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1 ÚVOD 

Předmětem „Studie proveditelnosti opatření ke snížení dotace fosforu do vodního díla Orlík“ (dále 
jen Studie proveditelnosti) je vypracování souboru návrhů opatření řešících komplexně možnosti 
snížení zdrojů Pcelk s ohledem na zamezení eutrofizačních procesů na VD Orlík.  

Základním podkladem pro zpracování Studie proveditelnosti je studie „Bilance zdrojů fosforu a 
dusíku v povodí nádrže Orlík“ [1], která byla zpracována v roce 2010. V první etapě je 
předkládána aktualizace bilance celkového fosforu (Pcelk). Nové zaměření pouze na fosfor 
vychází ze zjištění, že pro rozvoj sinic je limitujícím parametrem právě koncentrace fosforu.  

Aktualizace bilance Pcelk vychází z nových informací o způsobech čištění komunálních odpadních 
vod a dalších poznatcích získaných za uplynulé období. V první etapě Studie proveditelnosti je 
předkládané porovnání zjištěných zdrojů Pcelk v povodí a látkových toků v reprezentativních 
monitorovacích profilech. Ve druhé etapě pak budou navrhována opatření ke snížení vstupů Pcelk 
do VD Orlík. 

2 ZDROJE PCELK V POVODÍ VD ORLÍK 

Ve Studii proveditelnosti jsou rozlišovány čtyři základní druhy zdrojů: 

 Bodové zdroje – komunální a průmyslové zdroje 

 Hospodaření na rybnících 

 Plošné zdroje 

 Nezjištěné zdroje – zdroje které vychází z bilance jednotlivých profilů a nelze k nim přiřadit 
konkrétní zdroj 

2.1 KOMUNÁLNÍ ZDROJE PCELK 

Mezi komunální zdroje řadíme vypouštění z ČOV, úniky na kanalizačních systémech (netěsnosti 
kanalizačních řadů a odlehčení na jednotných kanalizacích) a také znečištění produkované 
obyvateli, kteří nejsou napojeni na ČOV. Jako základní jednotka pro komunální vypouštění byla 
zvolena obec, pro kterou byly zjišťovány relevantní údaje. V případě dopočtů byly využity 
empirické hodnoty denní produkce znečištění Pcelk 1,9 g na osobu a den a v případě BSK5 60 g 
na osobu a den, jako stanovení ekvivalentního obyvatele (EO). 

2.1.1 ZDROJE DAT A METODIKA VÝPOČTU 

Pro určení velikosti vypouštěného Pcelk z komunálních zdrojů byly využity databáze: 

 Hlášení uživatelů vod – Povodí Vltavy s.p. [2] 

 Vybrané údaje majetkové evidence (VÚME) [3] a Vybrané údaje provozní evidence (VÚPE) 
[4] – Ministerstvo zemědělství 

 Plán rozvoje vodovodů a kanalizace (PRVK) jednotlivých dotčených krajů [5] 

 Počet obyvatel v obcích – Český statistický úřad [6]  

Základem bylo určení počtu obyvatel v jednotlivých obcích. To bylo provedeno na základě 
informací z Českého statistického úřadu k datu 1. 1. 2019 [6]. Následovalo rozdělení obyvatel 
podle způsobu likvidace OV: 

 obyvatelé připojení na ČOV 

 obyvatelé připojení na kanalizační síť bez ČOV 

 obyvatelé likvidující OV individuálně 

Při určování napojenosti na kanalizaci se vycházelo primárně z podkladů Hlášení uživatelů vod 
[2], dále z databáze VÚME [3] a jednotlivých PRVK [5]. 

Dále proběhla identifikace ČOV, které se nachází v povodí VD Orlík. U ČOV byla provedena jejich 
lokalizace, určení katastrů a obcí, které jsou danou čistírnou odkanalizovány a určen počet 
obyvatel, kteří na ni odvádí své OV. Také bylo zjišťováno, zda je čistírna vybavena zařízením 
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na odstraňování fosforu a dále jestli jsou na ni vody přiváděny oddílnou nebo jednotnou 
kanalizací, případně zda se na jednotné kanalizaci nachází retenční nádrže. 

Jako relevantní data byly využity průměrné hodnoty z let 2015 – 2018 za předpokladu, že 
v daném období nedošlo k významnějším změnám v napojenosti či čištění OV. Pokud k takovým 
změnám došlo, bylo referenční období adekvátně zkráceno tak, aby bylo možno výsledky 
považovat za aktuální pro rok 2018. 

2.1.1.1 URČOVÁNÍ VELIKOSTI VYPOUŠTĚNÍ Z KOMUNÁLNÍCH ČOV 

Základním způsobem určování velikosti vypouštění Pcelk z komunálních ČOV je využití informací 
o objemu vypouštěné vody a koncentraci Pcelk na odtoku z ČOV. Tyto údaje jsou uvedeny 
v hlášení uživatelů vod a v databázi VÚPE. 

Podle platné legislativy [7] nemají ČOV s velikostí pod 2000 EO povinnost odstraňovat fosfor. 
mnoho z těchto čistíren se pak ukazatelem Pcelk nezabývá a chybí zde měření. Pro ČOV bez 
sledování Pcelk muselo být vypouštěné množství Pcelk odhadnuto na základě známých skutečností. 
Jedná se o množství fosforu, které se dostává na ČOV – dle empirické produkce obyvatel 
připojených na čistírnu (1,9 g na osobu a den) snížené o úniky na kanalizačních systémech (viz 
kapitola 2.1.1.2). Toto znečištění je sníženo dle účinnosti ČOV (Tab. 2.1.a). Tyto hodnoty 
účinností jsou převzaty z „Metodiky Optimalizace ochrany vody a půdy v povodí vodních zdrojů“ 
[8]. Hodnoty z této tabulky vychází z nezávislého monitoringu cca 200 čistíren, který se uskutečnil 
na všech ČOV v povodí řeky Jihlavy, v povodí VN Brno a v povodí VN Vranov. 

 

Tab. 2.1.a – Dosahované účinnosti mechanicko-biologické ČOV 

Kategorie velikosti ČOV dle 
počtu napojených obyvatel 

Celková účinnost 
všech ČOV 

Účinnost ČOV se 
srážením Pcelk 

Účinnost ČOV 
bez srážení Pcelk 

<250 47 % 64 % 39 % 

251 - 500 49 % 80 % 43 % 

501 - 1 000 51 % 77 % 43 % 

1 001 - 2 000 76 % 77 % 64 % 

2 001 - 10 000 84 % 87 % 69 % 

>10 000 98 % 98 % - 

Extenzivní čistírny:    

Kořenová ČOV 25 % - - 

Biologický rybník 43 % - - 

2.1.1.2 ÚNIKY NA KANALIZAČNÍCH SYSTÉMECH 

Úniky na kanalizační síti rozumíme i) odlehčení na jednotné kanalizační síti a ii) úniky 
prostřednictvím netěsné kanalizační sítě. 

Přesné určení velikosti těchto zdrojů není možné, protože existuje pouze velmi malé množství 
přímého měření, které tyto zdroje podchycuje. Nicméně dostupné informace poukazují na 
zásadní vliv této kategorie znečištění. 

Jako minimální velikost úniků na jednotné kanalizační síti je využita hodnota 10 % teoretické 
produkce. Tato hodnota vychází z předpokladu, že zhruba 5 % doby trvání roku probíhá srážka, 
která způsobuje odlehčení, během této doby se produkované znečištění nedostává na čistírnu, 
odlehčené vody ale také „propláchnou“ usazeniny v kanalizačním systému a tím se do 
povrchových vod dostává více znečištění, než odpovídá době, po kterou probíhá odlehčení. 
Celkově tedy tyto ztráty odhadujeme na 10 %. 

Pro účely Studie proveditelnosti je třeba pro celou tuto skupinu zdrojů provést kvalifikovaný 
odhad. Postupovalo se následujícím způsobem: 
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1) Bylo provedeno porovnání teoretického nátoku na ČOV dle připojených obyvatel a 
skutečného nátoku dle EO určených jako 60 g na osobu a den. Informace o koncentraci 
BSK5 na nátoku do čistírny byla většinou k dispozici. 

a) nátok na ČOV je nižší než předpokládaná produkce, kanalizace je oddílná – úniky 
odpovídají chybějící produkci na ČOV, úniky odpovídají netěsnosti kanalizační sítě. 

b) nátok na ČOV je nižší než 90 % předpokládané produkce, kanalizace je jednotná – úniky 
odpovídají chybějící produkci na ČOV, úniky představují kombinaci netěsnosti 
kanalizační sítě a odlehčení. 

c) u jednotné kanalizační sítě je nátok na ČOV vyšší než 90 % předpokládané produkce – 
nátok na čistírnu je prohlášen za 90 % celkové produkce a únik na kanalizaci jako 
zbývajících 10 %. 

2) Informace o velikosti nátoku nejsou k dispozici 

a) kanalizace v obci je oddílná – není počítáno s úniky 

b) kanalizace v obci je jednotná – únik na kanalizaci je určen jako 10 % vyprodukovaného 
znečištění v obci 

3) Pokud je kanalizace v obci smíšená, případně na jednotné síti jsou umístěny retenční 
nádrže, podíl odlehčených vod se snižuje z původních 10 % a to podle míry zastoupení 
oddílné kanalizace, případně počtu a objemu retenčních nádrží. 

Vyprodukovaným znečištěním se rozumí teoretická hodnota, kterou vytvoří obyvatelstvo běžnou 
denní produkcí a není nijak redukováno. 

2.1.1.3 URČENÍ VELIKOSTI VYPOUŠTĚNÍ PCELK OD OBYVATEL NENAPOJENÝCH NA ČOV 

Obyvatelé, kteří nejsou napojeni na ČOV dělíme do dvou kategorií i) obyvatele napojené 
na kanalizační systém bez ČOV a ii) obyvatele likvidující OV individuálně, jedná se hlavně o 
septiky s trativody, s přepady přímo do toku, jímky na vyvážení a domovní ČOV. 

1) Obyvatelé napojení na kanalizaci bez ČOV – většinou se jedná o přepady septiků do 
jednotné kanalizační sítě, případně přímé vypouštění. Odstranění živin tu probíhá na 
minimální úrovni, případně vůbec. V naší bilanci jsou vyprodukované zdroje poníženy o 20 % 
za účinnost septiků. 

2) Individuální likvidace OV – zahrnuje širší skupinu možných způsobů likvidace OV 
s různorodou účinností odstraňování fosforu. Jako střední účinnost těchto způsobů likvidace 
OV byla zvolena hodnota 50 %. 

2.1.2 VELIKOST VYPOUŠTĚNÉHO FOSFORU Z KOMUNÁLNÍCH ZDROJŮ 

V povodí VD Orlík žije bezmála 700 tisíc obyvatel. Povodí se rozkládá na území čtyř krajů: 
Jihočeský kraj (78 %), Plzeňský kraj (10 %), Středočeský kraj (3 %), kraj Vysočina (3 %). Zbylých 
6 % povodí se nachází mimo území České republiky, a to v Rakousku a Německu. 

V povodí VD Orlík se nachází téměř 700 obcí. V 389 obcích je alespoň část odpadních vod 
odváděna na ČOV. Komunálních čistíren se v povodí VD Orlík nachází 495. To znamená, že 
v mnoha obcích je více než 1 ČOV. Většinou se jedná o odkanalizování oddělených katastrů 
nebo samostatných částí obce. Na ČOV je celkem napojeno 78 % obyvatelstva v povodí VD Orlík 
(540 694 obyvatel). V současné době máme informace, že zvýšené odstraňování fosforu probíhá 
na 55 čistírnách, ale jedná se o ty největší čistírny. Proto tyto účinnější čistírny čistí OV od 2/3 
obyvatel připojených na ČOV. Obyvatelé, kteří nejsou napojeni na ČOV likvidují OV převážně 
individuálně (15 % obyvatel v povodí VD Orlík) a dále jsou napojeni na kanalizační systémy bez 
ČOV (7 % obyvatel). Celkově je obyvatel nepřipojených na ČOV přes 152 tisíc. 
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Graf 2.1.a Rozdělení obyvatelstva v povodí VD Orlík dle způsobů likvidace odpadních vod 

 

Souhrnně byla velikost vypouštěného množství Pcelk v povodí VD Orlík z komunálních zdrojů 
stanovena na 194 tun za rok. Nečištěné odpadní vody (obyvatelé s individuální likvidací OV a 
napojení na kanalizaci bez ČOV) představují souhrnně 64 tun za rok (33 % komunálních zdrojů), 
zbytkové znečištění odtékající z ČOV představuje 64 tun ročně a úniky na kanalizačních 
systémech představují 66 tun ročně (viz. Tab. 2.1.b). 

Z výše uvedených údajů je zřejmé, že úniky na kanalizačních systémech (netěsnosti kanalizací 
a odlehčení jednotné kanalizační sítě) představují významné zatížení povrchových vod. 

 

Tab. 2.1.b – Velikost jednotlivých typů komunálního vypouštění 

Typ komunálního vypouštění 
Vypouštěné množství 

Pcelk 
[t/rok] 

Podíl komunálních 
zdrojů 

Vypouštěné množství Pcelk z ČOV 64 33 % 

Úniky Pcelk na kanalizačních systémech 66 34 % 

Vypouštěné množství Pcelk z volných kanalizačních 
výustí 

28 15 % 

Vypouštěné množství Pcelk obyvateli s individuální 
likvidací OV 

35 18 % 

Komunální zdroje Pcelk celkem 194 100 % 
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Graf 2.1.b Podíl jednotlivých druhů komunálního vypouštění 

 

Současná míra napojenosti na ČOV (78 %) v povodí VD Orlík není ideální. Průměr pro ČR je 
86 % (zdroj: ČSÚ 2019). Nižší procento napojenosti je dáno nižší hustotou osídlení – malým 
počtem velkých měst. Zvyšování napojenosti na ČOV nebude jednoduché. Větší sídla jsou již 
v dnešní době na ČOV napojená. V povodí VD Orlík se nachází pouze dvě obce s počtem 
obyvatel nad 1 000 bez ČOV a obě se skládají z většího počtu oddělených (samostatných) částí. 
Ve velikosti nad 500 obyvatel je bez čistírny pouze 18 obcí. 

Velmi důležitým faktorem v čištění odpadních vod je účinnost čistíren. Vážený průměr účinnosti 
čistíren je výborných 87 %, nicméně toto číslo je tvořeno vysokými účinnostmi velkých městských 
čistíren. Vzhledem k převaze počtu malých ČOV je aritmetický průměr účinností pouhých 52 %. 
Cílovým stavem uváděným v Bilanci zdrojů fosforu a dusíku v povodí nádrže Orlík (2010) je 
účinnost ČOV 90 %. Následující graf porovnává vyprodukované množství fosforu obyvateli se 
současným množstvím vypouštění a s požadovanou úrovní. 

 

 

Graf 2.1.c Porovnání stavu současného čištění komunálních OV s produkovaným množstvím OV a 
požadovanou úrovní čištění 90 % 
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Následující graf ukazuje největší komunální zdroje Pcelk v povodí VD Orlík. Na prvním místě zde 
nefiguruje největší sídlo, jak by se dalo očekávat, ale město Jindřichův Hradec. Městská ČOV 
zde pracuje s účinností 85 %, která se u tak velkého města nedá považovat za ideální. Proti tomu 
ČOV České Budějovice pracuje s účinností 95 %. Velmi nízké účinnosti čištění odpadních vod 
pak vykazují ČOV Blatná a čistírny v obci Hluboká nad Vltavou (v obou obcích pod 50 %). 
V některých obcích, jako je Milevsko a Písek, jsou pak zásadní úniky na kanalizačních 
systémech. 

 

 

Graf 2.1.d Největší komunální vypouštění v povodí VD Orlík 

2.1.3 POROVNÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ZDROJŮ VE STUDII 2010 A V SOUČASNOSTI 

V povodí VD Orlík se za posledních 10 let zásadním způsobem zvýšila napojenost na ČOV. 
V roce 2010 bylo v zájmovém území 293 komunálních ČOV, na které bylo napojeno 466 tisíc 
obyvatel. V současné době je v Povodí VD Orlík 495 čistíren (tj. vzniklo přes 200 komunálních 
ČOV), na které je napojeno přes 540 tisíc obyvatel (tj nárůst o 74 tisíc, nárůst napojenosti o více 
než 10%). U čistíren se také zvýšila účinnost odstraňování Pcelk, takže přestože je na čistírny 
připojeno významně více obyvatel, celkové množství vypouštěného Pcelk z čistíren je nižší než 
v roce 2010. 

Z níže uvedené tabulky (Tab. 2.1.c) je patrné, že se významně snížilo množství obyvatel 
připojených na kanalizaci bez ČOV. S velkou pravděpodobností právě v těchto obcích docházelo 
k největší výstavbě ČOV. Zároveň tato tabulka také uvádí pro současnost relativně vysokou 
hodnotu vypouštěného Pcelk obyvateli s individuální likvidací OV. Je to způsobeno tím, že 
v současnosti byl využit menší redukční koeficient u tohoto druhu likvidace OV než v minulosti. 
Na základě výsledků různých terénních šetření napříč ČR se došlo k závěru, že v obcích bez 
kanalizace převažují přepady septiků do toků nad septiky s trativody, případně sorpční kapacita 
trativodu už také časem poklesá a tím pádem se vyšší množství znečištění dostává dále do toku. 

Z následující tabulky je také patrné, že Studie 2010 u komunálních zdrojů nezapočítávala úniky 
na kanalizačních systémech. Tehdejší evidence vypouštění poskytovala jen sporadické 
informace o nátocích na ČOV, aby bylo možné provést relevantní porovnání předpokládaných 
vstupů a reálných vstupů. V současnosti se odborná obec shoduje, že úniky na kanalizační síti, 
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včetně odlehčení OV, představují závažný problém vzhledem k jakosti povrchových vod a 
vodních nádrží a naše vyčíslení tohoto vlivu to jasně ukazuje. V současnosti odhadujeme velikost 
Pcelk, které se touto cestou dostává do povrchových vod na 1/3 celkového komunálního 
vypouštění. 

 

Tab. 2.1.c – Porovnání stavu čistění komunálních odpadních vod dle studie 2010 a v současnosti 

Typ komunálního vypouštění 

Současnost Studie 2010 

Vypouštěné 
množství Pcelk 

[t/rok] 
Počty obyvatel 

Vypouštěné 
množství Pcelk 

[t/rok] 
Počty obyvatel 

Vypouštěné množství Pcelk z ČOV 64 540 694 69 466 000 

Úniky Pcelk na kanalizačních 
systémech 

66  -  

Vypouštěné množství Pcelk z 
volných kanalizačních výustí 

28 51 259 49 111 000 

Vypouštěné množství Pcelk 
obyvateli     s individuální likvidací 
OV 

35 101 427 29 122 000 

Komunální zdroje Pcelk celkem 194 693 380 147 699 000 

2.2 PRŮMYSLOVÉ ZDROJE PCELK 

Mezi průmyslové zdroje znečištění řadíme samostatné vypouštění jednotlivých podniků 
do povrchových vod. Jedná se o velice širokou a různorodou škálu zdrojů znečištění: 

 komunální znečištění produkované zaměstnanci podniku 

 chladící vody 

 důlní vody 

 čerpání podzemních vod 

 sanace 

 úpravny vod 

 technologické odpadní vody 

V současné době je trendem napojovat průmyslové odpadní vody po předčištění (případně i bez 
něj) do městské kanalizace zakončené ČOV, která tyto odpadní vody dále dočišťuje. 
Technologické odpadní vody (kontaminované specifickými znečišťujícími látkami) jsou pak 
jímány a převáženy na speciální neutralizační stanice k odborné likvidaci. 

Počet samostatných průmyslových vypouštění se citelně snižuje. Snižují se také objemy 
vypouštěných odpadních vod. V celkové bilanci jsou pak průmyslové zdroje pouze marginální 
záležitostí. 

Jako zdroj informací o průmyslových odpadních vodách byla využita databáze Hlášení uživatelů 
vod [2], spravovaná Povodím Vltavy s.p. Tato databáze obsahuje významné vypouštění do 
povrchových vod (významnost je dána objemem vypouštěných vod – více jak 6 000 m3/rok, nebo 
500 m3/měsíc). U většiny vypouštěných průmyslových vod ale není fosfor měřeným parametrem. 
Z evidovaných 88 vypouštění má pouze 15 podniků určené hodnoty koncentrací Pcelk na odtoku 
z podniku. Pro ostatní průmyslové zdroje bylo třeba koncentrace Pcelk odhadnout na základě 
druhu průmyslového podniku a znalostí obdobných zdrojů. 

Celkové množství vypouštěného Pcelk za rok odpovídá 2 tunám. V porovnání s komunálními 
zdroji se jedná o 100x menší zdroj. Pro snížení míry eutrofizace VD Orlík se tedy jedná o 
marginální záležitost, přestože pro lokální oblast může být průmysl významným zdrojem. Ve 
Studii 2010 [1] byly vyčísleny průmyslové zdroje na 2,3 tuny za rok. Rozdíl mezi těmito verzemi 
je tedy zanedbatelný. 
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Speciálním podnikem je Jaderná elektrárna Temelín, která v chladící vodě vypouští zároveň také 
2,6 tuny Pcelk za rok. Nejedná se ale o zdroj fosforu, protože vlastní elektrárna téměř žádný fosfor 
do těchto vod nepřidává. V chladící vodě je přítomen už při odběru této vody a v procesu chlazení 
je pouze zahuštěn o odpařenou vodu. Protože se nejedná o další zdroj fosforu není s tímto 
zdrojem v bilanci látek počítáno (stejným způsobem k tomuto zdroji bylo přistupováno také ve 
Studii 2010 [1]).  

2.3 HOSPODAŘENÍ NA RYBNÍCÍCH A VLIV RYBNÍKŮ 

Povodí VD Orlík je charakteristické intenzivním hospodařením na rybnících. Nachází se zde cca 
15,5 tisíce rybníků s celkovou plochou zhruba 22 500 ha. Při hospodaření na rybnících jsou 
do vodního prostředí dodávány živiny pro intenzivnější růst ryb. Většinou se jedná o krmení 
v podobě pšenice, ale někde se rybníky i hnojí, a to většinou chlévskou mrvou nebo kejdou. Část 
těchto živin se z vodního prostředí dostává při výlovech ryb v jejich těle, ale při intenzivním chovu 
ve vodním prostředí zůstává přebytek fosforu. 

Dále se promítá vliv rybničního hospodaření při výlovech, kdy je z rybníku upouštěna voda. Ta 
sebou často nese sedimenty bohaté na živiny ve velmi vysokém množství. Dalším působením 
rybníků na stav koncentrací Pcelk v povrchových vodách jsou časté projevy letních anoxických 
stavů. Při vyčerpání kyslíku z vodního sloupce se vytváří vhodné podmínky, při kterých je fosfor 
uvolňován ze sedimentu. Tímto způsobem je možné uvolnit velké množství Pcelk zpět do vodního 
sloupce. 

Vliv rybníků také představuje uvolňování zásoby fosforu, která se v rybnících vytvořila v historii 
(např.: u rybníku pod obcí, která své nečištěné odpadní vody sváděla do tohoto rybníku se po 
výstavbě ČOV a snížení přítokových koncentrací do rybníka běžně vyskytují vyšší koncentrace 
Pcelk na odtoku než na přítoku a to i tehdy, pokud rybník není rybářsky vůbec obhospodařován). 
Toto uvolňování může trvat i mnoho let. 

Rybníky ale mají také potenciál snižovat koncentrace Pcelk svojí retenční funkcí (Hejzlar 
et al., 2006 [12]): 

𝑅 =
1,84√𝑇𝑅𝑇

1 + 1,84√𝑇𝑅𝑇
 

R – míra retence, 

TRT – teoretická doba zdržení 

Výše uvedený vzorec je platný pro nádrže s dobou zdržení alespoň jeden měsíc. Při měsíční 
době zdržení se může uložit zhruba 35% Pcelk, při delší době zdržení se retence zvyšuje. Rybníky 
a vodní nádrže tedy dokáží zásadním způsobem snižovat množství fosforu v následných tocích.  

Ve studii Bilance zdrojů fosforu a dusíku v povodí nádrže Orlík (2010) se uvádělo, že bilanční 
přebytek na jednotlivých rybnících se pohybuje v rozmezí 0–9 kg Pcelk/ha/rok (0-2 kg 
v mimovegetačním období a 0-7 kg ve vegetačním období). Konkrétní hodnoty zatížení Pcelk pro 
jednotlivé rybníky se rovnaly kalibrované hodnotě tzv. bilančního salda vnosu a exportu živin. 

Ve studii proveditelnosti jsme pro vyčíslení podílu hospodaření na rybnících na celkové zátěži 
Pcelk zvolili střední hodnotu ze dříve zpracované studie, to jest 4,5 kg/ha/rok. V některých 
mezipovodích mezi referenčními monitorovacími profily jsme na základě bilance těchto profilů 
tuto hodnotu upravovali tak, aby lépe odpovídala látkovým tokům Pcelk v uzávěrovém profilu 
povodí. V oprávněných případech se tedy pro bilanci rybníků využívaly hodnoty bilančního 
přebytku Pcelk v rozmezí 0 – 9 kg/ha/rok. Při využití tohoto postupu na všechny rybníky v povodí 
VD Orlík je pak souhrnné zatížení z rybničního hospodaření 117 tun Pcelk za rok (5,2 kg/ha/rok). 
Jedná se tedy o velmi podstatný zdroj v celkové bilanci.  

Těmito zdroji určujeme souhrnné působení rybníků na stav Pcelk v tocích. Nejedná se tedy čistě 
o přebytky hospodaření, ale také o fosfor uvolňovaný za anoxií ze starých zátěží, případně 
sediment uvolňovaný při výlovech, v rybnících se také může propagovat erozní fosfor, který za 
určitých podmínek může být ze sedimentu uvolněn ve formě využitelné pro mikroorganismy. 

Výše uvedená hodnota vlivu rybníkářství je také silně ovlivněna tím, že se jedná do značné míry 
o bilanční dopočet tak, aby látkové toky v uzávěrových profilech odpovídaly měřeným hodnotám. 
Nelze vyloučit, že část těchto zdrojů reálně pochází z jiného zdroje, který nám ale není 
v současnosti znám. Určitou míru nejistoty také do systému zanáší problematické řešení 
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hydrologické sítě v lokalitách intenzivně využívaných pro rybářství. V těchto lokalitách jsou 
významné převody vody a již tak komplikovanou situaci ještě zesložiťuje výpar z volné hladiny, 
který zde také není zanedbatelný. Ve studii proveditelnosti není sestavován konzistentní 
hydrologický model, který by situaci detailně řešil, a tak nelze vyloučit jisté nepřesnosti při 
určování průtoků, které se pak mohou projevit v bilanční části studie a předně ovlivňují ukazatele, 
které jsou využívány jako kalibrační doplněk – v našem případě rybníkářství. 

Pro lepší určení rybníků s extrémním zatížením živinami bude v druhé etapě Studie 
proveditelnosti provedeno vyhodnocení na základě družicového snímkování, kde se hodnotí míra 
eutrofizace prostřednictvím množství chlorofylu-a na hladině. 

Ve studii z roku 2010 byly zdroje z rybníkářství vyčísleny na 58 tun/rok (2,6 kg/ha/rok). Jedná se 
o poloviční množství, než jim přisuzujeme ve Studii proveditelnosti. Nižší hodnota v minulé bilanci 
je do značné míry způsobena tím, že i tehdy byly rybníky využívány jako doplněk chybějících 
zdrojů, ale ve Studii 2010 byly využity vyšší hodnoty pro plošné zdroje, tj. bilanční dopočet pro 
rybníky byl nižší (způsobem výpočtu úhrnných vnosů P z plošných zdrojů se zabývá následující 
kapitola). Přesnějšímu určení vlivu rybníkářství se budeme dále věnovat mimo jiné metodou 
družicového snímkování, viz předchozí text. 

2.4 PLOŠNÉ ZDROJE PCELK 

Plošné zdroje můžeme rozdělit na dvě základní skupiny: 

 plošný odtok – jedná se o fosfor odnášený do povrchových vod v pramenech a 
komunikací podzemní vody s povrchovou 

 erozní smyv – při erozi dochází k posunu půdy do vodotečí. Tyto splaveniny 
obsahují určité množství fosforu. 

Plošný odtok obsahuje poměrně nízké koncentrace Pcelk. Hodnoty koncentrací se liší v závislosti 
na využití území a typu půd. Obecně lze ale tvrdit, že v půdním profilu je většina fosforu 
zadržována a odtokové koncentrace jsou tak nízké, že nezpůsobují riziko eutrofizace, ale ve 
většině případů slouží pro zředění ostatních zdrojů. 

V erozním smyvu se do vodního prostředí dostávají často velmi vysoká množství fosforu, 
nicméně tento fosfor je zde pevně vázán na půdní částice a za běžných podmínek není pro 
fytoplankton využitelný. V závislosti na nasycení půdy fosforem a koncentrací Pcelk ve vodním 
prostředí do kterého se smyv dostává může dokonce nastat situace, kdy splaveniny na sebe váží 
nadbytečný fosfor ve vodním prostředí [9]. Průběh eroze má velmi proměnlivý charakter a jeho 
projevy se nedějí každoročně. Z výše uvedených důvodů není vhodné zařazovat tento zdroj do 
bilance ostatních zdrojů Pcelk v povodí. 

2.4.1 METODIKA VÝPOČTU PLOŠNÝCH ZDROJŮ 

Pro určení výpočtu úhrnných zdrojů fosforu z plošného odtoku byl stanoven pro jednotlivá povodí 
reprezentativních profilů specifický odtok. V povodí VD Orlík je specifický odtok velmi proměnlivý 
od 2,5 l/s/km2 ve spodních partiích povodí až po více než 30 l/s/km2 v místech pramene Teplé 
Vltavy. 

Při určování koncentrací pro jednotlivé typy využití území jsme využívali Metodiku (2018) [8]. 
Údaje zde vychází z monitoringu mikropovodí bez jakýchkoliv bodových zdrojů. Jako zemědělská 
půda je chápána orná půda a trvalé travní porosty. Lesní půda byla pro účely Studie 
proveditelnosti rozdělena do dvou kategorií, a to na přírodní les nad hranicí 600 m. n. m. a 
produkční les do 600 m.n.m.. kde jsou měřené koncentrace nižší a pak ostatní lesní porosty, které 
spíše odpovídají produkčním lesům. 

Zástavba zde představuje splachy ze zpevněných ploch – není zde započítáno s obyvateli 
nenapojenými na kanalizaci. Tyto vody nejsou obohaceny živinami, a proto jejich koncentrace 
jsou na úrovni dešťové vody. Pro vodní plochy jsme pak využili informace o atmosférické 
depozici, která se realizuje na vodní plochu. Atmosférická depozice představuje suchý i mokrý 
spad částic (aerosol, prach s deštěm apod.).  

Informace o využití území byly čerpány z databáze CORINE. Třídy uváděné v této databázi byly 
rozděleny do kategorií dle následující tabulky. 
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Tab. 2.4.a – Charakteristické koncentrace plošných odtoků z jednotlivých tříd využití území 

Využití území Koncentrace Pcelk [mg/l] 

Zemědělská půda 0,043 

Les – přírodní (nad 600 m.n.m.) 0,020 

Les – produkční 0,030 

Zástavba 0,020 

Vodní plocha (atmosférická depozice) 0,020 

 

2.4.2 OBJEM FOSFORU Z PLOŠNÉHO ODTOKU 

V jihozápadní části povodí VD Orlík převažují zalesněné a zatravněné plochy, na zbytku území 
se v hojnější míře vyskytuje vyšší stupeň zornění (viz Obr. 2.4.a). Celkově plošné zdroje 
představují 84 tun Pcelk za rok, nicméně je třeba mít na zřeteli, že průměrná koncentrace odtoků 
z plošných zdrojů je 0,032 mg/l, což je hodnota nižší, než je požadovaná koncentrace pro snížení 
eutrofizace ve VD Orlík. 

 

Tab. 2.4.b – Využití území a produkce Pcelk z plošných zdrojů v povodí VD Orlík 

Využití území Plocha [km2] 
Využití území 

v povodí VD Orlík 
Produkce 
Pcelk [t/rok] 

Les 4 545 41 % 31 

Orná půda 3 146 28 % 20 

Trvalé travní porosty 2 824 25 % 28 

Vodní plocha 214 2 % 3 

Zastavěná plocha 358 3 % 1 

Celkem 11 799 100 % 84 
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Obr. 2.4.a Využití území (dle CORINE) v povodí VD Orlík 

Mezi plošné zdroje patří také přirozené pozadí, což je hodnota odpovídající odtokům z plochy 
ze zcela přírodního prostředí. Tato hodnota je stanovena jako polovina koncentrace Pcelk 
z plošných odtoků z běžných lesních povodí, tj. 0,015 mg/l. Pro povodí VD Orlíku je přirozené 
pozadí vyčísleno na 38,7 t Pcelk za rok. 

Ve Studii 2010 byly plošné zdroje Pcelk vyčísleny na 127 tun za rok. Jedná se o zásadně vyšší 
hodnotu než jsme určili nyní. Základní přístup k určování plošných zdrojů byl v obou studiích 
stejný (specifický plošný odtok vynásobený charakteristickými koncentracemi Pcelk pro dané 
způsoby využití území). Rozdílné výsledky jsou způsobeny využitím rozdílných charakteristických 
koncentrací. Ve Studii 2010 se použité koncentrace Pcelk pro plošný odtok pohybovaly v rozmezí 
0,02 – 0,2 mg/l, kdežto ve Studii proveditelnosti byly využity koncentrace Pcelk v rozsahu 0,02 – 
0,043 mg/l. Tyto hodnoty vychází z monitorovací kampaně na území vysočiny, kdy bylo 
sledováno 13 mikropovodí čistě bez jakýchkoliv bodových zdrojů po celý rok. Výsledky této 
kampaně pak byly menšími kampaněmi ověřeny na několika dalších místech. Výsledky těchto 
měření jsou pak výrazně nižší než hodnoty použité ve Studii 2010. Hodnoty koncentrací Pcelk 
vyšší než 0,1 mg/l se vyskytují téměř výlučně pod některými bodovými zdroji, případně difúzními 
zdroji (obyvatelé nenapojení na kanalizaci). Použití nižších koncentrací charakteristických pro 
plošný odtok je tedy opodstatněné. 

2.4.3 EROZNÍ FOSFOR 

S ohledem převládající názor akademické obce [9], že biologická využitelnost erozního fosforu je 
do velké míry limitována jeho navázáním na půdní částice, se kterými je uvolňován v průběhu 
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erozních událostí, byla bilance tohoto zdroje fosforu v rámci povodí VD Orlík zanedbána (viz níže 
kapitola 2.5 a 5). 

2.5 SYNTÉZA VŠECH ZDROJŮ PCELK V POVODÍ VD ORLÍK 

V předchozích kapitolách byl popsán postup vyčíslení jednotlivých zdrojů Pcelk v povodí VD Orlík. 
Celkově bylo vyčísleno, že do vodního prostředí v zájmovém území se ročně dostává 397 t 
celkového fosforu. Přehledně tyto zdroje zobrazuje Tab. 2.5.a a Graf. 2.5.a.  

Je zřejmé, že komunální zdroje zde hrají zásadní roli. Polovina zdrojů v povodí VD Orlík přísluší 
právě komunálním zdrojům. Dalším velmi podstatným zdrojem fosforu v tomto území je působení 
rybníků na vodní prostředí (hospodaření na rybnících, uvolňování starých zátěží apod.), které 
přispívá více než ¼ veškerých zdrojů. 

Přímé vypouštění z průmyslových zdrojů představuje pouze nevýznamnou položku a to i přesto, 
že lokálně může být velmi významné. V celkové bilanci zdrojů představuje průmysl pouhých 
0,5 % celkových zdrojů. 

Podíl plošných zdrojů charakterizovaných plošným mimoerozním odnosem na celkové bilanci je 
nezanedbatelný (21 %), nicméně plošné zdroje jsou charakteristické tím, že nesou poměrně 
nízké hodnoty koncentrací Pcelk a ostatní zdroje spíše ředí. Vzhledem k jejich nízkým 
koncentracím nepředstavují plošné zdroje zásadní eutrofizační nebezpeční. Také opatření pro 
jejich snížení by se hledala pouze velmi těžko, a proto nebudou tyto zdroje v rámci Studie 
proveditelnosti hodnoceny. 

Obdobně u erozního / partikulovaného fosforu literatura [13] uvádí celkový úhrn vnosu fosforu do 
VD Orlík ve výši 133,5 t/rok. Tato hodnota jistě není (podobně jako celkový vnos z plošných 
zdrojů) zanedbatelná, nicméně s ohledem na fakt, že (1) se ve velké míře jedná o fosfor ve formě 
pro fytoplankton obtížně využitelný, (2) kvanatifikace přeměny partikulovaného fosforu na BAP 
(bioavailable phosphorus, biologicky dostupný fosfor) na úrovni mezipovodí a celého povodí 
vysoce přesahuje svou náročností zadání a rozsah této studie proveditelnosti a (3) ekonomická 
efektivita dílčích opatření na snížení vnosu erozního fosforu byla v porovnání s opatřeními 
cílenými na komunální a rybniční zdroje velice nízká, ani tyto zdroje nebudou (až na dílčí výjimky 
identifikované v dalších etapách řešení Studie proveditelnosti) hodnoceny. 

Tab. 2.5.a – Porovnání jednotlivých kategorií zdrojů Pcelk v povodí VD Orlík 

Zdroje Pcelk v povodí VD Orlík 
Velikost zdrojů 

Pcelk [t/rok] 
Podíl jednotlivých 

zdrojů 

Komunální zdroje 194 49 % 

vypouštění z ČOV 64 16 % 

úniky na kanalizacích 66 17 % 

obyvatelé nepřipojení na kanalizaci 64 16 % 

Průmyslové zdroje 2 0,5 % 

Plošné zdroje 84 21 % 

Rybníky 117 29 % 

Celkem 397 100 % 
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Vzhledem k předcházejícím informacím je patrné, že hlavní směry, které skýtají možnosti 
zlepšení současné situace, jsou komunální zdroje a hospodaření na rybnících.  

V rámci komunálních zdrojů můžeme zlepšit účinnosti čištění na současných ČOV a tím 
dosáhnout relativně rychle určitého zlepšení stavu. Dále lze zvyšovat míru napojenosti na čistírny, 
ale zde je třeba mít na paměti, že tento krok bude účinným zlepšením stavu pouze tehdy, pokud 
nová čistírna bude mít velmi vysokou úroveň odstraňování Pcelk. Budování nových malých ČOV 
s nízkými účinnostmi může stav fosforu v tocích oproti současnému stavu dokonce i zhoršit. 

Další oblastí, kde lze účinně snížit množství uvolňovaného fosforu jsou opatření na rybnících. 
Rybníky mají potenciál stav vody zlepšovat, nicméně v současnosti přispívají do celkové bilance 
zdrojů fosforu nemalou měrou. Změnou rybářského managmentu může dojít k významnému 
snížení zdrojů Pcelk v povrchových vodách v povodí VD Orlík. 

Z hlediska prostorového rozložení zdrojů Pcelk se nejvíce zdrojů nachází v povodí Lužnice. 
V tomto povodí se nachází také nejvíce zdrojů fosforu pocházejících z hospodaření na rybnících 
(více než polovina těchto zdrojů). Také komunální zdroje jsou v tomto povodí nejvyšší a to i 
přesto, že se nejedná o nejlidnatější povodí. Nejméně zdrojů připadá na povodí Lomnice, 
nicméně jedná se o nejmenší z hlavních povodí. Největší jednotkové zatížení zdroji Pcelk (vůči 
ploše) mají povodí Lužnice a Lomnice, nejnižší naopak povodí Vltavy. Následující grafy (Graf. 
2.5.b a Graf. 2.5.c) tabulka (Tab. 2.5.b) a mapa (Obr. 2.5.a) zobrazují detaily prostorového 
rozložení zdrojů v povodí VD Orlík. 
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Graf. 2.5.b Porovnání zdrojů Pcelk v hlavních povodích VD Orlík 

 

 

Graf. 2.5.c Velikost zdrojů Pcelk v hlavních povodích VD Orlík 
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Tab. 2.5.b – Zdroje Pcelk v povodí VD Orlík a v jeho hlavních přítocích 

Zdroje Pcelk v povodí VD Orlík 
VD Orlík 
celkem 

Vltava po 
Lužnici 

Lužnice Otava Lomnice 

Plocha povodí 11 799 3 626 3 886 2 956 811 

Počet obyvatel 693 380 251 669 218 337 176 125 36 559 

Zdroje Pcelk na km2 [kg/km2] 34 30 42 31 37 

Vypouštění z ČOV 64 20 25 14 5 

Úniky na kanalizacích 66 21 22 17 4 

Obyvatelé nepřipojení na ČOV 64 14 21 19 6 

Průmyslové zdroje 2 0,7 0,4 0,7 0,2 

Rybníky 117 27 66 16 10 

Plošné zdroje 84 27 26 25 4 

Celkem 397 108 160 91 29 
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Obr. 2.5.a Rozdělení zdrojů Pcelk v povodí monitorovacích profilů v povodí VD Orlík na plošné, bodové zdroje 
a rybářství 

Ve Studii 2010 jsou zdůrazněné zdroje za letní období s hodnotou 192 tun. Nicméně zdroje Pcelk 
za rok jsou zde vyčísleny na 353 tun. Jedná se o nižší hodnotu, než se kterou pracujeme 
v současnosti. Zvýšení ve stávající bilanci spočívá v přijetí vyššího stupně retence, než s jakou 
bylo pracováno ve Studii 2010. Vyšší zdroje ve stávající bilanci odpovídají také vyčíslení podílů 
úniků / odlehčení na kanalizaci na komunálních zdrojích Pcelk, které v minulé studii nebyly brány 
do úvahy. Další velké rozdíly v celkovém vyčíslení zdrojů jsou v rybníkářství a plošných zdrojích. 
Ve Studii 2010 také figuruje určitá skupina neidentifikovaných (neznámých) zdrojů, která 
v současném bilanci není ve zdrojích vyčíslena. 
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Tab. 2.5.c – Porovnání zdrojů Pcelk dle Studie 2010 a v současnosti 

Zdroje Pcelk v povodí VD Orlík 

Velikost zdrojů Pcelk  
[t/rok] 

Studie 2010 Studie 2020 

Komunální zdroje 147 194 

vypouštění z ČOV 69 64 

úniky na kanalizacích - 66 

obyvatelé nepřipojení na kanalizaci 78 64 

Průmyslové zdroje 2,3 2,0 

Plošné zdroje 127 84 

Rybníky 58 117 

Celkem 353 397 

3 MONITORING POVRCHOVÝCH VOD V POVODÍ VD ORLÍK 

Základním podkladem pro vyhodnocení sítě monitoringu jsou data Povodí Vltavy s.p., která byla 
poskytnuta zpracovateli. Jedná se o statisticky vyhodnocená data za jednotlivé roky pro období 
2008 – 2018 a v uzávěrových profilech hlavních povodí je časová řada prodloužena až po rok 
2000. Datovou sadou monitoringu získanou od státního podniku Povodí Vltavy byla rozšířena 
data získaná při zahájení zpracování Studie proveditelnosti od Jihočeského kraje. Původní 
podklady měly menší počet monitorovaných lokalit a zahrnovaly kratší časové období. 

Ze získaných dat o monitoringu byly vybrány reprezentativní profily, pro které následně byla 
provedena bilance zdrojů Pcelk. Profily byly vybírány s ohledem na jejich rovnoměrné rozložení po 
povodí a také s ohledem na dostupnost měření ve zvoleném období 2013 – 2018. Tímto bylo 
vyhodnoceno 127 monitorovacích profilů, které poskytují celkový obrázek o stavu povodí 
VD Orlík. 

3.1 VÝVOJ TRENDŮ KONCENTRACE PCELK NA HLAVNÍCH PŘÍTOCÍCH 
DO VD ORLÍK 

Na níže uvedených grafech (Graf. 3.1.a a Graf. 3.1.b), jsou znázorněny průběhy průměrných 
ročních koncentrací Pcelk a P-PO4 za posledních 19 let. Poloha hlavních profilů je znázorněna na 
níže uvedené mapě (Obr. 3.1.a) 

Graf. 3.1.a ukazuje koncentrace Pcelk na přítocích do VD Orlík. Nejvyšší koncentrace přináší 
do VD Orlík řeka Lomnice. Koncentrace Pcelk v této řece mnohonásobně překračují požadovaný 
limit pro omezení eutrofizace, tedy 0,05 mg/l. Jak je z níže uvedeného grafu patrno, 
k požadovanému limitu se neblíží žádný z přítoků. Nejblíže se zde nachází Vltava pod VD Orlík 
(profil Solenice). V tomto profilu v posledních letech dochází k poklesům koncentrací, na čemž 
se pravděpodobně podepisují snížené průtoky a tím prodloužená doba zdržení, která má vliv na 
velikost retence ve vodních nádržích včetně VD Orlík. 
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Obr. 3.1.a Monitorovací profily hlavních přítoků do VD Orlík 

Tab. 3.1.a – Určení charakteristických hodnot v hlavních profilech. 

Hlavní profil 
Charakteristická 
koncentrace Pcelk 

[mg/l] 

Průtok Qa v 
profilu [m3/s] 

Látkový tok 
profilem 

[t/rok] 

Podíl 
látkového 

přítoku 
Vltava – VN Hněvkovice 
pod 

0,084 28,9 76,2 24 % 

Lužnice - Bechyně 0,182 22,15 126,9 39 % 

Otava - Topělec 0,101 24,57 78,5 24 % 

Lomnice – Dolní 
Ostrovec 

0,267 1,564 13,2 4 % 

*Souhrnné vstupy do 
VD Orlík 

0,126 81,2 324 100 % 

Vltava - Solenice 0,059 81,2 150 -46 % 

* - údaje nepředstavují žádný konkrétní profil, jedná se o uměle vytvořené hodnoty na základě 
všech vstupů do nádrže Orlík  
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Graf. 3.1.a Průměrné roční koncentrace Pcelk ve vybraných profilech hlavních přítoků do VD Orlík 

Koncentrace Pcelk na přítoku do VD Orlík pak povětšinou stagnují bez významného rostoucího či 
klesajícího trendu. Určitou výjimkou jsou koncentrace Pcelk v profilu Lomnice – Dolní Ostrovec. 
Zde dochází v posledních letech k nárůstu koncentrací. Je pravděpodobné, že za zvýšením 
koncentrací Pcelk jsou nedávné suché roky. Znečištění, které se v tomto povodí vyprodukuje není 
dostatečně ředěno a tím se zvyšují koncentrace látek pocházejících z bodových zdrojů. 

To, že se obdobný efekt neprojevil také na ostatních tocích, je dáno vetší retenční, případně 
retardační schopností těchto toků. Povodí se zdroji více vzdálenými od nádrže a s koryty vodních 
toků v morfologicky lepším stavu vykazují v suchých letech pozitivní dopady na jakost vody 
(Duras 2016 [10]). V takových korytech dochází k usazování fosforu. Nicméně po vyčerpání 
tohoto prostoru pak dochází k zvyšování koncentrací v tocích. Případně v období zvýšených 
průtoků dojde k „propláchnutí“ koryta a usazeniny se dostávají dále po toku až do prostoru 
vodních nádrží. Tato propláchnutí mohou být potenciálně velmi riziková v závislosti na období ve 
kterých se vyskytnou. 

Významně vyšší koncentrace v řece Lomnici jsou dány hlavně poměrně nízkými hodnotami 
specifického plošného odtoku. Není zde dostatečné množství vody, které by naředilo zvýšené 
bodové zdroje, které se vyskytují v tomto povodí. 

Stejné důvody, jen v menší míře, platí také pro vysoké koncentrace Pcelk na řece Lužnici. Zde se 
také vyskytuje největší specifické zatížení zdroji fosforu na km2. Řeka Lužnice má mnohem větší 
retenční (retardační) potenciál než řeka Lomnice, a proto zde koncentrace v roce 2018 klesá. 

Otava a Vltava má pak poměrně obdobný charakter. Vltava je také do určité míry ovlivněna 
VN Hněvkovice. Obě řeky pramení na Šumavě v místech s velkým specifickým odtokem. 
Vzhledem k také relativně nižším specifickým zdrojům fosforu na km2 jsou pak i koncentrace Pcelk 
v ústí těchto řek nižší, nicméně stále prakticky dvojnásobné, než jsou požadované cílové hodnoty. 
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Graf. 3.1.b Průměrné roční koncentrace P-PO4 ve vybraných profilech hlavních přítoků do VD Orlík 

Pro vyhodnocování stavu vodních nádrží je velmi důležitým parametrem také koncentrace rychle 
a snadno využitelného fosforu P-PO4. Dlouhodobý vývoj koncentrací tohoto ukazatele pro hlavní 
přítoky VD Orlík je zobrazen v předchozím grafu (Graf. 3.1.b). 

Nejvyšší a nejrozkolísanější koncentrace jsou zaznamenány opět na toku Lomnice. Trendy 
vývoje velmi dobře odpovídají trendům ukazatele Pcelk. Vysoké koncentrace fosforu, rozkolísaný 
průběh, velký podíl P-PO4 na celkovém fosforu, to vše odpovídá málo vodnému povodí se zdroji 
v relativní blízkosti nádrže. V ostatních povodích jsou pak koncentrace P-PO4 vyrovnanější a více 
si vzájemně odpovídají. V Lužnici je značná část celkového fosforu vázána v organických 
sloučeninách. Koncentrace P-PO4 je jen mírně výší než v řece Otavě, ale eutrofizační potenciál 
v Lužnici je mnohem vyšší než v řece Otavě, protože tento fosfor vázaný v organické podobě se 
může poměrně snadno uvolnit a stát se využitelným pro sinice a jiný fytoplankton. 

3.2 VYHODNOCENÍ MONITORINGU POVRCHOVÝCH VOD V POVODÍ VD 
ORLÍK 

Jak bylo uvedeno výše, pro podrobnější bilance zdrojů v povodí jsme provedli vyhodnocení tzv. 
reprezentativních profilů. Tyto profily byly vybrány z profilů odpovídajících monitorovací síti, 
kterou jsme obdrželi jako základní podklad pro vyhodnocení Studie proveditelnosti. Tento 
monitoring byl zaměřen na bilanci některých významných měst a vodních nádrží. Z tohoto 
množství byly vybrány profily s dostatečně dlouhou časovou řadou a přiměřeně velkým povodím. 
Byla snaha nevytvářet nadměrná povodí, ale ani povodí příliš malá. Jako základ pro určení 
mezipovodí byly využity hranice rozvodnic jednotlivých vodních útvarů, které byly upraveny tak, 
aby odpovídaly zvoleným reprezentativním profilům. Pro rozdělení některých příliš velkých povodí 
nebo doplnění dat byly přidány reprezentativní profily z databáze Povodí Vltavy s.p. Rozmístění 
jednotlivých profilů je patrné z následující mapy (Obr. 3.2.a). 

Jako charakteristické období byly zvoleny roky 2013 – 2018. Období je silně ovlivněno suchými 
roky, nicméně obsahuje také průtokově obvyklé období. Využití starších údajů by pak špatně 
korespondovalo s aktuálními informacemi o současném stavu likvidace odpadních vod. 

Ve Studii proveditelnosti pracujeme se statisticky zpracovanými údaji za jednotlivé roky. Pro 
výpočet charakteristických koncentrací jednotlivcích reprezentativních profilů byl využit 
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aritmetický průměr ročních průměrných hodnot za sledované období. Průměrné hodnoty byly 
zvoleny s ohledem na jisté zapracování zachycených extrémních hodnot, které představují vlivy 
odlehčení, které jsou také zahrnuty v analýze zdrojů. 

 

 

 

Obr. 3.2.a Reprezentativní monitorovací profily v povodí VD Orlík 

Jednotlivým reprezentativním profilům bylo určeno jejich mezipovodí, které bylo označeno jejich 
pořadovým číslem. V těchto mezipovodích pak probíhalo detailnější bilancování zdrojů a 
látkových toků protékajících tímto profilem. Konkrétní hodnoty charakteristických koncentrací pro 
jednotlivé profily jsou uvedeny v Příloze č. 5. 

3.3 LÁTKOVÝ TOK PCELK V REPREZENTATIVNÍCH PROFILECH 

Aby bylo možné provést bilanci Pcelk v jednotlivých reprezentativních profilech, bylo třeba pro 
každý určit průtok látkového množství Pcelk za rok v uzávěrovém profilu. Pro tento úkon je 
nezbytné znát průtoky v konkrétních profilech. Ideální by bylo využít konkrétní průtoky 
reprezentativního období a přiřadit je ke konkrétním měřením. Nicméně tyto údaje pro zpracování 
Studie proveditelnosti nebyly k dispozici a bilance založená na jejich využití by se náročností 
provedení blížila již tvorbě plnohodnotného hydrologického modelu, jehož příprava není pro 
primární cíl této Studie proveditelnosti požadována a ani by nebyla smysluplná. 
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Vzhledem k dostupným podkladům a celkové koncepci bilancování živin v povodí bylo 
přistoupeno k jednoduší metodě, kdy byl látkový tok v uzávěrovém profilu získán jako součin 
charakteristické koncentrace a dlouhodobého průměrného průtoku (Qa) profilem (a koeficientu 
převádějícího okamžitý lákový tok na roční). Hodnoty Qa byly odvozeny od známých hodnot 
průtoků Qa v uzávěrových profilech vodních útvarů [11].  

Použití hodnot Qa pro látkové toky vycházející z koncentrací referenčního období mírně navyšuje 
celkové hodnoty množství Pcelk v jednotlivých profilech. Při bilancování se pak častěji vyskytují 
neidentifikované zdroje. Nicméně nárůsty koncentrací v suchých letech nejsou příliš vysoké (jak 
ukazuje vývoj trendů na hlavních přítocích viz. kapitola 3.1), tudíž ani zkreslení nebude příliš 
vysoké. Protože ve Studii proveditelnosti není vytvářen jakostní model, jsou tyto vstupy přijatelné. 

V jednotlivých reprezentativních profilech pak byla provedena bilance látkových toků se 
zahrnutím vstupů z výše položených povodí a zdrojů nacházejících se v mezipovodí řešeného 
reprezentativního vodního útvaru. Při nesouladu v bilanci použitých profilů byla hledána příčina 
rozporu. V případě chybějících zdrojů v povodí bylo navýšeno množství zdrojů z rybničních 
soustav – rybníkářství slouží jako dopočet bilance (viz. kapitola 2.3). K tomuto kroku se 
přistupovalo pouze pokud v řešeném mezipovodí bylo dostatečné množství vodních ploch. Pokud 
zdroje naopak přebývaly nad rámec očekávané retence, bylo z kategorie rybničního hospodaření 
Pcelk ubráno. Zároveň se posuzovalo, zda v takovém povodí není nadbytek zdrojů v kategorii úniky 
na kanalizaci, které jsou také zatížené expertním odhadem. 

Velký problém představovalo bilancování profilů v prostředí Jihočeských rybníkářských soustav, 
kde dochází k intenzivním převodům mezi jednotlivými rybníky i celými soustavami rybníků. Tato 
povodí vykazují pak extrémní hodnoty neznámých zdrojů, nebo naopak nereálně vysoké hodnoty 
retence a celková bilance je zatížená chybou. 

Dalším problémem v některých profilech byla určitá kontaminace odběrového profilu. V případě 
měření v blízkosti městské ČOV je možné, že při odběrech vzorků je systematicky odebírán 
vzorek z nedokonale promíseného horizontu a vliv městské ČOV se jeví významnější, než ve 
skutečnosti je. Jako příklad se může použít město Tábor. V profilu Lužnice Tábor pod v bilanci 
chybí přes 15 tun fosforu za rok, jedná se o množství, které město Tábor stěží vyprodukuje nad 
rámec známých zdrojů. V následujícím profilu pak naopak 14 tun fosforu přebývá. Lze se tedy 
domnívat že koncentrace pod ČOV jsou vypouštěním zkresleny. 

Ve výše uvedených případech, kde bilance Pcelk v konkrétních referenčních profilech vykazovala 
nedostatky, které se daly vysvětlit převody vod mezi rybničními soustavami, případně jinými 
důvody, které byly podloženy reálnými předpoklady, nebylo zasahováno do velikosti zdrojů v 
mezipovodích. Takové zásahy by nemusely přinést zpřesnění celkové bilance, ale naopak 
zavedení chyby. Místo toho bylo nahlíženo na to, aby celková bilance větších celků povodí 
vykazovala vyrovnané hodnoty. 

Příloha č. 6 představuje karty s bilancí jednotlivých monitorovacích profilů. Karty obsahují 
základní informace o mezipovodí a zdrojích znečištění v těchto lokalitách, zejména: 

• využití území 
• základní demografické údaje 
• látková bilance Pcelk v mezipovodí: 

o odnos Pcelk v uzávěrovém profilu 
o koncentrace a průtok v uzávěrovém profilu 
o přísun Pcelk z předcházejících povodí 
o odhadovaná retence v mezipovodí 
o nárůst látkového toku v mezipovodí 

• zdroje Pcelk v mezipovodí 

Při bilancování jednotlivých profilů je věnována pozornost míře retence a neznámým zdrojům 
vycházejícím z bilancování. Protože ve Studii proveditelnosti není vytvářen bilanční model bude 
toto bilancování profilů sloužit jako základ pro odhad dopadů opatření na vlastní VD Orlík. 

4 BILANCE PCELK V POVODÍ VD ORLÍK 

VD Orlík nemá jediný významný přítok. Jak je uvedeno výše, pozorujeme 4 hlavní povodí. Určité 
množství fosforu se do nádrže Orlík dostává také z jeho bezprostředního okolí prostřednictvím 
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drobných přítoků. Celkově se podle Studie 2020 ročně do VD Orlík dostává 324 tun Pcelk. 
Konkrétní rozložení je patrné z následující tabulky (Tab. 3.3.a). V této tabulce jsou uvedeny 
hodnoty za celé jmenované povodí. Nejedná se tedy o údaje v konkrétních monitorovacích 
profilech, jak je tomu v Tab. 3.1.a. 

Pokud bychom chtěli dosáhnout požadovaného stavu (koncentrace Pcelk na vstupu do VD Orlík 
0,05 mg/l), je třeba snížit přísun zdrojů Pcelk o 196 tun ročně. To znamená snížení přísunu fosforu 
o 60 %. 

Retence v povodí je průměrně 19 %, větší v povodí Vltavy (nachází se zde přehradní nádrže), 
menší pak na Otavě, na které je naopak nádrží menší počet. Retenční schopnosti nádrží snižují 
vliv opatření na cílovou nádrž Orlík, proto větší dopady budou mít opatření blíže k VD Orlík a na 
páteřních tocích bez nádrží a rybníků. 

Následující mapa (Obr. 3.3.a) ukazuje velikost specifického zatížení mezipovodí tamními zdroji 
Pcelk. Zatížení zdroji Pcelk se pohybuje v rozmezí od 3 kg/km2 v pramenných oblastech na Šumavě 
v povodí bez zatížení jinými než plošnými zdroji, až po 118 kg/km2, které odpovídá mezipovodí, 
ve kterém leží České Budějovice. Obecně se vyšší množství specifických zdrojů vyskytuje 
v oblastech s většími sídli, případě vysokou koncentrací rybochovných rybníků. Na lokality 
s největšími zdroji by se mělo zaměřovat při návrzích opatření předně, protože potenciálně skýtají 
místa s vyšší efektivností. 

Tab. 3.3.a – Přísun Pcelk do VD Orlík z jednotlivých hlavních povodích 

Hlavní Povodí 
Zdroje  
[t/rok] 

Přísun Pcelk 
z povodí  

[t/rok] 
Retence 

Vltava po Lužnici 108 80 -27% 

Lužnice 160 129 -19% 

Otava 91 78 -14% 

Lomnice 29 24 -17% 

VD Orlík celkem 397 324 -19% 
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Obr. 3.3.a Specifické zdroje Pcelk v mezipovodí monitorovacích profilů 

Ve Studii 2010 byl přísun Pcelk do nádrže Orlík vyčíslen na 327 tun za rok, ve studii je ale 
zdůrazněna hodnota 146 tun Pcelk za letní období. Při porovnání se současnou hodnotou ročního 
přísunu Pcelk do VD Orlík (324 tun) se jedná takřka o totožné hodnoty. 

Bilance vstupů ve Studii 2010 a Studii 2020 se liší na úrovni identifikace zdrojů Pcelk. Studie 2010 
v sobě nezahrnuje úniky na kanalizačních systémech a udává vysoké hodnoty plošného 
znečištění. Studie 2020 zase udává 2x vyšší vliv rybníků na stav vod než předchozí studie. Ve 
výsledku se také liší využité retenční schopnosti povodí (respektive vodních nádrží v povodí). 
Studie 2020 předpokládá alespoň 19% retenční schopnost povodí, kdežto Studie 2010 počítá 
s celkovou retencí na úrovni pouhých 12%. 

5 CHYBY A NEJISTOTY 

S odkazem na výše uvedené kapitoly lze konstatovat, že v rámci aktualizace bilance zdrojů 
fosforu v povodí nádrže Orlík byly v některých případech identifikovány nejistoty a chyby, které 
bylo třeba s ohledem na hlavní cíl studie nějakým způsobem vypořádat. Mezi hlavní nejistoty a 
příčiny chyb patří zejména: 

- nedostatečná primární data 
- zkreslením statisticky vyhodnocených dat 
- s ohledem na cíl studie neúměrná komplikovaností získání potřebných 

kvantifikovatelných hodnot z dat primárních 
- komplikovaná hydrologická situace na dílčím mezipovodí 
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- a další  

V této kapitole jsou pro úplnost tyto aspekty ještě jednou přehledně uvedeny i s odkazem na 
kapitolu, ve které je o nich detailněji pojednáno. 

- Nejistoty v diurnálních výkyvech počtu připojených obyvatel na ČOV - 2.1.1 
- Chybějící data z měření fosforu na odtoku ČOV - 2.1.1.1 
- Neexistující data o látkových tocích fosforu z odlehčení a úniků na kanalizacích - 2.1.1.2 
- Komplikované hydrologické situace v oblasti rybničních soustav a převodů vod mezi nimi 

- 3.3 
- Neexistující data o vnosech fosforu do rybníků ve formě krmení rybí obsádky - 2.3 
- Nejistoty a chyby v důsledku nehomogenit na odběrných místech monitorovacích profilů 

- 3.3 
- Nejistota eutrofního potenciálu erozního fosforu - 2.4.3 
- Nejistý vliv vnosu fosforu ve formě rybničního sedimentu uvolňovaného při výlovech - 2.3 

6 ZÁVĚR 

VD Orlík trpí projevy eutrofizace spojené s vysokými přísuny živin do nádrže, předně pak fosforu. 
Ročně se do nádrže Orlík dostává 324 tun Pcelk, v koncentracích od 0,067 (Vltava – 
VN Hněvkovice pod),  až po více než 0,4 mg/l (Lomnice – Dolní Ostrovec). Pro zamezení projevů 
eutrofizace je třeba snížit koncentrace Pcelk na přítocích do VD Orlík pod hodnotu 0,05 mg/l. 
Znamená to snížit přísun fosforu do nádrže o 60 % (196 tun Pcelk) ročně. 

Největší přínos znečištění je zprostředkován řekou Lužnicí, která přináší 40 % Pcelk. Vltava a 
Otava přináší každá cca 25 % Pcelk, zbytek připadá na Lomnici a zdroje znečištění v bezprostřední 
blízkosti nádrže. 

V povodí se do vodních toků dostává celkem 397 tun zdrojů Pcelk. Polovinu z těchto zdrojů 
představují komunální zdroje znečištění. Hospodaření na rybnících a vliv rybníků představuje 
zátěž pro vodní prostředí o velikosti 117 tun Pcelk ročně (29 % zdrojů). Tyto oblasti představují 
základní oblasti, ve kterých je třeba hledat zlepšující opatření. 

Průmyslové zdroje fosforu mají tak malý objem vypouštěného znečištění, že jejich vliv je téměř 
neznatelný, tudíž ani opatření v této oblasti nepřinesou citelné výsledky. Plošné zdroje v celkové 
bilanci představují nezanedbatelných 21 %, ale jsou tvořeny plošným odtokem s velmi nízkými 
koncentracemi Pcelk 0,02 – 0,043 mg/l. 
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Příloha 1 – Mapa povodí VD Orlík 

Příloha 2 – Mapa vymezující výpočtové mezipovodí 

Příloha 3 – Soubor map znázorňující jednotlivá mezipovodí – ATLAS MEZIPOVODÍ 
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Přílohy 4 – 5 
 

Tabulkové přílohy 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 4 – Tabulka komunálních zdrojů Pcelk 

Příloha 5 – Tabulka charakteristických koncentrací v reprezentativních profilech 
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Příloha 6 
 

Bilance zdrojů Pcelk v 
jednotlivých mezipovodích 
reprezentativních profilů 

(1 až 127) 

 


