již v polovině 80. let 20. století použili FINLAYSON et al. (1987) kořenovou čistírnu pro 

čištění odpadních vod z vepřína v Cooper County Hog Farm (Springs, Austrálie). Obdobné 

využití popsali i JUNSAN et al. (2000) v Číně, KANTAWANICHKUL et al. (2003) a) v Thajsku 

a STRUSEVIČIUS A STRUSEVIČIENE (2003) v Litvě.  

V poslední době se kořenové čistírny používají pro čištění odtoku z rybích farem. Tyto 

vody jsou 20-25x slabší než splaškové vody a čištění bývá většinou zaměřeno na 

odstraňování fosforu (COMEAU et al., 2001). Jedna z prvních zmínek o tomto použití však byla 

publikována již v roce 1993 (ZACHRITZ AND JACQUEZ, 1993), a to pro čištění vody z intenzivní 

geotermální rybí akvakultury v Novém Mexiku. Novější informace byly publikovány v Kanadě 

( CHAZARENC et al., 2007).  

Velké množství údajů lze v literatuře nalézt o použití kořenových čistíren pro čištění 

odpadních vod z mléčnic. MANTOVI et al. (, 2003) popisuje výsledky z provincie Reggio Emilia 

v Itálii, GASIUNAS et al. (2005) uvádějí výsledky z Litvy, KERN AND BRETTAR (2002) popisují 

výsledky z mléčné farmy nedaleko Postupimi v Německu.  

 

 

Průsaky ze skládek pevného odpadu 
 

Složení průsaku je vždy specifické a záleží na typu uloženého materiálu, stáří skládky 

a množství infiltrované vody (Staubitz et al., 1989). Průsaky jsou většinou silně zabarvené, 

anoxické s vysokou koncentrací rozpuštěných látek, CHSK, BSK5 (s velmi nízkým poměrem 

BSK5/CHSK), amoniaku, fenolů, benzenu, chloridů, železa, manganu, arsénu, těžkých kovů 

a téměř vždy s nízkou koncentrací fosforu (McBean and Rovers, 1999).  

Kořenové čistírny jsou běžně používány pro čištění průsaků ze skládek pevného odpadu 

(Tab. 7.4). Britská databáse (CWA, 2006) zahrnuje 17 kořenových čistíren, které jsou 

využívány pro tento druh odpadní vody. Jak je vidět z Tabulky 7.4, kořenové čistírny se 

používají pro čištění průsaků ze skládek pevného odpadu také v USA, Slovinsku, Polsku nebo 

Kanadě.  
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Tab. 7.3.  Příklady využití kořenovách čistíren pro čištění odpadních vod ze zemědělské výroby. 

 

Odpadní voda 

(Type of wastewater) 

Lokalita 

(Locality) 

Reference 

Vepříny Austrálie FINLAYSON et al. (1987) 

(Pig farms) Čína JUNSAN et al. (2000) 

 Litva STRUSEVIČIUS A STRUSEVIČIÉNE (2003 

Rybí farmy  USA ZACHRITZ A JACQUEZ (1993 

(Fish farm effluents) Kanada COMEAU et al. (2001) 
CHAZARENC et al. (2007) 

 Německo SCHULZ et al. (2003) 

Mléčné farmy Itálie MANTOVI et al. (2002, 2003) 

(Dairy) Německo KERN A BRETTAR (2002) 

 Nový Zéland TANNER (1992) 

 Litva GASIUNAS et al. (2005) 

   

 

 
 
 
 
Tab. 7. 4. Příklady využití kořenových čistíren pro čištění průsaků ze skládek pevného odpadu. 

     Examples of HF constructed wetlands used to treat landfill leachate (VYMAZAL and  
     KRÖPFELOVÁ, 2008). 

 

Stát 
 

 
 

Lokalita 
(Locality) 

Plocha  
(Area) 
(m2) 

Průtok 
(Flow) 

(m3 d-1) 

Reference 

Kanada  Richmond, BC, Canada 6 x 45   BIRKBECK et al. (1990) 

Polsko  Szadółki 3,600    50 OBARSKA-PEMPKOWIAK et al. 
(2005) 

Slovinsko  Dragonja    450    10 BULC et al. (1996) 
URBANC-BERČIČ (1997) 

  Mislinjska Dobrava    600    35 URBANC-BERČIČ (1997) 

V. Británie  Monument Hill 1,800  ROBINSON et al. (1999) 

  Jones Co., Iowa      93      0.55 NIVALA et al. (2005)     
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Splachové vody 

 

Splachy s letištních ploch (Tab. 7.5) obsahují rozmrazovací a protizámrazové 

prostředky, které jsou aplikovány na letištní plochy a letadla. Účinnou složkou bývají 

většinou ethylén-, di-ethylén- a propylén- glykoly. Pravděpodobně první využití na letišti 

Curych-Kloten (Švýcarsko) popisuje (RÖTHLISBERGER, 1996).  Systém o ploše 5 500 m2 byl 

uveden do provozu v roce 1994. Na londýnském mezinárodním letišti Heathrow byla po 

experimentálních pokusech v roce 1994 (REVITT et al., 2001) uvedena do provozu v roce 2002 

kořenová čistírna o rozloze 2,08 hektaru, na které jsou čištěny splachové vody ze zpevněných 

ploch o rozloze 60 hektarů. Splachy obsahující rozmrazovací prostředky jsou také čištěny 

v kořenové čistírně v Edmontonu v Kanadě (HIGGINS and DECHAINE, 2006).  

Splachy ze zahradnictví a skleníků většinou obsahují zvýšené koncentrace dusičnanů 

a velmi nízké koncentrace organických látek (VYMAZAL a KRÖPFELOVÁ, 2008). PRYSTAY and LO 

(1996) popisují úspěšné použití pro splachové vody ze skleníků v Kanadě, MERLIN et al. (2002) 

testoval stejné využití ve Francii. HEADLEY et al. (2001) použili kořenovou čistírnu pro čištění 

splachů ze zahradnictví v Austrálii.  

Pro čištění městských a dálničních splachů se častěji používají mokřady s volnou vodní 

hladinou (VYMAZAL a KRÖPFELOVÁ, 2008), ale kořenové čistírny mohou být také využity.  

Například GEARY et al. (2006) popisuje kořenovou čistírnu pro splachy z 21 hektraů městské 

zástavby v Blue Haven v Austrálii. SHUTES et al. (2001), PONTIER et al. (2003) a REVITT et al. 

(2004) popisují využití kořenové čistírny pro dálniční plachy na dálnici A34 Newbury 

Bypassve Velké Británii.  Hlavním cílem čištění byly těžké kovy měď, chróm, nikl a zinek 

a jejich odstraňování bylo dostatečné. BRESCIANI et al. (2007) popisují projekt na dálnici 

Villesse-Gorizia v Itálii. Projekt zahrnuje celkem 60 umělých mokřadů na vzdálenosti 17 km. 

Každý systém se skládá ze sedimentační nádrže, kořenové čistírny, rybníka a koncové 

retenční plochy osázené vegetací.  

 

Tab. 7.5.  Příklady využití kořenových čistíren pro čištění různých druhů dešťových splachů. 
    Examples of HF constructed wetlands used to treat various types of stormwater  
    runoff. 

 

Splachy (Runoff waters) Lokalita 
(Lokality) 

Reference 

Letiště (Airport) 
 
 

Velká Británie 
Švýcarsko 
 

REVITT et al. (2001) 
RÖTHLISBERGER (1996) 
 

Skleníky a školky 
(Greenhouse and nursery) 
 

Kanada 
Austrálie 
Francie 

PRYSTAY and LO (1996) 
HEADLEY et al. (2001) 
MERLIN et al. (2002) 

Městské (Urban) Austrálie GEARY et al. (2006) 

Dálnice (Highway) 
 

Velká Británie 
 
Itálie 

SHUTES et al. (2001) 
REVITT et al. (2004) 
BRESCIANI et al. (2007) 
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Endokrinně působící látky 

 

Chemické látky, které mohou interferovat s normálním fungováním endokrinního 

systému, se nazývají „endokrinně působící látky“ (KEITH, 1997). MASI et al. (2004) uvádí, že 

tyto látky obsahují širokou škálu antropogenních organických látek jako ftaláty, pesticidy, 

polychlorované bifenyly (PCB), dioxiny, polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH)  

alkylfenoly, bisfenoly nebo steroidní estrogeny (BIRKETT and LESTER, 2003). Tyto látky 

nepředstavují určitý typ odpadní vody, mohou se vyskytovat jak ve splaškových, tak 

zemědělských a průmyslových odpadních vodách nebo průsacích ze skládek. V Tabulce 6 jsou 

uvedeny příklady využití kořenových čistíren pro odstraňování endokrinně působících látek.  

 

 

Tab.7 6. Příklady kořenových čistíren, které byly využity pro odstraňování endokrinně   
               působících látek (EDC). 
               Examples of Endocrine Disrupting Chemicals (EDCs) treated in HF constructed          
               wetlands.  
 

EDCs Location Reference 

Estrogeny (17-α-estradiol and ethynyl-estradiol),              
PAH (naphthalen, phenanthren, fluoranthen and 
pyren), Ftaláty (diethyl, di-n-butyl and bis-2-
ethylhexylftalát) 
Alifatické uhlovodíky, alkylbenzeny (C2-C3), 
naftalen, nonylfenoly and ftaláty 

Itálie MASI et al. (2004 
 
 
                                Del 
BUBBA et al. (1998) 

PAH (fluoranthen, anthracen)  Francie GIRAUD et al. (2004) 

Herbicidy (simazin, metolachlor) USA STEARMAN et al. (2003) 

Monochlorbenzen Německo BRAECKEVELT et al. (2006) 

Explosiva (TNT, RDX, HMX, TNB, 2A-DNT, 4A-DNT) USA BEHRENDS et al. (2000) 

BTEX Kanada MOORE et al. (2000) 
 

 

 

Kořenové čistírny jako součást hybridních systémů 

 

Kořenové čistírny mohou být kombinovány s jinými typy umělých mokřadů, aby se 

docílilo lepšího výsledného čistícího účinku. Takové kombinované systémy se nazývají 

„hybridní“ (VYMAZAL, 2005). Filtrační pole kořenových čistíren jsou většinou anoxická, 

případně anaerobní, a proto jsou výhodné především kombinace s aerobními typy umělých 

mokřadů, jako jsou vertikální umělé mokřady nebo mokřady s volnou vodní hladinou. I když 

byly zpočátku kombinovány pouze kořenové čistírny a vertikální umělé mokřady, v současné 

době se kombinují prakticky všechny typy umělých mokřadů (Tab. 7.7). V hybridních umělých 

mokřadech jsou kořenové čistírny využívány pro odstraňování organických a nerozpuštěných 

látek a redukci dusičnanů (VYMAZAL, 2007).  
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Tab 7.7: Příklady kořenových čistíren jako součást hybridních umělých mokřadů (UM). 

   HF- kořenová čistírna, VF- vertikální průtok, FWS- umělý mokřad s volnou vodní 

                hladinou, P-rybník. 

 

Typ UM 

(Type of CW) 

Stát 

(Country) 

Typ odp. vody 

(Type of 
wastewater) 

Reference 

Splašky (Sewage)  Velká Británie VF-HF BURKA a LAWRENCE (1990) 

 Estonsko  VF-HF  ÖÖVEL et al. (2007) 

 Dánsko HF-VF BRIX et al. (2003) 

 Řecko FWS-HF ZDRAGAS et al. (2002) 

 Thajsko VF-HF-FWS-P BRIX et al. (2006) 

 Itálie HF-VF-HF-FWS PUCCI et al. (2004) 

Průsaky za skladek  Slovinsko VF-HF BULC (2006) 

(Landfill leachate) Norsko HF-FWS MÆHLUM et al. (1999) 

Nemocnice (Hospital) Nepál HF-VF LABER et al. (1999) 

Mléčnice (Dairy) Japansko VF-HF KATO et al. (2006) 

Vinařství Itálie HF-FWS MASI et al. (2002) 

(Winery) Itálie VF-HF-FWS-P MASI et al. (2002) 

Polluted river Taiwan FWS-HF JING et al. (2001) 

Průmysl (Industrial) Čína FWS-HF WANG et al. (1994) 

Jatka 
(Slaughterhouse) 

Polsko VF-HF SOROKO (2005) 
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8. Úloha lesa v oběhu vody v lokálním klimatu 
 

Lesy působí na klima rozličnými procesy, které v kontinentálním měřítku ovlivňují toky 

sluneční energie, oběh vody (hydrologický cyklus) a ovlivňují též složení atmosféry. 

Značná pozornost výzkumu, medií, tisku a politiků je věnována vlivu lesa na skleníkový 

efekt atmosféry. Lesy ve své biomase váží uhlík. Stromy stejně jako všechny zelené 

autotrofní organismy vytvářejí svoji biomasu fotosyntézou: přijímají oxid uhličitý a redukují 

jej vodíkem, který získávají fotolytickým štěpením vody, a do atmosféry uvolňují kyslík. 

Zdůrazňuje se tedy schopnost lesa zmirňovat klimatickou změnu snižováním koncentrace 

oxidu uhličitého v atmosféře. Zalesňování vede ke snižování obsahu oxidu uhličitého 

v atmosféře nebo alespoň snižuje nárůst koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře, protože 

oxid uhličitý se váže do dřeva (biomasy) rostoucích stromů. Tento zúžený pohled na funkci 

lesa v utváření klimatu vede ovšem k absurdním závěrům, které jsou publikovány 

v uznávaných mezinárodních vědeckých časopisech a šířeny i reprezentanty Mezivládního 

panelu pro klimatickou změnu (Intergovernmental Panel on Climate Change): nízké albedo 

(tmavý povrch) boreálního lesa údajně absorbuje velké množství sluneční energie a ohřívá 

planetu. Vypalování boreálního lesa by podle těchto autorů (BONAN 2008, RANDERSON a kol. 

2006) nemělo vést ke zvýšení globální teploty, protože navýšení skleníkového efektu 

(působené kysličníkem uhličitým uvolněným ze spáleného dřeva) je kompenzováno snížením 

albeda krajiny (zvýšeným odrazem přicházejícího slunečního záření). Někteří (BALA et al. 

2007) jdou ještě dále a tvrdí, že odlesnění v globálním měřítku vede k celkovému ochlazení 

klimatu, protože oteplení způsobené uvolněným skleníkovým plynem oxidem uhličitým je 

nižší, nežli ochlazení způsobené sníženým albedem (zvýšeným odrazem slunečního záření). 

Dále ukážeme, že tento zúžený pohled na funkci lesa je velice nebezpečný, je to téměř 

doslova hra s ohněm. Ukážeme, že les má zásadní význam v oběhu vody mezi kontinenty 

a oceány a že vyrovnává teplotní rozdíly.  

Každý se může přesvědčit o chladícím efektu lesa v letních dnech, stačí přejít ze 

zemědělské krajiny do stínu lesa. Odlesnění na regionální úrovni vede k výrazně vyšším 

teplotám v krajině za jasného dne, kdy přichází vysoké množství sluneční energie. Od 80. let 

minulého století lze exaktně hodnotit změny teplot po odlesnění s využitím družicových 

snímků. Například družice Landsat snímá teploty krajiny pravidelně po 16 dnech. 

S využitím satelitních snímků Landsatu jsme vyhodnotili změny teploty způsobené 

vykácením lesa na rozsáhlé ploše v období 1986 - 2009. Odlesnění 2000 km2 v Mau Forest 

v Keni vedlo ke zvýšení teplot v krajině až o 20 oC, vedlo k vysokým rozdílům teplot 

a k rozkolísanému průtoku vody v řekách – po několika letech sucha a nízkého průtoku vody 

se dostavily deště a nadměrný průtok vody. Hydroelektrárna dokončená na řece Sondu Miriu 

v prvních letech po dostavění (2008) nemohla být uvedena do provozu pro nedostatek vody 

a po roce 2010 přišly naopak silné deště a povodně a s nimi spojená eroze. Podrobněji je 

případová studie následku odlesnění na vodní režim a klima regionu a to i v souvislosti se 

socioekonomickými dopady popsána v kapitole „Odlesňování a klima“. 
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Na úlohu lesa v hydrologickém cyklu jsou dlouhodobě rozdílné názory. Voda vydávaná 

(transpirovaná) rostlinou je považovaná často za vodu ztracenou. V tomto pojetí je 

transpirace považována za „nezbytné zlo“. V takovém pojetí rostlina „platí“ ztrátou vody za 

to, že přijímá oxid uhličitý. Výdej vody, výdej kyslíku a příjem oxidu uhličitého totiž probíhají 

v tom samém průduchu. Na listu jsou desítky až stovky průduchů na jednom čtverečném 

milimetru. 

Ze zalesněných povodí odtéká menší podíl dešťových srážek nežli z povodí 

zatravněného nebo částečně odvodněného. To bylo prokázáno opakovaně pokusy 

srovnávajícími zalesněná a odlesněná povodí. Z tohoto pohledu, logicky, správce přehrady, 

která zásobuje obyvatele pitnou vodou, dává přednost odlesněnému povodí, protože do 

přehrady doteče vyšší podíl dešťových srážek. Opakovaně se publikují práce o negativním 

efektu rychle rostoucích dřevin na vodní zdroje, na odtok vody z povodí. Na druhé straně, 

z historie je známo, že velkoplošná odlesnění vedla ke změně dešťových srážek 

a k regionálnímu nedostatku vody (PONTING 1993, DIAMOND 2005). Působivě působí zejména 

Kolumbovy zápisky, které uveřejnil syn tohoto mořeplavce: po odlesnění části Jamajky, 

přestaly pravidelné odpolední deště. 

Způsob užívání krajiny a aktuální krajinný pokryv ovlivňují oběh vody na místní, 

regionální i globální úrovni. Zemědělcům, turistům i cestovatelům, kteří mohou srovnávat 

efekty hospodářských zásahů na klima, je zcela zřejmé, že přeměna lesnaté krajiny na 

zemědělskou je provázena změnou místního klimatu.  Pro vědecký popis efektu odlesnění na 

sucha a povodně chybí srovnávací data pro rozsáhlá území regionálního rozměru. 

Meteorologické stanice jsou totiž podle celosvětového standardu umisťovány na trávníku 

a velice často na letištích nebo v městské zástavbě. Soustavně se neměří meteorologické 

veličiny v různých typech krajinného pokryvu, velice obtížné je měřit dešťové srážky v lesích. 

Neexistují tedy data, která by umožnila exaktně zhodnotit efekt odlesnění. 

Vodní hospodáři a vodní politika se zabývají vodou v potocích, řekách, jezerech, 

rybnících a jejím využitím.  Nadměrné využívání vody zejména v zemědělství a průmyslu 

způsobilo nedostatek vody v tocích a vzbudilo zájem o podzemní vody, ty jsou ovšem 

vyčerpatelné.  

 
 

Od modré k zelené vodě 
 
Hydrologie se rozvíjela jako studium toku vody v řekách ve snaze posoudit možnosti 

využití vodní síly zejména k pohonu strojů, výrobě energie, transportu, k využití vody 

v domácnostech, průmyslu a k zavlažování. Voda v řekách, potocích a vodních nádržích se 

nazývá voda modrá. V obecné hydrologické bilanci tvoří modrá voda přibližně třetinu 

srážkové vody a s narůstajícími nároky na spotřebu vody se ukazuje, že modrá voda nestačí 

pokrývat všechny požadavky. Jednou z cest je využívání (recyklace) šedé vody. To ovšem 

stále nestačí krýt rostoucí požadavky na spotřebu modré vody v kontinentálním měřítku. 

Pozornost se proto posunula na vodu zelenou, tedy na vodu využívanou rostlinami. Zatímco 

množství vody tekoucí v řekách (modrá voda) lze ovlivnit zvýšenou infiltrací a vodní 
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kapacitou půdy, vrací se velký podíl dešťové vody transpirací zpět do atmosféry. Pokud se 

vychází z předpokladu, že množství dešťových srážek nezávisí na krajinném pokryvu, potom 

redukce zelené vody (snížení výparu vody rostlinami) povede ke zvýšení množství modré 

vody v řekách. Na tomto předpokladu stojí hydrologické bilanční modely, neboť je to 

předpoklad logický. Jak uvidíme dále, příroda se často a i v tomto případě logicky nechová.  

Pro zlepšení kvality vody, snížení eroze, pro zadržení živin, pro ochranu půd a prevenci 

zanášení vodních toků a vodních nádrží byly v četných zemích vyhlášeny programy obnovy 

lesů a podpory vysazování stromů v zemědělské krajině. Tyto programy vysazování stromů 

vzbudily živou debatu o efektu rychle rostoucích stromů na množství vody v řekách. 

Například v 80. letech Zákon na ochranu zemědělských zdrojů v Jižní Africe (CARA the 

Conservation of Agriculture Resources Act 1983, Act No 43 of 1983) byl namířen proti 

plevelům, divoce rostoucím rostlinám, invazivním rostlinám včetně stromů, protože 

spotřebovávají více vody nežli porosty, které nahrazují. Ve vodní politice Jižní Afriky jsou 

výsadby lesních porostů (lesní plantáže) považovány za aktivity, které snižují tok vody 

v řekách. Ti, kteří vysazují takové lesní porosty, musí žádat o zvláštní svolení a je jim 

vyměřován zvláštní poplatek za spotřebu vody. V Keni probíhá již od devadesátých let 

minulého století debata o úloze vysazovaných blahovičníků (Eucalyptus). Keňská správa lesů 

(Kenya Forestry Services) ustanovila, že blahovičníky spotřebovávají ke svému růstu příliš 

mnoho vody a nesmí být proto vysazovány v mokřadech, podél řek nebo na březích velkých 

vodních nádrží. Blahovičníky nesmí být vysazovány ani v oblastech s nižším ročním úhrnem 

dešťových srážek než 1200 mm. Výsledkem těchto legislativních opatření jsou ekonomické 

ztráty spojené s kácením stromů označených jako invazní a omezováním jejich výsadby. 

Pokud se prováděla studie vodní bilance takových stromů, tak se to dělo na malých plochách, 

izolovaně od celkového (holistického) pohledu na celé povodí. Neuvažoval se význam stromů 

a jejich porostů pro hydrologii celého povodí.  

 
 

Duhová voda (rainbow water) - nová vznikající koncepce 
 

Návrat zelené vody do atmosféry (transpirace rostlin) se nyní považuje spíše za 

recyklaci nežli za ztrátu. Podle Gorškova a Makarievy je transpirace podstatou biotické 

pumpy, která nasává horizontálně vlhký vzduch z oceánu. Podíl dešťových srážek, které 

pocházejí z evapotranspirace z pevniny, je vyšší než se běžně předpokládá. Voda vypařovaná 

z pevniny se rozlišuje na vodu zelenou a vodu bílou. Voda bílá se po dešti vypařuje z holé 

půdy a z pevných povrchů. Voda zelená se vypařuje přes rostlinu transpirací a podmiňuje 

růst rostlin, podporuje tvorbu biomasy. Kapky vody v nižších vrstvách atmosféry mohou 

působit jako čočky, které lámou sluneční světlo do plného spektra barev, a ze správného 

úhlu vidíme potom duhu. „Duhová voda“ v atmosféře je veškerou vodou, která se 

v atmosféře nachází ať výparem z oceánu nebo evapotranspirací z pevniny. Z duhové vody 

potom v hydrologickém cyklu vznikají jednotlivé typy (barvy) vod, jako je voda modrá, 

zelená, šedá. 
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Současné studie pohybu vzduchových mas, které předchází dešťové srážky v určitých 

částech Afriky, ukázaly, že přechod přes vegetaci o pokryvnosti listoví alespoň 1 zvyšuje 

dešťové srážky. Pokryvnost listoví (leaf area index) je poměrné číslo: plocha listů nad 

jednotkovou plochou. Například pokryvnost listoví 2 znamená, že nad 1 m2 plochy terénu 

jsou 2 m2 listové plochy.   Toto pozorování je v souladu s koncepcí biotické pumpy, jejíž 

princip spočívá v poklesu atmosférického tlaku nad transpirující vegetací a nasáváním 

vlhkého vzduchu z oceánu. 

Současné oficiálně přijímané a šířené teorie o změnách klimatu neuvažují adekvátně 

vliv změny užívání krajiny na pohyb vzduchových mas a změny klimatu i v oblastech 

vzdálených od míst, kde ke změnám užívání krajiny došlo. Tyto vzájemné interakce je nutno 

poznávat, aby podpory na adaptaci a zmírňování klimatické změny šly správným směrem.  

 
 

Biotická pumpa: kondenzace, dynamika atmosféry a klima 
(podle MAKARIEVA, GORŠKOV 2010) 

 
Jednou ze základních podmínek života na pevnině je dostatek vody v půdě pro růst 

rostlin. Pevnina je výše než moře, voda z pevniny stéká gravitačně řekami do oceánů. Zásoba 

vody na kontinentech je poměrně malá, voda vázaná v půdě, ledovcích, vodních nádržích 

a jezerech by odtekla řekami z pevniny během několika let.  

Zásoba vody na pevnině může být udržena jedině tehdy, pokud bude odtékající voda 

doplňována transportem vody z oceánů. Voda odtékající řekami má sílu, která se využívá 

k pohonu strojů, k výrobě elektrické energie. Jeden kubický metr vody protékající výškovým 

spádem 1m za sekundu dává 9,8 kW elektrické energie. Vodní turbína vyrobí energie méně, 

protože účinnost přeměny energie není 100%.  Reverzní transport vody z oceánů na pevninu 

vyžaduje tedy obrovské množství energie. Voda se na pevninu dopravuje ve formě vodní 

páry atmosférou. Takže trvalý tok vody řekami do oceánů je zásobován vlhkým vzduchem 

proudícím od oceánů na pevninu. Vodní pára transportovaná z oceánu kondenzuje nad 

pevninou a zásobuje ji vodou ve formě dešťových nebo sněhových srážek.  

Strategie zásobení vodou musí respektovat krátkodobou zásobu vody na pevnině. Ještě 

krátkodobější je zásoba obilnin, při současné rychlosti jejich spotřeby by současné světové 

zásoby vystačili pouze na několik měsíců. To znamená, že kdyby se zastavil fotosyntetický 

proces tvorby plodin, nastal by celosvětově hlad během několika měsíců. Podobně, kdyby 

ustal transport vody atmosférou z oceánů na pevninu, zmizela by voda z pevniny za několik 

let. Jako je trvalé zásobení potravinami závislé na fotosyntéze a produkci zelených rostlin, 

jsou globální a regionální klima a trvalé zajištění vodou závislé na transportu atmosférické 

vlhkosti z oceánu na pevninu. Může člověk rozsah tohoto životadárného procesu narušit, 

může ho ovlivnit? 

Podle teorie Biotické pumpy záleží dodávka vody z oceánu na pevninu na stavu 

vegetačního pokryvu. Evoluce vyřešila dva zásadní a obtížné problémy: jak dopravit 

atmosférickou vlhkost daleko do vnitra pevniny a jak tento transport setrvale udržet. Les má 

vysokou pokryvnost listoví (listová plocha nad jedním metrem čtverečním) a má proto 
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i vysokou evapotranspiraci (transpirace + evaporace z povrchu), která může být vyšší nežli 

evaporace z povrchu oceánu. Následkem intenzivní evapotranspirace obsahuje vzduch nad 

lesem vysoký obsah vodní páry, která v noci kondenzuje, jak vlhký vzduch adiabaticky (bez 

výměny tepla s okolím) stoupá vzhůru. Při kondenzaci vodní páry na vodu kapalnou klesá tlak 

vzduchu nad lesem. Například objem 22 400 ml vodní páry se při kondenzaci na vodu zmenší 

na 18 ml, voda ve stavu vodní páry má tedy více než 1000x vyšší objem nežli stejné množství 

vody v kapalném stavu (Avogadrův zákon). Pokles tlaku vzduchu má za následek vzestup 

vzduchu vzhůru nad les. Vzniká tak horizontální gradient tlaku, neboli díky sníženému tlaku 

vzduchu se nasává vzduch horizontálně z okolí, za určitých okolností se může nasávat vzduch 

z oceánů. Vlhký vzduch z oceánu zrychluje kondenzaci vodní páry nad lesem, což zesiluje 

transport vodní páry z oceánu na pevninu. Vzduch zbavený určitého množství vodní páry se 

vrací zpět nad oceán ve vyšší vrstvě atmosféry, nežli je proud vlhkého vzduchu z oceánu. 

Neboli vlhký vzduch přicházející z oceánu proudí v nižší vrstvě atmosféry nežli vzduch 

zbavený vlhkosti, který odchází k oceánu a uzavírá tak cyklus transportu vody z oceánu na 

pevninu.  Odlesňováním se ovšem tento transport narušuje. 
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9. Biotická pumpa 
 

Převzato z prezentace Makarievy, Gorškova ( 5. listopadu 2013 v Evropském parlamentu) 

 
 
Obr. 9.1: Oběh vody mezi pevninou a oceánem – oběh biotické atmosferické vlhkosti.  

 

Přirozené lesy řídí přísun atmosferické vlhkosti z oceánu na pevninu.  

Pevnina je výše nežli hladina oceánu. Kvůli gravitaci voda z pevniny odtéká. 

Na pevnině je velmi málo vody: veškerá voda by odtekla z pevniny za několik let. 

Voda na pevnině se doplňuje vlhkým větrem z oceánu (moist air) v nižší vrstvě troposféry. 

Vítr přináší vlhkost, která se vypařila z oceánu, ve formě vodní páry, 

Jak vlhký vzduch stoupá nad pevninou, ochlazuje se a vodní pára se sráží (condensation) v 

déšť. 
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Obr. 9.2: Biotická pumpa v akci. Stálý přísun vlhkého vzduchu z oceánu na pevninu: 

vyrovnané dešťové srážky 

 

Vlhký vzduch proniká z oceánu hluboko do kontinentu. 

Dešťové srážky jsou rovnoměrné v čase i prostoru 

Odlesněná pevnina je charakterizována extrémy srážek (povodně a sucha) v blízkosti oceánu 

a nedostatkem srážek na kontinentu 

  

 

 
 

Obr. 9.3: Voda odtéká z odlesněné krajiny do oceánu a nevrací se. 
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Obr. 9.4: Transekty od oceánu směrem do kontinentu, na kterých byly vyhodnoceny roční 

průměrné srážky.  Červené číslované šipky viz Makarieva et al. (2009), bílé šipky viz 

Makarieva et al. (2013) 
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Závislost průměrné roční sumy srážek na vzdálenosti od oceánu 
 

 
 
Obr. 9.5: Průměrné množství dešťových srážek na transektech od oceánu směrem do pevniny 

(viz Obr. 9.4). Symboly s výplní: zalesněná území, Symboly bez výplně: nezalesněná území. 

V nezalesněných oblastech dešťové srážky se vzdáleností od oceánu exponenciálně klesají 

a to 3x na každých 600 km. V zalesněných oblastech jsou srážky v prostoru směrem do 

kontinentu rovnoměrné 

 
Vlhký vzduch nemůže pronikat do nezalesněného kontinentu 
 
Zalesněné a nezalesněné oblasti se v absolutní dostupnosti vody neliší. Liší se naopak 
přítomností nebo nepřítomností účinného transportu vlhkosti z oceánu na pevninu. 
Nezalesněné oblasti na pevnině jsou před přísunem oceánického proudění během roku 
uzavřeny i v době, kdy je dostatek vlhkosti nad sousedním oceánem. 
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Příklad: odlesnění v Západní Austrálii 
 

 
 

 
 

Obr. 9.6. Náhrada původní (nativní) vegetace pšeničnými poli (zelená linie: % pokryvu 

původní vegetací) měla za následek pokles poměru dešťových srážek na pevnině ku dešťovým 

srážkám na pobřeží (červená linie). Pevnina s chudou vegetací je před přísunem vlhkosti 

uzavřena. ANDRICH and IMBERGER (2013) 
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Jak to funguje: ekologie biotické pumpy 

 

Les v soutěži s oceánem vítězí 

Vzduch proudí k oblastem nízkého tlaku, kde probíhá kondenzace. 

Aby bylo dosaženo stabilního proudění vlhkého vzduchu z oceánu na pevninu, musí vodní 

pára kondenzovat převážně nad lesy. 

V tomto případě je les oblastí příjemce (akceptor), protože vlhký vzduch přijímá, a oceán je 

oblastí poskytovatele (donor), protože vlhký vzduch dodává. 

Pokud probíhá kondenzace vodní páry převážně nad oceánem, “krade” oceán vodu 

kontinentu. 

 
Obr. 9.7: Vysoký výpar z lesního porostu umožňuje lesu zvítězit v soutěži o vodu s oceánem. 

 
Vlastnosti lesa důležité pro funkci biotické pumpy 

• Vysoká pokryvnost listoví (listová plocha nad jednotkou plochy plošného průmětu, 

například 6 m2 listové plochy nad 1 m2 plochy země) umožňuje lesu obohatit 

atmosféru vodní párou ve srovnání s oceánem účinněji. 

• Vysoké stromy brání vzniku prudkých větrů, jakými jsou například hurikány, které 

mohou být jinak nad plochým terénem poháněny kondenzací vodní páry. 

Řízená emise biogenních kondenzačních jader umožňuje lesům potlačit nebo spustit 
kondenzaci a stabilizovat tak tok vlhkosti nezávisle na vnějších podmínkách. 
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Jak to funguje: ekologie biotické pumpy 
 
Cyklus výpar (evaporace) – srážení (kondenzace) 
 

 
 

Obr. 9.8: Bezprostředně po dešti je obsah vodní páry v atmosféře nízký 

 

Bezprostředně po srážkách (po dešti) je atmosféra suchá, vodní pára kondenzovala a vypadla 

jako dešťové srážky. Proudění větru je zanedbatelné. Atmosféra začíná pozvolna doplňovat 

vodní páru výparem (evaporací). 

 

 

 
 

Obr. 9.9: Po dešti se rycheji doplňuje voda ve vzduchu nad lesem 

 
Díky vysoké pokryvnosti listoví obohacuje les atmosféru vodní párou rychleji nežli oceán. 
Tlak vzduchu v oblasti nad lesem zvolna stoupá. 
 

 
Obr. 9.10: Pravděpodobnost dešťových srážek na tlaku vodní páry (CWV = column of water 

vapor) 
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I malá změna rychlosti výparu hraje roli a vede se vzestupem obsahu vodní páry a k ostrému 
vzestupu pravděpodobnosti dešťových srážek. 
 
 

 
 

Obr. 9.11: Vodní pára kondenzuje nad lesem 

 

Jakmile je ve vzduchu nad lesem dosaženo kritické množství vodní páry, tak, vodní pára 

kondenzuje a tlak vzduchu v místě poklesne. 

 

 

 
 

Obr. 9.12: Vlhký vzduch z oceánu je násáván nad les, protože nad lesem klesá atmosferický 

tlak následkem kondenzace vodní páry 

 
Rozdíl tlaku vzduchu vtahuje vzduch od oceánu směrem nad les. Výsledkem je, že vodní pára 
vypařená z oceánu se nad pevninou sráží. Odtok tekuté vody (řekami atp.) je kompenzován 
transportem vlhkého vzduchu z oceánu.  
 
 

 
 
Je na čase, abychom si uvědomili a docenili nezastupitelnou funkci lesa a stromů  
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10. Vykácej les a změní se klima 
 

Judith Schwarz, Scientific American, March 4, 2013 
 

Překlad článku, který lze nalézt: 
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=clearing-forests-may-transform-local-and-global-climate 

 
Keňa získávala velkou část své elektrické energie z vodních elektráren, ale roky sucha 

přesměrovaly zájem na geotermální energii a náhradní špinavá paliva, která měla vzniklou 

situaci řešit. Elektřina na příděl a výpadky dodávek elektrické energie epických rozměrů se 

dostávaly na první stránky novin. Kolem roku 2005 začala jedna japonská firma stavět 

přehradu na řece Sondu Miriu. Projekt ale musel být pozastaven, protože v řece nebylo dost 

vody. Společnost nařkla keňskou vládu ze zfalšování hydrologických dat a požadovala 

kompenzace. Ve skutečnosti byly údaje správné, ale staré, “ze 60., 70. a 80. let minulého 

století”, říká český vědec Jan Pokorný ředitel výzkumné organizace ENKI, o.p.s. “V té době tu 

ještě býval les”. Lesy pokrývaly více než polovinu rozlohy Keni. V dnešní době pokrývají méně 

než 2 % území. 

 Jan Pokorný, který se svými spolupracovníky využívá satelitní techniku pro studium 

změn teplot zemského povrchu v závislosti na změnách využití krajiny, provádí výzkum 

v západní Keni už přes 20 let. Je zřejmé, že oblast je čím dál víc přehřátá a čím dál sušší, říká. 

V listopadu minulého roku letěl Pokorný malou Cessnou od jezera Naivasha do kopců 

k oblasti Mau Forest. Povrchová teplota lesních porostů tu dosahuje okolo 19 °C. Teplota 

zemědělsky obdělávaných ploch, které ještě nedávno byly součástí lesa, se blíží k 50 °C. 

Letecky pořízený snímek dokládá, že tmavě zelená barva lesů se postupně ztrácí, jak kopce 

sbíhají dolů do údolí. V údolích se střípky tmavé zeleně lesů ztrácejí mezi širokými, bledými, 

geometricky tvarovanými plochami kultivované půdy. 

 Za posledních 15 let bylo v oblasti Mau Forest přeměněno 200 000 hektarů lesa na 

zemědělskou půdu. Tato lesnatá oblast, dříve nazývána místními “vodárna”, protože 

zásobovala vodou oblast Východoafrické propadliny a jezero Victoria, vyschla. V roce 2009 

zde nespadly v období dešťů (od srpna do listopadu) téměř žádné srážky a i v následujících 

letech byly srážky jen velmi nízké. V zoufalém pokusu zabránit ekologické katastrofě 

vystěhovala keňská vláda z oblasti desetitisíce lidí. 

 Extrémní sucha, vysoké teploty, vyprahlá země, která byla dříve úrodná - to je přece 

klimatická změna. Tyto výjevy z Keni nemají nicméně nic společného se skleníkovými plyny, 

říká Pokorný. Klima je tu ovlivněno spíše změnami ve využívání zdejší krajiny - zejména 

odlesňováním. V nově vznikající bezlesé krajině „se obrovské množství sluneční energie 

přeměňuje na zjevné teplo, tj. na horký vzduch“. Podle Světového fondu na ochranu přírody 

(WWF) mizí každý rok 12 až 15 miliónů hektarů lesa, což odpovídá úbytku lesa o rozloze 36 

fotbalových hřišť za minutu. Ačkoliv je odlesňování celosvětovým problémem, na africkém 

kontinentě je otázka dynamiky odlesňování ve vztahu k změnám klimatu v popředí zájmu: 

podle UNEP (United Nations Environmental Programme) mizí ve srovnání s celosvětovým 

průměrem na africkém kontinentě lesy dvojnásobnou rychlostí. Přeměna původně lesnaté 
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krajiny na krajinu zemědělskou, která trvala v Evropě staletí, se v “západní Keni odehrála 

během jedné generace”, říká Pokorný. Výsledky práce Pokorného propojené s kontroverzní 

teorií nazvanou “biotická pumpa” naznačují, že přeměna lesnaté krajiny na polní kultury má 

větší dopad na počasí než globální oteplování způsobené narůstajícími koncentracemi 

skleníkových plynů.  

 Odlesnění krajiny vede ke změnám fungování ekosystémů a k narušení jejich 

samoregulace. Podle Pokorného je klíčovým procesem evapotranspirace, tj. proces, ve 

kterém rostliny kontinuálně přijímají vodu z okolí a uvolňují ji ve formě vodní páry. V procesu 

výparu se spotřebovává teplo a dochází tedy k chladícímu efektu. Pokorný nazývá tento 

proces “ jediným dokonale fungujícím klimatizačním systémem na naší planetě”. V průběhu 

teplého slunného dne vypaří pouze jeden (hypotetický) strom zhruba 100 litrů vody 

a přemění tak 70 kWh sluneční energie na latentní teplo uchované ve vodní páře. Pokud je 

půda holá a suchá - ať už zastavěná nebo po sklizni -, tento proces ustává. Nedochází 

k přeměně sluneční energie na latentní teplo a země je vystavená působení slunečního žáru.  

Pokorný a jeho kolegové zaznamenávají teplotu povrchu, zatímco běžně se měří 

teplota vzduchu 2 m nad zemským povrchem. „Živé organismy jsou v kontaktu s teplotou 

povrchu a teplota povrchu je určující pro utváření dynamického pohybu vzduchu”, říká 

Pokorný a dodává, že “povrchová teplota odráží způsob, jakým je sluneční energie 

transformována na zemském povrchu”. Jejich výzkum kombinuje tři způsoby pohledu na 

krajinu: “běžnou kamerou, termovizní kamerou (teplotní infračervený sensor) a pouhýma 

očima. “ Složíme-li tyto tři pohledy dohromady, je zřejmé, že nejvyšší teplota je tam, kde 

není žádná vegetace”, říká Pokorný. Například tam, kde byl vykácen les. 

“Biotická pumpa” je název nového konceptu, podle kterého přirozené lesy fungují jako 

“pumpa” čerpající vodu od oceánů směrem do vnitrozemí. Podle této teorie, která byla 

poprvé představena v roce 2007 ruskými vědci Viktorem Gorshkovem a Anastasií 

Makarievou z Institutu nukleární fyziky v Petrohradu v recenzovaném časopise Hydrology 

and Earth System Sciences, je primárním pohonem počasí spíš než gradient teplot gradient 

kondenzace.  

Zde je stručný nástin zmíněného konceptu: vysoká koncentrace stromů v zalesněných 

oblastech zajišťuje vysokou rychlost transpirace. Když vlhký vzduch stoupá, ochlazuje se 

a dochází ke kondenzaci vodní páry a vzniku parciálního vakua. To vede ke vzniku rozdílu 

tlaku vzduchu, pomocí něhož lesy nasávají vzduch s vysokým obsahem vodní páry. Podle 

Gorshkova a Makarievy neplatí, že lesy rostou pouze tam, kde je pro jejich růst dostatek 

vláhy. Lesy totiž zároveň podmínky vhodné pro svůj růst vytvářejí a udržují. Jak vysvětlují 

fyzici, bez lesních porostů  - vzrostlých a přirozeně fungujících lesů, které mají dostatečnou 

biomasu a odolnost - ustává nasávání vlhkého vzduchu od oceánů, srážky jsou nepravidelné 

a klesá jejich výskyt.  

Podle Gorshkova a Makarievy souvisejí bezprecedentní horka a sucha vyskytující se 

v posledních letech v Rusku, s rychlým odlesňováním v západních oblastech Ruska. Tato 

teorie je značně kontroverzní i proto, že zpochybňuje v současnosti používané klimatické 

modely. Jak popisují autoři v emailové korespondenci, “tato teorie vysvětluje, proč 
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v zalesněných oblastech neklesají srážky s rostoucí vzdáleností od oceánů ani tisíce kilometrů 

daleko od pobřeží, zatímco nezalesněné části kontinentů jsou suché už ve vzdálenosti 

několika set kilometrů od moře. Prokázali jsme, že kondenzace vodní páry nad lesními 

porosty vytváří dostatečně velký rozdíl tlaků, aby mohl vznikat vítr přinášející vláhu z oceánů 

na pevninu". 

Jestliže se podaří koncept "biotické pumpy" potvrdit dalším výzkumem, vyvstává 

s novou naléhavostí nutnost ochrany lesů. “Většina klimatických modelů zohledňuje sice roli 

lesů v "koloběhu srážek", ale zcela opomíjí význam lesů pro transport vlhkosti", podotýkají 

Makarieva a Gorshkov. Rozdíl je zcela zásadní. Pokud by odlesnění znamenalo pouhý pokles 

výparu, pokles srážek by byl sice průkazný, ale nikoliv katastrofální, přibližně o 15 %. Výskyt 

srážek ale závisí na množství importované vlhkosti, a pokud je narušený samotný prostředek 

transportu - tj. neporušený les -, jsou důsledky mnohem drastičtější". “Podle našich 

představ", vysvětlují vědci, "klesá po vykácení lesů, zejména těch v centrálních oblastech 

kontinentů, množství importované vlhkosti. Pokud nepřichází vlhkost od oceánů, není zdroj 

vody pro výpar a dochází ke skutečně dramatickému snížení intenzity koloběhu vody.  

V oblasti amazonských pralesů by tento pokles mohl být až o 90 %", tvrdí.  

Změny v klimatu v důsledku odlesnění se ani zdaleka netýkají jen Ruska a Keni. 

Podívejme se nyní do oblasti centrální a jižní Floridy, kde se mrazy a sucha až do nedávna 

vyskytovaly jen vzácně. V první dekádě 21. století propojili vědci z mezioborového týmu data 

družice Landsat, historické dokumenty včetně vegetačních map a studie pylů z půdních 

vzorků a vyvinuli systém regionálního atmosférického modelování (Regional Atmospheric 

Modeling System, RAMS). Pomocí tohoto modelu srovnali současné klimatické podmínky 

s hypotetickými podmínkami, které by nastaly, pokud by nedošlo k vymýcení, vysušení 

a obhospodařování studované oblasti. Počítačové simulace ukázaly, že změny ve využití půdy 

pravděpodobně byly faktorem vyvolávajícím změny v rozložení srážek (silnější srážky 

v severo-jižním koridoru vedoucím středem Floridy, ale celkový úbytek srážek o zhruba 12%) 

a ve výskytu extrémních teplot (zvýšil se počet horkých dní v létě a studených nocí v zimě). 

Při srovnání map z let 1900 a 1992 je nejvíce zarážející úbytek lesních porostů; políčka zelené 

barvy, která na počátku 20. století představovala stálezelené a opadavé lesy zejména 

v pásech podél pobřeží, se v pozdějších mapách objevují jako žluté a šedivé plošky 

zemědělských a rezidenčních oblastí.  

“Obecně lze říci, že nahrazením přirozené vegetace současným využitím půdy se zvýšil 

výskyt letních maximálních teplot a poklesly konvektivní srážky,” říká Roger Pielke Sr., přední 

výzkumný pracovník Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences (CIRES), 

z University of Colorado v Boulderu, jeden z autorů studie. Model vyhodnocující náhradu 

přirozené vegetace současným využitím půdy ukázal větší extrémy denních hodnot – vyšší 

odpolední maxima a nižší noční minima. Poukazuje na ironii osudu, protože pěstování citrusů 

a zimní zeleniny se posunulo jižním směrem, aby se zemědělci vyvarovali mrazům ničícím 

úrodu, ale mrazy se posunuly jižním směrem také. V článku z roku 2010 nazvaném "Víc než 

jen CO2: širší pohled na možnosti ochrany ekosystémů managementem klimatických změn 

a proměn” píše Pielke a jeho kolegové: “Politika klimatických změn se v současnosti 
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soustředí na snížení koncentrace atmosférických skleníkových plynů, ale zabývá se jen 

minimálně vazbou mezi zemským povrchem a jeho využitím a klimatickým systémem. Lesy 

a lesnaté oblasti vůbec hrají důležitou roli v klimatickém systému, protože pufrují klimatické 

extrémy, udržují koloběh vody a sekvestrují uhlík.” 

Vědci již dlouho pozorují souvislost mezi ubýváním lesů a změnami v počasí. Například 

klimatolog Roni Avissar, toho času děkan Rosenstiel School of Marine and Atmospheric 

Science na University of Miami, a jeho kolegové z Duke University, zjistili, že odlesňování 

Amazonie koreluje nejen s lokálním poklesem srážek, ale také se změnami srážek ve velmi 

vzdálených oblastech včetně amerického Středozápadu.  

Podobné myšlenky se objevily již mnohem dřív. George Perkins Marsh uvádí v roce 

1864 ve své knize Člověk a příroda (původní název zněl "Člověk narušitel harmonie přírody") 

řadu příkladů a píše “Zmizí-li les, voda uchovávaná v humusu se vypaří a vrátí se v podobě 

přívalových dešťů, které smyjí vysušenou zem, v níž se původní humus proměnil. Vlhké kopce 

zalesněné pěknými porosty se tak promění v hřebeny suchých pustých hor."  

To, že se mění meteorologické podmínky a cykly v závislosti na tom, co se děje 

s okolními lesy, potvrzuje i Sarah Higgins ze záchranné stanice Little Owl pro zraněné ptáky 

poblíž jezera Naivasha v Keni. Když jsme tu před 30 lety začínali hospodařit, "bylo téměř jisté, 

že srážky pro naši úrodu budou dostatečné". Poté přišlo rozsáhlé ničení lesů v oblasti Mau 

Forest a území nad a po obou stranách farmy bylo odlesněno a spaseno až na holou zem. 

Nebylo nadále možné se spolehnout na dříve pravidelně přicházející srážky, přišly suché 

roky, malé výnosy a častější přísušky.” 

Je nutné, abychom lépe porozuměli specifickým funkcím lesa a dokonce i funkci 

jednotlivých stromů. Například je v tomto kontextu důležité, jestli vysazené stromy mají 

podobný vliv na hydrologii území jako nedotčený přirozený les.“ Základní otázka pro praxi je, 

jestli jsme schopni napodobit fungování lesů", říká Jan Pokorný, "protože není možné mít 

všude jen les. Potřebujeme také zemědělskou půdu. Otázka tedy je, zdali mohou i jiné typy 

vegetačního krytu - jako například savana nebo louky s velkým množstvím biomasy - zastat 

některé funkce stromů. A jestli existují pionýrské druhy stromů, které vytvářejí mikroklima 

usnadňující růst dalších stromů." 

Odlesňování má celou řadu negativních dopadů na životní prostředí. Je to například 

uvolňování uhlíku: zhruba jedna šestina globálních emisí uhlíku má původ ve vykácených 

nebo degradovaných lesích. Odlesňováním se ničí přirozená místa výskytu velikého množství 

různých druhů rostlin a živočichů. Odlesňováním je přímo ohrožena více než miliarda lidí, 

kteří přicházejí o své živobytí. A jak se teď dovídáme, odlesňování může také mít 

nepředvídaný vliv na koloběh vody, což může v důsledku vést ke změnám klimatických 

poměrů.“ Nebudeme-li tomuto problému nyní věnovat pozornost, můžeme ztratit naše 

lesy", řekla mi po telefonu Anastassia Makarieva. “To by znamenalo, že katastrofa přijde 

ještě rychleji, protože dojde k narušení vodního cyklu.” 
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11. Co umí strom 
aneb 

 O zahradě s trochou fyziky 
 
 

V souvislosti s pozorovanými změnami klimatu a současnými letními vedry mne 

napadlo mne uveřejnit následující inzerát. Nabízím klimatizační zařízení pro chlazení zahrady 

a obvodových zdí rodinného domu s těmito vlastnostmi: 

 Je z trvanlivých recyklovatelných materiálů, pro jejichž výrobu posloužila 

sluneční energie, nikoliv energie fosilních paliv či jaderná (způsob výroby 

komponentů klimatizačního zařízení tedy přispěl ke snížení obsahu skleníkových 

plynů v atmosféře, zvláště oxidu uhličitého). 

 Činnost zařízení je nezávislá na dodávce elektřiny, pohání jej pouze sluneční 

energie. 

 Pracuje naprosto tiše, neprodukuje žádné zplodiny a odpad. Naopak váže oxid 

uhličitý, pohlcuje prach, tlumí hluk. 

 Celková doba jeho provozu je srovnatelná s délkou lidského života a přitom po 

celý rok čelí povětrnostním vlivům, přesto vyžaduje jen nepatrnou údržbu.  

 V létě mechanicky stíní, aktivně chladí, zvlhčuje a případně uvolňuje příjemné 

aromatické látky v přiměřeném množství 

 V zimě propouští sluneční paprsky, aby mohly pasivně ohřívat dům. 

 Má zabudovanou automatickou regulaci, jejíž čidla usměrňují výkon slunečního 

záření od nuly do 10 až 20 kW. Zvláštní pozornost byla věnována uložení 

a množství regulačních prvků, aby se úprava ovzduší stala rovnoměrnou 

a nevznikaly přílišné teplotní výkyvy. Požadována je proto hustota regulačních 

prvků a čidel řádově v desítkách na milimetr čtverečný.  Má několikrát vyšší 

maximální výkon než obvyklá klimatizační zařízení, která jsou dražší řádově 

o desítky až stovky tisíc korun a navíc spotřebovávají elektrický proud. 

 Chlazení provází spotřeba tepla na jedné straně a jeho uvolňování na straně 

druhé. Zásadním požadavkem na klimatizační zařízení proto je, aby se teplo 

vázané při chlazení uvolňovalo na místech chladných, ohřívalo je a vyrovnávaly 

se tak teploty v prostředí. Běžná klimatizační zařízení pracují totiž podobně jako 

chladničky – uvnitř chladí a vně teplo uvolňují.   

 Náklady na montáž a údržbu nepřesáhnou řádově sto korun ročně. Zařízení 

nevyžaduje pravidelnou denní údržbu, ani roční není složitá. 

 Náklady na provoz jsou vzhledem k cenám sluneční energie nulové. 

 To nejlepší nakonec: zařízení má přirozený ladný tvar i barevnost, je přitažlivé 

jako intimní útulek pro hnízdění ptáků, poskytuje potravu hmyzu, nám pomáhá 

rozptýlit únavu očí, duševní i tělesnou, a je živé – dýchá, šelestí, uvolňuje vonné 

látky s léčivými a uklidňujícími účinky. 
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Myslíte, že se inzerent zbláznil? Nikoliv, takové běžně dostupné zařízení všichni dobře 

známe. Je jím strom zásobený vodou. Posuďte sami:  

Strom s průměrem koruny pět metrů zaujímá plošný průmět přibližně 20 m2. Na 

takovou korunu dopadne v jasném letním dni nejméně 120 kWh sluneční energie. Jaký je její 

osud? Jedno procento se spotřebuje na fotosyntézu, pět až deset procent je odraženo zpět 

ve formě světelné energie, pět až deset procent se odrazí ve formě tepla a zhruba stejné 

procento ohřeje půdu. Největší část dopadající energie (okolo 80%) je vložena do procesu 

výparu rostlinou – transpirace.  Je-li strom dostatečně zásobený vodou, odpaří za den více 

než 100 litrů, čímž využije (vlastně „zrecykluje“) 250 MJ sluneční energie (tedy 70 kWh).  

Na výpar jednoho litru vody se totiž spotřebuje 2,5 MJ (0,7 kWh), tj. hodnota 

skupenského (výparného) tepla vody – kdysi jsme se o něm učili ve fyzice.  

Jinak řečeno, strom během slunného letního dne odpaří 100 l vody a tím své okolí 

ochladí o 70 kWh, průměrně v průběhu deseti hodin chladí výkonem 0,7 kW. Pro srovnání, 

klimatizační zařízení v luxusních hotelích mají výkon 2 kW, mrazničky a ledničky o více než 

řád nižší.  

Nejpozoruhodnější je ovšem regulační schopnost stromu a osud sluneční energie 

vázané ve vodní páře. List má množství průduchů, jimiž voda prochází a které ovlivňují 

rychlost jejího odpařování (chlazení) podle celkového množství vody, jež je k dispozici 

a podle intenzity slunečního záření. Na jediném milimetru čtverečním najdeme přibližně 50 

až 100 průduchů, každý reaguje na teplotu a vzdušnou vlhkost okolí a podle ní se zavírá 

a otvírá. Na každém stromě jsou tedy desítky milionů průduchů – regulačních ventilů 

s teplotními a vlhkostními čidly. Dovedete si představit množství drátů, kabelů i techniky 

potřebné k tomu, abychom takové zařízení sestavili? Příroda je prostě nedostižná!  

Odpařená vodní pára obsahuje vázanou sluneční energii, a jak postupuje krajinou, sráží 

se (kondenzuje) na chladných místech, přičemž se uvolňuje teplo vázané při výparu. Tak 

sluneční energie plyne prostorem. Podle fyzikálních podmínek se vodní pára může srážet až 

ráno (tvorba rosy, drobné ranní srážky) a skupenským teplem uvolněným při kondenzaci 

ohřívá okolí. Sluneční energie tak plyne (přenáší se) i v čase. 

Na základě této malé připomínky základů fyziky lépe pochopíme rozdíl mezi stínem 

stromu a stínem slunečníku či přístřešku. Je podstatný. Zatímco slunečník záření pouze 

pasivně odráží (podle barvy povrchu), strom jej aktivně přetváří v chlad a vlhko. Zmínil jsem, 

že koruna stromů o průměru 5 metrů chladí průměrným výkonem 7 kW, což za deset hodin 

provozu představuje kolem 140 Kč (při sazbě za odběr elektřiny pro domácnost) a 240 Kč (při 

podnikatelské sazbě). Aby strom dobře „fungoval“, vyžaduje od nás jen občas zalít. Kromě 

toho listnatý strom před oknem na zimu opadá a propouští sluneční záření, které může 

pasivně ohřívat dům. 

Zacházením s vodou a rostlinami ovlivňujeme klima zahrady i jejího nejbližšího okolí. 

Odvodněním a odstraněním zeleně na velkých plochách navozujeme zvláště ve městech či na 

polích pouštní klima, které nevyváží žádné technické zařízení. Je to proto, že na plochách bez 
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vegetace se většina dopadajícího sluneční záření přeměňuje na teplo, okolí se přehřívá 

a vysychá. Na malou zahradu o ploše 300 m2 dopadá v létě sluneční záření o výkonu až 

300 kW, což za letní den činí 1500 až 1700 kWh sluneční energie. Stejné množství energie se 

na suchých neozeleněných plochách odráží v podobě nevyužitého tepla. Je-li však plocha 

pokryta rostlinami a zásobená vodou, potom se více než polovina energie váže do vodní páry 

a naše zalitá zahrádka se stromy a dalšími rostlinami chladí sebe i okolí výkonem kolem 

100 kW. Činí tak nehlučně, nenápadně, za zpěvu ptáků, vůně květin a zrání plodů. Jenom za 

energii nutnou k provozu chladícího zařízení srovnatelných technických parametrů bychom 

zaplatili 3000 Kč, respektive 6000 Kč denně.  
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